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A Comissão Organizadora do XIV Simpósio da Geologia do
Nordeste entrega a comunidade intarassada am gaociéncias, o
volume contando os resumos expandidos das confaréneias a dos
trabalhos salacionados para as sassõas técnicas a sassõas painal.

Esclarece no antanto, qua as nonas para elaboração dos
rasuaos, amplamente divulgadas através da circular, não foraa
obadaeidas por uaa relevante percentage») dos autores. As
incorreções séo de vérios tipos: erros gramaticais, talhas
datilogréficas, ilustrações pouco legíveis, etc. o impasse foi
criado: ou seriam feitas as mudanças e correções sugeridas pelos
revisores técnicos, o que implicaria em editorar alguns e
corrigir a maioria, obrigando fossem redatilografados, ou seriam
impressos como remetidos pelos autores, cabendo a eles e tão
somente a ale*, a responsabilidade pelos textos e ilustrações.
Optou-se pala não revisão principalmente pelas seguintes razões:
exigüidada d« tenpo, limitação financeira e acima de tudo, porque
os autores estavam cientes de que não seriam feitas correções de
qualquer «ipécie nes trabalhos aceitos para apresentação a
publicação no volume da Atas.

Comissão Editorial
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O Núcleo Nordeste da Sociedade Brasileira de Geologia

decidiu instituir a medalha PROFESSOR KARL BEURLEN em memória ao

eminente cientista, geólogo e professor Dr. Karl Beurlen, por sua

importante contribuição para o progresso do conhecimento geológico do

Nordeste Brasileiro. Esta medalha será concedida a partir de 1991 aos

geólogos que tenham contribuído decisivamente para o conhec' ento

geológico do Nordeste Brasileiro, através da geração de conhecimento

técnico e cientifico, que tenham causado impacto significativo e

auxiliado indiretamente na geração de recursos minerais.

Karl Beurlen nasceu à 17\04\1901 em Aalen, Hurtenberg,

Alemanha. Doutorou-se na Faculdade de Ciências Naturais da

Universidade de Tubingen em 1923, na especialidade de Paleontologia.

Foi diretor do Instituto de Geologia de Kiel (1934-1940) e, do

Instituto de Paleontologia de Munique (1941-1945). Assumiu a

presidência da Sociedade Geológica Alemã de 1937 a 1940.

Chegou ao Brasil em maio de 1950 a convite do DNPH, cujos

quadros integrou até 1958 dedicando-se ao estudo geológico-

estratigráfico da Bacia do Paraná, quando abraçou a teoria da "Deriva

Continental" pelas semelhanças desta Bacia com o lado africano. Em

1958 deixou o DNPM para aceitar convite da Escola de Geologia do

Recife para professor de Paleontologia-Estratigrafia, dedicando-se

especialmente ao estudo das Bacias Sedimentares Nordestinas, e a sua

comparação com az correlatas africanas, com o objetivo de melhor

documentar a evolução do Oceano Atlântico. Dos 3eus mais de 200

trabalhos publicados, entre os quais 13 livros, cerca de 80 versam

sobre problemas de estratigrafia-paleontologia e evolução geológica

fanerozóica do Brasil, destacando-se o livro Geolopie Von Brasilien.

Foi um dos fundadores da SBG Núcleo Nordeste, cuja

presidência assumiu por vários anos.

Era 1968, o Dr Beurlen deixou a Escola de Geologia do Recife,

retornando à Alemanha onde aposentado, continuou até os ultimas anos

de sua vida se dedicando á pesquisa sobre os problemas geológicos

brasileiros.
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O escolhido para receber a medalha KARL BEURLEN 1991 foi o

professor WMUK> SAMD do Departamento de Engenharia de Minas da UFPE.

0 Professor Heimo Rand nasceu em Tallinn, Estonia en 02\08

de 1924. Graduou-se era Geologia na Universidade da cidade de Nova

York, EUA em 1957, "Cum Laude". Fez curso de Pós Graduação (K.A. em

Geofísica) na Universidade de Indiana, USA, concluindo em 1961. Desde

1977 é Livre Docente em Prospecçáo Geofísica pela UFPE. Foi Assistente

de Prospecçáo Geofísica no Serviço Geológico de Indiana - USA de 1957

á 1958 e. Assistente de Pesquisa Geofísica na Universidade de Indiana

de 1959 á I960.

Chegou ao Brasil eu 1961, aceitando convite da Escola de

Geologia do Recife.

Como geofisico levantou por gravimetria e ítiagnetometria todo

o extremo Nordeste, destacando-se os levantamentos realizados nas

Bacias Costeiras e Bacia do Araripe, alem de inúmeros trabalhos de

detalhe realizados eir áreas esparsas. Enfrentar as temperaturas

adversas do sertão e a infra estrutura precária dos anos pioneiros toi

uma rotina viabilizada pelo professor Heimo Rand, através da sua

peculiar persistência, dedicação profissional, e grande capacidade de

trabalho, utilizadas em prol da obtenção do conhecimento cientifico.

Sistematizar e interpretar o conhecimento geológico obtido,

propocionando informações inéditas para toda a comunidade geológica da

região e do pais, através da publicação periódica de trabalhos

científicos «, transmitir o mesmo aos alunos , são tarefas que tem

sido exercidas com muito denodo durante os 30 anos de atividades, no

Nordeste Brasileiro, do Professor Heiroo Rand. A sua presença

competente como geofisico pioneiro e atuante, tem sido importante ao

longo dos anos no sentido de proporcionar dados, principalmente para a

pesquisa de petróleo no Nordeste do Brasil. Seu exemplo de dedicação,

seriedade, modéstia e bom-senso tem ajudado a moldar a personalidade

dos seus alunos, e inspirou vários deles a escolher a geofísica como

•special idade.
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08 DOIS "BMSlS" 6BOTBCT0MICOS

Benjamim Bley de BRITO NEVES - Departamento de
Geologia Geral, Instituto de Geociências / USP

O Pré-Cambriano da placa Sul-Amer.rcana pode de uma forma preliminar
de análise ser subdividido em dois amplos domínios, dois diferentes
"Brasis" yeotectônicos, quando se consideram o papel e a posição assumi-
dos ao longo e ao tempo do Ciclo Brasiliano (s.l.).

- Domínio Pré-Brasiliano = Região Amazônica (do Brasil e países vi-
zinhos)

- Domínio Brasiliano = Região Central e Oriental (extra-Amazõnia)

Embora este seja um quadro extraído de una configuração posterior,
paleozóica e mesozóica, de após deriva dos continentes e de alguns pro -
cessos acrescionários da margem pacífica da placa (Patagônia, Chilênia ,
edifícios orogênicos hercínicos e andinos, etc.), a assertiva de dois
"Brasis" ê válida por razões de análise e mais ainda para fins expositi-
vos.

De fato, estes dois domínios encerram e compreendem uma série de pe
culiaridades distintas, não transferíveis, a saber;

a) Duas histórias goelógicas distintas de evolução crustal, quanto
a procedência, enredo e desfecho;

b) Dois contextos lito-estruturais bastante distintos em composição
e organização geométrica - atual e pretérita;

c) Distribuição, arranjo e ordenarão distinta das suas províncias /
zonas gtocronolõqicas;

d) Cada domínio subsidia colunas do tempo geológico distintas entre
si, espelhando evoluções crustais diaerõnicas;

e) O referencial de correlação á diferente para cana domínio: Um é
com Laurentia e Báltica (hemisfério norte), outro ê com o ocider?
te africano;

f) Apesar da colagem dos doir. domínios e du vida conjunta, a partir
do Proterozõico, a história cratõnica que subsegue no tempo é
palmilhada t}>; diferenças, de heranças bastante distintas;

g) Reflexo de todas estas diferenças se sobressai hoje no potencial
mineralogt.Tctico/metalogt.-nética do embasamento o da coterturades
tes domínios.

Até d presente instância, o domínio amazônico só pode ser descrito
e analisado com simplismo, a luz dos trabalhos de reconhecimento quo ca-
racterizam sua parte brasileira.

A coalizão de grandes massas crustais do Arcjuesno e Eo-Proterozóico
através dd Faixa Móvel Rio Negro-Juruena (1.75 - 1.5b Ga) e a posterior
acresção a este contexto dss faixas San Xgnácio (1.5 - 1.3 Gal e Sunsás-
Aguapei (1.3 - 0.9 Ga) no flanço ocidental são assumidas sob os riscos
das pequenas escalas, até como trégua no exercício de análise.

As faixas móveis protcrozóicae da Amazônia foram poupadas no Ciclo
Brasiliano, 0 desenvolvimento de coberturas cratogências e vulcanismo -
plutonísmo cratônico (trapas, intrusões anorogências, bacias sedimenta -
res e vulcano-sediraentares, riftes ativos e passivos, etc) neste segmen
to crustal no meso-proterozóico são notórios da Bolívia ao Amapá, em ter
mos de América do Sul. E, em termos mundiais são exemplos de ocorrência,
preservação e exposição inexcedíveís.

A articulação dos blocos da Amazônia, Laurentia e Báltica consoante
o trende das faixas móveis do final do meso-proterozóico (Grenville - 5.
Ignácio - Sunsas) tem veiculado com fregttôncia nos mais recentes esque -
mas de reconstituição. Evidências de uma dimensão pretérita maior para
este domínio pré-Brasiliano podem ser encontradas como frações regenera-
das do prê-Cambriano no interior dos edifícios andinoj centrais e seten-
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trionais.
O domínio pré-Brasiliano, provavelmente u» pouco mais amplo, foi

incidentalnente aglutinado ao domínio Brasiliano ao final do Neoprotero
zôico e inicio de Fanerozõico. Mas, internamente preserva sua caracte-
rística de grandes blocos (Xingu, Pakarai.ua, Paraguá, etc) cratõnicos •
faixas móveis proterozõicas, destacadamente resguarda. Ou seja. todos
eles mantendo linhas estruturais antigas, próprias e diferentes daque -
Ias impostas pelo Ciclo Brasiliano.

A aglutinação realizada na construção do embasamento da plataforma
Sul-americana dispôs lado a lado um domínio mais ou menos uno (Anazô -
nia) e outro bastante complexo IColágeno Brasiliano). E, a este process
so - de várias fases e eventos - se entende como Ciclo Brasiliano.

0 domínio Brasiliano é por si só uma colagem variada de diversas o
regenias, no sentido moderno do termo (processos de convergências de
margem de placas) . Este quadro evolucionário remor.ta ao mesoproterozó^
co em diferentes ir.stantes, quando da fissão textensãe/dispersão) de su
percontir.er.tes preexistentes, e- da formação de massas continentais de
diferentes dimensões ("cratons" "macicos'/microcontiner.tais/mrcropla -
cas) e de faixas móveis a eles contíguas. A história «ieriimentar, magma
tica, metamórfica, etc, entre essa dispersão (fissão) e amalgamento (fu
são) neoproterozóico-Eo-paleozóico encerra r;m essência o Ciclo Brasil^
ano. Algumas fiix.is móveis mais antigas* raesoproterozõicas, foram com-
pletamente retoniddas e consolidadas conjuntamente com a aglutinação ao
final do Ciclo Brasiliano, ser.cio um problema em estagie de fluxo a dis-
criminação destas faixas daquelas genuinamente Brasilianas (ou neoprete
rozóicas).

As faixas ir.cveís brasilianas apresentara interessante dualidade por
tedo o continent'.': as proximais ou miogeossinclimais e as distais ( das
massas cratomcr.sl 'ju vulcdr.o-sedirnentares. 0 "tectonio setting" das
faixas próxima ÍK não está longe de- equacionamento, entre margens conti-
nentais passivas u bacias de rttroarco. As faixas móveis vuKano-sedi-
mertares apreser.tam leque ben mais diversificado de opções ambientais ,
desde riítes continentais ale bacias marinhas, com incidência de asso-
alho oceânico. Ao laJo destas faixns móveis, os primeiros arcos r.agmá-
ticos J"vulcanic-plutonic belts") começam a ser discriminados por todo
o continente.

Os framor.tos continentais originários da dispersão dos superconti-
nentes mesopreteroróicos ("cratons", "maciços", inliers", etc.) e que
intermediam as faixas, sofreram diferentes tipos c intensidades de retra-
balhamento no Ciclo Brasi ÍÍ^MÕ', na proporção inversa ãs suas dimensões,
e na proporção direta com a sua posição no quartro tectônico. Mesmo nos
chamados núcleos cratônicos sinbrasil ianos (S.t.uis, S.Francisco, I.uis
Alves, ele.) há evidencias claras de penetração dos processos deformac_i
unais (impactüyêr.icos, termais ou somáticos) a longas distâncias da ubs
traçãü/convenç.K) 0"": SPUE limites.

0 crescimento das massas continentais se íá em torno de núcleos ou
ãncoras-sementes, como preconizado por Stille, e ratificado hoje pelos
tectonistas de fronteira (Senqor, 1'J9O; . 0 Domínio Prõ-Brasiliano como
acima descrito, por si só representa an desses núcleo.?, o Domínio Bra-
siliano que com ele se articulou apresenta uma composição mais comple -
xa, compreende de fato diferentes contextos de anrit, do crescimento, a
saber, frações dos quais apenas le-jadíis ao território brasileiro:

1 - em torno do núcleo Amazônico p.rl. - anel peri-amazônico;

ft - em torno do núcleo Africa Ocidental - anel trans-sahaariano;

III - em torno do núcleo São Francisco/Zaire/Conçio - anel peri -

franciscano;

IV - cm torno do núcleo Kalahari

V - em torno do núcleo Rio de La Plata.
0_tratamento destes conjuntos (na verdade, o Gor.dwana Ocidental)

sob a pgide de domínio brasiliano tem razões na analogia do evolução
crustal e na procura da via expositiva mais simples.
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A GEOLOGIA DO FUTURO

Umberto G. Cordanv
Instituto de Geociências-USP

Presentemente, assim como ocorre em diversos outros ramos da

Ciência, a Geologia encontra-se em crise de identidade, para adaptar-se

aos novos paradigmas deste final de século XX, e mais do que isso, bus-

cando encontrar teu espaço legítimo, na sociedade, vencendo os desafios

crescentes que esta ihe impõe, e suprindo novas necessidades que podem

ser antcvistas neste limiar do século XXI.

0 que está em questão não é o objetivo último das ciências geo

lógicas como tais, pois sempre haverá espaço para a curiosidade humana

•acerca de nosso planeta, sua natureza,sua dinâmica. Questiona-se Geolo-

gia enquanto técnica, como profissão. Todos nós, geólogos de formação,

sabemos da importância dos conhecimentos geológicos para a sociedade.

Entretanto, nosso grande "handicap" tem sido a pouca visibi1 idade da Geo

logia nessa mesma sociedade. A educação pré-Universitária quase não in-

clui elementos de geologia, e por isso mesmo a Geologia não faz parte da

cultura popular; além disso a atuação dos geólogos não é suficientemen-

te visível, e poitanto não é reconhecida e respeitada como causadora de

relevantes benefícios sociais.

Talvei o principal aspecto da crise atual seja o seguinte:

A Geoloqia tem sido associada, com toda propriedade, ã procura

e exploração de bens minerais, minérios de todos os tipos, e combustí-

vel* fósseis, carvão e petróleo. Com a crescente preocupação nas últi-

mas décadas com a natureza, no mundo, a mineração em geral tem sido de-

nunciada como potencialmente prejudicial ao ambiente, e a sociedade tem

exercido um papel extremamente crítico quanto ao controle e administra-

ção das atividades de mineração, associando suas características "preda-

tórias" da natureza não só ãs próprias empresas (estatais ou privadas )

as quais têm interessesdefinidos e específicos em cada caso, mas também

aos geólogos, que em última análise são os responsáveis pelo descobri-

mento, pela caracterização, e por vezes pela implementação da explora-

ração mineral, i sintomático que, na década de 80, a mineração tenha so

frtdo uma forte recessão com a redução da utilização de insumos mine-

rais nos paises industrializados, a queda de seus preços, a diminuição

de atividades e orçamentos por parte das empresas, e o conseqüente de-

semprego e desapontamento por parte de inúmeros profissionais de Geolo-

gia.

Este panorama, seria ele completamente realístico? Poderia per

durar indefinidamente, ou pelo menos nas próximas décadas, e durante o

•éculo XXI? Existem saídas, para os geólogos e para a Geologia?

09



De início, cabe o raciocínio léxico ia*d>ato, ao prever situa-

ções faturas que considera» o cresci«ento exponencial no número ém pes-

soas que terão que ser servidas pelos recursos disponíveis de nosso pia

nota. Foras necessárias SO ou 100 ail gerações de Homo sapiens para que

a população mundial atingisse 5 bilhões. £ quase certo que outros tan-

tos 4 bilhões serão adicionados nos próximos SO anos, o que deverá le-

var a capacidade de suporte de nosso planeta, cujos recursos são tini-

tos, prõxista de seu limite. Seguramente, Mudanças profundas na maneira

em que a sociedade oper? serão necessárias, o que inclui a atuação de

alguma forma de desenvolvimento sustentável, tal cos» é caracterizado

no Relatório Brunt land as Nações Unidas. 'Nosso Futuro Comum", ou como

será definido em muitos acordos internacionais a se rest implementados a

partir da Conferência das Nações Unidas do ano que vest, no Rio de Jane_^

ro, a UNCED-92.

Ca qualquer cenário, aesao incluindo-se aí reciclagem de state-

rial ea grande tsc»l», a demanda de aatérias priaas naturais será cres-

cente, tanto de insuaos ainerais, como de materiais energéticos, e de

água subterrânea. Ou seja, não faltará trabalho par» os futuros geólo-

gos, nos diferentes ramos da prospecção de recursos.

Por outro lado, parece-nos essencial que ea sua relação coa os

demais setores da sociedade, o geólogo associe sua imagem â de um cura-

dor, de um guardião da natureza. Caberia a ele, aléa de exercer suas

atividades técnicas específicas, zelar para que *s instituições e empre

sas onde opera incluam era suas equações de custo-benef ício todas as ações

necessárias para evitar ou reduzir ao mínimo os impactos sobre a nature

za, permitindo uma exploração não predatória, e sem degradação ambien-

tal. Esta mesma preocupação com a preservação do ambiente deverá ser

exercida pelos geólogos também em seus outros importantes campos de atui

çáo, como na Geologia de Engenharia, para caracterização e escolha de

sítios de grandes obras civis, nas atividades de prevenção de desastres

naturais, nas atividades de planejamento urbano, rural e de zoneamentos

regionais para ocupação e uso da Terra, onde a utilização dos conhecimen

tos geológicos tem sido crescente.

Ao nosso ver, existem pelo menos três tendências claramente vi_

síveis já n« Geologia do presente, que seguramente serão desenvolvidas

nas próximas décadas.

- Quantificação - Assim como outras ciências, a Geologia está

se tornando cada vez mais quantificada, com a aplicação crescente de in

format tea e modelagem dos processos geológicos que buscam descrever a

natureza e evolução de nosso planeta. Bancos de dados de todo o tipo.

Sistema de Informação Geográfica IGIS), Sensoriamento Remoto, Cartogra-

fia Digital, a utilização de técnicas de Gcoeitat'st>ca e de Geomatemá-

tica, tudo isso mostra o envolvimento cio geólogo com tecnologias mo.icr-
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nas • avançadas, c exigem dele o seu completo entendimento, para poder

«minar a mesma linguagem de engenheiros, físicos, matemáticos, analis-

tas de sistemas e profissionais afins, que desenvolvem.

- Busca do subsolo - A possibilidades de prospecção de recur-

sos na superfície, ou próximo da superfície, encontram-se virtualmente

esgotadas, e já se reconhece a necessidade de mapeamento tridimensio-

nal da subsuperfície. Na exploração de petróleo, por exemplo, a ferra-

menta principal já é a estratigrafia sísmica, baseada na obtenção e in

terpretação de perfis de reflexão sísmica profunda. A visão tridimensi^

onal da li tos fera continental apresenta enorme potencial, e os geólo-

gos do futuro deverão buscar sua operação intimamente ligada aos geof£

ticos, visando uma linguagem comum e um completo entendimento mútuo, pa

ra otimizar o gerenciamento dos recursos de sub-superfície.

- Busca de interdisciplinaridade - Como já foi mencionado, os

problemas relacionados cem o ambiente representam a maior preocupação

mundial. Os desafios transcedem os limites das jurisdições nacionais,

e as decisões políticas a respeito do gerenciamento dos recuros natu-

rais, e sobre c planejamento do uso da Terra são de extrema relevância.

Fai-se necessária uma visão global, hoiística, e uma forte integração

com outros ramos da ciência, como a Biologia, a Química, a Meteorolo-

gia, a Oceanografia, o também com as instituições de aplicação de tec-

nologia. Em prir.c'pio, o potencial dos geólogos em temas interdi sei pl^

nares regionais é enorme, visto que sua própria formação inclui elemen

tos tais como o conhecimento dos processos geológicos que afetam a di-

nâmica local, de extrema importância para o entendimento global.

Finalmente, achamos que cabe ao geólogo, por sua formação es-

pecial, um papel essencial na discussão interminável que envolve os

países desenvolvidos c- os pai se em desenvolvimento, na tentativa de d_i_

minuir a detasagfir. t.'orte-Sul. Com efeito, a complexa equação que pode-

rá permitir à humanidade a obtenção de uma sociedade sustentável tam-

bém deverá fazer com que tal sociedade; possa ser equitativa. Ou seja,

ela terá que reconhecer a i r.ter J i gaçãr, entre desenvolvimento sócio-eco

nõmico, qualidade de vida, integridade ambiental e de recursos natu-

rais. Ela tenderá para a estabilidade popuiacional, e modificará suas

tecnologias de produvão para serem benignas para o ambiente. Seu obje-

tivo será o de atender a todas as necessidades, em qualquer; lugar do

mundo, e ao mesmo tempo reduzir os desejos humanos a níveis compatíveis

com as necessidades de outros, c com a capacidade do planeta em termos

de recursos.

Nós, geólogos, temos a responsabilidade de conhecer e enten-

der os fatores sociais e econômicos que controlam a exploração dos re-

cursos minerais, e estimar os seus efeitos. 6 portanto nosso dever iden

ti ficar o equilíbrio apropriado, levando em conta os interesses regio-
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Mis» governamentais ou empresariais, que melhor atendam is necessida-

des de todas *a partes envolvidas, «o mesmo tempo que os materiais se-

jam fornecidos «os setores de produção industrial.

Concluindo, Meu discusso quer ser otimista. Apesar das nuvens

negras que pairam sobre o futuro da humanidade, face aos diversos cená-

rios disponíveis, baseados em projeções desfavoráveis, nos planos pol»-

tico-social-econômico, acredito que caminhamos para um entendimento.

Acontecimentos e decisões -olíticas de grande efeito estão

ocorrendo, no mundo, com uma velocidade incrível. Quem poderia imaginar

por exemplo, 4 ou 5 anos atrás que assistiríamos tão rapidamente à reu-

nificação da Alemanha, à implosão do sistema comunista na União Soviêtj.

ca, ao desarmamento progressivo das grandes potências? Entendimentos so

bre o ambiente também estão sendo gradativãmente discutidos e implemen-

tados, e uma oportunidade extraordinária adicional será a mencionada Con

ferência das Nações Unidas para Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-ÍI.

Caminhamos para um mundo melhor? Porque não? é o que todos que

remos. E se ainda presentemente continuam aumentando as distâncias que

separam os países industrializados daqueles em desenvolvimento, é de se

esperar que *a tendências possam se inverter nos próximos anos. Talvei

não nos seja dado pertencer a um mundo com plena igualdade social, mas

porque não acreditar que nosso filhos ou nossos netos possam um dia as-

sitir aos resultados bem sucedidos das ações que nossa geração já ini-

cia, neste sentido? Em tal cenário, vejo como de extrema importância a

contribuição da Ciência, incluindo a Geologia, e vejo também como expres

siva e relevante a participação dos geólogos do presente e do futuro.
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»las H. aaad - Departaaanto de Engenharia de ninas, u m

Os sisaològos definea terreaoto como ua movimento transitório
aa terra, aaior qua o ruido. Ruido então * o aoviaento causado pelos
Catares estornos, os exeaplos aais conhecidos dos ruídos são as aicro-
aaaas causada» pelas ondas do aar a os ciclones batendo na costa.
Oatro tipa da ruido * causado pelo hoaaa coa suas industrias e
traasito. A definição da ruído se coaplica cada vez aais quando se
diainai a grandeza de aoviaento. E aelhor ficar coa a definição
siaplifiçada do geólogo, que o terremoto * produzido por falhaaento ou
pala sabida ou descida da algua bloco da terra.

* grandeza do terreaoto pode ser «adida nas duas escalas,
• intensidade (Fio;. 1). Magnitude * uaa unidade que se *ede

no sisaograaa. Na escala Richter, a magnitude corresponde ao logarltao
da amplitude «axiaa do sisaoaraaa, aedido microns na distânciade 100
ttm no sisaoaraaa padrão. Na prática nunca u» terreaoto ocorre na
distância de íooka do sisaógrafo. Então, aplica-se uaa correção de
acordo coa a distância calculada pela chegada das diferentes ondas. Os
looaritaas dos valores aedidos e corrigidos antigamente se estendiaa
da 0 (saro) at* 8.6 no aaxiao. Nodernaaente, coa o aelhoraaento dos
sisaògrafos * possivel deterainar os aoviaentos (terreaotos ?) aenoras
at* -3.0 (três). No outro extreao os terreaotos do valor aftxiao são
auito raros. Na opinião de alguns especialistas o valor aáxiao chegou
uaa vez, dezenas de anos passados, at* 8.9. Isto tea qua ser
coaprovado ainda, pela opinião de auitos autores que adaitea coao
«aprovados 8.6 ou at* talvez 8.7. Ainda existe uaa coaplicacão no
caso de terreaotos rasos. Álea das ondas p e S ("BODY HAVES")
atravessando a terra, chegas taabca ondas L (ondas superficiais), coa
amplitude maior. Então ossisaólogos decidira* narcar ondas aenores P e
S coa magnitude • e ondas aaiores de L coa •.

A intensidade do terreaote * uaa escala que se julga
palas observações dos efeitos. Hoje em dia usa-se a escala HERCALLI
MODIFICADA, escrita ea núaeros roaanos para não confundir com a
aagnitude. Originalaente a escala foi estruturada de I a X, mas coao
não aparecia uaa distinção suficiente entre os maiores terreaotos, a
escala foi estendida ate XII.

Tendo ea vista que a magnitude e a intensidade são
proporcionais, apresentaaos a relação aproximada entre as duas
escalas:

(Kagnitude)M - 1.3 + 0.6 I (Intensidade)
Na figura 1 essa relação aparece coao uaa linha reta,

localizando osterremot.os Lages (A) e João Caaara (B)
(A) M - 1.3 • 0.6 (5) - 4.3
(») N - 1.3 + 0.6 (7) - 5.5

Nos tereaotos no Nordeste (e quase no Brasil todo) os efeitos
observados são apenas da priaeira aetade da escala de intensidade. A
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razão principal é que todos os terremotos grandes (pelo amos quase
todos) ocorreu ao longo das bordas das placas tectônicas. Os sais
violentos destes terremotos ocorrem ao redor do Oceano Pacifico. Os
terremotos intermediários ocupam as outras bordas das placas. A borda
•ais próxina ao Nordeste é a cadeia Meso-Atlântica. Finalmente, os
terremotos " fraquinhos11 cono aqui no Nordeste, ocorrem ao longo de
falhas transversais a linha de costa.

Apresentamos o mapa de isointensidade do terremoto d* Lages
(Fig. 2). O mapa é um dos trabalhos pioneiros no Brasil sobre
terremotos. O problema na confecção desse mapa é comum a todos os
terremotos " fraquinhos" ou seja, os fatos concretos são poucos e os
relatórios das testemunhas freqüentemente contraditórios.

Segundo os moradores da região de Lages, pequenos tremores
nessa região são comuns entretanto, os tremores foram mais fortes
ocorreram no dia 12.10.63. Usandc a escala Herealli Modificada, os
efeitos mais fortes observados foram: fendas nos muros, queda dos
rebocos e movimento de uma cadeira. Estes efeitos são características
da intensidade V (quase forte). Os efeitos da intensidade IV
(moderado), tais como movimentos das portas e janelas e toque de
pratos e garrafas foram notados em área bem maior. Distinguir a
intensidade III (leve) e II (muito leve), foi uma tarefa mais difícil,
porque somente em alguns locais as pessoas que estavam sentadas
sentiram o choque, outros ouviram um barulho como se fosse um carro
passando, enquanto ainda outros que estavam trabalhando nada sentiram.

O mapa i.sosismico foi traçado de acordo com os efeitos
observados e as intensidades estimadas conforme os relatórios dos
moradores. As áreas de IV e V são relativamente grandes em comparação
as áreas de I e II. Então a profundidade do foco pode ser estimada
aproximadamente em 20 km.

A área secundária e isolada a SE da Serra do Feiticeiro pode
ser causada por propriedades elásticas das rochas diferentes, as quais
nessa área mergulham para NW, isto é, em direção do foco, deste modo
oferecendo passagem de capacidade diferente de transmissão de energia.

A área no SW do mapa ficou sem completar as linhas de
isointensidade porque faltaram testemunhas (a área não é habitada),
constituindo a maior fraqueza de escala de intensidade.

Sobre o terremoto de João Câmara apresentamos o perfil
perpendicular a suposta falha, causa do terremoto (Fig. 3). Não
apresentamos o mapa porque a intensidade é muito variável. Esse
terremoto foi até observado no Recife, afastado uns 300 km de João
Câmara. A rocha de ligação tem que ser de velocidade muito alta.
Quando a velocidade baixou nas areias de Boa Viagem e Olinda, a
altitude de vibraço aumentou notavelmente.

A grande extensão geográfica é observada no lado SE da falha.
Mas, na extremidade NW do perfil perto de Macau, ninguém mais
identificou a /ibração do terremoto, em parte por causa da ventania
forte na planície de Macau.

As intensidades VI (forte) com vidros e copos quebrados,
objetos caindo das prateleiras e móveis se movimentando e VII (muito
forte) com móveis caindo e prédios danificados, foram observados em
João Câmara. Em parte, isto pode ser devido ao grande número de
pessoas contando suas observações ou, que o centro do terremoto foi
mesmo localizado em baixo ou próximo da cidade.

0 último terremoto no Nordeste (28.09.91) ocorreu na Cadeia
Meso-AtlAntica e foi observado nas praias de Recife. O local na borda
das duas placas tectônicas foi determinado pelo sismógrafo em Joio
Câmara, pertancente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A intensidade observada em Boa Viagem perturbou os «oradores,
•as só poda aer classificada como IV (moderado), não chegando ao V
(quas* forte).
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A aaanitude da terreaat» de Joe* caaara calculada pala
faraula siaa-lif icada (S < S.M è <i|uase iewal 4 calculate aa
Oawervatarie de Brasilia (4.1). A enerqia liberada rat : lea C - 11.»

l.S II 19.S . C • 1020 erq. Essa «nrrvia calculada • ti *
eaerqia liberada pala antiqa boaba "A". Se fosse • aaiar t*rr«titc (R
• • -*) ̂ »tão a eneraia liberada seria IO1* erw. iqual a Imahi "MB. eu
ca teraas naturais íqual aa furacão Tsuaaai. ou Tu: v-. O penes <to
tarreaata aaior » como o periqo da boat» "K": libera a energia nva
instante enquanto, a intervalo <ie teapo t reiativaaente grande para e
furacão. lsir..»r.i ou r-:tã>. Toab»» deve-se ieabrar que a boaba explade
na superfície enquanto c t*rree>to se centraliza qeraleeante a dezenas
da quiloaetros de profundi4ad«.
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HISTORIA SEDIMENTAR DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE

Margareth M. Alheiros (DGEO/UFPE)
M3 da Graça de V.X. Ferreira (Dep. de Solos/UFRPE)

INTRODUÇÃO 0 mapeamento geológico do Recife na escala 1:^5.000, foi
executado como parte do Projeto "Carta Geotécnica da Cidade do Recife",
financiado pelo Convênio FINEP/LSI/DEC/UFPE, em virtude da inexistência
de cartografia geológica nessa escala, indispensável ã elaboração do ma
peamento geotécntco.

Com base em trabalho de campo, fotointerpretaçao e estudo de labo-
ratório, foi proposto o modelo de evolução sedimentar, objeto deste tra
balho.

UNIDADES RECONHECIDAS A área de Recife é constituída por variada lito-
logia IFig. 1), que abrange desde rochas cristalinas do embasamento até
sedimentos recentes, a seguir apresentadas em ordem estratigráfica.
Embasamento cristalino - constituído por gnaisses gram'ticos e catacla-
sitos localmente milonitizados, ocupa o extreme oeste da área, cobrindo
aproximadamente 10% da superfície do município.
Formação Cabo - principal unidade lotoestrat' grãf i ca da Sub-Bacia Cabo
(Alheiros et ai. 1989), apresenta-se na área em contato de falha vert^.
cal com o embasamento cristalino e tem, no Linoamento Pernambuco,seu li
mite setentrional de ocorrência. Ê representada por rochas siliciclástí
cas imaturas(arcôsios e argilitos niicáceos) de coloração c • nza-esverdea
da, em pacotes rítmicos que denunciam o caráter c'clico de sua sedimen-
tação.
Formação Beber i be - unidade basal da Ba~iít Pernan"jbuco-Paraíba,£ reconhe
cída em supei f ície apenas centrai c norte àa cidade, sendo melhor expo:;
ta nas margens do Rio Beber i be. Exibe IÍJ área dud3 facies hem distintas.
Uma delas, fluvial de canal entrelaçado, é constituída por armitos
quartzosos a pouco feldspáticcs, friávt-is, com i ntercalações freqüentes
de seixos arredondados de quartzo. Outra, de ambiente de baixa energia,
possivelmente lagunar dado o seu conteúdo fessilífero, é const'tuída por
um siltito arenoso cinza, localmente carbonãtico, intercalado a camadas
arenosas até conglomera Licas, cuja ocorrência restringe-se a um setor do
Rio Beberihe,nas imediações de Passarinho, margem esquerda da BR-101 nor
te. Estn ocorrência, dado a sua brusca descentinuidade lateral, sugere
um bloco elevado limitado por um sistema de falhas de gravidade.
Formação Gramamc - sobreposta aos arenitos da Formação Beberibc, esto u
nidade aprcsenta-Sf.- na ,írea como um* camada calcaria de aproximadamente
10 metros de espessura, cuja ocorrência em superfície ê restrita ã loca
lidade Alto do Céu, margem JeKtc do Córrego São Sebastião. Trata-se de
um dolomicrocsparito aparentemente afossilífero, de coloração cinza a
creme, onde se intercalam filmes de argila descontínuos.
Formação Barreiras - é a unidade de maior extensão superficial (aproxi-
madamente 40% da área) e repousa por discordância erosiva sobre o emba-
samento e sobre as bacias cretáceas Cabo e Olinda (Mabesoone 4 Alheiros,
1988), Foram identificadas duas facies principais: uma, fluvial de canal
entrelaçado, constituída por areia grossa a média, quartzosa até felds-
pátíca, incoerente, com cores fortes e variadas, bastante susceptível â
erosão e localmente intercalada com depósitos de planície de inundação;
outra, de leques aluviais distais, caracteriza-se pela intercalação de
sedimentos arenosos a arcosíar.os e argilosos, segundo uma disposição ta
bular, nos quais se destacam também cores fortes e variadas. ~
Terraço Marinho Pieistocênico - parte integrante do elemento geomorfoló
gico denominado "Planíci 13 do Recife", esta unidade está melhor preserva
da na porção sudeste da área e caracteriza-se pela sua morfologia plana
de cotas entre sete e dez metros, em contato brusco com as falésias mo£
tas esculpidas nas formações Cabo e Barreiras. Constitui-se de areias
quartzosar, incoerentes, de granulometria média a grossa, seleção regular
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• coloração branca a cinza passando na base para um arenito compacto,
cor d* cafã »m decorrência da ação do ácidohúmico.
Terraço Indiferenciado - ê a unidad* dc maior extensão da "Planície do
Recife". Originalmente formada como o Terraço Marinho Pleistocênico do
qual preserva sua morfologia peculiar, teve no entanto, o caráter mari-
nho da sedimentação alterando por intenso retrabalhamento fluvial, que
introduziu nessa areias, espessos depósitos de argila.
Mangues - instalados na porção mais litorânea os mangues ocupam os re-
cortes dos terraços elevados com uma quebra morfolõgica marcante. Carac
terizam-se pela vegetação e morfologia e podem ainda ser identificados
por critérios morfológicos mesmo após os aterros e outras alterações
provocadas pela ocupação urbana. São sedimentos pelíticos de coloração
cinza escura, profusamente misturados a matéria orgânica.
Terraços Halocênicos - esta unidade constitui a faixa litorânea inter-
rompendo-se apenas no estuário comum dos rios Capibaribe, Beberi be e
Jiquiá. São areias quartzosas claras, semelhantes às dos Terraço Pleis-
tocênico, distinguindo-se destas pela presença freqüente de fragmentos
de conchas e pela ausência da agregação promovida pelo ácidohúmico.
Aluviões - esta unidade agrega os sedimentos fluviais recentes deposita
dos em canai s predominantemente meandrantes, associados a facies de pia
nrcie de inundação e estuarinas.

EVOLUÇÃO SEDIMENTAR A formação das bacias sedimentares costeirasda mar
gem leste brasileira está indiscutivelmente associada ao rifteamento
eocretáceo que propiciou a abertura do Oceano Atlântico e cujo processo
seletivo se deu dc sul para norte.

A área de Recife é particularmente interessante no que se refere a
essa evolução, por conter um elemento estrutural - o Lineamento Pernam-
buco que, transversalmente situado em relação ao eixo do rifte, funcio-
nou como entrave ao prosseguimento da abertura oceânica, pelo menos du-
rante o final do Cretáceo Inferior, desviando o eixo do Graben princi-
pal, em direção à plataforma.

Desse modo, não se tem â norte do Lineamento Pernambuco, registro
de sedimentação sintectõnica da fase rifte, que é representada pela For
roação Cabo.

A deposição dessa unidade marca início da história sedimentar da
área estudada.

Nas falésias das falhas de gravidade de grande rejeição, que se de
senvolveram paralelamente ã costa atual, implantou-se um processo de se
diroentação de alta enerçfia que produziu um sistema de leques aluviais
coalescentes e a simultânea formação de lagos nos baixos tectônicos ge-
rados.

A Formação Cabo, assim depositada durante o Aptiano (Alagoas Supe-
rior ), apresenta fácies dc supraleque, leque mediano e distai, frequen
temente afogados por sedimentos lacustre localmente fossüí feros das
quais apenas a fácie de leque distai aflora na área estudada. 0 caráter
cíclico da sedimentação indica um tectonismo pulsátiJ e recorrente, pro
gressivãmente abrandado até o Cretáceo Superior. Com o abrandamento das
reativações e a permanência dos altos desníveis construídos, insta-
lou-se um sistema fluvial de grande possança, do qua] se tem como regis
tro a Formação Beberibu dr> idade Santoniano/Campan i ano. Esses sedimentos
recobriram o embasamento c colmutaram o relevo n<j área litorânea, desen
volvendo-se com maior expressão a norte do Lineamento Pernambuco, ape-
sar de sua ocorrência estar registiada em sub-superfície no litoral sul
de Recife.

A elevação progressiva do nível do mar permitiu o recohrimento
desses depósitos fluviais pelos sedimentos lógunares também pertencen-
tes ã Formação Beberibe (Beurlcn, 1967) e a deposição das fácies, tran-
sicionars ricas em fosfato, que caracterizaram o início da instalação
do ambiente marinho.

Nessas condições, sob a transgressão marinha que se segue, deposi-
ta-se durante o Maestríchtiano a Formação Gramame, que abrange as fá-
ciei litorâneas (praias) e fosfáticas iniciais e os depósitos de águas
mais calmas e um pouco mais profundas. Apenas esta última fácies é iden
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tificada em afloramento, na área.
Com o posterior recuo da linha de costa, as condições passam nova

mente a caracterizar ambiente de mar raso, localmente recifal,prop>cian
do a deposição da Formação Maria Farinha, já no início do Terciário
IPaleoceno/Eoceno ?). Essa unidade não se encontra exposta na área de
Recife, mas é encontrada no limite Olinda/Paulista.

No final do Terciário (Pliocer.o), quando a linha áo. costa ainda se
encontrava bastante recuada, um basculamonto ou flexura continental de
grande amplitude no escudo brasileiro (Bigarella & Andrade, 1964) propj^
cia o desenvolvimento de leques aluviais coalescentes sobre o qual se
implantou um sistema fluvial de alta energia. Desse evento, resultou a
deposição da Formação Barreiras, que na área estudada, mostra fases de
recorrência dos leques sobre os sedimentos fluviais, indicando instabi-
lidade nas condições climáticas e/ou tectônicas.

A partir do Quaternário, as freqOentes oscilações do nível do mar,
satisfatoriamente registradas na área de Recife, permitiram definir uma
evolução paleogeográfica que guarda grande semelhança com aquela apre-
sentada por Martin (1988) para a área litorânea entre Macaé (RJ) e Ma
ceio (AL).

Como decorrência de uma expressiva transgressão marinha (Penúlti-
ma Transgressão) que teve seu máximo em torno de 120.000 anos B.P. e, a
tingiu oito a dez metros acima do nível do mar atual, a intensa erosão
cortou indistintamente o embasamento intemperizado e as formações Cabo
e Barreiras, formando um circo de falêsias parcialmente estabilizadas.
Nesse processo, os baixos cursos dos rios são afogados e formam-se estu
ãrios e lagunas.

Durante a regressão subseqflente, instalaram-se os Terraços Mar_[
nhos Pieistocênicos, com a deposição sucessiva de cordões litorâneos.

Uma nova fase transgressiva (Oltima Transgressão), com seu máximo
(5m acima do nível atual) em torno de 5.000 anos B.P., afoga parcialmen
te o terraço anterior, cortando-o e implantando um novo conjunto de la-
gunas.

O abaixamento subsequente do nível do mar faz migrar a linha de
costa para leste, transformando as lagunas e lagoas em pântanos e man -
gues e origina uma nova sucessão de cordões litorâneos, que representa
o Terraço Holocênico.

Nos tempos recentes, de relativa estabilidade, apesar da tendên -
cia transgressiva do mar, desenvolvem-se aluviões e mangues, controla-
dos principalmente pela maior ou menor influência das águas continen
tais e litorâneas.
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SECIKENTOLOGIA E ESTRATIGRArIA DAS FORMAÇÕES LONGA E CABEÇAS
(BACIA DO PARNAÍBA) NO VALE DO RIO GURGUElA - PI.

Hirt«s Costa Fcitosa - i.AGESE-DGEO-UFPE
femando Antonio C. Feitosa - LABÜID-OEKI-UFPE

O Vale do Rio Gurguêia está inserido, em quase toda sua totalidade,
na porção sul da Bacia do Farn%íba, estendendo-se desde a= proximidades
das Serras da Tabatin^a e cias Mangabeiras, até o município de Jerumenha
(PI), onde o rio Gurguõii desemboca no rio Pamaíba.

A grande potencialidade dos recursos naturais da região em questão,
especialmente dos recursos hídricos, tem despertado o interesse do Gover-
no Federal, que implantou projetos de irrigação na área, intensificando a
perfuração de pyços e gerando um grande número de informações sob o ponto
d* vista geológico.

0 presente trabalho é o resultado da análise de dados obtidos em
campo t em 23 poços perfurados no Médio Vale do Gurguéia, entre as cida -
cies de Cristino Castro(rt/ e Eür-eu Martins(PI)(figura 01), no âmbito cio
"Projeto de Irrigação do Gurguéia", atualmente desativado.

Na área estudada, o pacote .-(.'dirr.entar perfurado é representado, da
base para o topo, pelas Forria-ções 3< i-ra Gr.v.de, Pimenteiras, Cabeças, Lon
ftâ e Poti/Piají. Este trabalho, entretanto, refere-se apenas àp Forma-
ções Longa e Cabeças, ter.rio sido analisadas amostras tio calha e perfis e-
ietricos (3P e Raios Gama), visan'io ur-.a melhor caracterização seJinentolo
gico-estratigrafica das Formaçõen em questão.

No Médio Val-j <lo Rio Gurc;;iF-ia, a Formação Longa apresente! espessura
media cn torno dos 100 E e é representada por sedimento;; peliticos averme_
lhados e cinxas, ob.-ervan'io-sc olternâr,;;iac de finos r.ivei?; d-s siitit.os.a
renitos finou o folhelhos, 0rg.Mnizaa.13 em ;i-]o:; do 10 i 30 m de espestiu-
ra, ^eralmonte com j'.rariO'Secrescencia aõoenwnte. m s {VJIÍK a bn-e de caria
ciclo e representada por folhelhos acinr.cntados.

As estruturas sedinentares observadas <ím ;jflorament.os sao estratifi
cação ondula-Ji (w'wwj") , li?nte:; ríe arenito fine intercaladas; na:; poreõe.-
síltico-ar^ilon-aa ( "línsen" ) o a prer.nnça '!e ichn^fcs;-ç;i-, n;;r.?̂  tf rl-.and o
"harrtgrcunds" nos topos !oc; ciclos,

A ar.;.! ii::.r! fi':o perfi:.; oi^-tricoõ i.isociarJ'i so" CÍS-ÍIK Htolf ,'ico?.-, evî
d'incia a/f o:i •̂"rdimenV̂ r. f;m. aprçoo aprĉ fintaíyi peor?.ctri ' oxtrem^niente re^u
lar, com tabulari.ljrte típica ü«- depósitos fin fluxo turb:..1rnto. Os ciclos
mair. e.ipesso:;, quo torrvtn-:'.e mnis aren ;:',o:-: para o topo. podem representar
barras -I" platifurma, con origem rol acioí:ada a processos ci.jo agente prin
cipal teria ondar- r!c frnpeotade, separada por periodic, de calmaria, evi -
dencl.-i'i'jr pr-la proser.ça de "hard.croün:1s",

A Formação Cabeças, r.oa espessuras r^dias variyrulo entre 230 a 300m
e constituída por arenitos esbranquiçador; a cremes, grosseiro? a médios ,
principalmente quqrtzosos. Sjão sodimnntos maturos a subtnaturos, com nele-
çao méclia a boa e írãos; subarrerlondados e arredondados, formando pacotes
que ?•? •••>••("'. ;aan r.-i 'ilrrçao ao t;opo, cem c. a rater ho~rf,ôr.cc .Entretanto, n:û
tos dcpt'-r; p-icotf?.? aparentemente maciços, r;ão interpretados no;; perfi;.; e-
letricos cc""'O ciclo" de Rranocresoencia ascendente, Estes ciclo:-:, em gorai
sa>"> indivi,: i.ilisactos por camadas ardilosas que podem atinp.ír espessuras
de mais do Im, alcançando localmente 20m (Colônia do Incra).
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Os pacotes granocrescentes, iniciados pelas camadas argilosas, sug*
rem a existência de lobos sigmoidais, característicos de sedimentos depo-
sitados sob condições de fluxo turbulento, desaguando em corpos aquosos
receptores.

Do ponto de vista estratigráfico, verifica-se que a Formação Longa,
posicionada entre as Formações Poti/Piauí e Cabeças, apresenta contatos
bruscos com os sedimentos arenosos da Formação Poti/Piauí, em geral evi -
denciados pela presença de níveis descontínuos de arenitos grosseiros a
conglomeráticos. Com a Formação Cabeças os contatos são gradacionais, for
mando uma superfície irregular.

0 contato entre os Arenitos Cabeças e a Formação Pimenteiras é con-
cordante, bem delimitado e uniforme em toda a área estudada, evidenciado
por um aumento brusco da fração argilosa.

0 mapa de contorno estrutural do topo da Formação CabeçasCfigura 02)
mostra UM acentuado rebaixamento do topo da referida Formação na região
do povoado de Aliança do Gurguéia (Poços APp-11 e APz-S) e o mapa de isó-
pacas da Formação Longa (figura 03) evidencia um au.nento gradual da espe£
sura do pacote sedimentar em direção ao centro da bacia. Estas observa-
ções podem ser confirmadas no perfil de correlação (figura 04), onde verl
fica-se um aumento local da espessura das Formações Poti e Longa e o apro
fundamento do topo da Formação Cabeças. Estas variações de espessuras po-
dem estar relacionadas a um provável falhamento de gravidade na região en
tre os poços Tranqueira e APp-11.
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FORMAÇÃO SÃO JOAQUIM. BASE DO GRUPO MARTINÓPOLE?
OU GRUPO SÃO JOAQUIM?

LUIS HUMBERTO S. T. PEDREIRA*
JOAQUIM RAUL TORQUATO*

• Departamento cie Geologia - UFC

INTRODUÇÃO
A área estudada, está localizada a Noroeste do Estado do Cea

rá, corresponde ã parte Sul da folha Granja e porções das folhas Cha-
val e Bela Cruz (SUDENE - 1:100.000), abrangendo uma área con aproxima
damente 2.500 Km', mapeada na escala 1:25.000, sendo executados perfis
magnetométricos e de eletroresistividade, além de caminha.-nentos diver-
sos a fim de serem observadas as características da área.

A partir deste trabalho, onde foram observados aspectos 1 i to_
estratigráficos, estruturais, e t c , achou-se necessário a Modificação
na estratigrafia vigente, principalmente no Rruno iíartínópole, alvo
principal deste trabalho, e do Complexo Hi^natítico-p.náissico de PRADO
et ai (1979) onde são encontrados os quartzitos que conpõen as diver-
sas serras do noroeste do Ceara. De posse destes dados, redefiniu-se o
p,rupo Martinópole e suçeriu-se ? elevação da formação Sao Joaquim pura
a categoria de "GKUPP SÃO JOAQUIi!" . Assim, serão apresentados a seguir
os elementos que fortatocciv.? nr; uodi f icações propostas, tendo como bs
se o "Código Estratigráfico".

0 f.rupo üartinopole é definido segundo PRADO et ai (1979) co
no sendo constituído pela formação são .Joaquim (basal), formação Co-
vão (intermediária) e formação Santa Trrezinha (topo) .OLIVEIRA (1987;,
embora tenha sido o primeiro a propor a exclusão da formação .~ã,> Joa-
quim da base do i-tartinopole, nropondo-a rortio una unidade inrf^psTÍente
utilizou dados de uma area restrita, ''esmo assim, os autores deste tra
balho (aqui apresentado) vem reforçar a proposição de OLIVEIRA ep.cit.
enfatizando a coragem deste autor ao, tao acertadamente divulga-la.

GHUPO SÃO JOAQUIM
Este .rçrupo e definido por estes autorer., baseados nos ,:ritr-

rios supracitados, como sendo formado pelas seqüências quarf,/.i *• ic-is
que compõem as serras de Kão Joaquim, Dom Sinão, Pi tini.ni, r,urp,um. Co
dro, Carrinnã, vt<:., e outras serras de grande porte que quebrar., rt mo-
notonia das planícies das regiões mapeadas.

Em todos OÍ; trabalhos r,oolop,icos nobre a re>;ir>o em nntuJo, e
notório e patente a distinção li toestratip.raf ica entro os quartzi tos
da fornaqao ?ao Joaquim (serra homônima), tidos como -T bas»- cio r.rupo
Martinopolf e or; quartr.itos fia serra dt; Dom oi:. 'O (pert.Ticent.o ^c Com-
pl exo ''i^matí t ico-p n-Ti :̂ s ico) .

Para justificar a sua não individual ir.ação c ao nnnno fcnpo
incorporar os quart/.i tot; da serra de Dom S'rao na formação S?.o .Fonquin,
estes autorof? apresrntfi'i duas justificativas ennsidorndas por •ilrr: co-
mo indiscuti veis, e que serão apresentadas ,T ̂ p.^uir.

1- a junção <!.-ir, serras de fino Joaquin com a r.crr.i d" Dor. .' i -
não se dá através da serra fTarrianã quo, juntas, fornam

uma ampla estrutura dobrada do tipo r.infornal , onde a serra c1'.' ''.-ir-
rianã evidencia a terminação perisr.infornal (PF:DRF;rRA ft TORQIJAT'
garantindo una nitida continuidade destas litolocian c;

?- os aspector, físicos;, mineral óticos e est nif.tirsiis,
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*• de maneira uni fome em todas as serras quartzíticas da região e
%ue foras citadas anteriormente.

Una vez que fica confirmada a continuidade litoestratigrâfi-
c«, não há por que colocar estes quartzitos en discordância e temporal^
sente distintos. Sendo assim questiona-se:

- Todos os quartzitos que corapõen as grandes serras perten-
cen à fornação São Joaquim? Ou;

- Juntos, estes quartzitos formariam uma unidade independen-
te do grupo Martinópole?

Sobre estas perguntas os autores tentam responder ao longo
do texto, baseado en dados obtidos ao longo dos trabalhos, cujas obser
vações serão apresentadas abaixo.

1 - Sobre os quartzitos da formação São Joaquim sao encontra
dos, de forma discordante, gnaisses, com passagem nitida

ciente gradacional e apresentando estruturas do tipo estratificaçao pia
no-paralela.

2 — Tanto os xistos da formação Covao como os filitos da for
nação Santa Terezinha, sao encontrados en discordância e

rosivo/angular e tectonica com os quartzitos da formação Sao Joaquim.
3 - As características deformacionais dos quartzitos Sao Joa

quim e das outras unidades do ."jrupe ílartinópole, embora
con competências diferentes, não são sincrônicas estruturalmente e a-
presentan características próprias.

4 - Os ambientes verificados para os quartzitos São Joaquim,
dado as estruturas e composição, mostram origens diferen

tes daquelas apresentadas pelas demais formações do nrupo [lartinópole.
5 - Os r>uartzitos podem ser considerados como de ambientes

transicionais entre marinho (parte basal) e fluvial (par
te do topo).

6 - Os metassedinentos e xistos das formações Covao e Santa
Terezinha, podem ser enquadrados como de ambiente ma-

rinho efe caráter nerítico.
Com as características descritas acima, é perfeitamente ca-

bível a exclusão da formação São Joaquim do jrupo Ílartinópole, cuja ex
planação. fundamentada no código estratiRráfico, é apresentada a se-
guir.

PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO SÃO JOAQUIM PARA GRUPO SÃO JOAQUIM
Com base no artigo fi do códipo estratif.rafico o qual diz:

"Uso e conposição - o reconhecimento dos grupos têm em vista expres-
sar as relações naturais entre as forn-icões associados, relações que
se evidenciam pela presença comum cie inportantes características lito-
lójricas. Um p.rupo comporta exclusivamente divisões def"inirlas como for
maçoes en que esta nao precisa ser necessariamente dividida em membros.
Não há necessidade de que toda a porção sua deva ser referida a un nem
bro qualquer. Em alguns trabalhos de reconhecimento, o termo prupo foi
aplicado a 'unidades' estrati.rçráficas que pareceu ser divisíveis em
formações, mas que ainda nao foram." foram tiradas conclusões sobre as
mudanças propostas.

Como pode ser observado neste artigo do eódic.o e baseados no
exposto acima, as relações entre a formação São Joaquim com as demais
do tfrupo Martinópolf!, não são evidentes, ou melhor: inexistem. Deste
modo é plenamente possível a exclusão destes quartzitos (São Joaquim)
do grupo Hartinópole, como também a sua promoção para a categoria de
"GRUPO SÃO JOAQUIM".
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DIVISÃO DO GRUPO SÃO JOAQUIM

Com os trabalhos de detalhe executados durante o mapeanento,

é proposto não só a denominação de "GRUPO SÃO JOAQUII!" como tanbór: o

seu desdobramento en formações e membros conforme o exposto abaixo.

FORMAÇÃO DOM SIMÃO

Esta formação apresenta-se sob a forma de elevações í:ias àer

ras citadas anteriormente!) com cotas cie ate 8f>0 nítros. Trata-se de um

espesso pacote metassedinentar, composto por quartzitos, c.ilciosailic^

ticas, xistos, mármores e netavulcanicas asEosia.ias, cuja espesEur-i po

de atingir aproximadamente 500 metros. Foi dividida em cieis membros, a

saber: ílato Verde (basai) e ilorro do Cascudo (topo).

0 nenbro Mato Verde e constituído por una seqüência d»í quar-

tzitos puros, as vezes micaceos, eabranquiçados, crene e L-ir..".a averme-

lhado, por vezes ferru^tnosos, com pranulometria variando de fina a :,":&

dia. Apresenta canadas que variam entre 10 c 40 centímetros, com impu-

rezas (minerais pesados) formando lâminas de até ü,s er cio espessura.

0 nenbro ilorro do Cascudo esta representado por qup.rtzitos

impuros (presença dt; micas), intercalados cor:: pacotes de oaicie:;si licá

ticas de até 60 metros de espessura, xistos entre lb '• 40 netros de e.;

pessura, mármores com ate 80 metros de espessura e metav.l c ânicas cie

composição básica com espessura variando de 0,'JO cn a ?.,'J metros.

FORMAÇÃO ITACOLOMI

Esta formação possui uma espessura estirada en 7t;.O netros f

é fornada por quartzitos e j.;nats;">es, sendo dividida on três mt-rribres, •>

saber: membro RLacno do Lino (basal). Membro Paula Pe.íso:.i ' i ntorm-ci' a-

rio) e nenbro P.iu ferro itopo).

0 membro Riacho do Lino, con i;spea:v;r:i effti'iad.?. ••}•'• 100 r::<-

tros, e constituído por quartzitos purof. cor. vanaríns variando entrv IO

e 40 centímetros. Apresenta estratificaçoes cruzadas, cuLoraçno va-

riando entre branca a cinza-clara e «rar.ulaijao entre finn T modia.

0 nembro Püula Pe~>.-oa e forcado aor quartzi tor:, impuros com

sillimanita, bastante micaceos, apresentan-se fraturac'-T;-j, pny.suer.-, colo

ração variando entre branca a cinza-clara e jranulaçao ontre fina a mo

dia. Podem apresentar loralmente ",rande quantüacie de feítirpsto

(normalmente c.31.1] inizados ) , evidenciando se ii rnen1 c. -.•-, y. ret ór i • •:;'.: iníntw

ros. Lentes COI;Í cristal" de quartzo cor djSnet.ro wXvt. ?.,>'> o -*..-! nir. :;u

gerem a presença de níveis conr.lomer-aticos , ;.••/ i r;,;v.c- i -.ndo 'jr. \A er\' r-ü ti-

picamente fluviais (ortoconf,lomerados ortoqiiartzí L Í C J Ó ) -

0 nenibro Pau Ferro e representado por nn-iisses que pr.ro.'jcn-

tan contato ;',radac ional com o membro Paula Pecõca. Jão bnfitatitn Larúpa

dos evidenciando ostrati f icaçao plano-pf'ral oi a e fior.siie?r. Icntfs de

quartzitos com coloração cinza a cinza-azulada, com "spuísura pytlmada

de 00 metros. A espessura total deste nenbro <-• de aproxin-idamente ,'4<~>

netros.

CONCLUSÕES
Sendo assim, fica aqui o rppistro desta proposição estrati-

grafica para a região noroeste do Estado do Cearcá, onde presur.ie-f?e nus
a partir destes dados, os autores possam contribuir de maneira 3 faci-
litar aqueles que porventura desejem aprofundar o conhecimento p̂olór;i
co nesta região de geologia tao interessante e complexa, asstn corno to
da a região precambriana do Nordeste.

Neste intento, fica assim definida a estrat.igrafia que ora
propô-se:
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bonático, com espessura de 2,5m. Sua transição para a seqüência subja-
cente SPS-1 pode ser marcada por uma sucessão de horizontes decimêtri-
cos de siltítos argilosos esverdeados ou avermelhados, alternados, per
fazendo um intervalo métrico. A seção superior é caracterizada por lei
tos de siltito argiloso e argilito, cinza-esverdeados, micromicáceos 7
mais carbonáticos para o topo, com alternâncias de argilitos silticos
avermelhados porém mosqueados de tons verdes. No topo, são verificados
nôdulos de marga esverdeada, ostracoidal.

A espessura do termo seqüencial atinge 4.5 metros, e nele
a presença de alabastro se limita ao preenchimento de fissuras, com es-
pessuras sub-milimétricas. SPS-2 é muito característico nas áreas mine-
ralizadas de Trindade-Ipubi e Araripina.

- SPS-3: seqüência de argilitos cinza-esverdeados, carbonáticos, maci-
ços a laminados. Na seção inferior ocorrem blocos oblatos de marga bege
(cor externa), ostracoidais, que sugerem distribuição ao longo de ní-
veis. São freqüentes os filmes de alabastro ao longo de fissuras e pia
nos de acamamento. Em contraste, na seção superior ocorrem algumas in-
tercalações pelíticas, de cor bege, e notadamente um horizonte de argi-
lito cinza-esverdeado carbonático, laminado, com nódulos e blocos obla
tos (ictiólitos), além de delgados bancos descontínuos de calcário argT
loso, todos ostracoidais. A presença de ictiólitos tem sido apontada co
mo indicativa de mineralização gipsífera em sub-superfície. 0 termo se-
qüencial apresenta espessuras entre 5 e 8 metros.

- SPS-4; seqüência com predominância de argilitos cinza-esverdeados a
marrons, laminados ou maciços, carbonáticos ou não-carbonáticos, poden
do incluir ocasionalmente delgados níveis de arenito, centimétricos,com
cimento argiloso. Devido atruncamento erosivo não ocorre na mina S.Jor-
ge, mas é observado na mina Pedra Branca (fig. 2), ou em sondagens que
cortam o arenito Exu na região Trindade-Ipubi, sendo circunstancialmen-
te aflorante próximo ao bordo da chapada. A espessura do termo sequen
ciai varia entre 15 a 25 metros.

Esses termos seqüenciais se repetem a grosso modo na Mina
Pedra Branca (fig. 2), embora neste caso ocorra uma seqüência elástica
relativamerte espessa, entre SPS-3 e SPS-4, com cerco de 14 metros.

Na sondagem 2-AP-l-CE da PETROBRÃS não foram indicados ho
rizontes gipsíferos. 0 posicionamento de HGy-2 é ocupado por siltitos
castanho-avermelhados que se sobrepõem a folhelhos cinza-escuros lamina
dos, piritosos. Em SPS-1, a.? intercalações de delgados níveis de areni-
to friável são mais numerosas e atingem 2 a 3 D de espessura. SPS-3 e
SPS-4 acusam um substanciai aumento na taxa de sedimentação e, juntos,
compõem uma seqüência sedimentar com cerca de HOm. Apesar da preserva
ção da dominância pelítica (75%), foram constatados vários níveis delga
dos de arenito que, eventualmente, podem t<er espessos (10m) .

Na sondagem de Serra Branca (DNPM; fig. 2), SPS-1 e SS(se
quência siliciclástica relativamente espessa) aparecem bem definidas,en
quanto SPS-3 e SPS-4 compõem um pacote sedimentar com 56m de espessura.

Na região de Araripina, a F. Santana apresenta-se conden-
sada, além de mais profundamente erodida. Em SPS-1 ocorre o horizonte
de arenito friável, sub-métrico, com intraclastos pelíticos. SPS-2 e
SPS-3, juntos, podem apresentar espessuras inferiores a 7 metros,enquan
to SPS-4 habitualmente não é verificado.

Considerados os casos expostos, podem ser colocadas em
evidência as seguintes observações:

1. Ocorrem pelo menos dois eventos gipsíferos na Bacia do Ararípe. Os
depósitos HGy-2 são comumente indicados como "bolsões", cuja origem é
lacustre para m s (SILVA, 1983), ou marinha para outros (BEURLEN, 1963;
BERTHOU & PIEF.Rb, 1990) . Como as investigações contemplam quase exclusi^
vãmente áreas localizadas e mineralizadas, as relações faciológicas com
as áreas estéreis são pouco conhecidas. A controvérsia, portanto, ainda
persistirá.

2. O evento HGy-2, considerando-se as taxas de sedimentação indicadas
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por KING (1947) e por SCHREIBER (1988), inclusive reduções diagenéticas
de volume (lítogênese), deve corresponder a um período de pequena dura
cio geológica: algo entre 5.000 a 20.000 anos. Este curto período, mar-
ca a convergência de vários fatores condicionantes para a formação dos
depósitos, no quadro de um contexto paleogeográfico estável, porém de
equilíbrio aparentemente muito sensível. Neste sentido, ê marcante a in
terrupcâo do processo evaporítico na região Trindade-Ipubi, materializa
da por um delgado horizonte de folhelho laminado cinza-escuro, já obser
vado por PONTE * APPI (1990). Este folhelho, que separa HGy-2 em duas
seções, onde predominam minérios qualitativamente diferenciáveis, apre-
senta significativo reflexo econômico. Este horizonte, que é, inclusi-
ve, fossilífero, exemplifica ainda a sensibilidade e as diversidade* no
sistema deposicional evaporítico.

3. A metodologia de "termos seqüenciais" por ora, e apenas ã luz de
descrições macroscópicas, constitui um critério prospectivo praticãvel,
com expectativa de sucesso, na ampliação das reservas conhecidas em Per
nambuco. O óbice principal reside no pouco conhecimento que se dispõe
sobre as seqüências litológicas, em áreas não mineralizadas.

4. Os termos seqüenciais suprajacentes a HGy-2 possuem elementos - cha-
ve litossomáticos, mineralógicos, de espessuras, ou de sucessão de lei
tos, que permitem uma certa praticabilidade do método ao nível do mapeã
mento lito-geológico.

5. A correspondência lito-faciológica e lit i-estratígráfica só deverá
ser abordada quando dos resultados analíticos sobre a amostragem siste-
mática, na continuidade do Projeto Gipsita do MINFRA-DNPM-PE. A variabi
lidade espacial e temporal das facies é uma evidência já percebida por
autores como LIMA (1979), VIANA (1990), que recomenda cautela na recon£
tituição do modelo ambiental evaporítico da F. Santana. Neste sentido ,
os termos seqüenciais deverão se adaptar e comportar expressivas influ-
ências carbonáticas que deverão ocorrer em outros locais da bacia.
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Este trabalho objetiva contribuir con o estudo faciológico do Reabro Cri
to d* Formação Santana, que é parte da seqüência sedimentar da bacia do Araripe. Os rê
sultados aqui apresentados estão baseados em dados de superfície (seções geológicas) e
subsuperfície (furos de sondagem do Projeto Santana - Etapa II, Scheid et alit, 1978).

0 «embro Crato foi definido, originalmente, por Beurlen (1971) _ como a
parte inferior da Formação Santana, que foi dividida, pelo mesmo autor, em três iaem
bros: Crato, Ipubi e Somualdo. Esta unidade é constituída, litologicamente, de calcare
nitos, calei Iutitis, sütitos, roargas e folfteiho», \ior vezes, muito fossilíferos, que
ocorrem em contatos concordantes com a Formação Missão Velha, inferior, e o Membro Ipu
bi. superior. Com base era dados paiinolcqicos, Pons et «!ii (1990) sugerem idade Aptia
no Termina! - Aibiano Inferior para o Heisuro Crato.

A partir do estudo dos dados de superfície e subsuperfície disponíveis,
foram definidas 06 (seis) fácies sedimentares no Membro Crato (Fig. 1 e Z), as quais
são descritas a seguir.

FÂCIES A: CaleiUititc creme,com predominância de Iaminação plano-paralela, podendn
apresentar ondulações e sigmóides, além de níveis argilosos contendo ostra,
codes.Nos níveis mais superiores ocorrem filamentos de algas, dendritos ás
manganês, peixes e vegetais, não mosT.randc_sinais de pertubaçao. ia Nova
Olinda, esta fácies ocorre no topo da seqüência, em um pacote bem homogêneo
com cerca de 30 metros de espessura, exibindo \m conteúdo fossiiífero muito
rico em plantas avasculares e vasculares, artrõpodes, moluscos, peixes, an^í
bins « aves.

FÁCIES B: Harga cinza esverdeada com ondulações e pisólitos, mui to fossilífera, conten
do ostraroáes. conchostráceos, filamentos de algas, restos de peixes e plan
tas e, ss veres, mostra-se enriquecida com sul fetos (pirita e galena). Apre
senta nívei: betuminosos.

C: Siltito carbonático, esbranguiçado, ir.icaceo. com int.ercalações de arenitos e
folhelhos, bem con« ondulações, sigevides e pisólitos a.-n alguns níveis. Con
té*1 restos vegetais e moldes de conchas de pequenos biválvios, podendo ocor
rer enriquecimento c!e sulfetos no topo.

FÁCIES D: Calcarenito fino a médio, esbranquiçado, micáceo, com est.ratificação cruzada
acanalada. ondulações e níveis contendo pequenas coricreções calcárias, além
de interca!ações de folhelhos. São observados, ainda, ostracodes e moldes de
biválvios.

F4CIES E: de
í

Caleilutito creme, micrítico, com níveis cínza-escuros, representativos
esteiras algár.eas, com ondulações, truncamentos por onda e "linsen" nos ^
veis mais claros e piiólitos nos mais escuros. Contém ostracodes, conchostra.
ceos, pnlens e restos de peixos e plantas, além de apresentar concentrações
de sulfetos em alguns pontos. Na mina da IBACIP, em Barbalha, foi observado
estromató! it.o colunar associado a esta fácies.

FÁCIES F: Folhelho marrom a verde, micáceo, com laaiinação paralela, ostracodes e inte£
calaçõcs de caleilutítos esbranquiçados, laminados.

Seus sedimentos encontram-se, geograficamente, distribuídos nas bordas
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nortt. nordeste * sudeste d* Chapada do Araripe, no Estado do Ceará. Grande parte dos
carbonato* desse membro são lavrados quer para produção de cimento (na região de Barba
lha), quer para uso C O M iajes ornamentais para revestimento de pisos e paredes (nas
regiões de Nova Olinda e Santana do Cariri). Os calcários laminados da porção leste
apresentas maior variação facioiógica e os calcários da região de Nova Olinda e Santa
na do Cariri apresenta» pacotes nais homogêneos por espessuras maiores, principalmente
referindo-se ao nível atais superior de calcilutito creme ricamente fossilífero.

Os carbonates do Membro Crato, por se tratarem da porçio basal da Forma
ção Safitana repousam, concordatemente, sobre os pelitos avermelhados do topo da Forma
ção Missão Velha, contato este que code ser observado em superfície, nas seguintes Io
cal idades: Serra do Hãozinha (Município de Abaiara); São Gonçalo (Huncípio de Crato) e
na estrada Nova 01inda-Santana do Cariri (Município de Nova Olinda). 0 limite superior
desta unidade com o Membro Ipubi. também, é concordance, podendo ser observado em su
perfície nas proximidades da mina Pedra Branca (Município de Sova Olinda). A Figura 2
•ostra o contato inferior do Membro Crato, er. subsuperfície, nas três seções apresenta
das e o superior, somente na região de Crato, não tendo sido observado nos outros fu
ros de sondagem compilados.

Na porção mais inferior da.unidade alternam-se períodos de menor ener
gia, caracterizados pela alta proliferação de organismos, e de maior energia, onde
observam-se agitações por onóts. incluindo níveis de tempestitos. 0 topo da seqüência
caracteriza-se por longos períodos de deposição em ambiente calmo, que possibilitou
una abundante proliferação de vida.
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AS FACIES SED WENT ARES DE PLATAFORMA RASA DA FORMAÇto CABOCLO,
CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA

V w i u «aria Hamede Cavalcanti
Mm/Fortaleza-CE

3»imt Quintas dos Santos Colares
CWH/Fortaleza-CE

Este trabalho é uma contribuição ao estudo faciológico de garte dos se
dimtntos da Formação Caboclo, do Grupo Chapada Diamantina, a partir de seções geológí
c»s realizadas a sul e sudoeste da Cidade de Morro do Chapéu (Fig. 1).

0 Grupo Chapada Diamantina, de idade mesoproterozoica, constitui-se na
unidade superior do Supergrupo Espinhaço, sendo formado, da base para o topo,, pelas
formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. A deposição deste jrupo tem início com
os elásticos continentais da Formação Tombador, de origem eólica, fluvial e de leques
aluviais; seguida dos sedimentos marinhos, dominantemente pelíticos, da Formação Cabo
cio e encerrando a sedimentação, ocorre uma seqüência arenosa, originada em sistemas
eólicos e fluviais.

A Formação Caboclo é constituída de folhelhos, siltitos e arenitos com
estratificaçao cruzada do tipo "herringbone", fendas de ressecação e ondulação trunca
das de pequeno e grande porte, interpretados como depositados em planície de maré, li
toral e plataforma. Aqui, serão abordados apenas as fácies relacionadas à sedimentação
em plataforma rasa.

Foram definidas quatro litofácies, assim denominadas: arenitos com es
tratificação ondulada truncada; arenitos com estratificaçao cruzada "hummocky"; pelT
tos com estratificação "wavy" e "linsen" e siltitos com laminação plano-paralela.

A litofa'cies "arenitos com estratificação ondulada truncada" caracteri
za-se por possuir textura areia muito fina a fina, por vezes síltica, estratificação
ondulada truncada de pequeno porte, em camadas tabulares com possança de 3 a 20 centí
metros. Ocorre, via de regra, intercalada a litofácies "pelítos com estratificação wã
yj_ e linsen". podendo, mais raramente, ocorrer associada comas litofácies " arenito!
com estratificação cruzada hummocky" e "siltitos com laminação plano-paralela".

A litofácies "arenitos com estratificação cruzada hummocky" mostra tex
tura areia fina a muito fina, por vezes síltica, com estratificaçao cruzada "hummocky"
e laminação plano-paralela na base das camadas, que apresentam geometria tabular, mi
crogradação e "sets" de até 1,50 metros de espessura. Ocorrem intercaladas por leitos
de pelitos, podendo apresentar, ainda, marcas de sola e estruturas de deslizamento as
sociadas. Esta litofa'cies foi diferenciada da anterior, em vista do grande porte dai
estratificações, da ordem de mais de 1 metro de comprimento de onda.

A litofácies "pelitos com estratificação wavy e linsen" constitui - se
de argilitos e siltitos de cores variegadas, finamente laminados, tabulares, com estra
tificação "wavy" e "linsen": Ocorrem em camadas de poucos centímetros até 0,50 metro"
via de regra, intercaladas às litofácies "arenitos com estratificação ondulada trunca
da" e "arenitos com estratificação cruzada hummockv".

A litofácies "siltitos com laminação glare-paralela" é formada por sil
titos e arenitos muito finos, tabulares, com laminaçao plano-paralela e topo ondulado
com microtruncamentos subordinados.,

Ao analisar as litofácies descritas, verifica-se que as principais ca
racterísticas são textura de areia fina a pelitos, ondulações, truncamento por ondas ',
estratificação "wavy" e "linsen" e estratificaçao cruzada "hummocky", o que conduz
a interpretação de ambiente marinho de profundidade abaixo do nível das ondas normais,
submetido 8 retrabalhamento por ondas de tempestades, correspondendo a depósitos de
"shoreface" inferior, zona transicional e "offshore". Estes sedimentos mostram uma a]
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ternãncia nas condições de sedimentação, evidenciando-se U M deposição, predominante
•ente, pelítica em condições normais e, essencialmente arenosa, quando sob • ação *
ondas d* tempestades. Tal sedimentação ocorre tanto na porção inferior do "shoreface "
quanto formando barras de "offshore*t abaixo do nível das ondas normais.

Kas figuras 2 e 3 estão representadas seções esqucmáticas. onde. ao co»
pari-las, observa-se que na priaeir* as litofãcies COM predoaínio de ternos argilosos
aeupan «aier espessura, enquanto na outra, oi arenitos co> estratificarão cruzada
"huonocky" são dominantes, o que indica Que essas seções pertence», respectivamente ,
ás porções distal e proximal de u m mesma seqüência, ou seja da Formação Caboclo. Na
figura 4, está representada a seqüência ideal de uma plataforma progradante dominada
por tempestades, onde estão bem definidas seqüências equivalentes às apresentadas nas
figuras 2 e 3.

40



IIHO ««.Mica

- • >•*« o of «tiwco • • PMTC DO HUPO « u m
I W M I . C » L0C«.lt*«(O •»» *«4t« ••»•

T« •*«•(.• (•!• U W f H I I I

»>«. t • »lçlo eo"»o»r» i<guc«ric> otroimcio CMOCLO M * I« I IOOI • « •
T»A*tM.*, MlOliri Bl HOMO SO UUtU' LITOMCH» l-MUTOtCODI *MVV*
I "I>KM»' ; > • • • ! • ( « eo»"mwmc«T", t . MII I ITOI CO» HT»»rifie«»eloo»

i

41



UTOMl

F i f 9-

SUOOISTC DI»0«»Ot>0 C»»HU LITOMCltS

TOS coK'Htimiocinr''

MOIWDC.

L fOCK Dt
OOVIMD* ' 0 * r tMMSTlOit . LI»OMCtt» I r.»1»U 1 ! i r » T I > l .
CâÇlO CRUZAD*"f«umiOCI(T'>. 3-CAMAOAt COR* OKA04ÇIO 'OK TCIWEt-
TAOEI, « - ! « • • í S/Í.TI «ODiriCtOS DC OaiLOWV • HOiC«T. i»gj

42



U f
arcas fonte

«a ralava relati
l*ie dstritica origina
o aBbi «

A sacis andartsica ends

da awa ruptara («aprasste Afro-brasileira). o* efeitos de isar-
Iscalisadss a ssl-sudeeste 4a fcjcSBcave a na rafito #i *ar>
>laa, J W W M aaMa * inaivi*Mlixaç«a «a ara*, a f M l taria

awcaríar coa) a Bacia aw Pamalaa*
lapartawta» 4ir«ranciaçêas aalaacliaaticas (ara* racawltaciJa» a«-

tra as sataras nartt a sul da aalaaaacia. T»i» eandicaa» raswltara* a*
significativas «if «ranças nas caractaristicas das dapssitss kaja
rafistradas: a. «rawda axtaasia da sistaaw fluvial aravaniawta da
••rfaa nsrta da pal>aj»cia (care* da 400 ta da a*tawsaa dasda as ciaa-
cairas na r«fito de Rio da raim até a sacia Saraiaa-May»); ». baixa
rasrasanKatividada das daaasitss aélicas da rarsacaa Sarraria, aiiawai
^i^a^a^aa^^abB^^k^s^^Bfe P̂̂ aftã̂ h ^a^Si ^BiSfc^pB^B^BAd^ ̂ ^^a^dla^^K B ^ A ^ V ^ ^ B ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^^^^^^P^B^ i ^^^^^ V^aa^^M^^^B^^^^BbaB^a& v ^ A ^h £ ̂ s^Bk s

ficativa arasança da traaeas silicifiçadas as«w« n«s litalafias rasal-
tantas da at«açâ« do sistaa* flwvial arsvanianta da R.IM. tstas avidan-
cias, assscxadas è analisa rasianal, sâo indicativas da candiçêas
•vxais nsis áridas/sacas a s«l a da aaiar araciFitacaa plwiaaétrica a
nsrte da kacia.

h anAlisa litofaciolsaica da formação Sarraria. associada a con-
sider acsas Balaoacoloaicas, aamitiu a «laaaracao da I M nodalo «•posi-
cionai integrado proposto para as fomaçéss Antanor Navarro, Sarraria a
•ananairas (Piswra i>.

Foras) individualisados três grandes intarvalos litolòsicos na For-
naçto Sarraria (Fisvra 3): ua intervalo da arenitos finos basais a
palitos intercalados, transicionais para a FornacAo bananeiras soto-
posta; HB) intervalo irteraediario de arenitos nedios * grosseiros e
confloaerados e ua intervalo de arenitos finos de topo a palitos inter-
calados, transicionais para a Pomaçâo barra de Itiube, onde sa inter-
cala» os arenitos sédios a grosseiros do denosinado "Arenito Caiaba".

O intervalo intarseditrio é constituído por dois subintervalos da
arenitos grosseiros e congloaerados fluviais, separados por depósitos
eólicos nte auito espessos (• a 10 »).

Ho intervalo «adio da unidade, a neior energia do aseiente e o
constante retrabelhanento originara* naiores espessuras de arenitos,
enquanto nas porções transicionais inferior e superior a senor energia
proporcionou a presença de intervalos pelitieos intercalados ea areni-
tos.

A predosinAncia significativa de troncos silicifiçado* na porção
superior do intervale sedio da unidade, acoapenhada ainda pela sua
aranulonetria sais grosseira, sugere que o ausento de energia fluvial
levou è erosão de usa exuberante vegetação que doainava a planície alu-
vial anteriormente estabelecida.

Deste Bodo, as litologies 4» roraeeao Serraria representas o as-
soreeaento parcial de UB corpo lacustre, representado pelos depósitos
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BARRAS LONGITUOINAS

,FLUXO oe oETwros

MARGEM LACúSTRE CCM
FENQAS OE RESSEC

FRENTE OELTA1CA
LACÚSTRE

CORRENTES EM LENÇOL

DUNAS EÓUCAS

OEPOSITOS MARGINAS AOS CANAIS

BARRAS LONGITUDINAIS

(APOGEU 00 DESENVOLVIMENTO CE
COBERTURA VEÜETAL SOBRE A
PLANÍCIE FU1VIM.I

FIG 1. -SUMARIO DOS PRINCIPAIS AMBIENTES DEPOSICIONAIS OBSERVADOS NA Fm SERRARIA E ESQUEMATIZAÇAO
DO MODELO DEPOSICIONAL INTEGRADO PROPOSTO PARA AS FORMAÇÕES ANTENOR NAVARRO,, SERRARIA E
BANANEIRAS. (ADAPTADO DE MACK, 1

I - TOPO DA Fm BANANEIRAS E INTERVALO BASAL DA Fm SERRARIA
2 - INTERVALO DE ARENITOS MÉDIOS,GROSSEIROS E CONGLOMERADOS INTERMEDIÁRIO (EÓLICO ASSOCIADO)
3 - DEPÓSITOS RECONHECÍVEIS NA FORMAÇÃO ANTENOR NAVARRO. INTERVALO BASAL.



FK. 2. -Infm-volM LitoMflieo» IndivKtuoluodo* M Formoeto Sarroria.
(Garcia, inédito).
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SISTEMAS DE TURBIDITOS MARINHOS DE CANAIS EM FLUXOS CANALIZADOS NA FOR
MAÇXO URUCUTUCA.

Rel3on femes de Menezes Filho
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPHH
Superintendência Regional de Salvador

A Formação Urucutuca aflora na Bacia do Rio Almada e contêm um r i -
co patrimônio fossilifero representado por uma associação de foraminífe-
ros bentônicos eplanctônicos. Trabalhes recentes e inéditos da Petrobrás
indicam para a Formação Urucutuca uma seção basal carbonática albo-seno-
niana, seguindo-se um espesso pacote de folhelhos, ao longo do Turonia-
no e abrangendo todo o Tereiário. Esta formação ocorre na bacia do Espí-
ri to Santo (Turoniano-Oligoceno), e é equivalente, em idade, à parte su-
perior da Formação Calumbi da Tia cia Sergipe-Alagoas.

A porção pflorante da Formação Urucutuca, na região da Bacia do
Rio Almada (Ilhéus-Ba)/permite o reconhecimento dos seguintes sistemasd^
posicionais, e sua a respectivas faeies'. 1) Sistema f,!arinho Intercanair; .
(Ia) Faeies de pel i.tos varvicos (pv) » Ritmitos fii.es de folhelhos pre-
tos carbonosüs e camadas finas/leitos/lentes do arenito fino a grosseiro^
internamente com "climbing ripples", "ripple-drift laminations". São fre_
quentes pein. enas eo:;voluçõe3, "slumps", diques de; areia, bioturbaçâo ver
tioal de ichnogenera, "flames", marcas de cargas e afundamento e fragmen
tos do folheiho preto nas camadas arenosas. A geometria é de pequenos ei
cios do turbiditoa da seqüência Bouma (Ta-b, Ta-b-e, Td-o o Tc ) e dos
C.C.C. turbiditeo ("ripped-ufi clast convolute laminations and climbing
ripples") de ".Valker (1985). db) Facies de conglomerados maciços suporta
doa pela ;;iatrig (Eaun). Estes conglomerados ocorrer:: assor-iados com os pe
litoo varvioos e apresentam aspecto homogêneo du um foUielho preto carbo_
noso, rraoiço, contendo, em forma desordenada ou em conucritrrições irrej^j—
lares, grânu.los e raro3 matacões cio rochas granulitioas o girinitóides do
Pre^'ambriano, configurando un diamiotíto. Iiocajinonte^hd finn-o {ireiioni —
nio de folholi;o s i l t ico, orgânico. Y,o topo desta facies de "pebbly muds —
tono", cão freqüentes estruturas de eseorreganiento, com dobras deaarmôni
ca3 irre^ilariíS oririr.adas por convoluçÕes. (In) T''acio3 do pu'litoo graria-
cionais(pg). 3ão ritiriitos constituídos por vários ciclos que 31; repetem
cm ci'unadfv3 i.entimétricaB com gradaçào normal., tet/lo na baso arenito fino
e no topo sil.ínto e laiainito. Irítemametito nos -irenitua fia pequenos fra^
m«ntos rle Lamitos di3pernos ou eu!.centrado3 '.n t-jfít. Trovfívois ondula-
ções cavalgantes ("climbing ri.ppües"), Tios arunitos Tinoa H poli tos, o _e
vidências de bioturbação são tambom constatadas. ') "> iatema f/arintio de
Canal. (?a) Faties de arenitoõ grosaeiroa canalizados (Age). A sua georne
tria externa e de lobos canalizados com base concava a33i1.-1ctri.ca, super-
postos o imbricados. !3n gcrtil os Lobos aão estreitos e alongados e sua
vi 3ão em planta se assemelfia muito r>. catiais ineandrantec '-ora baixa ainuo-
sidade (Brulm •;• Moraes, 1983). Sutas formas de canais erocionais, t, ran can
tes, são preenchidas, na base, por arenito cinza-ciaro, argiloso, gros-
seiro a conglomorátir'0 (granulos e seixoa pequenos de quartzo e fragmen-
tos de rochas granulíticas/granitoides), com transição norr.al para arerá
to médio a fino ou lamito no topo de cada 3equência. A estratificação lio
rizontal está preservada ou não, quando se inicia uma nova forma de le_i
to acanalado. Esta disposição geométrica configura ciclos incompletos de
turbiditos clássicos do Bouma (intervalos Ta, Ta-b). A passagem dos are-
nitos paro os ritmitos várvicos e oa diamictitos dá-se de forma abrupta
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por retrabalhamento ou através de uma superfície de amalgamação ou, me-
nos freq.uentemer.te, por uma fina camada de follielho hemipelágico, que
tem o topo escavado erosionalmente pelos arenitos grosseiros si.iperiir.pos
tos. Em raros locais há marcas de objetos e de erosão preservadas nas
interfaces destes arenitos, Lfca feijão oortum, no contato dos arenitos
grosseiros acasalados cor. os pelitos varvieos ou diamietitos carbonosos
(facies Pv e Ran), é a presença de fragmentos chapados destes pelitos
concentrados na base dos arenitos, com i\ibricaçâo difusa ou ausente, eu

dispersos ao longo do corpo de arenitos.

Ha o registro, não bem preservado, de estratos cruzados tabuiares
e acasalados de porte nédio. lio topo dos arenitos é cor.um a fluidizM-
ção, que er. porte obliterou as suas feições sedimer.tares internas .

Cl;) Faoies dO3 conglomerados maciços gro s seiras or. t? estra-
tificado3 (Rme). Consta de conglomerados "groin supported", üolimictos
imaturos, ma] classificados, cuja fração mis grosseira é oo:istituíua
por seixos pequenos e ealhaua de roehus pré-eanbrianas (.-ranulitos e
granitóides), alé:.. de existir Gulcrdinadar.eiiifc r.ietnhisL toa, quartzo e
raros bloeo3 de '"•alearenitos. Ê frequer;te a orranj í-ação deites .''asteò
em intervalos "-o;:, gradado es her.: desenvolvidas dos tipos inversa, nomsl,
e, raramente, r-iuda grossa. Localiuente, tais clastos oonstituem a-'U.'.rala-
çóes e:.r: bolsúos irreiiilarea cem organiz-a^Cio iníenia, ou iiá franco prod^
mínio de arer.itun 'jir.Ki-cl-iroo, muclios/groaseiros, feldspr'ticoa a l í t i -
cos, com estratifioar,"io plano-hori./ontal grosseira, raro3 soixos con en
bricacãü difusa, e 'iue constituem o capea.-.ento nsste3 ir. bervalos de con
g] onerados. Kxistem concentrações Locali/.ad'i3 do fragnientoa irregulares
e c?:apados de ia.ViitCo, silLJtos argilosos, calearenites, caIcilutitoa (.•
pelitos avermelhados, eventuais leitoõ ou canadas finas do folheihos or
gânicos pretua ou cin^a-esverdeados, roírijjidos e/ou truncados peloo are-
nitos grosoeiroa ''OE gradagÉIO normal. Tais níveis de conglonerados con_3
tituem defiósitos residuais de formas de leito com feijões erosivas e ca
naliaadas, sobro o aasoali.o.

A Formação FJrucutuca, no seu contexto geral, representa 3adincnta
ção niaririiia associada con depósitos de complexos de fluxos canai i^v.dos,
constituída por: a) cong.] onerados e arenitos rr.aoiçoj cot; geometria loi>
ticular, assimétrica, acunuladoa em região supracana; o, na porção supe-
rior ou interna do lobos turbidíticos; b) arenitos maciços G eotratif i-
cados depositados na porção mediana de loques turbidítioos, 3odimorítado3
em canais es<:avado3 e entrelaçados; c) r i tini tos finos com a sciuêneia
clássica de turuiditos Bouma, assentados na porte inferior das áreas
intercinalizadas; e 1) folhei lios pretos carbonosos marinhos hemipeLagi-
cos.

A faciea doa diamictitos maciços suportados pela matriz (Iton) ma
teriali7,a depósitos gravitacíonais de fluxo de massas subaquosas, cuja
alimentação esta subordinada à instabilidade das margens falhalag da
bacia, provocada por reativações localiwidas. A facies dos cong Lomera-
dos maciços grosseiramente estrati ficados (ftae) representa sedimenta-
ção, na parte superior e proximal do canal de leque, de um sistema de
lobos de correntes turbidíticas de alta densidade. Estas facies de dia-
mictitos e conglomerados estratífitado3 (conglomerados residuais) têm s.
geometria de corpos pouco eape33os, erráticos, e preenchem pequenos ca-
nais embutidos em feições erosionais maiores que RR estenden con corta
continuidade, paralelamente ao eixo deposicional . As grandes
feições erosionais são desenvolvidas em si3tema de talude, em resposte
às oscilações negativas do nível eustático do mar e/ou soerguimento tc£
tônico, o que propicia atividade eroeional da plataforma continental e
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4o talud* • o consequent* deslocamento gravitacional de grandes volumes
d* sedimentos (massas e d e t r i t o s através dos "canyons" esculpidos) . Os
c la s to s chapados de aren i tos , fo lhelhos , s i l t i t o s , calcarenitos e cal
c i s s i l t i t o s embutidos nos diamict i tos arenosos, s i o aqui interpretados
como fragmentos desagregados de cunhas transgressivas de talude,enquan-
to os se ixos de sedimentos terrígenos e das rochas pré-cambrianas retra
balhadas retratam sedimentos plataformais, em ambos os casos acumulados
• B una época em que o n íve l do mar estava a l t o . Com o rebaixamento eus-
t á t i c o deste n í v e l , houve o desequi l íbrio do sistuna e e s t e s sedimentos
de plataforma e talude foram arrancados e transportados por fortes cor
rentes de turbidez, que erodiam o subtrato pela passagem de fluxo de mas
sa turbilhonar, escavando um complexo de canais , depositando-os por a -
c ração v e r t i c a l , A fac ies do3 arenitos grosse iros canalizados (Age) r e -
porta o assentamento por desaeelaração de uma carga sedimentar conduzi
da por correntes densas de turbidez, que escavam seu próprio canal, nos
sedimentos f inos proximais. 03 intraclastos de folhelhos pretos e p e l i -
tos embutidos no3 arenitos canalizados podem também serem interpretados,
em parte, como arrancados das margens dos canais pela passages destas
correntes densas. Os e3trato3 cruzados de médio porte resultam de f r i c -
ção trat iva na in ter fac ies de um sedimento recém-depositaio que é retra
balhado pela próxima corrente de turbidez (porção mediaria de lobos tur-
b i d í t i c o s ) , em canais entrelaçados aom freqüente migração l a t e r a l . As
fac ies dos r i t n i t o 3 várvicos (Fv) e p e l i t o s gravitacionais (Pg) repre-
sentam sedimentação de extravasamento de diques marginais e regiões in
tercanais (depósitos de "over-banks"). As estruturas de ondulações ca
valgantes e laminações de convoluções são conseqüência da grande taxa
de sedimentação por processos tracionais e de suspensão. A presença de
estruturas de escorregamento ("slumps") está condicionada à topografia'
relativamente íngreme das margens dos canais e das faces externas dos
diques marginais, que favoreceu o escorregamento des tes p s l i t o s inconso
lidados (Bruhn * Moraes, 1968).
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B OMGOf HAS DBTORMAÇSES EM DUNAS EÓLICAS (COKPLEXITOS) CAUSA-
DAS PSU IKGRESSÍO MARINHA PERKIANA NA FORMAÇÃO SANTA BRÍGIDA, BAHIA.

1IELSON RAMOS DE MENEZES FILHO
COMPANHIA DE PE5QUISA DE RECUBSOS «ONERAIS - CPRM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR

A fonf tç io Santa Brígida fo i d iv id ido nos membros Caldeirão (ba-
s a l ) c Ingí no Graben de S t a . Brágida, r eg ião NE da Bahia.

0 Mi»bro Caldeirão cons i s t e numa seqüência de "red beds" com f a -
cics d* ajrbientes áridos e seni-áridos (desérticos) relacionados a d i -
versos sisteoas deposicionais. A facies mais caracteri3tica correspon-
de ao espesso pacote do eolianitos e arco'sios tem selecionados, de gra-
nulometria fina a média, com grãos de quartzo e feldspatos arredondados
e ausência generalizada de material argiloso a não ser quando este cons
t i tu i cimento diagenético. Ê peculiar a presença de estratos eruaadosde
porte muito grande, apresentando "sets" nas formas tabular e acanalada eu
r.eiforme. Há grande dispersão nos valores de paleocorrentes (paleoventosT
e o ângulo das camadas frontais é al to. É comun o truncamento dos "sets"
nas superfícies de deflação horizontal iradas. A organitação interna dos
eolianitos é dada por largas faixas (centmétricas) em forma de línguas
e/ou cunhas, como gradação inversa, frouxairente empacota3o i, em e3trutu
ras de avalanches. Kssa3 cunhas (depósitos tie "grain flow") 3ão separa-
das por finos Ieito3 de grãos de quartzo e feldspatos com bimodalidade
textural (depósitos de "grain fall") e localmente e3te tipo de organiza-
ção pode prevalecer em horizontes '"ÍTKJS a espe3sos. Outras estruturas se
dimentare3, que ocorrera subordinadas, são ondulações espaçadas de baixa
amplitude (grande ir.ciex), õndulas cavaj.nir.tes tran3ladantes cuicríticas.
Constituas antigos depósitos espessos rle complexo de dunas eólicas mo-
veis em formas compostas ou "draas" de um "erg" era una grande bacia to-
pográfica. Uma das ca_acterísitca3 deste3 eolianito3 ê a freqüente as-
sociação com sedimentos depositados por águas e por fluxos de detritos
(sistema fluvial entrelaçado, "wadis" e leques de "oued3"). Os .irenitoa
fluviais também mo3tram freqüentes alternâncias com eoliar.itos finos, em
que uma facies 3ubstitui lateralmente a outra, refletindo constants re-
trabalhamento por água e por vento. Sn coexistência a estas facies ha se
dimentos pelítico3 verme!ho3, tabulares, coa granulometria de sil to e ar
gila e laminação horizontal proanincnt.e constituindo depósitos de suspen
são, com inversão textural, localmente camadas colapsadas subvertiealiza
da3 e línguas de arenito fino sí l t ico. São freqüentes greta3 de resseca-
mento. H33a a33ociação retrata, deposição em pequenas aguadas temporárias
no sistema desertioo.

O Membro Caldeirão é correlacionado (litologia e posição na se
quêneia\ neste trabalho, con a Formação Piauí da Bacia do Pamaíba (ffesl
phaliano a Stephaniano - Carbonifero Superior).

O Kembro Ingá (Permiano e correlacionado com a Formação Pedra de
Fogo da Bacia do Parnaiba) inicia-se com espesses pacotes de arenitos fi
nos avermelhados, bem selecionados, constituídos por grãos de quartr-o e
feldapatos ; arredondados, cimento carbonático ou argiloso, cor. a geo
metria interna desorganizada. Localmente, os arenitos preservam remanes
centea de c3tratos cruzados tabulares e acanalados de grandes dimensões,
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seguramente de origem eólica (Membro Caldeirão). Em geral, há mtdança gr»
dual das laminações e estratos cruzados dessas dunas eólicas, para inter"
valos com laminações deformadas e horizontes de arenitos desestrutundos
ou indis t in tos . Ba outros locais , essa passagem é abrupta ou compõe espes
sos in tervalos com a perda t o t a l das feições es t ru tura i s primárias ou.ain
da, pode t e r es t ruturas or iginais internas dos eol iani tos remanescentes T
Também apresentam intervalos preservados cem as c a rac te r í s t i cas primária»
de sedimentação por água, em sistema f luv ia l provavelmente entrelaçado,pa
vimentos seixosos e es t ra tos cruzados acanalados em areni tos grosseiros ~
seixosos. Estas feições deposicionais que disruptam os estratos cruzados
podem se r rastreadas lateralmente por dezenas de metros.

Em termos petrográficos, esses a ren i tos são consti tuídos por grãos
e lás t i cos arredondados de quartzo, microclina, p lagioclas io , qua r t z i tos ,
quart zi tos ferruginoso3 e s e r i c í t i c o s . A rocha também apresenta-se "su-
ja" com impregnação de material a rg i loso .

Os eol iani tos desestruturados são sotopostos,através de uma super
f í c i e erosional i r regular ,por uma expessa seqüência de maréítos de p l a n í -
c ie de maré e sedimentação marinha de plataforma terrígena ra sa , prograda
cional , na qual atuaram vigorosos processos de ondas e tempestades em se
dimentação episódica.

0 Membro Ingá, situado na par te superior da Formação Santa Brígida,
representa a instalação de um traço do mar epicontinental afogando o s i s
tema desér t ico do Membro Caldeirão.

Os areni tos deformados são interpretados como dunas eólicas po_s
teriormente afogadas pela transgressão marinha. Esse evento proporcionou
a parc ia l homogeneização dos eo l i an i tos , com a criação de es t ruturas de
deformação de sedimentos em pequena e larga escala, e retrabalhamento dos
flancos das dunas. Ifin fato notável é a existência de extensas formas de
dunas eó l icas , com suas es t ruturas internas praticamente preservadas, ao
lado das mesmas a re ias eólicas desestruturadas. Uma provável explicação e
que a deformação desses eol iani tos deu-se preferencialmente em dunas do
t ipo transversal (predominan internamente depósitos de avalanches "grain
flow" frouxamente empacotados).

Não há qualquer evidência a respei to da profundidade da lâmina d '
água que proporcionou essa defoimação, mas acredi ta-se que o nível da
água deve t e r sido muito baixo e presumivelmente a deformação aconteceu
logo apôs a submergência, em mar transgressivo marginal.

As evidências também sugerem que a transgressão pode t e r 3ido ex
tremamente rápida em termos geológicos, o que é indicado pela fa l ta de
es t ru turas de retrabalhamento por ondas nas a re ias e escassez ou ausência
de fauna marinha. Is to sugere/que o centro da bacia tornou-se tão rapida-
mente o s í t i o de depogição de águas mais pro fundas, que impediu o desenvol.
vimento de organismos marinhos de águas rasas , e, talvez devido à fa l ta
de luz, nenhuma outra biota eatabeleoeu-se (Glennic A Buller , 1983).

Um aspecto sintomático do afogamento transgressivo desse campo de
dunas eólicas é a pequena porcentagem de argilp.s associadas aos areni to»
Estas podem ter 3ido concentradas pelo efe i to de peneiramento, suando as
par t ícu las foram carreadas para cima (e leu t r ic idade) , pela rápida ascen-
ção do nível f reát i ro que subs t i tu i o a r . I s to resul tou, localmente, na
formação de areni to "sujo" e horizontes anômalos cora enriquecimento
de a r g i l a , o que não pode ser explicado como simples produto de
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processos normais d* sedimentação eolicm. A cor vermelha dos eolianitoe,
foi certamente adquirida artes do processo de afogamento das dunas.

Os registros geológicos pretérito de rochas sedimentares mostram
numerosos exemplos de depósitos de "ergs", que se interligas e são to
talmaat* recobertas por depósitos marinhos, com interações entre estes*
domínios c os possíveis efeitos dos processos m&rinhos eólicos, marl
nhos costeiros e das influências de t»rra fine. No entanto a observa
ção ^ue um depósito marinho recobre um depósito de "erg" não e por si
só prova de que o "erg' foi transgredido pelo mar. A questão a ser esta
belecjda ê se o "erg" foi ativo e terminou por uaa transgressão ou se
o "erg" foi destruído por outros seios e posterioraente transgredido «
a transgressão meramente moveu-s sobre os depósitos do "erg" (Chan %
Kocurrent, 1933).

Os diversas pesquisadores que estudaram os efeitos residuais de
depósitos de "erg" e "ergs" marginais com transgressão marinha. citas
uma zona de "facies" transicional. Ko caso específico da Formação Sta.
Brígida, objeto deste estudo, foi reconhecido em caopo, uma facies de
transição de interdigitação dos processos eólicos e marinhes, constituí
da por: horizontes de areias eólicas cantorcidas e retrabalhadas, níveis
de arenitos clã: ticos, presença de estruturas de escape de fluídos
("dish"), superfície superior retrabalhada, zonas de arenitos fracaien
te bioturbados e estratos cruzados deforaados na interfacies eólica/ma-
rinha.

Ko que concerne a formação dos conplexitos, no interior das dunas
eólicas (Eacrodefomações na organização interna), o processo de lique,
facão • quase um concenso entre os diversos pesquisadores. Vários meca
nismos acionadores têm sido propostos para explicar a geração de tais
estruturas de grandes escalas, em arenitos eólicos e subsquosos (Seed
and Rahasmn, 1977, Doe c DoU, 1080; Horowitz, 1932, Glennie e Buller,
1989): 1) lique facão induzida por terremotos; 2) liquefação resultante
d* or.das de tempestades; 3) liquefação causada por rápida flutuação do
nível freático e 4) deformação resultante do entrapeanento e expulsão
de grandes quantidades de ar.

As evidências de campo comprovam que as deformações internas n
gistrmdas nos eolianitos do lt>. Caldeirão, são resultandes do entrapea
mento e a expulsão de grandes quantidades de ar ("pockets").

Devido à inerente alta porosidade e permeabilidade, das areias
das dunas eólicas, as mesmas quando saturadas de água têm a pressão hi,
drostática ausentada, em 1 atmosfera para cada 10 m de profundidade a
baixo da superfície da água. 0 principal dos eventos acompanhantes do en
trepeamtnto, e em particular do escape de grandes "pockets", resulta em
profunda deformação da estxvtura interna da duna, se as areias da duna
estivarem es condições metaestáveis. A grande espessura de algumas Z£
n*s deforMd&s pode ser explicada por ocasional entrepeamento de altas
colunam de ar em grandes dunas. 0 ar pode ter sido entrapeado entre o
nível freático e a superfície inundada e soterrada das dunas, A deforma
çio * preferencialmente desenvolvida em dunas tipo transversal devido
ao estilo de acanadamento, já que estas dunas contêm uma organização in
terna relativamente simples, em que os estratos crusades são constituí
dos principalmente por depósitos de avalanches que mergulham de fora»"
íngrew. Tais depósitos de "grain flow" «m geral são metaestáveis, não
compactados e mais susceptíveis para liquefação e eclapso, ao contrário
do que acontece com as dunas "scifes" em que a organização interna i



mais complexa e i n t e r d i g i tada , com a3 e s t r a t i f i c a ç õ e s cruzadas , fornadas
por acaaadanento de baixu ângulo e e s t r a t o s mai3 apertadamente eiapacota-
dos , deposi tadas por t r i ç ã u . 2 s t a s cagadas 3ão mais e s t á v e i s , com exce-
ção dos l o c a i s de ta ludes de avalanu-has desenvolvidos próxiiso da porção
c r i s t a l , guando a defoinação ocor r s r , nes t e t ipo de duna, poderá s e r l o -
ca l izado somenta SE posição próxima da c r i s t a (Glennie e Bur le r , 19S3) •
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CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS E DIAGENÊTICAS DOS ARENITOS DA

FORMAÇÃO CAHIHI (BACIA DO ARAHIPE)

Mirtes Costa Fe i tosa - LAGESE-DGEC-UFPE

Os a r e n i t o s e conglomerados de idade s i lu ro-devor i ana, consagra-
dos na l i t e r a t u r a coruo Formação C a r i r i (BEUSLE"!,1963) ou Formação Taca-
r a t u (BARBOSA, 1964), têm sicio, ao longo dos anos, es tudados por muitos
a u t o r e s . E n t r e t a n t o , a maior pa r t e de s t e s t r aba lhos e de cunho r eg io -
nal e apresen ta , de c e r t a forma, informações s u p e r f i c i a i s do ponto de
vista petrológico.

0 presente t rabalho estabelece uma proposta I n i c i a l de um modele
de evolução diagenet ica para os refer idos sedimentos, cor; base no es tu -
do petrograf ico fie seções delgadas, desc r i t a s o on forme o esquema de ?íj_
TIJOHK et a l i i (197c) e in te rpre tadas secundo a seqüência diagenetico .«.e
ral de areni tos proposta per DE ROü ?.: MORAES ' ! r i3*.í.

A área de estudo s i t ua - se nas porções norte e nordeste .-!a Sac in
cio Araripe, no Estado do Ceará ( f i z . 01 ) , 1 i rr; i tar.do-se â faixo, -lesoor.tí^
nua onde afloram os Arenitos Ca r i r i , qu<= se i n i c i a P>-'.-XÍ;:LO a Mova ü l i n -
da(CE) e torno-se ma ir, larga tn t r» Milagre.;, \-\a-. r i t i , An \uá e l-iar-ir ipá
(CE)(fig. 02) .

Das amostras anal isadas forn-1. .--b t idos ?;• se-^ii-n'es r>!íul t.'-dos:
A. g r a n u l o m e t r i r j d a s r o c h a s v : r i a d e f i r i ; . ' ~ . i i r r . i r . - j ) ; i t e , - , j t i / l O " : ^

r á t i e s , p r e d o n i i r i a n c ! j O Ü a r e n i t o . " - : ; í ̂ - , - ^ t - - . - . - o i r ' . s ; o::- r r a v - ; í ^ i , ' p r i n c i -

p a l m e n t e s u b a n ^ u l o c c s e s u b a r r o . i c v i ' i ' i ' . r , c o ' « r \ n . - ,-r-i^-j. • • . i r r o d ' j r . d T ' i . - . 1 e

m o s t r a r a c o n t a t o s c o n c s v n - o o n v o x . ) / , . ' . ' . i r a i ? . ' ; , i , ~ i i _ ; [ • ~ r " . i r . e r . ;.-.•, p o n t u -

a i s .

A c o m p o ü i i j a o i r . i n - . - r - : i l o K i , ? : . -m ' , : ' . H ; - - a:-.; ! r , i : ; a . ; e . ^ t u d n d a ^ •• : r . ú i v _ -

s e m e l h a n t e , v a r i a n d o a p e r i ' t : ; < p r . - , p G r ; i - r c 1 > t i v i -:;c . : • ' . • j o . r . i - r . • " . • • • " . t e " . 0

q u a r t z o é o c o n s t i t u i n t e , i - í t r i f " i. ; • ' p r i n r i p : ' : . , v r ; : " : m I o ? , r / j .-• T ' . : ' . o '.•

p o l l e r i s t a l i n o , d o m i n a r , - ] . . ; ,:•. d e - a r ; i t ; - r . - : . ' : ' . ' - . r i : t i . i r , :•, e ~ . v : i r i i : ' , •••.rr. '-n-

t r á s c o m e x t i n ç ã o o r . d i i . i n t i : . L ' r c ; " • i T. rr, o [. f > s ^ i ^ . t i x L • ) . • • •:•• ' ( ' l i r t r . ' , ." '>:• • '• '"-

i n u n s . • ' ; ; f e l f l . ' . : p a t o s , p r i f i o i p - n l r . c n t i ; m i - ; r ) • ; ; i i . - ' i , " » p i f : : ^ o ^ c o - . o . - " < • ! : : ; i o . -

c o n s t i t u i n t e s d o s ' i r o n i ' : ; ^ ^ s f u i o l o . , . F .T . v . r i . i . t '•!:•:•;." ' ; r ~ . . - e r i " ^ : ^ " ! • ; - . - " r

a i t e r a r " ; o s ( c r í u i i n i / . a d o r ; e - ' O f i c t t i ; " ; i o : - ) , t r : ; r ^ t / : ; . t c , •; j i i r . t i ;•: !•• i."j

f e l r ) s p a " - ó f r e . - , ~ ' ; í ,' : n - » - i n t " .; L j - n i f i ' : ' ' M V . - J . (';;. f r - i ^ n u - r . t. o . ; . i r r : : h j . " t

b a s i c n r n < ' n t e r p i a r t z o - f e l d s p a t i c e s , y i i t i d ü r n , . ' . : •'>•'. s i i - . : x i t ' > f : • r : ' : f ' . / i õ

d e b a i x o t ; r a ' i d e rr.c t a r K . r i " i : - r r : . ; - . A s n i c a s : " o o r o ; . r ' e f , , ' ' ! \ . ' : r l i s p e l . ; ; •• ; . . ; . / . ' i -

t . a , q u e o c o r r e o c m o r i ; v : : . p . H h e t . i : ; , e - . , - T a i r ? v - - ; .-••t.Lr. ' • ; ' , f . i ^ r s ' : ' r i •. i - o s

c o n o c u t i c u l n s ( " C " f . ' f i t i n j ' . r ' " ) : ; i p a r e c f : n t r ) m t ) " r r ! c ";"!•: , " ! i - - J n ; t i s í : " i r ; : i . ; •':••:.

o r i e n t a ç ã o p e r p e n d i c u l a r a o s p . r ã - ^ s . ^ i s c r > v i t : i s f 1 ' ? x ; , : ' - i i - ; s õ a o c r . ". , ; :• . .• . . ' s _

b o r d i n a d . i . T i e n t o o c o r r e c l i r i t i err, ' 1 i . i r . i r / i t a s p . ' v l h r t / t ; ; , I L , T / : ; ; I Í U - ' V - : ; / ° S C " ' \ -

c e n t r a d a . - o u f o r r t i a n i o f i n e s l c i f o r , . C . n i i i n i t a a p ,i:-i>..;>-.- r,<.- n r . ^ l n i i ? ; , t i . - o r . ; ç _

quenas conoen tragoes , >v ral monte preenchendo int^erst ( -i,;;-; .Q-I t ros ri-,o -
r a i s '-"..-erisorios sao rarer/,, rjpst.Hcando-se a prison. ;.-i dr r.jroãn. rut i l ^ ,
a p a t i t e , turmaliria e opacos.

A matriz es ta aiser.to na maior parte das nmost r-is. 0 (Ti::ir;nt:.i es-
ta sempre presente e e principalmente s i l i c o s c , en cor. t inuidadr óptica
com os grãos hospedeiros (crescimento sint.axial) . Ocorrem também con ci
mento oxido de ferro e a rg i lo-minera i s , principalmente cauJ in i t a c pal i
gorsk i t a .

Estes a r en i to s sso mal a moderadamente selecionados e evidenciam
um baixo ?rau de maturidade t .extural , variando ent re imaturos (mais de
S% fie a rg i l a ) e cubmaturos (menos de 5% de a r g i l a e seleção média a má.
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Não foi realizado um estudo sistemático da porosidaie das amos -
trás. Entretanto, verifica-se que em grande parte dos arenitos esta po-
rosidade é profundamente obliterada pela presença de silicificaçao ou
por argiio-minerais autigênicos. Nas amostras mais porosas, o tipo de
porosidade dominante e o intergranular.

A partir dos dados obtidos, foram estabelecidas microfacies deta
lhadas (KABE300KE,1974), que são o resultadao da associação "classific£
çao da rocha (fig. 03), tamanho médio dos grãos e matriz/cimento". Des-
ta forma, verifica-se que predominam os .Tubarcósios Médios a Conglomera
ticos com Cimento Argilc-ferruginoso, seguidos por Sublitoarenitos Fi -
nos a Médios coni Cimento nilicoso e Areosios Liticos Médios a Conglome-
ráticos com Cimento Argllo-ferrugip.oso. Mais raramente ocorrem Litoare-
nitos Folflrpátî ..̂ ; Grosseiros a Congiomerátioos com Matriz Areno-Ferru-
Kinosa.

Segund- V')UK'l')7A) , a composição mineralo^ica dor, arenitos e con
trolacia pela litolo^ia da ^rea fonte. (Tom ua.̂ e ne^te conceito e em PET-
TIJOHM et alii(l'j7j), verifica-se que a composição mineralogies dos are
nitos em estudo -ruaero que os meamos poderiam ser provenientes do ro-
chas p.raniticas ou gnaissiens. Isto e evidenciado principalmente pela
presença de quart/o comum e feldspatos, alem de outros minerais freqüen
tes nestes tip1.-; .e rochas-, como iircao e turma! iria. É tambor; signifies
tiva a contribui ;:so de rocha.-; de baixo grau de metanorfismo, comprovaria
pel--. presença de ' rarrriento:-; -,'ie m:Upe'.i.t:s. A prenonça :;L ircante de

feíd.";pator; fr-"-.-;ce :• ou pouco alterados :io:; arenito" auui oijcrladi.í, evi-

dencia condiç?•!•;.. 'te :-.':idimentac";no quo ceriam por.üivelmento de relevo al-

to, rápida sr,;;^ r n p i d o c o ' ? m s o n t . c ,

Com rei:.i.;-io à ovoiuc-jo di-a^enc l;i':a '.o:., sedimento:"; em apr> ço fo-

rar feitaõ as :;-',;;iLri',OG oír oer/'icoei: a:- pelioui-in ;!••> oxido de ferro po-

de ri an òcr provou ifT tf» s de -il'..'.To-rio c ~ di'i-T?né '.ica de minerai.-; i'erro-

rLi.â nfüi ano:;, '""'lve:-: dt? rooíi'»/: do :"'rnbaoar:eri to , qua'-do o oedirru.̂ n to rece:n

depo:;i ta:io f •-••'. iva ":i .-jntafo '•"::: '• rroi,, .amhien!".' ; "i pre:-fn'.";a de conta -

'.o.i .".'it'ir JHO.: e "oi, -'a-/ •!-'.-.jnvex ).' entro i.\". ^raon, ovidenoiariarrí a conp;. ;

ta;;i> 'i"i i:;, Lc s •••; di.-1..; LJ;.!J ;..,r pre:-oui, e:::i)o;-i aiüda r" l.at.i vornen te fra

••a. Froqilor '.f.-.. ••• ':•': •-.'• ".hr.frva um empaco tn::if:n'", -:p'.-rtad •: i n te rpenc tra-

, •)•:, !•:•:: .TI;).:, iridieanio u~i ri:i.:er;ein a;; r"0 i "ive i 'íe c i mrTi t.a';ao eodia^e-

riOti.':-<;rh • r-".. • t • .'Ti
 f,o ' e o u r i d i r ' L C '"iO'C >Trrio;-, d>; <^> ;a i ' / o { " > V ) rf{r

r<v; t h : ; " ) p o -

d e r i a I n d i ' ? ;'.r " i '. i "i d i ; : / T y : i o ^ : n t \ v i ; :>.):> u o ob'.er"/;i " irne-r; t a g a o o a i -

: l ' i " a ; ri'o., •.. •;•;•. •'•pl.'.Vi '.'• Tip.-.i:; .".;>> r i . ii". or; p r o :•;:;';..•.; " v i u o a d o i - ' 1 . ; d a

:•'•. !u;a.j d a p ••'••• i !:i t e , o T a i . ; ; . r . ' V a v e l .--^ria •• !••••• ,:-;pa -! a - ; a o d e : ; a r e n l -

'..o:;, <;';•• ^ e .' •' ;• r • i au'i p."1!.: pr"'::eri';a d.- n;:. 'o.^ ^:'.,urv- "i\y, o ro^.'io iori i d a . . .

TurnPer" i;-:>: r v - . ; o .. r ir. !o u u ^ ; 1 id^td'1 d<' 'i r v L' o-^ij.rv: r1-. i ; o r^erioherid-.. i n -

t o r.~ t !•: i..".';, p f i •;••.: p o l n o n t e i p il j.;' ir:;k : ' a , ci.j-i " i i >•"•''' n r - ' v a v e lirmn ti1 e^_

t o i i i ' a d a a n e ,;'o:T!a:;-io p'.r r. r o " e :•;. :• j:" ; i i;;eri. • t j •""::, :•.•••;;]'•. t a l v e z p r o v e -

nient'"; d a o o m p i . - f - 1 ; Í O "i'.'.'ani^ > d e i n t r ; Lo;t'.>'-. 'J rj r i.'.."• ;or>, a r r a n c a d o r . d e

h a n o o r ; d e m a t e r i a i fit..' d a . ; ad.jar.e;.*' i 'i ••; , í or":;"uido it:-n p - ; e u d o - m a t r i z .

Do -;on ;::••'-;: d: - h'-ervaeo1"".". í'"'.' •:,, eor. ..• lui -:w que o:: areniton

e.-.tudodor; pori..--; ;.;.T ea r;:r * "ri.;*, ieoy de o'i:'i di :,"êne:-,e re 1 -i t i vw.cn te avan

eada (r,e.jodia>'ene;;e saturo). lr.t:> é nvLiíTiciml':, .alén. do acima exposto,

pela prenenca de orp.i lo-ir.ineroi:j mu it':. d"r;envolvidos e pela inteniia se-

ricitizaoao do:.; fe! d:;pato::, condigoe:; di a^not; ticar; do avanço da diap;êne_
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A PALEOENTOMOFAUNA DO NOROESTE BRASILEIRO : ESTADO DA ARTE

Rafael Gioia MARTINS-NETO t José Carlos Kucera dos SANTOS
t Marisa Vianna MESOUITA
Departamento de Geocitncias da Universidade de Guarulhos.
Praça Teresa Cristina,1 - Centro - 07020-Guarulhos - SP.

INTRODOÇXO

A Palcoentomofauna brasileira vem merecendo a atenção de pesquisado-
res desde o inicio do século, graças aos trabalhos pioneiros d* Eusébio
de Oliveira e de A. da Costa tiaa. Apesar de poucas serem as localida-
des pesquisadas, concentrando-se grande parte na Bacia do Ararlpe, um
número jâ considerável de formas foram descritas, algo em torno de du-
zentas espécies.

Hoje, a paleoentomofauna da Formação Santana representa a mais impor-
tante do Cretáceo brasileiro e uma das mais significativas do mundo, de-
vido não sõ a sua abundância mas também pela qualidade de preservação
dos mesmos. Vinte e uma ordens, pelo menos, ja são conhecidas, várias de
Ias com dezenas de famílias representadas. ~

O objetivo deste trabalho é sintetizar o atual estágio do conhecimen-
to, fornecendo as características mais gerais de cada grupo já pesquisa-
do. Lista de espécies bem como a fonte das referências aqui utilizadas
são disponíveis em MARTINS-NETO (1990).

AS ORDENS DE INSETOS REVELADAS : FORMAÇ&O SANTANA

EPHEMEROPTERA (efêmeras)
As efêmeras são insetos de tamanho pequeno a médio, alongados de cor-

po muito mole e com duas a três longas caudas filiformes. Os adultos tem
asas membranosas com numerosas nervuras; as asas anteriores são grandes
e triangulares e as posteriores são rudimentares ou ausentes. Na Forma-
ção Santana existem milhares de espécimes de Ephemeroptera, princlpalmen
te ninfas, mas também adultos. Pelo menos doze famílias estão representa
das como Hexagenitidae, Siphlonuridae, Palingeniidae, Ametropodidae, Oil
goneuriidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Potamanthidae e Polymltharci-~
dae, dentre outras. Onze espécies já foram descritas.

ODONATA Uibélulas)
Odonatos são insetos relativamente grandes, com as quatro asas alonga

das, providas de rica nervação e são membranosas; os olhos compostos saõ
grandes e freqüentemente ocupam a maior parte da cabeça; o tórax é rela-
tivamente pequeno e compacto. O abdome é longo e estreito. São subdividi
dos em duas subordens principais: Anysoptera (asas posteriores mais lar-
gas na base que as anteriores) e Zygoptera (as quatro asas tem a mesma
largura na base). Na Formação Santana existem muitos espécimes de Odona-
ta, tanto adultos quanto ninfas. Dentre os adultos, Zygoptera e Anysopte
ra estão representados. Dantre as famílias mais comumente encontradas, ~
destacam-se Sonidae, Gomphidae e Aeschnidae. Sete espécies já foram des-
critas.

ENSIFERA (grilos e esperanças)
Os grilos são facilmente Identificáveis na Formação Santana. Pelo me-

nos dez famílias estão representadas: Gryllidae, Eneopteridae, Oecanthl-
dae, Myrmecophilidae, Gryllotalpldae, Prophalangopsidae, Phasmomimldae,
Elcanidae, Raçhldophoridae, além de uma nova, recentemente proposta.Trin
ta e duas espécies de treze gêneros já foram descritos, com ocorrências"
assinaladas tanto para o Membro Crato quanto para o Membro Roroualdo.

CAELIFERA (gafanhotos)
Igualmente facilmente identificáveis, são abundantes e diversificados,

também representados por pelo menos uma dezena de famílias, destacando-
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se em abundância os Acridoldea. Outro grupo peculiar, Eumastacoidea, é
bem representado, através de uma nova família cuja afinidade na fauna
atual • com a família Eumastacidae. São reconhecíveis através da cabeça
proeminente e pela redução do número de veias. Outra família, Locuston-
sidae (extinta) é representada por grande número de espécies e bem co-
nhecidos no Jurássico europeu e asiático. Quinze espécies de gafanhotos
foram descritas, até o momento.

PHASMATODEA (bicho-pau)
Representados na Formação Santana, embora escassos. Somente suas

asas, muito características (a maioria das veias são horizontais e para
leias além de inúmeras pequenas veias transversais) foram encontradas
até o momento. Trata-se do gênero Cretophasma Sharov, descrito para o
Cenomaniano da Sibéria. Cretophasma araripensls Martins-Neto é a única
espécie descrita para a Formação Santana, encontrada tanto no nível de
calcário laminado quanto no nível das concreções.

BLATTOPTERA (baratas)
Embora facilmente identificáveis, alguns autores chegaram a confun-

dir alguns espécimes com Hymenoptera. Sao abundantes e polimõrficos,
com a asa direita, em vários casos, com venação distinta da esquerda
do próprio espécime. Na Formação Santana existem pelo menos três famí-
lias representadas, sendo a mais comum a Mesoblattinidae. Uma Disserta-
ção de Mestrado vem sendo desenvolvida por M.Mendes, o que certamente
propiciará um avanço maior do conhecimento sobre o grupo.

ISOPTERA (cupins)
Os cupins da Formação Santana são pouco variados e em sua grande maio

ria alados. Possuem todas as asas mais ou menos do mesmo tamanho e com
o mesmo tipo de nervação que ultrapassam bastante o comprimento do cor-
po. Apresentam, embora mais raramente, polimorfismo alar. Estão repre-
sentados através da Família Hodotermltidae, com raros espécimes de ou-
tras famílias. Até o momento apenas uma única espécie foi descrita, em-
bora várias outras estejam sendo estudadas.

DERMAPTERA (tesourinhas)
Os dermáptaros são Insetos de tamanho pequeno a médio, com élitros

pequenos, deixando grande parte do abdome descoberto, No fim deste, es-
tão geralmente presentes duas grandes pinças endurecidas e encurvadas.
Na Formação Santana pelo menos uma família está representada, com qua-
tro espécies já descritas, são Insetos multo raros no registro geológi-
co.

"HEMIPTERA" (percevejos)
Uma das principais características dos "hemlpteros" e da qual deriva

o nome do grupo é a estrutura das asas anteriores. Na maioria delas a
parte basal da asa anterior é espessada e coriácea e a apical é membra-
nosa; este tipo de asa é denominado heraiélítro. Outra característica é
uma_tromba sugadora que se origina na parte anterior da cabeça. Na For-
mação Santana o grupo está amplamente representado através de uma fauna
multo rica e diversificada, tanto terrestres quanto aquáticos. Dentre
os aquáticos é fantástica a quantidade de representantes das famílias Be
lostomatidae, Nepldae e Notonectidae. Outros grupos eminentemente terrei
três taabém estão representados em bom número. Nas classificações moder-
nas, estão divididos em duas ordensi Heteroptara e Coleorrhyncha, estan-
do o termo "hemiptera" em desuso. Uma tese de doutorado "em sando desen-
volvida por R.G.Martlns-Neto, abordando a fauna aquática do Ararlpe.

"HOMOPTERA" (cigarrinhas)
Grupo este numeroso que compõe-se de insetos diversificados, aparenta

do* aos "hemiptera*. Mostram grande variabllidede morfológlca (poli«or-~
firao) bem COMO poHtíplemo. São fltófsjos e podem ser identificados
através de uma trombe, sugadora que se origina na parte posterior da cabe
ça. Na Formação Santana estão representadas as famílias Jascopldae, Cicã
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dellidM, Clcadoprosbolidae, Cercopionldae, Aleyrodoidae, Achllidae, An
coralidae, Cercopidae, Jassidae, Fulgoridae, Derbidae, Delphacldae • el
xlidae, dentre outras. Nas classificações modernas se utiliza o noae de
Auchenorrhyncha para designar parte deste grupo (a outra ordem seria
Stenorrhyncha para designar a outra parte), estando o terno "homopter»"
em desuso. Trinta espécies já foram descritas para a Formação Santana.

NEUROPTERA (formigas-leâo)
Os neurõpteros possuem quatro asas nembranosas providas de muitas

nervuras transversais e vários ramos secundários acessórios das nervu-
ras longitudinais (dicotomias). Na Formação Santana concentra-se a maior
e «ais diversificada fauna de neurópteros já noticiada, estando represen
tadas as famílias Chrysopidae, Myrmeleontidae, Ascalaphldae, Neraopterl-
dae, Nymphidae, Sisyridae. Hemerobiidas, Berothldae, Babinskaiidae e Pan
filoviidae. Trinta e cinco espécies já foram descritas.

RAPHIDIOPTEHA (mõscas^cobra)
Os rafidiõpteros não estão representados na entomofauna brasileira

atual, mas estiveram na Formação Santana durante o Cretáceo. Este qrugo
é morfoió<jicamente muito peculiar pois possuem uri alongamento do proto-
rax que da ao inseto a aparência de pescoço. Sua cabeça triangular dá
ao conjunto a aparência de cobra, razão pela qual ê popularmente denomi
nado "mõsca-cobra", embora o termo mosca seja totalmente inadequado.
São raros no registro geológico. Quatro espécies já foram descritas pa-
ra a Formação Santana.

MEGALOPTERA (sem denominação popular)
são insetos grandes, como o próprio nome sugere e com venação do tipo

neuropteróide. Uma de suas características é uma longa, as vezes exagera
damente longa, mandlbula em forma de foice. Na Formação Santana estão
representadas duas famílias: Corydalidae e Sialidae, cujas espécies es-
tão sendo descritas.

COLEOPTERA (besouros)
Insetos bastante conhecidos e que na Formação Santana são abundantes

e diversificados. Possuem as asas anteriores espessas, duras, recobrin-
do-lhes todo o abdorae. Esse tipo de asa é denominado élltro. Várias fa-
mílias estão representadas, como Carabidae, Gyrlnidae, Hydrophilidae,
Elateridae, Buprestldae, Scarabaeidae, Cerambycidae, Curcullonidae e
Sandalidae, dentre outras.

TRICHOPTERA (borboleta-branca)
São de tamanho pequeno a médio e de aspecto geral que lembra o de ma-

riposas, muito embora a denominação popular seja totalmente Inadequada.
Na Formação Santana este grupo está multo bem representado através das
famílias Rhyacophilidae, Leptoceridae e Calamoceratidae, dentre outras.
Também "casinhas" feitas por larvas de ríacofilídeos foram encontradas.
Várias espécies inéditas estão sendo estudadas.

LEPIDOPTERA (borboletas e mariposas)
Grupo multo popular e conhecido, mas extremamente raro no registro

geológico. Na Formação Santana estão representadas duas famílias. Duran
te o Cretáceo somente são conhecidos lepidõpteros do tipo "microlepidÓ£
t«ro" que são mariposas que não ultrapassam os 6mm de comprimento. Três
espécies já foram descritas para a Formação Santana.

DIPTERA (moscas e mosquitos)
Insetos facilmente reconhecíveis por possuírem apenas um par de asas

membranosas. Na Formação Santana já foram detectadas várias famílias,
destacando-se Simuliidae (borrachudos), Tipulidae (com pernas muito lon-
gas) , Tabanidae (mutucas), Asilidae (grandes moscas predadoras) e Myce-
tophilidae (semelhante a pernilongos), dentre outras. Cinco espécies já
foram descritas.
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HYMENOPTERA (vespas, abelhas e formigas)
Possuem, geralmente, asas pequenas e triangulares, com nervoção muito

característica. São diversificados na Formação Santana, embora o numero
de espécimes seja, por ora, reduzido. Várias famílias da subordem Apocri
ta foram observadas, como Braconidae, Ichneuraonidae, Formicidae, Vcspi-~
dae, Pompilidae, Sphecídae e Chalcldidae, dentre outras. Dezoito espé-
cies já foram descritas.

OUTROS INSETOS
Duas outras ordens foram identificadas, ainda, na Formação Santana:

Mecoptera e Psocoptera, representadas por formas adultas, ainda em fase
inicial de estudo. Possivelmente uma terceira ordem, Plecoptera, aparen
temente representada por uma única larva, também encontra-se sob estudo.

OUTROS RESTOS ATRIBUÍVEIS A INSETOS
Dentre o material examinado, vários fragmentos indetermináveis atri-

buíveis a insetos, foram também encontrados. Larvas, pupas e mesmo inse
tos adultos lncertae sedis ainda estão sendo estudados. Pistas e ovos ~
atribuíveis a insetos foram encontrados. Destes, pelo menos uitw atribui^
çáo segura é conhecida: um espécime fêmea de Ephemerootera adulto foi
fossilizado com seus ovos ainda aderidos ao corpo. Outros, de certa for
ma freqüentes, de formato cônico, bastante ornamentados, medindo entre
2 e 3mm de diâmetro, são encontrãveis em carcassas de Ensifera. As lar-
vas oriundas desses ovos seriam necrófagas, se alimentando daqueles. Es
te formato e proporção dos ovos, atualmente, somente são compatíveis
com certos gêneros de mariposas gigantes (15 a 20cm de envergadura alar).
As únicas mariposas encontráveis em sedimentos mesozóicos são os rtícrog
terygidae (3a 6mm de comprimento). Esses ovos são indicativos de que
pelo menos utn grupo mesozõico de insetos seria capaz de produzir ovos
cônicos. O único candidato até agora compatível é o gigantesco neuróptero
descrito para a Formação Santana, de família extinta (Panfiloviidae) eu
ja envergadura alar estaria próxima de meio metro. Na figura 1 é forne-
cido o desenho esquema tico de vários exemplares desses ovos;.

OUTROS INSETOS CRETÁCEOS DO NORDESTE BRASILEIRO
Restringe-se a duas espécies de hemípteros: Prlcecorls beckerae Pin-

to ê OrneiIas e Latlscutella 3antosl Pinto » Ornellas, provenientes da
Formação Codõ, Bacia do Maranhão. Estes sedimentos são promissores em
termos de Insetos fósseis e deverá receber mais atenção por parte dos
pesquisadores.

REFERÊNCIA

MARTINS-NETO, R.G. (1990), Sistemática dos Ensifera (Insecta, Orthopte-
rolda) da Formação Santana, Cretáceo Inferior do Nordeste do Brasil.
Diss.Mestr. IG-USP, São Paulo, 267p. Est. I-XV.

Figura li estruturas orgânicas, possi-
velmente ovos, atribuíveis a insetos,
encontradas em carcassas de tnsifera
da FormacSo Santana. A) Fragmentos di-
versos (cada unidade foi encontrada em
um único espécime de f;nsifera)"; B) Re-
construçSo baseada nos diversos frag-
mentos; C) ovo de mariposa recente,ng
tar a grande similaridade com o mater^
ai fóssil. Escala indica lmm.

C !
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BREVE COMENTÁRIO SOBRE TOXODONTlDEOS ENCONTRADOS NA FAZENDA LXJEA FORMO
SA, MUNICÍPIO DE SAO RAFAEL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

Leon Diniz Dantas de Oliveira
Deptv de Geologia/UFRN

Maria de Fátima C. F. dos Santos
Museu Câmara Cascudo/UFRN

INTRODUÇÃO

Neste trabalho registra-se a ocorrência de restos de toxodon
tldeos coletados na Fazenda Lâjea Formosa, São Rafael, provenientes de
um jazigo fossilífero do tipo tanque formado, particularmente, pelo in-
temperismo físico e químico que atua nas diáclases situadas na área (O
liveira s Hackspacher, 1989; Mabesoone et ai, 1990).

Em 1987, quando da realização do relatório de graduação em
Geologia, José Dantas de Melo Júnior coletou várias peças esqueletais
de equídeos, carnelídeos, desdentados e toxodontldeos, dentre outros t5
xons. Os espécimes foram conseguidos através de peneiramento do sedT
mento que se encontrava na periferia do tanque, o qual tinha sido alT
depositado pelo Sr. Deocléciano de Oliveira Darros, proprietário da Fa-
zenda. 3 desentuihamento do tanque teve a finalidade de servir de re
servatírio de água durante aõ estiagens.

SISTEMÁTICA

Superordem Protoungulata Webber, 1904
Ordem Notoungulata Roth, 1903
Subordem Tcxodcntia Owen, 1853
Família Toxodontidae Gervais, 1847

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

No 690 - Fragmento de incisivo inferior esquerdo? de seção
triangular, fraturado na face mesial. Na face vestibular, o esmalte não
se projeta até o ângulo externo e na face lingual é limitado por uma de
pressão longitudinal em toda a extensão do dente. No ângulo externo, um
estreitíssimo sulco limita o início da faixa de esmalte (Fíg. l.a).

N9 700 - Fragmento de incisivo inferior esquerdo? caracterís
ticas semelhantes ao anteriormente descrito (ní> 690), sendo que neste
há um estreito lõbulo na face vestibular limitado por dois pequenos sul_
cos, No ângulo externo, o sulco é mais evidente (Fig. l.b). ~

N9 899 - Fragmento de molariforme direito? apresentando fai
xas de esmalte intercaladas de cimento nas faces vestibular e linguaT
(Mg. l.c).

N9 942 - Fragmento de molar inferior esquerdo mostrando parte
da face vestibular revestida de esmalte, que se estende até metade ex
terna da face anterior (Fig. l.d).
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O termo Toxodonta Scott, 1905, tens sido amplamente aceito co
•o subordem da Ordem Notoungulata Roth, 1903 por pesquisadores oomo Pau
Ia Couto (1956, 1979), Cartelle (1989), Oliveira et ai U989). Mones
(1987), baseado no principio da autoridade justifica que o nome correto
para a subordem ê Toxodontia Owen, 1837 e nao Toxodonta Scott, 1905, co
a»o vinha sendo empregado.

Cartelle (op. cit.j discute a validade de Toxodoa p
OWen, 1837, para os representantes de toxodontídeos no Brasil, preferin
do identificá-los como l^xoAcn sp. Questiona, principalmente, os fós
seis coletados cn Minas Gerais e Norte do Brasil, pois acredita ter ha
vido siitipatria entre os ifaplodontheriinae c Toxodontinae.

Os fósseis aqui descritos apesar de não permitirem a defini
ção especifica ou mesmo genérica, permitem reconhecer características
bem diferentes daquelas apresentadas para os gêneros Tc\sdrnt Abetkic
de e T-ti^odcncpi. A disposição cio esmalte nos incisivos difere cem
pletaaente do que é figurado por Paula Couto (.1956) para TrrrcVw p(atí>n
414, não sendo possível a comparação con. Ai>, • *.'.—n-.í _•,: c T-. .< J,'IÍV> :cp s, oois
nos faltam descrições dos incisivos para estes gêneros. As caracterís-
ticas do molariforme (nS> 89'}) também divergem das classificações conhe-
cidas, enquanto tj molar (nÇ 942) tem na face externa detalhes do Abe ííiín
deu, mas faita-ihe a face lingual onile deve aparecer a morfologia deter
minante.

Considerando que os espécimes deste trabalho mostram caracte
rísticas que podem definir mais de um gênero, é possível que em nosso
Estado também ocorram í xigcdonepi e Ate * d tiiii'i! ou ate. mesmo uma nova
espécie. Dentre os gêneros citados é mais provável o T t i'.gvdentipi , pois
sua ocorrência já íoi registrada em Pernambuco por Rolim (1974) en depó
sitos fossillferos semelhantes aos do Rio Grande do Norte.
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Tig. 01 - Fragmentos de dentes de toxodontídeos, vistes pela face vesti-

bular.

A e B - Incisivo inferior esquerdo?

C - Molariforme direito?

D - Molar inferior esquerdo.
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ESTROHATOLITO.-SUA NATUREZA E SEU SIGNIFICADO GEOLÓGICO

Narendra K. S n vasta va
Depto. de Geologia-UFRN

Os estroaatõlitos são mais antigas evidências macroscópicas da vida
na Terra,e foram encontrados nos Grupos Narrawoona da Australia Ociden-
tal (Awramik,19821 e Onverwacht na Africa do Sul IKnoll,1»§5),que datam
4e 3,1 a 3,5 Ga.Por outro lado,diversas ocorrências de estromatólitos
recentes são conhecidas de vários países,inclusive do Brasil.

O termo ESTROMATÔLITO foi criado por Kalkowsky (19O8) para estruturas
finamente laminadas encontradas nos carbonates triásicos da Alemanha,
embora as ocorrências e descrições das estruturas semelhantes datam des-
de 1825 (Steel,182S)-Somente no ano de 1883 que Kail reconhecendo as co-
mo fosseis dando-lhes o nome Cryptozoon proliferum.Walcott 1191*) foi
o primeiro que mostrou a moderna explicação de origem algãlica de es-
tromatólitos, e elaborou uma classificação Simples desses "fosseis".Atõ
0 fim r1 Segunda Guerra Mundial,com excessão de Black (1933) e Maslov
(1936).quase que a totalidade de trabalhos se manifestou em descrever
ou ilustrar as ocorrências destas estruturas sem se preocupar com a
evolução das mesmas ou dar explicações mais detalhadas sobre sua impor-
tância bioestrutiqráfica ou paleoambiental-

As bases de modernos métodos de estudo e da classificação de estiosu-
tólitos foram elaborados um grupo de geólogos-paleontólogos da União
Soviética (Korolyuk, 1960;Kryíov,19í>} e outros) .A partir deste periõdo,
os pesquisadores russos se empenharam era realizar investigações detal-
hadas sobre a importância bioestratigráfica dos estromatólitos nas se-
qüências pré-cambrianas,primeiro na União Soviética,e depois nas outras
partes do mundo. Pouco depois desses t.r.ibaihos clássicos aparecerem da-
dos significances sobre a formação,evolução,ecologia e mineralização
dos estromatólitos na literatura anglj-saxÕnica (ver Walter, 1976) .A cr i-
açãodo PICG 261 STROMATOLITES (1*>87-j'1911 proporcionou uma vigorosa atu-
ação de "Grupos de KstromatófiIo?" nos diversos países visando ,entro
outros: (a) i.ivost igar a evolução diagenêt ica de microestraturas ie estt i
mitól i tos; (b)detorminar o controle de micro-organisir.os Ici-mobjcrér ias,
pro- e eucariofos) na construção de estromatólitos;(c) criar critérios
para identificar <• classificar os estrothatól itos;e (d) proporcionar o us'
de estromatól i fos n;< estr.tf itjraf ia proterozoíca. Neste rrntoxto,<i publi-
cação df mo.iogrif iti de Grey IV989) representa um passo significant»? no
estudo do estromatólitos.

O que são ostromatól iCns'/Atualmente existem diversas tendências pari
definir os estromató 1 itos. A primeira defendida por Awramik (1979) ,<rnt r
outros,mem-ion.i quo "...os f'Strotnatr-l i tos são estruturas bio-sedimet-v
vs produzidas pelo trap«:.im»»rito ou pcl.i irapt.ição e-'ou pela precipitaçã
de sedimentos ,<• rr»' sctidri o r'%sult."ido dî  crescimento " da atividade
met.ibõl it.:.i dos microorganismos,pr incipa laiente rias ei in"f i tas'.Sejund'
Semikhrttov,Clotr.I ». liobelein (1979) "...o est roiii.uõ i i to •'• una estrutur
1 i 11 f içada, ( airt in.iíi.i r crcsrrn tf »• pr**?s

7t,m-TS iiftstando se d*:! uin ponto n\i
de uma superf ícíc inici .»1 . Kmtjora caractor íst icamentf* fie oriqero micro-
biológic--» e de Ofitr.poKiçan carbonát ica, :'T. ^t r̂ n-it.ol i f:o [inde .SÍT do rjt; I-
quer or ic;em, form.i, t anwnhr> c id.icie". Neste modo,"S «ncõlitos e trombai*.'
são excluídos do grupo de est romatól i t os. Knt retanto, tiui ck et -il.(l98I.i
sugeriram o termo ost romatól t to para csfrurur.is l>ioS"d i men tares, c c5-
t romat"l'>ifí') para estruturas mor Cogenét icamenle semelhante o o estroma-
tõlíto,mas de origem clesconhocida,prováve lmente de origem abiogénica.

Para descrever e classificar os estromatólitos são necessárias um es-
tudo detalhado .le seguintes característ icis: natureza rie bioermas ouliir,-
stronws; formas macroscópicas de ostromatóli tr>s (colunares,stratiformis,
nodularos,r,imif içados, co lunarcs-est rat i form is, entre outros) ;mirroestru-
turas llammação internai e a presença de micofosseis formadores de es-
tromatloitns.
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U M das primeiras classificações de estromatólitos foi feita por Pia
(1927) que incluiu Formas Cryptozoon,Collenia e Sponqiostroma no Grupe
de estromatólitos,e as Formas Osagia.Pycnostroma e Ottonosia no Grupo
de oncólitos.
A primeira moderna e atualmente a mais usada nomenclatura e classifi -

cação se basea nos trabalhos de Korolyuk(1960),Semikhatov(1962),Krylov
(1963) e Raaben(1969) que utilizam a natureza de laminação interna e a
forma externa de estroraatõlitos individuais.Na base disso foram criado.;
os seguintes Grupos:Kussielides,Tungussides,Gymnosolenides e Conophyto •
nides.A mais recente classificação é de Liang Yuzuo et ai. (1985) que
classificam os estromatólitos na base de Supertipo.Sub-Tipo,Famílias,
Gêneros e Espécies.

Os estromatólitos têm sido utilizados para explicar ínnúmeros proble-
mas de geologia,biologia e a paleoastronomia.Sendo que os estromatóli-
tos são mais antigas evidências da vida na Terra,o estudo destas estru-
turas biogénicas pode fornecer dados significativos sobre a evolução de
organismos bentônicos formadores de estromatólitos,e ao mesmo tempo
subsidiar às investigações sobre a evolução da hidrosféra e atmosfera
ao longo do tempo geológico.Os estromatólitos,em conjunto com as inves-
tigações faciológicas,fornecem informações valiosas para uma análise
mais acurada de bacias sediraentares.Consequentemente,os estromatólitos
são utilizados para correlações bioestratigráficas,tanto no nível regi -
nal como intercontinental.Baseando-se no conhecimento sobre a ambien-
te deposicional ,os estromatólitos poderão ser utilizados para prospec
çao de bens minerais.ínnúmeros depósitos de cobre,chumbo,zinco e fosfa-
to ,entre outros,são encontrados associados aos estromatólitos,cuja
prospecçâo é significativamente facilitada devido ao um bom conhecimen-
to de estromatólitos.

No Brasil,a primeira descoberta de estromatólitos foi feita por Almei
da(1944) na Formação Itapeva do Grupo Açungui (Neoproterozoíco),no Es-
tado de São Paulo.Desde então mais que 70 ocorrências de estromatólitos
foram registradas no país.Embora os mais significativos descobertas fo-
ram realizadas nos Estados de Minas Gerais,Mato Grosso,Goia e Distrito
Federal,as ocorrências meso-e neoproterozoícas na Chapada Diamantina
Oriental (Bahia) são consideradas mais bem preservadas,e ao mesmo tempo,
economicamente muito promisoras.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUATERNÁRIO NUMA AREA A SUDESTE DA
CIDADE DO CAFlO Í»E

ALBERTO BEZERRA DE MEDEIROS - G e ó l o g o
MARIO FERREIRA DE LIMA FILHO - P e s q u i s a d o r DR/CNPQ
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ROSAMELIA DUARTE ARAOJO - Iniciação Científica/ CNPQ
VIVIANE ARAOJO NõBREGA - Aperfe içoamento /FACEPE

INTRODUÇÃO Nos ú l t i m o s a n o s , o e s t u d o da ss-i i ip.e»ritaç3o q u a t e r n á r i a ,
tom tomado saa d e v i d a i mportÃncia, a t r a v é s dos d i v e r s o s t r a b a l h o s na
c o s t a I ftstft b r a s i l e i r a CIn Mar Li n, 1 9863 . A par t i r dest e s t r a b a l h o s
fo i o b l i d o um mode-lo de e v o l u ç ã o p a l e o g e o g r i f i c a , em ge-ral , l i g a d o a
do i s grandes ep isAdios t r i n s g r e s s i v o s , Penúltima Transgressão e
Última Trans.gr e"»saoC Bi t tencourt r-t. ai . 1S3793.

No Eutado de rer nambuca, erite estudo tem s i d o mais
res sa l tado nos últ imos anos. podendo ser c i t i d o ç os trabalhos de
Coutinho & Car vai hoCl 9703 , Mab-í-soone e t al.ClQ873, Lima Fi lho &
Al hei r osCl 99O3 , Neumann C1991J, en tre outros , os quais mostram uma
relaçSc com o s c r i t é r i o s adotados para a caracUTizsçSo dos
depós i tos cjuater nari os • vi s t o em outras áreas da cost*» b r a s i l e i r a Cin
Martin. 19863.

A are-a de estudo deste trabalho, l oca l i zada a sudes te da
cidade do Cabo-PECFig. 01 J . í az parte do Projeto "Geologia e
T*ctflrnca-Sedi ment*r da Sub-Bacia Cabo-PE". Apresenta uma
i n t e r e s s a n t e d i v e r s i f i c a ç ã o quanto aos aspectos s»"ti mentol ógi cos ,
geomorfológicos e t ec t ô n i c o s , re lac ionados a sedi mentaçSo
quaternária existente.

Este trabalho inclui, além dos aspectos descritivos dos
depósitos quaternários existentes nesta area, uma discusSo quanto
aos critérios adotados na identificação e diferenciação, destes
depósitos.

Os critérios aplicados para outras áreas na costa lest»
brasileira mostraram uma razoável prc-cisSo nesta área, apesar da
falta d» um bom número de datações existentes para estes depósitos.
melhores informações de sub-super fl c ie , e da dificuldade de se
trabalhar em uma troa de intemperi smo t io atuante, além da falta de
uma relaçSo mais precisa entre o tectonismo e esta sedimentação.

DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS COSTEIROS SSo os seguintes os depósitos
encontrados na área em estudo: 13 Depósitos de leques aluvials
coalescent.es; i i3 terraços marinhos; iii-3 Depósitos eólicos; i v3
Depósitos f luvlo-lagunares; v3 Depósitos de mangues; vi D Arenitos de
praia.

ODeposi tos de 1 f quês aluvlai s coal esr.entes Estes depósitos ocorrem
de forma restrita, sendo reconhecida, apenas, uma ocorrência, nas
proximidades da Pr-.nta das Pedras Pretas, nordeste da área, onde
uste depósito preenche um pequeno vale do rio dos Arrombados, no
sope das "colinas arredondadasCFormaçoes Cretáceas}" existentes na
área. S3 o representados por um arenito grosseiro, da coloraçSo
cinza claro, mal selecionado e sem estruturas.

Estes depósitos apresentam características semelhantes
AOS encontrados na costa da Bahia, Sergipe e AlagoasCMartln. 10863,
diferindo, apenas, quanto a ausência de blocos, neste caso, devido
as particularidades da área fonteCarcósios da Fm. Cabo e os
vulcanito» da Fm. Ipojuca3.

113T*rraços Marinhos SSo reconhecidos dois conjuntos destas
depósitos na área, com características sedimenteiógicas •
gaomorfológieas distintas, tanto em fotografias aéreas, quanto em
campo. E»t*s conjuntos foram relacionados como sendo Terraços
Marinhos Plelstocenlcos e Terraços Marinhos HolocOnlcos.
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Terraço* Pleistocénlcos Este conjunto d» terraços marinhos *So
encontrados, principalmente, na porç&o lnUrn» da planície costeira,
porém podendo ser observado, também, diretamente na linha de
costaCPraia de Suape e Praia de Gaibuí. Apresentam, em fotografias
aéreas, formas irregulares, mais ou menos, paralelas a linha de
costas, e em geral, com altitudes médias variando de 3-5 metros. NSo
se observa a presença de seus antigos cordOes litorâneos.
Provavelmente, encontram-se preenchidos pelos rios. riachos e os
depósitos de mangues presentes na area.

Skdimentologicamente, estes depósitos slo constitui dos. em
geral, por areias médias quartzosas. com grãos sub-angul osos a
arredondados, com esfericldade média. platicürtica. com assimetria
irregular.

Uma característica marcante destes depósitos é a pre-
sença,na sua base, de um arenito grosseiro rico em matéria orgânica,
o qual foi correlacionado ao nível de ácido hümlco. que caracteriza
estes depósitos em outras areas da costa brasileira.

Cabe resaltar que a presença destes depósitos aflorando
nm linha de costa e a baixa altitude observada, difere de outras
areas estudadas na costa brasileira, sendo explicadas, neste caso.
provavelmente. pelos aspectos tec tônicos aliados aos problemas
resultantes do intenso intemper1smo atuante na area estudada.

Terraços Holocenico Este conjunto é encontrados, diretamente, na
linha de costa, apresentando formas alongadas. com largura
variável, paralelos a linha de costa, em geral, atitudes variando de
1-3 metros.

A característica marcante destes depósitos é a presença
de antigos cordSes litorâneos de pequeno espaçamento, , reconhecidos
tanto em fotografias aéreas, quanto em superflcieCPraia do Paiva}.

Em outras areas da costa brasileira sSo encontrados
nestes depósitos pacotes de conchas de moluscos, em bom estado de
cons»r vaçSoC Mar ti n et a i . , 198Ô5, n3o sendo encontrados na area,
provavelmente, devido ao intanso intemperismo atuante nesta.

iii)Depositos Eólicos SSo encontrados na porçSo nordeste da area,
próximos a Ponta das Pedras Pretas, entre as Formações Cretáceas e
os Terraços Holocenicos, formando uma linha de pequenas dunas com
aproximadamente, 1 Km de extensão, largura em torno de 3O -retrós, e
altitude de 17 metros.

SSo constituídos por areias médias. essencialmente,
quartzosas, multo bem selecionadas, fixadas pela vegetação rasteira,
em contato com os terraços holocenicos, os quais apresentam
características semelhantes destas dunas, dal, sup8e-se que estas
possam ser de 3* geração.

iv) Depósitos Fluviais SSo encontrados na porção interna da planície
costeira, principalmente, na porção nordeste da Area, formando
extensos terraços fluviais, com altitude maxima de IO metros,
relacionados com a bacia hidrográfica do rio Plrapama, multo bem
reconhecidos em fotografias aéreas, como em campo. SSo constituídos
por areias grossas a finas e s l l tes argilosos, provavelmente, de
origem fluvlo-lagunar.

v5Arenito de praia Estes depósitos ocorrem diretamente na linha de
costa, expostos durante a preamar. Apresentam-se como corpos
alongados, em geral, paralelos a linha de costa, com forma tabular,
de largura de poucos metros. SSo constituídos por um arenito
calclfero, com diagenese forte, podendo apresentar estratlficaçlo
crux*da tabular e do tipo "espinha-de-peixe". Ocorrem bastante
fraturados, com direções, em geral. E-W e N-S, provavelmente,
resultado de uma reativação nesta Sub-Bacia.
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KACflCS FIMAIS-A Ar** ee. estudo, localizada a ln«ilte d»
cidade do Cabo-PC. apresenta uat Intensa sedlsentacSo ejuaternaria.
Esta foi identificada • diferenciada a partir 4» entorte*
sedieantologicas • g» n—ir foi ogt cm. coapvadd coa outros

ntos «ncutadot ee. outras areas da costa brasileiraCMtrtin.

Estas critérios aoxlriraa u u razoável precisa© para a
ar»a. Pm ém. «te-m-s» t«r atcncao ao t.*clonlu> «a araa. «u
prinelpala«t«t* os t«t-riços wrinhot pi * i stocCni cos. acarret
«ttficuldad»* na tdvntiricaçXo • separação da> alguns
deposito*.
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Introdac**

Esc* trabalhe aborda alcvns iifci preliminares obtidos pele
rrejete "Seeloeia • Ttctêaica Sedimentar A» Swfe-B»çia Cab*-K, desen-
volvido aasa área situada * SC da Cidade «0 Cab*-K irieura II.

A SMb-bacia Cafee corr*sp**4e «• extrcaa arr'^ienal *»
raratba. %ttdm cstruturalBcnt* liaitaca pel» Alto •* Hara«*

9* * • l«*»a»»nt« •• PernaBBvco. S»a or>5«« c *vo!«»<*• estâa ass*c>a-
a «•* tcctâciica 4* falh—«nto m bl*c*s, C*B eKtl««w«»t» M r * 1*2

« • r«wi>^u«nt* preenchi Bento pelos s«<t<Bentes cretãev»^ 4a Fvraa-
&• Cafe». c«ast<tu<«os Bríncipalaratc per cansloacraass, arcâs*«s • ar-
ititãs |Alb*«res • rerr«>ra

O caaoortaaent* t*ctõa<c« «a sn»-feac<a Caba, na ««tanto, fiur»
•a itítiéas diferenças «• relação iemle ofeservaa* na faixa serf>aentar
costeira si toada ao norte d* íinu—nto Pernaaawco, svoer<ndo owe a
«•a >JC»a Cabo const>toa-se nas prolonoaoento para norte da Sacia Ser-
«•no/Ala«oas IHabesoonc e Alhe«ros 1HI; Alne<ros. Pedrosa e «ôbreoa,
1*M»

O ón>co re«>stro feito aaterioraente a respeito da ocorrência
d* arenito tratado neste trabalho deve-se a Keoel I19ST). •»» * denomi-
nou de "roraacão Infra-varreiras", nâo se detalhando, pored, no sew es-

Oescricao da onidade

Jonto ã entrada do Sítio T«r>r> aflora um arenito de cor cre-
oe, friãvel. de tranalacão aédia a- «rossa, aac>ço-

Ao ••croscôpio. os «rãos constitv<ntes de arcabouço são, na
so* Mier»*. sHbarredonoados a sobanoulosos, «ranuloaetria variando da
fração areia fina a ardia, seleção de pobre a noderada e capacotaaeat»
frooso. O quartzo ê o principal const>tii>nt* da rocha, correspondendo
a 19 - 7)1 do seu voltiac total, e ocorre ea «rãos do tipo aonocristali-
ne, alovns coa extinção leveaente ondulam*. Ocasionalajente observa-se
frios fraturados. O ciawnto, ocupando cerca de 20 - 24» do voluae to-
tal da rocha, ê predoainanteaente constituído por oxido de ferro desi-
dratade, sendo observado ainda, de ando incipiente, carbonato. Álea des
ses, foras observados apatita, epidoto, opacos e atousas pequenas pa-
Ihetas de auscovita*.

A rocha possu* alta saturidade aineralô^ica, enquanto a aatu-
r»dad« testural pode ser considerada intermediária. Hão »* observou
efervescência quando do ataque com MCI.

A outra ocorrência estudada localiia-se na estrada que leva a
Calhetas, es contato sobreposto com o grani to do Cabo de Sto. Agosti-
nho. A Seqüência i»ic>a-se por um arenito creme, com algumas asnehes
de oaido de ferro, qranulaçao grossa, geralmente fr<ável.
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Apresenta, quando observado ao microscópio, um arcabouço cons-
tituído por quartzo mono o policristalino, com extinção ondulante em am
bos os casos. Os grãos de caráter poli cristalino predominam (55%), sen-
do geralmente constituídos de três ou mais indivíduos onde alguns foram
submetidos a forte deformação, evidenciada por limites individuais pou-
co nítidos além de exibirem forte extinção ondulante.

A seleção dos grãos é moderada, sendo a maioria subarredonda-
dos, com a granulação variando da fração areia média a grossa. 0 empaco
tantento dos grãos é frouxo sendo observado cimento de oxido de ferro de
sidratddo.

Em direção ao todo da seqüência observa-se uma grar.odecres'~n-
cia ascendente, caracterizada por um arenito de cor cinza, granulação
fina, maciço.

Capeando o arenito encont:rü-se um solo podzõlico, representado
por um pacote de areias brancas, com cerca de 2,5m de espessura, tendo
na base um nível de humuslcom aproximadamente 7cm de espessura).

Conclusões preliminares
Segundo Folk (1974), a rocha foi classificada como um arenito

quartzoso e, com base nas observações de campo e laboratório, a unidade
pode ser correlacionada com os arenitos pré-Barreiras encontrados ao no£
le da planície do Recife.

Outra observação importante é que esse arenito só ocorre ao nor
te do Cín.bo de Sto. Agostinho, onde admite-se a presença de um lineamen-
to estrutural que divide a sub-bacia Cabo em duas porções: Norte e Sul
(Brito et ai. inédito).
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PETROGRAFIA DO ARENITO BEBERIBE, BACIA PERNAMBUCO-PARAlBA

Viviane Araújo Nõbrega (bolsista AP/PACEPE)

Margareth Mascarenhas Alheiros (LAGESE/DGEO/UFPE)

INTRODUÇÃO

Limitada pelas bacias Potiguar e Sergipe-Alagoas, a Bacia Pernan
buco-Paraíba, particularmente no intervalo que vai de Recife (PE) ate
a Plataforma de Touros (RN), mostra um comportamento tectono-sedimen -
tar diferenciado, com um embasamento mergulhando para leste, sobre o
qual se depositou uma seqüência sedimentai continental/marinha trans -
gressiva/marinha regressiva, obedecendo a uma estrutura homoclvnal. Es
sas unidades, que na área referente a este trabalho (Fig.l) são denomi
nadas respectivamente de Formação Beberibe, Gramame e Maria Farinha ,
compõem o Grupo Paraíba (Beurlen, 1967).

Para este trabalho foram selecionados, no trecho Recife-João Pes
soa, afloramentos tipicamente reconhecidos como Formação Beberibe, on
de se procedeu a um detalhado estudo microscópico, com vistas ã sua ca
racterização petrográfica, e conseqüente distinção de depósitos asseme
1nados da Formação Barreiras, -omumente confundidos em superfície com
aqueles da bacia cretácea.

A FORMAÇÃO BEBERIBE

£ a unidade basal do Grupo Pernambuco e repousa sobre o embasa
mento cristalino, por uma discordância erosiva.

£ representada na área por um depósito fluvial com espessura su
perior a 300 metros, que apresenta como dominante uma facies de canais
entrelaçados ("braided") de alta energia, constituída por arenitos do
minantemente quartzosos, grossos a conglomerate cos, eventualmente in
tercalados a depósitos mais finos de planície aluvial.

Os arenitos, em afloramento, mostram-se maciços e estéreis,gera^
mente capeados por areias brancas, que constituem os solos produzidos
a partir dos próprios arenitos. Essa fácies é observada nos afloramen-
tos nOs 1, 3, 4, S e 6.

Uma outra facies, esta de caráter localizado (afloramento 2), é
observada em superfície na localidade Passarinho, margem sul do Rio Be
beribe, 1 Km a oeste da BR 101 Norte. Trata-se de um pacote sedimentar
bem estratificado constituido por siltitos argilosos a arenosos, de
cor cinza-esverdeada e ricamente fossilífera (Pseudoschloenbachia ,
Mullinoides, Tellina, Corbula, entre outras), formada em ambiente lagu
nar. ~

Esses siltitos desenvolvem-se sobre a fácies fluvial já apresen-
tada e mostra, no topo, intercalações de camadas arenosas com níveis
conglomeraticos, indicando recorrência do processo fluvial.

O afloramento mostra brusca uéscontinuidade lateral, razão pela
qual pode-se sugerir um sistema de falhairent-oR de gravidade, com a ele
vação deste bloco onde se expõe a facies lagunar.

Apesar de sua precária exposição em superfície, a Formação Bebe-
ribe ocorre extensivamente por toda a Bacia Pernambuco-Paraíba, e cons
titui-se no principal aqüífero da região.
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ASPECTOS PETROGRAFICOS

Facies fluvial - A vista macroscópica, esses arenitos apresentam
-se médios a grossos,às vezes conglomeráticos, com grãos essencialmen-
te quartzosos, moderadamente selecionados, e subarredondados a subangu
losos. Freqüentemente friáveis o porosos, mostram-se cimentados por o
xido de ferro. De uma maneira geral, apresentam cores cremes, passando
a avermelhadas por oxidação do ferro.

Microscopicamente, podem ser classificados como QUARTZOARENITOS
(Folk, 1974). O quartzo é o mineral mais freqüente e se apresenta sob
a forma de grãos mono e poli cristalinos. 0 quartzo monocristalino con
tribui com 70% a 80% da rocha total e mostra extinção reta, raramente
ondulante, podendo ocorrer fraturados. O quartzo policristalino con
tribui com no máximo 15% da rocha, sendo constituído por três a mais
indivíduos por grão; alguns desses mostram ter sido submetidos a fo£
te deformação, evidenciada por limites individuais não muito nítidos
e por forte extinção ondulante.

Os grãos sãi em geral subarredondados a subangulosos, moderada-
mente selecionados com contatos geralmente pontuais. A cimentação
quando presente, se dá por oxido de ferro e mais raramente ainda, po-
de-se observar crescimento sintaxial nesses grãos.

Como componentes accessórios, ocorrem apatita, tuemalína e zir-
cão, representando menos de 1* do volume total da rocha.

Facies laqunar - Composta por siltitos e arenitos de finos a
muito finos,mostram-se estrati£icados, de cor einza-esverdeada com
manchas avermelhadas. Mostram-se pouco porosos em virtude dos níveis
argilosos freqüentes. Os níveis mais friáveis apresentam inúmeras con
chás mal conservadas de bivalves. Observam-se grãos de quartzo no ti»
manho areia grossa a média, subarredondados a subangulosos, dispersos
na massa mais fina.

Ao microscópio, em virtude das limitações do método, apenas pu
deram ser estudadas os areni '..os finos a médios. Estes, podem ser cias
si ficados como SUBARCÔSIOS (Folk, op.eit.),sendo portanto o quartzo ,
o mineral mais abundante. A maioria dos grãos é monocristalina e exi-
be extinção reta, raramente ondulante; em menor proporção têm-se os
grãos de quartzo poli cristalinos. Subordinadamente, ocorrem grãos de
feldspatos subarredondados a subangulosos, chegando até a angulosos .
Esses arenitos são bem a moderadamente selecionados e mostram empaco-
tamento fiouxo com contatos pontuais a flutuantes. Observa-se matriz
filossilicática e cimento ferruginoso (oxido de ferro). Ê comum a pre
sença de grãos maiores de quartzo dispersos juntamente com o arcabou
ço fino.
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HIDROOINAHICA DE SEDIMENTAÇÃO DOS SILICICLASTICOS DE FORMAÇAO BARREI
HAS NA AREA ABRANGENTE ENTRE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB

TUMKUR RAJARAO GOPINATH
DEPT.MINERAÇÃO E GEOLOGIA/CCT/UFPB

58.100-CAMPINA GRANDE-PB

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A seqüência da Formação Barreiras no Nordeste e na bacia de Per-
nanbuco-Paraíba, em particular, é bastante pesquisada sobre o ponto de
vista estratigráfico e sedimentológico por inúmeros pesquisadores ,
e encontra-se diversos trabalhos publicados sobre estes aspectos da
Foraação(Mabesoone 1972,1988, Alheiros et ai 1988, Mabesoone » Alheir os
19*8).

O presente trabalho tem como objetivo tentar acresentar o conhe-
cimento existente sobre a Formação nos aspectos hidrodinãmicos e
mecanisBos de deposição dos sedimentos nos ambientes continentais. A
compilação dos dados obtidos no campo sobre os afloramentos que existem
desde c contato cum rochas cristalinas, na direção leste ao longo da
BR 230 (Fig.l), e dados obtidos no laboratório auxiliaram no alcance
dos objetivos pretendidos neste trabalho.

ANALISE E INTERPRETAÇÕES

Sabe-se que os sistemas deposicionais da Formação Barreiras na
bacia Pernambuco-Paralba são leques aluviais, fluviais e lacustres (Al
heiros et ai uy cit. Mabesoone op_ci_t/. O trabalho de Alheiros et ai
apresenta as fucTes deposicionais das diversas litologias encontradas
na Formação, desde Recife até João Pessoa.

Na área de investigação do presente trabalho foram observadas
as seguintes características principais das litologias que compões os
afloramentos: (1) a ausência de estratificação de qualquer natureza no
interior de cada facies litológicis, com exceção do presença ocasional
de estratificaçao cruzada planar do seixos e granules. (2) a presença
constante de estratif icação gradativa normal e inversa nas facios cont^
lomeráticas,u que poderia ser observada nos afloramentos, bem como nas
facies arenosas como demonstra as análises grnnulométn cas (T'i;i. 2 p Foto
2). (3) as intercalaçóes das camadas conglomerai-i cas (1 a 2 m da espess
ura) com arenitos grosseiros maciço e pobremente .ir-lecionados) . (4) a
variação vertical decrescente e crescente do diâmetro médio do tamanho
dos sedimentos nas seqüências verticais {Fig. 2).

As facies observadas na Forir.açao Barreiras na área de presente
estudo correspondem us elementos SG e GB representando o empiihamento
dds barras de cascalhos e seixos,onde cada barr. apresenta-se na forma
fio len<-ol flr.ii (Miall 1977,1085). O:; elemento; T^, <2 Gl! são compostos
du litofacies Gms, Gm, Gt c Cp, descritas por Miall,caracterizados por
camadas de casca I hos contendo poucas es t ratificações variaco'js verti
Cviis da granulação, estrati f icaçao cruzada e imbric.ições oe seixos.

As facies conglomerations da Formação foram depositadas em formo
de lençóis de cascalho sob o domínio de deposição no .sentido vertical.
Nesta fase a altura de lençóis aumentou em função da adição de clastos
e areia, resultando numa estratif cação gradativi. A s::gurida fase de
acumulação de sedimentos grosseiros sobre os depósitos da primeira fase,
nas situações onde sobe o nível tia água devido as enxurradas, resultou
na estratir icação gradativa inversa, o que consMfui o elcnwvnto dinâmico
do barra. Nesta segunda fase a sedimentação ocorreu em duas dimensões
formando <is barras, também propiciando a formação do estrati ficação
cruzada planar de seixos e granulos (Foto 1*2) .

As rochas arenosas com os granulos dispersos aleatoriamente no
seu interior, que ocorrem intercalados com os conglomerados, náo apre-
sentam nenhum.i estrutura intern i c são pobremente selecionadas. Esta
f.icies poderia ser comparada com o elemento JjC de Miall que se forma
através da deposição por fluxo dr drtritos (Debris Flow) ou como clcpo-
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sitos de gravidade. As facies de fluxo de detritos tem contato não *ro
sional com as facies de barra onde o deslocamento dos detritos ocorrei!
devido-- a presença de mistura de argila e água que age como meio de tran
sporte denso e viscoso.

A terceira facies de argiiito-siltito (espessura de 1 nu que sob
repõe as outras litologias com contatos não-erosionais é caracterizada
por pequenas lentes de areia, disseminação c"e granulos e ausência ue
estruturas sedimentarem. E interpretada como sendo resultado de fluxo
de detritos finos (Mud Flow), oriundo de transporte dos sedimentos coe
sivos na presen-.. de água. 0 mecanismo desse íluxo é semelhante ao da
segunda facies arenosa .-om a exceção da presença predominante de fração
argilosa.

Em resumo pode-se concluir que os siliciclasticos da Formação
Barrerras, na área de estudo, são resultante da deposição por enxurra -
das (Sheet-Floods), fluxo de detritos iDebris Flow) e fluxo de detritos
finos ou corrida de lama (Mud Flow).
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Flqura 1 - Hapa geológico da rcgiao con a localização
d* área • ou afloramentos d* estudo(Modificado d* Mapa
Gaolóqico do estado da Paraíba, 1982 ,CDWl,Pb).

foto 1 - Afloraawnto d« Tormaçio ftarrelra»
com 9n«lM alterado para later!to.

•a contato
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Foto 2 - Afloramento mostrando as facies conglomerado(C) e
arenito(a) com contatos gradacionais e estratificaçoes
gradativas.
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Figura 2 - Perfil vartical de afloramento, em contato
com rochas cristalinas, com os depósitos de enxurradas.
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DOS RECIFES DA REGIÃO
COSTEIRA CEARENSE

Autores: Alexandre Medeiros de Carvalho
Luís Parente Haia
Universidade Federal do Ceará

Introdução

Para o estudo dos recifes da região costeira do Ceará, proce-
deu-se um trabalho de campo envolvendo as praias da COFECO. Sabiaguaba,
Meireles, Taiba, Pacheco, Dois Coqueiros, Pecem e região de Paracurulf^
gura 1). Seguindo de estudo petrográfico de rochas representativas de
cada localidade.

Os recifes da região costeira cearense são distribuídos entre
dois tipos: os recifes de arenitos ferruginosos e beach-rocks, ambos,
normalmente, apresentando porções recobertas por organismos marinhos.

O primeiro tipo guarda relações de origem ligada ã rochas da
Formação Barreiras , eu;as porções consolidadas são expostas ã superfí-
cie sob a forma de falésias, que sob processos erosivos marinhos evolu-
em, para recifes arenosos.

O segundo está relacionado a litíficação de areias de praia por
cimento carbonâtico.

Além de materiais procedentes de recifes, também foram estuda-
dos outros provenientes de porções consolidadas de rochas de falcsias
da Formação Barreiras e rochas do embasamento Pré-Cambr»ano do Grupo Cea
rã, com vistas a correlação entre as unidades estudadas.

Resultados

As fales ias e os recifes arenosos constituem as formas básicas
de ocorrência dos arenitos consolidados da Formação Barreiras. Formação
esta cujo perfil representativo da região, compreende uma seqüência se-
dimentar interestratificada, constituída na base por um arenito argilo-
so com níveis conglomeráticos impermeáveis e no topo por areias de gra-
nulação fina a média, inconsoüdadas e bastante permeáveis, apresentan-
do íntercalaçôes dominantemente argilosas (Carvalho e Maia, 1990).

Os recife de arenitos ferruginosos, apresentam formas >rregula
res, superfícies sulcadas, por vezes, cavernosas, estendendo-se parale-
lamente a costa ou formando paredões de alongamento perpendicular a mesma.

São posicionados entre o nível superior do estirâncio, esten-
dendo-se, cm direção ao mar, alem do nível inferior do estirâncio.

Tanto a composição mineralógica como os aspectos de campo 'nà>
cam relações de origem destes recifes ligadas a evolução de falcsias por
processos erosivos de abrasâo marinha.

Seu caráter de extrema litificação se deve a processos diagenc
ticos, resultando na remobili ração do ferro provocando a laterização e,
desenvolvimento de material argiloso, que juntamente com o ferro, atuam
como cimento.

A composição detrítica dos arenitos ferruginosos é dominante-
mente quartzosa, apresentando media geral de 87,6%, seguindo de feldspa
tos com 8,01%. Como acessórios estão, normalmente presentes cm pequenas
proporções, a moscovita, biotita, cianita, zireão, epidoto, mineraisopa
cos, turmalina, hornblcnda c fragmentos 1tticos(quartzo-frldspáticos).

O conteúdo em material argi lo-ferrucjinoso é bem elevado, com mé
dia de 41,8» do conteúdo total da rocha em lamina. Este material compõe
o cimento e grande parte da matriz, muito embora presume-se ser este ma
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teriai or«undo da decomposição da própria
composição pretérita be* mais feldspâtica.

rocha, o que pode indicar U M

O quartzo apresenta caráter sono e policristalino. Estes predo
•inantes eat relação aos Bonocristalinos, são geralmente grãos compostos
de dois ou sais indivíduos unidos por contatos <ntragranulares sutura-
dos. por vezes, pouco persceptíveis apresentando caráter óptico inver-
tido.

Evidencia-se que as rochas fonte destes materiais fora* subme-
ti das a altas deformações e, possivelmente, altas temperaturas.

Os {«ldspatos são distribuídos entre k-feldspatos e plagioclá-
sio apresentando variado grau de alteração.

Os fragmentos de rochas são normalmente quartzo-feldspáticos,
apresentando na região de Paracuru, características muito semelhantes
às de rochas do embasamento aflorante nesta região.

Estas rochas são granulometricamente mal selecionadas, varian-
do quanto ao arredondamento, de ar.gulosos a subarredondados e de baixa
a nedia esfericidade. São no geral, texturalmente imaturas e mineralogy
camente imaturas.

As poros idades desenvolvidas nestas rochas são, dominantemen-
te, do tipo intergranular secundária por dissolução parcial de matriz-
cimento. As porosidades do tipo >ntragranul»r por micro fraturamento e
dissolução parcial õe grãos, sobretudo feldspáticos, são também impor-
tantes.

Os recifes de beach-rochs são caracterizados por arenitos de co
loração variando de amarela a cinza escuro, cimentados por carbonato.
São normalmente estratificados e/ou laminados(plano-paralelaecruzadas).

São recifes comumente posicionados ao nível inferior do esti-
râncio, estendendo-se em direção ao mar. Apresentam disposição linear
constituindo uma faixa alongada paralela a costa, exibindo morfologia
tabular, ligeiramente inclinada para o mar (ângulo de aproximadamente
quatro graus) .

Apresentam-se, muitas vezes, sulcados, fraturados ou diaclasa-
dos, geralmente corroídos em forma de marmitas e, em casos, exibindo
placas basculadas e/ou deslocadas horizontalmente (feições observadas
cor. freqüência nas praias da COFECO e Sabiaguaba).

A espessura destas rochas não parece ultrapassar a razão de
três metros, exibindo caracteristicamente, um formato em cunha, onde a
espessura diminui do continente para o mar. São observadas, ainda, for-
mas caprichosas de ocorrência como na praia do Pecem, onde estas se de-
senvolvem imediatamente sobre rochas do embasamento que aflora na praia.
Neste caso os beach-rocfcs apresentam geralmente, espessuras muito redu-
zidas, variando de poucos centrímetros ,1 cerca de um metro.

É comum em muitas ocorrências destas rochaSr observa-se blocos
ou pequenos fragmentos da própria roch<> assim como pedaços de v>dro, tam
pas de garrafas (na praia de dois coqueiros) adicionados a rocha indi-
cando uma cristalização recente que sofrem os materiais expostos a tais
condições ambiente.

Sua composição é dominantemente quartzoso-fcldspática, onde o
quartzo i, destacadamente, o elemento detrítico mais abundante (média de
71,8» do material detrítico), seguido sempre de um conteúdo expressivo
de feldspatos (k-feldspatos e plagioclásio) média de 23,5*. Como acesso
rio», ocorrem normalmente, biotita, moscovita, minerais opacos, anfibo-
liolhornblenda), epidoto e zireão. Os componentes d» origem orgânica são
representados por fragmentos de conchas, restos de algas etc.

83



São rochas caractervstvcamente be* selecionadas, exibindo
•ente, granulometria variada de um estrato a outro, com grios distribui
dos entre finos e grosseiros, varxando entre angulosos a subarredonda-
dos e de esfericidade média.

A porosidade ê dominantemente intergranular por dissolução par
ciai do cimento carbonâtico, seguida do tipo intragranular por dissolu-
ção parcial dos grãos. O contato intergranular ê, na maiorira dos casos,
tangencial, indicando fraca diagênese apesar da alta litificação.

Estas rochas variam quanto a maturidade, entre texturalmente
submaturas a maturas e mineralogicaaente imaturas.

Conclusões

Os recife de arenitos ferruginosos da região costeira cearense,
são rochas oriundos da evolução de falésias da Formação Barreiras.

Apresentam composição dominantemente quartzosa e quartzo-felds
pá tic*. ~

As tontes de materiais componentes de tais rochas são, prova-
velmente, rochas de caráter metamórfico de alto grau, além de rochas
ígneas alcalinas.

O transporte desses materiais se deu a distâncias relativamen-
te pequenas, sob condições de clima árido a semi-árido.

São rochas texturalmente imaturas, mineralogicamente imaturas
a submaturas; de baixo grau diagenético e, comumente, forte litificaçio.

O caráter distintivo entre as ocorrências destas rochas, ao lon
go da costa, e muito sutil, estando relacionado a pequenas variações nõ
conteúdo mineral, variações texturavs, grau áiagenetico e variação na
coloração.

Os recife* de beach-rocks, sendo distribuídos descontinuamente
ao longo da costa cearense, apresentam características muito semelhan-
tes entre sua* ocorrências, diferenciando-se, basicamente, nas condi-
ções d* acúmulo de material, cimentação e, posteriormente, nos proces-
sos erosivos.

Seus componentes detriticos são oriundos de fontes dominante-
mente proximais, transportados sob condições climáticas que favoreceram
sua preservação.

Suas rochas tonte são possivelmente de caráter metamõrfico de
alto grau e ígneas ácidas associadas. Acentua-se, no entanto, que rochas
da Formação Barreiras participam, na maioria dos casos, de forma funda-
mental no fornecimento de materiais para sua formação.

Estes recifes »'ào rochas de composição dominantemente quartzo-
feldspáticas cimentadas por carbonato precipitado da água do mar, sob a
influencia de águas continentais, em condições climáticas favoráveis e
em espaço de tempo relativamente curto.

São rochas bem selecionadas, texturalmente maturas a submatu-
ras e mineralogicamente imaturas. Apresentam t-aixo grau diagenético, for
te litificaçio e porosidades distribuídas entre intergranular e intra~
granular, respectivamente, por dissolução parcial de cimento e de grãos.
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0 "RIFT" DO CABO

Dunaldson E. Guedes Alcoforado Rocha - CPRM-Recife
Marinho Alves da Silva Pilho - CPRM-Recife

0 Rift do Cabo se desenvolve a sul de Recife, entre esta
cidade e Serinhaem (IE). Conseqüência da deriva dos continentes afri_
cano e sul-americano, está preenchido por sedimentos imaturos (domi-
nantes) e vulcânicas do Cretáceo inferior, que faltam na porção emer
sa da bacia Pernambuco-Paraíba.

0 propÓ3ito de3te artigo é demonstrar e propor novo arran-
jo estratigráfico entre as formações Estiva e Cabo como resposta à
dinâmica da sedimentação; sugerir movimentos tectônicos verticais de
grande amplitude entre o Rift do Cabo e a bacia Pernambuco - Paraíba
e consagrar a junção tríplice formada pela fossa de Benuê e o Oceano
Atlântico, testemunhada pelas vulcânicas alcalinas do "hot spot" de
Camela.

A egtratigrafia desse trato do Cretáceo brasileiro é marca
da por três formações: Cabo, Estiva e Ipojuca. A Formação Cabo que
contem sedimentos imaturos, desde conglomerados até arcóseos e folh£
lhos, foi estudada recentemente por Alheiros (1987). Essa autora re-
conheceu dois fácies, proximal e distai, que se interdigitam e se-
riam recobertos pela Formação Estiva composta de carbonatos e argi-
las.

A Formação Ipojuca congrega as vulcânicas.
As relações de campo obtidas no levantamento geológico da

Pol ha Vitória e a interpretação de perfis de soriagem realizadas en-
tre a cidade do Cpbo e o engenho Mercês, aw-.icípio de Ipojuca, modi-
ficaram esse panorama. Conquanto sejam r.conhecidos os fácies c.e
Alheiros (op.cit.), o ambiente de deposição da Formação Cabo sugere
ter Sido um leque deltáico. A presença de pirita na ma+riz dos con-
glomerados e sua cor cinza induzem condições redutoras, próprias de
ambiente subaquático. Esses sedimentos gradam ainda a folhelhoa com
peixes (íyplomistus longicostatus) fato que leva à mesma conclusão.

Por outro lado verifica-se, nos furos de sonda, pus os cal
cários da Formação Estiva também se interestratificam com litdtipos
da Formação Cabo como se pode observar em superfície, na fazenda Ga-
meleirn, 1,5 km a oeste da praia de Porto de Galinhas.

Isto posto, é sugestivo de que em condições de instabilida
de tectônica depositava-se ae várias fácies da Formação Cabo em am-
biente subaquoso. Cessada a inotatilidaâe depositaram-se os calcá-
rios da Formação Estjva. ê fignifi cativo o fato apontado por Alves &
Costa (1986) -íc que a sedimentação carbonática foi contínua em
"oíí-anore", desde a fase proto-oceânica até o estági. de mar aberto
alcançado no Cretáceo superior e, em Pernambuco, representado pela
Fornaçâo Gramame.



Assim, enquanto na borda da bacia depositavam-s^ clastos
imaturos, cm sua porção central depositava-3e carbonatos que even-
tualmente recobriam aqueles.

Existem marcadas diferenças entre o Rift do Cabo e a bacia
Pernambuco-Paraíba. 0 primeiro tem espessura superior a 3.000 m en-
quanto a segunda tem, no continente espessura reduzida. Ao lado do
vulcanismo que se instalou no rift aflora um plúton granítico que
sustenta o promontório do Cabo de Santo Agostinho, o que demonstra
que, pelo menos 1.000 m de sedimentos foram erodidos dessa região.
Com efeito, sobre o rift falta toda a coluna que aflora ao norte de
Recife.

Do ponto de vista geomorfológico as duas porções do lito_
ral nordestino também são diferentes. Enquanto a norte o Grupo Bar-
reiras forma extensos tabuleiros, sobre o rift o relevo é dissecado.

Estas evidências sugerem movimentos tectômeos de amplitu-
de elevada pós Cretáceo, provavelmente devido a reativações do Linea
mento Pernambuco que até hoje persistem, e, que serão objeto de in-
vestigação pormenorizada.

0 vulcanismo alcalino, indicativo da junção tríplice preté
rita, torna o rift objeto de curiosidade metalogenétic-a. É que asso-
ciado ao vulcanismo podem estar contidos depósitos minerais de filia
ção alcalina.
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Figuro 1 - P r o m * pouçôo do» blocos sdomcricono t
ofricono a epoco de imptontoçõo do "Rift" do Cobo
(modificado dt Vwno, 1966)

Figuro 2 - Seções esquemdfícos do'Vifi"
do Cobo (a )« do Bocio Ptrnombuco-Poroi
bo (b) respectivamente o sul e mrte do l[
neomento fVnombuco 1-Embasamento ,
2-fòcie* proximal e 3-medana doFCotev
4-vulcânicos 5- F Estivo, 6 -M Algodoois,
7 - Bcbcnbt/ 8 - F Gromome, 9 - F Morinho
Formho, 10 - F Borreiros.
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GEOMORFOLOGIA DA AREA DE SUAPE, PERNAMBUCO (BRASIL)

VIRGÍNIO HENRIQUE DE MIRANDA LOPES NEUMANN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DA UFPE

INTRODUÇÃO

Estudos georaorfológicos foram realizados na área de Suape-PE
(BRASIL), visando obter informações sobre as modificações fisiográfi -
cas sofridas em decorrência das transgressões marinhas, bem como as al̂
terações surgidas com a implantação do Complexo Industrial Portuário.

A pesquisa constou da análise de ortofotocartas e fotografi-
as aéreas, além do reconhecimento de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos evidenciaram para a área 3 unidades geomór-
ficas: as colinas arredondadas, as rampas de colúvio e a planície cos-
teira(Fíg.l).

As colinas arredondadas situam-se na parte norte, ccntrc-oes
te e oeste da área, e alguns morros isolados ocorrem na parte nordeste
Suas altitudes médias variam entre 40 e 80m. Estas colinas são repre -
sentadas por rochas sedimentares e efusivas cretáceas(Tabelai), abran-
gendo: a Formação Cabo, constituída por conglomerados, arcósios e sil-
titos, com predominância dos dois úitimos, que ocorrem ria área, forman
do um grande número de colinas, todas de pequenas dimensões!diâmetro a
proximado entre 100 e 200m), densamente recortadas, criando uma r.érie
de pequenos espigões, distribuídos aleatoriamente; a Formação Estiva ,
composta por um calcário dolomítico com intercalaçõcs argilosas e que
aparece formando um único morro isolado na Ilha de Cocaia, com cota cie
35m de altitude, onde foi coletado num afloramento no lado sul do nor
ro, uma amostra contendo um pedaço fóssil, semelhante ao descrito por
MACIEL(1968) como uma concha de lamellbrânquio da família Cardiidae; e
a Formação Ipojuca, constituída por traquitos, basalto3, andesitos, rî
olítos e pelo granito do Cabo de Santo Agostinho. Segunio VANDOROS et
al(1966) apud MELLO & SIOUEIKA( 1972) estas roci.is efusivas têm uma ida
de média em torno de 90m.a.

0 granito do Cabo de Santo Agostinho e a feição que mais CR
destaca na área, estando em contato direto com o mar, formando urc pre-
montório onde as vagas se rebentam. As rochas vulcânicas têm suas for-
mas mais arredondadas e são pouco inclinadas c recortadas.

0 termo "rampa de colúvio" foi introduzido por BIGAHELLA et
al(1965b) apud M£NDES( 1984) , con o significado rle superfície erodida ,
formando um depósito coluviat na parte baixa de uma encosta. Hoje em
dia denomina-se tal unidade morfológica à superfície que vai desde a
parte baixa ate ao domínio dos alúvion. Na area enfocada, casas rampas
estão distribuídas nos sopés das colinas arredondadas, estando uua.~ c-
dificações relacionadas a pr-jeessos subatuais e atuais. Muitas destas
rampas vêm sendo destruídas, através de desmontes por se tratar de um
material de fácil retirada e boa comercialização na construção civil.

A planície costeira domina toda parte sudoeste e quase que
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totalacnte, as partes sudeste e nordeste da area. Esta plancie e CWB-
posta por 3 tipos de ambientes de deposição diferentes: depósitos flu
viais, d* aanguc e marinhos.

Os depósitos fluviais estão representados na área por terra
ços fluviais, que variam entre 2 e 3m de altitude. A formação destes
terraços está ligada às regressões marinhas quaternárias, cujo recuo
do mar permite a deposição de sedimentos trazidos pelo rio. Devido à
existência de apen?'- terraços inferiores(2 a 3m de altitude) na área
de Suape, e tais depósitos estarem localirados no vale do Ipojuca, o
qual forma um "graben"(TRANSCON S.A.,1974), eles podem ter submergido
com a reativação destas falhas, ou terem mesmo sido erodidos com a su
cessão de processos de intemperismo. Observa-se também a formação de
pequenas ilhas arenosas nos rios, em decorrência da sedimentação de
grande quantidade de material por eles trazidos.

Os depósitos de mangue sao os predominantes entre os depôsi
tos da planície costeira, cobrindo grande parte da faixa central da a
rea, na direção N-S. Estes depósitos fazem parte da zona de influence
a das águas salgadas, ocorrendo em todas as parles das planícies de
marés. Nestes depósitos ha uma predominância de sedimentos argilo-si^.
ticos com muita matéria orgânica, caracterizado pela coloração escura.
Muitas vezes esta vegetação se instala nos terraços marinhos contactan
do-os de forma gradacional. Da mesma forma ocorre seu contato com os
depósitos fluviais.

OE depósitos marinhos englobam os terraços carinhos pleisto
cênicos e holocênicos, a praia e os recifes de orenito.

Os terraços marinhos pleistocênicos encontram-se distribuí-
dos na parte central da área sob a forma de corpos alongados na dire-
ção N-S, em paralelo à linhade costa. Estes corpcs têm uma cota média
que varia entro 1 e 5m acima do nível médio do mar. são constituídos
por areias brancas, bastante utilizadas na construção civil. Entes ter
raços foram formados a partir das reentranciac; esculpidas nas colinas
arredondadas e dos remanescentes cias rampas de coluvio, na regressão
subseqüente a penúltima transgressão.

Os terraços marinhos holocenicos situam-se próximos a linha
de costa, formando falesias no seu contato com a praia. Sao corpos a-
longados na direção N-S Que acompanham a linha rio praia. Desenvolve -
ram-se na última regressão, apôs retrabalhamento dan reentrâncias das
colinas arredondada."; na última transgressão c erodindo parcialmente os
terraços marinhos pleistocônicos.

"ia prai.": da Gamboa ocorrem duas linhar, de dunas de pequena
elevaçao(;t l,^m), paralelas entre si e '.:om a linha de costa (Kig.2).

A largura das praia.3 varia i!e 10 a 2Om e a rteclividade mede
em torno de '. i '»'. A maré apresenta ur.a variação aproximada de 2m.

Na praia do Suape o mar '.cr. ivançadn n.uito nos últimos anos.
erodindo u tcrr.jço holocjn too que :jerve dt; anteparo para uVila de Sua
pe. A invasão do mar Ge deve em r.rande parte, io aterro onde foi cons
truido o Porto, irripedindo que os rioo [pojucvi c Morcpe fluam pela b,iî
a de õuape indo ao "ncontro do msr pela abertura natural, frennilo a a
;ao das vap.as naquela arca. Alem disto, a construção 1o molhr; no sent.̂
do perpendicular ,\ costa Modificou a deriva litorânea, propiciando a
penetração de correntes mais Tortos n.i praia de Suape •

Os recife." de arenito seguem a linha de costa, f.cndo tal J^
reção. sido possivelmente orientada por uma fnlh-t geológica. Sua for-
ma é geralmente tabular e constituídas por arenitos com cimento calei
fero, muito duro, contendo seixos polidos de quartzo, restos de con-
chas e estratificação cruzada.
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A partir 'lestes ciados obtidos na presente pesquisa <? compa-
rando-os com dados de outras áreas cio litoral nordestino, verifica-se
que inexistem os sedimentos do Grupo 3arreiras na área <ie Suape, ocor
retido caso semelhante nas proximidades da desembocadura rio Rio Vaza
Barris(SE) scgur.de FONTES 4 ALMEIDA(1988}, diferenciando assim estas
areas de outras, tais como as que se localizam ao norte do Recife(A-
MAHAL.I987 e CARLOS HACNO,1 OR9}.

HABEüOQNE J CASTRCH 19~"?) , concluíram que as variações dos
níveis ilo niar durante o OuAternário conatiuíram ciclos sucessivos, de
nominactos de Ciclo Polifásico Paraguaçu, correspondendo a este inicio
polifasico três r.iveis de terraços costeiros: terraço superior(l'i a
lí> m ) . terraço médio ('" a Bm) e terraço inferior \ 0 a 3 m ) . .Na area
de Suape, entretanto, nao foram constatados o:; tetrjcos superiores.

Ressalta-se ainda que alguns terraços marinhos pleistocêp.i-
co5 encontrados em 3uap> ."ípresenta:n cotas entre .1 e ívm, um pouco ;ibai
xo rios definidos por MALJESOCHE & OAsjTHO (op. .'it.).
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EVOLUÇÃO PALEOGEOCRÂFICA QUATERNÁRIA DE SUAPE, PERNAMBUCO (BRASIL).

VIRGÍNIO HENRIQUE DE MIRANDA LOPES NEUMANN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DA UFPE

INTRODUÇÃO

A região Se Suapc(PE), constituída de rochas siliciclásti-
cas da Formação Cabu e efusivas iía Formação Ipojuca, apresenta-se di-
ferenciada das demais do litoral pernambucano. Como conseqüência, as
variações do nível do mar durante o Quaternário atuaran de forma nais
intensa, provocando maior erosão.

C O K base nos estudos geonorfologicos e sedinentologicos de
Suape realizado por NEUKANN(1991) apresenta-se no presente trabalho a
evolução paleogeografica Quaternária da região, fiando também informa-
ções sobre as modificações decorrentes da construção do Complexo In-
dustrial Portuário.

Este trabalho baseou-se nos dados de pesquisa de campo (NEU
HAHU, 1991) e nos trabalhos de CARVALHO * CüliTir«!O( l!>?9) , DOMIKGUEZ
et 31(1981), BITTENCOURT et ali" 198:0. AMARAL ( 1 Oi! 7) e ÜOMINGUEZ(no pre
Io).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa adotou-se o principio do atualismo - "proces_
sos geológicos do passado --leveriam ter-se dado com a mesma intensida-
de do;", dos dias de hoje". Embora se saiba que existem criticas cres-
centes a este principio, ele oferece hons resultados, quando aplicado
ao QUATERNÁRIO. Üessal ta-se também qi:c não foram datadas nenhuma cias
amostras coletadas por ifnUMAHr»( 1'_>•)!) ?a üu.ipe e supõe-se ainda a ine-
xistência de movimentos tcot.jnicos no HolOKono.

Cons idera-r.e também, que a re.i'.iao do S'inpe ar apresenta bem
diferenciada dar, ároar. estudadas por LüniNCUE/. et. nlíl">81) e AKARA!. (
1987), no que se refere a nao evidênri.-; rtos :;edimfint.op do Grupo flarre
iras, observan<!<;-.':o que: inic ialmenlo foram -'.opor.i tador, os sedimentos
da Formação Cabo. ar. intrusões dos vul.anitOF. da Formação Ipo.juca e
os calcário >l.\ For".a'.;ao F:'̂ iv.i, i'ormatvJo e;;te I'l'tnjuntu as colin'i" ar-
redondadas.

A pnrf ir dai, :".\;>'edfrar'.-:*e os osta^io:; J'Cf̂i.i Ltiter,, <.\\\r podem
ser vistos na (•'[<;. !.

Entãf,Lo 1- A pnrUr das colinar; arredondadas existentes ~o-
megaram a ser construída:", ar: rampa:; de colúvio, no." .jopen destas coli_
nas (FIG. 1A) .

Estár.io ;!- 0 clima torna-se n\ais umid" o ocorre uma inter;
rupçao na deposição <!<? .spdimento.-; rl.in colina;; arredondadas. Hoste pe-
ríodo da-.",e inici.'' a transgressão nais antip.a, rrodimlo a parte exter
na das colinas arredondadas, com seu Imite naximo representado por fa
lesias entalhada;-, ti.-ir.; mr:.;mas (FIG.IB).

Estágio •'- Há a regressão marinha e o clima passa a semi-á-
rido na planície cosIrlr.i do Rio Ipojuca, propiciando a formação de
novas rampas de colúvio. Começam a aparecer os recifes de arenito que
foram formados no estácio anterior (FIG. 1C) ,

Estágio 4- Mesta época, ocorre a penúltima transgressão ( +



120.000 anos A.P.), quando o mar alcançava seu nível máximo, erodindo
total ou parcialmente as rampas de colúvio, construídas no estágio an
terior. Houve também o afogamento do Rio Ipojuca, formando seu estuá-
rio (FIG. ID).

Estágio 5- Com a regressão subsequente à última transgres -
são, formam-se os terraços marinhos pleistocênicos (FIG. IE).

Estágio 6- Houve nesta época, a ultima elevação do nível do
•ar (± 5.100 anos A.P.), cujo nível máximo causou o afogamento das
palnícies do Rio Ipojuca, com a formação de novos estuários. Os terra
ços marinhos pleistocênicos foram parcialmente erodidos(FIG. IF).

Estágio 7- Com o recuo subsequente do mar, houve a formação
dos terraços marinhos holocênicos, que ficaram protegidos da ação di-
reta do mar pelos recifes de arenito(FIG. 1G).

Estágio B- Com os recentes aterros, escavação de um canal
no curso do Rio Massangana, quebra de uma parte do recife de arenito(
+_ 150m de extensão por 0,80m de profundidade) na desembocadura dos ri
os Ipojuca e Merepe e destruição de vastas áreas de mangue para a im-
plantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, toda geomorfolo-
gia e sedimentologia da área foi bastante altereda, principalmente
nos rios Ipojuca e Merepe, com conseqüentes inundações que se esten -
dem até aos depósitos fluviais ( onde existem as plantações de cana -
de-açúcar). Além disto, a deficiente comunicação dos rios Ipojuca e
Merepe com o mar (a quebra do recife de arenito só permite penetração
de água durante a preamar) tem causado uma forte sedimentação na pro-
ximidade do recife, prevendo-se para um futuro próximo a formação de
uma laguna cada vez mais rasa. Por outro lado, a construção do molhe
do Porto em direção ao mar, perpendicular à linha de costa, alterou o
sentido e a intensidade das correntes locais, que têm penetrado com
Maior força na baía de Suape, destruindo a praia e invadindo a Vila
Je Suape, com conseqüentes perturbações sócio-econômicas (FIG. 1H).
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ASPFCTOS GECAXBIE.1TAI3 OA REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA (SETOR LESTE)

KÕnica Piaenta de Novaes Castelo Branco
Laboratório de Ciências oo Kar - LABOMAR/UFC

INTRODUÇÃO

Os ecossistemas sítuacos na região metropolitana d» Fortaleza
sofrem «iterações sribiencais, principalmente por ações anirópicas que
buscaa soluções para o sesenvolviaento urbano.

A maneira desordenada t acelerada corxo veta ocorrenóo o cresci
sento ca metrópole é retrztsuia pelo aãensaoento populacional en certas
regiões coei ausência ie infra-estrutura necessária p&ra zt atividades
básicas desta população.

Esse "sistema" ce exp&ns£o urbana, medi ar. te conseqüências ob-
servadas com sua implantação, despertou a realização ãc presente estudo,
cujos objetivos estão funtíarer.taios na avaliação actbier.ial da região.

A área estudada localiza-se a leste oe Fortaleza, coapreenden
do parte dos bairros áo Papicu, Cidade 2000 e Praia do Tuíuro. rig.01.

Figura 01 - Mapa áe Localização e Acesso Rodoviário
da Área

0 conpartimento geomorfologico: Lagoa/Dunas do Ptpicu, passou
ft M r o principal alvo da pesquisa devioo a maior complexidade • repre-
sentação deste na área.



OBSERVAÇÕES E RESULTADOS

A análise efetuada na base cartográfica elaborada em 1963 pe-
la Diretoria do Serviço Geográfico do Exército mostrou a existência de
Inúmeras lagoas, alagados interdunares, extensos campos de dunas e abun
dante cobertura vegetal na porção estudada. Entretanto, a visualização
testa área nos dias atuais acuse a diminuição nos valores das cotas al-
timétricas nos campos dun&res, redução das "áreas verdes" e a extinção
das Lagoas do Murici e Jacaré. A responsabilidade destas alterações am-
bientais foi atribuída a especulação imobiliária gerada pelo avanço ur-
bano ocorrido nos últimos anos em Fortaleza.

Os trabalhos realizados nas dunas do Papicu enquadrou os ven-
tos reinantes na área nos intervalos de vento suave - velocidade de 11,1
a 17,2 km/h, principalmente nos meses de julho e setembro, e vento mode
rado - 17,2 a 24,1 km/h, em agosto e outubro/90.

0 sentido preferencial desta corrente de ar variou de N297 a
N347, registrado pela biruta e ripples narks preservadas no terreno.

Morais e Sousa em 1971 pesquisaram o comportamento dos ventos
e as condições sedimentológicas das dunas do Papicu. Esta pesquisa revê
lou o predomínio de uma corrente de ar com velocidade média de 9m/s e
um transporte sedimentar na ordem de 0,045g de areía/seg., em lcm de
ares.

Os dados obtidos no presente trabalho constataram alterações
no cuatíro ambiental das dunas. Atualmente, os ventos circulantes na área
possuem velocidade média de 4,6m/s e transportam cerca de 7 x 1O~7 gra-
mas de areia por segundo.

A presença oe edificações na região ce sotavento das dunas,
que funcionam come paredões amortecedores aos ventos oriundos da orla
maritiraa, tem sido a causa principal cas modificações notadas no regime
dos ventos locais e nas superfícies dos campos dunares.

A conseqüência geracia pela diminuição da velocidade dos ven -
tos é refletida na menor ventilação nos bairros centrais ãe Fortaleza,e
portanto a elevação da temperatura na cidade.

A construção cie residências nas dunas do Papicu ocasionou a
fixação destas fsíções, dificultando o transporte dos sedir-ieníos. Este
fato fovoreceu a preservação da Lagoa do Papicu, posicionada na reta-
guerda das dunas, qua vinha sendo assoreada.

A caracterização seáimentológica das amostras coletadas na
porção lcate da Lagoa indicou a predominância de grãos areno-çuartzosos,
medianos, arredondados e bem selecionados que confirmam o movimento das
dunas, tendo como conseqüência o assoreamento do corpo aquoso. Fig.02.

0 adensamento residencial observado na area acarreta proble -
nas ambientais no que diz respeito a falta de saneamento básico indis -
pensável ao bem estar da população. A análise d'água efetuada no poço
profundo de un condomínio local acusou teores ce coliformes fecais, in-
viabilizando-a desta maneira para qualquer tipo de atividades.
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Figura 02 - Mapa de Distribuição dos Sedimentos de Fundo
da La^oa do Papicu - Ceará.
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GSOtOCXA AMBIENTAI, DA PLANÍCIE COSTEIRA DE ICAPOI, EXTREMO LESTE DO
ESTADO DO CEM* - MAPA DE CATEGORIAS DE UTILIZAÇÃO

MEIRELES, A.J.A. (Bolsista do CNPq); MORAIS, J.O. (DECEO/UFC); FREIRE,
C.S.S. (LABOMAR/UFC); MOTA, R.F. (DEGEO/UPC).

INTRODUÇÃO

As planícies costeiras do Estado do Ceará têm sido objetos de
d* estudos por parte dos pesquisadores e alunos do Departamento de
Geologia da Universidade Federal do Ceara e, mais recentemente pelo
Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada (LGMA) deste departamento.

Dando continuidade às atividades de um dos projetos em execu-
ção pelo DECEO/LGMA/UFCE, intitulado "Reconhecimento Global dos Siste-
mas Deposlcionais Costeiros", este estudo foi originado a oartír de um
•apeamento geológico-geomorfológico da planície costeira de Icapul, Io
callzada no extremo leste do estado do Ceari. ~

Com este mapeamento foram identificadas e caracter!sadas vá-
rios fácies sedimentares pertencentes a ambientes continentais, mistos
• marinhos. Com isso, foi possível formular um modelo para a evolução
paleogeogrifica desta planície, estruturado nas variações relativas do
mar. Os registros destes eventos ficaram preservados ao longo desta
planície, representados por dois conjuntos de terraços marinhos (planl
ei* de cordões litorâneos), lagoas • lagunas costeiras, canais de ma r

ri, estuários, depósitos de mangue e dunas (MEIRELES et ai. 1990).
A partir da identificação, em detalhe, de todas as morfolo-

glas que compõem o cenário paisagístico, foi realizada uma avaliação
geológica ambiental com o propósito d* definir uma metodologia capaz
de atender a uma utilização racional da região e a um gerenciamento
costeiro planejado.

DESENVOLVIMENTO

Os conceitos adotados neste trabalho para a abordagem geológi
ca ambiental foram os formulados por COTTAS (1984), por achamos que
estão fundamentados no trinômio homem-ambiente-processo geológico. O
termo ambiente fi aqui empregado como definido por TURNER e COFPMAN
(1973 apud ASMUS 1988), os quais se referem como sendo um sistema bem
estruturado de componentes (rocha, solo, água, biota, clima), comple-
xamente lnterrelacionados e controlados por processos operando dentro
do sistema. Outro parâmetro utilizado como instrumento para identifi-
car ireas de uso conflitivo foi a capacidade de suporte ("carrig capa-
city") que, no conceito de CLARK (1976), i o limite da quantidade de
vida que um habitat especifico 6 capaz de suportar, ou o potencial de
ocupação do ambiente.

Em uma abordagem multldisciplinar, a elaboração de mapas ambi
entals, é o resultado final deste trabalho. A geologia tem um papel im
portante neste processo, pois podem ser derivados mapas a partir dos
vlrios campos das ciências geológicas.

Segundo ASMUS et ai. (op. cit.), estes mapas devem exibir a
distribuição dos elementos básicos - físicos, químicos e biológicos -
dos ambientes naturais, dos processos associados, das fácies e/ou de
antigo» substratos rochosos. Estas mesmos autores comentam a importân-
cia dos mapas geológicos ambientais, pois delineiam os principais com-
ponentes ambientais e podem limitar especificamente os vários usos e
planejar a utilização racional da terra.
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MAPA DE CATEGORIAS DE UTILIZAÇÃO - RESULTADOS (FIGURA 1).

Utilizando • classificação de CLARK (op. cit.), foi elaborado
«» sapa d* categorias de utilização, onde este autor define três cate-
gorias de uso.

1 - Preservação - áreas de expressiva significação ecológica,
que devem ficar livres de qualquer desenvolvimento e protegidas de de-
gradação.

2 - Conservação - áreas onde as atividades humanas que ali se
desenvolvem devem estar cercadas de um bom controle mais não necessa-
riamente proibidas.

3 - Uso Intensivo - áreas que requerem apenas medidas normais
de controle ambiental nas atividades que ali exercem.

Na planície costeira de Icapul, foram consideradas áreas de
preservação as unidades representadas pelos estuários, depósitos de
mangue, dunas bordejantes, leitos de vegetação submersa e as bordas
das falésias mortas.

Os estuários e depósitos de mangue funcionam como "habitat"
essencial para varias espécies, como produtores de nutrientes e armaze
nadores de energia. Sua preservação garante a estabilidade da linha
de costa, controle de enchentes e a purificação da água.

As dunas bordejantes, representam feições importantes de pro-
teção e resguardam as áreas adjacentes de possíveis erosões provodadas
pelo mar. Exercem também uma barreira contra a penetração de água sal-
gada no nível freãtlco, através da água doce que armazenam.

Os estuários e mangues estão inseridos em regiões onde se de-
senvolvem as principais «tívidaies econômicas do município. Na planí-
cie de maré estão instaladas ináCistrias salineiras, as quais, em pro-
cessos de expansão, destruíram áreas de mangue, além de modificações
nas margens do eBtuário. No canal principal do estuário Barra Grande
circulam embarcações de pequeno e médio porte, o que aumenta o risco
de acidentes, como por exemplo o derramento de óleo combustível. Por-
tanto, estas atividades acarretaram conseqüências que podem ameaçar a
capacidade de suporte destas unidades, comprometendo a produtividade
prlmirla a qualidade da água e a morfologia deste sistema e,conseqüen-
temente um equilíbrio biológico, fIsico-químico e geológico.

As falésias mortas representam o limite continental desta
planície. Foram identificados pontos onde ocorrem pequenas lavras de
areia, portanto, possíveis focos de lnstabilização das encostas. Foi
sugerido que estas explorações sejam processadas em um único local,
afastada das áreas urbanas e que as lavras abandonadas devem ser os
monitoradas para que se evite cs impactos negativos.

Como Sreas de conservação foram incluídas as dunas de primei-
ra geração, as lagoas e lagunas costeiras.

As dunas referidas, quando submetidas a um controle de uso,
Irão permitir a conservação de seu papel de armazenadoras de ãgua, im-
portantes para as atividades domésticas e agropastoris, além de manter
•eu valor paisagístico. Ademais, estas dunas se constituem em ambien-
tes que servem de "habitat" a várias espécies animais e vegetais que
encontram condições especificas e ideais para seu desenvolvimento. Nes
tas Sreas, as principais atividades estão ligadas a exploração agrope-
cuária, merecendo um controle quanto ao desmatamento, para evitar que
•urjam focosde remobllização eólica mais intensa e, desta forma, fu-
turamente, não atingirem núcleos habitacionais e outros ambientes clr-
cunvizinhos.

As lagoas e lagunas foram colocadas preliminarmente nesta ca-
tegoria por ainda necessitarem de Mtudos básicos. Tais ambientes, por
•uas qualidades (prchição de energia, nutrientes detrlticos, áreas de
circulação), mereçam cuidados especiais quando submetidos i utiliza-
ção. Foram sugeridas medidas básicas para a abordagem destas unidades,
•ntre alas as propostas pelo Simpósio Internacional sobre Lagunas Cos-
teiras (UNESCO, 1982).
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Fora* incluídas c a w areas d* w o Intensivo os terraços meri-
», reeloes Ji bastantes utilised** por atividades ««radas por •*©-

j*tos aos setor** socio-econõmicos. Nestas morfologlas estão instala-
do* os prineipai* núcleo* habitacionais • atividades econômicas llga-
da* i produção agrícola. Não foram identificados pontos emque a captei
das* d* suporte tenha sido ultrapassada, mas estudos objetivando U M
abordas*w multldisciplinar deveu ser realizados, para uma melhor ca-
racterização geológica anbiental e um monitoreaaento sistemático.

Vai* salientar que, estes terraços estio associados Is outras
unidades ambientais, as quais atuam cano barreiras, delimitando a ex-
pansão urbana e industrial do município.
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UMA PROPOSTA DE PRESERVAÇÃO PARA A FONTE DOS MILAGRES

Ana Maria de Lima Santos (Esp. Sedimentologia-CNPq)
Emilia Pietrafesa (Ms. Antropologia-CHF)»

José Carlos Barreto de Santana (Esp. Geoquímiaa-EXA-Coordenador)*
Roque Angélico de Araújo (Ms. Saneamento-TEC)*
Sandra Naria Furian Dias (Ms. Saneamento-TEO*

Vicente Deocleciano Moreira (Ms. Antropologia-CHF)*
• Professores da Universidade Estadual de Feira de Santana

A "Fonte dos Milagres" constitui uma feição do tipo fonte de
depressão,surgindo numa vertente de uma cobertura sedimentar pouco cs-
pessa de sedimentos areno-silto-argilosos, que repousa sobre o embasa-
mento cristalino (Fig. Ol)numa área da zona urbana periférica de Feira
de Santana, Bahia.

A implantação de um loteamento para população de baixa renda
n*a imediações dessa fonte (Fig. 01), de responsabilidade da Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Comunitário do Município de Feira de San
tana-PLANOLAR, gerou uma discussão envolvendo o próprio Prefeito, o PLA
NOLAR, entidades ambientalistas <? pessoas da comunidade feirensi', acer-
ca da preservação dessa nascente diante da ocupação. Isso culminou no
desenvolvimento desse trabalho.

A vazão média da fontf- é de 1,27 l/s, o que pode abastecer a
2.886 pessoas, considerando que cada ir.dividuo consuma 50 litros diá-
rios de água. Os resultados de análises físico-químicas (Tabela I) des-
sa água mostram-se satisfatórios para sua utilização, quando comparados
aos índices padrões da OMS (Organização Mundial de Saúde) citados em
Batalha & Parlatore (1977). No entanto, a3 análises bacteriológicas (Ta
belall) apresentam dados discutíveis, apontando para um monitoramento r'a
qualidade da água. A descarga da fonte alimenta um riacho, que faz par-
te da bacia hidrográfica do Rio Jacuípe, desaguando nas imediações do
lago formado pela barragem Pedra do Cavalo, reservatório de onde se a-
bastece a cidade de Feira de Santana.

Sabe-se que a instalação de habitações, sem condições mínimas
de saneamento, associadas com as características geológicas, geomórfi -
cas e hidrogeológicas do local terá como conseqüências: a) comprometi -
mento da qualidade da água em pequeno espaço de tempo; b) comprometimen-
to da qualidade de vida da população que já se utiliza da fonte, bem co
mo daquela previsível a se Instalar; c) destruição da fonte.

£ recomendável que um projeto de saneamento para t> local, con
temple os seguintes ít^ns: a) implantação de uma área verde na zona de
realimentaçâo da nascente, com aproximadamente lb.OOOm', com drenagem
•ub-superficial e lançamento após a zona ds captação da água; b) drrna-
gem do armamento do loteamento, também com lançamento após a captação
da água; c) realização de um levantamento das condições de saneamento da
Are» do bairro Jardim Cruzeiro, imediatamente contígua à área de prese£
vaçio e que faz parte da zona de realimentação da nascente; d) constru-
çio de um sistema de captação onde parte da água será canalizada para
um reservatório onde, após passar por um processo de desinfecção, abas-
tecerá lavanderias e torneiras públicas, enquanto outra parte será con
duzidâ para uma bica que poderá ser utilizada para banho e lazer (Fig.
02); e) monitoramento da qualidade da água antes e após a implantaçSo do
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projeta; r) construção, nas unidades habitacionais, d* privadas cs* fo*
sas estanques (Fig. 03). para dcstinaçSo dos Jcjetos, dimensionadas pa-
ra vida útil mínima de 1 ano; g) aeondicionaaento. coleta * transporte
do li*», para o aterro municipal; h) criação de um programa de Edueaçio
Sanitária referente ao uso da água da fonte, limpeza e conservação das
privadas e destinacSo do liso produzido pela comunidade.
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TABELA I - ANALISES FlSICO-QUIMICAS

PARÂMETROS

Alcalinidade

Cor

Cloretos

Dureza

N. Anoniacal

N. Ni tr icô

Oxi. consumo

Turbidex

PH

TEORES/DATAS
09/07

4 , 0

5 , 0

117,0

40,0

traços

Presente

0 , 6

0 , 4

4 , 7

18/07

2 , 0

5 ,0

111,7

26,0

traços

Presente

0 , 6

0 , 8

4 ,6

23/07

2 , 0

s.o
115,0

30,0

traços

'ressnte

0 , 4

0 , 7

4 , 6

UNIDADES

HC03 mg/1 CaCO3

mg/l Pt/Co

mg/1 Cl

mg/l CaCO^

mg/l NH3

Qualitativo

mg/l o.C.

N.T.U.

-

Fonte: Laboratório de Analises de Água da

TABELA II - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

EMBASA - 1991

(TUBOS MÚLTIPLOS)

PARÂMETROS

Conf im» total
IColifonw fecal

TEORES/DATAS
03/07
700
700

18/07
xero
cera

23/07
14
11

UNIDADES

co l i / 100
COli/ 100

ml
ml

Fonte: Laboratório de Analise de Água da EMBASA - 1991
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RECIHE KIDHOOINXHICO 00 ESTUÁRIO
DO RIO PACOTI

George Satander sã Freire • Luis Parente Kaia
(•••ratôrio de Ciências do Kar e Laboratório de Geologia

Marinha e Aplicada da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO

Nos estuários un dos aspectos raais importantes a ser observado é
• regia* hidrodinâmico vigente, poisa partir das interações entre o
aparte fluvial e as correntes de aarés, podem ser determinados os volu-
a»s liquides e sólidos oscilante, que servirão para localizar 33 zonas
4e erosão e deposição necessários na determinação da dispersão cie even-
tuais poluentes. Este estudo é baseado em levantamentos batimetricos e
cerrentõnetrieos no estuário do Rio Pacoti. (Figura t).

Fig.l - Localização do Rio Pacoti

0 levantamento batimetrico foi realizado de duas maneiras: a pri
swira por um estudo geral da morfologia do estuário através de um ecoba
tiMtro pontual. Deste levantamento inicial escolheu-se 9 pontos para o
estudo da secção molhada visando o cálculo das vasões. Esses perfis fo-
r m realizados con a ajuda de amarrações transversais ao canal do rioe
com Medidas de profundidade obtidas em intervalos de 0.5 metros com ré-
guM. Durante© período de dois anos foram realizadas observações men -
sals d» direção e velocidade da corrente e variação do nível do rio nas
novt estações pré-estabelecldas.

10»



OBSERVAÇÕES E RESULTADOS

A propagação da onda de maré em um meio pouco profundo pode ser
calculada a partir da formula da propagação de uma onda de gravidade
Cm « gH onde Cm = velocidade de uma onda de maré em m/s: g = aceleração
da gravidade em m/s : H - profundidade em metros. Desta forma a propaga
ção de uma onda de maré é controlada pela morfologis do estuário. Quan-
to mais estreito e menos profundo mais a onda de mare sera freiada e
sua energia dissipada pelo atrito no fundo. Se o atrito e grande um re-
tardo de uma grandsza maior ou menor serão observado entre a chegada
teórica da onda de maré calculada e a chegada real cia onda observada.

No Ric Pacoti o cálculo teórico de "etardo seria de 33 minutos
para a estação 05 localizada no centro do estuário. Mas as observações
demostraram um retardo real em torno de 120 minutos que e 2.7 vezes ma£
or que o teórico, esta diferença entre o teórico e o observado e causa-
da pela morfologia estuarina onde una onda que se propaga para montante
torna-se cada vez mais assimétrica em função do tempo. Essa dissemetria
se traduz pela maior duração da vazante (Fig.2).

4.0

6.10 7.40 9.10 10.40 II.10 12.40 13.10

HORAS

14.40

Fig.2 - Curva de variação da maré nas estações 02 e 05

A amplitude de nare observada na região defronte a foz do Rio Pa
coti é muito reduzieia apresentando uma média de 1.9 metros com valor nU
nímo de 0.9 metros e o máximo de 3.1 metros. A amplitude pode ser modi-
ficada pela vasão do rio, dos ventos e pela pressão atmosférica. Os re-
sultados obtidos durante o período de estudo indicam a predominância da
influência sazonal sobre a amplitude que nem sempre ultrapassa 2.5 me -
tros para a estação 02 e 2.0 metros para a estação 05 qualquer que seja
a amplitude da maré na foz.(ver Fig.03)

As velocidades nais importantes observadas foram na ordem de 3.0
metros por segundo nas correntes de vazante tanto no período de inverno
como em estiagem. No período de estiagem essas velocidades são menores
entretanto com valores mais importantes nas corrente de vazante.

0 estudo da circulação estuarina nos revelou que durante o pefio

109



te te inverno predominam as correntes superficiais te vasante ocorren-
do contudo una fraca corrente contraria de direções M-V (preferencial)
e S-3M (frente salina) até a tona em que elas se anulam (ponto notei).
A posição teste ponto varia no estuário em função da amplitude te maré
e te vasão fluvial.(fig.3). Ha estiagem essa circulação é U P pouco mo-
dificada as correntes N-M predominam na preaaar e as correntes S-SM
são observadas somente nos períodos das grandes marés. Ma maré baixa
desaparece a estratificação vertical e as correntes de vazante ocupam
toda a camada d'água da eebocadura devido a sua pouca profundidade.

» m i m J J A S O U O J F

«MOS

Fig.3 - Variação da amplitude da mare no mar
e nas estações 02 e 05.

0 volume de água "estoque oscilante" em um estuário varia evi -
dentemente em função da amplitude de maré e da vasão fluvial. No Rio
Pacoti observou-se que no período de inverno o volune de água do íaar
durante um ciclo de maré é da ordem de 1.6b x 10.Sm" mas que não che -
gam a estação 05. Pia estiagem este volume é cie 1?.O x 10.5m na esta -
ção 02 e 1,0 x 10.6m na estação 05 localizada a 9.8 Km da er.bocadura.

Observou-se desta forma que durante o inverno predominam as
águas fluviais e no verão ao contrário são as águas marinhas onde o es
tuário funciona como um braço de maré.
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MOTa> - • ri* Sã* Fraaclsc» das*» as BINS cabeceira» at* aaa iti—»ati<»ra «• « K M * »
M U M tea p i m l aaa extinta» 4a 27Mb» • m tecla hldragriffca caata ce»

«a* Mavrffcl* 4* U O . O O O B B * (MUSIL. ..«.). •* acme» C M M A S H (1W7) «sta bacia
tia— 4»i — a batia», deatre as «jMlm, t i t a n as anas 4* 4TS.asa.ei 4a Mt» Sã* Fraa
cisa* (ri» Paraaacba.Iadaifa, tli.^U.); 4» rt» 4as Velhas • a barrage* 4> Tris hi
ria»; 4a rl» Paracatu; 4s rl* Carreai* e •» ria Craad». Saa leag» trajetarU fat la
teii—ajdj. ae»t * all, cela rwtscrvcã* das barragem 4* Três Itariaj.Sabradiaha.Pmlã
M W M e Icaaarica * será acrescida eaa a 4> liaga, caaclacã» *» 1994.

•as M M M t t s i b i , i bacia hi4rsBráfica saafraaclsraaa banha «a» litadiversida
a* represam ad» pela n k a u w n t cristalina, por cebartaraa aratervnieas (Suaetrgraa»
li» Fraacisca.Saaergna» Espiahac»:Craa»s Paragaac» a Chsyad» Diaaeotiaa),p*r coberta
ras faaet««»lcas(ForBacã» Ururuia) e ceim»icas(SaiO»a*XIIAIK*CAMPOS.lM4).

YASSOM (HOT) fct mmm aniltsa suajária «as exaarieacias brasileiras • iatenwel*
aal aaj geraaciaaenta aV bacias hi4r*grâflcas, facalisan4* navas alternativas 4a ataa?
cia e CSB base na s»*>la 4e «*s*av*lvia*nt* iacra4szfii três » m i fatas caaa> ca«4icla
aaates1 thaw»; « cresciaeajC* esalasiv* a> AcaamUi *ar teas e service* aliaa* a* aama
t» 4*scaatrala4* 4a aaanla(ãe c nrbaaizacãe 4es»r4eaa4a; a a*c*ssi4a4e 4e exeevta?
abras 4e graaa> eaverga4ara para evitar raciaaaaeat* e prejufras ssciais c ecaaãaicaa
iaacaiiâvais nm «iitantescas • ceaflexa* coaccntracSes urbanas e iaaVstriais », f iaal-
aaate.a alargaaenta e a sofisticação 4as fronteiras geográficas it •xpiuim eceaSaiea
naciaaal, •riginamlo r*sfaWs avfaicos 4e efeitos tãxicss caaulativas sabre as carsa*
•"«tJta aas freatei> agrícolas extensivas, nas aajrtaajaa) 4* aat*. »»» isiaeracães 4* ca£
vào.etc.Caacluiu ^ue a Estado reteç^u a nfvel S*c«a4ãri* e slanejiOBeiit* gsvemaaveatal
4* laago e 4e «i«li« praic* «, conseqwenteaente, iaaartantes recursos h(4ricos estão
iroaaraaeti4as, tafs coa»; as bacias hidrográficas d* rarjnapaneaa {Sf * PI); Parnafba
Í9 SaKSP.RJ e IC) c Param» (DF) .entre outras.

PA*AS(1*M)> alarmado coa a deterioração do aeio sabiente causada »*lo grave ar»
frleaa 4a aalaffão, faz uaa ceaparacw desta eucstâo coao sendo uaa aaeaca tio terrlvS
quaato a 4a gaerra nticlcar. 0 lancaacnto de inúacras substâncias qu{aicas existentes
Ha natureza aaenas ea baixas concentracões.alcaiKaa hoje acaaalacões consideráveis qm
vêa »ravacande alterações significativas no aeio aabiente. Dentre elas>* aso abasivo
if» aarcârio na gar lupa tea de ouro na Aaazônia ê deveras preocupante. 0 gariaacir* ao
pre4mir 1 tonelada de ouro despeja nos rios, solo i ir ia total equivalente de aercâ
rio, ou seja, 1 tonelada, delincando-se axsia uaa proporção entre Hg:Au de 1:1,aceita
•elo M M . Esta intervenção huaana sobre o aeio aabiente inicia o processo de aeti-
Ta<ão de aercãrio que se desenvolve na natureza,nu seja,a transforaacão do aercúrio
aetálica para o mrcúrio orKânicn(aetilaerciirio). PFEIFFEP. ET AI.(lf*O) reconhecera»
<fue alfa da conhecida contMinaçào pelo arrenrio ét oricea imhixrial, surge uaa novr
aodalidade de poluição hidrargírica igualaentc angustiante e agretsora do aeio aabien
te.traxiJa pela «ariapagea de ouro aluvionar por aaalgaaacào coa acrcúrie.Os valores
constatados por PFEIFFEP. ET AI.(op.cit.)rcvelaa uaa proporção de 1,12:1 de Hg:Ao, a
partir .-Ias estudos da ação das forças produtivas dos gariapeiro* desenvolvida no Rio
•adeira(RO); ca Paracatu(HG).SILVA ET AL(I9*0) chegaraa ao valor de_l,7:I_. Segundo
SILVA ET AMIW*) «urgiu dentre os grupos de gariapagea uaa concepção errônea de que
nuanto asicr » quantidade de aercúrin eapregada peraitiria ua aaior nproveitaaento n*
extração de ouro secundário dos aluviões, coluviões, dos elu"tõe», etc.etc..

0 aecanisao de aetilação do aercúrio ea água doce i pouco conhecido c desenvolve
-*e,dv na aodo geral, segundo PFF.1FFER ET Ar.frp.cit.),do seguinte aodo:o Mercúrio H
berado para a ataosfera pela queiaa do ainálgaiiM efetuada pelos gariapeiros correspon-
de a $5-601 do total,onde inicialacnte seus vapores são aspirados dlretaaentc pelo gA
riaaeiro-oacrador do aaçarico e,deste aodo, nenrre a intoxicação peto aercúrio na ínr
a* ocupacional.O restante í lançado na foraa «etálica para os ccossistcaas aquáticos,
«onfi|urando-«c » foraa não-ocupacional de intoxicação,quando o «ctilaercnrio contaM
aa a água c a cadeia aliaentar.nonulacnte ingeridas pelos garimpeiros e população"
situada na área de influencia dos gariapos. A trajetória do acreiirio craeça no ar on*
sofre subliasção (Hg°)e volta ao aeio aabiente apôs oxidado(Hg**)pelo» rcagentes nj
turais de ar ataosfcrico:vapor rt'sgua e oxõnie.A seguir,é llxiviado r*l>> águas plv-
viai*,precipitando-sc na foraa iônica(Hg3+)no» çcossisteaas aquático».D perigo aetáU
es nasce no instante ea qn* ocorre a transaxiação do aercúrio inorgânico ca orgânico,
ou seja,a •Mllacã» 4a aarcário ou a foraação do aetllaercúrio (CH>Hg) que se integra
ao* níveis trófico» das plantas e aniaais.A actodologla usada pelos pesquisadora* so
br* o grau 4* poluição aabicntal causada pelo aercúrio i a detecção de sua presença
pela Análise química dos cabelos,da urina c do sangue ea ser** huaano*;da* part** ca
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aestlvels dos peixes e criações doacstlcas;dfl água,do solo e dos sedimentos vivos de
corrente coletados noa leitos daa drenagens que b:nhaa zonas de garimpagea e arredo
res.Este tipo de pesquisa requer ua aonitoramento ambiental sistemático por parte dos
órgãos competentes da esfera federal.estadual ou municipal e empresas de mineração
interessadas no controle da qualidade ambiental nas áreas de interesse de seus proje-
tos minerais.

A importante bacia do São Francisco não ficou imune da ação predatória sofrida
est outros mananciais de água doce.de modo que,neste trabalho faz-se uma abordagem so
bre a questão ambiental trazida pelo lançamento do mercúrio em seus domínios,elabo -
rando-se uma integração de dados sobre a sua ocorrência em Minas Gerais e Bahia, bem
como,procurou-se efetuar uma previsão futura da contaminação ambiental pelo despejo
d* mercúrio proveniente da atividade garimpeira na regiào e en prováveis áreas para
futura garlspagea de forma quantitativa com base nas reservas geológica e potencial
de ouro secundário calculadas por DAMtS0(1980).Entretanto.uma outra fonte emissora de
mercúrio poderá surgir pelo uso de pesticidas através dos produtores de soja da fron-
teira agrícola do oeste baiano.As origens da poluição pelo mercúrio nos ecossistemas
aquáticos da área de influência do São Francisco e tributários,tem algumas fontes de
ealssão identificadas (gariapos de ouro de Paracatu-MG;garimpo abandonado de Correnti
na-BA e as áreas de garimpagem de Centlo do Ouro-BA),as de origem duvidosa como ê o
caso dos valores anômalos de mercúrio obtidos nos rios Paraopebas e das Velhas(HG) ,
levaram R0SAU990) a suspeitar da existência de garimpos clandestinos de ouro,em vir-
tude desta atividade ser bastante disseminada eo Minas, o que o levou a sugerir que
se faça um cadastramento dessas fontes poluídoras de mercúrio,através de um levanta-
mento sobre o uso do referido metal e das áreas de garimpo,bem como das indústrias <•
ir*»* de cultivos que emiterc efluentes mercurial».A dificuldade na verificação deste
tipo de contaminação repousa na natureza dos projetos de monitoramento ambiental, os
quais,exigem métodos sofisticados de pesquisa e,sobretudo, muita sensibilidade por
parte dos governantes quanto a destinação de recursos financeiros para esta final ida-
de.0 Estado de Ninas Gerais através da COPAM(Comissão de Política Ambiental) opera
um programa de aonitoramento sobre a qualidade das águas superficiais,abrangendo atu
almente as bacias dos rios das Velhas e Paraopebas(formadores do São Francisco)ParaJ
ba do Sul (parte mlnelra)e Piracicaba,que vem sendo executado pela CETEC( Fundação Ceii
tro Tecnológico de Minas Gerais). ~

SILVA ET AL(1990) concluíram que a poluição por mercúrio nos garimpos de ouro de
Paracatu(MG) é preocupante,em virtude dos resultados das análises em solo e água indf
carem valores acima dos máximos tolerados.Revelaram ainda,una reserva de ouro da o£
dea de Z,67t e uma produção garimpeira de ouro de 30kg/mês que prossegue desde 1983,
• informaram ainda que já foram extraídas 1,44c,havendo,assim,uma reserva remanescen-
te de l,23t que deverá ser exaurida em 3 anos,conservando-se a escala e ritmo de pro-
dução vigentes.

NECRXOiCIUDILE(1990) elaboraram um prognóstico ambiental das principais minas e
gariapos da Bahia atribuindo aos empreendimentos mineiros,em caráter preliminar, po-
tencial impactsnte de grau 4 a 10.Em relação ao Complexo Garimpeiro de Gentio do Oura
afirmam que o atual uso indiscriminado de mercúrio vem provocando efeitos de degrada-
ção aubiental progressiva e extensiva com base nos dados obtidos pelo CRAÍCentro de
Recursos Ambientais da Bahia),cujos resultados mostram altas concentrações de mercú-
rio em material sedimentado de represas e brltadores existentes no perímetro urbano
de Gentio do Ouro.Atribuíram para o garimpo Cabacelra(grau 7),para a mina do Jullão
e o garimpo do Cruzeiro(grau 5) que possuem potencial impactante médio a alto,

A significativa extração de ouro dos aluvlões.coluvlões e eluvlôes pelos garim-
peiros,motivou o Departamento Nacional da Produção Mlneral(DNPM) da Secretaria Naclo
nal de Minas e Metalurgia do Ministério da infra-Estrutura(MlNFRA), a dar continuldã
it êo PROJETO OURO-CEMAS,cujos objetivos Incluem o apoio técnico nas áreas tradicio-
nalmente garlmpclras e naquelas que venhaa a ser descobertas pelos aventureiros da
mineração.Apoiado ca dispositivos legais:PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA(PLG) criada
pela Lei nS 78O5/89(BXASIL,1989)e regulamentada pelo Decreto nS 98812/90(BRASIL,1990)
e pelo art.76 do Código de Mlneraçâo(BRASIL,1981),o DNPM pretende criar em todo o
território nacional novas RESERVAS CAMmilAS(BRASIL. 1990a).Este plano de intenções
Inclui a* áreas aurlfcras de Centlo do Ouro - BA reunidas em ua retanguIo orientado
H-S proxlao da 2.000ka*,ondc neste espaço serão assentado»inúmeros garimpeiros e
transformado na BESEEM GAHMPEIIA DE COTIO DO 0010.Uma vez efetivada esta medida
governmental «o DNPM não poderá abandonar a indeclinável tarefa de fazer cumprir a
lei • exigir dos garimpeiros ou cooperativa de garimpeiros que nela se estabeleçam a
elaboração de ua ElA(Estudo de Impacto Amblcntal)c RIMA(Rclatório de Iapacto Ambien-
tal) .visando principalmente a não utilização de mercúrio ou ama tecnologia qua la
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peca o lançamento d* •«rcúrlo no Mio ambiente com o uso d* queimador d* atougua.Ca-
so contrário,o lago de Sobradinho será,em primeira Instância,o repositório natural
do mercúrio despejado nos cursos d'água que nele desembocam escorrendo das faldas da
Serra d* Acuruá.As áreas mlnerallzadas de GentIo do Ouro(DAMIAO,1980),CARVALHO(1983)
a GMMttFRIEDRICH(1991);c de Jacoblna(DAMlAo,op.cit.),ambas na Bahia;a» de Rio Pardo
-Jequitinhonha e Quadrilátero Ferrífero(MC)(DAMIÃO,op.clt.)e de Paracatu(MC) SILVA ET
AL,1990),são regiões altamente vulneráveis â ação do mercúrio(MAPA 1).* apresentaram
reservas geológicas e potencial de ouro:94t para Gentio do Ouro e 22t para Jacoblna;
97,20t para Rio Pardo-Jequitinhonha e 4O,33t para o Quadrilátero Ferrífero(DAMlXo op.
clt.).A relação de Kg:Au(l:l),indicam que iguais quantidades de mercúrio substituirão
a* da ouro.Em Gentio do Ouro(BA),quase completamente na bacia do S.Francisco,estima-
se »4t de mercúrio,caso o ouro seja completamente extraído.
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MAPEAMENTO DO ATOL DAS ROCAS (RESERVA BIOLÓGICA - IEMMA/RN), COM A UTILIIAÇAO
DE PRODUTOS ORBITAIS TM/LANDSAT

Ruy Kenji Papa de Kikuchi Pós-Graduação em Geologia - IGEO/UFBA
Myriam de Moura Abdon INPE - São José dos Campos

Com uma imagem gerada no sensor TM do satélite LANDSAT-5. adqui
rida junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) , foi pro
duzido um mapeamento das feições morfológicas do Atol das Rocas. A ap^i
cabilidade de produtos orbitais no mapeamento de recifes tem sido demons
trada em regiões do Pacifico com produtos SPOT-1 (Pirazzoli, 1985 e Ver
celli et ai., 1988», e foi constatada, no B'asil, por Anjos et ai. (1990T
num projeto piloto desenvolvido no Compiexo Recital dos Abrolhos (extre
mo sul do Estado da Bahia), utilizando produto similar no deste trabalho.

O Atol das Rocas situa-se a 144 milhas a NE da cidade de Natal,
RN (Figura 1). 6 um recife com forma anelar, construído predominante
mente por corais, algas calcárias e seus fragmentos. Ê banhado pela Cor
rente Sul Equatorial. Essa posição afastada da costa, em águas normâ l
mente muito transparentes (visibilidade vertical superior a 20 metros) e
sua morfologia compacta tornam-no adequado para este tipo de trabalho.

O material utilizado foi uma imagem gravada no dia 07.04.84, na
órbita 214, ponto 63, bandas 1, 2 e 3, correspondentes aos intrrvalos
oop"Ctrais 0,45-0,52 um, 0,52-0,60 um e 0,63-0,69 i.m (azul, verde e VC£
melho, respectivamente). As interpretações foram efetuadas nas escalas
1:30.000 e 1:10.000, trabalhadas em sistema de tratamento de imagens
SIT1M-210, baseadas cm dados de campo e de cartas náuticas e conferidas
com trabalhos de reconhecimento de campo. Para a consecução deste trabü
lho, devido à elevada transparência da água, foram utilizados apenas tra
tamentos digitais simples como: 1) manipulação de contraste no monitor;
2) realce de contraste através de geração de tabelas de transformação ra
iliométrica e 3) composição colorida normal (cores azul, verde e verme
lha atribuídas ãs bandas 1, 2 e 3, respectivamente). Os resultados fo
ram fotografados em diapositivos e utilizados no PROCOM para a confec
ção do mapa do fotointerpretação orbital do Atol das Rocas (Figura 2).
Esses tratamentos tiveram a finalidade de acentuar o contraste das ms
postas espectrais das porções submersas, atenuadas pela lâmina d'agua,
da superfície do topo rocifal e da zona de pós-recife, onde definiu-se
.i laguna recifal (Figura 2). Adicionalmente foi tentada a aplicação do
algoritmo denominado Máxima Verossimilhança (Maxvor) , quando foi possi^
vel classificar as principais feições do recife em temas caracteristi
cos distintos.

As respostas espectrais registradas na imagem são basicamente va
riações entre dois extremos de reflectância representados pelo branco
da areia carbonãticn e pelos tons de cinza mais escuros da superfície
rochosa (também carbonâtica) ou colonizada por algas (feofíceas, rodofJ
ccas c subordinadamente cloroficeas) . Assim sendo, nas áreas brancas ã
superfície 6 recoberta por areia e ã medida que a imagem adquire tons
de cinza escuros há uma gradativa diminuição de sedimento, o recife se
torna mais homogêneo e recoberto por algas. A água ó um modificador des
sã variação, uma terceira variável superposta às anteriores. O aumento
da lâmina d'água confere ã imagem nas bandas do verde p do vermelho tons
mais escuros, fenômeno provocado pela absorção da luz na água. Na banda
1 (azul), esse fenômeno não causa alterações importantes na imagem até
pelo menos 20 metros; 6 na banda 3 (vermelho) que ele se faz sentir com
maior intensidade. Dessa forma, na banda do vermelho, absorvido nos prj.
meiros 2 metros da lâmina d'água, foi possível delimitar o perímetro dã
superfície emersa do atol durante as marés baixas, evidenciando seu to
po e as partes cobertas com areia, como tambóm diferenciar a laguna pro
prianiente dita das partes rasas, expostas durante as marés hiixas. As
bandas verde e azul, com penetração maior na água, da ordem de aproxima
damenle 10 metros e mais de 20 metros, respectivamente, possibilitam a
definição do perímetro submerso do atol, mostrando a inclinação mais su
ave da frente recifal a sotavento (oeste). ~

115



TOte a zona de pós-recife (Figura 2), exceto na porção NE (lagu
na), está preenchida por sedimentos arenosos e aparece sempre branca oü
cinta clara (onde há água ou simplesmente mais unidade). A laguna, cuja
superfície de fundo apresenta manchas de tapetes de algas e pequenos re
cifes isolados ê representada em tons mais escuros, acentuados â medida
que a profundidade aumenta em direção ã Barreta Grande (canal norte). A
passagem do topo recifal para a xona do pós-recife se dá com o aumento
gradativo de sedimentos arenosos que recobrem partes do recife ou então,
em alguns pontos, com a presença de piscinas, cujo fundo arenoso ê evi
denciado nas bandas 1 e 2 (azul e verde) por tons de cinza claro e na
composição colorida por tons de azul claros. Na utilização do algoritmo
Haxver, foram selecionadas amostras em regiões onde o controle de campo
permitiu uma definição segura do sub-ambiente recifal e obteve-se uma
classificação temática com taxa de abstenção media (uercentarjem de
"pixels" não classificados) de aproximadamente 5* e taxa dp confusão me
dia ("pixels" classificados em dois ou mais temas) também <le cerca de
SI. As áreas classificadas cm cada tema são listadas na tabela !.

A resolução da imagem permitiu um mapeamento satisfatório cio rc
cife na escala 1:30.000. Contudo, na escala maior foi necessário im bom
controle de campo para que feições da ordem de 200m7 , t.iis como algumas
piscina, pudessem ser delimitadas com segurança. O prosseguimento das
pesquisas com este instrumental pode levar â definição de métodos de mo
nitoramento ambiental da área da Reserva Biológica do Atol das Rocas por
sensoriamento remoto.
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Alguns solos não saturados, ao s« aumentar o teor de água em
seus poros, ou ao sere» solicitados por carga e posteriormente umedeci
dos, experimenta* uma variação de volume. Quando há uma redução brusca
4* volume, o solo ê colapsivel e quando há um aumento e a sua fração ar
•ilosa apresenta capacidade expansiva intrínseca (mineral argilico do
tipo 2:1) o solo é expansivo.

Estes solos apresentam algumas características intrínsecas e ou
trás associadas ao meio ambiente e ao estado tcnsional em que se encon
tram. Solos potencialmente colapsíveis encontrados na natureza são nor
malmente não saturados; as suas partículas são ligadas por vínculos de
araiIas, oxido» de ferro e ou alumínio e carbonatos formando uma estru
tora porosa; são de origens recente que ocorrem em regiões onde a taxa
de •vapo-transpiraçao é sempre superior a de precipitação; ocorrem tam
bem em regiões tropicais onde há lixiviação nos horizontes mais superfi
ciais • onde alternam estações secas e de precipitações intensas. Os so
los potencialmente expansivos são também não saturados com argilas mine
raia do tipo 2:1 principalmente a montmorilonita e vermiculita, ocorren
do em regiões semi-áriadas, em climas tropicais e temperados, sendo Io
causados numa maior freqüência em áreas onde a evapo-transpiração anual
excede a precipitação.

h presença de solos colapsíveis e expansivos em obra de engenha.
ria pode provocar sérios problema*. 0 solo colapsivel provoca trincas,
fissuras on mesmo a ruptura de cacas, edifícios, reservatórios, canais
d* irrigações; depressões nos pavimento» das rodovias; propiciam a for
mação d* superfície de escoamento em taludes. Já o solo expansivo em cam
po provoca fissuras ou fendas características das estações secas; fissu
ras diagonais em baixo das janelas e acima das portas nas edificações ;
ondulações o rupturas nos pavimento»; fissuras geralmente longitudinais
• transversais junto a bueiros, etc.

Neste trabalho, procura-se apresentar uma metodologia baseada
na classificação e nos levantamentos pedológicos que possibilita a iden
tificacio d* ÍTBM» onde possam ocorrer solos potencialmente colapsíveis
• expansivos. Este é um dos principais objetivos deste trabalho que vi
*a auxiliar no planejamento do uso e ocupação dos solos.

Os levantamentos pedológicos dão indicações da ocorrência do
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lençol d'âqua (quando ««tá localizado nas caudas M i s superficiais!, do

grau d* saturação, da macroestrutura, da atividade do solo • presença

de minerais expansivos, das características de drenagem e crodibilidade

do solo. Assim, é possível relacionar as Matrixes de dados dos levant»

nentos de solos com as características dos solos colapsiveis e expanse

vos respectivamente, visando obter novas matrizes de características co

figura 1.

Características

dos solos cola£

síveis

Características dos

levantamentos e cias

ses pedolõgicos

Características

de solos expan

sivos

Classes pedológíccs com

potencialidade de apre

sentarem solos colapsí^

veis

Classes pedolõgicas

com potencialidade

de apresentarem so

los expansivos

Figura 1 Relação das Matrizes de Dados

As matrizes de dados resultantes permitem selecionar classes pe

dológicas de solos em que há ou não possibilidade de ocorrer solos po

tencialmente colapsiveis e ou expansivos. Assim as classes com: B Latos

sólico, BTextura 1 não hidromórfico, B Câmbico, Solos Aluviais, Areias

Quartzosas, Solos Litólicos, Regossolos e Rendzinas têm potencialidade

de apresentarem solos colapsiveis. Já os solos potencialmente expanse

vos podem ocorrer nas classes com: B Textural, B Podzol, B Cãmbico, So

los Litólicos, todos estes sendo não hidromõrficos e de atividade Alta,

Vertissolos, Rendzinas, Regossolos, B Solonetzico e Areias Quartzosas.

Em outras classes pedológicas a probabilidade de encontrar so

los potencialmente colapsiveis são mínimas, como por exemplo: Planosso

Io hidromórfico, Horizonte Solonetzico, Podzol hidromórfico, Horizonte

Glei, Horizonte Sálico e Solo Orgânico. De igual modo nos Latóssolos,

Terra Roxa Estruturada e Terra Roxa Estruturada Similar, Horizonte Sá

lico, e Solo Orgânico a probabilidade de encontrar solos potencialmente

expansivos são mínimas.

Dados bibliográficos consultados permitiram identificar no pais

vinte e três locais, em que ocorreram solos colapsiveis e onde as cias

ses pedológicas de solos foram associados nos trabalhos originais e on

se locais de solos expansivos. Dos locais em que ocorreram solos col*£

síveis, onze foram Latóssolos, quatro Podzólicos, quatro Areias Quartzo

•as, um Bruno não Cálcico, um Cambissolo e um Solo Aluvial. Nos solo»

expansivos três foram Podzólicos, cinco Brunos não Cálcicos, duas Areias
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• wi Vertissolo. Estes Jrte» conf i m a • probabilidade de

cia 4* «elos poteacialaente colapsiveis • expansivos nestas cias

«ft W t M .

a colepsibilidada • expansividade dos molo* não são evidencia

•aicaaMte por oa processo de evolução pedogêntico. Solos que não

*taa> expressiva evolução pedooenética podest ser colapsiveis e ex

aeasivos (Areia Quartxosas e Solos Aluviaisl.

Ceai inforMções dos levantamento exploratórios de solos e **

classes aedolóqicos que apresentas solos potencialmente colapsiveis e

eaaaasivos ê possivel selecionar áreas de provável ocorrência deste so

los. Neste sentido, foi elaborado ua stapa preliainar de possibilidade de

ocorrência de solos colapsiveis e expansivos no estado de Pernambuco,

fieura 2. Pode-se observar que cerca de 20% do solo superficial do esta

do apresenta potencialidade de ser colapsivel, 30% de ser expansivo e

cerca de 39% de ser colapsivel e ou expansivo.

Os locais de ocorrência já constadados de solos colapsiveis em

Pernaabwco, aunicipios de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista (dois Io

caisl, Nova Petrolãndia tdois locais), Carnaíba e Gravata (figura 2 as

sistilados cost quadrado) e dos solos expansivos, nos municípios de Afrâ

nio, Pet rol i na. Serra Talhada, Nova Petrolãndia, Salgueiro, Cabrobó, Ib_i

stir ia e a capital cio Estado (figura 2, assinalados com círculo). Verifi

ca-se que em ambos os casos houve boa concordância entre a realidade e

a previsão de ocorrência.

Mi» eoi»Mivti.

MM COKMÍVIL ( tIP«miV0

ML* M»»»»IV»

a LOC41. M st *oio

0 LOCAI, M aco»*i«ci« oi SOLO

f». t-MMI M
M> JTffHHE Oi

Ot SOLOf MfrtMCMLMIVri

0 mapa proposto pude ser usado no planejamento do uso e ocupa
ção do solo em obras de engenharia. Não está»se afirmando que estes so
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los mapeados são colapsiveis e ou expansivos, mas sim, que eles tea po

tencialidade de serem. Como também pode existir outros, que aqui não fo

ran mapeados, mas que sejam colapsiveis e expansivos. Isto se deve a vá

rios fatores: a) informações pontuais que foram estendidas para áreas ou

volumet b) número limitado de informações dos diversos solos; c) a «xis

tência de classes pedológicas de solos com vários associações de outras

classes que são mapeadas em função da classe predominante sem que ocor

ra delimitações entre elas. Portanto, é necessário estudos de campo e

de laboratório para a caracterização adequada dos solos.

Utilizando-se a metodologia aqui proposta pode-se elaborar ma

pas de possibilidade de ocorrência de solos potencialmente colapsiveis

e expansivos em qualquer outra área com base em levantamentos e classes

de solos.
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I, SUM
Civil - Salsist*

A Arc* de Geotccnia da UFPE está desenvolvendo o Banco de Dado*
Ceoticnieos da Cidade do Recife, em microcomputador, COM a finalidade
d* i n u t M r , recuperar e cruzar informações relativas *o subsolo da
cidade. Atualmente, estão sendo inseridos no Banco os dados relativos
a um bairro IBoa Viagem) onde a densidade de ensaios é maior. Quando
de S M eof let» implantação, este Banco será U M ferramenta importan-
te para e planejamento e otimitação de projetos de fundação e obras
de engenharia.

Uma das principais dificuldades para o efetivo processo de plane
jamento urbano é levar em conta a grande quantidade de informações qüã
íitativas e quantitativas capazes de subsidiar o processo. ~

Mo que se refere ao subsolo estas informações estão dispersas cm
d ero de empresas públicas e privadas, o que

ção valiosa ou redundância na sua obtenção.

No sentido de superar estas dificuldades, a Arca de Geotecnia da
ÜTPt elabora a Carta Geotécnica da Ciitâ* do Recife, que consiste em:

- mapas analíticos, que apresentam os fatores mais significati-
vos de um determinado tipo de estudo e mapas de aptidão, que
sintetizam os diversos fatores em termos de utilização ICouti-
nho, R. et alli. Salvador, 1990);

- Banco de Dados Geotccnieos, armazenamento de todos o% tipos de
informação referentes à geotecnia da região (Genevois, B. et
alli. Salvador, 1990).

Kste Banco tem como objetivo apresentar de maneira simples entes,
feições e atributos no continuo espacial da cidade, de interesse da
geotecnia como tipos de solos (ocorrência de solo mole,...), profundi-
dade do nível de aqua, parâmetros de ensaios utilizados em geotecnia.

0 programa do Banco foi realizado com o apoio do Departamento de
Informática da UFPE. Poram utilizados os "software" Obasc III* e Clip-
per « o programa pode ser instalado em microcomputadores do tipo PC ,
de preferencia PC-AT devido â velocidade de processamento.

A* informações têm sido obtidas iunto a empresas públicas c pri-
vadas, que atuam em geotecnia na Região do Recife. Deve-se ressaltar,
aqui, a colaboração das empresas HECSONDA, GEOTESTE, TECKOSOLO, ENSO-
1O, URB-fteeife e 1TEP, que vêm permitindo acesso aos seus arquivos.
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da aa alteração. Cstas devo» ser ecaseradas da ferae rápida, eveataa
asa restitaiçáo gráfica. Pretende-se, taabea, ewe • Banca forneça

aara estadas estatísticas a aaa-astat£sticas. Optoa-se par aa
instalada aa aicroconaatador aes satisfas estas coadiçasi e toa

tida.

o* oasaios aprosontaoi «B cabocalho oo local i sacio cot
«o, bairro; a»A IroviSo politico ia»ini»trativa oa ooo so «ivio* aaci r

fo) a aa par do coordanaoas obtiso aa plaata éa R09Ü0 Metropolitana, a
partir so saiareco aa qoo foi oxocutaoo o onsaio. Ea oaa priaaira faso
proTi-sa os sosuiatos oasaios:

Os oasaios de caapo apresentam doas part.es:

- oasaios da laboratório: caracterização, «doaitricô,
cisalhaaonto direto, triaxial;

- ensaios da caapo: SFT; Van*, Cone, Vrova do Caroa
Soporficial. Prova de Carqa ea Estaca:

- Ma priaeira fase, manai todos os ensaios, e feita a
descrição do perfil do solo, coa os tipos e profanai
dados das diferentes caaadas, assia coao, a posição"
d» nlrol de Sova;

- Wií ssf nda parte, que depende do tipo de ensaio, é
feita a entrada do pariaetro do solo ea função da
profandidade (para o SPT taaos o nóaero da oolpe x
profundidade);

- h entrada dos dados i feita através de aeniis para fa
cilitar a digitação e evitar erros. 0 Banco dispõe ~
taabés da rotinas para alteração e correção dos dados.

Diversos tipos de consulta aos dados sio possíveis:

- por reaiio: aléa da consulta sobre toda a cidade poda-
se definir regiões por endereço (Rua, Avenida,...),
Bairro, RM, coordenadas de ua ponto central. Haste ól
tiao caso é possível definir uaa retangular ~
(x*âx,y« Ay) ou circular {x*«,y*, y*R).

- por tipo de ensaio;

- por pariaetro do solo;

- por tipo de solo.

finalmente, pode-se faser a intersecçSo destas condições, por sxea
pio, ensaios SPT na Avenida Aoaaenoa Magalhães, entre os naaeros SOO e
l.M».

* descrição do perfil do solo, coaua a todos os ensaios da caapo ,
foi padronisads da seguinte foras1 profundidade de caaada, solo 1, solo
%, eoapleaento, cor, estado.

O solo 1 corresponde a textura principal da canada, como argila,
silts, areia.
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O eolo 2 é a textura secundária que geralmente acompanha a prin-
cipal, como argila "siltosa*.

O complemento corresponde a um comentário que eventualmente acom
panha o tipo de solo, por exemplo, "com presença de conchas".

Finalmente, vem a cor e o estado de compacidade ou de consistên-
cia, conforme o tipo de solo.

Teremos portanto:

tolo 1 solo 2 complemento cor

argila siltosa com presença de conchas

3.

Enquanto o programa do Banco estava sendo elaborado, foi feito o
cadastramento em planilha eletrônica dos locais onde foram realizados
os ensaios a partir dos arquivos das empresas.

A partir dos endereços determinou-se as coordenadas na planta
UNIBASE da Região Metropolitana do Recife, na escala islOOO. Quando no
mesmo endereço diversos ensaios do mesmo tipo foram realizados, esco -
lheu-se o que atingiu maior profundidade.

Os ensaios selecionados são fotocopiados e guardados no arquivo
da Area de Geotecnia para serem inseridos no Banco de Dados.

Foram cadstrados 3113 locais com a distribuição por Região Poli-
tico Administrativa (RPA), indicada na Tabela 1.

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENSAIOS NA CIDADE DO RECIFE

som

Centro

Norte

Oeste

Sol

BAIRRO
PRINCIPAL

Boa Vista
Encruzilhada

Graças
Água Fria
Casa Amarela
Casa Forte

Cordeiro
Várzea

Afogados
Tejipió
Ibura
Boa Viagem

RPA

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

NO DE
ENSAIOS

309
327

148
41

131
143

342
262

139
143
41

1087

%

9,9
10,5

4,7
1,3
4,3
4,6

11,0
8,5

4,5
4,6
1,3
34,8

NO DE ENSAIOS
Km»

25,3
72,7

24,7
3,7
1,9
53,0

26,9
8,0

14,2
9,1
2,3

44,9

3113 14,3

Nota-se a grande concentraria de ensaios na RPA 12, onde se en-
contra o Bairro de Boa Viagem, que passa por uma grande expansão imo-
biliária. A densidade de ensaios nesta RPA, por outro lado, fica redu
zida porque parte importante está ocupada por mangues.
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Tendo em vista a concentraçio de ensaios em Boa Viagem, nesta pri
meira fase limitou-se a entrada de dados a este bairro. ~

4. COWCL080BS

A vantagem do Banco de Dados informatizado é a facilidade na atua
lizaçio permanente que deverá sofrer, visto que novos dados poderão ser
constantemente incluidos. Permite ter estudos geo-estatisticos dos da
dos nele armazenados.

5 . «CMUMCIMBinOS

Este trabalho está sendo possível de ser realizado, graças ao a-
poio de órgãos públicos e de empresas privadas como ITEP, URB-Recife ,
ENSOLO, GEOTESTE, MECSONDA e TECNOSOLO.

A FINEP - Financiadora de Estudou e Projetos, financiou a Carta
Geotécnica da Cidade do Recife e, atualmente, a FACEPE - Fundação de
Amparo à Ciência e Tecnologia, tem colaborado na continuação deste tra
balho através de Apoio a Pesquisa e Bolsa de Pesquisa. ~

6 . RBFBRtlICIAS

COUTINHO, R., JUSTINO DA SILVA, J.M., TEIXEIRA, D., GENEVOIS, B., FER
REIRA, S.R.M. e GUSMÃO FILHO, J.A. - Carta Geotécnica da Cidade dõ
Recife - IX COBRAMSEF / VI CBGE - Salvador; Set. 1990;

GENEVOIS, B., COUTINHO, R., e FERREIRA; S.R.M. - Desenvolvimento do
Banco de Dados da Cidade do Recife - IX COBRAMSEF / VI CBGE - Salva
dor. Set. 1990.
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UTILIZAÇÃO DE MODELOS NUMÉRICOS NA ANALISE DO
COMPORTAMENTO DO SISTEMA AQUtFERO BFBFIMir

NA REGIÃO METROPOLITANA NORTE DO RECIFE
por

Abelardo A.A.Montcnegro (DTR - UFRPE / CRH - UFPE)
jos* Almir Clrito (CRM - UFPE)

Sutana htCLMontenegro (CRH - UFPE)
Daniela Moraes Gênova (estagiaria GRH -UFPE)

Hélio PUFrança (COMPESA)
Hélio O.André (COMPESA)

INTRODUÇÃO: O sistema Beberibe, constituído pelos aqüíferos Beberlbe Inferior

e Superior, ambos com características de aqüífero nio confinado, tem desempenhado papel
importante no abastecimento d'agua para a RMR Norte. A explotação da reserva hídrica é
efetuada, diretamente no Beberibe Inferior embora o Superior, do ponto de vista
hidrodlnámico, também contribua com seu potencial. Essa explotaçio contínua e até certo
ponto crescente, em função da maior ou menor oferta de mananciais superficiais, tem
gerado problemas no tocante a aspectos de gerenciamento do sistema. A COMPESA.
responsável pela implantação e operação do sistema de captação e distribuição da água
subterrânea vem realizando campanhas de mediçfto no Sistema Beberibe desde a segunda
metade da década de 70, dispondo atualmente de razoável acervo de informações e de
extrações, através de poços profundos. Essas informações, colhidas com o objetivo de
avaliação do comportamento do sistema face as explorações realizadas, vem sendo
JtiJizadas em trabalho envolvendo pesquisadores da UFPE, UFRPE e hidrogeólofos da
COMPESA. Ferramentas computacionais avançadas aplicadas a equações matemáticas
possibilitam a confecção de modelos que, alimentados pelos dados de campo, são capazes de
simular condições atuais e futuras do sistema, constituindo, portanto, importante
elemento para o estabelecimento de diretrizes de explotação do sistema, respeitadas as
suas disponibilidades.

ESTUDOS ANTERIORES

Trabalhos visando analizar a evolução histórica dos níveis piezométricos
do aqüífero Beberibe com apoio em modelos computacionais foram iniciados em 19B6, quando
pesquisadores do GRH / UFPE desenvolveram e implantaram modelos numéricos utilizando a
técnica de Diferenças Finitas e Elementos Finitos, que alimentados com os dados da
COMPESA possibilitaram a realização de simulações. 0 sistema modelado contemplava a
participação do aqüífero Beberibe Superior, apenas como reservatório de nível constante,
tanto por questões de simplificação em um trabalho que visava uma avaliação preliminar
do comportamento hidrodinAmico do sistema Beberibe Inferior quanto por carência de
informações que possibilitassem a caracterização da interação entre os aqüíferos.
Resultados parciais foram publicados por CIRILO et ali (1988) ilustrando simulações da
evolução da piezometria até 1987. Os estudos, além de uma avaliação preliminar,
possibilitam a calibração do modelo, ou seja, a avaliação de parâmetros hldrodinâmícos
necessários a sua operação a partir de ajustes entre os níveis medidos e simulados. Para
a calibração foram utilizados dados de campo no período de 1978 - 1987.

EVOLUÇÕES DOS NtVEIS PIEZOMSTRICOS

Em continuidade aos estudos realizados apresentam-se nesse trabalho
resultados de simulações, a partir de níveis piezométricos medidos em 1985, considerando
como dados as vazões de extração medidas nos poços operados pela COMPESA.

Os mapas piezométricos indicam que no ano de 1990 (figura Z) os níveis
piezométricos do aqüífero Beberibe inferior apresentam um rebaixamento generalizado em
relação aos níveis medidos no ano de 19SS (figura 1). Além disso, constata-se o
surgimento de um novo cone de depressão na região de Caetés, além do deslocamento e
rebaixamento do cone na região de Paulista, Já evidenciado anteriormente.
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CONCLUSÕES :

A aplicação de modelos matemáticos, calibrados a partir de dados de campo,
para fins de gerenciamento do sistema-aquífero Beberibe revela uma condição desfavorável
de operação do sistema face ao grau de expiotaçao atual.

Os resultados apresentados por esse trabalho auxiliam o estabelecimento de
diretrizes de explotacio mais racionais, capazes de aliar necessidades hídricas *
preservação da potencialidade visando a continuidade da pesquisa.

Encontra-se em fase de implantação (pesquisa de parâmetros hidrodinámicos.
calibraçto • testes) modelo mais sofisticado que considera a interação entre as ramartas
superior e inferior do sistema Beberibe, bem como tem-se procurado incentivar novas
campanhas de campo.
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unrnracXo
A utilização das águas subterrâneas provenientes de rochas cristalinas
ca* a finalidade de atender o consuao humano e animal, é um* atividade
bem difundida entre os hidrogéologos de todo o Brasil. Pela maior predowL
nincia de terrenos cristalinos sobre os sedimentares, bem como pela au
sência d* infra-estrutura básica, as obras de captação do aqüífero fissü
ral na Região Nordeste, provoca» um impacto social, mais positivo que em
outras regiões. Contudo ainda persistem preconceitos limitantes quanto ao
seu uso, em relação aos seus aspectos qualitativos. O presente levantamn
to visa difundir este tipo de captação e suas vantagens para o abasteci
mento de pequenas comunidades rurais. Sendo o resultado de um estudo rea
lixado pela Divisão de Poços - DIPOC da ClSAGRO, de um total de 1483 po
com cadastrados pela SUDENE, onde a análise foi realizada tomando-se em
consideração os totais de sólidos dissolvidos na água.

COKSIDEftACOeS GERAIS

A vazão média dos poços cadastrados ficou em torno de 2,4 ra»/h para uma
profundidade máxima de 50 mts, onde partindo dos dados mostrados na tabe
Ia (1), podemos observar que dos 1483 poços, apenas 13,02% ou seja 19?
são considerados imprestáveis para qualquer tipo de uso, situando-se nu
ma faixa superior a 7,0 g/l de resíduo seco. Ressalta-se que a utilização
desses poderá acontecer com a instalação de dissalinizadores, desde que
a relação custo/benefício assim justifique. Por outro lado observa-* que
41,731, ou seja 619 poços estão situados numa faixa de potabilidade tole
rável para o consumo humano, segundo classificação da Organização MundI
ai de Saúde - OMS, apresentando um resíduo seco máximo de 1,5 g/l. Deste
conjunto 86,98%, perfazendo um total de 1290 poços, podem ser utilizados
para o consumo animal, apresentando resíduo seco de até 7,0 g/l. De uma
maneira geral, existem quatro microrregiôes homogênas no Estado de Per
nambuco que apresentam em função da qualidade de água, restrições para o
consumo geral, senão elas: Sertão de Arcoverde, Agreste Meridional,Agres
te Setentrional e Vale do Ipojuca (Anexo I).

COHCLOSOES

A perfuração de poços no aqüífero fissural visando o abastecimento de co
munidade rurais no Nordeste do Brasil, na maioria das vezes não resolve
em definitivo o problema da demanda de água, seja pelas baixas vazões ob
tidas, ou pela má qualidade da água. Entretanto como essas minorias nãõ
dispõem da oferta de água satisfatória, principalmente no verão, o líqui
do extraído desses poços torna-se um instrumento de sobrevivência e fixa
ção do homem no local de origem. Assim sendo, os dados aqui mostrados ,
comprovam que do somatório de recursos financeiros investidos na perfura
ção de 1483 poços, apenas 193 não oferecem condições de serem aproveita
dos, face ao alto resíduo seco apresentado. Os critérios adotados por dT
versos governos em relação ao abastecimento dessas populações, muitas ve
zes deixam a desejar, pois são soluções que estão voltadas â busca de an
teparo político para futuras eleições. Portanto se em épocas de seca o
dueto íiomem-animal sofre privações, o ideal seria uma política social w l
tada para um estudo detalhado dessas comunidades, a fim de que técnicos ei
pecializados pudessem desenvolver um trabalho de abastecimento a longo
prazo. Com este tipo de iniciativa poderia se pensar em extinguir a in
dustria da seca, representado pelos carros-pipas, tão comuns em épocasS
estiagem.
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MALISE DE SUPERFÍCIE DE T B Í D E N C I A PARA DETECÇÃO DE AREAS FAVORÁVEIS

PARA EXPLORAÇÃO DE fcUA SUBTERRÂNEA EM AQUlFERO F1SSURAL

Almany C.Santo»(1) c Naldir D.Costa(2)

1. INTRODUÇÃO

A análise de superfície de tendência dos elementos hidrogeolõgicos pod*
caracterizar esDacialmente as áreas mais favoráveis para exploração das
águas subterrâneas em aqüíferos fissurais.

O método de análise de tendência foi desenvolvido por Georges Hatheron,
no inicio da década de 60 era Fontainbleau (França), consistindo no cál-
culo de U M superfície por polinõmios não ortogonais d* grau n, que me-
lhor se ajustam a um conjunto qualquer de dados, utilizando para tanto,
o Método dos mínimos quadrados. 0 método propicia U M avaliação do com-
portamento regional da variável em análise, pernitindo a estimativa d*
valores de interesse em áreas não conhecidas.

No presente trabalho as variáveis analisadas foram a vazio especifica ,
a vazão de exploração e o resíduo seco dos poços da região do Alto Pa-
jeú.

2. OBJETIVO

0 objetivo deste estudo é demonstrar a viabilidade de aplicação do meto
do de análise de tendência no estudo de dados hidrogeológicos, obtidos
a partir de fichas de poços tubulares, para exploração de água subterrâ
nea em aqüíferos fissurais. ~

3. LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA DA ÁREA

A região do Alto Rio Pajeú, área do trabalho, abrange parte dos Estados
de Pernambuco e da Paraíba, sendo limitada pelas coordenadas 37900'00"e
38900'00" Long.Oeste de Grenwich e 7920'00"a 8900"00" Lat.Sul e corres-
ponde ao alto curso da bacia hidrográfica do Rio Pajeú (Fig.01).

A área encontra-se qeotectonicainente inserida na Província Borborema,de
finida por Brito Neves(1975) e está constituída dominantemente pela se-
guinte seqüência, segundo Wanderley(1990): Complexo São Caetano, compos
to por paragnaisses a duas micas com intercalações de quartzito, calcT
silicatos e leptinitos; Complexo Irajal, constituído de paragnaisses fel
dspáticos com intercalações de calcário e anfibolitos; Complexo Sertáni*
composto por paragnaisses às vezes migmatizados com freqüentes intercala
cões de calci-silicatos; Grupo Salgueiro, formado por meta-vulcânicas~
ácidas, intermediárias e básicas, metarenitos e xistos; Grupo Cachoeiri-
nha, composto por netarenitos e fllitos ardosianos. Foram ainda individv
alizados alguns corpos granitóides que estão distribuídos por boa parte"
da área, ora inseridos no embasamento, ora nas supracrustais. A cobertu
ra sedimentar encontra-se na porção sul da área, representada pela Forma
ção Tacaratu, constituída por arenitos finos a médios com delgados lei-
tos grosseiros a conglomeraticos. Os aluviões recentes que cobrem descon
tinuamente os leitos fluviais completam o quadro geológico da área.

4. ANALISE DOS MAPAS DE SUPERFÍCIE DE TENDÊNCIA

A superfície de tendência calculada a partir dos 515 poços estudados, £
lustra o comportamento regional das variáveis analisadas, enquanto os vã
lores residuais resultantes da diferença entre os dados originais e os~
dados da superfície de tendência de quarto grau revelam as flutuações Io

(1) Geólogo e Hestrando do Curso de Pós-Graduação em Geologia-CT/UFPÉ

(2) Professor de hidrogeologia do CT/UFPE e Coordenador do LABHID
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cais • fornece» mapas d* resíduos, que mostran onde os valores reais •
tio aciaa ou abaixo do "background" regional. ~

AS variáveis regionalizadas não apresentam um comportamento puramente
casual, pois valores situados a uma certa vizinhança possuem níveis de
cexrelaça» que reflete» o seu comportamento no espaço.

- Wapa de Tendência da Vazio Especifica

A vazio especifica ê um parâmetro nuito importante para avaliar a poten
ciaiidade de una determinada área para exploração de água subterrânea.
A fi<pira 3 nostra a superfície de tendência de grau 4 calculada para va
lores da vazão específica, indicando o comportamento tendente destes va
lores em relação ao seu posicionamento e mostrando zonas com menor c na
ior potencial de exploração de água subterrânea.

Secundo o mapa efetuado a zona centro-sul apresenta um maior potencial
para explotação de água subterrânea, possuindo os mais elevados valores
de vazão especifica na área estudada, acima da isolinha de 0,56 m1/h/n.

- Kapa de Tendência da Vazio de Exploração

A análise deste napa (Pig.4) indica que a porção sul da região estudada
possui os mais elevados valores da vazão de exploração, superiores a
3 o'/h., enquanto a porção nordeste, que coincide com as cabeceiras do
Rio Pajeu, mostra valores baixos de vazão de exploração e, conseqüente
aente, apresenta as zonas menos favoráveis para exploração õe água sub
terránea.

- Kapa de Tendência de Resíduo Seco

Este mapa IFig.5) mostra uma zona imprópria para o consumo hunano na por
çâo nordeste da área estudada, com valores superiores a 2.000 mg/l de
resíduo seco, e uma diminuição gradativa de salinização no sentido su
deste, coincidindo com o aumento da vazão dos poços.

5. CONCLUSÃO

As áreas mais favoráveis à exploração das águas subterrâneas do aqüífero
fissural,na região estudada, estão localizadas a sudoeste da área, onde
apresenta o% maiores valores da vazão especifica e da vazão de expio»
çao e os menores valores do resíduo seco. Esta área está sofrendo prova
velmente, uea recarga ào aqOífero intersticial (Formação Tacaratu,mostra
da na Pio.2) que alitr.enta as fraturas do aqSífero fissural nas suas pro~
ximidades.

A porção norte da área, onde é menos favorável para o consumo hunano, a
captação de água subterrânea pode ser utilizada para a subsistência de
pequenos rebanhos principalmente em épocas de secas prolongadas.
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Figura 1 - Mapa de tocelixaçio da irea.

->&..

Area pesquisada

Figura 2 - Mapa Geológico da Area
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A SUKREXTLOTACAO E A SAUUSACXO DA ACUA

KA PLANlCIE DO RECITE

Malsir D.Costa(1).Alaaay C.Santos(2)e Maldir D.Costa FilhotJ)

1. iwtmomvçto

Os aaieres problem** que afetam e coapro—f a a explotacão 4o sistaaa a
attifero na região urban* da cidade do Recife, sio a superexmlotaçáo • I
salinizaçáo das águas ea deterainadas areas.

Da Carta Geotécnica da Cidade do Recife executada pelo Centro de Tecno
lofia da UTFE ea convênio coei o FIHEP M 19B9/90, constou o estudo dãs
áfuas subterrâneas, efetuado com base nos dados de poços existentes na
reeiáo e na bibliografia disponível sobre a ir«a.

Vara caracterizar a superexplotação do aqAífero o mapa isopiezoaétrico
efetuado eoa •edições ca diversos períodos constitui o principal eleaen
to de análise, assim corto o mapa de resíduo seco reflete o problema dê
salinixação, que de ua certo aodo, apresenta relação C O R a superexplota
cio.

2. CARACTERIZAÇÃO G E O L A G I C A / H I D R O G E O L O G I C A DA PLAKtClE SEOIRENTAR

P*r* que se entenda a srobleaática a ser estudada, necessário se torna
uma prévia noção do comportamento çeolõoico e hidroaeolóçico da planície
sedimentar do Recife.

A reçião onde se assenta a cidade do Recife corresponde a terminação em
forma de cunha, do pacote de sedimentos areno-calciferos que constitui
a bacia sedimentar costeira denominada Pernambuco-Paraiba e que se es
cende até o Rio Grande do Norte. No Recife ocorre apenas a parte basaT
da seqüência estratigráfica, correspondente ã Formação Beberibe, apare
cendo na porção nordeste da área, um resíduo da Formação Gramame (calca
rio), que pode alcançar até 50o de espessura, nos bairros do Recife e~
São José. RO sentido sul a Formação Beberibe ocorre apenas com sua por
ção inferior, com espessura máxima da ordem de 80m, tendendo a desapare
cer em forma de cunha, na área de Candeias. Finalmente para oeste,a For
nação Beberibe parece encerrar-se nas proximidades da Cidade Universita
ria, numa linha norte-sul (provável falha) que passa aproximadamente em
Dois Irmãos para norte c Vila de ipsep ao sul.

Cobrindo discordantemente os sedimentos da Formação Beberibe ou da For
maçáo Gramame Ia nordeste) ocorrem sedimentos recentes de orinem varia
da, como fluvial, deltáico, laçunar, lacustre e coluvial, onde se mistu
ram materiais retrabalhados oriundos de formações antiga* (embasamento'
cristalino) ou mais novas (F.Barreias, terraços fluviais, paleomangues,
etc). Esses depósitos recentes possuem composição muito variada, desde
argila* até areias com níveis de seixos, fragmentos de conchas e restos
orgânicos, o gue confere localmente mau cheiro e gosto desaqradável às
águas subterrâneas. Também a sua espessura é bastante variável, limitan
do-se aos 50» na zona rasa a oeste onde repousa sobre o embasamento crls
talino e alcançando espessuras de até quase 100m na zona oriental. ~

Hidroqeologicamente, podem ser considerados os aqüíferos Beberibe e Ke
cente, que em conjunto constituem um sistema aqüífero de difícil distln
çâo à lus dos conhecimentos atuais, em virtude da deficiência construtT
va dos poços, falta de detalhes na descrição dos perfis litológicos do!
poços e exploração conjunta dos dois aqüíferos no mesmo poço.

(1) Professor do LABHID-Centro de Tecnologia da UPPE
(2) Mestrando do Curso de Pós-Graduação em Hidrogeologia-CT/UFPE
(3) Aluno de geologia • estagiário do LABHID-Centro de Tecnologia-ÜFPB
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3. EVOLUÇÃO DOS REBAIXAMENTOS DE NlVEIS PXEZOKÊTRICOS

O mapa isopiezométrico reflete o fluxo da água subterrânea, fornecendo
informações não apenas no sentido de escoamento, como também das zona»
de maior intensidade de exploração. 0 estudo das isopiezas com o tempo
também fornece indícios sobre os rebaixamentos espaciais do nível das
águas subterrâneas.
Na planície do Recife foram utilizados dados oriundos de três períodos
distintos de «edições: dt 1966 a 1973, de 1983 a 1984 e de 1987 a 1988.
0 maior volume de dados refere-se ao período de 1983 a 1984. Da análise
do mapa de isopiezas pode-se concluir o taguinte:
a) o sentido de escoamento é de oeste para leste; não ocorreram ^

veis mudanças a nível regional, apenas localmente, nas áreas norte e
sul;

b) no primeiro período de medições as cotas piezométricas variavam des
de Om a oeste até -10m a leste; no segundo período, os limites nas
mesmas direções foram respectivamente entre Om e -25m e no 39 perio
do essa variação foi desde Om até -S8m. ~

c) houve uma translação de leste para oeste das curvas de mesmo valor,
no decorrer do tempo entre os três períodos de medição.

d) o gradiente piezométrico apresenta-se suave na zona rasa, forte na
zona mediana e novamente suave na zona profunda, tanto no segundo co
mo no terceiro períodos de medição. ~

e) na zona profunda há ocorrências de áreas de super-exploração, acarre
tando isopiezas fechadas com fluxo radial centrlpeto nos primeiro I
terceirc ~>er iodos de medição

f) na zona pi"funda as isopiezas de -10m do primeiro período de medição
Situa-se hoje com cotas piezométricas superiores a -25m, chegando a
atingir -58m em ponto isolado

g) as informações contidas nas alíneas c e f revelam um grande rebaixa
mento das cotas piezométricas com o tempo, variando em 20 anos, dei
de 5m na zona rasa a oeste, até quase 50m na zona profunda a leste.

4. SALINIZAÇAO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

0 aqüífero Beberíbe inferior é reconhecidamente possuidor de água de
boa qualidade, com um total de resíduo seco inferior a 500 mg/l. Enquan
to isso, o aqüífero Beberibe superior possui água um pouco salinízada,~
principalmente por carbonatos e bicarbonatos, dissolvidos do próprio ei
mento do arenito. 0 aqüífero Recente por outro lado, possui suas águas"
em grande parte salinizadas, principalmente por cloretos, devido a influ
ência das marés e dos próprios sedimentos com argilas de paleomangues ~
que ocorrem com freqüência nessa formação.
Na região oeste, na zona rasa, o aqüífero Recente que ocorre desde a Ce
asa até a Av.Caxangá, passando pela Cidade Universitária, possui eleva"
dos teores salinos (8.000 mg/l na Ceasa e 4.000 mg/l n C.Universitária).
Essas águas sofrem salinização pelas argilas de paleomangues que retêm
o sal (cloretos, principalmente). Já na região centro-leste, nos bairros
de Coelhos, São José e Recife, margeando a bacia do Caplbaribe, ocorrem
poços com teores de resíduo seco que chegam até 17.000 mg/l.
Na região de Boa Viagem, onde o aqüífero explotado é o Beberibe inferi
or, as águas originalmente de boa qualidade vêm sendo gradativãmente 3e
terioradas em decorrência de poços mal construídos e abandonados que per
mitem a passagem da água salinizada superior para o aqüífero inferior,'
alia dm possíveis inversões de carga piezométrica, acarretando drenança
vertical descendente, em função de superexplotação.
Ao que tudo indica, não está ocorrendo ainda translação da interface á
gua doce/água salgada na área da planície do Recife, apesar de estudo?
recentes em elaboração pela UFPE e COMPESA haverem indicado deslocamen
tos laterais dessa interface na zona de Olinda, em virtude da superex"
plotação ali verificada.
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5. ZONAS CRÍTICAS DE EXPLOTAÇAO

Conforme pode ser observado no mapa em anexo, quatro zonas podem ser con
sideradas atualmente como criticas de explotação, devendo ali serem dê"
senvolvidos estudos mais detalhados, tanto de hidrodinãmica quanto de~
hidrogeoquímica.

- Zona 1

Localizada entre a BR-232 e a Av.Caxangá, passando pela Cidade Uni ver sî
tária. O problema ai ê o da presença de águas salinizadas do aqüífero ~
Recente, na maior parte devido a existência de camadas descontínuas de
argilas escuras ricas em matéria orgânica (paleomangues).

- Zona 2

Localizada no limite norte do município, nas proximidades do rio Beberi
be. Os rebaixamentos de níveis piezométricos nessa zona são muito acen
tuados em função da explotação continua de poços de elevada vazão como
os da Fábrica Antártica e da COMPESA em Dois Unidos.

- Zona 3

Localizada nos bairros centrais do Recife, como Coelhos, São José e Re
cife. Os problemas são ao mesmo tempo de superexplotação, com rebaixa
mentos de níveis piezométricos da ordem do 50m em 20 anos, como também
em decorrência dessa superexplotaçáo, do aumento de salinização do aqflí
fero Beberibe por drenança vertical descendente. ~

- Zona 4

Localizada na orla costeira desde o Pina até Piedade. O principal proble
ma dessa zona é a salinização do aqflifero Beberibe em decorrência de po
ços mal construídos e abandonados. ~

6. CONCLUSÃO

O quadro apresentado é deveras preocupante considerando que além da gran
de parcela da população que atualmente vem sendo atendida pelo irananciaT
hídrico subterrâneo, inclusive hospitais, hotéis e indústrias, constata-
se um gradativo aumento do déficit no abastecimento de água por meio de
reservatórios superficiais.

Somente uma pesquisa séria e minunciosa poderá definir as reais condições
de explotação do sistema aqüífero e que Irá se constituir no documento
básico para o gerenciamento dos recursos hídricos no Estado de Pernarabu
co.

Também é de suma importância que sejam aprovadas as leis que irão regu
lamentar a explotação das águas subterrâneas a nível estadual.
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COMTMMIÇfo DA ELBmORNRSISTIVIDADE AO CONHECIMENTO GEOLOGICO/HIDRDGEO-
L06ICO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CB.

LUlS PAMHTE HAIA Departamento de Geologia - ÜFC

JOSÉ MÁRCIO LINS MARINHO
ALEXANDRE MEDEIROS DE CARVALHO

INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresentamos fundamentalmente os resultados obti
dos com a aplicação de levantamentos geoflsicos numa região costeira. O
trabalho foi realizado no município de Paracuru, localizado a 100 km a
NN de Fortaleza, onde estudou-se também as condições de acumulação de
água subterrânea na Formação Barreiras (Figura 1). Foram utilizados meto
dos elétricos e dados de furos de trados e poços, na determinação de pa-
râmetros e hidrogeológicos; as informações obtidas com furo? de trado e
poços contribuíram para dissipar ambigüidades das interpretações elétri-
cas.

A região estudada ê constituída predominantemente por rochas da
Formação Barreiras, que repousam discordantemente «sobre o substrato Pré-
Cambriano constituído por rochas gnaissico-migmatiticas do Grupo Ceará.

A Formação Barreira compreende na região, uma seqüência sedimen
tar interestratificada, constituída na base por um arenito argiloso com
níveis conglomeráticos, impermeáveis e no topo areias de granulação fina
a média, inconsolidadas e bastante permeáveis, apresentando também inter
ca]ações dominantemente argilosas.

TRABALHOS REALIZADOS

Foram realizadas 11 sondagens elétricas verticais (SEVs), ar-
ranjo Schlumberger, com abertura maxima de AB/2 igual a 400m. As SEVs 1A
e IB foram cruzadas. Utilizou-se transmissor de corrente continua fabri-
cada pela Fundação HUTEC e o receptor de potencial fabricado pela
MULTITRON-RJ.

Os furos de trado foram realizados no ponto central das SEVs,
para acompanhamento das litologias.

INTERPRETAÇÃO DAS SEVS

As SEVs foram interpretadas inicialmente pelo método gráfico do
ponto auxiliar (Zohdy,1965), utilizando os diagramas de Orellana e
Mooney (1966), e posteriormente foram modeladas através do programa RESE
versão 1.00, desenvolvido por Marinho (1990) para microcomputador, o re-
sultado das interpretações está apresentado na Tabela 01.

TABELA01 - Resultado das interpretações das SEVs.

SEV
01A
01B
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ESPESSURA

3.9/60
2.4/2.7/58
0.9/1.7/3.9/35
7.6/13/94.5
1.7/3.5/65
1.1/4.5/40
4.5/10.3/42
1.8/10/97.8
1.3/1.2/3.4/16.7/51.7
1/6/15/18.4/49.5
0.7/0.8/2.2/0.9/86

RESIST1VIDADE (ohm. m)

573/17/500
580/322/17/300
382/1621/20.6/10000
1249/66/20.6/10000
4450/2590/24/750
12000/1250/17.5/1000
4373/586/7.5/1000
2000/433/89/5100
3.8/7.9/1.4/26.9/7/10000
1827/435/90.6/265/62.5/10000
756/119/1758/120/32.2/1600
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DISCUSSÃO DOS RKSOLTftDOS

A análise das SEVs permitiu visualizar o comportamento d* qua
tro horizontes elétricos principais, bem diferenciados nos diagramas
elétricos e denominados: A, B, C e D. O horizonte A corresponde a parte
superficial, muito resistiva (3«2 a 12000 Ohm.m), com espessura varian-
do entre 0,7 e 7,7B, correspondendo a areias resultantes d» lixiviação
superficial do Barreiras. O horizonte B corresponde a sedimentos areno-
sos saturados, com espessura entre 2,7 e 13,Sm e resistividade variando
d» 32,2 a 322 ohm.m.

O horizonte C é o nível mais espesso, corresponde a base da
Formação Barreiras, sendo tornado de sedimentos areno-argilosos ou ar<ji
lo-arenosos. Possui espessuras entre 35,2 e 94,Sm, sua resistividade va
ria de 7 a 24 ohm.m, as menores resistividades correspondem à sedimen -
tos argilo-arenosos saturados em água. O horizonte D corresponde ao em-
basamento cristalino, tendo resistividade bastante elevada, aparecendo
valores entre 300 e 1030 ohm.m, mostrado uma certa alteração.

Com base nos dados das sondagens elétricas verticais foram
construídos perfis, onde observou-se que o embasamento apresenta varia-
ções de profundidade, onde esta aumenta nas direções do mar e do vale
do rio Curu. A Formação Barreiras apresenta una estratificação regional
bastante simples, aparecendo na base, sedimentos argilo-arenosos e no
topo, sedimentos arenosos.

A correlação dos furos de trado poços com os resultados das
sondagens elétricas, indicaram que as SEVs mostraram-se compatíveis com
os dados geológicos. Nas SEVs o nível do lençol freãtico apresentou-se
um pouco mais elevado do que nos poços, entretanto, no restante das com
parações, mostrou-se totalmente compatível com as seqüências encontra -
das. (Figura 2)

A presença de sedimentos arenosos na base das SEVs 7 e 9 e a
análise dos padrões de drenagem, nos leva a idéia da existência de pa -
leocanais intercalados na Formação. Durante a deposição desta Formação
que ocorreu de forma gradual, depositou-se primeiro em contato erosivo
com o embasamento cristalino, uma camada argilosa. Existiriam canais de
drenagem com alta energia de transporte, que erodiram a base argilosa e
depositaram em seu lugar, sedimentos arenosos aluviais. Este_canal ne -
cessita de um maior número de sondagens para sua delimitação com pre-
cisão. (Figura 3)

CONCLUSÕES

Com base nas discussões anteriores e correlação geologia/re -
sistividade elétrica, conclui-se que:
a) A estratitjrafia geoelétríca da área estudada está caracterizada, de

baixo para cima, pelos seguintes estratos.
- Embasamento cristalino (resistividade infinita)
- Base da Formação Barreiras, composta por sedimentos argilo-

arenosos e areno-argilosos, com espessura entre 35,2 e 94,2m e resisti-
vidade de 7 a 24 ohm.m.

- Sedimentos arenosos com resistividade intermediária, varian
do de 32,2 a 433 ohm., c espessura entre 2,7 e 10,Im. ~

- Sedimentos superficiais muito resistivos, com espessura mé-
dia de 2,4m e resistividade média de 2800 ohm.m.

b) Como aqüífero regular destacam-se, os sedimentos arenosos intermedia
rios • a base quando areno-argilosa.

cl Através dos parâmetros geoelétricos, observeu-se a presença de um
possível paleovale, preenchido por sedimentos arenosos saturados em
água, onde um estudo mais detalhado pode revelar um aqüífero de
grande importância para a região.
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ASPECTOS PETROGRAFICOS DA INTRUSÃO DO RIO PIAU

Manoel Jerônimo Moreira Cruz
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)

O maciço do Rio Piau é una intrusão elXptica, irregular, de cerca de
13 tea de comprimento e 6,5 km de largura, de direção aproximada NE-SW.
A intrusão está situada a cerca de 250 km de Salvador, nas imediações do
povoado d* Itabaiana (figura 1).
O corpo • formado por dois conjuntos de rochas, o principal, constituí-
do essencialmente por rochas anortoslticas. O conjunto subordinado, ou
intrusão da Faz. Santa Bárbara, constituído essencialmente por gabrono-
ritos (figura 2).
O maciço gabro-anortositico é intrusivo nas rochas da série enderbo-
charnockltica do sul da Bahia, definidas por Barbosa, 1986. Os conta-
tos com as rochas encaixantes granullticas são do tipo intrusivo, com o
desenvolvimento localizado de rochas do tipo margem-resfriada. Por ve-
zes, as interfãcies corpo/encaixante são marcadas por falhas inversas e
de acavalgamento.
Internamente o maciço do Rio Piau apresenta as seguintes fácies líticas:
Aaortositoa - Constituem cerca de 40% da intrusão, são rochas granula-
res, maciças, homogêneas, claras, granulação grossa. Ao microscópio são
heterogranulares, com grãos quebrados tectonicamente e recristalizados.
As texturas primárias do tipo adcumulato são freqüentemente observáveis,
onde os intercumulos ferromagnesianos são raros ou mesmo completamente
ausentes.
Mineralogicamente figuram PLAG (90%), CPX+OPX (8%), ANF (2%), BI,MT,IL,
ZI.QT e AP como minerais traços.
Anortositos aosqueado* - Formam cerca de 20% da intrusão e se distinguem
dos anortositos comuns pela presença de nódulos irregulares de minerais
máficos (OPX+CPX+ANF+BI) circundados por PLAG. Estes nódulos são de ta-
manho médio em torno de 5cm, alongados, orientados, dobrados e traduzem
as imagens dos dobramentos que afetaram as rochas.
Apresentam a mesma mineralogia dos anortositos comuns, a única diferen-
ça é a presença dos nódulos mãficos.
Gabronoritos de granulação grossa - Formam cerca de 30+ do maciço. Es-
tas rochas apresentam dois tipos de jazimentos:
a) as rochas aflorantes no conjunto principal, são litotipos de cor cin
za, granulares, grã média a grossa, bandados com delgadas intercalações
de minerais mãficos e PLAG, e evidenciam o layering primário.Apresentam
texturas granoblásticas, t-m mosaico c texturas cataclásticas, com cris-
tais quebrados e recristalizados. são, por vezes, encontradas texturas
primárias do tipo adcumulato e ofltica.
Mineralogicamente figuram PLAG (50%), OPX+CPX (30%), ANF 110%), AP, ZI,
QT, MT, IL.
b) no conjunto subordinado os afloramentos destas rochas constituem o
volume principal desta porção do corpo. No campo e no laboratório estas
rochas apresentam características similares aos gabronoritos supra des-
critos, a diferença fundamental é dada pela ausência de níveis de leuco
gabronoritos e mesmo anortositos. Estes níveis estão sempre presentes no
conjunto principal.
Lcucogabroaorltos - são rochas de aspecto gabróico, granulação grossa,
mineralogicamente semelhante aos gabronoritos, apenas COM quantidades su
periores de PLAG. Se intercalam aos gabronoritos, formando lentes métrf*
cas a decimétricas.
Gabroooritos de grã fina - Estas rochas aparecem nas bordas do maciço e
figuram com aspectos de margem resfriada. Possuem gianuidyao fina, coin
texturas granobláüticas. Muito ocasionalmente apresentam texturas prima
rias do tipo ofltica. Mineralogicamente são similares aos gahronorítos
à gra grosta.
Gabronoritos e gabros a olivina - Sao rochas d<; tonalidades cinza •.-la-
ra, riranulação media, <|ui: formam nlvei.s na parte mais SMtj.jirior 't-i jnvrü
s a ' - - O s m i n e r a i s i e r r o n j'jric.'; i , ) i : o r . f'ir;ri,j-; [ " w " i /: •<><.•> v.i'j\.r..-i::- y . •"!•;•-:. •••

ri'.';,'1. •-•.. r j a t r o c i ' i . - .



Mineralogicaraente são formadas por PLAG (SOI), OPX+CPX (201), ANF (2%),
OL (10%) e AP, NT, ZI e QT.
Ale» destas rochas, ocorrem no maciço níveis Métricos a aecimitricos de
roenas ricas em minerais de ferro-titânio. Estas rochas possuem granula
ção grossa e são evidentes as texturas cumulâticas. Os níveis desta*
formações ferrlferas estão sempre presentes nas partes mais exteriores
da intrusão.
O estudo petrográfico das rochas do maciço do Rio Piau mostrou que a*
litologias sofreram uma evolução bastante complexa, inicialmente magma'
tica e depois metamórfica e tectônica.
As texturas magmáticas são freqüentemente conservadas e se encontram tex
turas típicas de complexos básicos estratificados, do tipo adcumulato
(WAGNER e BROWN, 1967) onde a fração intracumulãtica ê extremamente re*
duzida ou mesmo cocr.pletamente ausente. Er. geral, as rochas do maciço a-
presentam texturas de granulação grossa, o que sugerem uma cristaliza-
ção lenta sob os efeitos dos fenômenos gravitacionais.
Foi reconstituído toda uma seqüência de associações primárias represen-
tadas da forma seguinte:
1. Gabronoritos : OPX-PUkG

OPX-CPX-PÍ.AG
OPX-CPX-PLAG-MT

2. Anortositos : ÜPX-CPX-PLAG
OPX-CPX-i>LAG

3. Gabronoritos e gabros â olivina: OPX-CPX-PLAG
QPX-OL-MT-PLAG-ANF
CPX-PLAG-OL-MT

As rochas dos dois conjuntos mostram texturas tectônicas, com minerais
quebrados, AS rochas recristalizadas no metamórfismo apresentam frequen
temente texturas em mosaico, típicas de recristalização e desenvolvem
geralmente texturas granoblásticas.
As transformações metamórficas desenvolvem associações secundárias, que
se traduzem pelos seguintes aspectos microscópicos.
- exsolução dos OPX e CPX
- exsoluçáo de KFD nas bordas de grandes cristais de PI.AG
- coroas de ANF desenvolvidas a partir dos CPX
- BI desenvolvida a partir de ANF
- MT formada a partir de OL
- MT formada a partir de ANF
Estas feições permitem distinguir as seguintes associações secundárias:
1. Gabronoritos : OPX-CPX-PLAG-ANF-(BI)

0PX-CPX-PLAG-WT-1L-ANF

2. Anortositos : CPX-CPX-PLAG-ANF-MT-IL-BI
CPX-PLAG-ANF-IL-MT
PLAG-ANF-MT-IL

3. Gabronoritos e gabros à olivina: PLAG-ANF-IL-MT
Em resumo, nas rochas anortoslticas e gabronoríticas, a presença de nu-
merosas coroas de hornblenda verde contornando os piroxünios e a presen
ça de pequenas gotas de quartzo nos plagioclásios confirmam a existência
da reação: 3 HIP+1 DIO+1 PLAG+H2O «= HORN + QT
Segundo Fabrics e Zakroutkine, 1969, dois fatores limitam o desenvolvi-
mento desta reação. 0 primeiro é a quantidade de água e de PLAG disponl
vel no material em transformação. Observa-se ijue esta reação é mais frê
quente nos anortositos e nos anortositos mosqueados do que em outras rõ
chás do mp.ciço. ~"
Pode-se, sem dúvidas, concluir que apesar da origem magmatica, a maior
parte das associações lltícas que compõem o maciço do Rio Piau estão fo
ram metamorfisadas na fácies granulito, mais precisamente ria fácies
hornblenda piroxênio granulito e piroxênío granulito (subfácies HORN+OPX
+PLQG e OPX-PLAG respectivamente, de De Waard, 1967.
Barbosa, J. Constitution lithologique e metamorphíque de la region du
Sud de Bahia-Brésil, 1986. These.
Fabries, J, e Zakroutkine, V. Note préliminaire sur les groupes chamo
ckitiques de8 Gour Oumelalen. Publ. Serv. Gcol. Algêrie, 39:205-216,
1969.
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The occurrence of garnet in the granulite facie* terran* of
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FIGURA-2
MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DO MACIÇO DO RIO PIAU

>'c''.V3 Conjunto Principol

Conjunto Subordinodo

FIGURA-1
MAPA DE SITUAÇÃO
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f d* P. CaiMriH • Adejerdo F. da silva Filhe.
Departamento d* Geologia C.T. UFPE. Recita. PE.

A composição quimiea do* aiumn intrudidos iw crosta
continental sofrem modificações por reações com rochas crustais
durante ascencão. Investigações dos «feitos d* contaminação química é
UM fator f w pode ajudar a dimensionar a relativa participação da
cresta e manto nas gêneses dos M S M I . podendo também definir a taxa
de crescimento da crosta con o tempo.

Este trabalho «ostra as alterações químicas produzidos en
conseqüência de contaminação, durante a intrusão do complexo Bom
Jardim.

O eonplexo Bom Jardim constitui uma suite
sienltica-monxonltica de afinidade shoshonltica, derivação matêlica
(Guimarães e Silva Filho, 19*0) e idade brasiliana (5S5 • )»R.a.),
cortada por granitos leucocréticos originados por fusão cristal, com
•enes de 10% de biotita modal, que constitui o único mineral
ferromegnesiano. O complexo Boa Jardim corta gnaisses e migmatitos do
embasamento da faixa Pajeú - Paraíba, na zona de contato com o maciço
PE-AL (Brito Meves, 19sJ). Cranitos leucocréticos, com distribuição
modal irregular de biotita, mostrando em alguns locai* estruturas
migmatlticas e, freqüentemente contatos gradacionais com os
metesadimentos encaixantes, são observados ao longo do contato entre
os Í ienitos-monsonitos e os metasedimentos (Fig. 1) e, entre os
enclaves metasedimentares e os sienitos encaixantes. Estes granitis
parecem ter sido originados pela ação metasomatica d« fluidos
originados da cristalização dos sienitos nos metasedimentos
encaixantes m, serão designados neste trabalho como metasedimentos
fenitisados.

Os granitos que nitidamente cortam o complexo, ocorrem na
porção central do mesmo, e parecem ter uma origem diferente dos
granitos da borda (Fig. 1). A intrusão destes granitos também
provocaram modificações localizadas nos sienitos encaixantes, como
será discutido adiante.

As analises apresentadas neste trabalho foram realizadas
por ICP, Ativação Neutronica, Fluorescencia de Raios-X e Absorção
atômica nos laboratórios da Universidade de Londres - Inglaterra.
Para se tentar avaliar as possíveis modificações químicas sofridas
pelo magma produzido como conseqüência de contaminação durante a
intrusão do complexo Som Jardim, procurou-so ccupparar o comportamento
dos elementos traços, incluindo os terras raras (ETR) entre os
metasedimentos encaixantes (175 , 278,354B,354), enclaves
metasedimentares (327A), metasedimentos fenitisados (328), sienitos
"eOMteaimmtfos" (borda do complexo - 207A) e, sienitos "ai»
COBtaaimdjOS" (344 - centro do complexo • longe de enclaves
metasedimentares). As analises dos elementos maiores e alguns traços
são listados na tabela 1.

Os sienitos "eomtasjinmdos" mostram teores mais elevados de Rb e
Zr e, teores mais baixos de Ba, Sr e ¥, quando comparados aos sienitos
•méo ooiitmmlmados". Os metasedimentos fenitisados apresentam teores de
Ba e Sr mais elevados que os metasedimentos não fenitisados e, os
granitos leucocráticos tardios do centro do complexo (tabela 1 e 2).

Os padrões dos ETR normalizados em relação mo condrito (Nakamura,
1974) dos metasedimentos fenitisados (328), são caracterizados por uma
discreta anomalia negativa de Eu (Eu* » 0.86) e, enriquecimento dos
elementos terras raras leves (CTRL) em relação aos terras raras
pesados (tnp), quando comparados aos padrões apresentados pelos
metasedimentos encaixantes (rig. 2). O enclave metasedimentar (327A) é
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caracterizado per padrão d* ET» coa anoaalia negativa de Eu (Eu* *
0.75). teores de ET*L semelhantes aos do sienito "ai» eaotaaáaede"
para* coa ratão ETUL/ETItr aais baixa e. teores de ETKL «ais elevados
•Ate os aetasediaentos encaixantes. os sienitos ĉaafcaBrfjeaaas* aostraa
padrin ceai anoaalia negativa de Eu. e teores sais baixos de ETM.
comparados aos sienitos *aii> csoaftaadaadas". os aatasediaentos
encaixantas mostra» dois padrões distintos em relação ao Eu: Os
aigmatitos (amostras 354 e 354») aostraa signif i cantes anomalias
negativas (Eu* « 0.3 - 0.7) e, granada biotita xisto (amostras 175 e
27«) coa leve anoaalia positiva (Eu* » 1.04 - 1.16).

* intrusão dos granitos leucocraticos da região central do
complexo, parecea taabea ter causado trocas quiaicas localizadas nos
sienitos encaixantes. A tabela 2 lista os eleaentos aaiores e alguns
traços de uma série de aaostras de sienitos coletadas respectivaaente
a 10a (aaostra 125A) e a 2a (amostra 125B) do contato coa o grani to
(amostra 125C). A aaostra 344 é novamente usada para representar o
sienito "ai» I'nmlmmlmmHn*. As «nostrás de sienitos •ostra» iw auaento
nos tecres de K20 e Rb e, decrésciao nos teores de HgO, F«2O3(t), caO,
PjO5, TiO2, V, Cr, Ni e Sr ea direção ao contato. 0 mesmo
coaportaaento foi observado ea anostra de sienito coletado a poucos
centiaetros (aaostra 56) do contato coa o granito (aaostra S6A),
quando coaparada ao sienito

As principais modificações quiaicas es ternos dos descritos
traços, durante a intrusão do coaplexo Boa Jardia parecea ter sido
causadas pela ação de fluidos aetasoaaticos que transferiraa Ba, Sr e
ETFL para as rochas encaixantes, gerando granitos " in situ" e, ua
auaento de Rb nos sienitos. Estas trocas são siailares as observadas
por Fowler (19M) para o sienito Glen Dessary na Escosia, coa exceção
doc ETRP os quais parece* não terea sido afetados por processos de
conteeinação durante a intrusão do coaplexo Boa Jardia. O aesao efeito
de transferencia de fluidos aetasoaaticos parece ter ocorrido ea
pequena escala, durante a intrusão dos arenitos leucocraticos. Neste
caso, houve uaa aigração dos eleaentos litófilos do sienito e» direção
ao granito e, uaa Migração de Sio2 no sentido oposto. O exposto
deeonstra a aobilidade dos eleaentos Titôfilos, incluindo os ETRL. Por
isso, durante o estudo petrogenético de ua complexo lgneo deve-se
ínicialaente avaliar as possíveis trocas quiaicas durante a intrusão.

•rito Neve*, B.B., 19«3. Tese de Livre Docência, IG - USP. I77p.
rowler, M.S., 198». Chea. Geology, 69; 1-16.
Guiaarães, I. e Silva rilho, A.P., 1990. Anais do 36° Cong. Bras, de
Geologia, V.4, 1764-177».
Nekaaura, N., 1974. Ceochia. Cosa. Acta, 3«; 757-775.
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1 Análises de elenentos traços de metasediaentos [rochas
•ncaixantes (175, 278, 354 e 354B) e xen61itos(327A)], rochas
fenitisadas (328) e, sienitos "contaminados" (207A) e "não
contaninados" (344).

X75 278 354 354B 328 207A 344 327A

La
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Tro
Er
Yb
Lu
Rb
Ba
ST
Zr
Y

22.0
43.2
15.7
2.4
0.8
2.0
0.3

n.d.
0.4
n.d.
2.1
0.4
55
890
340
110

n.d.

40.5
84.0
38.3
7.3
1.8
•1.7

1.1
n.d.
0.8
n.d.
4.0
0.6
124
730
170
260

n.d.

28.3
79.3
27.5
6.0
0.6
0.6
1.2

n.d.
0.5
n.d.
3.0
0.4
100
340
110
160

29.0

34.6
80.5
43.1
8.5
2.2
9.5
0.9
n.d.
0.4
n.d.
2.2
0.4
190
600
570
145
22.1

93.0
161.0
71.6
11.4
2.3
4.1

n.d.
4.1

n.d.
1.7
1.3
0.2
183
2410
911
240
16.7

60.1
113.9
47.2
7.8
1.7
5.5

n.d.
3.8

n.d.
2.1
1.7
0.3
224
2076
719
270
17.3

102.6
2nb.3
98.2
li.8
4.0
10.9
n.d.
5.9

n.d.
2.4
1.7
0.2
127
3475
1810
170

22.8

102.1
211.7
93.4
16.3
3.5
12.3
n.d.
9.3

n.d.
5.0
4.2
0.6
1Í8
2011
675
490

44.8

Todo3 os elementos em ppra. n.d. = não determinado

2 Analises de granitos e sienitos encaixantes do complexo
BOM Jardim.

sio2

A12O3
Fe2O3(t)
MgO
cao
Na2O
k2o
P,05

TiO2

HnO
LOI
TOTAL
Rb
Ba
sr
Cr
Ni
V
Zr

125A

57.59
15.64
6.26
5.16
5.13
3.89
4.89
0.65
0.96
0.09
0.46

100.98
166

2984
1620
220
167
102
320

12SB

58.32
15.73
5.26
4.28
4.25
3.80
5.62
0.53
0.80
0.09
0.67

99.97
175

3734
1685
179
93
75

286

125C

72.06
14.44
1.94
0.58
1.44
3.79
5.37
0.13
0.35
0.03
0.39

100.33
171

1776
693
20
30
20
195

56

59.49
14.71
5.39
3.10
3.01
3.74
7.21
0.54
1.02
0.07
0.46

99.14
280

2673
935
115
40
90

780

S6A

74.23
13.71
1.29
0.25
1.04
3.80
4.82
0.05
0.17
0.02
0.20

99.63
168
806
338
25
0
0
80

344

54.35
14.96
6.64
6.12
6.12
3.65
4.90
0.74
1.05
0.10
0.88

100.13
127

3475
1810
240
160
110
170

Oxidos •• porcentagens
Elraantos traços •• pp».
Chave para aaostras - Ver texto
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FICVRA 1 - Mapa geológico simplificado do complexo Bom Jardim. 1 - Cranitos Uucocrãtícns tardios, 2 - Grani
to» resultantes de íenetisacãu dos metasedlmentOG. 3 - sienitos e monzonitos, <• - granada biot i ta xisto, 5 -

migm-itito, 6 - contato uradactonal, 7 - contato obs^rvadu, « - FolUcão, 9 - fathas com forte r r jv i tu ver t i -

ca l , 10 - falhas de re je i t " direcU-nal.

MàM M tlTU*ClO

KECl.'RA .' - i'ddrucs dos elementos

Terras iUr.is normalizados em re-

l.ivâo ao fomtr ico, Metasedirot1 n-

Ins: 175. 278, J54, 35J.B; metase

dimento f rn l t i sado: 32»; fciiclaue

metíiseclimenrdr: 327A; Sienito

"contaminado" 7O7A e, sienito

"nan contaminado"': 3W»,

Lo C« Tm V» Lu



PETROGRAFIA E PETROGENSSS DOS LEUCOGRAHITOS

NO CENTRO-NORTt DA BAHIA

Joil José celino (•)

(*) Projeto Granitoldes da Bahla - Geologia e Hetalogftnese
Escola Técnica Federal da Bahia - CTFBa

INTRODUÇÃO

0 magmatisso granítico peraluminoso associado ao Cinturão
Transamezònico de Jacobina, Centro-norte da Bahia (FIG. IA), ee
especial o Maciço Granítico de Jaguararl, constitui u« conjunto
intrusivo interessante no sentido em que separa a oeste os terrenos do
Proterozólco Inferior da Serra de Jacobina dos terrenos do Complexo
Metamórflco-Migmatítlco atribuídos ao Arqueano (FIG. IB).

O estudo petrográflco do maciço de Jaguararl ressalta diferentes
critérios macroscópicos e microscópicos, os quais persitem
individualizar os três principais fícies (FIG. 2A), contribuindo tam-
bém para a descrição da paragénese mineral e elucidar os problemas da
sua diferenciação e evolução decorrente da colocaclo destes piutons.

ESTUDO PETROGRÂFICO

Nesta reglSo ocorre* dois corpos plutdnicos de modo quase
contínuos, elongados e alinhados N-S. Os granitos têm em sua Maioria
usa composição mineralôgica básica similar, cos algumas discrepancies
no que tange am proporções sinerais estimativas (FIG. 2B) e a natureza
e abundância de acessórios, que suportas a dlvisSo es três fícies
plutdnicos distintos ordenados na seguinte cronologia relativa:

a) UM granito pórfiro com dois subtlpos:

- granito rõseo a biotlta e Moscovita (01a), tendendo a
porflrítico, apresenta grande homogeneidade estrutural;

- granito porflrítlco tfpico (Gib), a fenocristais plurlml-
llmétrlcos de feldspatos-K subédrlcos e zonados, localmente intereres-
cidos graficasente. Apresenta turmallna coso acessório.

b) um granito leucocrátlco a moscovita e biotlta (02), apresen-
tando abundante fácles aplogranftlcas homogênea, pobre em biotlta, com
moscovita e à« vezes granada. A este lltotipo associa-se um cortejo de
velos e diques aplopegmatíticos que recortam o granito pórfiro. No
geral, estes corpos apresentam íntimas relações de contatos COM OS
terrenos gnaisses-migmatítlcos, estrutura zonada e/ou complexa com uma
crescente deformação plástica sin-sagmática nas zonas de bordos.

c) um granito a biotlta (03) exclusivamente de tendência monzoní-
tlca, pobre em quartzo e com sillimanita como acessório, encravam os
termos precedentes.

O estudo descritivo dos minerais permite individualizar os três
principais fácles do grsnlto de Jaguararl e mostrar que as diferentes
psragtnesM descritas nfo es tio todas presentes em cada fácles -,
ressaltando desta forms a distinção entre os granitos a duas mica»
s.l. • o granito a blotita.
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EVOLUÇÃO PARAGENÉTICA

O estudo •icroscópico das diferentes fácies permite observar as
relações >útuas entre os minerais e estabelecer a cronologia e una
ordem de aparição sublinhada pela:

. Paragenese A : Plagioclásio - biotlta;

. Paragenese B : CristalizaçSo do feldspato-K, quartzo e cloriti-
zaçSo da biotita;

• Paragenese c : Fenômenos de substituiçSo e a moscovitizaçSo.

ANÁLISE TEXTURAL

As texturas observadas caracterizam dois tipos de processos que
influenciam no aspecto textural:

(I) Fluxo magnético (fração líquida superior a 35%) que
desenvolve uma orientação preferencial planar marcada pelo
subparalelismo de feldspato, micas e dos enclaves supermicáceos, con
ausência de deformaçio plástica do quartzo; e

(II) Deformação no "estado intermediário" representadas para uma
fraçio líquida inferior a 35%, onde alguns feldspatos encontram-se
arqueados e fraturados e micas deformadas.

PETROGÊNESE

Através do diagrama Q, Ab, or normativos acoplado a dados
petrogrfficos observa-se que:

a) sendo o plagioclásio sódlco (albita/oligocláslo sõdico)
predoninante, a condiclonante anortita no estudo destas rochas é de
influência minimizada e nos reporta a condições muito próximas dos
sistema ternário de TUTTLE & BOUEN (1958);

b) a coexistência de dois feldspatos alcalinos distintos de Na e
K nos condiciona ao sistema Oz-Ab-Or con eutético ternárlo e n8o
mínimo cono proposto por TUTTLE & BOMEN (1958);

c) o feldspato potássico e microclina pertítica, resultando da
transformação polimórfica do ortoclísio revelando, neste caso, que a
pressío de água ultrapassou 3,3 Kb e a pressSo total deve ser inferior
a 7 Kb, pois, ainda existe dois feldspatos associados a moscovita
primaria (UINKLER 1976);

Neste caso, os pontos plotados no diagrana Oz-Ab-Or a 2 Kb se
dispSem entre as isotermas de 700 - 750%. Entretanto, com base nos
dados petrogréfico» ultrapassa-se a condiçío de 2 Kbar de pressão de
água marcada pela estabilidade da moscovita; o que implica diretamente
na diminulçlo da temperatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 Maciço de Jaguarari é a expressSo de um magmatisso de orlgen
essencialmente crustal, sío corpos intruslvos, apresentando-se COMO O
resultado da coalescSncla de sucessivos pulsos sincrSnlcos ou
subsincrSnieos, e Justaposição dos produtos da fusffo parcial dos
metassedimentos pelíticos e dos gnaisses (CELINO * SABATE 1968), com
colocaçfo tardia a posterior ao "stress" regional, onde:
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(A) as relações de inclusSes entre os feldspatos deixa clara a
cristalização inicial do albita/oligoclâsio, seguido do ortoclasio.
Co» a evoluçSo da cristalizacSo passa-se a ter cristalização cotética
d* aicroclina e albita-oligoclasio; remarcando assim, uma evoluçfo
magmitlca plutònica sob a altura da estabilidade da microclina e nSo
do ortoclasio.

<B> a preservaçSo de microtexturas magaiticaa desenhadas pelos
feldspatos e/ou os minerais coloridos sugere» que a deforaacSo se
desenvolve no estado "intermediário" entre viscoso e sólido
correspondendo ao domínio reológico III (FERNANDEZ 1964), ou seja, U M
deformaçlo C O B a presença em torno de 35% de líquido residual.

(C) a presença de moscovita primaria evidencia as condições de
pressSo de água no sistema granitico, assim coio o seu caráter
peraluainoso.

(D) a sillimanita sugere um possível resultado da contaminação
por xenólitos pelíticos.

(E) a granada, quando anédrica, pode ser interpretada coso
relíquia das rochas anatéticas fundidas (aetapelitos da Serra de
Jacobina).

(F) o zircSo C O B suas características texturais sugeres que os
tamanhos e comprimentos diferentes implicam em intrusffes singulares
diferenciadas depois da colocaçSo, e/ou intrusões tardias
cristalizadas sobre condições diferentes.

(G) a turmalina, contribue pela presença do boro, que fornece
condiçSes para o abaixamento da curva do "solidus" e a aceleração do
estágio de cristalizacSo.

Com o estudo petrogenético tem-se que. a segregação do magma dos
corpos graníticos se processou sob uma pressSo superior a 2 Kb e
inferior a 7 Kb. com uma .smperatura =< 700*C.

Por sua vez, a colocaçSo ocorreu em ambiência epizonal sob
pressão em torno de 2 Kbar e temperatura na faixa de 655-670 *C.
gerando nos terrenos a oeste, em contato imediato, uma transmissão de
"calor" em torno de 400 *C. o que é compatível com o ambiente do
aetamorfismo regional (CELINO 1991).
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ANEXO

FIG. 1 - Arcabouço geológico
(A) Localização no escudo brasileiro;
(B) Quadro geológico e estrutural:

(1) Cobertura sedimentar (G) Granitóides
(2) Seqüência vulcano-sedimentar (a) Flamengo
(3) Complexo básico-ultrabásico (b) Jaguarari
(4) Complexo metamórfico-migmatítlco (c) Campo Formoso
(5) Falha inversa (6) Falha transcorrente

FIG. 2 - (A) Distribuição cartográfica e (B) composições modais
dos diferentes fácies granítlcos do maciço de Jaguarari:

Gl - pórfiro a duas micas: (a) Granito rdseo
(b) Granito pórfiro típico

G2 - Leucocrátlco a duas micas
G3 - a biotlta exclusiva
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GRANITOIDS TOURÃO : UN BATÓLITO SUBALCALINO BRASILIANO
NO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE

A.C. GALINDO (DPTO.GEOL. - CCE/UFRN)
R. DALL'AGNOL (DPTO.GEOQ.PETROL. - CG/UFPA)
I. McREATH (DGG - IG/ÜSP)
T. SCHELLER (LAB.GEOL.ISOTP. - DGP/CG/UFPA)

O Datólito granítico Tourão é parte integrante do complexo de
granitóides brasilianos da região de Caraúbas-Umarizal no Oeste Poti-
guar (Galindo et ai 1990). Constitui um corpo com aproximadamente
350 Km de área aflorante (fig. 1), apresentando um relevo relativamen
te acidentado e com afloramentos bem expostos e preservados. E intrusi-
vo nos biotita gnaisses da Formação Jucurutu e nos ortognaisses do emba
samento (Complexo Caico). Secciona também, como diques, o Granitóide Ca
raúbas, com o qual faz contato a N e NE. Por outro lado, seus contatos
com o Complexo Granítico Serra do Lima, a S e SE da área, não estão ain
da bem estabelecidos, podendo ser gradacionais, dada ã semelhança entre
as litologias porfiríticas desse Complexo e aquelas do Granitóide Tou-
rão. Diques e apófises do Granitóide Umarizal cortam esse granitóide.

São identificadas duas facies principais, Tourão e Timbauba,
além de diques de leucomicrogranito de dimensões variadas que cortam
indistintamente essas duas fácies. A fácies Tourão é a predomina no cor
po. Mostra fenocristais de feldspato potássico de até 5-6 cm, via de re
gra euedricos e zonados, apresentando mais raramente mantos de plagio -
clasio. A facies Timbauba e francamente porfiritica, apresentando feno-
cristais de feldspato potássico (2 cm em média) numa matriz media a fi-
na relativamente pobre em máficos. Comumente observa-se em ambas as fa-
cies uma foliação de direção geral NE, penetrativa nos gnaisses encai-
xantes, que é atribuída ã tectônica regional do Ciclo Brasiliano.

Petrograficamente essas duas fácies são muito similares, domi
nando monzogranitos, sendo as principais diferenças o maior teor em má-
ficos e a presença de anfibólio na fácies Tourão. Biotita é o máfico do
ma nante, e titanita, epídoto, allanita, zircão, opacos e apatita os de-
mais acessórios. Toda essa assembléia é de natureza ígnea. o feldspato
potássico é essencialmente microclina, no geral pertítica. 0 plagioclã-
sio é oligoclásico zonado (An 24-18), podendo apresentar bordas albíti-
cas (An 8-6) finas e irregulares. 0 quartzo é xenomórfico com extinção
ondulante e por vezes em bandas. A biotits é marrom, hipidiomórfica , e
comumente com inclusões de allanita, epídoto e opacos (cloritização é
extremamente incipiente). O anfibõlio é hornblenda hastingsítica,de cor
verde a verde escura e hipidiomórfico. A titanita é essencialmente idio
mórfica, maclada, e associada aos agregados máficos. Epídoto e allanita
ocorrem intimamente associados, com o primeiro manteando o segundo. Es-
te manto de epídoto e de espessura variável 2 so ocorre quando a alla-
nita encontra-se associada a biotita e/ou anfibólio. É comum também a
presença de epídoto idiomórfico, sem núcleos de allanita, inclusos em
biotita,

Quimicamente a fácies Timbauba é mais enriquecida em SiO. do
que a fácies Tourão (teor médio de 73,2 3 69,0%, respectivamente), e em
pobrecida em CaO e Fe total (teores médios de 1,2 e 1,9 para CaO, e 2,0
e 3,6% para Pe total, respectivamente). Por outro lado, os teores de al̂
cális total (Na^O+KjO) não mostram variações significativas, apresentan
do uma média de aproximadamente 8,5%. são rochas essencialmente metalu-
minosas (no sentido de Shand 1947), ainda que algumas amostras da fá-
cies Timbauba, e dos diques de leucomicrogranitos , se comportem como
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peraluainosas • «present** coríndon normativo. Isto na verdade reflete
•ais o caráter evoluído dessas rochas do que w»s»o vm excesso *• aluai-
na. Este aspecto é taabéa observado no diagrama A-B de Debon e .Le Fort
(1988), pores o trend geral desse granitoid* é mais próximo àquele de
associações CAFEH (cafêmica») do que ALUM (aluainosas).

Boa parte dos diagramas geoquímicos, se não a grande maioria,
utilizados coao discriminates de "séries magaáticas'*, no contexto 4e
rochas granitóides, apresentam limitações (diagramas AFM , SiO versus
tüa.O+K-O) , aqueles de Rogers • Greenberg 1981 e Sylvester 1 M 9 , par»
citar alguns exemplos). Por outro lado, os diagramas propostos por
Debon • Le Fort (1983,1988), apresentam a vantagem de distinguir,em um
mesmo diagrama, um maior elenco de séries magnéticas.

As amostras do Gramtóiile Tourão se comportam no diagrama AFM
CORO pertencentes ao trend cálcio-alcalino. No diagrama de Sylvester
(1989) elas caem sem exceção no campo alcalino, e naquele de Rogers *
Greenberg (1981) mostram igual comportamento, embora próximo do limite
com o campo cálcio-alcalino, no qual, por vezes, chegam a plotar (fig.
2a,b). Por outro lado, nos diagramas Q-P e Q-E-F (Debon * Le Fort 1983,
198S), esse granitóide foqe completamente do trend das séries cálcio-a_l
calmas,comportando-se como subalcalino e até alcalino (£ig.2c,d).Des
sa forma, considerando o comportamento geral desse granitóide em todos
tis diagramas, é mais conclusivo considera-lo como subalcalino.

A sua ambiência tertônica pode ser avaliada ã luz dos diagra-
mas de Pearcí? et ai (1934) e Batcheior ê Bovden (1985). Tanto mim caso
quanto noutro as amostras desse granitóide plotam preferencialmente no
campo de "granitos sin-colisionais" (fig.3a,b), o que é compatível com
a afinidade subalcalina previamente estabelecida. A disposição de algu-
mas amostras nos campos VAG e WPG (f<g.3a! é uiru feição também esperada
nesse tipo de associação granitóide, não necessariamente implicando em
ambigüidade de conclusões.

Seis amostras desse granitóide, rocha total, foram analisadas
para Rb-Sr (3 da fácies Tourão, 2 da fácies Timbauba e 1 do leucomicro-
granito). Estas amostras sc_ alinham num diagrama isocronico resultando
num* idade de 592> 10 Ma, com Ri>0,71005 4 34 e um MSWD=2,72 ( fig. 4).
Retirando-se da isócrona uma amostra que se encontra desalinhada ( UCG-
78, da fácies Timbauba), o valor da ida>le nao modifica sÁgnificativameii
te ( t»600 + 7 Ma ), porem ha uma melhora sensível na qualidade da iso-
crona (RI^ 0,70999 + 22, e MSWD= 0,87). De toda forraa uma idade da or-
dem de 600 Ma é aceita para esse granitóide, e interpretada como de sua
cristalização/colocação. Dentro fio contexto geotectônico da área , este
corpo e interpretado como sin a turdi-tectonico em relação ao Ciclo
Brasiliano.

Granitóides brasilianos composirionalmente rimilares a este
(tanto petrograficamente quanto quimicamente) eZ- comuns no âmbito da
Província Borborema aonde talvez sejam os cie mais ampla distribuição,
Sial (1986,1987) descreve tipos similares em Pernambuco e na Paraíba, e
denomina-os de "associações cálcio-alcalinas potássicas" (batólitos de
Bodocó-PE e It^poranga-PB, por exemplo). No Rio Grande do Norte, mais
especificamente na região do Seridó, Jardim de Sá et ai (1987) descre -
vem plutons semelhantes onde já se observa a ambigüidade geoquímica dos
mesmos (o cat ter "rálcio-alcalino X alcalino"). Alguns exemplos são os
batólitos de Monte das Gameleiras e as associações porfiríticas do Maci^
ço de Acari. 0 caráter subalcalino deste último foi depois ressaltado
por Leterrier et ai (1990).Ainda no Rio Grande do Norte, Kackspacher et
ai (1987) descrevem plutons porfirítico*,na região de Taipú - Cardoso,de
idade brasiliana, similares ao Granitóide Tourão.
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U T M I N M S XGMBAS TIPO-MIGMATtTICAS: ALGUMAS COHSIUER»tflÊS> BmUIMXKA-

StKZO r. MKVES1, GORKI MARIANO1 • ANDREA CARIA L. RICARDO?"
1 - Universidade Federal de Pernambuco, DepartaMento dte GkeHomia, Re-
el fe-P», SO.000; 2 - Bolsista de Iniciação Cientificai - HKWB/UFPE,
Departamento de Geologia, Reclfe-PE, 50.000.

..Enclaves Igaeoe máficos são considerados cos» autãSita* «u xenõ-
l^tos cognatos, podendo ter sido originados a partir dte us» mesma fon
t» (cristalização fracionada, imiscibilidade de líquidos) oui pertenci
re* a fontes independentes (aistura de magmas). Estes enclaves máf 1-
cos (biotita dioritos, tonalitos a gabros) sío as feições; mads comuns
em plutôes graniticos (sensu lato) interpretados cos» iiaswlWaimiss de
coexistência e/ou mistura parcial de magoas. Uma siri* da? autoras es-
truturas, no entanto, podem ser desenvolvidas em decorrênaüai desse
processo, várias destas semelhantes àquelas observadas enr . mfgmatitos.
Estruturas Igncas tipo-agmãtlca, -estromática, -schollen, -ptigmãtica
e -schlieren têm sido descritas em diferentes plutôes cíilcio-alcali -
nos (p. ex., Hyndman I Foster 1986; Mariano « Sial 1988; Mariano 1989;
Schmidt-Thome t Weber-Diefenbach 1987; Sial et ml. 1989)sem, ao entan
to, terem sido discutidos os mecanismos envolvidos em sua geração, di
ferentes daqueles postulados para rochas migmatlticas.

O principal objetivo deste trabalho é discutir os prováveis roeca
nisaos de formação de estruturas Igneas tipo-migmatlticas e contrasta
Ias com aquelas observadas em terrenos migmatlticos. No Nordeste _ do
Brasil estes tipos de estruturas são comumente encontradas em batõli-
tos potássicos cálcio-alcalinos compostos de rochas fêlsicas extrema-
mente porfirlticas e biotita dioritos. Estes plutôes foram denomina -
dos rte granitõides do tipo-itaporanga por Almeida et ai.(1967) e, pos
teriormente, de associação do tipo-Itaporanga (SiaT~et ai. 1989). ~

Migmatitos com estruturas agmática, dictionltica e schollen po-
dem ser classificados como pertencentes a um único grupo. A diferença
básica entre eles reside no volume do material leucossomático (estru-
turas dictionlticas são transicionais para estruturas schollen com o
aumento na percentagem do leucossoma) ou depende do comportamento reo
l6gico do neossoma (mais frágil no caso de estruturas agmáticac) (Mc-
Lallan 1968). Os leucossomas podem ser formados pela injeção de mag-
mas ou fluidos em rochas consolidadas (Badcock * Mish 1989) ou a par-
tir de líquidos anatéticos internamente derivados do melanossoma que,
consequentemente, exibs uma redução de volume (McLellan 1988). Estru-
turas Igneas semelhantes podem ser geradas quando a concentração de
cristais no magna máfico já é suficientemente elevada para permitir_
que ele comporte-se como um sólido, desenvolvendo fraturas que são
preenchidas pelo magma fêlsico.

Migmatitos schlieren e nebullticos resultam de elevadas percenta
gens de fusão parcial. Movimentos de convecção nestas regiões anaté -
ticas podem dar origem a corpos graniticos homogêneos (Wíckham 1987).
Mo caso da coexistência de dois magmas, pode-se supor que estruturas
semelhantes resultem de rápidas taxas de convecção quando ambos os
magmas possuem baixas concentrações de cristais. Este processo pode
promover uma hibridização total dos magmas, fazendo com que magmas de
fontes independentes apresentem características semelhantes, ou o mag_
ma máfico rapidamente disperso dar origem a um bandamento difuso.

A estrutura estromátlca de migmatitos e suas análogas, dobrada e
surreitica, possuem morfologia como função de deformação superimposta
por dobramentos ou boudlnaga (Sã * Hackspacher 1983). Estas estrutu -
ras são comumente interpretadas como resultado de fusão parcial de um
protfilito homogêneo, seguido de migração, ou de um protõlito original
atenta heterogêneo, onde bandas mais ricas em quartzo e feldspatos se-
ria» mais favoráveis a fusão parcial (Johannes 1988). Em ambos os ca-
sos, presume-se que a percentagem de fusão parcial deve ser relativa-
mente baixa (< 351), caso contrário tipos mais homogêneos seriam pro-
duzidos,

A alternância de bandas máfica» (bietlta dioritos) e fêlsicas
(quartzo monsonltos a granitos porfirlticos) nas associações do tipo-

164



Itaporanga foi, no Nordeste do Brasil, comumente confundida com a es-
trutura estromática de migmatitos e o corpo Igneo caracterizado como
possuindo uma zona migmatítica ã sua borda (Almeida et ai. 1967). Es-
ta interpretação não encontra suporte porque tanto as bandas félsicas
como as máficas exibem claramente texturas igneas, indicando, portan-
to, a coexistência de dois magmas de composição contrastantes. Os pro
cessoi igneos clássicos para explicar a formação de bandamentos pelos
diferentes mecanismos de cristalização fracionada (segregação gravita
cional, flotação de cristais, acresção de cristais às paredes ou ao
teto de câmaras magmáticas, etc.) também parecem pouco aplicáveis ao
bandamentc gerado pela interação entre magmas.

Um possível mecanismo para gerar estruturas tipo estromáticas por
mistura de magmas, seria através da injeção de enxames de diques sin -
-plutonicos paralelos. Todavia essa teoria não se aplica ao bandamento
desenvolvido quando os dois magmas ainda possuem considerável proporção
de liquido. Para que um bandamento se desenvolva nesta ultima situação,
faz-se necessária a ausência de fortes correntes de convecção que indu-
ziriam um fluxo turbulento, favorável ã homogeneização cios dois magmas.
A observação que magmas mãficos e félsicos podem coexistir sem se mis-
turar conduziu Blake í Campbell (1986) a uma série de experimentos uti-
lizando fluidos de diferentes viscosidades que foram forçados a fluir
através de condutos com seções circulares. Eles constataram que para
baixos valores do número de Reynolds (<3), os dois líquidos podem fluir
concomitantemente sem que ocorra mistura, dando como resultado uma mes-
cla listrada similar a uma estrutura estromática. Embora os experimen -
tos tenham sido designados para produzir a situação onde dois magmas
são erupcíonados a partir de uma câmara magmãtica estratificada, os re
sultados podem ser aplicados para outras situações. Por exemplo, no ca
so de dois magmas ascenderem através de condutos verticais para preen-
cher uma câmara magmática, fluírem marginalmente ãs paredes de uma in-
trusão ou aproveitarem a verticalização de estruturas em zonas de cisa
lhamento transcorrentes para ascenderem em direção S superfície.

Sial et ai. (1989) identificaram pulsos distintos do magmatismo
mãfico pre-, sin- e pos-magmatismo féisico no cinturão de dobramentos
Cachoeirinha-Salgueiro. Algumas estruturas Igneas tipo-migmatíticas
descritas acima podem ser relacionadas H estc-s três pulsos magmáticos.

Estruturas agmáticas são formadas quando o magmatismo máfico pre-
cede o féisico, com este preenchendo fraturas e envolvendo blocos an-
gulosos de rochas máficas (Fig. 1). Neste tipo de estrutura a interação
entre o magma féisico e a rocha raáfica dá-se exclusivamente ao longo
dos bordos dos blocos mãficos, que não possuem megacristais de felds-
pato notássico. Levando-se em consideração variações nas condições
tectônicas e a quantidade do magma féisico, estruturas tipo-schollen
e -dictionítica podem ser desenvolvidas.

0 posicionamento simultâneo de magmas de composições contrastan-
tes, durante um fluxo laminar, com interação limitada (mistura mecâ-
nica e química), resulta em estruturas tipo-estromãtica, com hibridi-
zação parcial dos magmas evidenciada pela abunda- jia de megacristais
de feldspato potáüsico na rocha máfica (Pig. 2). A ocorrência deste
tipo de estrutura nas proximidades de zonas ie cisalhamento ou proxi-
mo ao bordo de intrusõe-s é una forte evidúncia füvorável ao mecanismo
anteriormente proposto. Se o magma estiver sujeito a tensões durante
ou íípôs a intrusão, estruturas dobradas e surreítícas podem ser desen
volvidas (Fig. 3i. Em condições de fluxo magmãtico turbulento a inte-
ração entre os magmas coexistentes resulta no desenvolvimento de es-
truturas tipo-nebulítica e -schlieren.

Diques intrudidos na rocha fêlsica porfirítica representam a fei-
ção mais importante na caracterização tardia do magmatismo máfico (Si-
al e^ ai. 1989). Entretanto a ocorrência do magmatismo máfico posteri-
or ao felslco pode resultar também em estruturas tipo-estromáticas, pe
injeção de diques sinplutônicos paralelos. Neste caso a interação en-
tre o magma tnafico e o féisico ( este com elevada percentagem de cri»
talização ) seria bastante reduzida e as composições originais preser
vadas,
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Figura 1 - Estrutura Igitea ti
po-aeaãtica no batólito de
Itapuranga. estado da Paraí-
ba. Magma felsico porfiritico
(•ush) preenche fraturas em
rõcKã mafica (biotita diorito).

--:;... Biotita diorito

7 V O*- aonsonito a grani to
<$•« porfiritico.

Figura 2 - Estrutura ign*a ti
po-cstronwtica no batólito d*
Itaporairça, estado da Paraíba.
Observa-se inuneros cristais
de K-feldspato nas porções
mãficas, caracterizando o
grau de interação «tingido
pelos dois nagaas. Legenda
COMO na Fig. 1.

Figura 3 - Estrutura ígnea
dobrada no batólito de Fasen
da Nova, estado de FernaMbu-
co. Apesar do dobrawento aper
tado na porção K-dioritiea ~
não há evidencias de deforma
ção plástica. Legenda COMO
na Fig. 1.
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PETROLOGIA DOS MACIÇOS 6RANÍTIC0S DE CEL JOSO Sá • GLÓRIA
DOMÍNIO MACURURá - FAIXA SERGIPANA (NE DO BRASIL)

Josélisa Haria Chave* (t> (3)
Herbet Conccicio (2) O )

Pós-graduacio em Geologia. UFBa <1)
Instituto d* Gtociincia*. UFBa <S>
Projeto Granitoid» da Bahia O )

INTRODUCXO

No domínio Macururé, na partt oriental da Faixa Sergipana, encon-
tra-ft una associação d» uma série de 10 corpos granitóides de dimens5es
variáveis (Km), este domínio c formado por turbiditos metamorfizados
em fácies anfibolito de média pressão, com deformação polifásica

0 estudo petrográfico. macroscópico e microscópico dos maciços Cel
Joio Sá e Glória, permitiram caracterizá-los tipoiogicamente, eviden-
ciando algumas inferências de caráter petrográficos que_possibilitaram o
estudo da evolução da paragênese mineral e sua correlação com os proble-
mas da diferenciação e evolução magmática dos plutons

GEOLOGIA 00S MACIÇOS

0 maciço de Cel Joio Sá, juntamente com o maciço de Glória Norte
constituem os principais aicicis «lue ocorrem neste domínio, nío apenas
pelas suas dimensões, como também pelas facilidades de acessos a seus
afloramentos 0 maciço Cel Joio Sá aflora nas imediacSes da cidade
homônima, no Estado da Bahia Os maciços de Glória localizam-se no
Estado de Sergipe, entre as cidades de Nossa Senhcra da Glória e Monte
Alegre de Sergipe (Fig 1)

0 maciço Cel Joio Sá (CJS) é caracterizado por uma distribuicio de
três fácies granodioríticos principais e um aplítico subordinado (Chaves
et ai 1989) Estes fácies foram ditstinguidos pela composição petrográ-
fica e texturais cm a) fácies granodíoríto, porfirítico, com volume de
pórfiros variando entre 10 a 13%, possue uma leve orientação magmática
E-y, b) fácies biotita granodiorito, granulacâo média com tendência por-
firitica, c) fácies hornblenda-biotita granodiorito, a diferença básica
neste fácies é a presença marcante de ripas de anfibólios de aproxima-
damente 8,0 cm de comprimento em média e um maior enriquecimento em
«áficos, e, d) fácies aplítico, ocorrem principalmente em veios, são
mais freqüentes no fácies granodiorito, possuem largura em torno d* 0,5
a 50 cm, por vezes descontínuos, com "trend" geral NE-Sw

Os maciços de Glória, foram denominados de Glória Norte e Glória
Sul por apresentarem características geográficas, petrográficas e quími-
cas distintas Possuem formas aproximadamente circulares, com cerca de
300 e 180 Km2, respectivamente

0 maciço Glória Norte (GLN), possui muitas semelhanças com o Maciço
de Cel Joio Sá (CHAVES et ai 1989). sendo constituído por dois fácies
distintos a) hornblenda-biotita granodiorito porfirítico com minera-
logia essencial representada por (15-20X) quartzo, (50-55X) plagioclá-
tio, (3-10X) microclina, (13-20X) biotita e hornblenda (15-iex>,
ti b> hornblenda-biotita granodiorito de mineralogia semelhante ao
fácies anterior, diferindo apenas no âmbito textura)

Una das características marcante dos maciços de CJS e GLN é a ocor-
rincia d» enclaves máficos e subordinadamente ultramáficos, o que suge-
rem uma mistura incompleta de magmas ácidos e básicos, responsáveis
pela formacio destas rochas

0 maciço Glória Sul (GLS), caracteriza-se por uma composição essen-
cialmente granítica marcada pela presença Je (S5-35/.) quartzo, OS-AGü)
feldtpatos, biotita e moscovita (1-SX), e ausência de enclaves máficos
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Estruturalmente, o Maciço GLN t isotrópíco, enquanto o Maciço GLS
deconvolve» orientacSei preferenciai* alinhadas aproximadamente N-S. de
•odo concomitante a geometria destes plutons.

PCTROMAFIA

Os fácies granodioríticot do maciço CJS, no geral sio compostos
predominantemente por rochas mesocráticas, constituídas essencialmente
por: plagioclátio (33- 4 M ) , (oi igoclásio-andesina), zonados oscilato-
riamente. sio euédricos a subédricos, alguns com texturas de sineusis*
•icroclina (13-2#%>, subédric», quartzo <23-3v>%>. Ten como minerais va-
rietais a biotita <3-2tX> e anfibólios (3-lí) Os minerias acessórios
sio zircio, apatita, esfênio, clinopiroxênio e epídoto primário incluso
em plagioclásio

0 maciço de GLN possuem características petrográficas semelhantes
ao maciço CJS Enquanto que o maciço GLS apresenta uma textura granular,
inequigranular, constituído mineralogicamcnte por plagioclásio (albi-
ta), microclina, moscovita e biotita, tem como minerias acessórios a
apatita e o zirdo

INFERÍNCIAS DE CARÁTER PETROLÓGICO

A partir dos dado? petrográficos estudados para os maciços CJS, GLN
e GLS, foi possível observar que existe uma semelhança textural entre os
maciços CJS e GLN, tais como mesma nomeclatura petrográfíca, granodio-
rítica, caracterizado pela semelhança nineralógica essencial e acessó-
ria, present» de pla9ioclásios zonados, com textura de sineusis, e epí-
doto primário, e, texturais, caracterizado pelas texturas hipidiomórfica
e porfirítica a levemente porfirítica

0 zoneamento oscilatórios dos plagioclásios nos maciços CJS e GLN
revelam que houve instabilidade* termodinâmicas do meio E a textura de
sineusis nesses mesmos maciços mostram que os plagioclásios foram forma-
dos no estado precoce da cristalização

A presença de epídoto euédrico e zonado encontrado nos maciços de
CJS e GLN, inclusos nos plagioclásios sugerem que eles tiveram uma ori-
gem magmática, o que segundo estudos de Zen (198S) baseados em evidên-
cias texturais c nos resultados de Nane» (1983) têm defendido uma origem
magmática para epídotos e utilizaram sua existência em aroio a uma co-
locado relativamente profunda ( 6 - 8 Kb) para corpos por eles estuda-
dos Com efeito, a presença de hornblenda e biotita, podem também favo-
recer esta idéia, já que os estudos experimentais de Nane» (op cit) de-
monstraram que em sistemas granodioriticos um mínimo de aproximadamente
3% de HgO a pressões de 8 Kbar (ou 4X a 2 Kbar) é necessário para a
cristalízaçlo da hornblenda

Atualmente admite-se que os enclaves máficos, tipos os que ocorrem
nos maciços CJS e GLN, seriam os termos precoces, máficos, transformados
pelos termos mais diferenciados Os argumentos a favor desta origem sio
a morfologia dos enclaves, suas texturas ígneas; hábitos dos cristais,
em especial o hábito fino e alongado das apatitas que sio sugestivas de
uma cristalizado a partir de um liquido que resfriou rapidamente Resta
saber se sio produtos de mistura de magmas cogenéticos ou nio No tocan-
te a esse aspecto, alguns pontos se adicionam a favor da cogeneticidade
entre os enclaves c os granodioritos citados Eles têm a mesma mineralo-
gia e ordem de cristalizado

0 estudo microscópico dos diferentes maciços permitiu observar as
relações mútuas entre os minerais dos maciços em estudo e estabelecer
uma evoludo paragenética Para o maciço de CJS foi observado a seguin-
te ordem: 1- esffnio-apatita-zircio-epídoto-clinopiroxênio-hornblenda-
plagioclásio-biotita-feldtpato-k-quartzo A ordem de cristalizacio do
maciço GLN é semelhante a do maciço CJS, com apenas uma excedo, nio
foi observada a presença de c1Inopiroxênio, c o feldspato-k cristaliza-
se ao Mesmo tempo que o Plagioclásio, pois este ocorre em forma de pór-
firos euédricos a subédricos COM textura poiquilítica No «acico GLS a
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paragenese é aais simples Coao orarm de cristalização tea-**: • foraa-
çio do» ainerias acessórios priairiot, que no geral estão inclusos nos
feldspatos, a formado dos fesdspatos • das aicas (biotita • aoscovita),
* por ultimo o quartzo

Os dados aodais dos aacicos de CJS. GLN e GLS for»» Plotados no
diagrama QAP. levando em consideração at séries magaática* definidas por
Lame^re • Bowden <1982>. os maciços 9ranodioriticos de CJS e GLN apre-
sentam uaa correlação aagaática COM a série calcíoalcalina, sendo que o
••cito OLN mostra uaa afinidade maior coa a calcíoalcalina coa alto K, o
«acico GLS se posicionaa no caapo dos granitôides «luminosos potãssicos
das províncias alcalinas ou até mesmo, no caapo dos granitóides de fusio
crustal A Vresenca de enclaves aáficos observados nos aacicos CJS e GLN
reforça* a finidade calcíoalcalina desses maciços

CONSIDCftaCBES FINAIS

tudo petrográfico reforçou alguaas consideracBcs sobre os maci-
C j p a ^ , GLN e GLS. a distribuição dos ficies do maciço CJS. a relação
entre os aacicos GLN, no que diz respeito a mineralogia básica, definida
pela assembléia aineralógica plagioclásio * biotita • anfibólio • felds-
pato-k# • quartzo, coa aincrais acessórios e de alteracio seaelhantes;
presenla de pla9ioclasio zonados, por vezes apresentando textura de si-
neusis, que reflete a consolidação precoce dos plagioclásios Foi cons-
tatado as diferenças entre esses maciços e o maciço de GLS, que possui
uaa coaposicio granitica á duas aicas, coa plagioclásio albitico

Os dados de caapo e petrográficos utilizados em conexSo coa os da-
dos experimentais indicaa que os granodioritos (CJS e GLN) foram forma-
dos a profundidades relativamente elevadas detro da crosta (- 39 Km),
onde tiveram um período de desequilíbrio termodinâmico, evidenciado pe-
las texturas de zoneamento oscilatório dos plagioclisios, cristalizando
inicialmente os acessórios, aáficos, os pla9ioclásios e posteriormente
o feldspato-k e o quartzo

A associacio dos enclave» nas rochas granodioriticas dos maciços
CJS e GLN, sugerem que estes podem ser os teraos mais precoces, máficos
transformados pelos teraos aais diferenciados Esta hipótese tem apoio
na aorfologia e texturas íjnea* dos enclaves A cogeneticidade dos
enclaves e granodioritos ainda é discutível, tem-se apenas coa os dados
petrográfico*, que os enclaves e os granodioritos possuem um» mineralo-
gia e ordea de cristalizado compatíveis

Provavelmente a cristalizacZo do plagioclásio e máficos devem ter
dirigido o líquido para coaposicSes aais graníticas, sendo demonstrado
no maciço Cel Joio Sá pela distribuição de seus fácies, podendo até ter
originado o maciço GLS Esses dados, porém nio afirmam nem excluem a
relacSo genética entre os aacicos granodioriticos e os maciços oraníti-
cos do domínio Macururé, em especial o maciço GLS Sendo necessários al-

• guns estudos complement arcs
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A definição da idade e estudos dos processos de formação dos corpos intrusivos
são íerrantntas de primeira importância na reconstrução da evolução geotectônic* reçjio
nal. O Maciço de Acari, intrundindo as rochas Proterozóicas da faixa Seridõ sempre foi
citada cano exemplo clássico da Granitogênese Brasiliana.

O corpo apresenta uma estrutura diapirica (Legrand, 1977) provocando a inversão
das séries estratigráficas na porção NE da intrusão e a moldagem das estruturas tectô-
nicas das encaixantes sobre a morfologia do corpo. A intrusão é apoiada sobre uma fa-
lha importante no seu contato oeste e provoca uma auréola térmica sobre as encaixantes
(Legrand et ai, 1988; Souza et ai., neste simpósio) •» seria responsável pelas minerali
zações metassomáticas de W e Mo das rochas calciossilicáticas.

O Maciço é constituído por três magnas distintos, sendo primeiro una série dife-
renciada de composição básica n intermediária que se encontra como xenolitos no magma
que gerou o granito porfiritico "Dente de Cavalo" (G3a). Este seria formado da mistura
do magma diferenciado com o terceiro magma (G3c) de origem crustal pela anar.exia provo
cada em função do aquecimento local da crosta em conseqüência das rochas básicas (Le-
grand, et ai. 1988). - Fig. 1. O mesmo autor sugere que este magma básico sobe na base
da crosta a favor de cisalhamento profundo que atinge o manto superior.

Neste trabalho através de dados isotópicos se propõe definir o protolito deste
processo anatético, além de precisar a idade da cristalização do granito porfiritico
"Dente de Cavalo". Para este fim, foram abalizadas três frações de zireões deste últi-
mo granito, separados na base da granulometria e da susceptilidade magnética. A fração
"A" é constituída de zireões de granulometria média e de susceptilidade elevada, a f"-a
cão "B" é mais fina e não magnética e, finalmente, a fração "C" que ó formada dos zir-
coes mais grosseiros não magnéticos. A distribuição dos três pontos representativos
das frações de zircoes mostram um bom alinhamento e uma localização i^lo menos para os
pontos "A* e "B" quase sobrí" a concórdia, definindo a idade da intrusão em 555 m.a. i
5 (Fig. 2). Esta idade Brasiliana mostra uma excelente correspondência cow o valor de
547 í 25 m.a., registrada pelo método Rb/Sr - rocha total, realizada sobre a mesma in-
trusão.

Esta excelente correspondência, entre a idade U/Pb, dos zireões e a idade flb/Sr -
rocha total, confirma a intrusão tardiorogênica deste magma com uma cristalização rela
tivãmente rápida.

0 exame petrogrsfico da faixa oeste da intrusão, evidencia a continuação da atua-
ção tectonica da falha depois da cristalização do granito. Este e transformado progres
sivamente, nas zonas cisalhadas, em qüartzitos com museovita o/ou silimanita caracteri
zando uma intensa circulação de fluidos capazes de mobilizar elementos como Ca, Na e
mais ou menos K. O Al seria definitivamente um elemento químico imóvel neste processo
e a sua presença em mineral como a silimanita indica a atuação da falha ar, condição
térmica ainda elovada, então logo após a subida diapirica. Regionalmente, o final da
Tectonica Brasiliana se caracteriza por um jogo de cisalhatnentos longitudinais trans-
correntes dextrais que deslocam a seqüência metassedimentar para NE (Archanjo, 1989).
Na região de Acari, as próprias andalusitas formadas pela auréola térmica da intrusão
foram ligeiramente rotacionadas pelo cisalhamento. Desta forma, podemos sugerir o fi-
nal da atuação do Ciclo Brasiliano pouco abaixo dos 550 m.a.

0 terceiro ponto representativo da fração "C" no diagrama de Wetherill (Fig. 2)
se distancia um pouco da concórdia e indica uma intersecção superior relativamente im-
precisa de 2088 m.a. * 230. Apesar da imprecisão, tem» claramente a presença em peque
na quantidade de zireões que guardaram a memória do Proterozóico Inferior. Considerar
do o granito "Dente de Cavalo" (G3a) de Acari, gerado por uma mistura de magma mantéU
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anatético,a intersecção superior da discórdia indica as rochas do Pro
terozóico Inferior cono protólito do processo anatético associado ao Evento Brasilia-
no.

Para investigar os possíveis protólitos, reportamos os dados geocronológicos e
isotópicos disponíveis da região no Diagrama de Evolução da razão inicial do Sr em
função do tanpo (Fig. 3). As rochas se distribuem em três grupos: as rochas Arqueanas
do Complexo são Vicente, as rochas da Suíte Kagmática de Caicó do Proterozóico Infe-
rior e. finalmente, as rochas magmátieas do Ciclo Brasiliano. Para as rochas da Suite
tegMtica de Caicó. as setas indicant a evolução do I S r dessas rochas dependendo das
Suas razões Rb/Sr. A presença dos granitos G3c de Acari e Dona Inês na faixa evoluti-
va das rochas da Suite Magnética de Caicó, coloca essas rochas Protero2Óicas como sé
rios candidates aos protólitos dos granitos anatéticos Brasilianos.

Os estudos petrográficos dos tonalitos e granodioritos de Caicó revelam a presen
ça de uma forte deformação tangencial subhorizontal responsável por uma retromorfose
na fácies xisto verde, an seguida um metamorfismo da fácies anfibolito é responsável
pela recristalização de feldspato que engloba epídoto e clorita. Também se observa
epidoto idiomórfico incluso na biotita. É interessante lembrar que Sial (1989) obser-
vou também os epidutos inclusos em biotita ou feldspato potassico em granito porfiri-
tico Brasiliano, mas o autor conclui por uma origem enagmatica para este mineral. Nas
relações estabelecidas entre as intrusões tio Proterozóico Inferior e os Granitos Ana-
téticos Brasilianos, poderemos sugerir que o epidoto seria da rocha fonte que sofreu
tina retromorfose do fácies xisto verde antes de participar do processo anatético. Des
ta forma o epidoto deixa a impressão de ser de primeira cristalização.

As razões Igr dos granitos de anatexia 03c (0,719 e 0,714) e dos granitos porfi-
ríticos de origem híbrida (0,710 - 0,714) comprovam que os magmas básicos são deriva-
dos mantélicos.
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O Complexo Caicó compõe-se de uma seqüência d* rochas supra-
crustais intrudidas por aetaplutõnicas (ultramáficas a félsicas), o
conjunto tendo sido fortemente afetado durante os ciclos Transamazõm-
co e Brasiliano (1,2). Dentre as metaplutônicas, destacam-se rochas má
ficas e intermediárias (MI), gnaisses tonalíticos (CT) a graníticos
(GG) e augen gnaisses (AC). Detalhes petrográficos e texturais destas
litologias são referidas a (3). Datações Rb-Sr e U-Pb destes «etagran_i
tóides fornece» idades de intrusão e* torno d* 2.200 Ha (4,5). Embora
o contexto geológico e tectono-metamórfico seja bem conhecido (1,2),
os dados químicos são incipientes (6,7!. Este trabalho pretende, en-
tão, discutir a geoquínica e um modelo petrogenético relativos aos »e-
tagranitóides. Em tal sentido, estudavam-se as áreas de Açu, Caicó,São
Vicente e Santa Cruz, todas no Estado Uo Pio Grande do Norte.

Em diagrama K-Na-Ca, as metaplutônicas configuram uma série
cálcio-alcalina (Fig. 1). De modo sistemático, os GT, GG e AG se dis-
tinguem apenas ao nível de alguns elementos traços. Como particular]da
des, citam-se: i) Co, V, Ni, Sr e Y são os alementos mais compatíveis,
ao passo que o Rt> é o que mais se aproxima do caráter incompatível; ii)
as NI são as mais rices em Sr, Co, V, Ni e as mais pobres em Zr, Rb,
Ba; iii) os padrões de terras raras-TR (fig. 2) mostram um forte fra-
cionamento das terras raras levos (TRL), ausência de anomalias de Eu
(exceto nos GG) e fraco fracionamento das terras raras pesadas.

Relações entre elementos compatíveis e incompatíveis sugerem
uma evolução essencialmente por cristalização fracionada (fig. 3). A
correlação negativa de diversos elementos (Al, Fet, Mg, Ca, Na, Ti, P,
perda ao fogo) vs. Si indica que os minerais fracionados foram os fer-
ro-magnesianos (Fe-Ng), hidratados, plagioclasio (Pi), opacos, titani_
ta (TI) e apatita. Usando estes minerais no programa XLFRAC (9), de-
monstra-se que os cumulados (CM) de GT, GG e AG são qualitativamente
similares (fig. 4), embora distintos nas porcentagens modais. Os CN de
GT são mais ricos em Fe-Mg (̂  55*), enquanto os dos GG são ricos em PL
(• 82%). Dentre os acessórios, a TI ocorre nos CM de GT, havendo magne
titã e ílmenita nos CM de GG e AG. A adição de pequenas quantidades de
alanita e zircâo aos CM de GT e AG proporciona um excelente ajuste (em
termos das TR) ao modelo de cristalização fracionada de GT (20-30% de
crist.) e AG (fig. 5).

As rochas em lide mostram características afins aos granitói -
des tipo M (mantélicos) !cf. 10), citando-se: i) variações de gabri-
dioritos a granitos-tonalitos; ii) presença ubíqua de hornblenda nas
fácies menos evoluídas; iii) ausência de muscovita e alumino-silicatem;
iv) coríndon normativo < 1% e razões A/CNK <1,1 (met«luminosos); v)
baixas razões isotópicas iniciais do Sr (0,7023-0,7028) (5). Segue-se
que o enriquecimento em elementos incompatíveis (K, Rb, Ba, TRL) refle
te uma propriedade da fonte, e não o resultado de efeitos metassomáti-
cos superimpostos (3,14). A fig. 6 revela que, efetivamente, apenas
a fusão parcial do manto (lherzolito com 1-2% de granada) metassomati-
zado originaria os magmas de GT e AG.
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A formação de magmas tal ecxao descrito acima se encontra nas
regiões de convergência de placas, a fonte podendo ser a crosta oceini
ca ou o manto superior (11, 12, 13}. Sendo a crosta oceânica jovem (lõ
90, quente e hidratada), sua fusão parcial origina líquidos trondhjemT
ticos/tonalíticos (12,13). Caso esta crosta seja velha (logo, fria),
ela se desidrata antes de fundir. Os fluidos quentes liberados pela de
sidratação induzem a fusão parcial do manto sobrejacente, originando
magmas cálcio-alcalinos enriquecidos em elementos incompatíveis (12,
13).

Este trabalho traz como resultado principal a caracteiização
de um magmatismo juvenil, cálcio-alcalino, tendo como fonte primordial
o manto enriquecido. A sua grande extensão volumétricc (NE do Brasil
e W da África) e temporal (ele se estende ao Proterozóico superior) le
vanta um problema: como explicar um manto anômalo em tal escala e por
tão longo período (1600 Na)? Finalmente, considerando 2200 Ma como a
idade dos metagranitóides do Complexo Caicó (3,5) e 2000 Ma a dos or-
tognaisses "Gj" (17), segue-se que: a constituição do embasamento, a
deposição do Grupo Seridó e as intrusões sintectônicas dos "G2" envol-
veria um período máximo de 200 Na.
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* M M I T B SCftlU 0 * t l l M I U , NOROESTE 00 CEARi: CftRâCTERISTlCáS PETROLO-
ticii. SEOOUIHICAS e, SEQCRONOIOSI* Ra-sr.

STtllB SOftRES TâVtRES JUNIOR
JEAK-HICMCL lirON
M H 1 0 SEMIS OC SOUS* SORâTCB

Ceatre M Seed tec lee - UPP*. Ceixe Peetei 1611. 68059. Beiéa-Paré

a refit* neroeste te Estate «e Ceeré pertence a Protliicie Boraereaa
(Sautes ft Nates 100*) a ceapreeaac diterees conjuntos i ito-tstroturéf i-
cee a geetectlaicee C O B etoiudo a caractarlaticaa awite teriéteia. Os
tarraaee M i e ant if os tia eiee eaqeeeradee ne contexto da aacices c fai-
«ae aeteia (Nc«ee 1975) si ea cmtirli de cieaiftaaento <aare« et ai.
U M . 1000: Corotea ft aoreu 1909), es quote mcluea coapiexos snéissicoa
aigaatizaeee envoi«enao aequtncies erte e paraderivedas. grenitôidee a
faiaas *e recuas granaifticea latercaleees. Conjuntos «sis notes do Pro-
tarezêice Superior elo rtprtsentsdos paiee seqitlncies utejere-JaiDares
(ttetaeeediaeates a vuiclnicee et time ireu «ateiiArfice) que elo corta-
taa per iraeaee piutons tranlticos. tais cone Mtruocs a nocoaiso (Costs
et ai. 1070. nascieicnto ct ei. toot, Goreras at ai. 1988), aceapennedos
per eetree M « » S H O S (Serre da asrnis, TsptruaDs. «erro des Roles. Ner-
rmites a Sle Pewio). Essa aagaatisae irsnltico do Protarozòico Supt-
rier/Eepeieei6ico * eapieaenta connccido ne literature coae eneapios tf-
picoe es oremtostnese «rssiiiene do nordette do pals, a a sua carecte-
ruecle ea taraas da distrituiclo, idsds, patroavlaice e contento tecto-
nics dc coiococlo. torna-ee fundamentsi pars e coapreenslo da evoiuclo
aaeta reoile. «este artigo slo aprcsentedos os resuitedos de estudos pe-
trofrificos, I ito-aitlaicos e geocronoiòiicoe efctueeos no Srenito Serre
•a Oerrisa, es auaie fsiea porte de tese de aestraoo do priaeiro autor.

O corpo sranltico «ee sustenta a serra da Barrijs sitwa-ee e spro-
aiaedeaeate 22 »• a leste, ca itnne reto. de cidaaa de Soerei correspon-
deNdo e ea dee aeis perfeitoe 'stocks* circuieres do Breeii, coa diln-
tre aatra O.s c 7,9 na, perfeiteaente deiiaitado por contatos ftruscos,
latresivee. cea gneisses aiiaetfzedos do coapieno Nordestino onda, sues
fenades de onentecOce sueaeridianes slo trvncsaes brusceaente (Figura
D . Na sea porclo central o corpo eestace-se por constituir érees serre-
•s» cea altitudes aue aringea 700 aetroe. e quei contreete forteaente
cea sees por«6ea perifaruae, coa lergwree entre SOO aetros e i xa,
constituindo êrces erresedes s reietiveaentc planas. Nete-se nos seus
eerdes norte e oeste «a fraturaaento epromaedeaante E-w que tende e se
projetar to centro do corpo c quese deseperecer no restente dele; assim
ceae a emetlncie de aiguaae deecontinuidades, prAmao ao contato, cor-
respondendo e pro«s»cis fames e zonas ae trenscorrlnciee dd orienteçla
NE-SW.

Petrogreficeaente, este corpo é representado por granitoa leucocrâ-
tices (R < S), lestrípicoe, de grenuieçlo groeea e coioratlo rosso es-
aranqaicada. Noa teraos perfirltieos, os que is slo restritos ès porçSes
periflncoe, a granviado torne-se aeis fina (oordae de resfriaaanta) a
a tenei idade «a pouco aais CIJIZS. Ea sue constituído minerei preaoamaa
aicrociiAS pertltica, quartzo e piegiociisio ('"27-32), contendo teores
aesores da tiotita aarroa (< 9%), orgemzedee de «ode e definir uae ten-
tara granular nipidioaorfica, tendo coao ameraia eceesonoa zirclo, ti-
taaita, aianita, epidoto, apatite, fiuorita e opacos, alteradas par-
ciais ocerrea ea varioe amereis: piagiociisio (ssricita, cerooneto),
aicreeime (ergnoainereis), aiotits (ciente). *néns«s aodaia pietadae
ao dmgreaa dd Stracisisen (1076) indicea coaposido predoainante aonzo-
grenltice cea variadas ees eaapes sienogranlticos, qvertzosicnfticos c
eusrtzoaonzoAtticos (Fifvra 2.s),

•néiiscs quraicae da aiaaentoe aeioree e traças reveiaa, para aatae
recues, sitos veiorao de *io2 (72,60-75,40%), âiaOj (12.90-13,80%) éice-
iie (0,21-10.20%), K?0 (í,2l ea aedie), Ro/Sr <5,a?-iQ,Z7> e eemoe de
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Ft total, M O t CaO. Trata-ae dt um granito aubaicaiino coai riqueza re-
iati»a «a potássio, a v a r i a d o do índice agpaltico (0.77 a 1,17) indica,
para a maioria das amostras, uma natureza per a m e t e i u m m o s a , o que é
coafirnade na fItura 2.6. O diagrama Ba-Sr-R» mostra tratar-se de tipos
altamente diferenciadoa ( a n i n s e s somente de 4 amostras) em reiaclo aos
tranitos normais (Figura 2 . c ) . enquanto que no Rb x (Y • N O ) correspon-
dam a grani tos de ambiente m t r a p i a c a (Figura 2 . d ) . * análise do diagra-
ma multicatiônico B, x R 2 de La Roche et ai. 1980 (Figura 2.e) revela
ama posição, para o Granito Serra da Barriga, no limite dos campos de
granitoa a i c a l i n o s / s u b s i c a i m o s e no extremo superior do campo delimita-
da por Picner (1982) para ambiente p o s - o r o g ê m c o . Comparando-se ainda
com outros exemplos mundiais, ele situa-se exatamente no limite entre os
granitos tipo â do sudeste da austrália e da Província anorogênica da
Nigéria (Figura 2 . e ) . Esta tipologia de fato vem se confirmar através do
aito Indica G e / a i 2 o 3 (2,7 a 3 , 1 ) .

Um conjunto de 9 amostras de rocha total foi onaiisado geocronoio-
gicamente pelo método Rb-Sr (Tabela), as quais foram piotadas em um dia-
grama isocronico, juntamente com uma amostra de Novels et ai. (1 9 7 9 ) . Os
resultados indicam uma idade i s o c r O m c a de 482 • 8 na com uma razio ini-
cial (Ro> de 0,70963 + O . D O I B O (nsHO = 0 , 3 9 ) . Devido a ausência de de-
f o r m a d o e/ou metamorfismo afetando as amostras analisadas, este valor é
interpretado como a idade de c r i s t a l i z a d o do corpo, a Ro elevada indi-
ca, juntamente com a gama de dados apresentados, tratar-se de um granito
com forte c o n t r i b u í d o crustai na sua origem. Estes resultados revelam
também tratar-se de uma das últimas manifestaçdes ao intenso magmatismo
granltico reconhecido na regilo, cristalizado em níveis crustais eleva-
dos no mesmo contexto geotectfincio dos 9ranitos neruoca e nocambo.

as reiacOes desse magmatismo com o evento Brasiliano, atuante na
regilo, bem como a importância deste evento para a e v o i u d o dos estudos
na regilo noroeste do Ceará, ainda necessita aprofundamentos para poder
melhor definir o contexto geotectfinico de c o l o c a d o , a extenslo e a pe-
trogtnese desses granitos.
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O «RAN»TO 00 PAJé-NN 00 CE»»*. CARACTERIZ*CIO 6E0166ICA

PAULO SCRS10 DE SOUSA 60RAYEB
FRANCISCO OE ASSIS «ATOS OE ABREU

Caatra «• saacilitcias - urPA. Cai»a Poatai lBii, BB05S Betéar-Pa.

Na mataria evolutiva toa terrenos *eteararfo-mgaéticee aa pisteas
sraalticee teseapenita* tia importante papei cena marcadores ttaperaia «e
proceaaae geoiégicoa os m i a «ivaraaa. 0 entendimento aaa reiaçits gie-
•étricas per aiaa astakaitcilas can aa rechaa adjacentes, aa aspectos
te»teraie senados aas «atoa «e petrotrafia, per»item compreender t *f
pee l c i enatwate estratigréfIce a o contanto geotectinice na «aai aaa ee-
isceçlo teve iijir. os estuao» petroquímicos a geocronoiégicos coawieta*
a caracterizado «eases corpos.

Na Neraeste Brasileiro, o astuto de corpos granlttcea paia profusls
ca* «ue aiaa ocorra* a pela diversidade dos tipos encontrados, reveett-
aa da particular significado por fornecer eicaientas importantes a eeo-
preenate das diversas aaifeilnciaa geotectSmcas a* que aiea aa formarem.

O presente artite propBc-sc a caracterizar u« desses camas granf-
tices. aa auei propomos a danoaiinaçlo formai «a "Granito de Pajé", si-
tuada a eprojtimedeiaente IB km aa norte da cidade de Santa Quitérie, aa
ret lio naraaata do Estado do Ceará, o corpo e« questlo sustenta etarfeie-
flcaawate a Serra do Pajé, ca* altitudes superiores a 800 ai, ecompenneda
por outras menores tala cano os ssrrotaa doa campos, das Picos, Reesndo,
da Serrafem, da Latos do Rata, do Raio d do Agreste (Maura).

O Braaito da Pajé - Características Gerais

O corpo, da dimensão aetoiftlca, ocupa nata Arca da cerca da t W
um2, ca* tomate assemeinado a u* *•*, forma aasa resultante de dcsioca-
naatea sinistrais associados è Zona da Ciseinemento do Rio eroatraa a«»
a di»ide «uase simatricamente ao meio (Nsura). Suas dimensBes epro»i«e-
daa situaarse entre 28 k* de comprimento na dirtçlo l»-S « i»r§*r*» »a-
rlande entre 3,8 c 72 Um, Oa contatos com aa rochas regionais, represen-
tadas p*r paratnaiasca siuminosos com Biotita, ai i uatanita, tranada, a
a* Ktnar axarcaale ortotnaisses tonei (ticos a trenodiorlticoe, aiaa? «a
reenaa caicio-sn icáticss miimatizsdaa, slo te dois tipoa: mtrusi»o a
tectonico. IH primeiro caaa assina ia-se a preeençe de trande irraguiari-
daae d» superfície de contato. Bem co«o reentrâncias da «atariai franl-
tiea » N recuas «nAisslcss truncanda brvacanante auaa estruturas, proje-
tanaa-aa a* aiguna caaos, per dezenae de metros, veios irregulares, en-
trai acates, dcsenna* destacadas feiçSes agnéticaa da Dorda. xenfliitoa
ca* fer*ae a dimenaBee variadas ale co*uns, reprcaentasoa por gnaiaaaa
e« o»troe tipoa isotrópicos, e* maior a» Manor grau at eaeiwiiaelo. ff*-
g*-dneiairae de cor cinza a granuiatfa média, ala encontrados no interior
to corpo, cuja orige* ainda é duvitoaa (xenéntoa dae encaiiairtae, auté-
IItea a» treg*entoe da reenaa trazidos de nlvtiê eruataia «ais profun-
da»? >, M aagundo caaa, a»idencia«-aa iimitaa retoa, confrontando arua-
ea*anta a «atariai granltico COM aa tnaisaaa retioneia, atravéa «a zonaa
intenaawtnta dafor*ada« t* condi«Sea «tcteis, dsctais-rupteia « rúpteie.
Dentre esaaa ddstaca-se a zona te ciaai»a*ento do Rio Broefree, te earé-
ter tranacorrente ainiatrai, aua imprima deaioca«antoa aparentes no cor-
po •• arde« li t i l li i wa ê reaponsé»ei, a* parti, a m avi farm
atuai, u m outra zona ia menor expressle «eiiwita o corpo a SN, Ao longo
«ooaao zonas aa rocitoa ancontraarai «iionitizadaa i/o« fortemente eata-
e i m i i a • nidrotarmai izadas, marcadas «uitae vezes por famaa ricoa e*
sliica (auartzo leitoao), formanio criatao ratulneaa co* eapeeeurae da
ordem ti 800 «etroa.

H$» partia «ais cantraia to corpo, onti tatlo aituetaa ai a v u en-
pressass ti maior relevo, é deataeado um sistema te fraturae apro»i«a«a-
mente ortogonai coar orientado t-w o N-f, aulvirticiti interaactatae por
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entres pi «no» subnerizentais que limitem e condicionam ftic6ts morfoid-
gitss c o m t e case do Sirrott aos Picos (formas tipo "Plo de ftcucar*
c«ta p e r d e terminal ten aspectos de grandes cvkos). Para as laterais ao
corpo a morfoiogia muda ceaipieta*ente, constituindo áreas rebaixadas.
subRorizonteiiz»aas. onde slo comuns a presença de grandes laieiros
aplainados. Próximo ao contato, como é o caso de seu bordo norte, encon-
tram-se com certa freqüência estruturas de fluxo magmático, ressaltadas
nas f a d e s porfirlticas pela orientado subparaieia dos fenocristais de
K-feidapato.

Hcsoscopicomente, o tipo predominante de rocha é representado por
•m iranito de cor rosco a cinza claro rosado, de grsnuiado grossa, po-
dendo apresentar v a r i a d o para média e. eai certas partes, destacar tex-
turas porf irl ticos, onde fenocristais euédricos de m i c r o c i m a atinge*
até 3 cm. Feiçfles raoakivíticas encontram-se localmente nestas f a d e s .

Os estudos petrográfleos e petroquímicos em andamento, Pt mi tem
preliminarmente definir o corpo como relativamente nomogtneo compcicio-
naimente, com pequenas «inicies petroaréfícas entre os campos 09- moo-
zogranitos a sienograoitos, no diagrama de Streckeisen (1976). ft xtur»
mais comum é granular mploiomòrf i ca. tendo como minerais príncipe s mi-
crociina. piogioclésio, quartzo e Diotite e acessórios aianita. i rclo.
apatita, titanita e opacos.

O Cranito do Pajé e o Conhecimento Regional

Os traoaihos anteriores (Neves 1975, Braga et ai. 1981) posicionam
tsse corpo como pertencente a complexos migmatfticos-granf11 cos <Haciço
de Santa Ovitéria. Complexo TamDorii-Santa Ouitéria) e assim represen-
tando estágios avançados de g e r a d o de magmas durante os processos meta-
morfo-dcformtctonais antigos, ao curso do Pré-Cambrlano. 1 luz dos dados
apresentados e de pesquisas em andamento, tais como análises químicas de
elementos maiores traços e terras raras, assim como os dados isocrjnicos
recentemente obtidos em rochas deste corpo com idade de 537 * 21 n* (6o-
raveb et ai. no prelo), preferimos correlacionar o Grenito do Pajé, tem-
poral, petrográfica e estruturalmente a outros corpos de mesmas caracte-
rísticas geológicas, dos quais os representantes mais ilustres sío os
granitos flerueca, nucembo e Serra da Barriga, atribuindo-ine assim o
mesmo tipo de contexto geotect6mco de g e r a d o e posicionamento cr-stai.

REPeBIdCIftS BIBLIOGRÁFICAS

BftIGft, â.P.G.. HORftES, I.K.V. de. P*SSOS, C.t.B.. SOUZft, t.M. de.
«ORftIS, J.B.*. de; FRftNÇft, J.B. de. nEDEIROS, H.F.; VALE, P.ft.B.R..
•NDRftDE, v.ft. de. 19B1 Geologia da regilo nordeste do Estado do
Ceará, Projeto Fortaleza. Brasilia, DNPN/CPRH. i?3p.

GORftTEB, P.S.S.; TâVÍRtS JR., S.S.: LâFON, J.M. NOVOS dados
gdocronoiôgicos na região entre Forquiina e Santa Quitéria-CE. xiv
Simp. Geoi. do Nordeste (no preto).

NEVES, B.B.B. 1975 Regional izaçlo geotect6mca do Pri-camprieno
Nordestino. Slo Paulo. Tese de doutorado, instituto de Geocitncias -
USP. I98p.

STRECKEiSEN, á. 1978 To each Plutonic rocks its proper name. Eartn Sci.

183



i km

184



CA DO O H K i n SAbGUKERD, M , B
CAS.

A.F. Da Silva Filho • I.P. Guimarães
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O Complexo Salgueiro, dentre os inúmeros de idade
Brasiliana que ocorrem intrudidos no Cinturão Cachoeirinha-Salgueiro,
é um dos únicos representantes da série calco-alcalina rica em K,
juntamente com o plutão Serrita. A geoquinica de detalhe dos elementos
maiores e traços mostra que o complexo Salgueiro possui
secundariamente cararacteristicas de outras séries. O presente resumo
tenta explicar a distribuição de alguns elementos traços, sua
importância na evolução petrogenética, e a importância geotectõnica
das referidas abordagens. O esclarecimento das mesmas constitui uma
contribuição para o elucidamento da evolução do ntagmatismo intrusivo
d* composição intermediária-ácida do cinturão Cachoeirinha-Salgueiro.
Saologia •egional O Complexo Salgueiro se localiza no extremo sudoeste
do cinturão Proterozóico Cachoeirinha-Salgueiro (Brito Neves, 1975),
520 km a oeste do Recife. 0 Cinturão Cachoeirinha-Salgueiro,
constituído pelos Grupos Cachoeirinha e salgueiro (metassedimentos,
metavulcánicas, molassas e granitos), situa-se entre dois maciços
medianos. Rio Piranhas a norte e Pernambuco-Alagoas a sul (Brito
Neves, 1975), estando o limite com ambos marcado respectivamente pelos
lineamentos Paraíba e Pernambuco. O Complexo Salgueiro possui cerca de
250 km2, sendo constituído por hornblenda quartzo-monzonito fino,
hornblenda quartzo-monzodiorito e honrblenda quartzo-monzonito
porfiritico no sub-complexo este e por hornblenda quartzo-monzonito,
biotita-granito e hornblenda monzodiorito no sub-complexo oeste. As
relações de campo indicam que o sub-complexo oeste é o mais antigo (Da
Silva Filho, 1989).
gmmimimrínm Dezessete amostras foram analisadas para um conjunto de 25
elementos, utilizando ICP-AES, XRF e INAA, na Universidade de Londres.
Neste contexto foram incluídos os LIL (Ba, Sr, Rb e Th), elementos de
transição (Cr, Ni e V), os HFS (Nb, Zr, Ta, Hf e Y) e os ETR.
No diagrama de classificação de Peccerillo e Taylor (1976) (Fig. 1), a
maioria das amostras caem no campo das séries calco-alcalinas ricas em
K, com apenas algumas amostras do sub-complexo este caindo no campo
das séries shoshoniticas. As amostras analisadas do sub-complexo
oeste, quando projetadas no diagrama An-Ab-Or de O'Connor (1965), caem
no campo dos trondhjemitos, enquanto as do sub-complexo este caem no
campo dos granitos (Fig. 2).
A projeção dos teores de Rb versus Sio2 (Fig. 3) mostra correlação
positiva para as rochas do sub-complexo oeste e negativa para o sub-
complexo este. Rb é um elemento altamente incompatível durante
processos de cristalização fracionada em magmas de composição
intermediária a ácida, exceto quando biotita é a fase mineral extraída
(Kd > 3, Henderson, 1982). 0 fracionamento de biotita parece não ter
ocorrido durante a evolução do complexo salgueiro sub-complexo oeste,
ou se ocorreu, foi em pequena escala sendo superado por minerais com
Kd para Rb <l, como anfibólio, plagióclasio e piroxênio, o que
provocaria um aumento de Rb com a diferenciação, o Sr por outro lado,
está correlacionado negativamente com sio2 (Fig. 3), com o sub-
complexo oeste apresentando valores mais elevados. Como este elemento
entra facilmente na estrutura do plagióclasio e do feldspato alcalino,
a tendência apresentada mostra que a distribuição do Sr foi controlada
principalmente pela cristalização de plagióclasio desde que não se
observa nenhuma correlação de KjO com Sio2. Nenhuma correlação é
observada entre Sio2 e Ba. Sendo Ba extremamente compatível durante a
cristalização de biotita e feldspato-K, isto reforça o não
fracionamento de feldspato potássico e biotita durante a evolução do
Complexo Salgueiro. Th versus Sio2 apresenta uma correlação negativa
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(Fig. 3). ••bora os pontos «st*jam «190 dispersos. O coeficiente de
partição para o Th è pcuco conhecido, sendo «aior que 1 em esfeno,
torita, alanita e es alguns fosfatos (Thirlvall, 197$). A porcentagem,
model, relativamente alta, de esfeno e alanita nos fácies menos
diferenciados do Complexo Salgueiro, associada 4 correlação negativa
entre Tio2 e Sio2 (Fig. 3) indica* que a distribuição dr Th foi
controlada pelo fracionamento principalmente de esfeno e alanita.
Zr, Nb, Y e Hf apresentam correlação negativa COR S:02

 b** definida
(Fig. J). A correlação negativa apresentada pelo Zr e Hf sugere
fortemente o fracionamento de zireão durante a evoluç"o do complexo
Salgueiro, sub-complexo oeste. Entretanto, o comportamento do Zr e de
Hf no sub-complexo este parecem mostrar uma correlação positiva com
S1O2, indicando o não fracionamento de zireão. Y e un elemento
compatível durante a cristalização de anfibólio (Kci =2,5) e é
extremamente compatível com a apatita (kd -20). P2O5 mostra fraca
correlação negativa com Sio2 (Fig. 3). Logo, o comportamento do V no
Complexo Salgueiro pode ser explicado pelo fracionamento combinado de
apatita e anfibólio.
Apesar do espalhamento dos pontos observa-se correlação negativa entre
Cr, Ni, V e SiO2 (Fig. 3). Dados da literatura mostram que o
coeficiente de partição dos três elementos de transição analisados são
maiores que 1,0 para os minerais anfibólios, biotita, ciinopiroxênio e
magnetita, em magmas de composição intermediary a ácida.
Existe uma clara correlação negativa entre Sio2 e os elementos terras
rara* leves (ETRX.) (Fig 4), o mesuo não sendo observado em relação aos
terras raras pesados (ETRP). o*padrões dos ETR normalizados em relação
ao condrito (Fig. 4), exibem uma pequena anomalia positiva de Eu, que
segundo Arth e Barker (1976) podem ser interpretadas como resultante
do fracionamento de anfibólio ou sua retenção no resiiuo. A correlação
entre o* ETRL, representados pelo Ce, e os ETRP, represer*. ados pelo
Yb, (Fig. 5) mostram que as rochas dos dois sub-complexos apresentam
diferentes "trends"; as rochas do oeste apresentam curva com
inclinação muito forte enquanto que as do este apresentam curva com
inclinação menor, e razão Ce/Yb mais baixas que as rochas do sub-
complexo oeste. Os vetores de fracionamento indicam que os "trends"
resultantes da relação Ce/Yb foram originados pelo fracionaiaento de
titanita, apatita, alanita e zireão.
Diversos autores já correlacionaram a razão Rb/Sr de rochas graniticas
com a espessura da crosta (e.g. Condie, 1973), com o ambiente
geotectônico, e com a fonte do magma. As razões Rb/Sr encontradas para
ambos os sub-complexos são menores que 0,1, e indicam possivelmente
uma fonte profunda para o Complexo Salgueiro. Contudo o enriquecimento
do Sr verificado nas rochas do Complexo Salgueiro pode não apenas
estar relacionado ã profundidade da fonte, mas ao processo responsável
pelo enriquecimento do mesmo. Brown et ai. (1981), correlacionaram a
razão X/Rb com o ambiente geotectônico; as razões mais baixas estão
ligadas a rochas calco-alcalinas de arcos maduros, a rochas
localizadas em margens continentais, ou a rochas de ambientes intra
continentais. Os sub-complexos este e oeste apresentam razão K/Rb
bastante contrastantes (valor médio de 633 no oeste e 509 no este).
CMelomdw Os dados apresentados neste trabalho mostram que existem
algumas claras diferenças químicas e evolucionais entre os sub-
complexos este e oeste. As principais diferenças em termos de
elementos traços entre os dois sub-complexos são as seguintes;
No sub-complexo oeste Rb se correlaciona positivamente com o SiO2
enquanto no sub-complexo este a correlação * negativa. O Sr se
correlaciona negativamente em ambos, mas no entanto o sub-complexo
oeste apresenta valores mais elevados, o Hf apresenta correlação
negativa no sub-complexo oeste e correlação positiva no sub-complexo
este. No gráfico de correlação entre o Ce e o Yb verifica-se que •
correlação é mais forte no sub-complexo oeste e praticamente nula no
sub-complexo este.
0 comportamento dos elementos traços no Complexo Salgueiro pode ser
facilmente explicado pelo fracionamento em proporções variáveis de
hornblenda, ciinopiroxênio, magnetita, zireão, titanita e apatita.
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Os ET» tamhem indicam um* distribuição vinculada * diferenciação,
tende isto bastante claro entre os ETRL, com a remoção de Ce e Yb,
respectivamente por apatita e por titanita, com uma pequena
contribuição pela remoção de alanita. o "trend" apresentado pelo sub-
complexo este poderia ser o resultado do fracionamento de zireão.
A dualidade de afinidade «jeoquimica apresentada pelo Complexo
Salgueiro reflete uma evolução complexa, a partir de duas intrusões
distintas, que podem corresponder a dois magmas diferentes. Dados
petreerAficos do sub-coaplexo este (Da Silva Filho, 1989) sugerem que
pede ter ocorrido mistura de magmas também numa escala intra sub-
complexo.
A ratão It/Kb, diminuindo com a idade dos sub-complexos, juntamente com
o fato de que o sub-complexo este apresenta evidências de intrusão a
baixa profundidade, indica que houve mudança de ambiente tectônico
entre a intrusão do sub-complexo oeste e a intrusão do sub-complexo
este. As baixas razões Rb/Sr observadas em ambos sub-complexos indicam
uma fonte mantélica para o Complexo Salgueiro embora, dados de campo
indiquem certo grau de contribuição crustal (Da Silva Filho, 1989).
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1965)
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PETROQUÍMICA DO CSIMUTOIDE "G * A SUDESTE DE AÇU (FAIXA SERIDÕ. RN)

Hdpuiton de fMeiros {Bolsista OCR CWiyüepto. Geologia - UFDN)
Jtcsfjrrs Leterner (CRPG-OUS Nancy, França)

Herw Martin (Inst. Geologie, Uhiv. Hermes, França)
Bunuel Ferraz Jardim * sã (Depto. Geologia - UFRN)

{•) Apoio financeiro do CWq. KJNH»/PADCT, CEE e CAPES/COFBCUB

0» arar1toldes "G " constituOR-se en um elemento chave para esclarecimento
d* evolução tectôniea da Faixa Seridó. O argumente -Ir pasicionanento sintectônico e
as datações ca . 2 . 0 - i . ? Ga são a principal base para proposição <fe um rodeio orogê-
niCD po l i c í e l i co na r e g : i o ( l , 2 j . Os plutons a SE de Açu foram os primeiros a serem
utilizados nessa linha òr arg"enentaçar<!3i, e a presente comunicação visa contribuir
à sua caracterização petrr>lógic;i<-.«er ta*em 4 ' . Nesta área os granitóides intrudem
ao longo de uc cisalhanento dúctil tarqpncial na interfare embas.«iento-cobertura
(f ig . 1».

0 pUiton e const it>iícto por dr»i:; tipos l i to lõgicos principais: "augen"
gnaisses e leucogranitos. Os "auqen" mai^ses são asplanente prednmirumtes, tendo
cone minerais princjpair. o quartzo, microclina, piagiociásio c bi.^tita. as acesíó-
ries são esfeno, opacos, apat-it-a, .'ircSo o a l lanita . Clorita, cpltkito, lUiscovita o
cartwruito são irancrais secundários. Tant»1» an termos petroíjraficcs omn qiiijnicos e s -
sas rochas tem ccwposiçòrs gr«iitic;t", •/.iriündo de raonzn H 5ienoqranitos(ou arfamei^
tos a graritos no sistema dp D ôuri s U: Kort, V . Variações a t ijx» granodioriticos
astão presentes c i o inclusões sin-rw^rar iras, chegande a constü-uir corpos índivi-
dualizaveis n»is a norte ia .irea consicterai». A textura originai c porfirit ica cnm
"augen" fte microclinaítipi^ dominante; e quartzo «n uma matriz dp granulação mais f i
na. O quartzo está « t i r a d o e íntpnsanpntc recristalizado, com cibiaíJantcs contatos
[joligonais. A microelina e pobre em pertitas e quando est<is ocorram são õo t ipo
"string*. O plagioclásio ciK-ontra-ss sau=surit:za<3o com formação de epídoto, musec-
vita-sísricita e carbonato, são frwy;ep.res as núnnpquit.is tipo "txiJbous" nr* conta-
tos cow o feldspato potassico. A biot i ta é considerada com sendo inteiramente de
urigem netamórfira. O esíeno pode nr>strar rr ir ta i s reinjuiares com geminação pol is
s intét ica . Esta rocha apresenta-so fortemente deformada. A foliação é definida prin
cipalmpnte peia orientação dos "augen" r ia bi(^ ita. O ™?tdmorfismo *s«ociado pro-
vccou » recristalização do quartrc, fekfeuatos e tanfĉ m da b i o t i t j primária. Ape-
sar do estágio avançado da recrir.t<ili.;aç*j, é possível distinguir minerais relnrio-
nados ao entagio magnatico, represent ad»? por cr i s ta i s reliquiares íie apatita, z i r -
cao, a l lani ta , plaqioclasio(raro), parte do esfe^o, opacos o petos fenocristais de
'cldspato potassico posteriormente transfornvidns(efeito iect.')noinet<jnDrfico) em "a>i-

Mos diferentes diagramas prtrologicos, os "HKIOTI" gnaisses mostram geral-
mente "trend»" bastante rcgularcsIvidL- fi^j. ?.), sugerindo i«n procasno de diferencia
ção interna, o qual é caracterizado pela diminuição das concentrações dt- Ti, FG,Hg,
Ca e Sr enes o aisnento de SiC . O Rb r o K têm uma trndência ao enriquecimento
cem a evolução da diferenciação. No entanf", a dispersão relativa dp alguns pontos
indica que esses elfímrntos foram parciabnentr rcsnobilizados durante o metanorfisno,
•wn todavia implicar em met assomai; ano A? 1-irçia escala. A diferenciação produziu um
"trend" c í l c io -a lca l inoj f ig . 3) , ton.* Rido control*/!* pcia Jiminuição de minerais
réficox, aumento dr> frldspato potassico e cristaliZcição dp piagioclásio mais sódico
ao lomjo d* sua evolução. Um prneesso ÔP difcr^rRtiação por cristalização fracionada
«an segregação * cr i s ta i s por gravidade seria extremamente dificultado em razão
dos magma* grani ticos sernm constituídos por uma mist'ira de cr i s ta i s e líquido resi^
dual com ampla predominância das fases sólilar,, onde a viscosidade pode ser até se-
te vetes superior à dos magmas basalticos(6). Nessas rtx-has não foram observados
critérios pptrográficos qiie evidencin* uma longa história de cristalização para as
w — i e portanto, o imcanitmo de diferenciação mais aiequado seria o proposto por
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ttttlcMildt • Killer(7), onde o fracionanento cristal-líquido ocorreria após a colo
cação <fc> corpo, em função de diferenças de pressão, fluxo ou convecção. Os padrões
dt terras raras(fig. 4) são bastante fracionadas can enriquecimento nos tipos leves.
A* anoMlias negativas de Eu são pequenas a moderadas, sugerindo que o fracionanento
db plagioclásio não foi imito expressivo ao longo da diferenciação. A forma côncava
dos uadiões de terras raras pesadas sugere a presença de hornblenda na rocha fonte.

Os leucogranitos são, em termos deformacionais e de mineralogia qualitati-
va, similares aos "augen" gnaisses, destacando-se destes pelas suas menores pinpor-
ções de minerais máficos. A textura é equigranular fina a média. São bastante enri-
quecidas em silica, con média de 74%. Bn relação aos "trends" e concentrações absolu
tas obtidas para os "augen" gnaisses(fig. 2), são mais enriquecidos em Al e K, e em-
pobrecidos em Ca, Fe, Mg, Ti e Zr. Os padrões de terras raras (fig. 4) são menos fra
cionados que nos "augen" gnaisses, havendo um empobrecimento relativo nos tipos le-
ves. Estas diferenças sugerem, portanto, que os leucogranitos não foram gerados por
diferenciação direta dos "augen" gnaisses.

Tanto os "augen" gnaisses como os leucogranitos foram afetados por zonas de
cisalhanentotfig. 1) marcadas principalmente pelo aumento das proporções de muscovi-
ta e quartzo e, algumas vezes, também pelo enriquecimento em microclina. Bn termos
químicos, as amostras provenientes dessas zonas são caracterizadas por elevados teo
res de SiO e K, havendo ainda um ligeiro enriquecimento em Fe e Mg e empobrecimen-
to em Ca, em relação às amostras normais. 0 Sr mostra um comportamento variado. Es-
tes aspectos indicam que nessas zonas ocorreu uma remobilização mais intensa de ele-
mentos, também deduzível em virtude das marcantes modificações petrográficas. No en-
tanto, a regularidade dos padrões de terras raras sugere que estas não foram afeta-
das, apesar da forte intensidade da deformação.

O ambiente tectõnico dessas rochas pode ser discutido cm função de vários
discriminantes, entre os quais selecionamos os "spidergrams" normalizados para ORG
(8) (vide fig. 5) , onde observa-se a semelhança com os padrões dr> granitos orogêni-
cns, especialmente os sin-colisionais. Os padrões de ETR são tantoém similares aos
de granitóides tardi-colisionais, com curvas fracionadas e pequenas anomalias negati^
vas de EU. Granitos anorogênicos mostram padrões hem distintos, menos fracionados e
com expressiva anomalia de Eu(9).
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KMOMIMSfritlCft E GEMESE DE MOMS GMMTOIWS COR EHDOTO

DO BRASIL

SML.A.B.. FERREIRA, v.p., SOOS**.R., CVNHA*,*.A.L., ACUIAR**, u.u.r.
t LEAL, p.c.**

de Geologia «núcleo de Estudos de Grani to»), u m , c r . 7M2»

ife.PC. SO.OOO

pão e> Geociências , OPK. Recife,PE, SO.OOO

Ours* de Graduação «a Geologia, UFFE, Recife,PE, 5O.OOO

Cramitoides com epidoto magmitico (GE) são conhecidos no Cinturão
Cachoeirimhe-Salgueiro (CCS ; Sial, 19M, 1991, Sial c Ferreira, 1988.
199O) e fto Seridó (CS; Sial, 1989, 199O, 1991, Souza e Sial, 19*9,
1990). No Seridó. os GE são observados intrudindo o xisto Seridé e o
gnaisse Jucurutu ou apenas o embasamento (p.ex. Patu), enquanto que no
CCS são observados intrudindo preferencialmente filitos do Grupo Cacho-
eirinha e formam a chamada associação do tipo Conceição (Sial e Ferrei-
ra, op. cit.).

Critérios texturais no CCS e texturais e químicos no Seridõ com-
provam a existência de epidoto magmãtico. Seis relações texturais foram
observados nos GE no CCS, dos quais quatro são indubitavelmente magmã-
ticos: a) epidoto fracamente pleocroico, idiomórfico a subidiomórfico,
algumas vetes geminados, dentro de biotita; b) epidoto idiomõrfico com
núcleo de allanita idiomõrfica, sonada; c) epidoto que resultou da rea-
bsorção de hornblenda com sua subsequente precipitação ou d) epidoto em
intercrescimento veraiforme com plagioclasio não alterado. No Seridó
(p. ex. batólito de São Rafael) apenas 2 destas 4 relações foram obser-
vadas. Neste batólito, análises de epidoto por microssonda mostram que
a composição de epidoto varia de Ps,, a Ps,., composição esta típica
para epidoto magnético de acordo coV/Tulloên (1979, 198O.

Geobarometrla baseada no teor de Al no anfibólio cálcico para os
GE no CCS, revelou pressões entre 5.1 e 7 kbar, pelo processo de John-
son e Rtitheford (1989), exceto o batólito de Emas, cujos valores estão
em torno de S kbar. Anfibólio dos enclaves máficos parece ter sofrido
perda parcial de Al ao reagir com plagioclasio para produzir epidoto
granular, durante o resfriamento e em conseqüência falsas pressões, em
terno de 4.S kbar, foram obtidas. Pressões determinadas por Lima (19*9)
para metamorfitos do CCS variam de 2.S a S.S kbar e temperaturas de
400 e 7OOvC (estes metamorfitos não incluem os filitos). Temperaturas
l processo de Blundy e Holland (199O) para EG do CCS variam de 700 a

Para o batólito de São Rafael no Seridó, pressões entre 2.S e 4
kbar pelo processo de Johnson • Rutheford (op. cit.) foram obtidas. Tem-
peratura* entre 680 e 7SO9C foram obtidas pleo método de Blundy e Hol-
land (op. cit.). Para os metamorfitos regionais do Seridó, Lima (1987)
determinou pressões entre 3 e S kbar e temperaturas entre 4O0 e (009C.

Fragmentos de anfibolito estão presentes em quase todos os GE
da associação do tipo Conceição no CCS c são observados tanto nos en-
claves de quartso-dioritos como nos granodioritos hospedeiros. Isto pa-
rece indicar que os enclaves e hospedeiros são cogcnéticos ou que têm
a mesma fonte, se estes fragmentos são provenientes da fonte, como aqui
é suposto. A ausência de "quenching" nas margens dos enclaves quartxo-
-diorftlcos que são geralmente arredondados a elipticos sugere que sua
temperatura não era muito diferente daquela do hospedeiro, o mesmo fe-
nômeno se observa no batólito de São Rafael. As mesmas fases minerais
estão presentes nos quartso-dioritos e nos seus hospedeiros.

As composlçés médias para os quartso-dioritos e granodioritos na
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associação do tipo Conceição, no diagrama de Greig (Bender et ai, 1982)
(CaO + MgO + FeO + TiO2 • P2O5 -

 s i 02 " N a2° + K2O + AI2O3) caem dentro
do campo de coexistência de dois líquidos, o que sugere uma relação
genética entre estas duas rochas que poderiam representar a desmistura-
çio (Éniscibilidade de líquidos) de um progenitor único, o mesmo se
observa em São Rafael com relação aos enclaves quartzo-diorlticos e
quartzo monzonitos hospedeiros.

Além disso, no diagrama de Watson (1976) onde são plotados a car-
ga catiônica/raio iônico versus o coeficiente de partição llguido-ll-
quido (mifico/félsico) tanto no caso dos EG do CCS como em Sao Rafael
mostram 2 "Trends", o "trend" superior é caracterizado pela presença
de P.Ti e Zr, enquanto o inferior, inclui Ca, Ba, La, Y, Sr, La, Ce.
Este diagrama mostra claramente que P particionou preferencialmente
para o magma raáfico, }.em como o Zr e Ti _omo antecipado por Watson
(op. cit.) em seus ex̂ < pimentos sobre iniscibilidade de líquidos.

Embora que estudos isotópicis (O,Sr, Nd) sejam necessários para
confirmação, a luz dos presentes dados, não parece totalmente impossí-
vel que a assocaição do tipo Conceição bem como o batólito de São Ra-
fael, tenham-se gerado por ímiscibilidade de líquidos.
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Geoqutaica Preliminar d* Granitóvdes Pri a Sin-F, do Sistema Sergi-
pano

José Maurício Rangel da Silva

Departamento d* Geologia da UFPE.

Introdução

0» corpos estudados compreendem " stocks * e massas de pequenas
dimensões. Dois dos corpos maiores estão situados a norte da cidade
de Nossa Senhora de Lourdes (SE), e esses sofreram uma amostragem
mflfs completa (Figura 1). Amostras únicas de outros três, um deles
de dimensões métricas, foram também submetidas aos mesmos tipos de aná
lises dos corpos maiores assinalados acima.

Todos eles registram a foliação principal Sn + 1 dos metasedimentos,
que ê considerada por diversos autores como • segunda fase de deformação
que atingiu o Sistema de Dobramentos.

Algumas das amostras foram objeto de análises químicas completas,
que incluem a determinação dos elementos maiores, alguns elementos tra_
cos e as TR. Neste trabalho sSo relatados os resultados preliminares da
geoquimica dos elementos maiores e das TR.

As análises foram executadas na maior parte nos laboratórios da
GEOSOL - Geologia e Sondagens Ltda., em amostras pulverizadas forneci-
das pelo presente autor.

Geologia dos Corpos

Conforme mencionado acima, os corpos foram atingidos pela foliação
SR • 1 das encaixantes. Ao ntvel microscópico, essa estrutura planar
pode estar desenhada por grãos ou agregados discoides de quartzo ou de
feldspatos, por intererescimentos de muscovita, pela orientação prefe-
rencial de biotita etc.

Os corpos maiores situam-se na área da "bacia estrutural" de
Lourde»; o que fica localizado ã leste dessa cidade e que é segmentado
pelo Rio São Francisco não possui análises química».

Pelos estudos desenvolvidos, os três maiores têm em comum a) colo-
ração clara e presença mais ou menos constantes de muscovita varietal
e, b) aspecto muito homogêneo e puro, embora localmente possam estar
carregados da enclaves "surmícáceos" ou possuir enclaves dos metasedi-
mentos encaixantes.

Do ponto de vista petrográfíco, tratam-se de grani tos (campos 3a
ou 3b), com biotita e muscovita como acessórios varíetais,

Geoquimica dos Elementos Maiores

0 teor em silica das amostras varia de 69,8, média de algumas amos-
tras do corpo situado a norte de Lourdes, até 73,3%, valor médio para
quatro amostras do outro corpo posicionado a nordeste e próximo da ci-
dade aludida. Uma visão do conteúdo em silica dos vários granitóídes é
obtida na Figura 2.

Em relação aos outros elementos tem-se por exemplo que o CaO atinge
nos corpos mencionados acima cifras de 1,3 e de 0,99% respectivamente,
mas nos outros pode cair para valor igual a 0,77%.

Com exceção do corpo posicionado a norte de Lourdes, onde o Ka0
( » 4,8%) é inferior ao Na,O, nos demais em valores médios ou isolados
o inverso é mais a regra.

Plotadas nos diagramas de Peacock e AFM (neste último de forma am-
bfqua), as amostras podem ser classificadas como calco-alcalinas. Em
diagramas do tipo Marker, o MgO e o CaO decrescem regularmente com o
aumento do Índice de diferenciação ID.

A razão mol Al,0,/(Na,0 + K,0 + CaO) é variável e embora possa
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•tingir o caapo peraluminoso, «st* nio • um caráter marcante (Fi
gura 2).

Geoqutaica das Terra* Raras

As curvas normalizadas para condritos (valores do condrito Leedey
divididos por 1,20) seguem a mesma conformação, em especial no ramo das
TRP, afora a amostra MR - 196, coletada a NE de Traipu, que ê discutida
em separado.

As maiores divergências aparecem no segmento das TRL, o que pode ser
atribuído, em principio, quer a diferenças na fonte, quer a modificações
tardias produzidas por metamorfismo.

As curvas assemelham-se âs que foram reportadas por Giuliani fc San-
tos U9SI) para os granitõVdes calco-alcalinos "mais diferenciados" das
folhas Carira e Piranhas.

São normais aos dois grupos de curvas (do trabalho mencionadoe de»
ta investigação): a) empobrecimento nas TRP e tendência para apresenta-
rem nesse ramo uma concavidade; b) forte fracionamento desde o La até o
Lu d* forma que La/Yb >25 (Figura 3).

As curvas imitam também o leque de curvas descritas por Sial (1984)
para os granitóides calco-alcalinos do Espaço Cachoeirinha, havendo coin
cidência das razões Eu/Eu*, mas o fracionamento La/Yb desses últimos
granitõides é menos acentuado.

Quanto â amostra MR - 196, anota-se: a) fracionamento menos acentua
do das TR a b) elementos TR apresentam teores mais altos, de modo que ã
curva situa-se acima das demais.

Petroginese/Especulações sobre o ambiente Tectônico

Os corpos estudados ostentam um comportamento mais ou menos unifor-
me em seus atributos de campo, beia como nas características petrográfi-
cas e geoqu(micas.

As "assinaturas" das TR de quatro amostras são muito peculiares e
nesse aspecto parece justificado agrupa-las no mesmo conjunto,o qual se
ria distinto dos demais granitóides calco-alcalinos do Sistema Sergipa-
no.

Além do mais, as formas semelhantes das curvas normalizadas para con
drltos sugerem a cogeneticldade dos corpos estudados, isto é, processo?
formadores dos magmas e fontes semelhantes.

De acordo com as aludidas curvas, plagioclásio e hornblenda não se-
sempenharam um papel principal na evolução dos magmas, respectivamente
pela pouca importância da anomalia de Eu e pela ausência de anfibóüo
nos corpos.

fi provável que o comportamento mostrado seja resultante basicamente
da fusão parcial de fontes ricas em granada^com retenção desse mineral no
resíduo e não do fracionamento dos minerais acima especificados.

Apesar da peraluminosidade não constituir uma qualidade de realce, co
mo alias foi feita menção anteriormente, observa-se em dois corpos, além
de peraluminosidade uma razão A/CNK compatível com granitóides do tipo
S. Isto conduz a discussão para a importância que os mesmos teriam na
elucidação dos processos que edificaram o Sistema Sergipano.

Dos dois grupos de granitóides do tipo S descritos pela literatura,
• ) associados com colisão continental e b ) relacionados ao funciona-
mento de uma zona de subducção (posicionados atrás do arco magmático),
os granitóides deste trabalho seriam classificados no segundo grupo por
causa da discreta anomalia de Eu.

Além de tudo, i chamativa a semelhança entre as curvas das TR das
quatro amostras supracitadas com as curvas do Batólito Cordillera Blan
ca (Peru), que é julgado ser um modelo de granitoids gerado no fechamen
to de bacias de back-arc.
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COMPORTAMENTO GEOQUÍHICO DO PEGMATITO "MAMÕES" - PROVÍNCIA PECMATÍTI -
CA DA BORBORENA

Marcelo Rei* Rodrigues DA SILVA
Depto. Eng». d* Minas da UFPE

1 - Introdução
Muito embora tenha sido objeto da muitos trabalhos geológicos a

•inerelógicos, são praticamente inexistantas astudos gaoquínicos sobra
os pegmatitos de natais raros da Província Pegmatítica da Borboremft.

t grande a importância do estudo do comportamento geoquínico de
certos elementos da elucidação de problemas petrológieos, na estimati-
va fio potencial metalífero ou simplemente na prospecção de corpos peg-
matíticos não aflorantas (p. ex. CERNÍ,1982; GORDIYENKO,1971).

Como os pegmatitos. de uma forma geral, são rochas com granulome -
tria bastante grosseira, tais estudos são feitos em seus minerais prin.
cipais, da preferência aqueles que apresentam uma ampla distribuição
através do corpo pegmatítico.

0 pegmatito "Mamões" foi selecionado para este estudo por apresen-
tar o desenvolvimento das quatro zonas, segundo a classificação de
JOHNSTON Jr.(1945) e por possibilitar fácil acesso à amostragem.

2 - Pegmatito
0 pegmatito Mamões situa-se 3km ao Norte do Município de Equador-

RN. Encontra-se encaixado nos quartzitos da Formação Equador, no seu
fácies petrográfico de caráter mais gnáissico. Apresenta as Zonas 1,11,
III e IV e aineralizações de Ta, Be, além de manganotantalita como um
dos seus accessorios.

3 - Estudo Geoquímico
No pegmatito selecionado foi realizado um perfil de amostragem,par-

tindo-se do contato com a rocha encaixante em direção ao centro do cor-
po. As amostras coletadas foram pontuais e, sempre que possível, obede-
ceram a uma progressão geométrica. As amostras das Zonas I e II foram
reduzidas a uma granulometria milimétrica, a fim de possibilitar a se -
paração de feldspatos e muscovita sob a lupa binocular. As amostras pro
cadentes da Zona III (K-feldspatos) foram diretamente pulverizadas pa-
ra análises químicas. O material separado das Zonas I e II teve o mesmo
destino.

Algumas propriedades ópticas e cridtalográficas desses minerais po
deriam também ter sido determinadas, a fim de correlacioná-las com os
teores de certos elementos químicos. Mas, como já foi demonstrado por
vários autores (p. ex. JAHNS,1982) essas propriedades, assim como os
teores de alguns elementos químicos importantes no processo pegmatíti-
co (p. ex. Rb, Li, Ba, Sr, e t c ) , variam enormemente dentro de um mine
ral em escala centimétrica. Assiw. para os propósitos deste trabalho ,
apenas o comportamento geoquístico foi considerado.

No pegmatito Mamões as três zonas primárias (Zonas 1,11 e III) fo-
ram amostradas, muito embora a análise do comportamento geoquímico na
muscovita estende-se até a Zona II, tendo em vista a Zona III ser cons,
tituida quase inteiramente por K-feldspatos.

No perfil da Fig. 1 estão dispostos os teores de Or, Ab,Rb,Sr,Ga ,
Cs, Ta a as razões Na/K,Al/Ga,K/Rb e^Rb/Sr para os feldspatos analisa
dos. Os teores de Or mostram uma tendência crescente da Zona I para a
Zona II, estabilizando-se na Zona III, com excessão de uma única amos-
tra anômala situada na Zona II. Tal amostra exibe também anomalias ne-
gativas da Ab, Ga, razão Na/K e positivas de Rb.Sr e as razões Al/Ga e
K/Rb. Como a zona II dos pegmatitos da Borborema comporta, por vezes,
discretas concentrações de K-feldspatos, é pcovável, baseando-se nos
teores anômalos de Or e Rb, bem como o baixo teor em Ab, que tal des -
vio de amostragem tenha acontecido.

Os teores de Ab,Rb e a razão Na/K mostram a evolução da cristali -
zação dos feldspatos neste pegmatito; a albita predomina nas Zonas I a
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II, decrescendo abruotaesente na Zona III, • partir dai cristalizando-»*
apenas K-fcldspatos. Como o Rb substitui cristaloquímicamente o K na
estrutura dos K-feldspatos. era de se esperar um aumento de sua concen-
tração na Zona III. Comportamento semelhante apresnta o Cs. embora o nu
mero d* amostras analisadas no perfil não tenha sido significativo. o
Sr mostra um comportamento errático e. até certo ponto.surpreendente.No
processo pegmetitico ele^juntamente com o Ba (que não foi analisado)mos
'.ram uma tendência contrária ao Rb, ou seja, u* decréscimo em direção
ao centro do pegmatito. O Ga deveri» também mostrar um comportamento si
milar ao Rb, mas sua distribuição no pegmatito Hamoes foi um tanto irre.
guiar e provavelmente até contrária a esperada. Devido a pequena escala
de variações dos teores de Ga, pode-se atribuir este fato as baixas con
centrações deste elemento nos feldspatos. As razões Al/G* e K/Rb apre -
sentam um padrão inverso ao esperado enquanto que a razão Rb/Sr enqua -
dr*-se perfeitamente neste. O comportamento do Ta ê errático, não obs -
tante o número reduzido de amostras analisadas.

Mo perfil da Fig. 2, considerando as variações de teores na musco -
vita, observa-se padrões irregulares de K-Q, *12°3> RfcrSr.Ta e a razão
K/Rb. 0 Ga, apesar de um valor anômalo (negative), mostra uma tendência
crescente, normal a todo pegmatito formado a partir de uma cristaliza -
ção fracionada. Comportamento similar apresenta o Cs, apesar do número
de dados analíticos não ser representativo. A razão Al/Ga mostra um
"trend" negativo, também típico de uma cristalização fracionada, o Ta
comporta-se errativamente, mas o número de dados não é representativo.

4 - Conclusões
Da análise do comportamento geoguímico dos eleaentos maiores e tra-

ço* analisados, assim como suas razoes, os seguintes pontos podem se?
ressaltados:
a) em relação aos feldspatos os comportamentos do Or,Ab,Rb,Cs e da ra •
são Rb/Sr, bem que caracterizam um processo de cristalização fraciona-
da, das bordas para o centro do pegmatito, com um enriquecimento em K ,
Rb, (Li), Cs, etc. nos estádios finais;
b) tal tendência também se verifica com relação a muscovita, quando s-
observa o comportamento do Ga (errático nos feldspatos), Rb (um tanto
controvertido nas Zonas I e II), do Cs e da razão Al/Ga;
c) analisas de Li e dados complementares de Cs seriam necessários para
se estabelecer com maior nível de segurança o Kodelo de cristalização
fracionada d* pegmatito», como proposto por JAHNS 6 BURNHAN (1969),que
aqui •* delineia.

5 - Referências
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nPig. 1 - Comportamento qeonuímico de elementos maiores, menores e
traços ao longo de uma traversa interna no peqmatito Mamões
(faldspatos) .
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m m nonferico nos PECHATITOS SÕMIE AS ROOMS EMCAIUMTTES HA movi*
CIA IKMMfTlCA M MWBOREHA

Hsrcel» k s i s Kadriaues DA SltVA
**••• de Kin»» da OTPE

1 - Imtl .
OB aaammtitos de metais raros da Província Pegmatítica da Borbore-

*• si* ca»l»« Lidos já a quase cinco décadas. embora seja* carentes de
mamerass estudos geoquíaicos e petrológicos.

O efeito do aagae pegaatítico sobre as rochas encaixantes tea si-
do estudado a bastante tempo esi várias províncias pegaatíticas e/ou
peaaatitos do «undo, Nos últimos anos este fenômeno te« merecido estu-
das envolvendo geoquímica de elementos naiores e traços coa o intuito
de quantificar o balanço de transferência de «assa, entre outros obje-
tivas (SRCARER et ai..1986, p. ex.).

A fia de estudar o exeaorfisao dos pegaatitos da Província Pegaat£
tica d* terboreaa sobre as rochas encaixantes. dois pegaatitos foraa
selecionados para tal investigação.

2 - Peaaatitos
Os peaaatitos selecionados são: "ftoaões" e "Bezerro". O primeiro

situado 3ka a Norte do Município de Equador-RN c o segundo a 16km a
Norte de Parelhas-RN. 0 pegaatito Naaões está encaixado nos quartzitos
da Poraação Equador, no seu fácies petrográfico de caráter aais gnáis-
sico, enquanto que o pegaatito Bezerro intrude os granada-quartzo-bio-
tita sistos da Formação Serido. Ambos apresentam o zoneaaento clássico
definido por JOHNSTON Jr.(1945). ou seja, as Zonas I,II,III e IV. res-
pectivamente. Hamões apresenta-se aineralizado em Ta e Be, enquanto
que Bezerro em Ta,Be e Sn. Turaalina e fosfatos complexos são os acces
sórios encontrados no pegaatito Bezerro e aanganotantalita é um dos
accessorios que ocorre, por vezes, no pegaatito Mamões.

3 - Efeito Exoaórfico
A trans f o. .nação minera lógica mais comum nas rochas encaixantes, re

sultante da interação com os fluidos pegmatíticos, é a tuemalinização,
principalmente nos xistos da Formação Seridó. O xisto adquire um aspeç
to aais litificado, auito embora a foliação original seja preservada .
Ea secção delgada, os cristais de turaalina crescem poequiloblastica -
mente sobre a matrix lepidoblástica original, envolvendo grãos de bio-
tita e quartzo. Esta zona de alteração estende-se até alguns centíme-
tros do contato em direção â rocha encaixante. A turaalina dominante é
a shoerlita, embora nenhua estudo mineralógico de detalhe tenha sido
feito até o presente momento para melhor caracterizá-la. Cristais de
shoerlita zonados são observados ea escala microscópica, variando a
cor de marrom escuro a verde pálido, principalmente nas secções perpen
diculares ao eixo cristalográfico "c". No quartzito Equador a turmali-
nixação foi aais abrangente, não limitando-se apenas aos contatos com
os pegaatitos. Este fato tem levantado duas hipóteses quanto a origem
desta turaalinização: a) seria resultante do efeito exoaórfico de peg-
aatitos sub-aflorantes nos quartzitos; b) ou seria o produto do meta -
morfisao sobre sedimentos marinhos ricos ea Boro.

3.1 - Estudo Geoquímico
Ea cada um dos pegaatitos estudados (Mamões e Bezerro) foram execu

tadas traversas de amostragem perpendiculares ao contato pegmatito/ro-
che encaixante com o intuito de averiguar a extensão das variações geo
químicas causadas pelos fluidos pegmatíticos. Sempre que possível, a
amostragem obedeceu a uma progressão geométrica. As riguaras 1 e 2
mostra* as variações geoquímicas de alguns elementos maiores e traços
selecionados, assim como a razão K/Rb, por ser um importante indicador
geoquímico no processo pegaatítieo.

A traversa da Pig.l estende-se até 135 metros do contato de forma
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ducontinu*. Em relação aos elementos maiores nenhuma tendência clara
foi observada; o Rb mostra um "trend" geral descendente, principalmen-
te próximo ao contato (até 1 metro, aproximadamente). Por outro lado ,
• razão K/Rb não exibe nenhuma tendência objetiva, exceto nas amostras
mais próximas do contato.

O diagrama da Pig. 2 ilustra o perfil realizado na ro>~ha encaixan-
te áo pcgaatito Bezerro: A amostra mais afastada do contato (a 78 me -
troa) foi tomada apenas para efeito de comparação, portanto a análise
desta traversa será principalmente baseada nas amostras próximas ao
contato. Em relação aos elementos maiores, observa-se um decréscimo de
SiO, e um aumento de A1.0,, FeJO,, MgO, K_0 e NaO do contato para fo -
ra, enquanto que o Rb mostra um Surpreendente decréscimo, inclusive
considerando-se também a amostra distante do contato. A razão K/Rb
acompanha inversamente a tendência do Rb.

4 - Conclusões
A partir da análise dos perfis geoquímicos nos dois pegmatitos es-

tudados, as seguintes conclusões preliminares podem ser colocadas:
a) o efeito exemórfico dos pegmatitos estudados sobre as rochas encai-
xantes estende-se apenas a alguns poucos metros do contato;
b) os elementos maiores, considerando-se o pegmatito Mamões, não mos -
tram uma tendência bem estabelecida, enquanto que no pegmatito Bezer -
ro, observa-se um empobrecimento em Al.,0 , Fe_O_, HgO, K20 e Na 0 e
um enriquecimento em SiO_;
c) em ambos os pegmatitos o Kb e a razão K/Rb exibem "trends" bem def_i
nidos, ou seja, próximo ao contato com o pegmatito observa-se um enri-
quecimento em Rb e um conseqüente decréscimo da razão K/Rb.

Outros elementos químicos enriquecidos no processo pegmatítico(Li,
Cs,B,F) deveriam ter sido analisados para poder chegar-se a um quadro
mais definitivo com relação ao efeito exemórfico dos pegmatitos da Pro
víncia Pegmatítica da Borborema sobre suas rochas encaixantes. Da mes-
ma forma, um número maior de casos deve ser estudado para chegar-se a
conclusões mais fundamentadas, tendo em vista que o halos de dispersão
de certos elementos químicos sobre as rochas encaixantes constitue uma
excelente ferramenta na prospecção geoquímica de peqmatitos não afio -
rantes (ver TRUEMAN í. CERNÍ,1982 e MATHEIS t, KUESTER 1989).

5 - Referências
JOHNSTON Jr.,W.D.(1945):Beryl-tantalite pegmatites of Northeastern

Brazil.Geol. Soe. Amer. Bull. V.56:1015-1070.
MATHEIS,G. * KUESTER ,0.(1989): Geochemical exploration guides for ra-
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Springer-Verlag,Berlin: 312-321.

SHEARER,C.K..; PAPIRE,J.J.;SIMONS,S.B.;LAUL,J.C.(1986): Pegmatite-
wallrorck interactions. Black Hills, South Dakota; interactions
between pegmatite-derived fluids and quartz-mica schist wallrock.
Am. Mineral. V.71:518-539.

TRUEMAN,D.L. 6 CERNf,P.(1982): Exploration for rare-element granitic
pegmatites. In:Granitic pegmatites in science and industry, ed.P.
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Fig. 1- Variações <!• «lamentos maiores a traços «n euartislto ao loncio d* una trav«rsa
no contato cora o p«9raatito Han5«s.



Fig. 2 - Variações <*• ol«ri*nto» naioraa • tr«eos an xlito «o lon^e
un* travaria no contato eon o r*?natito Daxarro.



CONCENTRAÇÕES DE FOSFATOS NO COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMAFICO
DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, BAHIA.

JotéHaroidodaSilvaSá

Imtitato dt Gwdtnciaa-UFBa

CeMado M. d* Oliveira

Natalino V.M. de Siqueira

Cmtro de GteótncUt-UFPa

Abstract

Tbe maiíc-uiírama/íe complex of Campo Alegre de Lourdet contain* Fe-T'h(V)-rich bodieã gome of
them with At-fe phosphate enrichment in the oxidized zone. The mulls of chemical and mineralogkal
analysis in drill core Maniples suggest these phosphates ase related to weathering of primary apatite-
rich rod».

Introdução

0 complexo máfico-ultramáfico de Campo Alegre de Lourdei está situado na região norte da Bahia,
próximo da fronteira com o Piauí, constituindo um corpo de forma alongada, exposto numa extensão
de aproximadamente 11 km com largura media de 1,5 km, orientado segundo direção merídiana. Está
encaixado em gnaisses mais ou menos migmatizados, estruturalmente concordante com estas rochas,
as quais, juntamente com associações de quartzitos, quartzo-mica xistos e quartzo-feldspato gnaisses
formam o quadro litológico regional (Fig. 1). Grande parte da area está coberta por sedimentos de
natureza coluvUvaluvial, atribuídos aos períodos Terciário e Quaternário.

Os trabalhos de mapeamento geológico regional desenvolvidos pelo DNPM/CPRM (Ennes
et ai, 1973) registraram, pela primeira vez, a presença de mineralizações de Fe-Ti-V no âmbito do
citado complexo, o que motivou a CPM/CBPM a desenvolver trabalhos de detalhe para dimensionar,
caracterizar e avaliar as condições de aproveitamento econômico daquele minério (Lima et alii, 1977
e Souza et alii 1979).

Geologia • Mincralizaçõcf

0 complexo de Campo Alegre de Lourdei compreende um conjunto litológico intrusivo constituído
predominantemente de gabros com associações de termos anortosíticos, piroxenitos e corpo* ricos
em óxidos de ferro-titânio. Todo o conjunto foi submetido a deformações e metamorfismo regio-
nal, provocando alterações das feições primárias, refletidas na litologia atual que está representada,
principalmente, por metagabros, clorita-xístos e tremolita-xistos.

Estudos petrológicos realizados por Couto (1989) concluem que o complexo é um corpo di-
ferenciado e acamadado, cristalizado a partir de um magma toleítico, transicionando para alcalino,
compatível com o ambiente de intraplaca. Para essa autora, as texturas cumuláticas e gradacionaís
indicam que há cogeneticídade entre os termos litológicos, sugerindo a seguinte ordem de cristali-
zação dos minerais: clinopíroxênio (-fortopiroxênio) - plagioclásio - hornblenda pargasítica - apatí-
ta+magnetita+ilmenita.

Dentro deste complexo ocorrem grandes concentrações de óxidos de Fe-Ti, formando corpos
maciços constituídos essencialmente de titanomagnetita e ilinenita. Este minério está exposto em 11
corpos individualizados em morros que se destacam na topografia plana da região, apresentando en-
costas íngremes e geralmente circundados por depósitos coluvionares recentes. 0 interesse econômico
deste minério está na presença de concentrações de vanádio, com teores médios em torno de 0,75%
de V]O|, disseminados na estrutura da magnetita e ilmenita, principalmente na primeira (Souza et
alii, 1979). Na zona de oxidação o minério apresenta-se martitizado, com absoluto predomínio da
hematita.
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CoocmtracdM de Focfato*

Ahss teores de fósforo foram inicialmente observados no minério que aflora no morro do Tuiuiú, com
valores de até 5,6% de PjO5 (Lima et alü, 1977). Os trabalhos de Sota* et alü (1979), registraram
teores de até 19,8% de PjO» no minério do morro Testa Branca e a presença do mineral estrengita
(FePO«.2H,O).

Os resultados aqui apresentados apoiam-se nos dados de análises químicas e mineralogicas
obtidos nas amostras dos testemunhos de sondagem do furo TB-4, do morro Testa Branca, apre-
sentados nas figuras 2a e 2b. Este furo de sondagem está praticamente restrito à suna oxidada,
atravessando o minério maciço de Fe-Ti-(V), com algumas intercalações de material fino de cor cre-
me a rosa avermelhada, geralmente em contato brusco com o minério, aparentando tratar-se de uma
rocha bastante alterada.

A figura 2b most ia as distribuições e teores de Fe3O3, A13O3, PJOJ, SiOj e MgO ao longo do
furo de sonda, onde se verifica que no intervalo entre 16 e 32 m de profundidade os teores de PjO;

estão acima de 10% com dois valores extremos de 41,3% e 49,7% de P2O5 e um valor de até 28%
de PJOJ localizado a cerca de 3 metros de profundidade. Note-se que os valores mais elevados de
fosfatos estão relacionados com as intercalações de material alterado acima citado.

O fósforo está presente na forma de fosfatos de alumínio e ferro, tendo sido identifica-
dos, através de difração de Raíos-X, os seguintes minerais: variscita (AlPO4.2HjO) e estrengita
(FePO4.2H3O), predominantes e em proporções equivalentes e augelita [AljPO.»(OH)3], este último
verificado apenas na concentração de fosfato mais superficial. Hematita e anatásío são as principais
fases mineralogies* de ferro e titânio mas, na parte mais profunda do furo onde se reduzem os efeitos
do intemperismo, aparecem ilmenita, Ti-magnetita e serpentina. As análises de Raios-X também
indicaram a presença de caolinita, maghemita e goethita.

Conclusões

Os fosfatos identificados são caracteristicamente minerais secundários, comumente formados a partir
da alteração de fases mineralogicas da série da apatita.

Os teores e padrão de distribuição do fósforo ao longo do perfil de sondagem parecem refletir
melhor a alteração de concentrações relativamente altas de fosfatos primários do que simplesmente
uma concentração através de enriquecimento residual. Deve-se destacar que a apatita é um mine-
ral primário no complexo de Campo Alegre de Lourdes, localmente encontrada em concentrações
cumuláticas (Couto, 1989).

Depósitos tnagmálicos de apatiita em associação com óxidos de ferro-titânio são formadas a
partir de misturas eutéticas, separadas provavelmente devido a imiscibüidade com o líquido silicático
(Philpotts, 1967; Kolker, 1982).

Assim, o complexo de Campo Alegre de Lourdes torna-se potencialmente favorável para
concentrações primárias de apatita.
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M: minério de Fe-Ti-(V).

ma: rochas mifieo-ultramáficas.

qz: qaartzitoi, qaartzo-mica xistos e
qavtio-feldipato gnaisses.

gn: complexo gnáiuico-migmatítico.

Ĵ anticlinal com plunge.

-9-30'

2 km

Flg.l- Mapa geológico «mpliiicado da região do complexo de Campo Alegre
de Lonrdet (fonte: Lima et alii,197T)

Cl

Fig.2- Seccao geológica «implillcada do corpo de minério do morro Testa
Braaca (fnte: Sonta et alii,l»79). cl= coittvio TB-4= faro de sonda-
gem
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M: minério de Fe-Ti-(V).

mo; rocba máfko-iiltramáfica alterada.

Hm: hematita.

At: anatáiio.

Tm: titano-magnetita.

D: ilmeníta.

An: aagelíta.

Va: variseita.

Et: estrengita.

Sp: serpentina.
• • • = muito • • - médio • - pouco (•) traços.
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CARACmÜSTICAS GEOQUtMlCAS DOS DEPÓSITOS DC SULFETOS E
BOCHAS ASSOCIADAS NO COMPLEXO DO RIO SAUTRE, BAHIA

Abstract

i deposit of pyritc and minor pyrhotUe is enclosed in tremoJite-ricD roda oi Ike rio
Salitn CMMBJHC a rvlcmao-scdimeaUry sequence of Lower Proteramok age. Cbemkal analysis of boat
rodk» smpport a sedimentary origin for these rocks. The Co:Ni ratios in pyritc and pyrbotite (average
CoJti * 1,4) outpoint sedimentary ore type for sulSdes.

Introdução

O complexo do rio Salitre constitue uma associação fie rochas vulcânicas e sedimentam, com
orientação geral N-S, localizado na região norte do estado da Bahia, exposto ao longo de uma faixa
cem largura aproximada de 7 Km. Os trabalhos de mapeamento geológico e prospecção executados
pela CPRM (Souza et alii, 1979 e Souza, 1981) estabeleceram a organizarão lit^estratigráfica, o
quadro geológico-tcctõnico e indicaram potencialidades de mineralizações para deste complexo. Par-
tindo desses resultados, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM (Ribeiro, 1982, 1983 e
Brito, 1985) desenvolveu um programa de trabalhos a nível de detalhe, constando de levantamentos
geológicos, geoquimicos, geofísicos e sondagens que permitiram a descoberta de uma faixa minerali-
zada com sulfetos maciços.

Geologia do Complexo

O complexo do rio Salitre faz parte cia borda norte do craton São Francisco, tendo como embasa-
mento o complexo metamórfko-migrnatítico de idade arqueana, com o qual, geralmente, apresenta
contatos de natureza Uxtônica. Está coberto, na porção sul, por sedimentos do grupo Chapada Dia-
mantina (Proterozóico Médio) e a leste pelos calcários da formação Caatinga (Cenozóico). Os dados
geocronológicos disponíveis e as relações estratigráficas com as demais unidades, indicam para este
complexo uma idade mínima relacionada ao Proterozóico Inferior.

Os trabalhos de Souza et alii (1979) definiram o complexo do rio Salitre como sendo uma asso-
ciação vulcano-sedimentar de baixo grau metainórfico, intensamente deformado, constituído por me-
tapelitos, metarcósios, metagrauvacas, metabasilos e quarlzitos, reunindo características geológicas
semelhantes aos terrenos tipo "greenstone belts".

Segundo estes autores, a organização rstraligráfica do complexo compreende unia unidade
inferior constituída, na base, por quartzitos, ás vezes portando quantidades variáveis de tremolita,
feldspatos e algumas lentes de metacarbonatos. Seguem sr mrtabasiU» (anfíbolititos e tremolititos),
metavulcânicas félsicas, metavulcànira» niáfiro-iiltrarriííficas, com intercalaçôes de metacherls, meta-
tufos, filitos grafitosoí e, marcando o topo da unidade, um nível de mrtachert escuro e pirilosn. A
unidade superior é uma seqüência predominantemente sedimentar, imlivisa, constituída por metape-
iíios intercalados com metagrauvacas, metarcósios e raras lentes de qiiartzitos e metatarbonatos.

O padrão estrutural predominante é descrito através de dobramenlos isoclinais, com dobras
menores similares, isoclinais apertadas, tendo planos axiais de direção geral NNtvSSW mergulhando
paraESE.

Mincralisacao de sulfetos

A zona mineralizada ocorre cm sub-superfície ao longo de uma faixa coin pelo menos 500 metros
de extensão e uma espessura de aproximadamente 20 metros, constituída essencialmente de pirita
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c — psrrtiU «••wdmadi. Nest» «ooa os suifctos representam a m de 15* d» rocha, ehsgaado a
farsaar frantiayõri maciças ( > S M de mHetas) em níveis com até 6 metam de aptssura (Ribeiro,
MM). EsUaatoc destaca a |wei>ca de sy«»»n»,«>nio expressão fo zoa* tiuigndhurfa em
aéWa*d*> a» ssag» de uma. faixa com aproximadamente, 2,5 km de extensão.

As u i l í ii químicas 4o minério sulfatado revelaram baixos teores de Cu, Pb, Zo, Ni, Au •
Ag. Sssasatc a síwel microscópico pode-se observar alguns pequenas (rios de calcopirita c gaba*.
A pinta, em geral, forma grãos xenoMástico» compondo uma textura em mosaico, irregular, com
gnMHufao sjsisha a grosseira.

A n h ermixante da mineralização é um tremolitito com intercalaçõrs de quarteto micáceo,
tasesd* parte da. anídade inferior do complexo, otando posicionada entre um nível de xisto grafitoso,

, e o complexo gnaissico-migmatitico na base (Ribeiro, 1984), (Fig. 2).

Características Gcoquírnica*

A partir dos resultados de análises químicas para elementos maiores e traços, em 20 amostras de
testemunhos de sondagem, foi possível estabelecer algumas características geoquúnicas das encaixan-
tes d» mimrilinyaii e indicações quanto a natureza destas rochas. Do mesmo modo, os resultados
rttidos para a composição química dos sulfato*, através de análises com mícrosonda em 21 grãos
distinto» de pinta e pirrotita, permitem que se discuta a origem dessa mineralização.

Na ligara 3, estão plotados os dados das encaixantes da mineralização segundo o diagrama
de Leafce (1SM) que permite se identificar o trend" de diferenciação magmática de rochas toieíticas,
comparativamente às rochas carbonáticas e pdíticas. Estes dados indicam que as rochas aqui tratadas
são de naturesa sedimentar, constituídas de pelitos e misturas de pelito-dolomito (os tretnolititos).

A figura 4 apresenta o número de Niggli (mg) com relação aos teores de Cr e Ni, utilizados
par» distinguir entre rochas ígneas e sedimentam (Kamp, 1970). Também, nestes diagramas, fica
evidenciada a natureza sedimentar das encaixantes Jos sulfetos.

As análises efetuadas em 2 amostras do minério sulfetado revelaram teores de Níquel de 50
e 71 ppm (Feitos», 1965), não muito superiores a média verificada nas encaixantes (24 ppm de Ni),
embora valores anômalos deste elemento sejam citados na parte sul da zona mineralizada, no furo de
sondagem n° 5 (Brito, 1985).

As análises dos grãos de pirita e pirrotita possibilitaram determinar as razões entre Co:Ni,
parâmetro este freqüentemente utilizado para discriminar a origem de depósitos minerais, particular-
mente de suUetos. 0 valor médio encontrado em 21 grãos analisados foi de Co: Ni = 1,4. Esta relação
está mais próxima daquela verificada para os depósitos de sulfetos sedimentara, enquanto que os de
natureza exalativa mostram que Co:Ni geralmente é superior a 5 (Bajwah et alli, 1987).

Concirno*»

Os dados até aqui obtidos indicam que as rochas encaixante» da mineralização de sulfetos tem
características compatíveis com rochas sedímentares de composição predominantemente pelítica e
petito-carbonatica. Quanto à origem da mineralização pode-se discutir através de processos exala-
tivos ou puramente sedimentarei», o que ainda permanece corno uma questão que demanda maiores
estudos. Entretanto, os dados apresentados fornecem indicações favoráveis quanto a natureza sedi-
mentar dos sulfetos.
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Fig.l- Mapa geológico simplificado da região mineralizada do complexo rio

Salitre (fonte: Brito,1935)

Fig.2- Secçãogeológica construída a partir do furo de sondagem (F-10) que
atravessa a zona mineralizada (fonte: Brito,19H5).

Qa: cobertura arenosa inconsolídada.

Xm: quartzo-muscovita xisto.

Tt: tremolitito.

Xg: xisto grafitoso.

Bf: brecha ferrugínosa.

Tq: tremolitito com lentes de quarlzito micaceo.

Go: gnaisses do complexo metamorfico-tnigmatitico.

^minério (aulfetado) maciço e disaemínado(d).

• furo de sondagem (F-10).
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1EVIDêNCIAS DC UMA TCCTdNICA DC COLISIO-SUBDUCCZO NO PWOTCROZÕICO
INFERIOR NO NORDESTE DO ESTADO DA BAHIA

HARIA DA GLÓRIA DA SILVA

Curto de "os-Graduado mi Geologia (UFBA)

Ma porcio nordeste do craton do SSo Francisco (IA), encravada nos aimaa-
titos e gnaisse* do embasamento da regiio cratômca. encontra-se ua>a se-
qufncia de rochas supracrustais, compreendendo vulcanitos máficos, v«t1-
canitos féisicos a intermediários • sedimentos elásticos * químicos \n-
trudidos nessas rochas sâo observados corro» plutônicos féisicos ígrani-
tóides). máficos (gabros) * intermediários (dioritos * quartzo-diori-
tos)
Todo esse conjunto (Fig 1> foi caracterizado por Kishida Clf7*> COMO
uma tstrutura do tipo greenstone-belt.
Trabalha posterior realizado por Silva (1983>, na porçlo central do ter-
reno granito-greenstone, propôs o agrupamento dessas rochas ei* Domínios
Dessa for«a, a pardo basal da seqüência é constituída pelo Doainio Vul-
cânico Háfico (DVM>, que coapreende basaltos aacicos. porfiriticos,
aaigdaloidais, vesiculares. pilllow-lavas e brechas basálticas de fluxo
Intercalacoes sediaentares quiaicas e peliticas sio freqüentes ao longo
de toda a pilha vulcinica «áfica As rochas do (DVH) coarreendea cerca
de 69% da área de exposição do terreno greenstone
Estratigrafieaaente aciaa do DWM encontra-se o Doainio Vulcânico Félsico
(DVF>, constituído por lavas, piroclástica» e vulcânicas epiclásticas
(tufos de cinza, tufo* de cristais, lapilli tufos, aglomerados vulcâni-
cos, sedimentos vulcânicos retrabalhados)) de composição andesitica a
dacitica. Essas rochas, que compreendem cerca de 2SX das supracruStais
aflorantes, estSo confinadas a porcio central do greenstone Rochas vul-
canoquímicas (quartzo albitito com sutfêtos) ocorrem no topo desse Domí-
nio
No topo da seqüência supracrustal predominam rochas de natureza essen-
cialmente sedimentar (DS>, sendo os sedimentos elásticos grosseiros
(conglomerados) mais abundantes na porcio sul e os sedimentos mais finos
(químicos e peliticos) mais abundantes nas porcSes centro * norte do
greenstone Os sedimentos elásticos foram recentemente estudados por Le-
bede t Hoppe (199»), os quais concluíram que os mesmos sio de natureza
intraforaacional, derivados do retrabalhaaento das rochas vulcânicas
félsicas e intermediárias subjacentes, con muito pouca contribuído das
rochas gnáissicas e aigaatíticas (embasamento) circundantes De acordo
com esses autores, a área-fonte desses sedimentos teria sido um arco
magmático imaturo (sedimentos mais basais' que evoluiu para um arco dis-
secado (sedimentos do topo)
Os gramtóides intrusivos dividem-se em duas categoraís os sintectoni-
cos, de composicio granitica a tonaiítica e bordas gnáissicas e os pòs-
tectonicos, de composicio predominante granodiorítica e itotrópicos
Estudos geoquímicos realizados por Silva (1987) definiu os basaltos do
OVH como de natureza predominantemente ferro-toleítica, com caracterís-
ticas similares as de basaltos de fundo oceSnico, tipo P-MORB
Os vuteanitos féisicos foram identificados como de filiacio caico-aica-
lina, com características similares às dos modernos ambientes do tipo
margem continental ativa
Os granitóldes sintectõnicos sio igualmente de natureza calco-aicalma e
guardam estreitas relacSes de consaguineidade tom os vulcanites féisi-
cos e intermediários
Raros afloramentos de rochas ultramáficas de natureza komatiica foram
encontrados na seqüência, posicionados tectonicamente no DVF
Duas fases de deformado sio reconhecidas na porcio centro-norte do gre-
enstone (Alves da Silva a Natos, 1991) A primeira fase de deformado
(Dl) istio relacionados os eventos: <i> Fl, de deformado cisalhante.
com o desenvolvimento de zonas de cisalhamento de trend N-S e (11) fi.
relacionado a colocado diapirica dos domos granito-gnáissicos, resul-
tando no aparecimento de uma sucessio de antlclinais e sinclinais, com
eixo axial N-S e vergencia para este Essa fase Dl é resultante de uma
tectdnica tangenclal, relacionada ao fechamento da bacia, concomitante
ao diaPirismo granitico sintcctOnico A *tse 02, d* acordo com Alves da
Silva ft Natos <1*91>, está representada por um dobramento de grande am-
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pi Had», «aa afeta» taakéa • eakasaaeato tf» — ajaintia. cwja charneira *e
W M t r t a* aarclo ta l da greenstone Ness» regiSo (Faixa Weoer). a fo-
i l acS* * •» rack»* • • * I M U de cisalhaaento po»»uea «a trend E-U
0 Mtava «a aetaaarfisaa ««««a *e«u*ncia (Silva. 19f3> raw leu • evi»-
tfacia #e três tv tu tM. sendo «a evento inicial (HI) , de natureza h i -
dtrateraal (fundo octanico». »»e K o n v m a hidratacSo «a pilha vulcim-
ca. caa • —aanvolviaemto de paragênese» 4a facie» «isto verde * M ro-
Cka* valcSaicas aáficas * fe'lsicas. us tvftito suftseaitente «we>. «• natu-
rvsat r«*i«Mal «inaaoteraal. r*laciona«« a celecacia tfo* «ranitoid** sin-
t*ett«ic*s («in F2). «>• »roaev«u e «•••nvelwiavnto d* uaa zonalitf»d*
Mt—ér f i ta na u w f f i c i i , C M »araaén*sc» da ficivs nisto-v«rd« no c«n-
l r « . >r»dan»o latvralavnt* rara • fáci«« «ridoto-anfibolito ate > f i e i r *
an f iM l i t a . nas bortf»», ua «vtnto localicado. d* natures» taraal <H3>.
r*lacio*»*o a colocacSo do» cor^o* »lutônicos rós-tvctônico*
Trafralkos »r*liainar«s «obrc a avocronolosia d«5ta» rochas apontaa uaa
ida4* * • - * • * Wb-5r d» 2 17 6a (Protcrocoico Inferior> para os and*»i-
ta». itaa >dad* U-Pb <•• >ircS«s * aonazita df 1 I Ci para o* granitoid»»
•iatacttnico*. uaa idadv 2 9 Ca para o* snaiss»» • aataatito» do »aba»a-
avnto (6a»l «t al !*•*> 0» basatto» for»» datados P>IO aétodo Sa-Nd,
tend» «id» obtida uaa isocrona dp 2 5 • • 3 6a «Silva, 1987)
Cansidvrando (a) a pr»««nca d* basaltos tolaítico» d* fundo oceânico,
t i p * *-H0Wti (b> a »r«»»nça á» vulcamtos calco-alcalmos, similar»* aos
encontrado» no» moderno» aabiente» de marten» continentais ativa». <c> a
pre*enca • * piroclásticas félsicas geradas ea aabiente subaéreo. (d> a
prevenca de «ediaento» elásticos, de natureza turbidities, originados do
retrabalnaaento dos vulcanitos feitiços, <•) a presença de granitòide*>
foliado*, •intectôntco». geo^uimicaaente correlato» aos vulcanitos fé i -
»ico»i <f) a existência de uaa zonal idade aetamórfica relacionada ao fe-
cKaaente da bacia e a colocacSo do* gramtóidc* foliado». <*> o padrio
»infara«I datoraacional da seqüência, e (K) a presença de ua embasamento
«lâlico (2 • 6a> sobre o «uai a seqüência se desenvolveu, prop8e-»e *ue

• terrena «ranito-ereenstone do Rio Itapicuru tenKa tido uaa evolucio
• iai lar a dias moderna» bacias de back-arc ensiálicas, ea decorrência de
•a* tectinica de colisio-subduccio no inicio do i>roterozóico inferior
t f i t 2)
A vergéncia da subduecio este sendo proposta coa base na zonal idade fa-
ciolótica d* vulcanisao calco-alcalino. coa o predomínio de lavas a oes-
te e de Pirocla*ticas a vulcanoquimicas a leste <Fig* 1 * 2 )
A* iaplicacBvs geotectônica» e metalogenéticas de»*» modelo, a nivel re-
gional. *ao grandes e justif ica a indicacio de ua trabalho de integrac2o
do» dado» geológico» já existente* dentro da chamada Ouadricula de Eu-
clide* da Cunha, bea coao de trabalhos adicionai», aue permitam uma dis-
c«*»lo crí t ica da proposta de aodelo apresentada
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4a «ranulatlo canti*4tr4ca, da composição vasuvianita-apidoto-franatff»
ra.

0» Mpaaawnfcos «aolôaicos da datalhas II:SO) individualisaraai
oa tactitoa fine • aroaaairo supracitados, ban cos» idontificara* do-
bra* apartadas a iaocünais, associadas co» intansas transpôs*coss, re-
dobradas «««wndo ua> astilo aborto, invar tido a norattl. Narcantas cisa-
Ihaswntoa eowplatasi o contanto aatrutural, Muito import anta no controla
4os «nriawaciswntos •» scnaalita, princfpalawnta axarcido polos sixos
4a dobras, incluaiva das da arrasto.

Ovtroasi», a axanititacao na iraa t postar lor ã siinarali sacio
4a senaaltta, qua * dobrada nas isoclinaia, «nquanto as rochas com fi-
Itacf© frMiftica - anaissas facoidats a paaawtitos - sio tardias ast ra-
lacto a^ualas dobraa ou masao postar 1 oras, como * o caso dos pa «watt toa,
a/M tia» posição piano-axial corn as dobras abar t as a invar ti da» a normais.

9aoqui»ica**nt*, o tact 1 to fino a a scnaalita mostraram fiHa-
ele basicofila, ano^tanto o tactito «rossairo dasanvolvau-s» cosi íHia-
çlo intamadüria.

Na tantativa da sa astabalacara» diratrisaa para a prospacçao
am Iraaa acnaalit'r«ras similar**, buscaram-s* a* rofras da distribui-
«ie 4o tanfstini© na* rochas calciossüicéticas a ancaixantas, bom como
am ralado ia fsiços* asBiaitrico-aatruturata mais mar cantas.

Portanto» apoiadas nos mapa* oaoloaico* do dotalna, procadaram
M a*)o*tra«ana aspaclficas a analisas Iito9*oqu<micas, cujos rasultados
fora» uaa4os am calculo* d* paramatros patroqufmicos (alamantoa maioras)
a analisa oatattsticaa, sobratudo A «uisa da corralaçio «ntra os olaman
«oa manoras, num total da lot amostras d* canal, onda *a dosara» Cr,Hi,
V,Ti,*,llo,Sb,Bi, * N. Oa alamantoa maior** fora» dosados am apanas 12
4 M awoatra* 4* canal supracitada*.

Parta dessa amuatrav*» foi utilitária para a dafiniçSo da compo.
aiçao Minorai, atrava* d* mâtodo radio-cristalc^ráfico, o qua parmitiu
bem earactarttar os divervoa tactitos mapeados. Outrossim, fora» faitoa
perft* axpltcitador*» daa variações do comportamento do* divarao* Mine-
rai* e*s*n«iai* do* tactitos, a» faca i* feições ooo»atr«co-a*truturaia>
ou a» faca 4 «ranititecao, expressa pelo enaisse facoidal ou paios p*«-
awtito*.

Considerando a disponibilidade da amostrava» sistemática quo
o* trabalhos de desenvolvimento da iaitde procedia», utHtiara»-se car-
«a 4a oitocantos resultados 4» analisas química* de N a No, quo foro»
tratado* iram proarama da superfície de tandlncia, obtendo-s* wapa* 4o
i»awncantracio. Outro**im, a* coordenada* dos ponto* d* amostre**» o
•o oapoMOTM do minério noa mesmo* ponto* tornara» po*stv*l a elabora-
fio doa nopaa 4* contorno estrutural o 4* isopacaa, tamba» co» * apliej,



cio do supracitado programa "trend suface".
Os referidos mapas foram perfilados comparativamente e o primei_

ro deles ainda resultou nas confecção do bloco diagrama do comportamen-
to estrutural do minério.

Finalmente, estes datfcs da amostragem sistemática tabém puderam
ser utilizados para cálculos de parâmetros estatísticos, principalmente
confiáveis em virtude de poderem ser grupados em populações homogêneas do
ponto de vista estrutural.

Os resultados mais evidentes deste conjunto de métodos de estu-
do, permitiram as seguintes conclusões:

1 - os levantamentos geológicos de detalhe cartografaram e a a-
plicação do programa "trendsurface" corroborou as relagões entre os diver
sos estilos estruturais plicativos - dois isoclinais recumbentes a inver-
tidos, intrafoliares, e um aberto a suave, normal a invertido - além de
cisalhamento N-S a NE-SW, tsrdio ou posterior ao último estilo citado;

2 — a posteridade do cisalhamento em relação aos pegmatitos e a
situação plano-axial desses corpos em relação às dobras invertidas a nor-
mais, indicam que o cisalhamento ê provavelmente tardio às dobras normais
a invertidas, que são melhor expressas regionalmente;

3 — os eisalhamentos desenvolvem feição de um sistema binário e
há fortes indícios de movimento rotacional;

4 - os tactitos foram subdivididos em fi no e grosseiro quanto à
composição mineral e ainda em Norte e Sul, quanto ã sua composição em re-
lação ao calcário metamórfico, o que também eqüivale a uma maior influên-
cia sofrida a partir do gnaisse facoidal, que se situa ao Sul daquele con
junto de rochas;

5 - os tactitos do tipo maciço (classificação de Maranhão,1970),
foram formados a partir, principalmente, de metassomatismo alumo-cálcico
sobre o tautito fino constituído por hornblenda, calcita e diops'dio (com
filiação anfibolítica, parcialmente ortometamórfica), que originou o tac-
tito grosseiro, epidoto-vesuvianita-granatífero, através de reações dos
tipos seguintes: hornblenda + plagioclásio - diopsídio + plagioclásio
granada + vesuvianita - epidoto + quartzo;

6 - as similaridades geoquímica, petroquímica e petrográficas en
tre os tactitos qrossei ros e sugerem que o estágio aluminófilo se asso
ciou com o início da granitiza^ão na área;

7 - a classificação de Maranhão (op. cit.) deve ser observada em
sua conceituação estrutural, complementando-se, sitematicamente, pela com
posição mineral e relações texturais, sobretudo no estudo do seu tactito
grosseiro;

8 — 0 tactito discordante de Maranhão (op. cit,), via de regra,
vincula-se com local de cisalhamento, transposição ou estrangulamento por
"boudinage";

9 - 0 tactito poroso se posiciona vinculando com zonas de char-
neiras de dobras isoclinais transportas;

10 - as relações texturais do feldspato e da granada, no gnaisse
granítico facoidal e nc tactito, indicam que o estágio aluminófilo, e qui_
çá a graniti zação, ti\c;ram início na fase final da deformação que gerou o
último estiIo isoclinal associado com forte transposição;

11 - os pegmatitos, com posição plano-axial em relação às dobras
abertas a normais a invertidas, indicam a extensividade da atividade gra-
ni ti zante;

12 - a mineialização scheelitífera é dobrada com as isoclinais in
trafoliares, sendo, portanto, desvinculada geneticamente da grani tização;

13 - os enriquecimentos em W03 estão associados com os eixos da
última isoclinal, ou com os locais de interferência com os elementos geo-
métrico-estruturais dos eventos subsequentes;

14 - a-- excelentes correlações positivas com o cromo, indicam pa-
ra o tungstênio uma filiação basicófila;

15 - as excelentes correlações entre tunçs* ?nio e molibdênio con-
trariam 08 resultados obtidos por Busch (1979);
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lí - a melhor qualidade das correlações potenciais, podem ser o
retrato da maior mobilidade do tungstênio com crorao e molibdenio (e par
cialmente com níquel), ao longo dos eventos geológicos na área;

1? - os dados de coeficiente de variação atestaram a melhor re-
gularidade dos enriquecimentos em WO, segundo os controles estruturais
de eixos de dobras, principalmente das últimas isoclinais e das vincul£
das com cisalhamento;

18 - a scheelita original é prévia em relação ao diopstdio, mas
nio foi possível posicioná-la quanto ã hornblenda, de modo que pode ser
•edimentogênica ou básico-hidrotermal.
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AS SUPRACRUSTAIS OA REGIXO OE QUIXERAHOBIH. CEARA

FERNANDES A.H.M.; GOIS D.L.; NOGUEIRA NETO J.A.
e ARTHAUD N.H.

Universidade Federal do Ceara
Fortalcza-Cc

INTRODUÇÃO

A regifo de Quixeramobim, situada na porçto central do Estado do
Ceara (Fig. 1), * caracterizada pela presença de UM Complexo Grani tico
poli-intrusivo, o Complexo Grani tico de Quixada-Quixeramobim, o qual
tem COMO encaixantes rochas paraderivadas metamorfisadas em condiçOes
de facies anfibolito alto.

Outra feiçlo narcante da arca é a existência de duas mega-zonas
de cisalhamento düctil paralelas, a de Quixeramobim e a de Senador
Pompeu, ambas transcorrentes dextrais, com direçSo NNE-SSU. Essas
zonas de cisalhamento te* nítido controle sobre a intrusSo do Complexo
Grani tico e recorta** em parte a seqüência paraderivada.

0 conjunto metassedimentar de Quixeramobim, correlacionavel ao
Grupo Ceara (Arthaud et ai., 1988) esta disposto segundo una faixa de
direçlo RE-SU e compõem-se das seguintes sub-unidades: leucognaisses,
caleiosi1icaticas de composiçSo dominantemente anf iboli t ica, xistos e
gnaisses granatiferos, rochas caleiossi1icaticas intercaladas a xistos
granatíferos, quartzitos e lentes de mármore, gnaisses migmatiticos
(Gois et ai, 1991).

ESTRUTURAÇÃO

A faixa de rochas paraderivadas de Quixeranobim foi afetada por
deformaçSo polifasica, imposta inicialmente por uma tectSnica
tangencial geradora de foliaçío com baixo ângulo e lineaçio de
estiramento. Uma fase transcorrente posterior e marcada pelas mega-
zonas de cisalhamento de Quixeramobim e Senador Pompeu. Essas
transcorrtncias imprimiram uma verticalizaçto da foliaçSo regional em
altas temperaturas (zona da sillimanita com inicio de fus3o parcial),
conferindo ao conjunto um aspecto em leque. As fases tardias
correspondem a um funcionamento retromòrfico das transcorrtncias (zona
da biotita e, posteriormente, deformação frágil). Este funcionamento,
iniciado em regime transtensional, termina em transpressSo,
caracterizada pelo desenvolvimento, nos metassedimentos, de uma
crenulaçto penetrativa, com planos de clivagens verticais, paralelos i
zona de cisalhamento de Quixeramobim.

A foliaçío gerada na fase tangencial sofre vergamento e esta em
Ingulo com a zona de cisalhamento de quixeramobim. De maneira
idfntica, a lineaçlo de estiramento sofre uma deflexSo e se amolda a
zona de cisalhamento. Isto mostra que, no tempo, a fase de tectônica
tangencial e a fase transcorrente devem itr considerados como duas
fases diferentes e nlo como um sistema de rampas.

METAMORFISMO

De forma genérica, as paragineses encontradas em litotipos como
rochas caleiossi1icaticas, xistos, gnaisses, anfibolitos e mármores
concorrem no sentido de caracterizar elevadas condiç8es de "P" e "T"
durante o metamorfismo, com posterior abrandamento destas.

Nas rochas caleiossiliciticas, a associaçlo que melhor
caracteriza as condiçdcs de metamorfismo e constituida por diopsidio
• plagldasio anortitico. Reaçdes metamorficas com o aparecimento de
epidoto, envolvendo diopsidio e plagioclasio sugerem um efeito
retrom6rfico posterior.

A principal associaçlo dos mármores e composta por calcita •
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tremolita, contudo, «sic par Mineral possui >*?!• fai«a de
estabilidade (PxT). Nos mármores, C O M O nas calciossilicaticas, as
reaçSes envolvendo os Minerais acima citados podem aapliar seu ca*po
de estabilidade pela influfnci» da fase fluida rica C M C02 (fraçlo
atolar de C02). Desta for»», nlo * excluída a compatibilidade de
calcita + tremolita com o facies anfibolito.

Muito embora na seqüência paraderivada em estudo exista*
intercalates de pequenos "sills" de anfibolitos ortoderivados,
critérios de campo, baseados no fino bandamento e constantes
intercalates de calciossilicaticas sugerem que a grande Maioria dos
anfibolitos intercalados na sequfncia tenha origem Mctassedimentar. 0
par hornblenda • plagioclasio AnZ9-30 situa a rocha em condiçOes de
facies anfibolito.

Os xistos e gnaisses exibem assembléias bastante características
em Metapelitos, a saber: sillimanita, cianita, biotita, Muscovita,
plagioclasio e granada. Nesta situaçlo, a assiociaçSo
si 1imanita/cianita define bem as condiçdes do metamorfismo, ou seja,
de facies anfibolito, zona da sillimanita.

Alguns gnaisses apresentam certo grau de migmatizaçlo (gnaisses
Migmatiticos) e as reaÇes de surgimento da sillimanita parecem definir
a isftgrada chamada por Evans et ai. (1966) de segunda isõgrada da
sillimanita (Sillimanita II), a qual representa o crescimento de
sillimanita adicional através da quebra da muscovita. Por outro lado,
tanto nos xistos quanto nos gnaisses pode ser ainda detectado o
surgimento da sillimanita pela reaçlo c iani ta ̂ ±s i 11 iman ita .

A ocorrência de assocíaçSes minerais e minerais indices nos
diversos litòtipos permitiu o estabelecimento de uma zoneografia na
arca estudada (F ig. 2 ) .

Discussão

Produtos e reagentes da transformaçlo cianita ^ si11imanita
observados nos xistos e gnaisses estão representados por duas formas
distintas; a) cianitas e sillimanitas sin-cinematicas (definindo uma
lincaclo de estiramento) e b) cianitas sin-cinematicas e sillimanitas
pbs-cinematícas (estáticas em relaçlo i foliaçío).

UM esboço genérico indicando o "metamorphic path" para a reaçlo
acima (fig. 3) indica que o trecho 1 da figura representa a formaçlo
inicialmente de cianita e, posteriormente, de sillimanita, cm
condiçScs dintmicas. Este estagio corresponde a um espessamento
crustal, provavelmente por cmpilhamcnto de nappes, o que c confirmado
pelo aspecto sub-horizontal das fotiaçdes na sequCncia para-derivada.
Trata-se portanto dc um metamorfismo dinamotermal prògrado evoluindo
dc um tipo "presslo intermediária" para um tipo " baixa presslo". 0
trecho 2 corresponde ao fim do espessamento, com manutenção das altas
temperaturas. Neste caso, os minerais se desenvolvem em condiçSes
estáticas, o que e o caso da sillimanita. O trecho 3, que corresponde
a fase de eroslo/reajustamento isostatico (diminuicalo da temperatura
e da pressSo litostatica) seria caracterizado pela presença de
Minerais retrogradoi.
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EVOLUÇÃO METAMOltriCA DOS METAPELITOS DA REGIÃO DB SANTA
MMUA DA BOA VISTA-OROCO (PB)

Paulo Roberto Bastos Leite - Bolsista D.C.R./CNPq (U.F.PE)
Edmilson Santos de Lisa - Professor Titular/Dep. Geologia (U.F.PE)

A área em apreço está localizada na zona limítrofe de três impor-
tantes unidades geotectõnicas do nordeste brasileiro: o Cráton São
Francisco, o Maciço Pernanbuco-Alagoas e a Faixa de Dobramentos Ria-
cho do Pontal (Figura 1). O Cráton é representado na área pelos terre
no* granito-greenstone; o Maciço Pernaabuco-Alagoas corresponde aos
terrenos çnaissico-migmatíticos; e a Faixa de Dobramentos Riacho do
Pontal é representada na área por micaxistos e gnaisses com estaurolj^
ta, granada e cianita.

Guimarães et ai. (1984) utilizaram critérios 1itológicos para agru
par os «etassedimentos da área em quatro grandes unidades (Figura 2).
A Unidade Al cobre a porção centro-sudoeste da área e é constituída
de leucognavsses bandados com calhas de xistos e gnaisses com estauro
lita, cianita e granada, e intercalações de quartzitos, calcários, me
tabasitos e formações ferríferas bandadas. A Unidade A2 abrange gran-
de parte da porção centro-norte da área e ê constituída de biotita-
gnaisses, com intercalações de granada-biotita-xistos, calcários, cia
nita-granada-biotita-gnaisses com magnetita. A Unidade A3 restringe-
se ã porção sul e a uma pequena porção central da área e é composta de
migmatitose grani tos associados. A Unidade A4 cobre a porção leste
da área e é constituída de leucognaisses bandados com moscovita e bio
titã, localmente migmatizados, com intercalações de quartzitos, anfi-
bolitos, biotita-gnaisses e formações ferríferas bandadas com granada
e cianita.

A evolução metamorfica dos metapelitos da região de Santa Maria
da Boa Vista-Orocó(PE) foi determinada através do estudo petrográfico
em sessões delgadas, juntamente com os dados de geotermobarometria
obtidos a partir do geotermômetro granada-biotita e geobarõmetro pla-
gioclásio-granada-A12SiOS-quartzo, utilizando-se as calibragens de
Ferry e Spear (1978), Indares e Martignole (198S) eGhent et ai. (1979).

Pelo menos três fases de metamorfismo foram determinadas nas ro-
chas estudadas, sendo as duas primeiras relacionadas com metamorfismo
regional progressivo e a última com metamorfismo retrogressivo.

A primeira fase atingiu o fácies xisto verde alto aanfiboüto rom
associação mineral típica quartzo, plagioclásio, biotita, moscovita,
granada e cianita. A deformação associada a esta fase é caracterizada
pelo desenvolvimento de dobras apertadas e recumbentes com xistosida-
de e transposição plano-axiais. Os eixos das dobras são subhorizon-
tais e apresentam direção geral NW.

A segunda fase atingiu o fácies anfiboüto alto a granuü to com
duas associações minerais características que são: I - quartzo, pla-
gioclásio, biotita, granada e silimanita, encontrada nos gnaisses re-
gionais; e II - quartzo, biotita, moscovita, granada, estauroüta + /-
cianita •/- cordierita, encontrada em xistos encaixados em forma de
calhas nos gnaisses regionais. A deformação associada caracteriza-se
por dobras isoclinais ligeiramente assimétricas com eixos inclinados
para NW. A xistos idade gerada na fase anterior encontra-se dobrada e
observa-se o desenvolvimento de foliação plano-axial.

A última fase revela principalmente processos de cloritizaçáo e
sericitização. A deformação associada é representada por falhas e fra
turas com penetração por toda a área. ~

A distribuição das isógradas revela um crescimento do grau de me-
tamorf ismo de nordeste para sudoeste, com a seqüência das zonas da
granada, cianita e silimanita (Figura 2). A ausência de uma zona bem
definida da estauroüta está relacionada com a composição química do
sedimento original: a estauroüta serve para distinguir "metapeütos
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verdadeiros" de outros mica-xistos, uma vez que esse mineral se forma
em rochas pelítvcas ricas em alumínio e pobres em cálcio, mas raramen-
te é encontrada em outros tipos litológicos. Esse comportamento do grau
de metamorfismo está de acordo com as estruturas regionais e com a es-
tratigrafia da região, uma vez que as unidades Al e A3, localizadas na
porção sudoeste da área, são correlacionadas com o Grupo Caraiba, posj_
ctonado na base da coluna estratigráfica proposta por Leal (1970) para
a região.

Os dados de termobarometria confirmam o alto grau de metamorfismo
a que foram submetidas as rochas da região. A zona da cianita apresen-
ta temperaturas que variam de 5800 a 6600 C e pressões de 3,0 a 6,8
Kbar. Na zona da silimanita as temperaturas variam de 600o a 6900 e as
pressões de 3,5 a 6,0 Kbar (Figura 2). 0 pequeno número de amostras
analisadas não permitiu uma visualização em mapa da evolução termobaro
métrica, com o traçado de linhas de igual temperatura e pressão.
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FIGURA 1 - Mapa de localização da área estudada.
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O C i n t u r t o de C i s a i h a m e n t o N o r o e s t e do C e a r i t r e c o n h e c i d o c o m o a
p r i n c i p a l e n t i d a d e g e o t e c t O n i c s d e s s a p o r ç l o do N o r d e s t e B r a s i l e i r o
( A b r e u et t i . I S B B . 1 S B 9 ) . O S s e u s p r i n c i p a i s a s p e c t o s g e o m é t r i c o s Já se
e n c o n t r a m r a z o a v e l m e n t e o e m d e f i n i d o s , o m e s m o p o d e n d o se d i z e r da c e -
r t c t e r i z e c l o p e t r o g r é f i c a d o s p r i n c i p a i s c o n j u n t o s de r o c h a s .

E s s a á r e a a p r e s e n t a uma e v o i u ç l o g e o l ó g i c a c o m p l e x a q u e e n c e r r a uma
h i s t o r i a an t u » na qual se r e c o n h e c e m a f o r m a ç ã o de c o m p l e x o s g n á i s s i c o -
t r t n i t o i d t » e c o m p l e x o s de m é d i o - a i t o g r a u com r o c h a s s u p r a c r u s t e i s a
t i t s a s s o c i a d a s . O C i n t u r l o e s t á c o m p a r t i m e n t a d o em q u a t r o d o m í n i o s g e o
l ó g i c o s , e s t a b e l e c i d o s c o m oase nos p r o c e s s o s t e c t o n i c o s m a n i f e s t a d o s
s o s r e a s u n i d a d e s i i t o - e s t r u t u r t i s p r e s e n t e s ( a o r e u 1 9 9 0 ) . Na sua p a r t e
m e d i a n a s l o e n c o n t r a d a s r o c h a s g r a n u i l t t c a s da p o r ç t o .norte de G r a n j a e
ot t e r r e n o s g n é i s s i c o - m i g m a t l t i c o s de G r a n j a , u r u o c a e S e n a d o r s é , aco m -
p a n h a d o s de g r a n d e q u a n t i d a d e de r o c h a s s u p r a c r u s t a i s em f a i x a s c o n t í -
n u a s e d e s c o n t í n u a s . A s r e i a c O e s e s p a c o - t e m p o r a i s e n t r e e s s e s c o m p l e x o s
e as r o c h a s s u p r a c r u s t a i s jé c o m e ç a m a ser m e m o r e n t e n d i d a s m e d i a n t e os
e s t u d o s g e o c r o n o l o g i c o s u l t i m a m e n t e r e a l i z a d o s , os q u a i s f o r n e c e r a m m -
f o r m t c B e s i m p o r t a n t e s no q u e se r e f e r e è c r o n o l o g i a a b s o l u t a de p r o c e s
sos tem d e f i n i d o s na h i s t ó r i a e v o l u t i v a do c i n t u r l o .

N e s t e t r a o a m o , c o m o m a i s uma c o n t r i b u i c l o n e s s e s e n t i d o , slo a p r e
• e n f a d o s a l g u n s r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s , e n f o c a n d o o c o m p o r t a m e n t o do
s i s t e m a R t / S r e as i d a d e s e n c o n t r a d a s em d o i s a f l o r a m e n t o s de r o e n a s su-
p r a c r u s t a i s g r a n u i i t i z a d a s , d a s l o c a l i d a d e s de M o r r o v e r m e l h o de C i m a e
O r . P r i v e t , s i t u a d a s e n t r e as c i d a d e s de G r a n j a e C a m o c i m no C e a r á .

As r o c h a s e x i s t e n t e s n e s s a s l o c a l i d a d e s e nas s u a s i m e d i a ç f e s slo
r e p r e s e n t a d a s por g r a n a d a g n e i s s e s ( k i n z i g i t o s ) e c o r p o s m e n o r e s de e n-
d c r b i t e s e g r e n u i i t o s m é f i c o s . Os j r e n a d a g n e i s s e s , m i n e r a i o g i c a m e n t e
tio c o n s t i t u í d o s por q u e r t z o , p i a g i o c l é s i o , m i e r o c i m a , D i o t i t a e g r a n e -
dt c em m u i t o s l o c a i s por s i i i m a m t a e g r a f i t e . S l o r o c h a s em geral leu-
c o c r é t i c t t c o m o a n d a m e n t o m i l i m é t r i c o a c e n t i m é t r l e o , d e f i n i d o por lei-
tot f e i t i ç o s q u a r t z o - f e i d s p é t i c o s e m é f i c o s c o m p r e d o m m l n c i a de o i o t i -
t a , g r t n t d t e g r e f i t a . N o s g r a n u i i t o s m é f i c o s a m i n e r t i o g i t c o m p r e e n d e
n i p e r s t t n i o , d i o p s l d i o , n o r n D l e n d a , p i a g i o c l é s i o , g r a n a d a e q u a r t z o . O s
e n d e r b i t o s por s u a vez slo c o m p o s t o s por q u a r t z o , p i a g i o c l é s i o , n i p e r s
t é n i o , O i o p s l d i o , D i o t i t a e g r e n a d e .

R e t u i t t d o t G t o c r o n o i ó g i c o s

A p t r t i r de um c o n j u n t o de 7 a m o s t r a s de g r a n u i i t o s p r o v e n i e n t e s do
t f i o r a m t n t o dt f a z e n d a M o r r o v e r m e l h o oe C i m a ( 1 8 km ao N o r t e da c i d a d e
de G r e n j e ) , u m e idade R D - S r de 1 9 1 5 ± 19 na foi o o t i d a c o m u m a raz l o
i s o t ô p i e e iniciai de 0 . 7 0 5 B 7 ± o . 0 0 0 1 1 e n s w o de 4 . 0 3 ( T a t e i a , r i g . i t ) .
No c t t o do t f i o r t m e n t o dt v i i t o r . P r i v a t ( 1 0 km to N o r t e da c i d a d e de
G r a n j a ) , f o r a m t n t i i t t d t s t a m b é m 7 a m o s t r a s , a s q u t i s f o r n e c e r a m uma
idade ft 1 9 2 B t 8 0 M a c o m um» r t z l o isotflpict iniciai de 0 . 7 0 6 2 3 ±
0 . 0 0 0 1 Z t M S W D de t . B e ( T a b e l e , r i g . i b ) . Q u a n d o t r a t a d o s em um m e s m o
d i a g r a m a i s o c r í n i c o , o s d o i s c o n j u n t o s de a m o s t r e s r e u n i d o s f o r n e c e m uma
ida d e dt 1 9 3 6 ± 17 M e c o m umt r a z l o i s o t ó p i c a iniciai oe 0 . 7 0 5 8 8 ±
0 . 0 0 0 1 2 t H Í K D de 4 . B B . A Dot q u a l i d a d e das i s í c r o n a s o b t i d a s , a s s o c i a d a
te f i t o de ttr e n c o n t r a d o u m a idade s i m i l a r em d o i s s f i o r t m e n t o t d i s t i n -
t o s not levem t c o n s i d e r a r os r e s u i t s d o s o b t i d o s como g e o i o g i c a m e n t e
s i g n i f i c t t i v o s , o c t r é t t r nlo c o g t n é t i c o d t s r o e n a s t n t i i s t d t t (ptrt t
c o n f e c ç l o t t s i t ó c r o n t t , f o r t m u t n i z t d t s c o n j u n t a m e n t e r o e n t s g r a n u i f -
t i c t t m é f i c t s , e n d e r o i t o s c g n t i t t e s k i n z i g f t i c o s ) é um f t t o que d e v e
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ttr ressaltado e iev»ao C M conta para • interpretado (as r m i t i l M
teocronoiogicos.

interpretações e conciusOes

09 resultados isocronicos apresentados demonstre* eue houve, è »l-
» I I do sistema RD-Sr em rocha total, uma reomogcneizaclo isotopica «at
amestres tratadas, durante o Evento Transemezínico. Nesse casa, tais re-
sultados podem refletir a idade do processo «e grenuiittzeceo e por ex-
tenslo a idade de geraçlo das estruturas tectonic»» (aleitamento eompa-
sicionai e fonaçlo mi lon(tica). demonstrando dessa f o r m , a importèacie
do Evento Trensamazfimco na orseoizaçlo geométrica do Cinturto de Cise-
mamento Noroeste do Ceará, as razfes isotftpicas iniciais elevadas em
rtitçlo aos valores mantéiicos 3000 na atrás, sugerem uma n o t ó r i a crus-
tai prt-transamazomea para o conjunto de recitas granmftices estuda-
das.

Diversas outras idades isocrSmcas com valores similares encontra-
das em outras unidades iito-eatruturais (Novais et ai. 1979, Akreu 1990.
Hackspachcr et ai. no prelo. Gorayeo et ei., no prelo) reforçam as evi-
dèncias da existência em torno de 2000 Ha de um evento de atueçio ex-
pressiva na nistoVia evolutiva de regilo.
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INTRODUÇÃO A região investigada situa-se na porção norte da Província
Borborema abrangendo grande parte das porções norte e oeste do Maciço
Granltico de Acari, e plutônicas correlatas do Maciço de Totoró
localizadas no extremo norte da área, envolvidas por uma extensa faixa
constituida predominantemente de metapelitos da Formação Seridó (Fig.
01). O Complexo Acari - Totoró, alojado na porção central da Faixa
Seridó, representa a mais importante suite magmática sintectônica
afetada unicamente pelo Ciclo Brasiliano (Jardim de Sá et ai., 1987).
Grande parte deste complexo 6 determinado por intrusões graníticas, com
porções mais restritas de composições básicas a intermediárias, podendo
•er assin caracterizadas cronologicamente em três unidades (Legrand et
ai., 1988): a primeira unidade mais antiga é constituida por plutônicas
básicas diferenciadas com afinidade mantélica representadas por
hornblendito, meladioritos, dioritos e tonalitos. Esse conjunto
magmático, aproveitando profundas descontinuidades crustais
Brasilianas, ascenderia na crosta causando anatexia produzindo um
grande volume de granitos porfiríticos, da segunda unidade ( ricos em
biotita e hornblenda com presença freqüente de xenólitos básicos) os
quais são o resultado da mistura dos magmas das primeira e terceira
unidades. Esta última é representada por biotita leucogranitos
isogranulares, os quais por conta de sua composição eutética se
cristalizariam por último. Desta forma é muito provável que o processo
de cristalização do Maciço de Acari - Totoró tenha se dado desde os
primordios do Ciclo Brasiliano, com a primeira unidade, até o seu
final com a terceira unidade.

0 metamorfismo na Faixa Seridó, especificamente àquele ocorrido
durante o evento Brasiliano, não tem sido adequadamente estudado quanto
à sua distribuição local, regional e fontes de calor, apenas se fazendo
referência ao elevado gradiente térmico naquele evento. A grande
maioria das publicações menciona as condições de P e de T baseadas em
associações minerais desprovidas da preocupação, repito, da
distribuição local/regional e fonte termal ligada á meso-megazonas de
cisalhamento, as quais funcionam como condutos hidrotermais, com alta
permeabilidade, seja de baixa ou de alta temperatura. Tais condutos
responsáveis por dissolução e precipitaçáo(neoformação e/ou
recristalização) dos minerais, permitem a geração de alternâncias
métricas locais de faixas metamórficas contrastantes. Os recentes
trabalhos pioneiros, os quais invocam o papel do magmatismo como fonte
d* calor na Faixa seridó, são os de Lima et ai., 1989 e Legrand t
França, 1989 sendo que somente este último acrescenta, ainda de forma
preliminar, a influência da circulação de fluidos crustais na evolução
metamórfica para àquela Faixa.

Pela primeira vez o Complexo Granítico de Acari e as encaixantes
representadas principalmente pelos metapelitos da Formação Seridó, têm
sido investigadas no sentido da delimitação dos efeitos provocados pelo
grande volume de magma Brasiliano. Tendo como conseqüência a impressão,
naqueles metapelitos, um expressivo zoneamento metamõrfico ( Fig.01)
marcado desde a zona clorita - biotita até as porções mais elevadas da
fácies anfibolito delimitada pela zona da silimanita e localmente na
fácies granulito com cristalização de hiperstênio.

0 ZONEAMENTO Exaustivos trabalhos, efetuados através de perfis
perpendiculares afastando-se do contato micaxistos/Complexo granítico,
têm sido desenvolvidos com o objetivo em delimitar as isotermas ao
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kl* Complexo, coa e minucioso cuidado na caracterização da
cristslisaçáo/recristalizaçào d* blastos, suas relações d* crescimento,
critérios cinaaáticos associados • mesozonas d* ciselhaaento cos» os
canais d» fluidos quantos. Estas sempre caracterizados pala «ranulacáe
«rosseira dos ainerais o pala arando mobilidade da silica. Fa, MB, R O
Ms.

Ho corpo d* Tot or 6, situado no extras» norte da Arca (Figs, oi o
ia), • parte básica fas contato direto cosi os micaxistos (o que nao
acontece coa o restante do Maciço) hi a foraacáo de uaa estreita
aureola de aetaaorfica atingindo a facies granuiito na xona do
n m s T b l I O . A qual * caracterizada por uaa rocha coa fenoblastos
esAtiaétricos de granada, matrix fina, homogênea a xistesa a as vazas
preservando níveis «stirados e roapidos de calcio-silicáticas.

O liait* do corpo da Acari se faz coa taxa de deforaaçâo elevada e
ê aarcada por una estreita faixa a SILIHANITA sin-tectonica a Fj
ocorrendo principalaente em "sills" graniticos, coa espessura
deciaétrica a Métrica, transforaados auitas ea siliaanita quartzitos,
intrudidos nos aicaxistos. Essa conformação é bastante regular nos
liaites oeste e norte do corpo.

A parte nordeste e leste da area é aarcada pela zona da SILIHANITA
- CORDIERITA, a qual apresenta distribuição homogênea. Estas fases
ainerais aostraa uaa intima relaçáo de crescimento cedo a tardi-
tect6nicos(F3>, distribuídos ea micaxistos extraaaaente grosseiros e
lepidoporfiroblásticos. Pode taabéa ocorrer foraando concentrações
anômalas ea faixas estreitas associadas a intensa mobilização de
quartzo. É auito provável que o gradiente térmico elevado para esta
tona seja atribuída, náo a profundidade crustal, aas pela presença aais
proxiaa da superfície do Maciço Granitico coso mostrado no bloco
diagraaa da Figura ia.

A zona da CORDIERITA - ANDALUZITA é a porção mais expressiva e
abrangente do zoneamento e ocupa grande parte da regiáo oeste e norte
coa relaçáo ao Maciço. As cordicritas sáo blastos nodulares,
centiaétricos e predominantemente cedo a sin-tectônicos (F3), aais
raraaente tardios, ao passo que a andaluzita apresenta feições
texturais tardi a pós-cineaáticas relativaaente á F3. Mostra intima
relaçáo de crescimento coa a cordierita e pode se neoforaar como
aegacristais em condutos ricos em exudações de quartzo. A presença de
ESTAUROLITA nesta zona está ligada a níveis quiaicamente particulares,
onde a razáo Fe/Mg seria ligeiramente aaior ea comparação coa àquela
que peraitiu a blastese de cordierita. A associação CORDIERITA -
ANDALUZITA - ESTAUROLITA ocupa estreitas e restritas faixas, a
principio descontínuas transversal e longitudinalmente. Ê possível que
as isogradas contendo a estaurolita, já aapeadas, possam ser
prolongadas e até mesmo outras identificadas, isto ea funçáo das suas
ocorrências serem auito localizadas, restringindo-se a leitos coa
espessura de poucos centímetros

A zona BIOTITA - GRANADA é somente destacada numa estreita faixa a
oeste da encaixante do Maciço, nas proxiaidade da cidade de Cruzeta(RN)
* S. Vicente(RN). Sua distribuição longitudinal NE-SH náo está auito
clara e é auito provável sua interdigitaçào coa aquelas zonas de
gradiente metamorfico imediatamente aciaa e abaixo. A granada cresce
essencialmente no período tardi a PÔS-F3, sendo freqüente, desta
maneira, sua cristalizaçáo ao longo de todas as outras zonas.

As associações BIOTITA - HUSCOVITA * BIOTITA - HUSCOVITA - CLORITA
ocupam uaa pequena parte do extremo SM da área e sáo longitudinalanete
descontínuas para norte. 0 limite com a zona da biotita - granada se
faz de maneira transicional. Nesta regiáo limítrofe é comua se
encontrar estreitos condutos hidroteraais com biotita e granada
grosseiras dentro de um conjunto de biotita - auscovita/clorita
filitos.

Os liaites entre as várias isogradas ainda poderáo sofrer
alteraçAes sa funçáo do modo de ocorrência dos diversos ainerais
Indicas. Os quais ea geral se cristalizaa/recristalisaa
preferencialmente aproveitando os já citados condutos de fluidos
quentes, associados ás mesozonas de cisalhamento.

233



Alta de ttMMWteivto •ineralòeico * «vidente • variação 4*
•leç*e das rochas encai^entes, as quais passas «radativaaente de

perfirelepidoblásticas - lepidoporfiroblásticas.coa aineralogia
c**a?lexa, nas
erexiaidade de contate, a lepidoelástica, cos ainaralogia

siaales, nas regiões aais afastadas do Maciço.
ft possível aodelar de aodo coaperativo os pulsos

aeaaétices(diferenciação • enatexia crustal) cos suas respectivas
distribuição de calor, ao longo do Ciclo Brasiliano, e a
cristelitaçâo/rccristalizaçáo dos ainerais tipoaorficos. acrescida da
Histeria de crescisento relativo deste ainerais. Assia os pulses
aaeaAtices aais antiços (básicas e biotita - hornblende granitos tipo
"dente de cavalo") seriaa responsáveis pela cristalização
principalaente de hiperstenio, siliaenita, cordierita, granada,
biotita, auscovita e clorita, «st»» quatro ultiaos ea reçides aais
afastadas do corpo (cedo a sin-Fj). Ea seguida os leucogranitos, aais
jovens, provocaria* a recristalizaçao pelo aenos de siliawmita e
cordierita (sin a t«rdi-F3) e andaluzita, estaurolita, granada, biotita
e clerita (tardi a pos-F3).
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ITATUBA(PB): NOVAS OCORRÊNCIAS DE ECLOGITOS PROTEROZÓICOS ASSOCIADOS A
MINÉRIO DE Ti-Fe NA PROVÍNCIA DA BORBORENA

Hartmut Beurlen(UFPE,Depto.Eng».de Ninas)
Ricardo R.Pessoa(UFPE.Depto.Geologia)
CÍcera Neysi de Almeida(Mestrado Geociências,UFPE)
Sérgio Garcia da Silva Alencar(Curso de Geologia,UFPE)

Ocorrências de eclogito até então inéditas no Nordeste do Brasil,
•ntre as rochas máficas associadas a depósitos de Ti-Fe, foram identi-
ficadas e estudadas anteriormente em Bodocó e Floresta, Estado de Per-
nambuco, por Beurlen(1988) e Beurlen et ai. (1989). Agora o reconheci-
mento realizado nas ocorrências de Ti-Fe em Itatuba, Estado da Paraí-
ba, permitiu, mais uma vez, a identificação de eclogitos entre as ro
chás metamáficas associadas ao minério (Fig. 1).

0 caráter excepcional de ocorrências de eclogíticas em terre -
nos Pré-cambrianos no mundo e o seu potencial significado geotectôni -
co, pela sua usual localização em margens continentais ativas, consti-
tuem motivo para a publicação desta nova ocorrência, não obstante a
falta de análises químicas de minerais ou rochas, até o momento.

O primeiro registro da existência de eclogitos na área é encontra
do em Costa et ai. (1979). Trata-se de uma lente máfica com extensão
longitudinal superior a 1 km, sggundo ENE, e espessura aparente supe -
rior a 100m, mergulhando com 50 para SSW, em média. A lente é cortada
pela estrada Campina Grande(PB)-Taquaretinga(PE), 3,5 km a sul de Quei.
madas(PB) cerca de 20km a oeste das ocorrências de Ti-Fe de Itatuba.Os
eclogitos ali ocorrem como restos lenticulares com espessura decimétri.
ca a métrica, envolvidos por anfibolitos bandados. Acompanhando a len-
te anfibolítica a norte ocorre um nível de mármore rico em diopsídio e
localmente, olivina (oficalcito). A escassez de afloramentos dificulta
o entendimento das relações das metamáficas com granitos intensamente
gnaissifiçados e/ou cisalhados.

Três novos afloramentos de eclogito puderam ser registrados ago -
ra na área das ocorrências de Ti-Fe, 5 a 10 km a oeste da sede do muni.
cipio de Itatuba, sob forma de bandas, lentes e nódulos centimétricos
a decimétricos intercalados nos corpos de anfibolitos e piroxenitos ,
aos quais se associam os minérios ílmeníticos. Localmente, próximos
aos corpos metamáficos, observam-se afloramentos de mármore com diopsí
dio e olivina, assim como granitos gnaissifiçados.

0 estudo petromicrográfico dos eclogitos da área de Itatuba e
Queimadas permite reconhecer granada, clino- e ortopiroxênios como mi-
nerais da fase eclogítica. Outro mineral essencial, o quartzo, ocorre
sempre intersticialmente e substituindo parcialmente os minerais aci -
ma, de modo que a sua origem durante a fase eclogítica (albita=clino -
piroxênio aluminoso+quartzo) é provável porém não cotnprovável petrogra
ficamente. Como minerais retrometamórficos ocorrem simplectitas de an-
fibólio e plagioclásic, envolvendo e substituindo a granada e o clino-
piroxênio, sugerindo a natureza onfacítica deste último. A ausência de
plagioclásio primário indica o caráter eclogítico do metamorfismo.

A granada, com granulometria de 0,5 a 2,0mm, ocorre como poiquilo
blastos coro inclusões de opacos, apatita, quartzo e plagioclásio, sen-
do ora idiomórfica ora xenomórfica em relação ao clinopiroxênio, indi -
cando a formação simultSnea a este último. Ela pode alcançar até mais
de 50% na composição modal da rocha, quando pouco substituída por anfi.
bólio+plagioclásio e/ou quartzo. 0 clinopiroxênio freqüentemente tam -
bém é poiquiloblástico, envolvendo ortopiroxênio, apatita e, às vezes,
granada. Orto-piroxênío apresenta, freqüentemente, lamelas de exsolu -
ção e/ou geminação além da schillerização. Ambos os piroxênios são
parcialmente uralitizados, na maioria das amostras. O clinopiroxênio ,
a exemplo da granada, é freqüentemente envolvido por uma simplectita
de anfibólio verde+plagioclasio+opaco.

Nas bordas <?os nódulos, lentes e faixas eclogíticas, há o enrique,
cimento gradativo na quantic1»-^ de anfibólio verde e plagioclásio, às
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expenses d* granada • piroxênio, ass» como usa recristalização para usa
textura granolepidoblástica, onde anfibólios e plagioclásios envolve*
restos dos minerais da fase eclogítica.

Coleaan et ai. (1965) distingue* três tipos de eclogitos, e* fun -
çio do seu posicionamento geotectonico e composição química das grana
das. O tipo A corresponde a xenólitos centimetricôs formados no manto
• arrastados por magmas basalticos, kimberlíticos ou ultraaáficos duran-
te a sua ascenção até a crosta, próximo a limites passivos de placas. As
granadas nestes casos ten teores de piropo acima de SOt. O tipo B está eu
caixado e«_terrenos gnáissico-mignatítico-granulíticos com posicionamen-
to geotectonico duvidoso e tem granadas com teor de piropo entre 35 a
50%. 0 tipo C, con menos de 35% de piropo na granada, está sempre encai
xado em xistos azuis e/ou melanges, associados às zonas de subducção em
limites de placas ativos. Na literatura mais recente, no entanto, são ca.
da vez mais freqüentes os exemplos de lentes máficas com eclogitos em
terrenos gnáissico-migmatítico-granulíticos antigos, do tipo B de Cole -
man et ai. (1965), portanto, interpretados como relacionados a limites
ativos de placas (Austrheim, 1990; Wang et ai. 1990; Messiga et ai.1990,
entre outros).

As formas tabulares e grandes dimensões de muitos restos eclogíti -
cos em Itatuba e Queimadas, assim como a sua distribuição ao longo de
faixas de, pelo menos, dezenas de metros, não coaduna com a possibilida-
de de sua origem como nódulos arrastados por magmas máficos do manto(ti-
po A). O caráter poiquiloblástico de granadas e clinopiroxênios sugere
uma caracterização de tipo C, ligado: a limites de placa ativos.

Além da semelhança da própria associação litológica observada em
Itatuba com aquela de Queimadas, o fato das duas áreas estarem sobre um
mesmo "trend" estrutural conforme a fotointerpretação (Fig. 2(sugere uma
correlação entre os eclogitos das duas áreas em questão. Coincidentemen-
te ambas as áreas estão, também situadas sobre uma mesma anomalia gravi-
métrica positiva (Fig.l), que se estende linearmente desde Lucena, no li
toral do Estado da Paraíba, passando por Sapé e Itabaiana (também com
ocorrências de máficas e oficalcitos), Itatuba e Queimadas (Rand e Man -
so,1990). A mesma anomalia gravimétrica se projeta de Queimadas para WSW
até Floresta(PE) (Rand, inédito), em uma faixa aproximadamente compreen-
dida entre as falhas do Congo e Afogados da ingazeira (Brito Neves,1983)
conforme mestra a Fig.l: A suspeita de que esta anomalia seja efeito de
um adelgaçamento da crosta siálica, associada às ocorrências de eclogi -
tos Proterozóicos, suporta a hipótese, a ser perseguida nos trabalhos em
andamento, de que esta faixa Floresta-Queimadas-Itabaiana possa represes,
tar uma zona de colisão de placas. Corro idade mais provável desta sutura
se impõe, a princípio, o Proterozóico Inferior ou Arqueano Superior,ida-
de suposta para o metamorfismo dos graisse; e migmatitos encaixantes re-
gionais (Brito Neves,1983 e Gava et ai.1985) no sistema vestigial Pajeú-
Paraíba. Ê necessário lembrar, no entanto, que, também coincidentemente,
granitos brasilianos que sugerem "emplacement" em regime colisional fo -
ran identificades acompanhando a mesma faixa pelo lado meridional (Guima.
rães, 1969 e Da Silva Filho,1989) e que em outros locais no mundo já fo-
ram identificados eclogitos encaixados no embasamento gnaissico-granulí-
tico do Proterozóico resultantes do metarrorf ismo associado a colisão Fa-
nerozóica (Austrheim,1990). Assim a hipótese de formação por metamorfis-
mo de alta pressão i.iposto durante uma colisão brasiliana a rochas mais
antigas do Froterozóicc Inferior não pode ser descartada.
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A geologia da Faixa Seridó, «1 tefmcs de evolução orogênica, t«n sida debati
da à lut dt modelos monoclclicos (1,2) ou policiclicos (3,4). 0 reconhecimento da ope
raçào de regimes cinaaáticos distintos e sucessivos no tempo (estruturas transam ei 1-
ttt supariapostas a una tectônica tangencial; 3,4), não é por si só decisiva na prio-
rixacão dt um desses modelos, tarefa que requer a adição de outros tipos de "constrain
ts" (estratigrafia, geocronologia, geoquimica etc.).

Desde o trabalho pioneiro de Mello • Mello (5), a Faixa Seridó tem sido em
geral analisada como um bom exemplo do raetamorfismo regional de pressões baixas (6,7,
•)» o qual foi mais extensivamente detalhado por Lima (9). Outros autores discutiram
-sua relação espacial com respeito aos batólitos graníticos e unas de cisalhamento
brasilianas (10,11,12). No contexto de evolução orogênica, a hipótese policíclica de
mnda o reconhecimento de feições de poliiaetamorfismo. Por outro lado, uma evolução
.'.«tamórfica contínua, seguindo uma série de fácies ou envolvendo a clássica trajeto -
ria curva no espaço FT (13.14), é mais condizente com uma hipótese monocíclica.

Ha região a SE de Lages (RN), estruturas tangenciais de macroescala (F..F)
foram recentemente identificadas (15,16). Utn fabric piano-linear penetrative (S.+L.)
esta impresso em granitóides transamaaônicos e suas encaixantes do Grupo Seridó ou do
Oaepleao Caicó. A deformação dúctil transcorrente (F.) produziu uma nova xistosidade
ou clivagem de crenulação (S ), associada a uma lineação mineral de baixo "rake"; es-
sa cinemitica pode ser visualizada isoladamente nos plútons brasilianos. Estruturas
dúcteis-frágeis (F.) marcam os últimos incrementos da cinemática brasiliana. Além dos
minerais característicos do metamorf ismo de pressões baixas tão proeminentes na faixa,
foram encontrados vários litotipos portadores de cianita em diversas localidades (fi-
gura 1). B R caráter esporádico, a ocorrência de cianita nesta região já havia siso re
portada, inclusive sua interpretação como um mineral precoce na seqitência paragenéti-
ca (í).

A evolução estrutural macro e mesoscópica também está caracterizada na micro
escala, especialmente nos micaxistos. A análise de minerais Índices do metamorfismo
permite definir uma sucessão mineral a partir de critérios texturais e microestrutu -
rais (figura 2). Além de metapelitos aluminosos, foram estudadas rachas calciossilicá
ticas e anfibolitos.

Estaurolita (st) e cianita (ky) mostram-se essencialmente reliquiares, defi-
nindo cristaloblastos ocasionalmente portadores de inclusões (biotita, bi; quartzo,
qz; opacos, op). Os mesmos podem ocorrer dispersos na rocha, ocasionalmente f let indo
a foliacio externa S-, ou mais comureente, inclusos em porfiroblastos de andalusita
(ad) ou cordierita (cd); em alguns casos, observa-se relações de inclusão da estauro-
lita pela cianita.

A andalusita normalmente constitui poiquiloblastos englobando st, ky, bi, qz
e op. Ocasionalmente apresenta formas losangulares con foliação interna sigmoidal con
tinuada na foliação externa (S.=S 'S-). As terminações agudas desses blastos são rota
cionadas e exibam sombras de pressão com sillimanita (si) e quartzo.

A cordierita também constitui poiquiloblastos, con texturas de coronização
pela andalusita e ocasionalmente desenvolvendo textura simplética cem a sillimanita.
Esta última apresenta formas prismáticas ou aciculares, e muitas vezes substitui a an
òklusita ao longo de suas clivagens, A foliação S^ é parcialmente desviada, ou englo-
bada nas bordas, dos blastos de cordierita.

As granadas mi ortoanfibolito apresentam uma foliação interna descontínua
can a foliacio externa Sy sendo esta última desviada nesses poiquiloblastos, denun-
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ciando sua cristalização pré-F . 0 diopsídio nas calciossilicáticas ocorre CORD duas
geraçõe!, definidas por relações de inclusão diopsídio x diopsídio, incluindo uma fo-
liação interna descontínua no grão incluso.

Na área estudada, as estruturas convencionadas como F. são consideradas numa
cronologia sin-deposicional (16). Bn outras regiões do Seridó, é reconhecido um evento
de baixo grau cem desenvolvimento de clivagem de dissolução (cf. 3). As inclusões mine
rais na paragênese M podem ser algum indicativo desse estagio precoce na evolução das
condições FT.

O evento metamórfico M é caracterizado pela ocorrência de relictos de estau-
rolita e cianita, sendo o mesmo contemperâneo à deformação tangencial F, (16). A dis-
tribuição desses minerais não é reconhecível ao longo de toda a área. Isto provavelmen
te reflete diferenças nas condições metamórficas e na própria natureza dó pilha vulca-
nossedimentar. As associações em grau metamórfico mais baixo, ou em litotipos mais rea
ti vos (o pacote mais homogêneo e hidratado, dos micaxistos da Formação Seridó), seriam
mais facilmente desestabilizadas pelo metamorfismo superposto (M ).

A ocorrência de cianita e estaurolita pode ser explicada cem base nas seguin-
tes reações:
(i) nus + ilm + op «=* st + ky + gr * qz, rut, H o , K (17),
caso em que st e ky seriam paragenéticas. Numa evolução progressiva, ky poderia suce-
der a st através da seguinte reação:
(ii) st + nus + qz *=- ky + bi + H.O (Richardson 1968, in 18).

Neste caso, pode-se inferir (figura 3), para o metamorfismo M , condições m£
nimas de P = 4,8 kb e T = 5502C.

A ocorrência do diopsídio nas calciossilicáticas da região pode ser credita-
da à seguinte reação (Slaughter 1975, in 18):
Üii) trem + cc + qz Í = ? di + CO. + H O .

Para as rochas anfiboliticas, a ocorrência da paragênese granada + hastingsi
ta + plagioclásio (An y 17) é tida como índice do metamorfismo de pressões intermedia
rias em rochas máficas (18).

Considerando as curvas plotadas na figura 3, podemos admitir que o metamorfis^
mo M. ocorreu sob gradiente geotérmíco inferior a 309C/km, sendo assim do tipo barro-
viano.

0 evento metamórfico M caracteriza-se pela ocorrência de andalusita, cordie
rita e/ou sillimanita em associações sin a tardi-F.. As reações possivelmente envolvi
das situam M no fácies anfibolito de pressões baixas. Utn efeito progressivo de aque-
cimento crustal é evidenciado pela sucessão da andalusita por cordierita, e finalmen-
te por sillimanita.

A distribuição do fácies anfibolito em M e cosmopolita, inclusive em faixas
expressivas de transcorrência. Nessas faixas, distingue-se zonas mais estreitas, ex -
tensivanente milonitizadas e retrometamorfisadas (associações contendo clorita, mica
branca, epídoto, tremolita e outros). Longe dessas zonas (para as quais infere-se ati
va circulação de fluidos), os fenômenos de retrogressão são bem mais desenvolvidos, a
companhando "kinks" e fraturas F^.

Assumindo um modelo orogênico monocíclico, a mudança no tipo bárico do meta-
irorfismo (em paralelo aos diferentes regimes cinematicos), conduziria ã clássica tra-
jetória "em gancho" na evolução temporal dos parâmetros PT (18; figs. 7.5, 7.6). 0 ra
no da trajetória sob gradiente barroviano (correlato ao espessamEnto cruBtal Fj-F,)
teria continuidade, via o pico de alta temperatura M3 (efeito de "cobertor térmico",
aquecimento da crosta por adições magnéticas etc.), com o processo de resfriamento
sob pressões cada vez mais baixas (erosão, extensão pós-orogênica etc.)(18,13,14). Bn
tal caso, seria de esperar que, após cristalização da cianita*estaurolita (pressão ná
xima), a sillimanita (pico de temperatura) fosse sucedida pela cordierita e pela an-
dalusita. Como a cronologia mineral é precisamente a oposta no caso estudado, optamos
pela interpretação de dois eventos metamórficos distintos (cf. figura 3).

Os resultados obtidos mostram-se discrepantes em relação a recentes propôs -
tas de evolução tectononetamórfica contínua (necessariamente monocíclica; 1,2). BrtDO-
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ra. não constitua uai argumento isolMi—iite decisivo. • evolução da f i f i l » na ( •
•LÍD de Laqes é perfeitamente compatível et» um «odeio oroatnico po l i c ic l i co cenfonat
suatrido a* outros trabalhos (3,4)- Ocorrências adicionais de cianita s i o conhecidas
«D lemao da faixa Seridó, ta l como a oeste de São Rafael, l e s te de Ipueira (inclusões
dl gr anui i to con cianita ar. dioritos brasilianos; 19) e SH de são José ào Seridó. Es-
ta última foi considerada (•) COD parte da paragênese H. local . Acreditam que essa
interpretação deva ser revista de vez que a diferença de pressão (3 kb) dedutida ao
longo da seção transversal estudada por aqueles autores (sinfome de Cruteta) impli-
caria nuae sobrecarga l i tos tática da ordem de 11 km. dificilmente explicável no con -
texto da deformação transcorrente F . Mais provavelmente, essas ocorrência* poda* re-
presentar relictos do metamorf isra> barroviano N através da região.
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ASPECTOS PETROGRAFICOS E TEXTURAIS EM TERRENOS DE ALTO GRAU:
EXEMPLO DO COMPLEXO CAICÔ. RN, BRASIL!*)

Zorano Sergio de Souza - Dep. Geol., CCE/UFHN, CP. 1«3»

59.072 - Natal(RN).

Hervé Martin - CAESS, Campus de Beaulieu, 35.042-Rennes, França.

(*) Apoio financeiro de: CAPES/COFECUB, FINEP/PADCT, CHPq.

O Complexo Caicó compõe-se de uma seqüência de rochas supracrus
tais {metassedimentos e metavulcânicas) intrudidas por metaplutõnicas,
O conjunto tendo sido fortemente retrabalhado durante os eventos Tran-
samazômco e Brasiliano (1,2,3). Este artigo discute a constituição
petrográfica e textural das metaplutõnicas. Neste grupo, tem-se (2,4):
i) rochas meta-ultramáficas (hornblenditos, serpentinitos, talco xis-
tos) como corpos métricos sem relações de contato visíveis; ii) gnais-
ses tonalíticos (GT), gnaisses graníticos (GG) e augen gnaisses (AG),
formando maciços bem delimitados; iii) rochas máficas a intermediárias
(MI), presentes como inclusões em GT, GG e AG.

Petrograficamente, ocorrem variações de gabro-dioritos (MI) a
granodioritos/grani tos (GG,AG) e tonalitos (GT) (fig. 2). Os GT e GG
são finos a médios, homogêneos, com texturas grano-lepidoblasticas a
granoblásticas equigranulares. Os GT são mais enriquecidos em quartzo
(QZ) e minerais ferro-magnesianos (hornblenda-HB, biotita-BI) e pos-
suem as menores razões K-feldspato (KF)/plagioclásio (PL). Os AG são
médios a grosseiros, com abundantes porfiros (2,3-15,Omm) variavelmen-
te deformados de KF e PL (oligoclásio). Comparativamente, os GG contêm
proporções de QZ, KF, PL, HB, BI e titanita (TI) intermediárias entre
os GT e AG. Completando o quadro, as MI mostram texturas nemato-lepido
blásticas a grano-nematoblásticas; fenocristais reliquiares de PL (oli
go-andesina), KF (em leucodioritos) e diopsídio-DI (em gabros).

O evento D2/M2 (Transamazõnico - 1,2) ocasionou intensa recons-
tituição textural, obliterando feições prévias (primárias e Dx/Mi). Pa_
ragêneses com estaurolita, cordierita, KF, silimanita e cianita em me-
tapelitos caracterizam M2 como de alta temperatura e pressão média a
baixa (cf. 2,3,4). Nas metaplutõnicas, as texturas formadas são coeren
tes com as condições de temperatura elevada e equilibrio energético
(6,7), citando-se: i) presença generalizada de mosaicos poligonais de
feldspatos - FD (fig. 3a), HB, Dl; ii) geração de mirmciiiitas (fig.
3a); iii) homogeneidade ótica de FD, HB, BI, Dl; iv) constituição de
bandamento tectõnico (FD vs. barras de quartzo vs. minerais mãficos).
Essas texturas de alta temperatura são sincrônicas a microestruturas
S-C vistas em ortognaisses Transamazõnicos-"G2" (fig. 3b). 0 evento
superimposto D3/M3 (Brasiliano-1,2) se caracteriza pela concentração
da deformação em zonas de cisalhamentos transcorrentes (2). Nas áreas
delimitadas por estes cisalhamentos, M3 é basicamente térmico, em fá-
cies xisto verde, com (re(cristalização estática de pistacita (fig.
3c), QZ, TI, albita, opacos.

Apesar da forte intensidade de D2/M2, é possível reconhecer re-
líquias de fenocristais (KF, PL, Dl) e texturas primárias. Em particu-
lar, nota-se que as fases acessórias zireão, alanita e apatita (AP) fo
ram preservadas ou muito pouco modificadas. Outras características im-
portantes a resbaltar nas metaplutõnicas sãos i) variação modal grada-
tiva desde fácies máficas (com HB + BI) a félíicas (com BI), indepen-
dente da intensidade da deformação; ii) ausência de texturas indicate
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V M 4» ••tassoaatismo sódico-potássico (substituição de KF por Na-oli-
foclãsio, de BI por muscovita • epídotos (EP), de AP por EP) (8); iii)
•Iteração incipiente (sericitização, carbonatização, cloritização) ou
inexistente dos minerais.

Se^ue-se que os minerais atualmente encontrados nas metaplutoni
cas não diferem muito das composições modais originais. As variações
petro^raficas refletem, acima de tudo, diferenças químicas próprias
das rochas, e não modificações impostas pelo metamorfismo. «esmo algu-
mas texturas e relações entre minerais (porfiroblastos de HB e sobre-
crescimento de BI sobre HB) podem ser testemunhas de feições primárias
modificadas. Convém citar, ã propósito, que em séries calcio-alcalinas
não deformadas e não metamorfisadas, a HB é poecilítica e zonada, en-
quanto a BI é tardia na seqüência de cristalização magmatica (9).

Como conclusão, pode-se dizer que as metaplutônicas do Complexo
Caicó sofreram uma extensiva reconstituição metamórfica sobre condi-
ções de alta temperatura. O metamorfismo essencialmente isoquimico pro
piciou, todavia, o reconhecimento de parte dos minerais e das texturas
magmáticas. É de se esperar, portanto, que os "trends" geoquímicos prî
mar ias também estejam, no geral, preservados (cf. 10).
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MTAC5ES RS-SR * * S ORTOBERIVAtWkS DOS ÇftUPOS SXO vlCENTE/CAICo -
BORMREKA

£ltor. L Dantas -Pós-^raa 0«o
Peter C Hackspacher - IâCE/UHESP

Ko'i KíWBhltí - IC—USP
Jean * Lafon - CB-UFPA

INTRODUÇÃO

E» recentes ptsw>«<t n» suite <1*> ortotfenvadas dos Grupo* São
Vicente/Caicó, MACKÇPACHER et J ] (IW») P I S « » a rtlanonar » Província
Borbore** a u»a evolução >tctono-Mt»í(iCit no ciclo Transaaazõnico.
caracterizando am «Jior rei iodo «Je atividade ignea nesta época. Fora*
os prixeiros dados obtidos pelos Métodos u/Pb v Sa/Ma para a re»iit> c
os resultados permitira» w « t íonar e rt^enjar a evolução crustal da
Província Borbortm Datãos seaelSantes são apresentados por KRTRAMD 4
LASSERKE ti»7&> par» rp9infs de Hosgar correi3tAS na Àfríc».

0 objetivo otrste trabalho é f*7»r UK* cronologia de eventos na
r*si»o rt« S5o WircntR-Floiânia, através de datações radiowéti ica<i pelo
•étodo Kb-5r

As aaostrns fora» coletadas obedecendo as rfife-rrntrs unt(t»<les
seolóoica? dí-tinirfas «:• >apea»entos seológicos de detains. visan.Jo
estabelecer u*a orde* çeocronoloqic» entre as ortoderivadas Jo Grupo
São Vicente/Caicó. Foi feita deste moita. «•-> ítócrona para cada

As 4*tacã«s pelo «ttodo Rt>-Çr for?» obtic'^s no Laboratório de
6eocrono*.t<9ia da Universidade dç São Paulo ÍÜŜ V e na Universidade

do Pará (iJFPa).
Os resultados <»a apresentados nti Tabela I e Figuras 2 » o
Inicialmente» serão apresentados os resultados para cada litoloaia

(JKrUPf) SZO VJf.FWTE
ti neta*«bro«

Apenas 3 »aostras fora» analisadas (aaestra* E-17rE-í4 e
CCH» -> finalidade de cncpletar a ísócrona de Pessoa <1V7©> para esta
li'.ologVi» * »f lor^wpnto Í * - J i>. é obtida u n ísócrona de 1 9 3 * » 4# Ha
c m r«z5c inic ia l if-. > <1f ft 7*265* 0 —*Z4, e HSUD de • 9* (Figura 2)
Plt>«'*ntio-%p os ijrfdoç deste trabalho juntos co« os de Ptss ia foi» c i t ) ,
o erro CMper íinír.t ai siínent? UM POUCO, contudo a idadv é a M i n .
Pre-l^rjMos pntà>o apresentar os dados como duas reta» paralelas •
interprí-t:a*«>í >-*r;» vstrmtiio' co»o áevido a grande ho«o««neid»dc
cowu^iiit tonw! 'M 1'icha qve nío pe ie i t f >"• nnior espalKaiwrnto dos pontos
no "•âpreiin" da .»í?ío í íótopica "*Rb/**Sr .

É «esce'saric» » e *E auicnt» a tuant idade de pontos nesta ísócrona
pai a tentar d imnvu o erro experíaentsil
b> Hornklcnda-biotita-*nais«c» tonal i t i c o s

A Figura -< rc jre tmta a isócrona para esta l i tolO9i« c m idade de
? »\5 • 4?r. 1? e r^zão í- i .cial de • 7»* • • • 9 3 A reta é paralela às
J* Fiour» S COM razão i n i c i a l concordante dentro do erro experimental
cm as a«n',tr35 dos metaü^bro? C pequeno ntiaero de pontos (4) e a
hoffogcnidade conposicional da rocha contíbirira» para a elevada variaçio
na idade. A wodcv ada razão in ic ia l r^tletp a intensa Miaiaat izacão «uc
estas t ítolo»-!.?* apresenta» e* c s w o Os erro* p*ra ftx (r»zao i n i c i a l )
« idade loram enrüo reralculados ««guindo c r i t é r i o s sugeridos para O
ea*o (KMMSHItA et ai ,i99*>
e) ftiotita ortotnalt«es «ranodiorito* por f i r í t i co*

Considerados como represent?».>«» dt»*t» l i t n l o g i a a Ísócrona de
Pessoa <op ri*. > p*r» o afloramento DP5.8, c n idade de 2 17» <* 79 Ha.
e raxio in ic ia l de • 7»£ Este trabalho resgata ass i* a i«portincia
dest» ísócrona COMO UM» itfadc de pcsicionawcnto para esta» rocha*

OHUPO CAICó
O ortof»at»s«* tranít ico» clnxa «lne

A Ísócrona re lat iva * esta U t o l o ç i a foi obtida nos laboratório*
da UFPA • i referente a roch» »MOstrmda n» localidade do Saco da Luíza
(S«e Vlcente-RN) A idade de 2.161 • 24 Ha. e ra í ío i n i c i a l de • 7t32*
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+ •.•••31 nun» reta com 7 pontos (Figura 4), representa una isócrona
verdadeira com o HSUD de 8 7 2
•) Augen gnaitses graníticos

A Figura 5 representa a isócrona desta litologia, com idade de
B.2»A + 163 ha. e razão inicial de » 7©31 • <b «»08 Esta litoloaia foi
mapeada eu trabalhos regionais como granitóides do tipo 62 de S6 et
ai.(1981).
PUorm» d» evolução isotópica do Sr

Este diagrama permite avaliar qual a fonte e em que época a-i
rochas fórum geradas. Foram plotados os dados deste trabalho (Figura o)
juntamente com as idades conhecidas em literatura

As razões iniciais baixas das rochas do? Grupos São Vicente /Caicó
<0.7<>a-*.7©3> plotadas próximas a curva de evolução mantél ica, indicam
uma origem a partir do manto ou com curta residência crustal.

A razão obtida para os metagabros também são condizentes com ÍII:Í
cogeneticidade com os tonalitos-granodiontos Sao Vicente Os tonalitos
por sua vez mostram a influência da intensa migmatlzacao, ocasionando
aumento do valor da sua razão inicial («7«A>, resultando em maior
ínclinação de sua reta de evolução devido ao enriquecimento de Rn

Os ortognaisses graníticos e os augent gnaisses representativos do
Grupo Caicó mostram um tempo de residência crustal mais longo, com uma
maior inclinação das linhas de evolução isotópica, evidenciando um
maior tempo de diferenciação Apresentam-se, no entanto, subparalelas e
com inclinações semelhantes às linhas de evolução das litologias do
Grupo São Vicente, sugerindo que estas unidades tiveram fontes
semelhantes. As razões isotópicas iniciais também são semelhantes com
as litologias do Grupo São Vi-ente pm torno de «703. 0 diagrama
isocrônico de evolução Rb-Sr reforça as hipóteses sugeridas por
HACKSPACHER et ai. (1999) para os granitóides dos Orupos São
Vicente/Caicó, mostrando a cogenetisidaJe entre as litologias destas
unidades.

Neste diagrama a idade de 2.67 Ga. obtida por NEVES et ai.(1975)
na regiSo de Caicó não se alinha como os novos dados obtidos Isto pode
evidenciar que os dados aqui apresentados na região de São Vicente-
Florânj.a são >epresentativos de uma refitsao de uma crosta antiga ou os
dados :ie NEVES et ai . (op cit > não têm consistência regional, só local.
- DISC0SS»0

A evolução da Província Borborema tem sido entendida até o
presente com base em estudos geocronológicos aplicando os modelos de
HOOBARTH (1978) e MOOBARTH 8 TAYLOR (1981), nos quais é considerada
como irreversível a diferenciação do manto para a crosta em um modelo
de estágio único. Contudo, modelos atuais, como o de (DePAOL.0,1988)
consideram como cíc'. -cc o suprimento do manto para <>. crosta e vice-
versa, isto é, o processo de evolução da crosta não é tinid.ireci.onal e
irreversível, mas permite a reciclagem entre o manto e a crosta
continental gerada, bem como mistura de magmas e remjeção de material
da crosta no manto .

De certo assume-se que o maior período de geração de crosta foi o
arqueano, contudo pode haver sucessivas gerações de croata .juvenil nos
períodos seguintes (DEPAOLO, op cit t)) Atualmente se tem notado a
grande importância da geração crustal no Proterozíco Inferior (VAN
SCHMUS et ai., 1987).

A suíte de gnaisses cinzas do maciço de São Vicente, composta por
rochas do lirupo São Vicente/Caicó, mostram idade de cristalização v
deformação em torno de SIS Ga. (métodos U/Pb e Rb/Sr > . Desta forma, o
primeiro ponto a ser discutido é a relação entre as fases mais básicas
( São Vicente) e as mais graníticas (Caicó). A zonação do maciço
poderia ser explicada pela cristalização fracionada continua desde os
mttmgubros até os augens gnaisses que seria evidenciada pelo aumento da
raz3o inicial ""Sr/"*Sr com a idade do maciço, entretanto, a qualidade
daft isocrónas das rochas mais básicas com erros experimentais
relativamente elevados e a ausência de datações pelo método U/Pb para
as rochas mais ácidas prejudica a correlação direta sugerida pelo
modelo.

A hipótese mais consistente parece ser a que considera a mistura
de magmas entre as unidades São Vicente e Caicó, as quais se
originariam de um mesmo magro*-fonte heterogêneo em diferentes níveis
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custais no interior da câmara magmática (modelo de C0X.1V7» in FAURE e
POWELL,1973). Seria uma variação única em pulsos sucessivos. Este
•odeio teria respaldo na pequena variação isotópica mostrada, na
deformação em estado subsólido observada em campo e confirmada por
critênos «icrotexturais e geoquimicos.

A geração da crosta primordial da Província Borborema se deu no
arqueano, de acordo con aí, análises das idades modelos Sm/Nd dos
•etasabros. 'HACKSPACHÇR et ai, 199»)

A cristalização / posicionamento da suite se deu no Transamazõnico
(método U/Pb) sintei tonicamente à deformação e ao met amorfismo en
fáceis anfibolito alto associada a intensa migmatizacão (método Fíb-Sr),
isto possibilita a caracterização de um retrabalhamento local (no
sentido de modifíctaçao da rocha original). Uma história evolutiva curta
entre a cristalização da suite e- a deformação fica sugestiva sendo
comprovada pela microtectônica.

Os augens gnaisses n<* região em estudo são cogenêticos com a suite
TT6 reconhecida
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A ÍIAHGEM NORTE DO SISTEMA SERGIPANO

Marinho Alveg da Si lva Filho - CPBM-Recife
Helton Héleri Falcão Torres - CPRM-Recife
Jânio Lei te de Amorim - CPRM-Recife

0 propósito deste a r t igo é mostrar que entre o Sistema de
Dobramentos Sergipano e o maciço Pernamcuco-Alogoas ocorre uma outra
seqüência meta vulcano-sedimentar mais an t iga , a té então considerada
como parte integrante deste Sistema e congregada no Grupo Kacururé.

0 Sistema como um todo, por sua vez, marca o l imite norte
do Craton São Francisco e, se desenvolve nos Estados de Sergipe, Ala
goas e Bahia prolongando-se do Oceano Atlântico à região de Curaça
(BA).

As bases do entendimento atual des ta Faixa de Dobramentos
devem-se a Humphrey 5: Allard (1969). Apôs es tes au to res , continuamen
te aperfeiçoando o modelo destacaram-se Sa-itos & Si lva Filho (1975),
Silva Filho e t a i . , (1977/70) e Davison & Santos (19?9).

Considerada uma entidade orogeniea de idade Brasi l iana pos
sui zoneografia definida. Sobre o Craton do são Francisco jas umi c£
bertura dobrada,o Grupo Estância (Silva F i lho , 1982), onde se i n s t a -
lou uma ante-fossa molássica. Integrando a porção marginal do Cintu-
rão metamórfico domina uma sedimentação carbonática que se sobrepõe
a uma outra seqüência pel i to-psamít ica , g rosse i ra com intercalações
de metavulcânicas (Humphrey & Allard, 1969). Os carbonates gradam
na porção interna para meta turbidi tos . Sotoposta ao conjunto existe
uma seqüência quar tz i to-carbonát ica pertencente ao Grupo Miaba que
somente ocorre aureolando os domos de Itabaiana e 3imão Dias, 0 meta
morfisiao é de fácies xisto-verde e, o dobramento, enérgico, tem ve r -
gência para s u l . Consti tui o domínio n:iogeos3inclinal no sentido de
Santos & Silva Filho (1975).

A porção mais in te rna , a eugeossinclinal de Santos & Silva
Filho (1975), é ocupada por uma sucessão de x i s tos p e l í t i c o s e meta-
grauvacas, t u rb id í t i co s atravessados por g ran i to s , com metamorfismo
cada vez mais enérgico em direção ao no r t e . A deformação também se
in tens i f i ca ne.3ta direção, e, nas proximidades do Maciço Pernambuco-
Alagoas (Brito Neves, 1975), processos de grani t ização j á são anota-
dos.

Richter & Ponte (1964) observaram, en t r e t an to , que no domí
nio eugeoB8inclinal, podem ser dis t inguidos duas f ác i e s : os "horn-
f e l s e s " p e l í t i c o s , que chamaram de Traipu, e os quartzo-feldspát icos
Jaramataia. Santos k Silva Filho (1975) também encontraram motivos
para d i s t i ngu i r uma eugeossinclinal "externa" e outra " interna" . Em
1981, Si lva Filho e colaboradores analisaram a evolução do Cinturão
Sergipano e alinharam argumentos para separar duas p i lhas sedimenta-
rem por meio de aspectos sedimentológicos, magmáticos, nwtamorfismo,
es t ru tu ra e geocronolo^ia.
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Subseqüentemente Brito Neves (198?) também reconheceu a

Faixa Sergipana e a Faixa Sul Alagoana. Pela primeira vez foi chama-

da atenção para a imprecisão <ie seus l imites .

Dnvison V Santos (19^9) apresentaram nova abordagem dos va

r ios eomparfcicpiit.os da Faixa Serei pana. 0 limite reclamado por Brito

íleves (19^?) é conspícu'" e, marcado pela Falha de Belo Monte onde eu

tes fiutorcn trab.-iil.aram.

0 levantamento ;;i>o 1 óVico recém-executado na Folha Arapira-

ea, na ZO:Q adjaeerii.e ao liacieo PE—AL mostrou maior complexidade es-

t ru tura l , na porção í>iü—Alagoana o transporte tectônico dirigido pa-

ra noroeste, Huperpondo-sc a «utas deformações, são identii'icadas e£

truturas onde ost.ãc impressas i::dicadorea cinematicos de transporte

teccônico para ú'or.toste, caracterizando um par de simetria centrífu-

ga instalado r.o Proí.erozo ico ."Superior, já que o transporto tec tônico

ria Faixa Sergipana é para sudoeste. A história defürmaeional do Donu

nio f,';uii:iiii' d>" Davi son v Stintou (i9'''9) ó similar à da folha Arapira-

ca, como podo srr observado no mapa da l-'olr.a Piranhas.
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Grupo Jaramataia, em respeito à proposta de Richter & Ponte (1964),
para os "hornfelses" quartzo-feldspáticos. Esse Grupo então, seria o
equivalente estratigráfico do Grupo Miaba, correi acionando-se assim
os quartzitos da Formação Santa Cruz com os da Formação Itabaiana.
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AVALIAÇÃO DOS DADOS GBOCRCNQLOGICOS DO QuWLEXO CAICÔ (RN)
E SIMS IMPLICAÇÕES TBCTÔOCAS*

c
Maria Helena de Freitas Macedo (Depto. Geologia - UFRN)
Emanuel Ferraz Jardim de Sã (Depto. Geologia - UFRN)

Jean-Jacques Peucat (Inst. Gêologie» Univ. Rennes, França)
Zorano Sergio de Souza (Depto. Geologia - UFRN)

Hervé Martin (Inst. Geologie, Univ. Rennes. França)
(*) Apoio financeiro do FINEP/PADCT e CAPES/COFECUB

O Complexo Caicó, tradicionalmente aceito como a unidade de embasamento na
Faixa Sendo (1.2,3) (vide fig. 1), foi considerado de idade arqueana em favor de uma i_
sócrona Hb-Sr de referência ca. 2.7 Ga (4). Esse posicionamento cronoestratigráfico
guardava boa correspondência com a iriade eoproterozóica atribuída â cobertura, o Gru-
po Seridó (2,5). Recentes datações U-Pb em zireões conduziram a admitir, para o Com-
plexo Caicó, una idade mais jovem, taMxsi do Protorozóico inferior, e sua associação
ao ciclo Transamazônico (6). Tal constatação fez surgir indagações quanto ã idade do
Grupo Seridó, bem como sobre o relacionamento entre essas supracrustais, o embasamen-
to Caicó e as metaplutônicas transamazônicas (6,7,8).

A abordagem aos problemas citados requerem o estabelecimento de "constraints"
pertinentes a seu equacionamento, iniciando com as relações de campo. Num contexto de
alto grau metamorfico e alto "strain" como o da região, a qualificação de i m unidade
litologica como entoasamento repousa em dois critérios de referencia clássica na lite-
ratura (2,9). O primeiro sao os metaconglomerados basais da cobertura, hoje reconheci_
dos em cinco areas distintas na região, alem de outros em níveis estratigraficos mais
superiores. É importante registrar nos mesmos a presença de seixos previamente defor-
mados em relação ã matriz tgnaisses diversos, incluindo augen gnaisses). O segundo
critério (reconhecível com maior freqüência) são os diques de anfibolito de textura
fina, afetados pela deformação tangencial do Grupo Seridó, e truncando um bandamento
metamorfico (S ) nos gnaisses de embasamento. Tais rochas estão ausentes na cobertura
ou nela se representam per camadas e soleiras pre-tectônicas. Ambos os critérios im-
plicam na exumação de unidades gnáissicas, sua erosão e intrusão por enxames de di -
quês máficos (basalto.^ ou diabásios), seguido por novo souerramento e retrabalhamento
tectononetamórfico.

A aplicação sistemática desses critérios permite uma adequada distinção en-
tre embasamento e cobertura, especialmente quando esta última também apresenta alto
grau metamórfico. O embasamento assim reconhecido é composto por dois grandes conjun-
tos (9). O mais jovem, de ortognaisses plutõnicos, engloba duas a três suites magmãti_
cas distintas, em especial tipos tonalitico-granodioriticos e augen gnaisses graniti-
oos a granodioríticos. Esses plútons apresentam características sinorogênicas, afini-
dades cãlcioalcalina potássica e derivam de fonte mantelíca ou infracrustal (10). Os
mesmos intrudem e englobam como xenólitos, paragnaisses diversos (protólitos imaturos
do tipo grauvacas, pelitos e arcosios) intercalados com anfibolitos (metavulcãnicas
máficas a intermediárias) e vários outros litotipos supracrustais.

Com respeito aos ortognaisses transamazõnicos (G ), suas relações íntrusivas
na cobertura estão igualmente bem estabelecidas, através de critérios coma xenólitos
e apófises (2,5,11). O fato de que as estruturas antigas do embasamento (F ) são trm
cadas por essas rochas, que por sua vez são deformadas em eventos mais jovens (espe -
cialmente a fase tangencial F ), é coerente com os argumentos de discordância acima
citados ainda que, isoladamente, não caracterize o período de exumação de um segmento
crustal profundo, identificando o Comp'exo Caicô como unidade de embasamento.

Deste modo, recentes tentativas de relacionar os qranitóides V, com os orto-
gnaisses Caicó (6,8) não encontram respalda nas relações de campo, e não podem ser a-
justadas a um modelo estratigráfico coerente. De forma mais simples, as idades U-Pb
permitem apenas avançar a idéia de que o lapso de tempo para deposição (* primeira de
formação) do Grupo Seridó é bem mais curto òb que foi antes suposto.
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As idades U-Pb en zircão publicadas (6) são de boa qualidade, com pnr.tos ana-

líticos próximos a concórdia. Os três resultados foram obtidos em ortognaisses tonaiI-

tico-qranodioriticos na região de São Vicente, e situam-se em torno de 2,16-2,15 Ga (in

tercepto superior; o intercepto inferior e de 570 Ha em um dos casos, e próximo à ori-

gem nos danais). Legrand et ai. (este Simp.; ver também 8) obtiveram um resultado U-Pb

um pouco mais antigo (2,24 Ga, todavia com um ponto analítico acima da concórdia) para

litologias similares na região de Caicó; a isócrona Rb-Sr de 2,12*0,08 Ga (R =0,7041±

*0,0007), nas mesmas rochas, pode ser então considerada como uma idade mínima. Por ou-

tro lado, na área de São Vicente, uma isócrona Rb-Sr de 2,17*0,04 Ga (R =0,7021*0,0004)

(12) é concordante com as idades U-Pb ca. 2,15 Ga nas mesmas litologias.

Neste trabalho, datações adicionais foram concentradas na região de Açu, em

virtude da melhor base de conhecimento de campo, e especialmente da litogeoquímica das

metaplutonicas. Bn adição, uma boa correlação foi estabelecida, em bases litologicas,

geoquunicas e de evolução tectoncmetamórfica, com as areas de Caico e são Vicente (9,

10,13).

No contexto das metaplutonicas Caicó, as relações de campo sugerem uma idade

relativa mais jovem para corpos de augen gnaisses na area de Açu, que todavia são tam

bem truncados pelos diques de anfibolito e "sheets" de gnaisses G . Uma isócrona Rb-Sr

de 2180*60 Ma com R = 0,7028*0,0006 foi obtida nos mesmos (fig. 2A). Os augen gnais-

ses são geoquimicamente distintos dos ortognaisses tonalitico-granodioríticos (10,13).

Uma segunda isócrona Rb-Sr foi composta para esses últimos, também incluindo algumas

amostras de Caico (justificado em face da similaridade de contexto e "trends" geoqui-

micosi; a idade obtida foi de 2230*70 Ma com R = 0,7023*0,0005 (fig. 2B). Os baixos

valores das razões iniciais (fig. 3) suportam a interpretação dessas idades como re -

fletindo o posicionamento de magmas de origem mantelica, sendo os dados disponiveis

condizentes com um contexto sxnorogênico (9,10,13).

Dessas duas suites plutonicas, foram selecionadas amostras para teste de a -

plicação do método de datação 207pb/206pb em monozircões, analisados por técnica de

evaporação na Universidade de Rennes. Informações sobre essa metodologia constara da

literatura especializada (14). Sua vantagem é a de permitir, de forma rápida, tratar

os zircões separadamente, evitando as populações mistas encontradas eir. contextos evo-

lutivos complexos. Por outro lado, o método não permite inferir o grau de discordância

do zircão. A amostra EV-12C provém da suite de augen gnaisses em Açu. 0 zircão anali-

sado é idiomórfico, incolor ou marron pálido, algumas vezes zonado e portando inclu -

soes de apatita microlítica e de fluidos; alguns grãos podem mostrar uma espécie de

sobrecrescimento. A idade média obtida foi de 2170*10 Ma (erro 1 sigma)(fig. 4). Da

suite de ortognaisses tonalitico-granodioriticos, o zircão analisado (amostra EV-10A)

e também idiomorfico, de cor marron clara, podendo conter algumas inclusões de apati-

ta microlítica e de fluidos. A idade obtida foi de 2181*24 Ma (fig. 4). Ambos os zir-

cões são de origem magmática, e as idades obtidas sso estimativas mínimas para o posi

cionamento tios plMtonr;.

No limite do erro experimental, as datações obtidas pelos diferentes autores

e métodos mostram boa concordância, e no caso de Açu também respeitam as relações de

campo previamente estabelecidas. Na comparação entre os sistemas U-Pb e Rb-Sr, nota-

-se que este ultimo fornece valores de idade um pouco mais elevados, em contraponto a

situação mais usual que e oposta (15). Tal fato e ainda pouco compreendido, podendo

todavia ser um reflexo do comportamento diferencial dos sistemas ao longo da complexa

história evolutiva das rochas.

Com respeito aos granitoides G , recente datação U-Pb em zircão (1934*12 Ma;

Legrand et ai., este Simp.; ver também 8), e as isocronas Rb-Sr (5,11) confirmam sua

intrusão no intervalo 2,0-1,9 Ga. As relações de campo e dados geoquimicos (11,16) su_

portam a hipótese de posicionamento sintectonico, sendo que alguns corpos também in-

trudem os metaturbiditos flyschóides da Formação Seridó (Jardim de Sá e Barbalho, es-

te Simp.; Medeiros et ai., este Simp.). Tendo em conta o intervalo de idade 2,24-2,15

Ga para a evolução do Complexo Caicó (culminando com o posicionamento dos ortognais -

ses sinorogênicos), conforme os dados aqui analisados, pode-se concluir que o lapso
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de tempo disponível para deposição (e deformação tangenciai) do Grupo Seridó fica di-
mensionado na ordem iie 100 a 150 Ma. Tal conclusão e perfeitamente ajustawel aos da -
dos de campo e perfeitamente coerente can os intervalos arguidos para a evolução cro-
nológica tanto de contextos orogenicos modernos quanto do Precajttoriano (17, p.ex.).
Certamente que esse lapso de tempo admite especulações sobre algum tipo de relaciona-
mento geodmâmico entre essas unidades; neste sentido, o "ciclo Transamazõnico" como
atualmente defini*, pode se mostrar bem mais complexo e composto por dois ou mais e-
pisódios discretos (18). Ainda assim, a conotação do "embasamento Caico"* permanece va
lida, e de igual forma a distinção entre as metaplutonicas Caico e os granitoides G,.
A evolução policieiica do Grupo Sendo nao pode ser questionada em termos desses no -
vos dados.

Por outro ]ado, nao se deve descartar a ocorrência de unidades arqueanas na
região, ainda não reconhecidas ou talvez melhor representadas em níveis crustais mais
profundos. Isto e sugerido pela relativa inportància, em alguns setores, de metassedi_
mt-ntops terrígenos que pre-datam as plutonicas Caicó, o cuja fonte siálica poderia
ser eventualmente dessa idade.
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NOVOS OADOS 6E0CR0N0LO6IC0S N4 REGlIO ENTBE FORQUIIH* E S*NT» OUITCHI*
NM 00 CEAR*

"âülO SERGIO OE SOUS* GORftYEB
8TÉLI0 SOAftES TAVARES JUNIOR
JEAN-MI CHEl IAFON

Ctntro de Geocilncias - U F P * , c a m a Postai tail. 66059. Beiém-Peré

I regilo compreendida entre as cidades de Santa Ouitéria e Forqui-
iha, no noroeste do Estado do Ceara, foi caracterizada por Neves (1975)
como fazendo parte do "Maciço de Santa ouitéria" que corresponderia a
uma unidade geotectonica antiga de idade t r a n s a m a z ó m c a afetada por pro-
cessos de g r a m t o g ê n e s e até o evento Brasiliano, compreendendo rochas
granitólde-migmetfticas, orto e paragnaisses, caicio-siticéticas, xistos
e outros metassedimentos, reunidas por Braga et ai. (1981) no Complexo
Tambor li - santa Ouitéria. t relatada a existência de núcleos granfticos
mais nomogêneos <"granuiares") gradando para rochas com feições migmatf-
ticas nebulfticas, agmitlcas e oftaimfticas, com freqüente enclaves, os
quais <os granitos) slo interpretados como gerados por processos de gra-
nitizaclo <anatexia?) em diferentes e sucessivas fases, aproximadamente
entre 1.900 e 500 na.

os transi nos de cartografit geológica de semi-detaine realizados
nos dois últimos anos por professores e estudantes do Estagio de Campo
11 - urpa entre Reriutaoa, Sobral e Santa Ouitéria (dados inéditos), têm
evidenciado e delimitado uma série de corpos g r a m t ò i d e s , foliado» ou
nlo, de natureza e posicionamento estratigréfico diversos, dentre os
quais merece destaque um a norte de Santa Ouitéria, de tamanho relativa-
mente grande (OatoiItico), isotrópico, com contatos bruscos e intrvsivos
em gneisses mais ou menos migmatizedos. N O S mapeamentos existentes ele
nlo tem sido destacado e, as referências a ele feitas o incluem no Maci-
ço de Santa Ouitéria ou no Complexo Tamoorli - Santa Ouitéria (Neves
197B, Braga et ei. 1981). G o r a m e Abreu (no prelo) indicam tratar-se
de um corpo individual, independente destas unidades e o denominam "Gra-
nite «o Pajé" correiacionando-o a g r a m t o g ê n e s e Meruoca-Mocambo-serre da
Barriga. Este estudo apresenta os resultados de datações Rb-sr, recente-
mente obtido» em roctiss do Granito do Pajé e em ortognsisses proximo a
cidade de Forquiiha, vinculados è dissertação de mestrado do segundo au-
tor, em fase de conciuslo, onde visa mostrar as diferenças cronológicas
entre esses dois conjuntos iltológicos e contribuir para a o r d e n a d o de
processos geológicos ocorridos no noroeste do cearé.

o Gnalssa de F o r q u i m a

fortm estudadas 9 amostras provenientes de pedreiras da empresa 50-
BRITAL localizadas acerca de B km e sui-audeste de Forqui ins, seguiodo-
se pela estrada CE-120. Slo ortognaisses cinza leucocreticos, de granu-
laclo grossa a média, apresentando dois aspectos estruturais a nível me-
S O S C Ó P I C O : (1) existem porçfles onde slo nitidamente oandados e, (e) em
outras apresentam um caréter mais homogêneo. Localmente ocorrem enclaves
anf1001(ticos concordsntes ao bandamento, assim como, mobilizado» granl-
tico-pegmetôide» a base de quartzo e K-feidspato dispostos como veios
concordentes, discordante» ou como massas isoladas com formas bastante
irregulares. Petrografícamente apresentam texturas granooiésticss, onde
sa destacam alguns porfirociastos oceiares de feidspato, e minerais mé-
ficos iam»lares e prismáticos, orientados, estabelecendo uma trama snt-
sotrópica a rocha. Seus constituintes minerais principais slo piagiocié-
sio (01igoclésio-andeaina), quartzo », mais raramente microciina, oioti-
ta a nornpiend» o que vem definir composição tonai(tica a granodiorítica
a esses gnaisses. Entre os acessórios ocorrem titenita, zirclo, epidoto
s granada.

260



at «it» ameetras aaai !••••• (TaBeia) cerreepeaeem aaa I U I I H I male
•eartgeaeee aatrataraimaata. csietaaea «letaaciades das perdee migmati-
iMii, t M I »••• • ee refletir aa peaeeae lattrtaia •• variada ta« ra-
tlaa RB/Sr ceafirawaaa a caráter BeaMttaea aeataa recaas. M aIagram*
laacrtaica (rigera l.a) aa aaaatraa feraecem M M Kate «a i.Mi ± 45 Be
ceai raila laetépica laiciai (ID ae 0.70131 ± 0.00013. 0 aaiae «aiar aa
W H O (i.ZD a aa criteria* geeiégicee *e catata (sisteme fackaaa. cé-je-
aaticiaaaa a mesma taaaa) permitem caaaiaarar ee aaa eaaf ia»n laaaa aata
aaaa laacrtaica.

O Sraaita aa Pajé

Eaaa car»» traaltica acarra a aarta ae saata Qaitéria. farmaaae
éraaa apieiaaces aaatacaaaa-aa em male a aiaa várias elevadas, caiaa
altltaaaa máximas atingem too metres, ceaetitsinee •• carpa a* fa raw aa
'•*. letrusfve em gneisses to Cempicxo TamBeriI-Saata Oaitéria, scaae
aaaiacaaa aa M»IO peia Zaaa da cisaiaemente aa m a Grooiras (CorayeB a
tarea aa »reio). aa scis aaaatraa anansaaas flaacra»aiaiica«aata ala
aravaaiaataa aa aaaasiclaa ae laata aa «arae« aa raaavia CE-SS. caiata-
aaa •nxr* IS a 24 •• ** saata Oaitéria para aarta. Eias caaatitaan r»-
caaa caaaaaicioaaiaanta aaaaglaaas. raprasaataaaa por araaites rasaaa.
laacacréticaa. laatróaicaa aa «ranmaçao trossa as «aais. aatrasrafica-
«aata, carrasponic* «oaii nan tenant» a aaazairaaitss pesicienaaas PTÓIIM»
aa i mite cow o campe aas sienoiramtes «o aiairaaia a» stracteiaaa
(1971). Elaa «presenter textura franviar aipiaoaidrflea ceai variactas
perfirftica* anae sa destacan fenecristais ae aicrocima. Saa caaatitai-
cle aiiaaral é a Das» da mcraciina. eiigaciésie a quartzo, scaviao» par
aiatita a acessariancnte tltanita. aiamta. apatite. Urcio e aiacrais
epaces.

as anaatras «stlo dispostas eta um» reta isecrftaica (Pigara 1.»)
feraacaaaa laaae a* 533 ± 22 Ha. COM «•• Re ae 0.70474 ± 0.0012B e PSWO
t% 0,1. 0 valor eie»a«o do d«s»io soare a Ro aevc-se a avstnci» tt paa-
taa analíticos naia proxieias «aata razlo.

Trla aatestras dest» greaito analisadas anterioraiente par Neves
<1I7S), a.uan«o reunidas can estaa aciaia, d«fin«« valores sMWinantas
<S37 t 21 Ha; "0 * 0,70454 1 0,00123; NSMD ' 0.0 - Mgvra 1.»). fl inter-
pretaçlo destes valores, junteaiente COM OS estudos da caeipo a p«troiré-
ficaa, lava-nos a relacionar esta idade oatida a «e cristalizado de
carpa, ea> funçlo ae «uc nlo hi dcforaiaclo o« ««taworf ISMO rational IM-
presso nestas roenas.

OlscaasSea a intarprctacOca

O vaiar «e idaae isocrdmc» da 1.981 «a, eotida noa fnaisses a aai
«a Foramina deve corresponder è idade «(mm» ae foraiaclo destas reenas,
peesiveimcnte relacionada aos processos tcctonoteramis nfados a ariam-
zaçlo «a Cinturlo do cisaihaaiento Noroeste do Cearé <a»reu et ai. 19M)
ctfjas condições tirancas relatadas por Goreve» e «arca 1999, atingiram o
Médio a alta arau «ctaaiorf ico. Vtiorc» scMemantcs de idade RB/Sr (Pre-
terozoico inferior) foram obtidos CM iranuiitos deformados do compien»
da Granja por âír«u (1990). « interpretado de «ae existe uma matéria
anterior maia antiga pré-proterozéica, ainda por se desvendar no noroes-
te ao Estado do cearé, começa a ser confirmada com oo dados recentes em
ortoanaisses do Complexo de Granja em General Titurcio (Hscuspacner et
ai. na praia). Os gneisses de roreaiihe slo muito sememantea petrogra-
ficamanta aaa de Granja e a sua razlo iniciai Baixa, tipo mantéiica, nos
ia*a a mterpreté-iee como derivados «a proténtos (gncos (tonai itos)
a«a experimentaram curto tempo de residência crustai,

O vaiar encontrado para o Granito do Pajé de 537 na, associado aos
eutroa dados ds geologia de campo e petrogréficos dirige-nos a uma in-
terpretada diferente dequeia apresentada por Neves (1975) e Braga et
ai. (1911) «uc o relaciona » evoiudo de complexos ou maciços Pré-Cam-
erianes antigos. Ele é mais novo, intrusivo e desvinculado destea gene-
ticomente a cronologicamente e, pertence è gramtogénesa Brasiliana ti-
po Rervace, HOCOMBO C Serra da Barriga. * sua Ro relativamente Baixa,
comporoee aaa outros gramtos Brasilianos da regifo (Siai 1997, Tavares
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ir. at «I. ISM c Tavaraa Jr. tt ai. •• praia), aasara
•t arifiaar-aa <• r i e m saaaiaaataa aa Saaisse «a

urcuiKias aiaiioctáncas

M M » , f.à.n. «a. ISSO Cvaiacfa taattctlaica «a Prt-CMtriaaa «a rafila
•aia-aarte aa Braan a aaa carraiacla can a Africa ociaaatai. Taaa «•
Baataraas - CPSt/urpa.

U K U . r.t.N. «a; CAM JR. T.. CVRarCB. P.S.S.: MâSUT. t. IBM D
Ciatarla aa ciaaiaaaaata Raraaata «a Cearé.i*: cons, LIT. aitCR.
K H . . 7. Baia*. 1MB. aaaia... Bela*.SBC. «.1. a.20-34.

Mas*, a.p.c HORaes. a.n.w. «a: passos, ca.a., souza. e.n. «a.
usuais. j.B.a. **^ manca. J.B. *•. neoeiROS. n.r.. vaie. r.a.a.»..
aWNtape. v.a. »*. I M I saaiafia aa r*9\%* aaraasta «a estaaa t*
Caari. Fratcta Fartaiaia. Brasília. ONPfi/cran. 123».

CORares. P.S.S.. *Bneu. r.a.n. aa. i»BS a f i m *t atta traa aa raajfa
f Carir«-CC. •»: Sinf. M C CSTUOOS TECTON.. 2.rartataza. IMS.
ataa... Fartalaza. Bai.ii. a.aBi-2B4.

coaareB. r.s.s.. aa«eu. r.t.n. t*. o sramta «a Pajé-M *• ctaré:
caractarizacta saaiòfica. MI» SIM». Ceai. aa Naraaata (aa praia).

HacRSPacxeii. r.. samos. T.J.S.. lapon, j.n. e*aiaçla jt»cro»ei*jiea aa
caapiana fuiissico-nita*tftico aa MM Caaré. xiv SIMP. Caai. *•
Naraaata (aa praia)

NCves. B.B.B. 1975 R**io»al liaçlo ftotcctSmca «a Pré-Caaikriaaa
Raraaatiaa. Slo Paaia. 19B». Test da aavtaraaa. lastitata aa
Caactlaciaa - USP.

Siai. a.N. 19B7 Granitic racts of Nortucast Srnil. ia: (NT. StttP. M a n
assOC. HlNERtl. (iscari). Saivaaar. 1987. t*xt»tt* Abstracts. p.Bi-19.

smeCRCiSCR. a. 197« Ta each aiatanic racks its prapar aaaa. Carta Sei.

TavaRes JR.. S.S.. eoRtYEB. p.s.s.. Lârow. J.N. 1990 Dctrearafia a
taacraaaraiia Ra-Sr aa faiaa <« «laaas ** »trê» aasta *• Craaita
Raraaca (Ct). m : C0M6. BRas. GÍOL.,3» Ratai, 1990. aaais... Ratai.
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TavaRes JR., S.S.. L»FOI», J.R.. GOR«YCB. P.S.S. O Graaite Serra aa
Barrifa. noroeste «a Caari.- características patraiògicaa, gaaqalMicaa
a, taacranaiafia Ra-sr, KIV simp. Gtoi. tu naraaata (»o praia).

262



feottrt

6nti(M
sn-20
sn-19
8(1-23

Sfl-02
SH-01

Slt-OS
sn-03

91-21
6r*nito

Sd-26

91-25
Sft-31
B-7-Í»
SB-27

•-7-5»
8-7-6»

Sfl-2?

sn-2e

Kb Sr

dt Forquilh»

2»
33
44

w
43
47
SO

SO

714

700
593

563

53»
550

555

537
do P*ji

322

25Í
22S

227
24t

194

2S3

231
247

2?3

226
170

ISO
143

111

143
130
131

Rb/Sr

0.04

0.05
0.07

0.07

o.ot
0.09
0.09

0.0?

1.10

1.15

.32

.SI

.52

1.77
.77

1.71

.U

«7Rb/U$r

0.113

0.13»
0.213

0.214

0.231
0.247
0.241

0.272

3.191

3.323
3.Í30

4.410
4.414

5.130

5.130
5.17Í
5.451

dMvie

0.001

0.002
0.003

0.003

0.003
0.003
0.003
0.004

0.047

0.045
0.071

0.125
0.0Í4

0.145
0.145

0.09Í
0.104

«7Sr/USr

0.704557
0.705244

0.707442

0.707412
0.70SO03
0.70(422
0.706655
0.709071

0.729042

0.72952?
0.734137

0.740400
0.739033
0.744ÍOO
0.743000

0.743792
0.745445

dMVJO

0.0000?2
0.000031
0.000055

O.OOOOtl
0.000041

0.000035
0.000101

0.000050

0.0OOOM
O.OOOOSO

0.000114

0.001300
0.000162
o.ooiioo
0.001200
0.000107
0.000292

TtbtU: RHU1U4M wMlittcof Rb-Sr p»r» « MMstras * Gn.iis» 3»
Forquilht f do Grjnito do P<j*. • MOftr» i* N*vn 119751

8 7 S r /

j - GNAISSES DE F"DRõuILHA

I 0.70136*0.00013
i MSwD. 1.21

0 .02 06

»7Sr/*5r

,1 ,12 ,16 .2 ,22 .26

537*21 Ma
0.70454±0.00123
MSWD' 0.8

J

2.3 3 3.3 4 4.3 ? 3.3 t

fifir» 1: DitirtMt itocrinicoi Rb-Sr. * - Gfutitttt 4*
b - Srtnito 40 ttíé. »Ml» trabalho, • N*VH (19751

263



EVIDÍHCIAS DE REATIVAÇÃO BRASILIANA EM SEDIMENTOS DO GRUPO PAHAGUAÇU
(PROTEROZÓICO MÉDIO) NA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA1.

Augusto J . Pedrei ra e Maristima P. Zaine

CPHM-SUREG/SA-61 Avenida, Estrada Susauarana, CAB , 41250 í

3USP-IGc-DP2 - Caixa Pos ta l 20.899,01498 São Paulo-SP

A influência do evento tec tono- tennal Bras i l iano (1000-450 Ma) foi
determinada tanto no 3ul do Estado da Bahia como nos metassedimentos do
Proterozóico Médio do Supergrupo Espinhaço (Bri to Neves et a i . 1980; f i
guia 1 ) , Esse supergrupo compreende o Grupo Santo Onofre nas s e r r a s quê
formam o Espinhaço Se ten t r iona l e os grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu
e Chapada Diamantina nessa úl t ima reg ião .

0 Grupo Paraguaçu na Chapada Diamantina Oriental é const i tu ído da
base para o topo, por sistemas deposicionais f l u v i a l , deser t ico e d e i t a i
co. 0 sistema deposicional d e l t á i c o compreende a r e n i t o s , s i l t i t o s , a r g i -
l i t o s e folhelhos. S i l t i t o s e folhelhos intera^amados foram interpreta-
dos como fácies prodelta, enquanto os arenitos com estratificação plano
paralela, e cruzada sigmoidal e de baixo ângulo e os a rg i l i tos compreen
deriam as rácies de frente e planície del tá icas . Os arenitos com estraW
ficação sigmoidal foram depositados em canais dis t r ibutár ios , enquanto as
demais l i tologias são atribuídas às zonas in terdis t r ibutár ias .

Qn uma dessas últimas, situada 6 km a oeste de Mucugê afloram a r -
g i l i to3 em camadas com estratificação ondulada e lenticular , duas das
quais foram amostradas para datação geocronológica (figura 1) . As amo£
trás foram coletadas em intervalos de Im entre s i e processadas nas fra
ções rocha to ta l e fração fina ( •* 2 u ) . Sete delas foram datadas pelo
método Hb-Sr e seus resultados anal í t icos constam da tabela I .

A p a r t i r desses resultados foram construídas quatro isócronas:duas
para a camada inferior (amostras A,B,C,D) e duas para a superior ( amos-
tras H, I , J ) . Na camada infer ior , as idades determinadas foram 732_+ 55
Ma e 549 +_ 35 Ma e na camada superior, 681 +_ 7,6 Ma e 4?7 +, 3 Ma, respe£
tivamente~para a rocha to ta l e a fração fina.

Na datação de rochas sedimentares pelo método Rb-Sr, a idade obti
da para a rocha to ta l corresponde, teoricamente, à época de sedimentação,
enquanto a da fração fina mostra a idade de diagênese ou metamorfiamo.flo
caso do Grupo Paraguaçu, as idades obtidas aão incoerentes dentro do con
texto estratigráfico do Supergrupo Espinhaço, uma vez que as rochas vul
cênicas intercaladas no Grupo Rio dos Remédios, imediatamente abaixo, ti_
veram a sua idade de extrusão calculada por McReath et a i . (1981) em 1500
Ma e a FonnaçSo Caboclo, estmtigraficamente acima, foi datada por Rb-Sr
entre 851 + 20 1b e 1290 +_ 52 Ma (Brito Neves et a i . , 1980). Assim, as í
dades determinadas para o~Grupo Paraguaçu que deveriam estar no in t e i r a -
lo entre 1.500 e 850 Ma são inferiores ao esperado, o que poderia ser a
tribuído à rehomogeneizaçao isotópica do Sr por influência do evento te£
tono-tennal "Uruaçuano"-Brasiliano. Esse evento, cuja influência sobre

1 Contribuição ao Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
- H/GB realizada com auxíl io parcial do CNPq.
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o Espinhaço Setentrional e o seu embasamento foi mostrada por Pedreira
et a i . (1978),foi comprovado por Brito Neve3 et a i . (1979) em f i l i t o s
do Espinhaço Setentrional. Esses f i l i t o s foram datado3 em 580 + 60 Ma
pelo método Rb-Sr (figura 1) , is to é, dentro da faixa determinada pa
ra o Grupo Paraguaçu. ~

Em vis ta da superposição de idades brasilianas nos metassedimen-
toa de Supergrupo Espinhaço provocada pela reativação "Uruaçuana" -Bra
s i l i ana , as determinações radiométricas em rochas desse supergrupo de
vem ser fe i tas em amostras coletadas em locais afastados da zonaderea
tivação (figura 1) cujos l imi tes , conforme demonstram os dados aqui ex
postos, se estendem alem dos traçados por Pedreira at a i . (1978). A de
lineação precisa desaa faixa ainda depende de novas determinações ge£
cronológicas em rechag do Supergrupo Espinliaço, com ênfase na análise
da fração fina dos 3edimer.tos que, por mostrar maior 3usceptibilidade
à reh OF. open ei jação isotópica do Sr, é maio adequada à detecção dos efa_i
tos do evento Brasiliano. ~
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Tateia I - Dados analíticos das amo3tras do Grupo Paraguaçu.
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Figura 1 - Isdcronas Rb-Sr de metassedimtntot do Prottroidico Médio no
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( 1 9 7 9 ) , 4 - Amostras do Grupo Paraguoçu ( A, B, C, O, H, I, J ).



u 2
EvoluçVs geocronològica do Complexo-Gnáissico-Higmatitico- NU-Ceari

Peter C. Hackspacher- DPH/IGCE/UNESP
Ticiano J.S. Santo»- Pos-Grad. Geol .Reg. /IGCE/UNESP

Jean Ü. Lafon- CG/ÜFPA

A geologia do NU-Ceará (Fig. 1) te» tido constant» revi-
que vlo desde aspectos eetratigrâficos at* relacionados a evolu-

c3o teclono-W.a»õrf1ca. 0 estudo de unidades geológicas pertencentes
ao Complexo Gnéissico-Higmatftico, ou aeja, embasamento do Grupo Har-
tinopole na regi3o situada «ntre Granja e Viçosa-CE, tem trazido sub-
sfdioa quanto a evoluçio geológica da area, 3 exemplo do metamorfismo.
teutonics e plut<..nismo (pesquisas da UFPA, UFCE. UFRN « UNESP>. Nest*
sentido o estudo qeocron^lógico desempenha um papel importante, haja
visto a necessidade de amarração temporal nas- evoluções geológicas.

ft Província Borborema no NU-Ceara <• composto pelo Com-
plexo Gnaissico-Higmat1ttro seguido pela? unidades Supracrustai s do3
Grupos Hartinópole, Ubajara *• Holassar do Grupo Jaibaras (Fig. O . 0
Complexo Gnáinsico-Migmat ft ico e caracterizado por uma assoc 1-acao me-
f.»morfica de alto grau, em condições de anatvxia afetando inclusive
assembléias em facie» granulito de pressão alta (flaciço de Granja). Os
qn«it?*a »preeentam em gera! um bandeamento sub-horirontal, associado
ou n3o a ortognaisaes bem diferenciados. Os metassedimentos do Grupo
Bartinópole sao afetados por foliaçoes rccumbentes envolvendo tanto 33
unidades bae-^is como os meta3sedim^nto3, em muitos locais as condições
s3o de temperatura e proseSo alta. com cianita. durant» o Ciclo Tran-
?amazOnico Seguido acs metasodimentes do Grupo Martinópole temos a
seqüência do Grupo l.'bajara corn tectônica de baixo ângulo * redobramen-
•os associados a um metamorf1 suo de temperatura alta e fressSo baixa.
Granttóider c ale 1 o-alcal inoe a alcalinos do Proterozoico Supenor/Eo-
Paleoróico (Granito Mocambo •* Meruocg» afetam o conjunto anterior. S«-
qije-p*- 3 r*dimentaç3o Eo-PaIt-oroica do Grupo Jaibaras e as sedimentos
Fanerosoicos da Bacia do HaranhSo.

Para o Baciço de Granja, Neves 'l?7^i apresenta uma ida-
de isocrônica Rb/Sr de 1.150 •- 176 Ha, com RI- 0,706. Nesta foram en-
globados qnaisses de composições variadas e intervalos de mais de 10
k» entre afloramentos. Novaes et ai <\3?9< apresentam uma isocrona Hb/
Sr rom idade de 1.700 Na com RI» 0,7045*- 0,0001 a partir de quatro
amostrar novas somados 3 isócrona de Nevep (op cit>. Prado et ai
'1981'. s partir dos dados de Neves 'op cit', apresenta uma idade Rb/
Sr de referencia ed 2.000 Ha para a cratonizaçao Tranoamazon íca. Ffa-
dambrasil '1981), reaproveitando quatro pontos de Neves <op cit),
»pre»*»nt* uma idadv isocronica Rb/Sr de 1.609*- 26 Ha com R!= 0,~?0Ar->-
Nefo et ai '1969' fazendo uma reavaliação dos dados existentes suejere
a atuação do Ciclo Espinhaço com o pico de met amor t ismo em 1 .65í> +- 29
H». 0 intervalo entre 1655 • 1150 Ha oe autores interpretam como um
sistema quimicament* aberto. Tal interpretação necessita no entanto de
uma reavaliaçSo considerando a possibilidade de termos idades m x t a * a
partir da superposição de valores Brasilianos sobre TraneamazOnicos ou
Jequie. Valore» Brasiliano* s3o reconhecido» nos corpos granítico» de
Chaval, Mocambo, Heruoca e efusiva» do Grupo Jaibaras.

No presente serio apresentados os resultados geoeronolo-
Q I C O » parciais do programa d* pesquisa na área. 0 estudo geocronologi-
co foi desenvolvido exclusivamente nas rochas do embasamento, regi3o
de General Tibürcio e Estreito (Fig.2). 0 posicionamento estratigráf1-
co destas rocha» foi determinado com base em critério» estruturais,
petrogréficos e por litologiao já classieamente descritas na literatu-
ra e revisados por Santo* (1988) para a regiIo em que»tio.
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Ho perfil Cal. Tibtfrcio- Viçosa do Ceará fora* coletados
••ostras de ortognatsaa-s trondhjeafticos C M uaia aarcante fo I lac So
aub-hortsontal asaoctados a aigaatttot. Inictalaente foi feita a aná-
lise geoqufalca destas rochaa observando-se sua cogeneticidade. No
capo verificou-»» uaa aiailaridade texturaI/coaposiclonaI auito fort*
entre as aaostras. Oa r*cultadoa forneceraa ua diagrama laocrontco coa
a Idad» de 3.134 •- 94 R.a.. COB Rl» 0.70029 • ua HSUD* 3.77 (Ftg. 4).

Ea Estreito coletou-se uaa Mrlt da- atgaatitos, separa-
dos *a 4 conjuntoa petrográficoe * geoqufaicoa. A geocronologia destes
algaatltes forneceu uaa uaa isocrona de 4 pontos coa idade de 2.235 •-
71 M.a., Bl« 0,70119 • HSUO' 7.7 (Fig. 3).

Considerando as parcas inforaaçSe* da literatura a res-
peito da evoluctto Arqueana e Proterozoica * feita interpretaçto a se-
guir.

Os dados geocronológicos da tiqur» 4 deaonstraa que a
evolucHc inlcikl do Coaplexo-Cnaissico-NigaatIttco ocorreu ea 3.1- 3.3
Ca (Orogenese Liberiana). Estea dados extbea valores coerrentes COB
baixa rkzlú inicial de Sr (0,700). Tais valores podea representar ua
crescisento por diferenciação a partir de UB santo superior nesta épo-
ca. Os valores de 2.23 Ca coa RI baixa (0.701) parecer) confiraar uaa
oroqeneee aarcant* no NE-brasileiro, » exeapto da regi«o de Slo Vicen-
te-RN (Hackspacher et a) 1990). Bertrand A Lasserre (1976) obtiveraa
valores de 2.3 Ga na regilo do Hoggar (Sahara Algertana), nosso cor-
respondente africano. Este* valfires podea representar tanto acreçXo no
Proterozoico Inferior coao taabea ua retrabalhaaento crustal, associa-
do a principal Orogfnese que teria afetado os aetassediaentos do Grupo
Marttnopole e outros correlatos coa plutontsao, deforaaçSo e aetaaor-
fisao nesta época. A cratontzaçso teria se dado no final do Ciclo
Transaaazdnlco/Eburniano. 0 Grupo Ubajara poderia ter iniciado a aedi-
aentaçao no Proterozoico Hedio coa Orogema no Uruaçuano ou Brasiliano
conforae tnforaaçSes da literatura.
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Ortoçnais** d» General Tibdrcio
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a«.701194*-.00O209 b«.032249*-.O01035 Correlação a-b: -.697
Atenc*o ' deavio*: 1 stqaa. coa ault ipl ícaçlo pelo USD

Ancstra
T-2100
T-210A
T-210B
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0.5
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EVOLUÇRO POLICfCLICA DA FAIXA DE DOBRAMENTO DE ORÚS, SUDESTE
DO ESTADO DO CEARA - BRASIL

ROBERTO PEHEI-iA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Introdug3o
A Faixa de Dobramento <Je Orós acha-se enquadrada na porção se-

tentrional da Província Borborema (Almeida et alii, 1977).Representa uma
faixa alongada de direção N-S, com inflexão para NE na parte norte e pa-
ra HSW nas partes meridionais, quando coberta pela Bacia do Parnaíba, de
idade paleozóica. A parte central da Faixa, junto às cidades de Orós e
Lima Campos, revela cerca de 12km de largura e constitui a princçaL área
estudada neste trabalho.

Entendida como uma seqüência vulcanossedimentar,repousando so-
bre um embasamento denominado Complexo Nordestino (Brito Neves, 1975) ,
tal faixa tem sido correlacionada por alguns autores como pertencente ao
Grupo Ceará (Dantas et alii, 1971 e Gomes et alii, 1981). Todavia diver-
sos autores (in Sá et alii, T)88) demonstram que as rochas supracrustais
de Orós diferem err. muitos aspectos daquelas pertencentes ao Grupo Ceará,
na parte central <io Estado homônimo.

0 embasamento da seqüência supracrustai de Orós é compreendido
por ortognaisses granodioríticos, que intrudem em g.iaisses bandados,e por
biotita gnaisses-migmatitos. Os dois primeiros estão restritos à parte
leste da Faixa, e os últimos ocorrem na portão oeste. Uma discordância
tectonometamórfica, indicada por fenômenos de anatexia e bandamentos me-
tamórficos bem desenvolvidos, separa o embasamento das rochas plutônicas
e vulcanossedimentares da Faixa Orós. Macedo et alii (1988)obtiveram uma
idade arqueana (isócrona verdadeira) em torno de 2596 * 191* m.a., Ro =
0.7003 para essas litologias, a partir do método Rb-Sr rocha total. As
intrusões graníticas que cortam as supracrustais de Orós e portanto en-
contram-se associadas com o desenvolvimento da Faixa estudada são repre-
sentadas principalmente por augens gnaisses, ortognaisses microporf irí ti_
cos e metagranitos. Os dois últimos situam-se adjacentes â borda oesta da
Faixa; já os augens gnaisses bordejam a parte leste da Faixa, mostrando-
se como um enorme corpo com quase 3 ><m de largura e diversos quilômetros
de comprimento.

As unidades litológicas que representam a cobertura sedimentar
s3o hornblenda-biotita gnaisses na base e, em direç3o ao topo, quartzitos,
granada-biotita xisto, estaurolita-sericita xisto com andaluzita«calcios
silicáticas, mármores e metassedimentos vulcanoclásticos. As vulcânicas
que ocorrem intercaladas s3o riolitos e dacitos, predominantes, seguidas
por andesitos e lentes de anfibolitos. Essas unidades acham-se bem expos
tas no sangradouro do açude de Orós, onde o fluxo de lavas atingiu cerca
de 300 m.

Um importante corpo de rochas máficas-ultramáricas, formando um
soleira, sucede junto à serra do Franco, na porç5o oeste da Faixa de Orós.
£ composto de hornblenda gabros, melagabros, hornblenditos, tremolita-aç
tinolítitos e xenólitos de quartzito bem como rochas vulcânicas que de-
monstram as mesmas fábricas. Além disso, apresentam textura granoblásti-
ca grossa, com características curauláticas atestando a origem plutônica
em um ambiente anorogênico.

A seqüência vulcanossedimentar de Orós foi afetada no mínimo ,
por três eventos ueformacionais, conforme discutidos a seguir.
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Evoluçto fctonometamórfica

O «vento Di é o mais antigo da área e encontra-se registrando
noraalaentc nos metapelitos do interior da Faixa de Orós por uma folia
çio S-), pouco proeminente, de biotitas, e pela lineaçSo L° de interse-
çio, s«apre com rake forte, nas superfícies Sa, NSo é possível identi-
ficar dobras que seguramente tenham se desenvolvido nessa fase, o que
dificulta a compreensão geométrica do dobramento.

0 evento Dlt por sua vez, é o mais expressivo da área e cons-
titui o objetivo principal deste trabalho. Desenvolveu uma proeminente
foliaçSo aetamórfica de direção NS, exceto no lugares onde o evento pos
terior foi muito intenso. Essa foliçao inflete para SW na parte suí ,
acompanhando a Faixa, e revela-se paralelizada à superfície So,devido a
extensa transposição. No interior da faixa onde ocorrembasicamente os
miea-xisto.1?, essa estrutura apresenta-se como uma clivagem de dissolu -
cio que pode atingir até lem de largura; daí o porquê da difícil carac-
terização da lineação mineral nesse tipe de rocha. As condições metamÓ£
ficas ligadas ao evento D, variara de fáeies xisto-verde com granada e
biotita,na parte oeste da Faixa, até a fácies anfibolito, oom estauroli-
ta, andalusita, diopsídio e rara nicroclina na porção central e leste.
Esse fato caracteriza um metamorfisrao progressivo na área, com o grau
metanórfico crescendo no sentido leste; entretanto esse dado tem sido
menosprezado, até o momento, peles trabalhos prévios. Convém realçar que
a presença da andalusita caracteriza um metatüorfismo de baixa pressão
e ainda que a disposição aleatória da estaurolita e ia andalusita,poden
do chegar a dimensões eer.ti métricas sobre os planos de foliaçSo 3,, de-
termina um pico de metamorfisrao tarditectônico.

A reconstituiç3o do ir.egadobramento que define a fase acima tem
sido alegada por outros auteres como de difícil caracterização (Sá et
alii 1987 e 1988). Todavia o espessamento dos quartzitos da serra do
Franco, limite oeste da Faixa, próximo ao açude de Lima Campos,com lar-
gura de afloramento três vezes maior que a norte e sul da mesma, é iden
tificado aqui por negadobramentoa isoclinais recumbentes, vergentes pa-
ra leste. Adicionalmente, também corroboram uma cinemática para leste ,
a vergência constante da foliaçSo S, para esse sentido, a partir da par
te central da Faixa, que por vezes se horizontaliza formando uma megaan
tiforme; a presença de augens assimétricos indicativos de movimentos de
massa para E-NE, na região da cidade de Lima Campos, observadas na fo-
liaçSo Sj horizontalizada; o desenvolvimento de superfícies S-C dentro
do augen gnaisse e realçadas pela injeção de veios pegmatíticos. Da mes
ma forma, uma lineação mineral de rake forte nos planos 5, dos mica
xistos nas imediações da serra de Orós, porção leste da Faixa, vem con-
firmar uma tectõnica tangencial com transporte tectônico principal de
oeste para leste. A interpretação de Caby e Arthaud ( 1986) .relacionando
uma zona de empurrão dos augens gnaisses sobre o embasamento nas proxi-
midades <la Cidade de Lima Campos esta correta, contudo representa uma
estrutura da fase D, e, portanto, não-associada ao evento subseqüente ,
transcorrente dextral. Esse fato decorre da incompatibilidade cinemáti-
ca proposta, uma vez que esses autores admitem um movimento sinistrai
transcorrente da Faixa Orós.

Observa-se, a partir dessa análise, uma incongruência entre ver
gência tectõnica e metamorrísmo progressivo, em virtude dos modelos clãs
sicos de evolução de faixa móvel, a exemplo do que ocorre com a Faixa
Sergipana, revelarem que o metamorfismo aumenta no sentido contrário da
vergência tectõnica. No caso em questão, para justificar essa incompaU
bilidade, admite-se que o augen gnaisse de textura grossa seja sintectô
nico à fase Ff atuando como uma fonte de calor a mais, eu 1o resfriamen
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to lento propiciaria o pico de metamorfismo posterior ao pico tectônico.
0 evento deformativo Df é entendido como uma zona de cisalha-

mento vertical dextral, embora de natureza heterogênea, o qual obliterou
intensamente as litologias e as estruturas pretéritas. Esse evento desen
volveu um padrão de redobramento coaxial com a fase F,, sendo mais bem
observado na serra do Franco. Atingiu a fácies xisto-verde com intenso
processo de sericitizaçSo, epidotizaçao, saussuritizacao e cloritização.
As estruturas bem como os critérios cinemáticos já foram exaustivamente
descritos por Sá et alii (1987 e 1988).

Conclusão
Até o momento, dois trends de idades já foram obtidos para a

seqüência de Orós. 0 primeiro (isócrona verdadeira), em torno de 1762
174m.a., foi determinado por Macedo et alii (1988) a partir do método Rb
-Sr rocha total em augens gnaisses, onde a raz5o inicial indica fonte
mantélica com alguma cortaminação crustal. Idades de referência nessa faî
xa (2000 m.a., ffe = 0,70b) também foram obtidas por Brito Neves ( 1975 )
nos gnaisses e nos migroatitos do embasamento de Orós e Jaguaribe;segundo
esse autor tal idade estaria relacionada com o evento traçsamazônico.Por
outro lado, os primeiros autores admitem a idade de 1762 - 174 m.a. como
a época de intrusão do augen gnaisses em um ambiente anorogênico. Essa
idéia seria reforçada pelo fato da idade dos dacitoK e dos riolitost1704
Z 29 m.a.), com as mesmas característica? da razão inicial e do método
utilizado, se aproximar da idade do augen gnaisse.

0 segundo trend de idade se encontra em torno de 665 - 40 m.a.
(isócrona verdadeira), Ro = 0,7076 (Macedo et alii, 1988), a qual foi
obtida também pelo método Rb-Sr rocha tctal, a partir dos ortognaisses
microporfiriticos sir.tectônicos com a fase f,. Este fato define claramen
te o Ciclo Brasiliano na regi3o.

Por outro lado, se ecnriderarmos o provável caráter sintectôní
co do augen gnaisse bem como o fato de que o local onde foram coletadas
as amostras para as datações (Macedo et alii, op. cit.) atingiu a fácies
anfibolito, com provável re-homogeir; izaçSo do sistema, admite-se a possi_
bilidade do primeiro trend de idades se achar relacionado com o Ciclo
Trar.samazônico e, portanto, tratar-se de uma região policí cli ca.

Por fim, a presença de:>sa tectônica tangencia] vem anular a cj_
taç3o de alguns autores sobre a simplicidade da evolução estrutural da
Faixa de Orós; é possível, assim, correlacioná-la cor?, a Faixa Jaguaribt,
que apresenta as mesmar; litologias, e a Faixa Seridó, conforme ,já aventa
do Por Jardim de Sá (1984). Além disso, caso se observe o paraialismo
das faixas acima, este pode constituir mais um argumento de que durante
a origem das mesmas todas estiveram submetidas a um único megacampo de
tensão.
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E» 1975, Brito Neves definiu a partir de uma isócrona Rb/Sr - Rocha
Total, de seis amostras do considerado embasamento das supracrustais da
Província Borborema (Grupos Jucurutu e Seridó), uma idade arqueana de
2720 t 135 m.a. No ano seguinte, em um trabalho mais completo. Pessoa
(1976) confirmava a idade arqueana de 2670 ± 100 m.a., desta vez calcu-
lada com 8 pontos. Mas também evidenciava a atuação importante do Ciclo
Transamazônico justificado pelas várias isócronas Rb/Sr - Rocha Total
de idade do Proterozóico Superior, encontradas no embasamento. As ida-
des fornecidas por esses autores foram calculadas com a constante de de
sintegração A - l,4710~ü ano" . Posteriormente nas regiões de Açu e
São Vicente, Macedo et ai. (1984) e Hackspacher (1990) respectivamente,
procurando definir o caráter Arqueano do embasamento nestas regiões, en
contraram, para as ortoderivadas denominadas Gi na classificação de Jar
dim de sá et ai. (1981), idades do Proterozóico Superior. Finalmente u-
sando a metodologia radiométrica Sm/Nd, Macedo et ai. (1990) e Hackspa-
cher et ai. (1990) descartam definitivamente a presença de um embasamen
to arqueano na região Seridó.

O mapeamento geológico detalhado realizado na região de Caicóíviei^
ra, 1990 e Magini, 1991) separaram no tempo as rochas do Complexo São
Vicente, das ortoderivadas que chamamos de Suite Magmática de Caicó
(Pig. lb). Substituímos o termo Grupo Caicó por Suite Magmática, já que
esta unidade é unicamente constituída de rochas plutõnicas diferencia-
das. Nas rochas do Complexo são Vicente, foi encontrado uma fase de mi£
matização a mais, dobrada por uma deformação cujo plano axial é a dire-
ção da migmatização encontrada nas ortoderivadas da Suite Magmática de
Caicó.

Discordâncias tectônicas foram também observadas nas regiões de
Açu entre os gnaisses bandados e G2a (Macedo et ai., 1984) e de São Vi-
cente onde se observa um xenólito de gnaisse bandado com a sua direção
estrutural discordante da foliação do ortognaisse Gi (Hackspacher,1986).
Se os trabalhos isotópicos Sm/Nd discartam o Arqueano aflorando na re-
gião, os mesmos deixam claro a presença de um protólito crustal arquea-
no.

Em colaboração com o Centro Belga de Geocronologia, realizamos uma
isócrona Rb/Sr - Rocha Total e uma datação U/Pb sobre zircões de um gra
nodiorito da Suite Magmática de Caicó. No diagrama concórdia as três
frações de xircões definem uma discórdia com interseção superior à
2242 t 6 m.a. e uma inferior para 130 ± 65 m.a. (Fig. lc). Esta última
corresponde a perda contínua de Pb. A fração "c" localizada acima da
concórdia deveria corresponder seja uma perda de U ou um erro de manipu
lação de laboratório. Apesar de que nesta situação, o ponto C fica ali-
nhado com os pontos A e B e desta forma não pertuba a interpretação da
idade. No diagrama Sr87/Sr86 versus Rb87/Sr87 a isócrona Rocha Total
das rochas da Suite Magmática de Caicó foi calculada com 7 pontos. Os
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dois pontos descartados correspondem a amostras ricas em epidoto. A po
sição acima da isógrada para rochas ricas em epidoto foi também eviden
ciada no caso dos cálculos da isócrona G2a de Açu. A capacidade do epi-
doto em captar o Sr, Faz deste mineral, o maior fator de controle da
contaminação em Sr87 (Andre et ai., 1986). Isto poderia justificar a po
sição destes pontos enriquecidos em Sr"7, A isócrona define uma idade
de 2122 t 79 m.a. com uma razão inicial de 0,7041 í 0,0007.

A ausência de recobrimento entre a idade dos zircões e da isócrona
nos leva a considerar a idade do zircão de 2.242 Ma como o momento da
intrusão e o resultado da isócrona de 2.122 Ma com o pico do evento tec
tonometamórfico do Ciclo Transamazônico na região.

Petrograficamente essas rochas mostram uma retromorfose na fácies
xisto verde, seguida de uma recristalização de feldspato potássico que
englobe os epidotos e as cloritas da primeira fase. Durante esses pro-
cessos metamorficos, os zircões ficariam fechados mas com a circulação
de fluidos, o sistema Rb/Sr se tornaria homogeneizado.

Em outras partes mais a norte, na região de sãoVicente (Pessoa,
1976) define uma isócrona RT de um metadiorito de 1.920 í 160 Ma com
uma razão inicial de 0,7037 ± 0,0011 e uma isócrona de referência para
o Complexo São Vicente em Florãnia(RN) de 2.170 ± 40 Ma, com uma razão
inicial de 0,702 i 0,0004. Estas isócronas foram calculadas com A =
l,47xlO"11 anos"1.

Para o cálculo da última isócrona, o autor analisa separadamente
o leucossoma e o melanossoma de um migmatito. As duas frações se ali-
nham bem na isócrona, que então indicaria a idade da migmatização, quer
dizer, do evento tecf.onoroetamorfico Transamazônico.

Mais a norte na região de Açu(RN) também na procura da idade do em
basamento suposto arqueano, Macedo et ai. (1984) encontraram uma idade
Rb/Sr - RT de 1.977 ± 32 Ma com uma razão inicial de 0,7081 í 0,0009 e
um MSWD = 0,41. Neste cálculo da isócrona foi excluído uma amostra (GS
138). Incorporando esta amostra com teor em Rb baixo e desta forma com
grande significado para o calculo da razão inicial, calculou-se uma iso
crona de 2.084 t 20 Ma e uma razão inicial de 0,704 ± 0,04 e um MSWD =
2,71.

Colocando estes dados no diagrama da evolução de I S r em função do
tempo, podemos constatar que as três rochas embora de regiões diferen-
tes são idênticas (Fig. 1G). Essa homogeneisação regional em grande es-
cala implica um evento Transamazônico muito forte. Se a idade do zircão
traduz o momento da intrusão, e considerando as razões Rb/Sr, poderia
se concluir numa origem mantélica com uma fraca contaminação crustal pa
ra essas rochas. Finalmente a suite magmática de Caicó seria cedo-Tran-
samazõnica e não arqueana como foi sugerido pelos trabalhos anteriores.

A partir destes dados, se poderia questionar as primeiras isócro-
nas Rb/Sr - RT realizadas por Brito Neves (1975) e Pessoa (1976) sobre
as rochas do embasamento das supracrustais do Grupo Seridó, na região
de Caicó, onde os autores definem uma idade Arqueana de 2.670 ± 100 Ma,
com uma razão inicial de 0,701 t 0,0014 e o MSWD de 2,383. Recalculando
com A = l,42xl0"1:1- ano"1 teremos uma idade de 2.760 Ma. O mapeamento
geológico detalhado realizado nesta região, permitiu definir petrografi^
camente e estratigraficamente as amostras utilizadas nestas isócronas
como também distribuir os pontos analisados entre a Suite Magmática e o
Complexo São Vicente. Dos pontos analisados por Brito Neves (1975) e
Pessoa (1976), cinco pertencem ao núcleo mapeado como Complexo São Vi-
cente. Esses pontos definem uma isócrona de 2,792 í 101 Ma com uma ra-
zão inicial de 0,70086 í 0,001 (Fig. IF). Os outros pontos que se loca
lizam na área da Suite Magmática de Caicó se posicionam sobre nossa iso
crona Rb/Sr - RT de 2.122 Ma. SÓ um ponto (CL 19) se localiza «obre a

277



isócrona do núcleo são Vicente. Interpretados que poderia ser um xenóli-
to do Complexo são Vicente nas intrusões da Suite Magaática de Caicó.
Desta forma o Complexo são Vicente teria uma idade Arqueana e U M ori-
• m tipicamente mantélica.

Finalmente, analisamos os isótopos de li e Pb do "augen" qnaisse de
Angicos, para o qual existem dados Rb/Sr - RT, definindo embora de uma
maneira imprecisa, uma idade Transamazônica de 2117 2 291 Na com uma ra
lio inicial de 0,70273 i 0,00586. Esses granitos (G2A) são considerados
como sin-tectônicos à deformação tangeneial Transamazõnica defendida
por Jardim de Sã (1984). As três frações de zireão se alinham sobre uaa
discórdia com a interseção superior para 1934 - 12 Ma e a inferior para
294 £ 7 Ha a qual não tem significado geológico para a região e que não
pode ser considerada como perda contínua de Pb (Fig. ID). O exame petro
gráfico revela uma intensa retromorfoso na fácies xisto verde ligada a
uma forte deformação tangencial. As superfícies dos zireões, examinadas
no microscópio de varredura, são altamente corroidas e porosas. Desta
maneira, tudo leva a se pensar que as interseções da discórdia resultam
da composição dos efeitos de uma perda descontínua durante o evento Bra
siliano, acompanhada de uma perda contínua. Adaptando um modelo do tipo
proposto por Pasteels * Deutsch (1971), Allegre et ai. (1974), Grauert
et ai. (1974), Delhal et ai. (1976), Lancelot (1983), o forte evento
brasiliano deslocaria os pontos representativos da idade de intrusão na
direção de 500 a 600 Ma. Em seguida uma perda contínua posicionaria a
composição dos zireões na posição atual no diagrama concórdia(Fig. ID).
Como se sabe, quanto mais o zireão é rico em U, mais facilmente o mesmo
pode perder o Pb, desta maneira a geometria da reconstituição das duas
discórdias indica que a interseção superior da primeira, será necessa -
ciamente maior do que 1934 Ma. Isto aproxima bastante a idade do "au-
gen" gnaisse com àquele da Suite Magmática de Caicó. Dificilmente seria
possível intercalar uma seqüência de sedimentação entre os dois eventos
como foi sugerido por jardim de sá, 1990 e o posicionamento dos pontos
próximos a interseção inferior indica claramente que a tectonic» tan-

gencial da fácies xisto verde observada em Açu é de idade Brasiliana.
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ABSTRACT

The use of the controlled electromagnetic source sounding at shallow elec
trie structure allows to quit out natural oceanic background noises at level appro»
wately of 1 pvymiwith frequency bellow 1 Hz). By use of MOSES (Magnetometric Off Shõ
re Electrical Sounding) method, of controlled source, the resistivity structure of
sea bottom at off shore Ibaraki (Japan) was constructed from a resistivity apparent'
curve, as a function of source-receiver separation. This structure is presented by
for» of an isotropic two-layer model.

INTRODUÇÃO

A condutividade no^fundo do mar, para estudos de estruturas profundas, '
von sendo estimada pelo princípio do Método Magnetotelúrico(MT). Devido a atenuação
do campo magnético natural pela condutividade e mascarado pelo ruido de base do ocea
no, èle não é aplicável para a solução de estruturas elétricas rasas. Cox et ai.
(1978) conseguiram separar ruídos naturais de base no campo elétrico do fundo do mar
(situados em lHz de freqüência), em um nível de, aproximadamente, lpV/m. Assim pode-
se medir o canpo eletromagnético por meio de fonte artificial controlada em signifi-
cativas distânci-as entre fonte e receptor, sendo, portanto, una solução para o es -
tudo nas estruturas elétricas rasas.

0 método de fonte controlada (Controlled Source-CS) consiste de 4 tipos
de fonte eletromagnéticas: dipolos elétricos, vertical(VED) e horizontal(HED) e dipo
los magnéticos, verticalÇVMD) e horizontal(IWD). De acordo com o tipo de fonte empre
gada, ambos os modos (Elétrico transverso ou magnético transverso) podem ser produzi
dos. A fonte VED produz somente o modo TM enquanto que a fonte HED produz ambos mo -
dos TE f TM. Os dipolos VMD e f*fl) produzem, apenas, o modo TE e TM, respectivamente.

0 objetivo deste estudo é medir a estrutura resistiva rasa, na base da ca
mada de água do mar, por meio de método de sondagem elétrica de fonte controlada em
off shore. Deste modo foi selecionado o método MOSESfMagnetometric Off Shore Electrt
cal Sounding). Por meio deste método é medido o campo magnético no fundo do mar, pro
duzido pela corrente galvànica que flui a partir de um transmissor vertical bipolarT

extendendo-SP desde a superfície até o fundo oceânico. Esta sondagem foi realizada'
na expedição Hakuho Maru KH-89-1, em dois pontos próximos ao off shore Ibarakí. Um
ponto de medida é o denominado CS-4 com coordenadas 36 14' N em latitude e 141 10'
E em longitude, com profundidade de 800m. O outro ponto é o CS-6 com coordenadas 36
14' N em latitude e 141° 25' E era longitude, com profundidade de 1300m.

EMBASAMENTO TEÓRICO

A teoria do método MOSES foi particularmente desenvolvida por Edwards et
ai.(1981), Edwards et ai.(1984) e Nobes(1984). Ela é una adaptação, para off shore,'
do método de resistividade magnetométrica(MMR) descrito por Edwards(1974) e Edwards
et ai.(1978). Segundo Edwards et al.£op.cit.) o princípio básico do método MOSES i
ilustrado na fig.01 que considera a água do mar como uma camada com resistividade
ps e espessura d e a crosta como um meio-espaço com resistividade pc ( ps « oc ) .
Una corrente comutada flui através de um cabo condutor até um longo eletrodo coloca-
do no fundo do mar. Una vez que a crosta é mais resistiva que a água do mar, grande
quantidade de corrente retoma através da água diretamente para um idêntico eletrodo
colocado na superfície marinha, porem parte da corrente penetra na crosta, flui atra
vês dela e retoma para o eletrodo de superfície. Esta configuração é axialmente si-
métrica, COR relação ao eixo vertical definido pelo bipolo e gera, somente, o modo
TM. No sittona de coordenadas cilíndricas, a corrente flui em un campo de glano ver-
tical, i.e., a corrente ton somente as componentes "r" e "Z". 0 campo magnético azi-
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autal. atraia pela fonte, medido no fundo oceinico. ê proporcional m circuito de c«r
rtnte o cjual cmvolve o ponto de medida(P). rewards et al.(op.cit.) demonstraram ma*
esta corrcstte é proporcional ao contraste de resistividade entre a catada de água e
a C M * «vetai . Assim, se o campo magnético azimutal (resposta Magnética) para una
t a n de variação da separação transmissor-receptor. é Medido, uma sawtmy. elétrica
da croata pode ser realizada.

fcdiwds et al.(op.cit.) desenvolvera» a teoria eletromagnética quase estáti,
ca d» aMode MDSES para uaa cresta de acamamtnto isotrõpico. Eles Mostrara* mue podai
MT construídas curvas de sondagoi do Método MDSES. siailares âs do método de sonda-
gem de resistividade, de Schlumberger, e estimaram UM profundidade prática para son
w j a da erdm da Metade da distancia de separação entre transaissor e receptor.

A fórmula essencial do Método NOSES para o cálculo da resistividade aparen-
te é expressa COMO se segue:

pa - (ps UoIdV^nr2»») _
onde pa e a resistividade do fundo do Mar, ps e a resistividade da água do Mar. UQ e
a permeabilidade Magnética do espaço livre e I é a corrente transmitida através de ua
dipolo de caaprimento d. Bi complemento, r é separação transmissor-receptor e B9 ê a
resposta do campo magnético deconvolutado.

EQUIPWENTOS OTILIZADOS E PROCEDIMENTOS

0 método NOSES, como qualquer Método CS, requer duas partes fundamentais :
transmissor e receptor. EM complemento, o sistema de posicionaMmto é incluído, CCMI O
objetivo de determinar a distância entre o transmissor e o receptor.^
TRANSMISSOR - fornece energia elétrica para gerar o campo eletromagnético primário. '
Ele consiste de fornecedor de força e bipolo. 0 fornecedor de força consiste de ua
transformador, unidade de-força DC(corrente direta) e unidade de controle. O bipolo é
consumido por eletrodo colocado no fundo do mar, suspensojt partir do navio, por um
cabo condutor. Outro eletrodo idêntico é colocado na superfície do mar.

Inicialmente, a corrente alternada tri-fásica de 22Ov é transformada cai mo-
nofásica de 200v. A unidade de força converte a corrente AC para DC. A unidade de con
trole converte a corrente DC em corrente comutada, em forma de onda quadrada. Uaa re-
versão desta corrente a cada 4 segundos, com uma pausa, intermcdiaria.de 2 segundos,'
produz series de ondas quadradas com período de 8 segundos. Uaa corrente controlada
de saída, gerada neste estágio é transmitida para os eletrodos.

Por meio de voltimetro digital e registrador de caneta, a polaridade e a
forma da transmissão de corrente são registradas. Estas informações são usadas no pro
cessamento de dados para se obter a deconvolução do campo magnético aziautal.

A corrente transnitida, em ambos os pontos de Medição, foi de 40 amperes '
com voltage» de cerca de 84 volts.
RECEPTOR - detecta a presença do campo eletromagnético produzido pela fonte. No Méto-
do HOSES^a fonte é um VED, sendo assim o campo eletromagnético tem componentes aziau-
ral Magnética e vertical elétrica. Neste método, o campo magnético azimutal é Medido
com auxílio de Magnetômetro de bobina de indução (OBI).

0 0 M e constituído pelo sensor e parte eletrônica.0 sensor consiste de qua
tro bobinas horizontais de indução com núcleos "permalloy", cada duas das componentes
horizontais são detectadas por par de bobinas paralelas. A parte eletrônica consiste'
de Microprocessador, relógio de precisão, filtros de baixa passagem, amplificadores '
programeis, conversor AC/DC, memória e baterias. As componentes horizontais medidas
são filtradas e amplificadas em três etapas, digitalizadas com freqüência de 128 Hz,
empilhadas (2n vezes) e registradas em dois cartões de memória RAM estática(2S6 Kb/ '
cartão) sob o controle do microprocessador.
SISTEMAS DE POSICIONAMENTO - o sistema Branch(BRS) consiste de dois transponderes, UM
deles colocado no receptor e outro no cabo da fonte de energia,próximo ao aletrodo '
do fundo do mar. 0 transducer do navio envia e recebe sinais acústicos para medir a
distância fonte-receptor a qual é registrada, periodicamente, no navio. Complementar-
mente, a própria posição do navio e a profundidade do mar são registradas a cada minu
to, para posterior processamento, com ajuda do sistema PDR de medida acústica.

0 experimento se inicia com a smeronização entre os relógios do receptor e
transmissor. 0 transmissor é colocado dentro de uma esfera de pressão "Benthos" e mon
tado o* U M torre de aliminio. Próximo ao sensor, são fixados radio guia de 43S2 KHzT
sinalizador luminoso e transducer acústico. Na mesma torre são instalados transpon -
der acústico, sistema de liberação e peso de 80 Kg.

0 OBI é submerso e fixado durante o experimento. 0 procedimento para Medida
das estações í semelhante ao utilizado cm terra. No final, o OBI e liberado e resgata
do. Os dados contidos nos cartões de memória são lidos e salvos.
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TO DOS D W S

Para determinar a resposta magnética do fundo do mar, consider»»» a Terra '
e o OBI cano dois sistemas lineares. A entrada c o canpo primário gerado pelo bipolo '
e a saída i o dadc primário registrado pelo OBI.

A função resposta do OBI foi estimada c m dados medidos nas bobinas ikím
holtz no Observatório Geonagnético da Agência Me terço logic a do lapãofKakiokal.A entra
dl e a saída foran trans fornadas pelo método de trans formada rápida de Fourier (I'!T).
A função resposta do OBI para as componentes X e Y e seu expectro de amplitude e fase
foraa calculados no domínio de freqüência.

0 sinal do transmissor foi registrado, digitalizado e transformado por l-f-T.
Considerando a forma do sinal transmitido, o expectro calculado contém somente harmô-
nico íapar (Kig-O-)- físte expectro foi usado para estimar a função transferência da
Terra, á partir do campo magnético azirautal.

O canpo nagnõtico medido no fundo Jc mar contém as duas componentes ortogo
nais horizontaisfX c Y) do campo, gerado pelo bipolo nas diferentes estações cuias T

correções foram feitas usando o correspondente fator de ganho. Alguns registros, nos
quais o sinal da fonte está .lusente, foram usados para determinar c nível de ruido do
receptor. 0 ruído e os dadus reduzidos foran transformados por ti i c o expectro de '
anBplitude foi calculado para ambas as componentes llig.03). ito exame nesta figura.
que mostra apenas resultados da conponenfe X, pode-se concluir que a maior parte da
força esta contida no harmônico íap.ir. .A parte direita do gráfico mostra ambos har-
mônicos ímpares e pares, os quais a.-suneir. valores somei frontes a» nível de ruido do re
cepfor(10"° volts), dificultando a separação entre o sinal e o ruide.

0 canpo magnético horizontal (X e Y) , expresso em nl. foi obtido a partir '
dos dados de saída de 'v usando função transferência. A partir do campo magnético lio
rizontal foi possível e.timar o campo magnético azimutal. que é relacionado com a fun
ção transferência da Terra, pela análise de vetores.

A função transferencia da Terra foi estimada por deconvoluçno Jc campo mag-
nético azimutal usando o sinal da fonte no domínio de freqüência, liste resultado con-
tém, puramente, as informações da estrutura da Terra, isto c. êle é proporcional a re
sistividade aparente do fundo do mar.

RESULTADOS.

A amplitude da função transfcrênciairig.O-lal .a resisti vidade media da água'
do mar (0.31n-m), a corrente transmitida (40 amperesI, a profundidade do mar e a sepn
ração fonte-receptor compõem os parâmetros utilizados no cálculo da resistividade T

crustal aparente. Visto que o primeiro harmonicofO.5 If— j se aproxima do limite da cor
rente direta, este foi selecionado para o cálculo do presente experimento.

A resistividade^aparente definida, sob o critério do limite da corrente di-
reta(nC) quase estática, é apresentada neste trabalho, para todas as distâncias fonte
-rei:eptor(Fig.04b). Os erros de posicionamento e estimativa da resposta magnética são
considerados nos resultados obtidos. A estrutura resistiva do fundo do mar foi cons -
fruida a partir da curva de resistividade aparente, como função da separação fonte-rc
ceptor. 0 método de modelagem, por tentativas c erros foi utilizado para a íleterminar
ção desta estrutura, sendo apresentado neste trabalho sob a forma de uma curva <ic re-
sistividade aparente para um modelo de duas camadas isotrópicas. Neste modelo a cama-
da de água tan 0.3ir.-m de resistividade e 800m de espessura, cobrindo ima canada crus
tal de lSfi-m e SOftn de espessura c un meio-espaço com líOf:-m era resistividade.
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PftOMtESSXVIDADE DE DOBRAS RECUMBENTES11/NORMAIS111 PARA ZONAS
TRANSCORRENTES*" NE ASSOCIADA A MUDANÇA DE MECANISMOS ATUANTES

Elton Luiz Dantas-Pós-grad IBCE-UNE5P
Peter C Hackspacher-DPM-IGCE-UNESV

Reinai do A Petta~DG-UFRN

A localidade de Saco da Luíza (Figura 1) próximo à Cidade de São
Vicente (RN), exibe um dos afloramentos mais visitados na regiüto do
Seridó, devido à sua complexidade estrutural. Trabalhos existentes
considera» uma evolução policíclica para as estruturas desenvolvidas
nesta área. HACKSPACHER « DANTAS (1V84) estudaram neste afloramento o
comportamento da lineasao de estiraim-nto de trend NU (Ln1) vergadas
para NE procurando definir um critério estrutural de separação
embasamento/cobertura supracrustai e identificai o mecanismo de
deformação atuantr n.i formação das dobras normais coro trend NE,
(chamadas na época de C3 a nível regional) e sua relação com as
transcorrências também com direção ME

Uma nova interpret ação sobre o significado das lineações e debras
associadas às trançcoriêncus de •) it et ao NE IÍ sua implicação regional é
aqui apresentada, sendo resumida na Figura 3 Nela, as redes
estereográf icas *ão representativas das lineações d'? est iramentos NU '?
NE e estão dispostas de acordo com os domínios hnmogènos estabelecidos
pelas estruturas

Feições estruturais
Uma lineatão de est iramento Ln1 NU-SE penetrativa regionalmente

ocorre associada a uma tec tônica de baixo angulo (cavalsamento) com
indicadores cinemáticos sugerindo sentido de transporte de massas NU
(Figura 3a).

As dobras recumbente* com trend NE (fluxo-flexural coa deformação
heterogênea) * dobras normais (flexural)

Com a continuação do cavalgamento, sao gerados dobras recumbent es
com "trend" dos eixos NE (Ln*1), e vergência estrutural NU (Figura 3b).

Dobras fluxo-flexurais sao formadas como resultado do desliaamento
de um» camada sobre outra, com o aumento do mergulho do flanco em
resposta ao encurtamento lateral (siip-flexural> e/ou por cisalhamento
entre camadas individuais (fluxo-flexural), com diferentes estilos
gerados em cada incremento da deformação progressiva dependendo das
diferenças de competência e viscosidade entre as camadas.

Mas dobras flsxurais o ângulo entre a lineaçSo Ln* e o eixo
(Ln1*1) da dobra formada diminui para o interior da dobra durante
etapas finitas da deformação Sao caracterisr ic<*s deste mecanismo as
dobras abertas curvilineares com mergulhos dos eixos variando de &•
para 35* (Figura 3c)

As zonas transcorrentes N49E sinistrais c dobras de cisalhamento com
deforaacao heterogênea

Nas zonas de transcorrênr/ia a lineação de estiramento desenvolvida
(Ln*v) possui trend NE:, caimento subhor izontal , corta e verticaliza as
lineaebes anteriormente descritas (Ln1,11 e I 1 1) (Figura 3 d).

As dobras wí.o formadas em etapas de deformação finita devido a
processos progressivos e rotacionais (HASUI & COSTA,1988/. As dobras
associadas a movimentos transcorrentes =".âo abertas, suaves com EÍKO
subhorízontal e flanros assimétricos, onde o flanco mais curto
apresenta terminação verticalizada As zonas de cisalhamento
transcorrentes dúcteis ocorrem nos flancos das dobras, distribuídas
como várias faixas que definem um arranjo "en echelon"

Com a progressão da deformação heterogênea, as feições planares e
lineares são deformadas dependendo do contrasts d«? duct ibilidade e
orientação primária, Assim os eixos e a« dobras com trend NU são
rotacionado» e achatados com tendência > estirar segundo a nova direção
de estiramento NE. Isto também é observado na analise das redes
estereografica* A rotação antihorária da lineação Ln' (NU) mostrada
por HACKSPACKER « DANTAS (op cit ) pode ser interpretada desta forma,
devido a rotação causada pelo cisalhamento sinistrai com o aumento
progressivo da taxa de deformação. Em razão disto, os eixos das dobras
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f ica* m*iw>* oblíquos cm relat ío à direcSo de "Slip", acsao assim.
om*erva-s« rela analise dos indicadores cmeoãticos «*e o sentido ém
transport* do* cavulfnwntos permanece NU <IMCKSPACHEft « DANTAS.o»
e i * . >.

Na parte central da Fi<jur» 2 tem-se uma transcorrente preenchida
por anfibolitoç, a diferença úe eoapetência entre as l i tologias
fwnciona tmo superfície de 4fslize para a transcorrência.

A deformação Pfoortssivj torna FOSSÍVCÍ a coexistência de dobras
isoladas, formadas ••« diferente» r i lasio^ c C M diferentes esti los. Ao
nível de afloramento c possível observar que os diferentes tipos de
dobras pude* •jçr 5<"K!i'l:i~ em terac; de etapas sucf.í ivas de deformação
EntSc * corrplsioo dp fases <ie dobr ai»€nv. os apenas te * caráter
H w w t r i r o , pois •? i)ot>i4 r<41<?tt- uma pos-táo geowêtrira. independente
díi evolweão ser prí>3rei>»:iva «w poi íc ic l íca.

0 Saco <Ja I t i i j j •• irwa ãre» ond? houve intensa coupressão onde se
tea o desenvolvmentas ás dobra; r?cutaibentcs qur passaa põra abertas,
co* eixo? subhorízontais HE dispostos <?• vm arranjo "en echelon" C M
cis^lKaaentos sinistrai? associados

RAMSAT e HUBCR <i?f}7) e TANtfffí <t9RV> oioítrs» <n»*- a foruracão de
dobras paralelas co« Kivimnto: horizontais, ocorrendo entre c-madas de
coapetèncias diferentes podem =cr asiociidss a cavalg;»mento<> antigos,
K t o é. o modelo assume a existência de ua movimento d? b?iKo àr>£uio
antes da formação das grandes dobras aoert?»?, «.«.r -«na» po
formadas no mesmo evento £ste ••canisca atuaria ru f':>rm«ĉ i? da»
recumbentes com trend NE enquanto une em (.'« estágio seguinte. as
transcorrentes seriam responsáveis i>elo vergsnt-nto da fotiacao NU,
dobras e desenvolvimento <le uma linemSo de estiramcnto HE Enfat i-es-sr
a necessidade de murlanca de mecanismo át form^cac das ct_br*s o*> * r s U
prosrpssividade, com um» PFWÇFIÍ modificação n# a r ien t^ râ ••<> tpn-so»
principal Í6\> de MU p»ra H

Alternativamente a ssfornífío progressiva, poceria ser
interpretada como uat modela tran?p<-c5sivo. <VIK à pr<>jtidit-a<!o pels
rotação e truncamento da foliacao de bjtiM'i á>>9ulo NU >>ara as zonas de
transcorrênciais NF
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE á EVOLUÇÃO TBCTONOMETAHORFICA DA ZONA
M CISALBAMBRTO FAZENDA NOVA, PERNAMBUCO.
SERGIO P. NEVES
Universidade Federal de Pernaabuco, Departamento de Geologia, Reeife-
PE, 50.000.

A Zona de Cisalhamento Fazenda Nova (ZCFN) é um dos muitos g ^
des de orientação NE-SW, aos quais um sentido de deslocamento sinis-
trai geralmente é atribuído, compreendidos entre as transcorrências
destrais Patos e Pernambuco (Fig. 1). A grande variedade textural e mi.
neralôgica dos granitoides afetados por este cisalhamento oferece uma
excelente oportunidade para se estudar a interrelação entre deformação
e transformações metamôrficas, ou seja, o efeito do strain sobre mudan
ças mineralôgicas e destas sobre o comportamento reolôgico das rochas.
0 objetivo desse trabalho é analisar essas relaçSes no contexto da evo
luçSo einemâtica da ZCFN. Na área estudada, correspondendo â porção NW
do segmento central da ZCFN, a região mais deformada consiste de uma
faixa milonítica, com largura média de lKm (Fíg. 2), onde numarosos in
dicadores cinemâticos (relações S-C, terminações assimétricas de por-
firoclastos, etc.) confirmam o sentido sinistrai da transcorrência.

Os granitoides que ocorrem a noroeste do cinturão milonltico fa-
zem parte do batólito de Fazenda Nova, um plutSo do tipo Itaporanga(Al^
roeida e_t ai. 1967, Sial et a_l. 1989) constituído por uma associação de
rochas potSssicas cáicio-alcalínas. Granodioritos a granitos porfíríti^
cos sâo as rochas predominantes e consistem de megacristais de feldspa
to potássico com até 8cm de comprimento envoltos por uma matriz cinza
escura de granulação médiaiígrossa de plagioclãsio, microclína, bioti-
ta, hornblenda e quartzo. Essas rochas sâo usualmente ricas em encla-
ves lgneos com formas, volume, composição e texturas variáveis. Diori-
tos a quartzo-dioritos de granulação fina, compostos dominantemente cie
plagioclásio, hornblenda e biotita, com quantidades variáveis de micro
clina, quartzo e clinopiroxênio, s3o as rochas mais máficas presentes.
Rochas com características mineralógicas e texturais intermediárias ás
descritas compreendem o restante do batólito e sugerem hibridizaçSo de
magmas mâficos e félsicos coexistentes. Uma foliação magmática dada
por enclaves alongados e grãos alinhados de biotita, hornblenda e fel-
dspatos geralmente ê bem desenvolvida através de todo o batólito. Para
os bordos do plutão, essa fo.Tiação adquire uma orientação idêntica â
da foliaçSo tectônica no cinturão milonitico.

Os granitoides a sudeste da faixa milonitica fazem parte de um ba
tôlito, ainda não nominado, que se estende para o sul até o lineamento
Pernambuco. Essas rochas têm uma granulação média/grossa a porfíriti -
ca, coloração rôsea e composição granltica (s.s.). São compostos essen
cialmente por cristais maiores de microclina (0,5 a 3cm) inseridos nu-
ma matriz de granulaçâo média de plagioclásio, microclina, quartzo e
biotita. Enclaves máficos estão presentes, mas não são tão comuns como
no batólito de Fazenda Nova. Uma foliação magmática é bem definida e,
como no caso anteric, dada por enclaves e cristais inequidimensionais

Sheets de leucogranito são encontrados ora em associação com para
gnaisses ora no interior do batólito de Fazenda Nova. Um corpo mapeá -
vel está inserido na faixa milonitica e consiste de cristais milimétri
cos de feldspato potássico em uma matriz fina císalhada composta de
quartzo, feldspatos e, subordinadamente, muscovita e biotita.

No granodiorito porfirítico e no granito grosso a deformação cisa
lhante nio é acompanhada por transformações metamôrficas signifieati -
vas. A estabilidade de biotita e hornblenda indica condições do facies
anfibolito. Deformação a temperaturas relativamente elevadas é também
atestada pela recristalização dos feldspatos e formação de mirmequltas
(Capais 1989, Simpson 1985). A forma alongada dos plutões, o paralelis
mo entre as foliações magmática e milonítica, entre as lamelas de gemi.
nação,polissíntétiga e o comprimento maior dos porfiroclastos de pla-
gioclásio, e relações S-C mostrando o mesmo sentido de cisalhamento in
ferido a partir do entelhamento de cristais na mesma rocha, Indicam
que as intrusões foram em grande parte concomitantes com o desenvolvi-
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••nto da ZCPN (Blumenfeld * Bouchez 1988, Guinebarteau «t.al. 1987,
Mutton 1982), implicando na passagem contínua de deformação no estado
•acmático para deformação no estado sólido (Paterson e_t ai. 19,89).

No diorito e rochas híbridas_e no leucogranito, deformação a tem-
peraturas relativamente elevadas é registrada pela deformação plástica
dos feldspatos e presença de mirmequitas. Porém, as associações mine-
rais nessas rochas são tipicamente do facies xisto-verde. Milonitos de
baixa temperatura resultantes da recristalização dos dioritos apresen-
tam uma excelente xistosidade dada por cristais alongados a aciculares
de actinolita (pleocroísmo de verde-claro a incolor), biotita (pleocro
ismo de amarelo pálido a quase incolor) e clorita. Em condições menos
extremas, hornblenda e biotita ainda persistem como porfiroclastos e
os porfiroclastos de feldspatos têm cerca do dobro do tamanho do caso
anterior. Extensiva recristalização de hornblenda para actinolita ver-
de azul é acompanhada pela formação de abundantes cristais de epidoto
e titanita, enquanto biotita apresenta alteração bem mais limitada pa-
ra esses^minerais (mas não para clorita). No leucogranito milonitizado
a foliação consiste de um bandamento composicional dado por ribbons de
quartzo, lentes de feldspatos neoformados e agregados de muscovita,bio
titã é epidoto ( titanita, zoizita e clorita) que envolvem porfiroclas
tos milimétricos defeldspatos. Tanto os porfiroclastos como os neo-
blastos de plagioclásio estão intensamente sericitizados e saussuriti-
zados. Aparentemente toda muscovita é secundáriae proveniente da de-
sestabilização desse mineral e da biotita.

As observações acima sugerem que a resposta das rochas à deforma-
ção foi basicamente função de sua granulação e composição mineralógi-
ca. No granodiorito porfirítico a deformação foi acomodada principal -
mente pela recristalização da matriz, com muitos cristais conservando
contornos euedrais. Já no granito grosso tanto os minerais da matriz
como os porfiroclastos sofreram recristalização dinâmica, chegando a
haver inclusive o desenvolvimento de ribbons de feldspatos. Sob condi-
ções de temperaturas declinantes, essas rochas não foram sujeitas a
transformações retromórficas, possivelmente por uma combinação do
hardening das fases feldsgáticas causado pelo resfriamento e porque
a redução na granulação nao foi suficiente para proporcionar uma área
superficial adequada para a realização de reações metamórficas (Gapais
1989, Hündy 1989). 0 resultado foi a localização do strain ao^longo de
shear bands com orientação NNE-SSW com o decorrer da deformação, trans,
formações retromórficas ficando restritas a estas faixas. No leuoogra^
nito, a granulação originalmente mais fina e a maior quantidade de
quartzo permitiram que, com o decréscimo de temperatura, ele continuas
se a se deformar de maneira homogênea, desenvolvendo uma foliação uni"
forme e facilitando a alteração dos antigos porfiroclastos de plagio-
clásio bem como dos grãos recém-formados. 0 mesmo pode ser dito do dio
rito e rochas híbridas, com bioMta exercendo o mesmo papel do quartzo
A associação hornblenda-biotita-actinolita verde-azul-epidoto e, de-
pois, actinolita verde-pálida-clorita nessas rochas indica um continu-
um da deformação até o facies xisto-verde baixo (Hyndman 1985, p.587).

Em^síntese, os dados até agora disponíveis permitem concluir pela
colocação sintectônica dos plutoes ao longo da ZCFN, com essa transcor
rência permanencendo ativa desde a intrusão dos granitóides até tempe-
raturas bastante baixas, da ordem de 3OO-35O&C, serem atingidas.
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ÁREA ESTUDADA

FIMIRA I • MAPA MOSTRANDO ALUMS DOS PRINCIPAIS LINEAMENTOS PROTEROZÓICOS
DO NOROESTE ORIENTAL, E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA
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A GtWBSE DAS ESTRUTURAS AMTICLIKAIS DO COHPARTIKEKTO NORDESTE DA BACIA

DO RECÔNCAVO. BRASIL.

Roberto Pereira (DEGEO/UFOP)
Parid Chenale Júnior (DG-UNISINOS)
Jose A. Cupertino (NEXPAR/PETROBRAS)

I - mtroduolo
A'Bacia do Recôncavo, localizada na porção nordeste do Bra-

sil (fig.l), faz parte de um sistema de riftes neocomianos que se for-
mou durante o processo inicial da separação dos continentes Africano e
Sul-Americano, ao final do Cretáceo Inferior. Essa bacia é constituída
por um meio-gráben com mergulho para SE e acha-se seccionada por fei-
ções transversais que a dividem em três compartimentos: Sul, Central e
Nordeste.

0 Compartimento Nordeste, ao nível da Formação Sergi, acha-
se estruturado em dois sistemas principais de falhamento, de direção
NE-SWe NW-SE (fig.l). 0 sistema de falhamento de direção NE-SW, mais
proeminente, é representado pelas falhas normais antitéticas de Pedras
e Patioba, as quais mergulham para NW, de modo contrário ao mergulho
do embasamento, que no geral é basculado para SE. Tais falhas indivi-
dualizam três feições estruturais neste compartimento: o Patamar de
Patioba, o Baixo de Quiambina e o Patamar de Capianga. Por outro lado,
o desenvolvimento de falhas de direção NW, embora menos expressivo mo-
delou feições <te horstas e grábens, onde as falhas de Alvorada, Baixa
Grance a Palmeira cor^tituem os prircipais exemplos.

Ne porção do compartimento situada acima da Falha de BÍ ...
Grande afloram apenas sedimentos da Formação Candeias/Membro Gomo de
idade Rio da Serra Médio Inferior, que constitui a porção basal da se-
ção riftc da Bacia do Recôncavo (fig.l). Isto se deve ã um processo
•rosivo d* idade pós-Buracica que ocorreu no compartimento, onde este
evento indica, como causa, um basculamento diferencial do Baixo de
Quiamba que atuou nesta época.

No Compartimento Nordeste, encontram-se diversas acumulações
de hidrocarbonetos, associadas principalmente ao Patamar de Patioba,
que configuram feições de anticlinais que se propagam em sua maioria
até • superfície. Essas anticlinais propiciam a formação de armadilas
tanto puramente estruturais como combinadas (componente estratigráfica
associada) para o aprisionamento de petróleo; a origem das mesmas tem
sido motivo de controvérsia no meio geológico da Petrobrás, consti-
tuindo, assim, o objetivo deste trabalho.

II - Análise das Estruturas Anticlinais do Compartimento Nordeste

II.1 - Campo de Rio Itariri e Rio dos Ovos
0 Campo de Rio Itariri localiza-se adjacente â porção termi-

nal do Patamar de Patioba (fig. I). Em mapa revela uma feição, cujo
•ixo (ao nível da parte inferior da Formação Candeias fig.2) prolonga-
se até a parte norte do Baixo de Quiambina, indicando caimento para
SE.

Ao se analisar as seções geológicas e sísmicas transversais
• asse campo (fig.3A), nota-se que os intervalos estratigráficos per-
manecem constantes ao longo da dobra. Tais características são indica-
tivas de que a estruturação é posterior a sedimentação. A independên-
cia das linhas de isópacas (Aragão & Aguiar, 1989) em relação ao eixo
da estrutura é outro fator que reforça essa idéia.

Assim, a anticlinal do Rio Itariri propriamente dito poderia
resultar de uma acomodação k geometria lística da Falha do Rio Itari-
ri. Por outro lado, em direção ã Falha de Pedras, ocorre uma influên-
cia maior de blocos rotacionados para NE na gênese dessa feição.

A anticlinal -Io Campo de Rio dos ovos (parta média da Forma-
ção Candeias, fig.l e 39) também apresenta as mesmas características
com ralação â gênese e época de estruturação. Todavia, a acomodação da
anticlinal se deve â possível geometria lístrica da Falha de Salvador
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que »• horixontaliza-se «m profundidade.

11.2 - C«wo dt Rio do Bu
0 Campo de Rio do Bu «ncontra-s» na porção nordeste do Pata-

M r de Patioba If 19s. 1 • 3C). Revela-se como uma feição anticlinal con
duple caiaento (ac nível da seção inferior da Formação Candeias) e pos-
sui eixo coat orientação E-H.

A estrutura que define o Campo de Rio do Bu pode ser inter-
pretada COMO resultado de movimentação transcorrente sinistrai, na qual
fundamenta-se:
at a disposição oblíqua do eixo da antiforme de Rio do Bu, com relação
a Falha de Patioba; b) a presença de estrias subhorizontais em falhas
preenchidas por calcitas que corta a antiforme; c) a orientação oblíqua
do eixo da sinforme ao nível da Formação Sergi, no bloco baixo da Falha
de Patioba; d) a presença de falhas inversas associadas a anticlinal do
campo, e indicativa de flor positiva.

Para a estruturação da antiforme de Rio do Bu, advoga-se uma
idade Rio da Serra Inferior, concomitante com a sedimentação; para tal
baseia-se no afinamento dos intervalos estratigráficos, em direção ao
ápice da estrutura dõmica, bem como no truncamento de alguns refletores
em sísmica, que sugerem processos erosionais.

11.3 - Campo de Fazenda Bãlsamo e Riacho da Barra
O Campo de Fazenda Balsamo representa uma estruturação dômi-

ca, cujo eixo (ao nível da parte inferior da Formação Candeias) orien-
ta-se segundo a direção NE-SW, paralelo ãs falhas adjacentes (fig. I e
3D).

Estudando as seções estratigráfifcas transversais ao campo,
observa-se de um modo geral um afinamento generalizado dos intervalos
entre os marcos no ápice da anticlinal e do espessamento nos fiance.,, o
que deve indicar uma natureza sindeposicional da estrutura (veja, tam-
bém, Sousa et alii 1989) .

A disposição dos arenitos em mapa de isólitas circundando o
ápice da dobra (Aragão & Aguiar, 1989) é mais um argumento de que a es-
truturação foi crescendo com o tempo, servi-ido assim de barreira para
a propagação dos corpos arenosos.

0 exame de seções sísmicas, transversais a estrutura, permite
assinalar que a feição antiformal resulta da acomodação ã geometria de
rampa-patamar-rampa da provável falha de descolamento basal (superfície
de detachment).

0 Campo de Riacho da Barra, situado na parte central do Pata-
mar de Patioba, c representado por uma feição dõmica que se projeta até
a superfície, o seu eixo ao nível do Marco 1 (limites dos andares Aratu
e Buracica), apresenta orientação NE-SW.

Percebe-se, na figura 2E, o afinamento dos intervalos estra-
tigráficos superiores, na direção do ápice da estrutura, o que permite
interpretar que essa estruturação atuou até o final da fase rifte (For-
mação São Sebastião).

URI provável sistema de rampa-patamar-rampa ê também atribuída
para explicar a gênese dessa dobra, todavia o fechamento da estrutura
paralelo ao eixo pode ser uma conseqüência da variação de deslomento da
falha de borda, à semelhança da Fazenda Bálsamo, Rio dos Ovos e Rio
Itariri. Verifica-se, ainda na figura 2E, um processo erosivo que atuou
no início da fase rifte, afetando desde o Campo de Riacho da Barra até
o alto central de Fazenda Imbé.

11.4 - Campo de Fazenda Imbé
A feição anticlinal de Fazenda Imbé inicia-se na região de

Caracatu, onde o eixo (ao nível do Marco 15) mergulha para SW, e termi-
na 5Km depois de Fazenda Azevedo Oeste, com seu eixo caindo para NE
(fig.l).

Esse campo apresenta um espessamento de suas camadas em dire-
ção ao ápice (fig. 3E) . Tal comportamento difar* do observado em todos
os campos estudados até agora. Não obstante, est* seria uma caracterís-
tica indicativa da compactação diferencial, todavia a propagação dessa
dobra até a superfície, onde a coluna sedimentar do Recôncavo apresen-
ta-se completa, descarta esse mecanismo. Em conseqüência, o Ctmpo es-
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truturou-se após a sedimentação, revelando-se mais como uma anticlinal
ete acomodação ao alto central de Fazenda Imbé, sob a reativação da Fa-
lha de Patioba e da falha antitética ao Campo de Riacho da Barra. A
feição sigmoidal da anticlinal em mapa e o fechamento paralelo ao eixo
pode» *mt explicados novamente pela variação de deslocamento ao longo
da Palha de Patioba.

Em função da carência de dado-, de poços e boa resposta sísmi-
ca, não ê possível realizar uma análise minuciosa da anticlinal de Car-
deal da Silva. Por outro lado, o paralelismo do eixo dessa dobra com a
estrutura do Campo de fazenda Imbé pode indicar que ambas tiveram a
mesma época de estruturação.

III.3 - Conclusões
As anticlinais do Compartimento Nordeste desenvolveram-se em

duas épocas principais: Rio da Serra-Buracica (Fazenda Bálsamo, Riacho
d* Barra e Rio do Bu) e pós-Buracica (Rio itariri. Rio dos Ovos, Fazen-
da da Imbé e, possivelmente, Cardeal da Silva).

A gênese das anticlinais resultou da acomodação em resposta
ã geometria lística (campos de Rio Itariri c Rio dos Ovos) ou de um
sistema de rampa-patamar-rampa (Fazenda Bálsamo e Riacho da Barra); já
o Campo de Rio do Bu representa uma feição transpressional localizada.
Por fim, o Campo de Fazenda Imbé representa uma acomodação ao alto cen-
tral de Fazenda Imbé.
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O "trend" W E da Faixa Seridó, no Nordeste do Brasil, é moldado por estrutu-
ra» dúcteis Brasilianas geradas em regime dp transcorrência/transpressão: dobras nor-
M ú s a invertidas, com estiranento paralelo às chameiras com baixo caimento e frequen
te disposição em leque, que se tornam progressivamente apertadas e transpostas aproxi-
aondo-se de zonas de cisalhamento dextrais (1,2,3). Essas feições, regionalmente refe-
ridas corn F-, afetam estruturas anteriores tais como dobras recumbentes e um fabric
Srt. de grande penetratividade e disposição original subhorizontal, resultantes de uma
deformação em regime tangencial com lineação de estiramento L. na direção N-NW (quando
afastada dos cisalhamentos transcorrentes) a W E (1,4,5). Especialmente quando a defor
nação Fj ê intensa, fica difícil visualizar, à primeira vista, a tectônica tangencial
con transporte subparalelo ao "trend" da faixa, razão de controvérsias interpretativas.

Conquanto a seqüência de eventos proposta seja aceita pela maioria dos auto-
res que trabalham na região, as estruturas F, e F, foram consideradas por alguns como
de mesma idade, correspondendo respectivamente a zonas de piso e rampas laterais de em
purrões (6,7). À parte as evidências clássicas ffe superposição de fases de deformação,
mais una vez revisadas, o presente trabalho exemplifica instâncias de incompatibilida-
de cinemãtica entre essas estruturas, denotando constituirem duas fases distintas, ge-
radas em diferentes regimes. É o caso do movimento sistematicamente dextral nas zonas
transcorrentes (F ), com ausência de eventuais rampas laterais de movimento sinistrai.
Critérios cinematicos associados ao fabric F- (em especial, assimetria de sombras de
pressão em seixos cie metaconglomerados, e de caudas de recristalizaçao nos "augen" ás
granitoides transamazonicos - em contextos em que a foliação S reteve sua disposição
original subhorizontal) indicam movimento tangencial para sul, enquanto nos semi-le-
ques em que a foliação S adota mergulhos progressivamente mais suaves para oeste, os
critérios cinematicos mais recentes (o fabric do quartzo, 8; nodulos assimétricos de
cordierita; estruturas S-C em granitos brasilianos) exibem um componente de movimento
oposto, para norte.

Tfem sido igualmente discutido o significado da deformação tangencial, em ge-
ra! atribuída a um regime de empurrões, mas também informal e especulativamente asso-
ciada a um episódio extensional. Uma dificuldade óbvia nessa distinção é a modificação
na atitude original das estruturas antigas (em especial, o "plunge" de L J , acarretada
pela deformação transcorrente superúposta. A presença de relictos de cianita associa_
dos em tempo ã foliação Sy e a abundância de dobras recumbentes F , são mais condizen
tes can um regime contracional resultando em espessamento crustal.

Estruturas implicando em inversão estratigráfica em macroescala, que podem
configurar melhor o regime contracional, estão pouco documentadas nos trabalhos pré -
vios, mas começam a serem caracterizadas em função do reconhecimento aprimorado de zo
nas de milonitos tangenciais, e aplicação sistemática dp critérios vie distinção dos
gnaisses do embasamento (Complexo Caicó) com respeito aos litotipos da cobertura (Gru
po Seridó, subdividido nas formações Jucurutu, Equador e Seridó, da base para o topo;
9). Dois exemplos dessas macroestruturas serão abordados a partir de mapeamento na re
giâo de Lages, RN (10).

0 chamado "antiformn do Bonfim" (vide figs. I e 2) é uma dobra F^ inclinada,
cujos flanços são ocupados por ortognaisses Caicó (e mais afastados, corpos de "augen"
gnaisaes "G ", transamazonicos), reconhecidos pelos diques de anfibolito que truncam
seu bandamento antigo (S ). O núcleo da dobra (unidade estruturalmente inferior) é o-
cupado por micaxistos equíparáveis à Formação Seridó, os quais apresentam relictos de
cianita (andalu»ita, cordierita e sillimanita sin a tardi-F} constituem uma assembléia
•Mis racente; vide 11) e padrões de redobramento tipo 2 a 3 (Ramsay 1967) bem desemnrt
vidos. Btt» máxm, ocorrem litologias da Formação Jucurutu (paragnaisses, micaxistoti,
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•ctacarbonatos, quirtzitos; cianita e ncvanente ercontrad» nas rochas aJiaúnocas) w
contato C C M o trtasamento, e um quartzito estruturalmente scbrcpcsto aat •icaxistcc do
núcleo, «wiia correlacianável à Formação Equador. Desta forma, o antifame P } ten face
invertida ("downward facing fold"), e podtria ter sido gerado a partir do flanço inwtr
•o de U M grande dobra recunbente F,. O contato de não conformidade ca» o eabasavento
foi retrabalhadb per cisalhanento originalmente tangencial, sendo que a disposição dbs
critérios cinemâticos antigos (que aqui indicam topo para norte, ao contrário do pa -
drão regional e local de topo para sul; vide fig. 1) sugere que esse cisalhawento foi
tjefctm afetado pelo dobramento F . Como os "augen* gnaisses G, adjacentes exibem critê
rios de movimento para sul, pode-se também inferir que o posicionamento desses plútons
é sincrôniCD à deformação tangencial (1,4,5), e não anterior (6,12).

Mais a oeste, a Seria do Feiticeiro, marcada por cristas de quartzito cem es-
pessura da ordem de 100 a 150 m, faz parte do flanço ocidental do "sinforme de Santa
Rosa" (13), outra estrutura de idade F3 (vide fig. 2',. Na porção norte da serra (re -
gião da Faz. Itapuam), o quartzito Equador (tendo subjacente a Formação Jucurutu) é ca
peado por una fatia de empurrão conçosta por gnaisses do embasamento e litologias da
Formação Jucurutu, nume espessura total de cerca de 150 a 200 m, e que afina rapidamen
te para sul. Outra fatia de gnaisses d-> embasamento, menos espessa, corta a Formação
Jucurutu e chega a se interdigitar, tectonicamente, com o próprio quartzito Equador.
No aloctone acima do quartzito, o contato basal da Formação Jucurutu com a fatia de
embasamento é também aompanhado por cisalhamento tangencial; em direção ao topo, a For
nação Jucurutu passa por interdigitação a um pacote intermediário de metaconglomerados
e quartzitos (em geral espesso na ordem de 10 a 30 m), e estes aos micaxistos da Forma
cão Seridó. Esse pacote intermediário pode ser correlacionado ã Formação Equador; a
marcante variação de espessura, com respeito aos quartzitos na Serra do Feiticeiro, po
de envolver um ou ambos os fatores: a) mudança lateral de fácies, acoplada a um Licor
tante deslocamento ao longo do empurrão que capeia o quartzito, justapondo blocos dis
tintos. Mais a leste (riacho Itapuam), a passagem direta e interdigitada entre os par
ragnaisses Jucurutu e os micaxistos Seridó confirma a ocorrência de variações facioló
gicas; b) erosão e redeposição dos litotipos da Formação Equador e subjacentes, carrea
dos na fatia aloctone, após o posicionamento desta; o horizonte de metaconglomerado
marcaria esse evento canibalístico.

0 segundo fator implicaria em que o empurrão no topo do quartzito Equador te-
ria iniciado em etapa sin-sedimentar, provavelmente durante a deposição do micaxisto
Seridó, considerado uma unidade flyschóide (1,6,12). Evidência adicional para essa e-
volução (vide fig. 1) é deduzida da passagem gradacional, por alternância de camadas,
entre o quartzito Equador e os micaxistos Seridó, sem a interveniência da fatia alócto
ne do embasamento + Formação Jucurutu. Essa passagem gradacional ê observada cerca de
15 km a sul da terminação da fatia aloctone, ao longo da Serra do Feiticeiro (sul da
localidade Porta d'Água). 0 micaxisto Seridó, ali situado no topo do quartzito Equa -
dor, tem absoluta continuidade com aqueles da região de Itapuam, indicando que o refe
rido empurrão é uma estrutura "cega", repetindo apenas parte da coluna estratigráfica,
em conformidade com a sua idade assumidamente precoce (F^).

Normalmente, a grande maioria dos contatos litológicos na região revela fei-
ções de deformação em alto "strain", mesmo que relações originais ainda possam ser de
duzidas. Os contatos tipo enbasamento vs. cobertura, sejam alóctones precoces (Faz. £
tapuam) ou por não conformidade (flanço oeste da Serra do Feiticeiro, flanços do anti^
forme do Bonfim), são invariavelmente retrabalhados por cisalhamento dúctil tangen -
ciai com deslocamento para sul. Nesta região, a deformação tangencial evoluiu até con
dições de cristalização da cianita + estaurolita, observadas como relictos associadas
ãfoliaçâoS, (11).

Conforme exposto, a deformação tangencial no Seridó fica agora documentada
por exemplos de macroescala, que confirmam seu caráter contracional (tectônica de em-
purrões) com transporte para sul. Essa deformação parece ter sido iniciada em etapa
sin-sedimentar, contemporânea á deposição do "flysch", e continuou com o soternmento
das fatias tectônicas a condições do fácies xistos verdes alto/anfibolito baixo. Faí-
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iais, Mpecialant* ao lonjo de contatos litolõsjeos i
i então qerada*. A p m M t i (bsfnição dos litotipos em mapa (fia. 2; war

> fif. 3) a i | m um dtslocaamto mínimo de • h* para o empurrão (rejeito total,
•fãs PL), CNJ« raiz. ainda desconhecida, dtwe localizar-se a norte da terminação a» -
•MkrMmel 4» S*rra «te feiticeiro. A datação absoluta dana deformação tanmmeial •
dai» sei* relação intrusiwa entre ortoanaisses G- (datados ca. 2,0 Ca Mis a sul, a NE
dt O m Cmrâ Hafdn et a i . , dada* inid.) • o* micaxistos Saridó. O caráter sintactô
Mia» das a i f ^ i i i i w i G, é confinado na áraa d> Bonfim, aondt pós-daUM as eritérias
cinaaâticaa "iiwrtidns". A evolução policlclica da faixa, arçuida tm trabalhos pré -
«ias U,4.S), recebe assia siytifieativo reforço dt ar i f i i tos .
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UVMT*Ht*TO MeilHIUâH 00 C0l»0HTâ«e«T0 CSTBUTUBftl t TCCTêKICO
C«BO-PC.

r. i . Brite - Beistste ic/curo
Mr i t r.«t MM FMM - M K I i t t M/CMPO
*• • • *« • * * 0. araãi» - Beisista
l l l i r t t 0. «a R««tlras - Caalese
r*si» j . a . p««r*s« - n«straa«e
«••>••• a. M»»rt«a - M I aist* ir /rtctrc

latreSacee - C»ta trekaiae carrc»»aMt aas «»«es prel lamari» <t
Prolate: 'Cieioflia t Ttctiatca-Sa«iatatar «• Sao-kacie Ceke-f»C".
cai* érae lecaiiia-se aa kera» leste «a Pr»»;«ti» Borkereaw. a
«jaai »tr«ia ceaw c«kasaawate para a fer«aci» «a hacia caaiwatata
«aeeaúee«a «a Bacia Ferneaikece f Paraíaa. instaia«a <»r»«tt a
akartara «a Ocaaa» âtitática.

1.

Traftaiaa* «atariara» - a sacia HI Pt passai uata tarau aiaata«a aa
«Iracia NC-SH. aca»a*«o M M aitaasa fataa aa Mtarai «as asta«as
•a PC a PB. Cota kasa mm «aaas tcctiaicaa a a* é»âp% faafisicas a
*raa aat»«a«a astè mstrtaa aa swb-baci* sai «a Rant (J«7«) a aa
Classificação «a lUassaaaa A tlhairas 11900). aa Sua- aacla Caaa.
cata areaachiawnto st<iawatar è caawasta par caaf faiaaraaas.
arcasias, palitas t vulcânicas, «s i«a«« Crstacaa.

0 <tsaa*ai«iaiaata «as kacias cestairas tav aifla
asta<a«as <as*a a inicia <a aécaaa «a 00, iaici»i*tats par
Oaarlaa íltil apa« flakasaaaa ft ai atiras. ifOO). aa tst*«ar a
«tsaa>ai*ia>*Hte ao atilatíca sul a partir «a sasaracis
caatiaaatai Sal -aaitr»cana a «fricaaa par •« sistaaws «a rifts
aat a* akriraai a aal a a aorta aa latsato taaiae (aotratacta).
caasi<araaa-o aara lata as rtiaçías «atrattfrif leas a
palaaataléficaa. Ca* a •»ai«cia «as caaaaciaxatas a
«aaaavaivimota «aa i«*ias «a tccttmca fiakai. vários trakaiaas
fera* raaiiia«os, ttataa«a-sa saaipra raiactaaar a aaaiawatacta
caai p«rt««a« «a ati»acio a aaiascSacia tactiaica («saras ft farta,
1072: aaaws. 1O7S>. a aastas saawra rassaitanío a «ífaraaca «a
caawartawaato tactiaica a narta a a sul «a fama «atra Parnaaiasca
a Ptr««M, sal lantando qua, a ato-««paai«io «a i«itar»aia
««-«parities ancaatrato n* arsa «a Scrgipa i atrta»i«a è pasifia
tstrataraiiacntt nais aia*a«a «ss tiocos a norta «a fratara ••
Meai*.

0 sioíaio •• kaciat pyii-aaart fei a««ta«e par lana
<100S) pars aapliear o «asaavoiviaicnte «• Bacia S«r§iaa/ftlaioas «
miaai (1M7) »ara «ascravar a "aticropiaca «o lasts arssiiaira*.
l«pl«ata«« am linhas «a fraauaias pri-axistantas tm fun«io «a
aif«rca«to «a um sistaa>a «• rifta pratra«a»t«s «a sul para oortt,
t«r«a«« aiaio-frsaant aa «asma íiração.

• Bacia SE/AL «prtsanta vm aiarjaannto na «iracta M5í,
c««) f«i»«s «• tfi ratio *N, ««• faacienarwa come fainas normais
«•«)«• a •«•« coMponcnta aatanstonai na «i ração RW-aC, *a«
aaatantew «a intansi«««« COM O «as«n*ei«iai«Ata «a nft, «co*aian««
aapassos pacatas safiaiaataraa i»ieia»»a»ta «ssa«»ta«es «a> aiaia-
»ra»ans «o dtrtçao m*.

«rcaaa«C0 estrutura» «• tr»a - * partir •« coMPiiaçio «a «a«es
flceffslees, fotetrafias atraaa, iiaaians «a ratfar « o»ssrvasl«s «•
CMapo, fará» tdantifics«as na Sua-tacia Case, «árias unit»* «•
f«(ft«9 • fretarão, «istria«/«*»s tanta nas koraas «.uaato ««atro «•
kacia, f«r«?an«o «oi« comunto» •• falhas ceai «ir«ee«s principais
Moe • MOW.

«a falhas o» «ir«c(« NM-SC, tara«as pra*«v«laianta
««rant* • saparatio «os c«ntin«nt««, no «atisna, sio eks«r«««««
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M Hatta aaata «a aak-kacia. a* ••• «a uaaaaaata Par»ta»»ca.
a*— acarra caatraiaaaa a «apaaicia «a FaraacSa Caaa. 4a* prèaiaa
a aata» 4 rapraaaataaa aar a* caagiaaaraaa panaittca. «apaattaaa
caaa i*«aaa aiaviaia praaraaaataa para laata.Faikaa «aa asta
Mia» «tracia aa «aaaaaaivaa aaa rackaa «a Maciça Pf/ftl. a aa
«••la lafiaaciaraa aaciaivaaaata aa caaatracaa «a areakaaca a
c«aa»rtiaaata«ka aa rift, lafiaftacta aaita lapartaata aastaa
faiaaa pa«aa aar akaar«a«aa aa Sak-kacia Caaa. ««a Malta a
fraatta «a Sta. Ataatiaka. aaaa caatraiaai a ataiaaatacia a aarta
a a aai iaata araaita. ia«i«t«aaiiiaa«a aaata aaaaira aaaa aaa-
aaciaa aa aak-kacia aa Caaa. aaa«a « I I M I M U aaata traktaa aar:
Saa-Mcta Caaa Narta a Sa»-aacia Caaa Sal.

Ma arta a aai «a liaaaaaata »C até a faiaa HM-SC.
iiatita aai aa Craaita *• Sta. ««aatiaaa. taa-aa caaa
raaraaaataataa aatratitrtficaa a Faraataa Caka. Faraacaa laaiaca
a aaa aaaaiacia «• araattaa ctaalaaariticts araacaa <«ar *a«raaa
at ai. aaata kaiatia) a a Faraacaa tarrairaa (»tr itaa Fiika at
ai. aaata Miatta). nm* raaraaaata ittaianaa «a aaaiaataa
tiaicaaaatt caattaaatai CFa Caka a tarrtira») a «a traaaicaa
aariaka /caatiaaatai (aa araattaa aakraaaaicaaaa). • aai «aata
faika akaar«a-aa caaa earactaríattca ariactpai a acarrSacia •*
racfcaa carkaaiticaa *t aaataata tiaicaaaata aariaaa < Farawcta
(ativaal. fata* «aaa aafc-kactaa tivaraa aaaa kiatartaa «a
avaiacta tactaaa-aaaiaaatar aiatiataa a aartir aa Saataaiaaa.

Oa faikaaaataa caa airacaa M-SH. acarraat caaa faikaa
tacaiaaaaaa aa «irac&a a aiatafaraa caattaatai, faraaaca aaiaa-
trakaaa aaraiaiaa a caata, caa a aaaaiacia rift aargaikaaaa tm
•iracka a Piatafaraa, aaaa ckataa a atiatir 3800a «a
»rafaaaiaa<t, a «aaaaa cartaaa» traaavaraaiaaata M r aatraa
faikaa caaiaa a faraar aaaaaaaa kiacaa arafaaaaa, aar aaaaaia. a
kiaca arafaaaa «a ria«a«a (Raa«, 1070). Tanta a aaaa Oaaraaar
«•aata a aaaa aiaaica, aataraa aaiaa-flrakaaa aaata aaaaa «iracia.
caractaritanaa araatfaa «aaacaatraa. tai aaai. acaataca aa Sacia
SC/Al.

Caaclaaka - A raptara craatai »racaa»aaa prafaraactaiaaata caaa
traaacarrtacia latracaatiaaatai, caaaiciaaata par iiafcaa *•
fraaatia pré-a»iataataa aa aafcaaaaaata a aaa ariaataa a aaparacia
•aa caatiaaataa aal-aaaricaa a africaaa, laiciaaaa aa Cratacaa
lafariar, faraaaa «ivaraaa kaciaa aa aarfan caatiaaatai
kraanaira.

Safaaiia laaa (IMS) aata avaiacta fai aaaa par aa
pracaaaa t* aatiraaaata craatai aatra aa caatiaaataa a partir «a
aa clMikaaaata traaacarraata aiaiatral PM5C caai caapaaaata
Oattaaiaaai rw-SI aaaaciaaa. Tata aatratara», taakta »la
•ncaatraaaa aa Sat-kacia Caka, caaatitaiata aaaia. a otrcaiaaaa
aarta «a Sac»a SC/»i a, par aata aativa, aaiariaaa «tintar aa
aaaaaa fataraa canficiaaaataa è faraacta «a Oacia

OI0U0S«»FI»

ASHUS.M.C - i»/5 - Caatraia latratarai «a OapaaieSa Maa-
ttlca aaa laciaa «a n»r%nt Caatiaaatai IraaMaira. Rat.
•raa. t u c , sta Paafa 5(1): 110-175.

.l ft Parta,C - 1171 - Ciaaaificacaa «aa taciaa S««i-
aaataraa Iraaliairaa aafaa«a a tactlaica «a Placa», i»:
Cant. Iraa. Saai.tl. Mian, 117». Aaaia... , *t a 17-M.

1AM, i.C -ill» -Riftaaacata aa lacia SC/Al. «raaii. Oara
Prata, UFor.ilW. 1K«f. Taaa.Cdai Stan -103 - STtO >
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GEOMETRIA, CINEMÁTICA E DEFORMAÇÃO
DA ZONA DE CISALHAMENTO DE CAMPINA GRANDE

V.E. AMARO*. M. CORSINI** • A. VAUCHEZ"*
* DEPT* DE GEOLOGIA/UPRN, C P . 1639, CEP 59072 NATAL (RN).

** IN5TXTUT DE GEODYNAMIOUE, PARC VALROSE, F. 06034, NICE (FRANÇA)
•»* LABORATOIRE DE TECTONOPHYSIQUE-USTL, PLACE E. BATAILLON, 34095

MOMTPBLLIER (FRANÇA).

Na Província Borborema do Nordeste do Brasil (1), a orogênese
Brasiliana (700-500 Ma) é caracterizada por uma trama de zonas de cisa
lhamento dúcteis litosféricas (fig. 1), associadas à faixas de dobra~
mento •• regime de transpressão (2,4). Essas deformações afetam os
gnaisses e migmatitos do embasamento arqueano a transamazõnico, bem co
mo os iMtassedimentos e metavulcãnicas das faixas proterozóicas (Seri~
dó • Cachoeirinha). As principais zonas de cisalhamento e a atual con-
figuração das faixas de dobramento foram formadas sincronicamente, sob
condições metamórficas de fácies anfibolito (T>600*C, P<5kb), e com
importantes fenômenos de fusão parcial, evidenciados pela migmatização
que afeta os metassediroentos e os gnaisse do embasamento, na região de
junção da Faixa Serídó e do cisalhamento de Patos (3). Na Província
Borborema, o fabric magmatico de numerosos corpos granitóides mostra
que foram submetidos a cisalhamento durante o processo de intrusão. O
exame de imagens LANDSAT, SPOT e SLAR, combinadas às observações no
terreno, permitiram caracterizar, no domínio oriental da província, a
zona de cisalhamento de Campina Grande (ZCCG). Esta é caracterizada
por um sistema de lineamentos que apesar de exibirem na porção central
trend EW paralelo à zona de cisalhamento de Patos, não apresentam con-
tinuidade estrutural com esta, estando situada mais a sul, o que suge-
re uma disposição "en echelon" entre ambas.

Situada a sudeste do sistema transcorrente transpressional Pa
tos-Seridó (3), a ZCCG se estende por cerca de 300 km com uma largura
média de 20 km. No segmento próximo â cidade de Campina Grande, a ZCCG
sofre virgação para a direção NE (fig. 2). O padrão de distribuição
dos lineamentos e as estruturas referentes ao cisalhamento registram
somente a mudança progressiva de direção do segmento transcorrente EW
para o segmento NE de caráter transpressívo. A sul da zona de inflexão
do sistema Patos-Seridó, na extremidade ocidental do seu segmento EW,
a ZCCG adota uma orientação SW e se integra à zona de cisalhamento de
Pernambuco 200km mais a sul. Exatamente na zona "en relais" transtra-
cional entre as zonas de cisalhamento de Patos e Campina Grande, ocor-
re a intrusão do batólito granítico de Teixeira, acompanhado por asso-
ciações dioríticas e de rochas ultrabásicas.

De maneira geral a foliaçao milonítica no interior da zona de
cisalhamento possui forte mergulho e lineação de estiramento subhori-
zontal. 0 estiramento é caracterizado pelo alongamento de agregados
quartzo-feldspáticos, boudinage nos metassedimentos e nos gnaisses bail
dados do embasamento. O metamorfismo que acompanha a deformação cisa-
lhante é de fácies anfibolito de alta temperatura. Os milonitos de al-
ta temperatura gradam a migmatitos e granitos anatéticos. Os migmatitos
possuem estruturas nebulíticas ou apresentam as mesmas estruturas pla-
nares e lineares que os metassedimentos e gnaisses, com figuras de cisalha -
mento. Os mobilizados leucocráticos são freqüentes nas bandas de cisa_
lhamento conjugadas e nos planos axiais de dobras com eixo paralelo á direção de
estiramento máximo. A lineação mineral definida pelo alinhamento de mine
rais de met amor f ismodtmscovita, biotita e anfibólio) é paralela à li-
neação de estiramento. 0 caráter sincinemático do metarorfismo é confirmado pe-
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1* presença de granada com inclusões helicíticas. Os critérios de cisa-
lhMento indicam sentido de movimento dextral para todo o conjunto da
ICCG, marcado por drag folds, estruturas S/C, estruturas em "rolling",
soatbras de pressão assimétricas em torno dos porfiroclastos e fraturação
antitética de porfiroclastos de feldspato potãssico. No segmento EW da
ZCCG o cisalhamento transcorrente dextral produziu uma deformação não
coaxial indicada pela homogeneidade dos critérios de cisalhamento. Nos
segmentos da ZCCG orientados NE-SW um componente coaxial da deformação
coexiste com o cisalhamento transcorrente dextral, evidenciado sobretudo
pela importante proporção de sombras de pressão simétricas e sentidos de
cisalhamento opostos.

Durante a orogênese Brasiliana as zonas de cisalhamento de Patos e
Campina Grande apresentam escala litosferica e movimento transcorrente
dextral sin-metamorfico, sendo acompanhadas por fenômenos importantes de
fusão crustal. A ZCCG é composta por um segmento EW com deformação de ca
rater ductil não-coaxial, que sofre nas extremidades inflexão para seg-
mentos NE e SW de características transpressionais. No contexto geodina-
oico da Província Borborema a ZCCG, que não possui continuidade estrutu-
ral com a zona de cisalhamento de Patos, se integra mecanicamente ao sis
tema transcorrente-transpressional Patos-Seridó numa disposição "en
échelon". Num modelo mecânico proposto (5), o deslocamento para leste
do bloco gnáissico Rio Piranhas é acompanhado por transferência de defor-
mação entre a zona de cisalhamento de Patos e a Faixa Seridó, e entre a
zona de cisalhamento de Patos e a ZCCG.
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Fig. 1 - Localização da Província Borborema (NE
no Brasil).
1 - bacias pós-proterozóicas; 2 - ter-
renos proterozóicos e arqueanos indife
rendados; 3 - principais zonas de ci-
salhamento. OB, Faixa Orós; SB, Faixa
Seridó; SCB, Faixa Salgueiro-Cachoeiri^
nha; PASZ, Zona de Cisalhamento de Pa-
tos; CGSZ, Zona de Cisalhamento de Cam
pina Grande; PESZ, Zona de Cisalhamen-
to de Pernambuco; SNSZ, Zona de Cisa-
lhamento de Senador Pompeu.

Fig. 2 - Mapa geológico-estrutural simplificado da
região central da Província Borborema.
1 - terrenos proterozóicos e arqueanos in
diferenciados; 2 - granitóides brasilianos;
3 - bacias pós-proterozóicas; 4 - dire*
ções estruturai* das principais zonas de
cisalhamento.
OP, Faixa Orósj RPD, Domínio Rio Piranha*;
SB, Faixa Scridó; PASZ, Zona de Cisalhamen
to de Pato*; CGSZ, Zona de Cisalhamento dê*
de Campina Grand*.
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FOTO-AHALISE PRELIMINAR DOS LINBiWEHTOS BRASILIANOS
DA PORÇÃO CENTRAL DA PROVÍNCIA BORBOREMA

V.E. AMARO*. E.r. JARDIM DE SÀ* • A. VAUCHEZ**

• D»p*rt*aento de Geologia, UPRN. C P . 1(3». CEP. 59072 Katal(RH).
*• Labcratoire de Tectonophysique, USTL. Place E. Bataillon. 34095

Montpel1ier (França).

A correlação dos terrenos precanbrienos do Kordeste do Brasil
COM aqueles do Oeste da África, demonstra sua continuidade numa recons-
trução pré-deriva dos continentes Sulaaericano e Africano, induz à in
terpretação das grandes zonas de cisalhanento como resultado da expres-
são tardia do processo de colisão entre os crátons do Oeste da Africa/
São Luis e o escudo Hoggar/Nigeria/Borborema, no final do Proterozóico.
Todavia, permanece incerto o significado geodinãmico desse sistema de
zonas de cisalhamento, definido por lineamentos de direção geral FW,
COM extensão superior a 1000 km, desde o Nordeste do Brasil a Camarões
(África), infletindo nos lineamentos de direção geral NS, com cerca de
3000 km de extensão, entre o Brasil Central e Hoggar.

A fotointerpretação monoscópica, em escala 1:1.000.000 foi rea-
lizada sobre os principais lineamentos e feições lineares da área com-
preendida entre 36*00' - 41<30'H e 05*00' - 08*00'S, em superfície apro
ximada de 200.000 km', que corresponde ã porção central da Província
Borborema (estados do RN, PB, PE e CE). A foto-análise dos lineamentos
foram adicionados dados sobre a geologia da região, tanto a partir da
fotointerpretação das imagens LANDSAT5-TM quanto da compilação de mapas
geológicos regionais, visando obter maior grau de confiabilidade do sig_
nifiçado geotectônico das feições lineares.

Para a Província Borborema dispõe-se dos seguintes dados:
* Mosaicos SLAR (Projeto RADAMBRASIL, escala original 1:250000)

recobrem toda a área estudada:
- Sistema GEMS da Goodyear que opera na banda X (comprimento

de onda 2,4-3,lem, freqüência de 9,6 Gigahertz).
* Imagens LANDSAT5-TM canal 3:
- WRS 217/063 (TM5-07366-N001) de 20/jul/1985

Elevação solar 43*/Azimute solar 50'
- WRS 217/064 (TM5-18084-N005) de 26/jul/1987

Elevação solar 45*/Azimute solar 55*
- WRS 214/065 (TM5-28496-N001) de 10/jUl/1989

Elevação solar 43S/Azimute solar 50».
A fotointerpretação foi baseada na análise morfoestrutural, uti_

lizando-se os seguintes parâmetros: (a) expressões topográficas tais co
mo linhas ou segmentos de escarpas (limites erosivos e/ou litológicos);
(b) alinhamentos de cristas, vales e trechos de rios (feições lineares
positivas e negativas); (c) feições lineares que identificam limites en
tre zonas fotogeológicas, isto é, mudanças texturais/estruturais abrup-
tas dos terrenos; (d) elementos indicativos das estruturas geológicas
(dobras, foliações efalhas).

Nesta primeira etapa é apresentada a identificação visual dos
sistemas de lineamentos correspondentes à estruturação dos principais
elementos geotectônicos Brasilianos (zonas de cisalhamento e faixas de
dobramentos), com orientações NMB e EW, que afetam uma crosta já hetero
gênea e anisotrópica. As zonas de cisalhamento transcorrentes brasilia-
nas estão superpostas 'as estruturas dúcteis tangenciais de idade dispu-
tada (1,2). As feições lineares extraídas podem ser descritas como fo-
liações relacionadas à fase transcorrente-transpressional P3 e, even-
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tualmente, r2 (estruturas tangenciais) afetada por Tj (1). O objetivo
básico é a compreensão das interrelações • da evolução conjunta dessas
estruturas de dimensões continentais. Embora a fotointerpretação da re
fiio esteja ainda incompleta, a foto-análise preliminar dos lineamen ~
tos (fia. 1) permite algumas avaliações, baseadas nos seguintes crité-
rios:

- Tendência ao agrupamento dos lineamentos, analisados em fun
cã© d* orientação azinutal, comprimentos comparativos e espaçamentos
mútuos:

- Padrão de distribuição (freqüência) no contexto regional;
- Interrelação entre os diversos sisteaas.
(Mi primeiro sistema de lineamentos caracteriza a zona de cisa-

lhamento de Patos, em toda a sua extensão. Tratam-se de lineamentos de
dimensões quilométricas, orientação próxima a EH no segmento central
(sub área A na fig. 1), com áreas de maior concentração nas laterais e
próximo ao centro da referida zona, até uma distribuição em trama fina
regular nas suas extremidades. A modificação na freqüência dos linea -
mantos no limite E da zona de cisalhamento (B) é acompanhada pela mu-
dança progressiva da orientação de EH para NE, marcando a inflexão pa
ra a Faixa Seridó. O mesmo ocorre no limite H (C) onde os lineamentos
assumem orientação NE, compondo duas zonas de forte concentração, in-
terligadas por uma fina trama de lineamentos de orientação NE a EU e
aspecto lentiforme. Os lineamentos que compõem a lateral norte da zona
de Patos, na sua terminação W (C), formam estruturas dobradas "en éche
lon* de grandes dimensões, antes de serem recobertos pela Bacia do Ma-
ranhão. A interrelação entre os lineamentos EH da zona central de Pa-
tos, e aqueles de direção geral NE dos blocos laterais, permanece sem
solução visual imediata, em função da escala do tratamento e da baixa
quantidade de lineamentos nos blocos. Na região entre as cidades de
Condado-Halta/PB (lateral norte da zona de Patos), ocorre uma mudança
progressiva na direção dos lineamentos de EH para NNE (D), bordejando
o granito Pombal, enquanto que feições de intersecção dos lineamentos
de direção NE por aqueles de direção EH estão presentes em outras
áreas do domínio Rio Piranhas (E).

Os lineamentos que correspondem ã Faixa Seridó (F) constituem
uma fina trama regular de orifnfacão NNE e denso padrão de distribui-
ção na região dos metassedimentos, passando gradativãmente a uma dis-
tribuição irregular e mais espaçada em direção aos terrenos granito-
gnáissicos dos blocos gnáissicos Rio Piranhas e Caldas Brandão. Algu
mas estreitas concentrações de lineamentos, com orientação NNE, podem
ser reconhecidas próximo aos limites da faixa com os blocos gnáissicos
e raramente no interior. Outras concentrações de mesmas característi-
cas, mas com direção geral NE, são observadas no interior da faixa
(G), compondo com a trama fina predominante um sistema de aspecto sig-
moidal. Tais concentrações de lineamentos podem ser indicativas de zo-
nas de cisalhamento no interior da faixa, que estariam presentes tanto
em direções paralelas â sua estruturação (NNE), quanto em direções
oblíquas (NE).

A região da zona de cisalhamento de Campina Grande é marcada
por uma densa faixa de lineamentos de dimensões variáveis (H). Apesar
de em parte apresentar direção EH paralela ã zona de cisalhamento de
Patos, não parece haver nenhuma continuidade estrutural entre ambas.
Assim, na região do batólito de Teixeira (I), a zona de Campina Grande
sofre inflexão de EH para SW compondo uma disposição "en echelon" com
a zona de Patos, é interceptada por uma estreita faixa de lineamentos
de direção EH (J) que na sua extremidade leste desdobra-se num sistema
de lineamentos de espaçamento variável e direção geral NE, que se dís
trfbuem em blocos de aspecto lentiforme e anastomosado por toda região
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• sul d* tona de Campina Grand* (K). Tais sistemas d* lineaaentos, sig
•vides em grande escala, parecem interligar a zona J» Campina Grande a
itra» faixas de distensões variáveis, provavelmente indicadoras de to-

..as d* cisalhaaentos.
A parte noroeste do mapa de lineastentos corresponde á região

de Orós-Senador Poapeu. A Paixa Orós apresenta-se bem marcada por um
sistema de lineanentos longos e regulares de direção NNE com virgamen-
to progressivo para a direção EW (D, na sua porção sul. A partir des-
sa mesma área de virgamento, duas faixas estreitas de lineamentos (tal
vet uma única zona mais larga, margeando o Batólito Pereira-São Hi~
guel) com dimensões variáveis e direção NE marcam provavelmente zonas
de cisalhamento a leste da faixa Orós (H). A zona de cisalhamento de
Senador Pompeu apresenta-se bem definida nos seus limites por uma es-
treita faixa de lineamentos de direção NE (N). Alguns sistemas de li-
neamentos de direção NNE estão interligados à faixa correspondente à
Senador Pompeu, sendo que apresentam as suas extremidades sul direta -
mente relacionadas à zona de cisalhamento de direção EW.

A avaliação visual preliminar do mapa de lineamentos permite
importante compreensão do padrão estrutural regional, pois boa parte
das informações já podem ser identificadas, revelando algumas áreas de
interpretação complexa, como por exemplo:
- Na Faixa Seridó, sua estruturação geral NNE interceptada por siste-
mas de lineamentos de direção NE, provavelmente marcadores de zonas de
cisalhamento de 2» ordem (macro estruturas C ) ;
- Na região da zona de cisalhamento de Campina Grande as interrelacões
com os terrenos a sul, de aspecto anastomosado, indicando provavelmen-
te blocos em diferentes estágios de deformação associados às zonas de
cisalhamento;
- A zona de cisalhamento EW que recorta a Faixa Cachoeirinha, a zona
de campina Grande e os terrenos anastomosados a sul desta: sua cronolo
gia e interrelacões com os outros sistemas de lineamentos necessita
investigações complementares;
- Na região a sul de Orós-Senador Pompeu, a correlação dos terrenos de
aspecto lentíforme e sigmoidal entre si e com *s zonas de cisalhamen-
to, também demanda estudos adicionais.

A análise de elementos lineares a partir de imagens monocanal
RADAR, SPOT e LANDSAT, levando em conta o caráter dúctil da deformação
sin-Brasiliana, ressalta a sua penetrativídade e complexidade dos ar-
ranjos. O mapa (fig. 1) demonstra a impropriedade de representação dos
lineamentos com zonas "estanques", bem delimitadas (caso da deformação
descontínua). Neste sentido, a metodologia de SR nos parece a única
adequada para obtenção de uma imagem bastante precisa da deformação,
de forma rápida e pelo menos a nível de 2D. A extensão em profundidade
desse modelo obviamente requer o aporte das medidas estruturais em cam
po. A interpretação atual todavia apresenta-se incompleta em alguns se
tores que exigem um controle mais específico do terreno, conto por exem
pio o conhecimento preciso das litologias envolvidas. Dessa forma, a
necessidade de integração de elementos como o contexto litológico, ao
mapa de lineamentos, justifica a utilização de técnicas de tratamento
digital de imagens multiespectral (LANDSAT e SPOT) em determinados se-
tores .
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O MECANISMO DE CISALHAMENTO SIMPLES PARA A GÊNESE DO
COHPARTIMENTO NORDESTE DA BACIA DO RECÔNCAVO, BRASIL.

ROBERTO PEREIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Introdução
A Bacia do Recôncavo localiza-se na porção nordeste do Brasil

• coapreendt part* de um sistema de riftes neocomianos que se formou du-
rante o processo inicial de separação dos continentes Africano e Sulame-
ricano, ao final do Cretáceo Inferior. Essa Bacia é constituída por um
aeio-fráben COR mergulho para SE e acha-se seccionada por feições trans-
versais que a dividem em três compartimentos: Sul, Central e Nordeste.

0 Compartimento Nordeste, objeto deste estudo, acha-se repre-
sentado por um sistema principal de falhas, de direção NE-SW, as quais
sao caracterizadas pelas falhas normais antitéticas de Pedras, que si-
tua-se mais a noroeste, e Patioba, na porção sudeste; ambas mergulham pa-
ra NH. Essas duas falhas individualizaram três feições estruturais no Com
partincnto: o Patamar de patioba, o Baixo de Quiambína e o Patamar de Ca
pianga. A primeira feição situa-se entre as falhas de Salvador, a leste,
e Patioba, a oeste; a segunda limita-se pelas falhas de Pedras e Patioba
e exibe mergulho acentuado para SE; a última localiza-se entre a Falha
de Pedras e o Alto de Aporá, o qual separa a Bacia do recôncavo da Bacia
do Tucano Sul e Central, sugerindo um suave mergulho para SE.

Análise do Compartimento Nordeste
0 Compartimento Nordeste da Bacia do Recôncavo apresenta-se co

mo um gráben assimétrico, cujo embasamento mergulha para SE. Ê O resulta
do de um contínuo colapso do teto (seção pré-rifte), sob a atuação da fa
lha de borda (Falha de Salvador), e justificado pelas feições onlap, na
direção NW, bem como pelo espessamento da seção na direção SE. Dessa for
ma,a falha da borda leste pode ser tratada geometricamente como uma mega
falha de crescimento (Morley, 1989), na qual o seu estilo varia ao longo
do Compartimento, influenciando, assim, a gênese dos campos de petróleo.

A natureza de um sistema extensional, na crosta rúptil supe-
rior, tem sido motivo de recente debate (McClay et alii, 1990) entre a-
queles que se colocam a favor de um sistema principal de falhas planares
(por exemplo, Jackson, 1987 e Robers 4 Jackson, 1990) e aqueles favorá-
veis a um sistema preferencial de falhas lístricas (Wernicke & Burchfiel»
1982 e Oibbls, 198U).

Ussami et alii (1986) e castro Jr. (1987) sugeriram que as ba-
cias do Tucano, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Gabão, n? África, desenvol-
veram-se a partir de um rifteamento associado a superfícies de descola-
mento basal. No entanto, para essa análise, tais autores basearam-se ape
nas em gravimetria e dados geológicos regionais. Ussami et alii (op.c.it.)
aplicaram o modelo de Wernicke (1985), atribuindo a existência de uma
única superfície de descolamento basal mergulhando para SE, na gênese
dessas bacias. Por outro lado, Castro Jr. (op. cit.) utilizou o modelo
de Lister et alii (1986) e declarou que as mesmas formaram-se através de
múltiplas superfícies de descolamento basal e ainda que a polaridade de
tais superfícies é invertida na falha de transferência de Vaza-Barris a
qual divide o Tucano Norte do Tucano Sul

A despeito da diferença de modelos, esses autores concordam
que torna-se necessária a existência de superfícies de descolamento ba-
sal, a fim de explicar a origem desse sistema de bacias baianas.
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* análise de seções sísmicas no Coapartiacnto Nordeste revela
a presença de falhas listrieas, que até agora nSo tinha sido reportada
por trabalhos prévios, criando, na maioria das vezes, um sistema de ra«
pa-pataaar-rampa (Gibbs, 1984), o qual se horizontaliza ca U M superfí-
cie de descolamento basal. Admite-se, assim, que a presença desses re-
fletores sísmicos significativos, interpretados coso falhas de descola-
mento, deve resultar de um contraste de velocidade pela anisotropia sís
mica de •ilonitizaçao (conceituaçSo de Fountain et alii, 1984, apud Lis
ter at alii, 1986). Tais superfícies vêm, entlo, corroborar a aplicação
de modelos de cisalhamento simples para as bacias baianas, pelo menos
para o Compartimento Nordeste, bem como explicar a ausência de uma fase
de subsidência térmica. Essa última colocação, também pode ser reforça-
da a partir da análise de mapa de estiramento crustal de isodeltas para
a 3acia deo Recôncavo (modelo de extensSo nSoúniforme, elaborado por
AragSo * Aires, no prelo), onde o beta, índice de afinamento do manto ,
permaneceu constante e igual a 1. Ê necessário, portanto, uma superfine
de descolamento para acomodar essa deformação na litosfera continental
(Karner t Dewey, 1986). Superfícies de descolamento e falhas de nature-
za listrieas foram identificadas por Guimarães (1988) na Bacia de Sergi
pe-Alagoas, à semelhança das que foram caracterizadas neste trabalho.

A ocorrência de uma fase pré-rifte de comportamento diferente
da fase rifte, no Compartimento Nordeste, decorre da atuação dessas su-
perfícies de descolamento, a qual pode ser compreendida quando observa-
se que a Formação Sergi revela a sua maior espessura na porção mais al-
ta do Baixo de Quiambina, junto à Falha de Pedras. Tal rato indica ter
ocorrido uma inversão total do depocentro dessa fase para o depocentro
da fase rifte, situado mais a leste e próximo da Falha de Patioba.Carac
terizatn-se, dessa maneira, duas fases de deposição (pre-rifte e rifte )
ou bacias sucessivas (successor basins , in Kusznir et alii, 1987), nas
quais a bacia sobrejacente pode ou não ter uma relação coma subjacente.

Conclusão
A presença de refletores fortes intra-embasamento, verificada

em seções sísmicas e interpretada como superfície de descolamento basal
favorece a idéia de cisalhamento simples para a gênese do compartimento
Nordeste e possivelmente para a da bacia do Recôncavo. Portanto, deve -
se estar atento quando da identificação das geometrias aqui descritas
em outros compartimentos ou mesmo em outras bacias, devido à série de
estruturas anticlinais que podem se encontrar associadas, com vistas à
exploração petroleira.

A atuação dessas falhas de descolamento basal foram responsá-
veis pela variação espacial dos eixos dos depocentros das fases pré-rifte
e rifte. 0 primeiro situa-se a noroeste, enquanto que o segundo, a sudes
te.

Até o momento as falhas de Pedras e Patioba eram identificédas
como as falhas principais do Compartimento, todavia, através das análi-
ses das seçSes sísmicas intra-e;.ibasamento, pode-se concluir que essas
falhas consistem apenas em estruturas sintéticas da falha de descolamen
to basal, no caso, a Falha de Salvador.
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ABHDGEQPfSICA DA JOLHA ARAPIRACA (SC.24-I-D-V)

Roberto Guamio de Oliveira - CPRM-Recife
Maria Laura V. de Azevedo - CPRM-R. de Janeiro
Jânio leite de Amorim - CPRM-Recife.

INTRODUÇÃO

A aerogeofísica foi utilizada como ferramenta auxiliar pa-
ra os trabalhos de mapeamento geológico da Folha Arapiraca(Polha SC.
24-I-D-V, Alagoas), realizado pelo Programa Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil (PLGB) no período de 1986 a 1990. Os dados utiliza
dos foram os do Projeto Aerogeofísico Baixo São Francisco (CPRM7
BICAI S.A., 1978), que consistiu no levantamento aeromagnético e ae-
rogamaespectrométrico com linhas de vôo de direção norte-sul, espaça
das de 2 ia i B uma altura constante de 150 metros. ~

Os trabalhos de interpretação e de integração dos dados
aerogeofísicos foram desenvolvidos de forma a fornecer todas as in-
formações disponíveis para serem utilizadas nas análises estrutu-
rais, geotectônicas, petrolfeicas e sobretudo nos trabalhos de :art£
grafia dos corpos geológicos.

ASPBCTOS GEOLÓGICOS DA FOLHA ARAPIRACA

Segundo Amorim (1991) o embasamento Arqueano está represen
tado por uma seqüência de gneisses bandados indiferenciados que saõ
correlatos a uma outra associação litolóVica (Domínio Nicolau/Campo
Grande) caracteristicamente vulcanossedimentar. Estes dois grupos li,
tològicos encontram-se intrudidos por um diversificado conjunto dê"
rochas ortoderivadas também de idade arqueana (Complexo Jirau).

A cobertura proterozóica é constituída por uma unidade
quartzítica basal (Formação Santa Cruz), à qual se sobrepõe uma se-
qüência de metapelitos com grau metamóVfico variável, desde gr anui i-
to ate" anfibolito (Domínios Traipu/Jaramataia, Rio Coruripe e Major
Isidoro). Nestas seqüências intercalam-se quartzitos mármores, cal-
cissilicáticas, formações ferriferas e anfibolitos. Às rochas plutô-
nicas relacionadas a evolução proterozóíca incluem um complexo máfi-
co/ultramáfico prl-tectônico, granitos tipo "S" e corpos tardios com
tendência alcalina.

A cobertura fanerozóica inclui o Grupo Barreiras, cobertu-
ras detríticas e os depósitos aluvionares.

AEROMAGNETOMETRIA

A interpretação e a correlação geológica dos mapas aero-
•agnltlcos de campo residual, da primeira derivada com redução ao po
Io e da continuação para cima (850 metros), permitiu que fossem sepã
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cinco unidades Magnetic**:

a) Unidade KL - com gradiente magnético suave, corresponde aos metas
sedimentos do Domínio Traipu/Jarmmataia. ~

b) Unidade K2 - com relevo magnético que varia de 5 a 50 nT de ampli
tude. É correlata com o Domínio Nicol eu/Campo Grande na sua por-
ção a norte do Complexo Jirau.

c) Unidade M3 - é definida por um baixo magnético suave, de forma
Ovalada com amplitude de 50 nT. Corresponde ao afloramento de me-
tassedimentos do Domínio Traipu/Jaramataia e de plutSnicas magné-
ticas.

d) Unidade 114 - apresenta relevo magnético movimentado, definido por
anomalias lineares com amplitude média de 100 nT. Engloba todo o
Complexo Jirau e a porção sul do Domínio Nicolau/Campo Grande.

e) Unidade M5 - apresenta relevo magnético movimentado por anomalias
com amplitudes que variam de 50 a 350 nT. Corresponde aos Domí-
nios Rio Coruripe e Major Isidoro.

Os alinhamentos magnéticos interpretados em conjunto com
anomalias na forma sigmoidal, permitiu detectar duas direções princi
pais de falhamentos, uma na direção NW-SE com movimento dextral e ã
outra na direção NE-SW com movimento sinistrai.

AERORADIOMETRIA

A interpretação e a correlação geológica do mapa radiomé-
trico da contagem total separou a Folha Arapiraca em três domínios
distintos:

a) Domínio RI - inclui os níveis raiiometricôs mais baixos (80 a 300
cps) que são correlatos com os metas3edimentos do Domínio Traipu/
Jaramataia, a seqüência vulcanossedimentar que constitui o Domí-
nio Nicolau/Caapo Grande e as coberturas fanerozáicas-

b) Domínio RII - no intervalo de 300 a 1500 cps, corresponde aos or-
tognaisses do Complexo Jirau intensamente cortados por zonas cie
cisalhamento.

c) Domínio R I U - no intervalo de 270 a 1000 cps, corresponde aos Do
mínios Rio Coruripe (kinzigitos) e Major Isidoro (seqüência vul-
canossedimentar). Ambos os domínios são cortados por plutônicas
ácidas.

Os mapas dos canais de urânio, tório e potássio e, os ma-
pas das razões U/Th, U/1C e Th/K foram bastante úteis. Mediante sua
observação foi possível caracterizar o baixo nível de potássio dos
ortoenaisses do Complexo Jirau e o alto nível de potássio dos sieni-
tos que afloram no nordeste da folha. Porão também identificadas ano
malias de razão U/Th no âmbito do quartzito Santa Cruz, indicando am
biencias metalogenéticas favoráveis. Dev° também ser destacado que
as coberturas fanerozóicas apesar de possuírem baixa contagem total
se destacam por altas razões U/K e Th/K.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos a partir da interpretação e integra-
ção de dados aerogeofísicos com as unidades geológicas da Polha Ara-
piraca demonstram que a aerogeofísica I uma ferramenta importante
nos trabalhos de cartografia geológica e na definição de ambiências
metalogcnéticas favoráveis. Os aspectos a serem destacados são sobre,
tudo aqueles relacionados com a delimitação de plutônicas ácidas, a
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ESTUDO nes TESTEMUNHOS «BALIZADOS NO MANGUE DO mo PACOTI

CHÜZ, C.R.F. (Aluno dt Geologia da UFC);

AKAlIJO, P.C. (Aluno de Geologia da UFC) a

OLIVEIRA JR.. CA. (Aluno de Geologia da UFC).

Tntrodução

Sat* trabalho ten e objetivo de mostrar a metodologia de estu

1o e •• resultados obtido» nas anãlites texturais e geoqufmieas dos tts

tenunhos coletadas no mangue do Estuário do Rio Pacoti.

Metodologia

Para o estuda da variaçSo lateral e longitudinal do mangue do

Estuário de tt» Pacotr- CFi-%. 1), foram realizadas testemunhagens segun-

c*o a variaçSe d* vegetação e textura superficial do mesmo. Essas amos-

tragens faran realizadas em canos de PVC com diSmetro de 75nm e compri-

mento medito de 1,00 metro, perfazendo um total de 18 testemunhos.

No laBoratõrio os testemunhos foram serrados e separados er

luas metides no »entido longitudinal, uma das metades do tetemunhos foi

rcondícionada em sacos plásticos com etiqueta de identificação e armaze

tda em bancadas Horizontais.

A descrição dos testemunhos foi realizada seguindo fichas do

Deep Sea Drilling Project modificada e adaptada pela divisão de Oceano-

grafia do LabomaT.

Nessa deacrrçSo são determinados inicialmente as unidades se-

dimentarei maiores observando-se sua variação de cores. Simultaneamen-

te, é feita a comparação de estruturas menores e confirmação de litolo-

"ia.

A amostragem foi feita em níveis específico» nos testemunhos,

-ara detalhes e quando há mudança de estrutura ou de cor. Foram retira,

<»as amostras para analise mineralógica, determinação de carbono e maté-

ria orgínica, carbonato de cálcio e análise textural.

Na análise textural efetuasse primeiro uma quarteagem, onde

depois pesa-se a parte misturada que é levado para um peneiramento úmi-

do, sobre uma peneira de malha 0,062mm. A fração superior é recolhida'

e levada a estufa i 609c. A fração inferior i recolhida em baldes plá^

ticos a poata em repouso para sua decantação após o que, a água ? reti-

rada do balde e o material é recolhido e levado a estufa ã 609c.

A fração grosseira, depois de seca í peneirada mecanicamente'

-íuaa "ret-up Sivree Shaker", con um jogo de peneiras com malhas varian-

'o d* Z,83an a 0,062ma.

A fração contida em cada reme ira, í então pesada am uma balan

T. analítica a colocada em sacos plásticos com identificação. Os resu^

são adotados am fichas de analisa granulomátrica, para daon4{ RS~

317



faltas as cwrvas 4a 4iatri»«ic£a 4a fraaSacia siaplaa a ac»amla4a.

A fração fiaa, foi aaalisada «ala a*to4o 4a ftabiasaa <aét»4*»<

*• at*at«), ata4if ica4e>.

A 4ataraiwação 4a earaoao a aataria orgaaica coaaiata ao ata-

1P* ê» Q,Sgr. aa aaoscra aer lOal 4a ácid» crõaico-0,4* a$itaa4o-se a a

•«eceaaa 4araata 5 aiaatos. Aaôs a r«sfriaaeato, acresceata-se 5*1 4a

Sci4a salfarice cocentrado a 3 natas 4a ia4ica4ar ortofenotroliaa. *

titalaçao 4a solução raalitou-sa pala adição da Rotas 4a sulfate t«rro-

sa aaoaiacal, ocorrendo uaa andança 4a coloração varda para roxo.

Como controla dos raagantas raalisou-sa a dctcraínafão do

braaco dos raagantas.

Foraa raalizados dois tipos da gráficos: das curvas da fra-

qaência staples a acuaulada a um outro d* matéria orgânica. CsCO,, th,

» da textura, ea função da profundidade.

A partir das curvas da freqüência siaples e acuaulada foraa'

retirados valores, coao eleaentos básicos para a realização da cálculos

^ir.atísticos.

A partir do segundo gráfico, observamos a variação de cada

testeaunho quanto ao aspecto textural, quantidade de aatéria orgânica ,

CaCOj e Fh.

Observações

A textura predominante é do tipo grosseira, cora exceção de 7

testemunhos onde predomina a textura fina.

A quantidade de matéria orgânica varia entre 0,55! a 3,7Z, on-

ocorre a maior concentração nos níveis de textura mais fina, devido con

centrar míor número de restos orgânicos nestes níveis.

A existência de CaCO,, era 6 testemunhos ocorre o seu decrésci

mo da base para o topo; em 6 testemunhos ocorreu o acréscimo de CaCO. '

da base para o toco, em 1 testemunho ocorreu primeiro o decréscimo se*

<;uido de um acréscimo de CaCO, de base para o topo, em outro testemunho

ocorreu o acréscimo seguido ite um decréscimo de CaCO, da base para o t£

to e mo outro testemunho estudado foi encontrado CaCO, comente no topo,

onde a concentaçlo maior está nos níveis que predominam ã presença dt-

restos marinhos, caracterizado pelo transporta marinho existente no Es-

tuário. Nos 3 restantes testemunhos não foram encontrados a ocorrtncir

ie CaCOj.

Em 5 testemunhos analisados evidenciou-se primeiramente o au-

mento depois a diminuição do Ph da base para o topo, tm } teatcminhof '

foi observado um aumento de Ph da base para o tope, em $ tssteftunho» e-

correu a diminuição de Ph da base para o topo. ta 2 t«st«aun(io< não '

?oi realizado o estudo de Ph.

0 Ph mais baixo encontrado foi da 6,1 a o aais elevado foi de

7,6, o «rue indica uma tendência a ambiance «fit fffc*lína. '
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Hata a> « a relativo equilibria dinâmico da cunha ao tento do período cm estudo,
das proauaciados cones de rebaixaaMnto.Tais resultados, entretanto deram ser

preUminares.racc i carência de informações de candutividBde do aquitarde e
de afvsis «Ia •abtribe Superior c Inferior. Estes dados poderão ser mclhoradno através de

patim Iomltrtcas «Mis efetivas no domínio.

TOS

A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA pelos dados fornecidos e pelo
financiamento do estudo em questão; ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico pelo financiamento parcial dos trabalhos.
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CMRAL.J.J.S.P. (1W5). Intrusão Salina em Aqüíferos Costeiros: uma análise pelo Método
dos Elementos de Contorno - Tese de Mestrado. COPPEVUFRJ

CABRAL.J.J.S.P.. CIRILO.J.A.. KETO.B.C.M.V. e FRANÇA.H.P.M.(1988) Análise Preliminar do
Comportamento Hidrodinamico e da Intrusão Marinha no Aqüífero Beberibe na Regiio
Mttropopütana Norte do Recife - I Simpósio de Hidrogeologia do Nordeste , Recife-Pt

FRANÇA.H.P.M. (IM7). Plano Diretor de Abastecimento d'agua da Região Metropolitana Norte
do Recife - COMPESA. Recife-PE
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fig 1 - cunha salina em 1970 (estacionaria) e 1990 (a abscissa zero
linha da costa) - distancias em km

TRANS MSSIVIDADS (m'/l)

fig 2- domínio em estudo, destacando-se a seçSo A
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•M—ÉWBIft oa FtMUStt U M t l l U M SIM-MCia M CaBQ-Pt

M r la P. •• LIM Ft Ik* •lililltl M/CNPQ
aikarte •. H t l i l m - Ceil ego
Fikie J.a. Pedreaa «astraada IS/USP
Ran a I. Brita - •«• data IC/C*PQ
vi*i••« a. Rtfertf* - h u i t t i ap/FaccPC
Meeaaiiie B.araftla - Beitiata IC/CRPQ

latradJacia - Cata trataik* cerrttptade aaa dadee
preliminares aa Prejete 'Gael egI a a Tacttaica-Sediaeatar ta
Sak-Bacla Cake-PE*.

a area eatetada rapraseata aa» percte «a Safc-kaela
Caka, lecaiiiada, aa Caka «a Sta ageatmae-PC (figure 1) aa
teal fat deeeavelvide a* trakaika an dtteike «a saaiaita aa
ratlia «iaa»«a aatakaiacar aaw raviaaa aaa aaaiwantaa aaa
afiara* aaata Sak-kacia .

a ForaacSa Barrairaa aa«ara fai alva «a amítaa
aiviaaa a raaaaita *• aaa aaaaaicaa a caaaartaatanta taete-
•aaiaiaatar. até asara aaaaa aaa I «ante», t(* aiaaa aataaaaaa
aagaaaa aaia «laia paraaiaata lltaitfiea a tanterai, I tut tanta
a latararataçta taaitlca a aa carraiaciaa ratiaaaia «• «aior
aMalttaaa. a partir «a 1111, aikairaa at a m . faraai
aaataat» «ova» critério» «a caawa <aa canfaiia a
icaatif Icaçie «a fecit* aaikiantaia, oi»«» rtcaakacaa aa
pracaaaaa atamaatarta tnvaiviaaa a a raconttitvicie «a
avaiacka aaaiaiaataiéf lea «a* aiatana» aaaattcianaia
aaaaciate».

Rttonana» tntto, a qaaatia da aaainantacie «a
FarMacta Barrai raa eolocanto Mala aai pariaiatra it a
Kantlficacio a ocorrlncia aaaaaa aaainanta», *.va * a aaa
caa^artamanto tactfaica.

apraaaataçaa do Probiama - Nakaaaena a aiktira» (19B8) n»
ratlaSa da «aptaaianta laaiògica «a Faixa Costeira aatra
Raclfa * Hatai, aatakaiacara* *.u* daaoia da Paiaactna, aata
faina caataira aa comportou COMO vaia unidade
individual liada, «an I featada pala anipratanca daa
taparffele» da araaia a dcnudaçie, a pelo» dapétitaa aa
Foraaci» Barrelraa a com awatneia total dttta unidade na
Sak-aacie Caka.

a continuidade de mapeaiaento com» diaelpiina a*
relataria de fraduacoo eoardanada paio L6CH a partir da
1111, trouxe novos dadet quanto a ftoloiia do Ouaternarle
Caataira, Be» como afloramentos importante* da Farmácia
Barra iras.

Lima Fiina a »metros (1190), com bast no*
trakaike* de Hartm at a m (198B) conceberam uma tvolucio

paltofttfr»ftea para a Area da rtgilo metropolitana do
aeetft, and* foram feradot dois ciclo* d* stdimtntaçío da
Saatarntrio. Durante a Maxima Transjrtssio, a planície do
Recife,te encontrava cam uma morfoiogia promma da atual,
devida BO intenta movimento tactameo na bacia sedimentar,
aadt olfumtt linha* estruturais condicionaram o relevo e a
rada da drenagem na reaiSe, vaiando entio para tada suk-
kecie da Cako.
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Medeiros (1991) identificou • Formação Barreiras
••• ereitmldades do traqulto das Pioras Prttts • do granlto
«a Ste Agostinho. Uma característica marcante dtsta formação
segando o autor, i qua aparentemente, estão encaixados em
falhas.

Descrição das Ocorrtncias - Na primaira fase dasta projeto
feran descritos alguns afloramentos identificados
anteriormente por Medeiros (op. cit).

No afloramento 68, foi descrito um arenito
coagiameritico com seiaos de quartzo, com bastante axido de
ferre, e estratifícacio cruzada tabular, com IntcrcalaçSes
de bolas de arstlas, típico de um regime fluvial
enastemosado. Na direção ao topo da scqulncia, separadas por
•ma camada da argila, temos uma sequíncia aremtica média a
grosseira de cor creme, com estratificaçio piano-paraleia e
pequena» intercaiaçBes de argila e silte, essa sequfncia foi
depositada num ambiente fluvial meandrante em um clima menos
«venta que o primeiro, i camada de argila, na qual adotamos
como um datum, encontra-se no afloramento 6, numa altitude
inferior, e com pertubaçoes tectônicas mostrando plano de
falha de gravidade com figura 2.

No afloramento TI temos a sequlncia superior do
Barreiras em contato discordante com a Formação Cabo, numa
altitude bem inferior ao afloramento 26 (ver figura 2 ) .

As medidas de paleocorrentes feitas nestes
afloramentos deram uma direção de fluxo na ordem de S 85 E.

Conclusão - Estes dados nos levam a caracterizar a
existência da Formação Barreiras na Sub- Bacia Cabo, a supor
um controle tectSnico na sedimentação sin è p6s-deposicionai
desta unidade.
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Mapeamento hãstco da regiio costeira ao
sul do Recffe: Porto de Galinhas a Gua-
dalupe (PE}

Nubla Siqueira Chaves
Valdir do A.V. Manso
José Lins Rolím
Marcelo Reis Silva

A irea estudada compreende a zona litorinea sul do Estado de Per-
na«buco, tendo como limite superior as coordenadas 8930'0"N, 35901'9"E
e 35902'56'W, e como limite Inferior as coordenadas 8941'19"S,3595'55"E
e 35909'1"W, correspondendo ao trecho entre as Praias de Porto de Gali-
nhas e Guadaluoe. 0 embasamento cristalino da área encontra-se, em qua-
se sua totalidade, Intemperizado. />$ rochas cristalinas pré-Cambrianas
foram classificadas como Granodioritos, Granitos e Migmatitos. Os Grano
dioritos ocorrem a SW e NW da área como uma faixa descontínua, interrom
pida por uma massa miqmatTtica heterogênea e por derrames vulcânicos.07
Granitos ocorrem como morros de pequena extensão proximo i cidade de Se
rinhaém, 0 Cretáceo Inferior é caracterizado pelos sedimentos da Fm. C7
ho que afloram a NNW de Porto de Galinhas e NNF de Serinhaém como coli~
nas suavemente ahaularias, e a sul da Barra de Serinhaém na margem do
Rio Formoso, Praia do Reduto e Guadalupe, como pequenas fales ias (+ 4m
de altitude). C composto nor conglomerados,_arcõsios conolomeráticõs ou
não, e argilito micaceo. As atividades manmãticas restrinaein-se a derra
mes rjolíticos que cortam o embasamento, aflorando a NE de Serinhaém. T
ocorríncia dos sedimentos que caracterizam a Fm. Carreiras estão rela -
cionados a morros bastante dissecados, encontrados na estrada que lina
a cidade_de Serinhaim i Barra de Serinhaém,_sendo constituídos por are-
nito friãvel de granulometria mídia. Os denósitos oue correspondem aos
Terraços Marinhos Plestocinicos afloram na porção mais interna da plant
cie litorânea, limitados a oeste pelas feições pré-Ouaternárias e a leT
te pelos depósitos flúvio-lagunares. São formados por areia brancas frT
âveis, de granulometria média, moderadamente selecionada, tendo na base"
do pacote a presença de arenito de cor marrom rico em ácido hümico. Os
Terraços Marinhos Holocénicos corresnondem a uma faixa arenosa estreita
e alongada acompanhando praticamente toda a linha de costa. Essa super-
fície e constituida por areia quartzosa, de qranulometria fina a média,
de fraca seleção, e preservando linhas de cordões remanescentes. Os de-
pósitos fluvio-iaqunares englobam as lagoas, mangues e pântanos, e sedi
mentos de aluvião. P pequena lagoa Maré, ocorre na região de Feitera a~
tualmente constituindo uma depressão rasa. Os mangues ocorrem nas mar -
gens dos canais de maré e nas porções distais dos rios e riachos, corp -
preendendo essencialmente material sTltico-argiloso rico em matéria or-
gânica, restos de madeiras P conchas. í região oantanosa ciue ocorre a
oeste da Praia de Porto de Galinhas e a SW da região de Feitera, são '
constituídos oor argilas muito ricas em matéria orpinica e correspondem
a antigas lagunas. Os sedimentos de aluvião são comnostos essencialmen-
te por quartzo. Os'beach rocks' compreedem linhas de arenitos, parale -
Ias ã costa e entre si, e apresentam uma nranulometria que varia de mé-
dia a grossa com constituição essencial de auartzo e hioclastos. Os re-
cifes algais correspondem a corpos calcários que cresceram sobre bancos
de arenitos submersos; são encontrados nas Praias de Porto de Galinhas
e Serrambi.
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HNUHHIU DO OUMEMARXO COSTEIRO AO SUL DO RECIFE:
CWUXIAS - POUE DOS CMRMJUS ( PUMA DO HUVfc )
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José Lins (blim • • •
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A area estudada está localizada na região litorânea a sul de
Rccife-FE, tenóto oomo limites as coordenadas geográficas O» 07*30" e OS 15*00" de
latitude sul e-35 00*00" e 34 53*34" de longitude oeste, perfazendo uma área aoraci
mada de 170 km , correspondendo ao trecho entre as praias de Candeias e do Paiva .
Litoestratigraf icamente foram maneadas cinco unidades representadas informalmente
pelas letras A, B, C, D e E. A unidade "A" corresponde ao enbasanmto cristalino iJe
idade oré-Cambriana, fornado por grani tos e qranodioritos, o qual ocorre na oorcão
NM e N da área. A unidade "B" corresponde aos sedinentos nertencentes ã Fornação Ca
bo, de idade Cretáceo Inferior. Esta unidade ocorre nas porções H e SM da área, na
foram de morros suavemente aboulados. 6 caracterizado oor un sedimento apresentando
uma uniformidade granulométrica cem presença de seixos de oomosicão qranitica mui-
to arredondados e em avançado estágio de decomposição. A unidade "C corresponde a
sedimentos areno-argilosos pertencentes â Rirnacão Barreiras, relacionados aos nor
ros bastante dissecados aue tangenciam cotas de até 70 metros de altitude, cue ocor
rem orineioalmente na coreão norte da área. A unidade D corresnonde aos terraços ma
rinhos pleistocènicos, os ciuais foram bem individualizados, estendendo-se ao longo
da BRrlOl sul, desde a porção norte até Pontezinha, ao sul da área. Desenvolve uma
faixa estreita de aoroximadamente 300 metros nas proximidades a sul, exoandindo-se
na uorváo norte até o sopé da Formação Barreiras. Ê formado por areias brancas fria
veis dt qranulonetria variando de media a grosseira, mediamente selecionada, tendo
na base a presença de arenito de coloração escura rico em matéria orgânica. A unida
de "E" corresponde aos sedimentos holocenicos oue incluem os recifes de arenito, os
ouais ocorrem paralelamente ao longo das praias de Boa Viagem, Piedade, Candeias e
Paiva, aos depósitos fluvio-lagunares que ocorem na porção oeste da área,a partir
do terraço marinho pleistccénico estendendo-se até o contato com o embasamento cris
talino,e entre os terraços marinhos onde encontra-se encravada a lagoa Olho D'água,
e de manguei que ocorrem em zonas rebaixadas, nas proximidades do canal Olhn 0'agua
caracterizado Dela oresença de material argilo- siltoso de coloração escura, rico
em matéria orgânica. Os terraços marinhos holocenicos são caracterizados por una
faixa continua oaralela â costa, sendo constituídos oor sedimentos inconsolidados,
mtdiamente selecionados no tox>, tendendo a fino-siltosos na base, de ccanosição ex
tremamente auartzosa, além da oresença de fragmentos de conchas oue ocorrem disper-
sos nas areias. Os sedimentos de praia ocorrem ao longo de toda a costa, caracteri-
zado pela acumulação de areias ouartzosas de granulcmetria fina bem selecionada.

* Geóloga
** PtoTt—nto d» Biganharla d* Minas -
***Djttrtanmto de Qaoloqia - UPPB
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O escuso dos sedimentos nueternarios coste>ir
> é bastante escasso. Assim sendo, o Laboratório de Geologia e Geofísica Hari-

mUa em Istiversidadt Federal dt Pamamtiuci; iniciou um aaoaaeanto destes sedimentos
me l i teral de Ninauuuu.

O oresente trabalho foi laelisado na nlanlcie costeira de Nas
U M âraa dt aero-

)'0O- dt latitude na
ra sul e D»1OS aeridianos J4"57'«- e J5"02'17- de longitude oeste, efetuado na es
cale dt 1:25.000.

As unidades Dré-Ojuatemárias são constituídas pelo embasamen-
to cristalino amutano, calos sedimentos das Formações Cabo e Estives e pelas mani
(estações maaméticas da For—cão ieojuca, dt oriqem cretácea.

Os dtnósitos ouetemárioc costeiros, originadas pelos prooes-
aos trans-teeiessivos ocorridos nos últimos 120.000 anos, são representados pelos
teira^us marinhos Dleistocênicos e holocênicos, decósitos fluvio-lagunsres, praia
atuei e recifes dt arenito ("beach rocks").

OS terraços carinhos oleistooinicos ocorre» na área oreferen-
dalaante nas porções mais internas da planície, ao sopi das formações cretáceas ,
com cotes out variam dt 2 a 10 metros.

os terraços marinhos holooinioos uajuem com cotas variando
dt 1 a 5 atues, diferenciando-se das anteriores por *tn mint ar diversos cordões
litorâneos <tue rennsentam antigas cristas oraiais. Na oraia da Gamboa
centrar dunas, dispostas sobre estes depósitos, rhsgandh a atingir 7 metros
ta.

Os deoõsitos fluvio-legunares são representados oelos _
tos sfItico argiloso» dos manuusi e ointenos, nelas ilhas arenosas nos leitos dos
rios e peles planícies dt inundação dtstts, cuios sedimenta» variam dt argilosos a
grosseiros.

A linha dt oraia atual apresenta uma largura variando dt apto
ximadamtnte ( 0 , em Porto dt Galinhas, a 10 metros, da oraia da Gamboa neva norte 7
Esta variação se dá devido ao surgimento dt una extensa linha dt recifes cue se es
tende desta oraia ã bela dt Sum», e nut serve dt anteoaro natural oara ua maior
desenvolvimento das oraias nesta área. Os sedimentos dt oraia são constituídos DOT
nuartao, restos dt conchas e minerais pesados (rutilo, ilmenita, turmalina verde ,
etc.) fnnatnfln "nlaceres" no contato das oraias com os terraces holocênicos.

Por fim, os recifes dt arenito uamam continuamente desde a
bala dt Suape até a oraia da Gamboa, com uma cota em tomo dt 1 metro e largura
iie 30 metros. Dal, «MUS descentinuamanta para sul, sendo visível apenas na maré
vazante. São constituídos cor arenitos grosseiros quartzosos com cimento oalcífero.

A nível dt intervenção antróoica, ocdsm ser destacadas duas
áreas: a orimeira, situada na zona pântanos* em Porto de Galinhas, dl» respeito ã
construção dt canais para alterar o curso doe rios e de diques, com o intuito dt
isolaram-se áreas para fins imobiliários; c a segunda, referente ã instalação do
Complexo Industrial e Portuário dt Suaoe.

Neste segundo caso, estudendo-se fotografias aéreas dt 19(9 c
19M, oôde-se avaliar as orofundas alterações impostas nesta área pare a realiza -
rio deste empreendimento. Inicialmente, oerte da oraia do Outeiro Alto foi dragada
resultando no surgiiento da ilha dt Cbcaia. Este material dragado serviu posterior
rente oara blooutar o canal dt escoamento natural dos rios. Ioojuca c Pkrepe. Com o
bloqueio, foi necessário abrir U M ueiieijtm na linha de recifes, a fim dt evitar
inundaçõrs nas áreas a montante do complexo. Esta passagem, dt amuwlmadamsiile 150
«atros de extensão oor SO centímetros dt orofundidadt, no entanto, não impediu que
áreas eon» a oraia dt Gamboa registrai—i sintomas erosivos, como a queda de
nos !

• • BBoatumento dt Engenharia dt Pttna» - ÜTW
•••Csnartamento de Geologia - m
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MAPEAMENTO PRELIMINAR DE PARTE DA BACIA DB SXO JOSÉ DO BELMONTE
EN PERNAMBUCO

Robson Xavier Duarte s Estudante de graduação UFPE
Luilson Tarcísio Leal • si: Estudante de graduação UPPE
M» Angélica Fonseca Sampaio: Estudante de graduação UFPE
Hário Ferreira de Lima Filho: Bolsista - DR/CNPq
Margareth Hascarenhas Alheiros: DGEO/OFPE

INTRODUÇÃO

Este trabalho representa una revisão do mapeamento de parte da
Bacia de São José do Belmonte. Estes dados M O preliminares, visto a exi
guidade do tempo em que foi realizado para atender a um disciplina cur-
ricular.

São ainda muito polêmicas as considerações a respeito da estra
tigrafia dos sedimentos que preenchem as chamadas bacias interiores dõ
Nordeste.

A partir de Beurlen{1966), todos os arenitos grosseiros e con-
glomeráticos que aparecem nas bacias do Jatobá, Mirandiba, S.J. do Bel-
monte, Araripe, Barro, Afogados da Ingazeira e Betãnia, são chamados de
Formação Tacaratú.

No inicio do Fanerozóico, equivalentes aos andares Dom João e
Jequlá, houve uma intensa atividade tectõnica no Nordeste, reativando
antigas linhas estruturais, originandos novas falhas e formando depres-
sões onde se acumularam espessos pacotes sedímentares. Estes pacotes se
dimentares, depositados na chamada fase pré-rift, são elásticos argilo-
sos, de coloração vermelha, às vezes bastante tectonizados, considera-
dos como Formação Aliança.

Mabesoone (1990) apresenta alguns problemas sobre a ocorrência
de sedimentos que não se encaixam bem nas colunas estratigráficas até
então conhecidas. Segundo o referido autor, a Formação Tacaratú e/ou Ca
riri não está bem posicionada quanto à sua idade (Siluro-Devoniano) ê*
seus aspectos litológicos.

0 Laboratório de Geologia Sedimentar da UFPE (LAGESE), se pro-
pôs, através de suas turmas regulares de mapeamento sedimentar, a revi-
sar o preenchimento de algumas bacias interiores do Nordeste, principal,
mente no :staào de Pernambuco. Estes mapeamentos tiveram início na Ba-
cia do Rio do Peixe, passando ã Bacia do Mirandiba e agora, â Bacia de
S.J. do Belmonte.

BACIAS INTERIORES

Nos últimos anos vem sendo crescente a discussão em torno das
bacias interiores do Nordeste brasileiro, principalmente em torno de su
as origens e estratigrafia.

Beurlen (1971) em seu trabalho "Bacias sedimentares no bloco
bra: íifetro", levanta algumas questões acerca dessas "bacias". O referi-
do autor questiona principalmente a natureza das mesmas, quando não as
coni-tdera como bacias propriamente ditas, e sim com estruturas tectôni-
o i secundárias, restantes de uma extensa bacia sedimetnar de curta lon
ÍÍCV idade.

Cordani et ai. (1984), acreditando também na existência de uma
só bacia Interiorana (ou até mesmo de outras bacias, também desmembra-
das), destaca a dificuldade em reconstituir a história estrutural e 11-
to-estratigráficas destas áreas (mesmo quando abordadas em conjunto); o
encaixe destas bacias em falhas pré-cambrianas reativadas do embasamen-
to, «specificadamente em dois períodos - final do Devoniano e na passa-
gem Jurássico-Cretáceo, bem como possíveis conexões com bacias "Verda-
deiras", tais como Jatobá - Tucano - Recôncavo, Potiguar e Maranhão.
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A id*ia de uma antiga • extensa bacia sedimentar sempre gerou
dúvidas, devido ã ausência de provas mais convincentes. Mabesoone(1990)
sugere a existência de possíveis ligações entre duas ou três das atuais
bacíais, nSo aceitando assim a existência de uma única bacia proposta
por Beurlen (op. cit).

Françolin t Szatmari (1987) atentam para o fato da reativação
de tonas de cisalhamento prê-cambrianas, destacando que o campo de ten-
são gerado durante a orogenese, possibilitaria o desenvolvimento de tmi
os-grabens, fato este que responderia pelo desenvolvimento de muitas das
atuais "bacias" interiores. Este fato se contrapõe ã existência de uma
única bacia sedimentar contínua.

AREA ESTUDADA

A área mapeada tem aproximadamente 140kma, na qual foram iden-
tificadas as seguintes unidades: arenitos grosseiros a conglomeratecos
e folhelhos, alem de sedimentos aluvionares.

0 embasamento da bacia é constituído pelos metapelitos do Gru-
po Cachoeirinha, além de alguns corpos grantti cos que ocorrem encaixa-
dos nas rochas deste Grupo. Estes corpos são conservados na porção nor-
deste da área mapeada.

0 preenchimento da bacia se dá, em sua maior parte, por areni-
tos grosseiros a conglomerate cos, algumas vezes micáceos (presença de
muscovita), apresentando geralmente uma cor clara (localmente se mos-
tram bastante limonitizados) e grãos moderadamente arredondados. Consti
tuem um espesso pacote sedimentar depositado por processos fluviais de
alta energia, dominando estruturas do tipo estratíficações cruzadas ta-
bulares a acanaladas de médio a grande porte, mostrando oscilações no
regime de fluxo; localmente, apresentam-se maciços. São geralmente si-
licificadas e exibem grande número de fraturas com direção predominante
mente NE.

A sudeste da cidade de S.J. do Belmonte, observa-se a ocorrên-
cia dos pelítos da Formação Aliança em duas localidades diferentes. A
primeira delas, nas proximidades de PE-430, é caracterizada por argíli-
tos e folhelhos bastante laminados, friáveis, e apresentando uma cor
púrpura bastante características dos sedimentos desta formação (locali-
zadamente, observa-se manchas esverdeadas sobre estes sedimentos).

Outra localidade onde foram observados os sedimentos da Forma-
ção Aliança, nesta bacia, apresenta algumas diferenças em relação ao
descrito acima. Tratam-se ainda de argi.litos e folhelhos bastante friá-
veis, apresentando-se com cor amarela (temos a ocorrência de manchas es
verdeadas sobre as mesmas, tal como no anterior), estes agora, no entan
to, mostram-se intercalados com leitos de clacário ostracodal de cor
creme, pequenos leitos de natureza evaporítíca (sulfatos e finas lentes
de aragonita). Esse comportamento indica uma deposição em ambiente la-
custre possivelmente formado nas depressões ectoni.camente constituídas.

A unidade mais recente da bacia é formada por sedimentos areno
argilosos inconsolidados de idade quaternária (aluviões). Cita-se como
exemplo, a grande "mancha" observada a sudeste de S.Jose do belmonte.

CONCLUSÃO

As conclusões que podem ser tiradas deste levantamento prelimí
nar que expomos acima, e que a Bacia de São José do Belmonte, tem seu
desenvolvimento ligado a pelo menos dois períodos: o primeiro no Devo-
níano, depositando elásticos grosseiros de direção noroeste/nordeste, e
o segundo no Jurássíco-Cretáceo, responsável pelo quebramento e deposi-
ção de sedimentos pelttícos/psamítícos, exeaixados em falhas de direção
NE-SW, na seqüência anterior.
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A primeira unidade foi denominada de Formação Tacaratú, por se
melhanças litológicas • medidas de paleocorrentes, segando I Medeiros.
1990) e por ocorrerem falhas de direção NE-SM de idade Jurássico-Cretá-
ceo, onde formaram-se lago* tectõnicos para deposição da Unidade Supe-
rior, denominada de Formação Aliança.
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SEDINENTOLOGIA QUATERNÁRIA DA PLANÍCIE
COSTEIRA DE SUAPE, PERNAMBUCO(BRASIL).

VIHGÍNIO HENRIQUE DE MIRANDA LOPES NEUMANN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DA UFPE

INTRODUÇÃO

Na Planície Costeira de Suape(PE), localizada à cerca de 40
Km ao sul da cidade do Recife foi feita uma pesquisa objetivando co-
nhecer a sedimentologia Quaternária, bem como a influência da constru
ção do Porto no processo sedimentar. Esta pesquisa baseou-se em análi_
ses granulométricas e morfoscópicas, utilizando-se para os graus de
arredondamento e esfericidade os critérios de classificação de KRUMBE
IM & SL0SS(1963) apud SUGUI0(1973); e, para a textura superficial a
classificação descrita era BIGARELLAQ955) apud MABES00NE( 1983).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificadas para a Planície Co3teira de Suape 5 uni
dades geomórficas: depósitos fluviais, "salinas", terraços marinhos
pleistocênicos e holocênicos, dunas e praias. A tabela 1 apresenta os
resultados obtidos da análise sedimentológica e a Fig. I as curvas de
distribuição granulométrica destas unidades.

Observa-se em todas as unidades uma predominância das arei-
as médias, apresentando-se mais finas nas dunas e mais grosseiras nas
"salinas" e nos depósitos fluviais.

Nos depósitos fluviais e nos terraços pleistocênicos, as a-
reias são pobremente selecionadas, significando que apresentam muitas
classes texturais, indicando oscilações da energia para valores abai-
xo do normal; enquanto que nas "salinas", terraços holocênicos e du-
nas são bem selecionadas; e, nas praias, muito bem selecionadas, indi_
cando poucas classes texturais e uma alta energia.

Excetuando-se os depósitos fluviais(assimetria positiva) e
as "salinas"(assimetria muito negativa) as unidades geomórficas apre-
sentam assimetria ora positiva, ora negativa.

Em relação à curtose, nas "salinas" e nas dunas apresenta -
3e platicúrtica, bimodais(com modas quase iguais), indicando a predo-
minância de duas classes texturais, isto ocorre devido serem depósi -
tos que recebem sedimentos dos seus arredores; nos depósitos fluviais
mesocúrtica; nos terraços pleistocênicos, leptocúrtica; e, nos terra-
ços holocênio '' e praias, extremamente leptocúrtica, indicando que há
a predominância de uma só classe textural.

As areias de todas as unidades apresentam-se subarredonda -
das, com esfericidade média a alta(praias e "salinas") e textura su-
perficial polida mamelonada, devido ao retrabalhamento pelas águas e
ammelonar a lisa(praias e terraços holocênicos), definindo assim, um
retrabalhamento eólico nas areias destas unidades.

Há uma gradação de oeste para leste na seleção das areias
destas unidades: nos depósitos fluviais e terraços pleistocênicos as
areias são pobremente selecionadas; na "salinas", terraços holocêni -
cos e dunas, são bem selecionadas; e, nas prais, muito bem selsciona-
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das.
GONÇALVES(1989) encontrou para a Lagoa de Patos(RS): areias

variando de muito grossas a muito finas; pobremente a moderadamente
selecionadas; subangulosas; esfericidade média e textura superficial
sacaroidal fosca, mostrando assim, uma nítida diferença destes resul-
tados com os obtidos em Suape(PE), em decorrência de uma maior influ-
ência fluvial na Lagoa dos Patos.

Por outro lado, observa-se uma maior semelhança com os da-
dos obtido por CARVALHOÍ1978) para a Lagoa de Guaraira(HN), devido a
grande influência marinha nesta lagoa.

É interessante observar, que os resultado; da análise mor -
foscópica das amostras de Suape revelou-se bastante similar aos resul
tados obtidos por GUIMARÃES(1978) para as areias da região nordeste
de Salvador.

Considerando as inúmeras finalidades das curvas cumulativas
diferentes interpretações podem ser obtidas a partir dos dados nelas
contidos. Neste trabalho, porém, considera-se a distribuição granulo-
nétrica como um produto dos processos geradores de sedimentos. Sendo
assim, a distribuição é atribuída principalmente aos materiais da are
a-fonte e aos produtos da sua desintegração.

Examinando as curvas cumulativas de distribuição granulomé-
trica das subunidades da planície costeira de Suape FIG. 1, verifica-
se que há uma certa semelhança entre elas. Tal fato se deve, provável,
mente, à mesma fonte de origem destas areias(Formação Cabo ?).

As dunas da área de Suape são formadas a partir dos terra -
ços marinhos holocênicos existentes, o que pode ser observado compa -
rando-se as curvas da FIG. Id com le, onde percebe-se uma correlação
perfeita.

As curvas cumulativas das areias das praias de Suape apre -
sentam um comportamento típico desse ambiente, também quando compara-
das com as amostras de outras areas, tais como as mencionadas por VI-
SHER(1969), havendo, porém, uma pequena diferença entre os pontos de
quebra de suas populações e as do presente estudo, devido â influên-
cia das diferentes marés que lavam as areias das praias.
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PROSPECÇAO PIDOGtOQUfníCA E A EXPECTATIVA HKTALOCENtTXCA

DO ORUPO CANUDOS NA PORÇÃO OCIDENTAL DA FAIXA SERGIPANA - BAHIA.
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Departamento de Geologia, Escola Técnica Federal da Bahia - ETFBa.

Maria Eneida Ribeiro de Castro
Geohidro Engenharia Ltda.

Paulo Roberto Santos de Carvalho
Curso de Pós-GraduaçSo e« Geologia, UFBa.

INTRODUÇÃO

A área em questSo está localizada no norte da Bahia (Município de
Uauá), fig. 1, e faz parte da Bacia Sergipana com desenvolvimento tipo
Atlântico (MORAES et ai. 1987), instalada em um Complexo granulítico
migmatftico, onde depositaram-se seqüências com sedimentos
continentais e marinho», pelíticos a earbonáticos relacionadas ao
Grupo Canudos.

Diversas investigações anteriores mostraram-se favoráveis a
ocorrências significativas de cobre e associados, principalmente
devido as senelhanças geotectônicas com o "Zambien Copper-Belt".

A prospeccSo geoquímica em solos nesta área é utilizada como um
fator complementar para a identificação de áreas anômalas favoráveis a
mineralização de Cu e seus associados.

SITUAÇÃO GERAL

A área, denominada informalmente de Riacho da Prluma, situa-se na
região do núcleo urbano de Canudos e a norte de Bendengó.

o clima é quente, semi-árido com escassas precipitações pluviais.

As formações pedológicas sSo do tipo litossolos, com espessura
máxima de 1 i, caracterizando-se basicamente pela alteração parcial
das rochas subjacentes.

AS principais associações lltofaciológicas determinam que: aos
fllitos associam-se subordinadamente calcáreos geralmente dolomitlcos
slllcosos marginais com grauvacas conglomeráticas e brechas calcaress
na base e nfveis de siltitos, arenitos e dolarenltos. ocorrem ainda
intrusões de gabros e gabros dloritos; além da presença do complexo
granulito mlgmatítico composto por ternos ácidos a básicos
extensivamente retrometamorfizados.

A mineralizaçSo apresenta-se como crosta de carbonatos e
sillcatos de cobre (malaqulta, crisocola e azurlta subordinada)
impregnando fissuras e fraturas de rochas milonltizadas e brechadas.
Os granulitos básicos, noríticos principalmente, apresentam
freqüentemente sulfetos nuito fino (plrita e pirrotlta).
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ANALISE OUIHICA K THATAHKHTO DOS DADOS

A eaostragee slsteaátlca do solo desenvolveu-se ea aalhas SO x
100 • t 2S i 1OO • para detalhe, totalizando cerca de 1.100 aaostras.
incluindo 10X de duplicatas • replicates, coa decoeposicáo por acua
regia a «went* • dosage* por espectrofotoaetro de absorção atoalca
para teores de Cu, Ml, Co, Fe. Hn. Pb e Zn.

A analis* «statistic» consistiu na deterainaçao por computador
d*s peraaetro* estatísticos básicos, culainando con a deterainaçSo dos
"outliers" * a construção de histofraaas d* freqüência qu*
contribuirá* para o traçado dos napas d* isoteores para cada «l«s*nto.

INTKIiraCTAÇÃO DOS DADOS

A interpretado conjugada dos dados geológicos e geoquínicos
indicas uaa expressiva distincZo de populações geoquÍBicas relacionadas
aos diferentes litotípo» presentes na áre». A definicSo pelo Io. e 2o.
li«iar dos valores anoaalos de Cu, Co, Pb, Zn e Hn peraite a
identifieacSo de 03 alvos potencialeente favoriveis a presença de
•ineralizacSes.

Alvos para Cu:

Alvo (A) - situado no extreso sul da irea e asseciado a corpos
alongados de anfibolito COM direção N-s coe teores de até 700 ppa.

Alvo (B) - localizado na porçJo centro-leste da irea encontra-
se intisaaente associado aos corpos básicos alongados NC-SW. O teor
•áxiKo de cobre atinge valores de 480 ppa.

. Alvo (C) - no extreao nordeste da área. ressalta-se pela
presença de teores anâaalos que atinges até 700 ppa ea porções
interaedifrias *o» corpos básicos.

Alvos para Co.

. Alvo (B) - a ocorrência do cobalto ea intervalos de 60 a 100
ppa é significativa para corpos básicos.

. Alvo (C) - os valores anòealos encontraa-se dispersos sobre os
corpos básicos coa teores variando entre 70 a 80 ppa.

Alvo para Mn:

. Alvo (A) - os "outliers" mottram teores que vSo desde 3.000 ppa
a aais de S.000 ppa, cuja ocorrência está associada basicaaente aos
calcoarenltos, calclruditos e pelitos intercalados, calcoarenitos
escuros e ritaitos carbonátlcos, e subordinadaaente, a dololutltot
estroaatolfticos e doloarenitos oolfticos.

Alvo para Pb-Zn:

. Alvo (A) - os valores de "outliers" de Zn encontraa-se
dispersos oscilando entre 160 a 250 ppa.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os dados geológicos e geoquímicos atualmente disponíveis
comprovam sua potencialidade em jazimentos cupríferos e principalmente
manganêsfferos.

As anomalias de Cu e Co no solo aparecem muito pouco a pouco
deslocada* en relação a rocha, sendo que as suas maiores concentrações
ocorrem provavelmente nos locais de solos argilosos, retidos pela
adsorcio.

A fornaçSc de calcáreos marginais do Grupo Canudos constitui uma
zona favorável para mineralizaçdes de sulfetos de Pb-Zn e por vezes
nas zonas de contato com a unidade xistosa com corpos básicos
associados. Na seqüência de calcoarenitos e ritmitos carbonátícos.
sugere-se que o Mn ocorra exclusivamente como uma mineralização
3ingenética a sua deposição.

A ocorrência de Ni está intimamente relacionada a sulfetos em
fraturas, falhas ou zonas de cisalhamento como o resultado do
confronto químico de soluções percolantes que condícioram a sua
precipitação supergênica.

Desse modo, sugere-se que selam efetuadas as seguintes
investigações complementares •.

I) abertura de poços e trincheiras com amostragem de canal na
parte sul da area, principalmente no alvo A.

II) para os alvos B e C sugere-se a elaboração de uma malha
regular para poços e trincheiras com amostragem do canal ao longo das
faixas anômalas:

III) a remessa cias amostras de canal para análise total de
Co, Pb, Zn e Mn;

Cu,

IV) realização cie trabalhos de investigação geofísica, através de
favoráveis pai a a região do Rio Capim e adjacências, a exemplo

da gravimetria, masnetometriã c polarização induzida; e

V) definição final da potencialidade do corpo mineralisado
•jrí 1 izando-se seiYiag^n;: exploratórias .
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CARACTERIZAÇÃO FACIOL0GICA DE ROCHAS
VULCANOCLÂSTICAS SA PROVÍNCIA MESOZ0ICA DO

CABO SANTO AGOSTINHO.

Helena Magalhães Porto.Fundação SESP-Recife-PE.
Ana Cláudia de Aguiar Accioly.Mestranda - UFPE.
Ignei Pinho Guimarães.Prof* Dept» Geologia-UFPE.

Terrenos vulcânicos incluem uma grande variedade de ro-
chas, desde as resultantes de processos sedimentares que atuam nes-
tes terrenos até as rochas vulcânicas de diferentes composições com
estruturas que variam de diques a rochas vulcanoclásticas do tipo ig-
nimbritos. dentre outras.

Uma composição riolítica por exemplo, pode ter um fã-
cies do tipo ignimbrito, brecha de explosão, ou um depósito do tipo
"•ud flow", no mínimo. Esta avaliação requer um cuidadoso exame que de
pende da análise faciolõgíca dos terrenos.

0 trabalho em apreço se desenvolve na Faixa Costeira
Sul da cidade de Recife - \E Brasileiro. A área está caracterizada por
uaa Província vulcano-sedimentar que abrange fácies sedimentares defi-
nidas por ALHEIROS & FERREIRA (1989) como: Sistemas de leques aluviais
(representados por conglomerados, arcosios e argilitos micáceos) , Sis-
tema lacustre (constituído por folhelhos fossilifcros) e Bacia de Pia
taforma rasa representada pela Formação Estiva; Rochas Graníticas do
Cabo Santo Agostinho COR afinidades alcalinas (SIAl. et ai, 1980) e ro-
chas vulcânicas que constituem uma associação do tipo basalto-andesito
-traquito-riolito com afinidades alcalinas a álcali-cálcicas cujo mag-
na parental é do tipo basalto-olivínico-alcalino segundo BORBA (1975).

Novas ocorrências de rochas vulcânicas foram reconheci-
das nas etapas preliminares de campo neste trabalho. Estas ocorrências
incluem traquitos na Praia do Xaréu e, vulcanoclásticas associadas a
riolitos possivelmente peralcalinos na Ilha de Santo Aleixo e que fron
talmente diferem da associação proposta por BORBA (1975).

Logo, as rochas vulcânicas da região do Cabo necessitam
de uma melhor caracterização a nível de detalhe. Este trabalho visará
estabelecer um modelo faciológico permitindo assim a interpretação do
ambiente de posicionamento do vulcão e o seu significado tectônico.
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DATAÇÕES Rb/Sr EM ROCHAS VULCÂNICAS DE FERNANDO DE NORONHA(PE).

Orlando A.Figueiredo Filho(DG/UFRN)
Roland G.Schwab(FAU-Erlangen)
Koji Kawashita(CPGeo/USP)

INTRODUÇÃO

O "Arquipélago de Fernando de Noronha" é hoje o que resta da
parte subaérea de um grande vulcão oceânico extinto.As rochas vulcâni-
cas aí encontradas são de natureza alcalina à peralcalina(Fgueiredo Fî
lho et ai.,1988,89).

Localizado na "Margem Continental Brasileira" ele repousa so
bre o assoalho oceânico como se fosse um gigantesco cone,com a sua ba-
se situada na cota batímétrica de 3000 m e vértice projetado,atualmen-
te, cerca de 323 m acima do nível do mar.

A estratigrafia proposta por Almeida(1958),vem sendo seguida
até hoje.Um substrato de rochas piroclásticas depositadas em ambiente
subaéreo (Fm são José).cortado por eruptivas alcalinas (Fm Remédios)e,
após hiato, derrames de lavas ankaratríticas (Fm Quixaba).

Datações K/Ar, em rocha total e mineral.indicaram idades va-
riando entre 21 e 1 Ma (Cordani,1970).

Na Tabela-1,estão reunidos os resultados das análises isotó-
pica3 em litologias características dessas três Formações.

No tratamento computarizado dos dados analíticos se utilizou
o programa "Isócrona Modelo Williamson-CPGeo/USP(Junho/1989)".

DISCUSSÃO

Os valores da razão Sr/ Sr,variando entre 0,7037 e 0,7051,
indicam uma natureza mantélica para o magma que gerou essas rochas(Fig.
1).Esses valores sugerem diferentes ambientes geológicos durante a for
mação das mesmas(Fig.2).Todavia,evidências geológicas e geofísicas su-
gerem fortemente que o único ambiente dominante foi o da instalação de
"ilhas oceânicas".Também,a razão inicial obtida utilizando-se todas as
quinze análises foi de 0,70385±0,0002,o que reforça esta idéia.0 diagra
ma isocrônico correspondente está mostrado na Figura-3.

A idade para T =122,6-9,4 Ma,obtida pelo processamento dos
dados analíticos,certamente representa uma "idade fictícia"(Faure,1986)
Isto ficou comprovado pela isócrona obtida apenas utilizando os resul-
tados de amostras de uma única Formação(Remédios), Figura-4.Neste caso,
a razão inicial obtida foi de 0,70354+0,00006 e idade de 214,6116,9 Ma.

É evidente que a formação de magma e sua subsequente evolução
envolve processos complexos,e que as composições químicas e razões do
tipo Sr/ Sr de rochas vulcânicas da margem continental estaõ contro-
lados por muitos fatores(Faure,1986).

Nos podemos considerar a possibilidade de que o manto superi-
or seja tanto quimicamente como ieotopicamente heterogêneo em grande es
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cala.Tal possibilidade poderá s«r aelhor avaliada pela consideração 4»
que rocha* vulcânicas de ilhas oceânicas são Menos prováveis de terça
sido contaminadas C M velha crosta siálica. m coaparação aquelas
xonas de subducção ou outras alojadas sobre os continentes.
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Tabela-1 .Razões Rb87/Sr°6 e
Fernando de Noronha.
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Fi|-1 .Evolução isotópica do Sr(F*ur*,10M) .A» rochas d* Fernando
«•^Noronha caem no caopo indicado pela linha vertical D.As
três curvas A,A1 e A2,são linhas hipotéticas que indica* a
evolução do Sr no manto abaixo dos continentes.A curvatura
dessas linha* ínplica numa dependência com o teopo para o
decréscimo na razão Rb/Sr do nanto superior.

I i I—» 1 1 L 1 i I i :
tnv trn

Fif-2.Histogram» da» raxôes de rochas vulcânicas em diferentes
ambientes geológicos(Faur«,1936).
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CONTRIBUIÇÃO Ã GEOLOGIA DA PARTE NORDESTE
DO MUNICÍPIO DE CURAÇÃ-BAHIA

Maurício de Nassau de Matos Sobreira
Mestrando-UFPE

0 painel contém informações geológicas obtidas através de um mapea
mento geológico básico na escala de 1:50.000, de uma área com cerca de
230Km as margens do Rio São Francisco, estado da Bahia.(Fig.1).

Será exposto um (01) mapa geológico, um (01) mapa de domínios tec-
tônicos, diagramas (polar, de plano e de freqüência), coluna estratigrá
fica e resumo de toda geologia da área, ocupando um espaço útil de apro
ximadamente l,5m X l,5m.

Na área mapeada destaca-se três grandes unidades com afinidades e
evolução geológica distintas entre sl.(i-'ij>. 2).

A primeirc grande unidade, denominada de unidade A, ocupa toda por
ção norte-noroeste da área e é composta por migmatitos (metatexitos de
mesossoma biotltico e metatexito de mesossoma anfibolltico), álcali-fel
dspato granito, biotita gnaisse de estruturas bandadas e xistosa e in~
terçaiações quartzíticas e anfibolltica.

A unidade B ocupa toda porção sul e sudeste da área e é caracteri-
zada por uma seqüência metassedimentar de origem tipicamente platafor-
mal, composta por rochas gnáissicas contendo intercalações lenticulares
de quartzito e formação ferrlfera bandada. Muscovita-clorita xisto gra-
nadlfero e mármores de composição pura e impura.

A unidade C é composta apenas por um "stock" granltico, situado na
porção extremo nordeste da área,_limitado por uma zona de cisalhamento'
a sul, que corta a área na direção NW-SE.

As demais litologias encontradas na área não foram agrupadas em u-
nidades por se tratar de corpos que ocupam prções restritas na área.São
os milonitos gerados ao longa da zona de cisalhamento citada acima e os
sedimentos quaternários, limitados às margens do Rio São Francisco.

O alinhamento estrutural, apresenta "trend" geral SE-NW (porção -
norte) e SW-NE (porção sul) , com pequenas variações N-S e E-W. Os dobra
mentos são do tipo abertos a apertados.

O grau metamórfico evolui de sul para norte e de este para oeste ,
no fácies xisto-verde.

Os bens minerais encontrados na área são: prázio, talco e ametista
este último em franco desenvolvimento exploratório por garimpagem.

Este trabalho foi realizado sob os auspícios financeiros do proje-
to: Processos Igneos em rochas porfirlticas potássicas cãlcio-alcalinas
no Nordeste do Brasil - Coexistência e Mistura de Magmas, tendo como '
orientadores os professores: Sérgio Pacheco Neves e Gorki Mariano, aos
quais deixo aqui meus agradecimentos.
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FIG.l - Esboço tectônico da região Noredeste do'

Bra:il, CPRM (baseado em Almeida et. al,

1977; Inda et al, 1982, Brito Neves,1986

FIG. 2 - Mapa de domínios estruturais
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COLUNA UTO-ESTRATKJRAFICA

•3

CZ1

ALUVISES

MILONITOS

UNIDADE C

HOTITA-AÍCAU- FELDSPATO CRANITO

UNIDADE B

MÁRMORE PURO E IMPURO

MUSCOVITA-CLORITA-XISTO GRANADl'FERO

MUSCOVITA-BIOTITA-6NAISSE COM INTERCALAÇOES DE
QUARTZITOS E FORMAÇÃO FERRl'FERA BANOADA.

UNIDADE A

BIOTITA - GNAISSES COM INTERCALAÇOES DE QUARTZITOS,
ANFIBOLITOS E METAULTRABÀSICAS.

A'LCALI - FELOSPATO 6RANITO COM CONCENTRAÇÕES
ANFIBOLfrlCAS E OUARTZOSAS.

MIGMATITOS: METATEXITOS DE MESOSSOMA BOTfTICO E METATEXITOS
DE MESOSSOMA ANFIBOLfrlCO COM DIATEXITOS ASSOCIADOS.

CONVENÇÕES GEO-ESTRUTURAIS

CONTATO DEFINIDO

CONTATO FOTO-INTERPRETADO

CONTATO GRADACIONAL

FALHA OE EMPURRÃO

ZONA DE CISALHAMENTO

X

ZONA DE CISALHAMENTO
TRANSCORRENTE COM MOVI
MENTO INDICADO.

LINHAS ESTRUTURAIS,

FOLIAÇÍO VERTICAL

ATITUDE OE FOLIAÇÍO

LINEAÇAO MINERAL COM

"RAKE" INDICADO.

ATITUOES FOTO-MTERPETADAS.

GARIMPO EM ATIVIDADE
Am-AMETISTA.

EIXO DE DOBRA ANTIFORME
FOTO-INTERPRETADO.

347



A POLEMICA DA ESTRATIGRAFIA DA AREA A OESTE DE GARANHUNS- IPE1

Jorge João R. Ferreira Cardoso
DeptO Engenharia de Minas de UFPE

Neste trabalho faz-se uma avaliação de criticas feitas a traba-
lhos publicados por Cardoso e Cardoso t Castro, mencionados no texto e
em "referências", sobre aspectos geológicos da área correspondente ã
folha Ventuorsa(PE).

No XIII Simpósio de Geologia do Nordeste foi apresentado um traba
lho da autoria de Reinaldo J. B. Lira, em colaboração com mais três au
tores, sob o titulo "Novas considerações sobre a estratigrafia da re-
gião a oeste de Garanhuns - PE". Neste trabalho os autores propuseram
uma coluna estratigrãfica para as rochas daquela área e criticaram tra
balhos anteriores sobre a mesma, nomeadamente os de Costa, A. C. et
alii, 1977, Cardoso, J.J.R.F., 1978 e Cardoso, J.J.R.F. t Castro, C ,
1979. Na primeira crítica feita aos meus trabalhos os autores afirmam
que "segundo Cardoso (1978) e Cardoso e Castro (1979) os quartzitos de
Garanhuns - PE assentam discordantemente sobre o embasamento composto
por migmatitos diversos e lentes calciossilicáticas, sendo a base des-
tes migmatizada em parte devido a processos de intrusões graniticas que
afetaram a região". Ora gramaticalmente o pronome "destes" refere-se a
"migmatitos diversos", o que não afirmamos nos nossos trabalhos. Em se
gundo lugar, os nossos trabalhos não excluíram a possibilidade de o
quartzito estar em algum lugar mergulhando por baixo de migmatito ou
nele intercalado, até porque observei uma migmatização intensa, por in
jeção, na base do quartzito, que provavelmente também o atingiu em al-
gumas partes laterais. Contudo, o que me causou forte admiração (para
não dizer espanto) no trabalho daqueles auto—?s, foi a afirmação de
que "com relação às calciossilicáticas estas, ao invés de estarem rela
cionadas aos migmatitos, conforme Cardoso, 1978, estão na realidade
intimamente ligadas com os quartzitos, com os quais se intercalam, e
apresentam direções e parâmetros de mergulho concordantes com estes" !
Em primeiro lugar, apesar de eu e mais dez alunos finalistas do curso
de Geologia da UFPE termos percorrido de carro e a pé toda a área cor-
respondente ã folha Venturosa e áreas limítrofes, e observado muitos
e possantes afloramentos de quartzito, nos quais nunca tivemos a sorte
de ver lentes calciossilicáticas, não excluí nos meus trabalhos essa
possibilidade. Em segundo lugar, aqueles autores devem ter certamente
percorrido a área de helicóptero, porque se a tivessem percorrido de
carro e a pé teriam segurmaente observado inúmeras lentes calciossili-
cáticas intercaladas em migmatito, algumas delas bastante possantes,
am áreas onde não existe um só pedacinho de quartzito. Em terceiro lu-
gar, constato também com admiração, que apesar dessa afirmação categó-
rica, os referidos autores colocam na "unidade A? da sua coluna estra-
tigráfica "Migmatitos diatexitos e metatexitos, granitóides de anate-
xia e lentes de anfibolitos e calciossilicáticas não mapeáveis". Estas
últimas certamente flutuando no ar.

Finalmente, a coluna estratigráfica implícita em nossos trabalhos,
de acordo com as observações de campo e com os dados geocronológicos e
xistentes, seria a seguinte:

4. - QUATERNÁRIO - Aluviões e eluviões, incluindo cascalho de
quartzo com ilmenorutilo.

3. - TERCIARIO (?) - Capeamento (sedimentar) do quartzito,e dique
de diabásio.

2. - CAMBRIO-ORDOVICIANO - Quartzito, migmatitos e pegmatitos.
1, - PRÉ-CAMBRIANO (médio a superior) - Embasamento granitico-miçi

matítico, com pegmatitos, biotita-gnais»e, calcário cristali
no, lentes calciossilicáticas e abfibolíticas.
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A elaboração desta coluna estratigráfica foi baseada, além de ob-
servações de campo, no seguinte raciocínio: - A idade dos granitos más
antigos subjecentes ao quartzito é, segundo Haraa et alii, 1978, de a-
proximadaaente 626 ra.a., e, ainda segundo estes autores, a idade de
resfriamento do quartzito é de 468 nua.. A norte da área mapeada (sul
d* S. Caetano), Brito Neves, B.B., 1975, coletou amostras de granito
d* idade em torno de 545 m.a., e em Toritama, migmatito de idade em
torno de 515 m.a.. Ainda segundo este autor, ocorrem no maciço Pernam-
buco-Alagoas, no qual está inserida a área em apreço, granitos, migma-
titos e biotita-gnaisse de idade superior a 1 b.a., bem como anfiboli-
to de idades superiores a 1 b.a., até um pouco inferiores a 3 b.a.. A
sucessão geral de acontecimentos teria sido portanto - A pouco mais de
1 b.a., intrusão de grandes massas graníticas que migmatizaram rochas
pré-exittentes, em grande parte de origem sedimentar. Entre aproximada
mente 626 e 468 m.a., novas intrusões de magma principalmente graniti-
co. Antes do final deste período, deposição do quartzito, e no final
do mesmo novas intrusões de magma que afetaram em parte o quartzito.

O mapa anexo mostra a distribuição das rochas na área correspon -
dente â folha Venturosa. Nela o quartzito distribui-se por toda a meta
de oriental, principalmente a sul, mas continua a leste pela área cor-
respondente â folha Garanhuns, e a sul pelo território alagoano. Na me
tade ocidental da área, onde predominam migmatitos, são muito frequtn -
tes lentes calciossilicáticas e anfibolíticas intercaladas em migmati-
to, como mostra o mapa.
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO AUXILIADO FOR IMAGENS Ht/LAHDSAT-5 E POR
IMAGENS OBTIDAS DE DADOS AEROCEOFÍSICOS ATRAVÉS DE

TECNOLOGIAS DE GEOPROCESSAKENTO

Geól. Sebastião Hilton Pinheiro da Silva
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Av. Beira Hio, n» 45 - Madalena, Recife
CEP 5C711, PE - Brasil

Inserido no contexto de uma pesquisa mais ampla, este tra
ba.ho foi conduzido com o irtuito de se avaliar o potencial da apre-
sei tação, da interpretação e da aplicabilidade de dados aeromagneto-
•eiricos e aerogamaespectroirétricos no formato de imagens digitais
dt níveis de cinsa e de sua integração com imagens multiespectrais
de sensoriamento remoto, freqüentemente utilizadas nos levantamentos
geológicos, "o sentido de estabelecer procedimentos de rotina para a
formação de um banco de imagens, cuja utilização possa auxiliar o
processo de definição e orientação dos trabalhos de campo do mapea-
mento geológico, são mostradas as etapas principais de execução do
trabalho onde constam: 1) a compatibilização dos dados, incluindo a
sua transformação do espaço vetorial para o espaço "raster" (do tipo
varredura) através da geração da grade, interpolação dos dados e ob-
tenção da imagem; 2) a correção geométrica das imagens de satélites;
3) o realce e a interpretação dos produtos obtidos. Para isto, utili
zou-siv tecnologias de geoprocessamento baseadas em sistema de infor-
mações geográficas (SIG) e cie processamento digital de imagens em mi
cro computadores. A área enfocada situa-3e na região fisiográfica do
alto Ssrtão do Pajeú, limitiida pela3 coordenadas geográficas de 7o

45'00" e 8°00'00" de latitude sul e 37o15'00n e 37°30'OO" de longitu
de oeste de Greenwich. Ho contexto geotectônico do nordeste Orien-
tal, eatá situada na porção centro-norte do Sistema de Dobramentos
Pajeú-Paraíba, dentro do Donínio Extremo-Hordestc da Província Borbo
rema. foram empregadas fitas CCT e imagens fotográficas TtíAand3at-5
relativas à órbita 215/65 (quadrante C) e as variáveis de campo mag-
nltico total, canal de contagem total, canais do eü, eTh e K e de
3uas respectivas razões. São dados do Projeto Aerogeofísico Cariris
Velhos, executado para o DKPM/CPRM pela GEOPOTO S.A., em 1976/77. 0
gerenciamento e todas as tarefas foram realizadas no Sistema de In-
formações Geográficas do IliPE, (SGI/INPE, versão 2.0). Os procedimen.
tos, c;s produtos obtidos e os resultados alcançados são apresenta-
dos, através de painel expositivo constando de figuras, tabelas e fo_
tografias com respectivos mapas e interpretações. Os resultados al-
cançados demonstram a viabilidade de se utilizar sistematicamente
essa metodologia visando esgotar a informação geológica dos dados de
sensores remotos antes das fases operacionais de campo.
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MAPA GEOLÓGICO D* FAIXA (XSIBRA A SUDESTE DA CIDADE DO

CABO-Sub-Area II

ALBERTO BEZERRA DE MEDEIROS •
VALDIR DO AMARAL VAZ MANSO • *

JOSÉ U N S ROUM • • •
MARGARETH MASCARENMAS ALHEIROS • • •

Com a co laboração do Laboratório d* Geologia • G e o f í s i c a
Mar inhaC LOOK), da Univers idade Federal d» PernambucoCUFPE}. f o i r e a -
l i z a d o UM mapeamento b á s i c o . d * par t* da f a i x a c o s t e i r a su l do Estado
d» Pernambuco, e n t r e a s pra ia s d» Candei asC JaboatXo) • a pra ia d»
GuadalupeCRio Formoso). Es te mapeamento fo i d i v i d i d o em quatro sub-
Areas , s erv indo d» R e l a t ó r i o d» GraduaçXo para quatro a l u n o s do c u r -
s o de Geologia , da Univers idade Federal de PernambucoCUFPEí . e n t r e o s
quais encontra-se o autor deste trabalho.

A Area m estudo abrange cerca de 1OO Km . localizada a
sudeste da cidade do Cabo-PE. entre as coordenadas geográficas 8*15'
OO" e 8*22' 3O" de latitude sul. A oeste pelo Meridiano 35*OO'5B~ e a
leste pela linha de costa. Foi executada uma revisXo dos mapeamentos
existentes nesta, com ênfase a intensa sedimentação quaternária pre-
sente.

Foram identificadas OSCcinco) unidades l i toestratigráfi-
cas distintas: os sedimentos da FormaçXo CaboCKe). os vulcanites da
Formação IpoJucaCKv); os sedimentos da Formação EstlvaCKe); os sedi-
mentos da FormaçXo Barreiras; e os Depósitos Quaternário».

A FormaçXo Cabo e representado por arcosi os e arenitos,
caracterizando um sistema de leques aluviais coale ites. respec-
tivamente, facie* mediana e sobre estas, facie» flu».ai entrelaçada.
A FormaçXo Ipojuca e caracterizada pela presença de vulcanite* de
composição variada, muito intern..«rizados. A FormaçXo Estiva e repre-
sentada por uma única ocorrência, na localidade dos Altos dos Oi t e t -
ros.Ilha de Cocaia,sendo reconhecido um calcário fossil If er o. A For-
mação Barreiras ocorre, em geral, sobre os sedimentos cretáceos das
formações citadas, representados por arenitos fluviais e argil as va-
rlegadas.

Os Depósitos Quaternário» foram subdivididos, segundo suas
características sedimentológicas e geomorfológicas, sendo possível
possível identificar: depósitos de leques aluviais coalescentesCQlap}
terraços marinhosCT. HolocenicosCQth) e T. PleistocenicosCQtp); depó-
s i tos fluvio-lagunares CQdO; depósitos de manguesCQnú. arenitos de
praia Cbeach-rocks3CQap3; e depósitos de praia atualCQdap).

PAINEL- Constará de 2 mapasCl.mapa de localizaçXo da Area total do
mapeamento básico na faixa costeira sul do Estado de Pernambuco, e a
Identificação das sub-areas, na escala de 1:25.0O0. 2. mapa
geológico da faixa costeira a sudeste da cidade do Cabo-PE9, alem de
ilustrações dos principais depósitos encontrados, abrangendo uma
Area de exposiçXo de 1.2 m .

* Geólogo
•• Departamento de Engenharia de Ninas
••• Departamento de Geologia
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GEOLOGIA DA FOLHA ASAPIHACA - REAVALIAÇÃO EB DADOS •

Jânio leite de Amorim - CPRM-Recife
Marinho Alves da Silva Filho - CPRM-Recife
Helton Héleri Falcão Torres - CPRM-Recife

(*) Trabalho executado para o Programa Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil - PLGB, a cargo da CPRM.

INTRODUÇÃO

A retomada do levantamento geológico da Folha Arapiraca.
(SC.24-X-D-V) foi determinada pela necessidade de se resolver proble
mas de cunho tectono-estratigráfico anteriormente detectados nesse
segmento da Faixa de Dobranentos Sergipana (Brito Neves, 1975)• 0
quadro geológico agora emergente (ver mapa simplificado; c.f. Mendon
ça k Amorim, 1988) adiciona novos conceitos ao contexto geolóVico
regional, que induzem a uma reinterpretação das relações da Paixa
Sergipana com o Cráton do São Francisco e com o "Maciço Pernombuco-
Alagoas".

A unidade de embasamento na área estudada faz-se represen-
tar por duas associações litológicas, cujas inter-relações são deter
minadas a partir das características vulcanossedimentares, comuns a
ambas as seqüências. A primeira delas (Agn) inclui uma complexa asso
ciação de rochas geneticamente diversificadas, com alternâncias de
níveis para e ortoderivados que tipificam o aspecto bandado de todo
o conjunto.

Os terrenos tipicamente vulcanossedimentares que compõem a
segunda seqüência de embasamento (An) correspondem, em parte, Sn
"Faixas metavulcanossedimentares" descritas por Mendonça & Amorim
(1988).

Estes dois grupos litolágicos (Agn, An) são intrudidos por
um conjunto de ortoderivadas (A¥ j, A l a , At b, AH c) que lhes confe
rem, a partir de dados geocronolóVicos (embora escassos), uaa postu-
lada idade arqueana.

ha cobertura proterozóica, individualiza-se o Grupo Jarama
taia (Silva Filho et ai., 1991), Que engloba uma diversidade de ti-
pos litológicos antes reunidos no Grupo Macururé de Barbosa (1970).
Sob a nova denominação estão agrupados os quartzitos da Formação San
ta Cruz (Psc; Leite, 1969) e os metapelitos da Formação Traipu-Jara
mataia (Silva Filho et ai., 1977). Na área objeto de estudo, as ro-
chas desta Formação foram subdivididas em três domínios litoestrutu-
rais, com ba3e no nível crustal a que ae associam.

No Domínio Rio Coruripe (Pc), encontram-se metassedimentOB
petrogeneticamente diversificados, que se caracterizam pelo elevado
grau metamórfico a que foran: submetidos (anfibolito superior a granu
lito). Adicionalmente, apresentam um estilo tectônico que revela uma
evolução mais complexa com relação aos domínios MBjor Isidoro (Pm;
associação vulcanossedimentar) e Traipu-Jaramataia (Pt; assembléia
litolígica monótona, com estilo tectônico relativamente mais sim-
ples).
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As rochas ortodenvadas que se associam a evolução do Gru-
po Jaramataia foram subdivididas com base em critérios tectono-petr£
genéticos, que apoiam-se parcialmente em dados geocronolágico3. Nes-
se contexto, individualiza-se um Complexo Mafico/Ultramáfico (P & )
de quimismo toleítico e intruso em ambiente distensivo pré-deforma-
ção da seqüência supracrustal (Mendonça, 1988; Horbach * Marimon,
1988); um conjunto de ortognaisses (P»l), derivado da anatexia dos
metassedimentos do Domínio Rio Coruripe nos estágios iniciais da evo
lução tectonometamórfica; doi3 grupos de granitos tipo "S" (ChappeX
4 White, 1974) são separáveis (P< 2, Pi 3) com base em dados radiomé
tricôs (Amorim et ai., 1990), com veios pegmatíticos (Pi 4) repre-
sentando os estágios finais de evolução destas rochas; e uma associa
ção de rochas sieníticas pós-tectônicas que se constituem nas últi-
mas manifestações ígneas registradas. Todas as unidades estratigráfi^
cas referidas encontram-se recobertas na área de estudo por extensa
cobertura fanerozóica.
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ROCHAS PERALCALINAS ULTRAPOTASSICAS E SHOSHONITICAS NO CINTURÃO DE DO
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V.P. Ferreira, A.N. Sial. C.T.O. Valgueiro*. L.T.L. sã**
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Rochas peralcalinas ultrapotãssicas no cinturão de dobramentos Ca -
choeirinha-Salgueiro (CCS) e seu embasamento, Pernambuco, são observadas
em quatro associações principais, duas das quais alojadas eu zonas de ei
salhamento.

Diversos plutões sieniticos ocorrem ao longo do limite sul do CCS
formando serras alongadas (Serrotes do Case, Duas Irmãs, Livramento, do
Paulo, Bom Nome, Serra do Man, Triunfo), formando a chamada "linha sieni
tóide" (Ferreira ft Sial, 1986, Sial ft Ferreira, 198»), sendo conhecidas
como sienitos do "tipo Triunfo" (Sial < Ferreira, op cit.). Os plvtões
sieniticos ao longo dessa linha são caracterizados pela associação com
piroxenitos, que ocorrem como enclaves e como diques sin-plutõnicos e
tardios. Relações de campo e geoqulmica dessas rochas mostram que imisci
bilidade de líquidos foi o principal processo petrogenético formador dos
sienitos e piroxeníticos associados (Ferreira et ai., 1990, Ferreira,
1991). A maioria desses plutões alojou-se ao longo de falhas encurvadas,
provavelmente num processo de "pull apart".

Paralelamente a essa linha sienitõide observa-se um outro grupo de
rochas peralclinas, que constituem diversas serras alongadas na região de
Bendó (p.ex. Serra de Bendõ) e na região de Floresta (p.ex. Serra do Ara
puã) . Esta segunda linha provavelmente continua na Paraíba, bordejando o
limite do cinturão de dobramentod Seridó, formando a Serra da Caxexa. Es
tes plutões são caracterizados pela associação com rochas shoshoníticas,
em contatos provavelmente graduais, uma vez que não se observa contatos
nítidos entre os dois tipos de rochas. A Serra da Caxexa é caracterizada
pela presença de andradita, sendo esta a única ocorrência de rochas pe -
ralcalina conhecida no Nordeste portadora de tal mineral. Os plutões ao
longo dessa linha em parte se alojaram na zona de cisalhamento do linea-
mento Pernambuco, e todos «m zonas de cisalhamento.

Sienitos peralcalinos no CCS ocorrem ainda associados a rochas sho-
shoníticas, como p.ex. no batólito de Salgueiro, e associados a tonali_-
tos trondhjemfticos (Serra de Boqueirão, Serrita), em a.nbos os casos não
se observando contato nítido entre os dois tipos de rochas. A intrusão
dessas duas associações não está relacionada a zonas de cisalhamento, e
o relacionamento genético entre os dois tipos de rochas não é bem enten-
dido. (Sial t Ferreira, 1988).

Fora do CCS, mas no seu bordo, destacam-se ainda dos plutões peral-
calinos da região de Catingueira e de São Gonçalo, Paraíba, todos aloja-
dos ao longo da zona de cisalhamento do lineacento Patos.

Sendo a distribuição de rochas peralcalinas nessa região parcialmen
te controlado por zonas de cisalhamento, a determinação de suas idades
pode ser útil na determinação das relações temporais entre as zonas de
cisalhamento, sendo portanto, uma importante ferramenta para a compreen-
são da evolução geotectônica do CCS e outros cinturões de dobramentos no
Nordeste.
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PETROGRAFIA E GEOLOGIA DE GRANITOIDES TIPO SÍTIOS NOVOS

Roberta Galba Bras Hino, IC - DGEO/UFPE
Silvana de Carvalho Melo, IC - DGEO/UFPE
Ignez de Pinho Guimarães - DGEO/UFPE
Adejardo Francisco da Silva Filho - DGEO/UFPE

A área em estudo situa-se a NW do Estado de Sergipe, intrudindo
jnigmatito do domínio Canidê-Marancõ (Santos e Souza, 1988) ou Migmatito
do domínio Poço Redondo (Davidson e Santos, 1989). Os corpos graniti cos
são alongados segundo a direção NW-SE, seguindo as estruturas regionais.
Os migmatitos encaixante são bandados com neossomas grosseiros e e peg-
matoides.

Dois complexos granitóides previamente mapeados como do tipo s£
tios Nvos foram estudados neste trabalho; o Sítios Novos e o Poço Redon
do.

0 complexo Sítios Novos petrograficamente é mais variado, com-
posto por hornblenda biotita granodiorito foliado, com enclaves máficos,
cortado por fácies grosseiros e porfiríticos com fenocristais de felds-
pato róseo e composição biotita grani to. Estes dois fâcies são cortados
por granitos finos de coloração rósea a cinza, cujo único mineral mãfi-
co (biotita) constitue menos de 15% da percentagem modal. Enclaves de
grani to mais enriquecido em biotita são comuns. Apesar de Santos e Sou-
za (1988), ter classificado estes granitóides como sendo tipo S'tios No
vos, as relações de campo e similaridades petrograficas apontam para grâ
nitóides do tipo Xingo (Santos e Souza, 1988).

0 complexo Poço Redondo é constituído de granodioritos a quartzo
-monzonitos equigranularcs a parfiríticos com moscovita. Quando porfi^í
ticos, apresentam fenocristais de k-feldspato e plagioclásio. Núcleo de
alanita em epidoto (tipo II) indicando origem magmatítica de acordo com
os conceitos de Zen e Hammanstrom (1984). A presença de epidoto magmãtj_
co, tem sido considerada com indicador de cristalização sob condições de
pressões elevadas (5,2 - 7 kbar). São freqüentemente observadas as ro-
chas de ambos os complexos.

Os complexos mostram contantos bruscos com as rochas encaixan-
tes e, são tardi a pós tectónicos em relação a deformação regional Fa

(Santos e Souza, 1988) .
Segundo as relações de campo e petrograficas dois tipos de gra-

nitóides foram reconhecidos: 1- Leucogranitos tardios com muscovita, ou
granitóides tipo S (Chapell e White, 1974), os quais constituem o Com-
plexo Poço Redondo e parte do Complexo Sítios Novos e 2- hornblenda, bio
titã grarodiori to, com características de granitóides do tipo I.
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ESTUDO CRISTALO - MINERALOGICO DOS BERILOS DE TENENTE ANANIAS - RN (1)

Barreto, Sandra, B.*
Rodrigues, da Silva, R.**

Villarroel, H. A.**

* Mestrado em Geociências
** Departamento de Engenharia de Minas - UFPE

Este trabalho apresenta alguns dados prévios da pesquisa que é o
tema da Dissertação de Mestrado em Geociências (área de mineralogia/pe-
trologia) de um dos autores (Sandra de Brito Barreto).

Cristais de berilo, coletados em diferentes garimpos da região
de Tenente Ananias - RN, foram estudados por radiocristalografia. Os di
fratogramas de Raios - X permitiram determinar os dhkl ^ a s diferentes
famílias de planos reticulares. Estes valores, corrigidos pelo uso de
padrão interno, foram utilizados para alimentar programa de computador,
baseado no método dos mínimos quadrados (Azárov e Buerger, 1958), com o
fim de determinar os parâmetros de cela unitária ag e cg. Dos dados ob
tidos se verifica que os parâmetros unitários variam, significativa -
mente, com ao>CQ, agscg e ao<co (vide Tabela 01). A analise por espec-
trografia-X permitiu detectar a presença de diferentes cátions que, co
mo "impurezas", substituem os Ions estruturais Si+4, Be+2 e A1+3, preen
chendo os tetraedros e octaedros da estrutura do mineral ou se locali-
zam nos canais paralelos a Cg (Bakakin e Belov, 1962); Almeida e
Sighinolfi, 1973). (Ver Tabela 02). Foram calculadas as densidades teó-
ricas e os volumes de cela unitária e determinadas as fórmulas estrutu-
rais. (Vide Tabela 01).

Com análises químicas quantitativas completas, estudo óptico, de
talhamento do tratamento de dados de difratometria-X, etc, espera-se
obter importantes subsídios para a explicação das anomalias estruturais
e para a gênese dos berilos e classificação dos pegmatitos hospedei-

(1) Trabalho realizado sob auxilio do CNPq.
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Tabela 01 - Parâmetros de célula unitária e Fórmulas Químicas de beri-
los em Tenente Ananias.

PARÂMETROS DE

VC0

VC0

Vco

a

c

a
c

a

c

( B e 2 ,803 ' S i 0 ,073

T 1 0 , 0 0 1 ' Mn0,001

' ( C a 0,005' N a 0 ,

. n H2O

CELA UNITÁRIA

0

0

0
0

0

0

t

* 9,234 -

» 9,199 -

= 9,200
= 9,202

* 9,228 -

= 9,424 -

FORMULAS

9,209

9,010

9,153

9,224

VOLUME (V)A°

677,188-660,698

674,655

678,991-673,464

DENSIDADE (Dx)
g/cm*

2,701 - 2,636

2,645

2.650 - 2,629

ESTRUTURAIS (n=0-2)

" 0 , 0 0 2 ) ( A 1 1 , 8 9 8 ' '

N i 0 ,0002 '

052' K0,004

( B e 2 ,8911 ' A l0,0191

Mn0,0016' V0,001

°18 < C a 0 ,004 ' N a

<B*2,899' S 1 0,008

T i 0 , 0 0 1 ' Mn0,001

/

0 ,

/

/

• < N a0,082' K0,007

V0,0009'

L i 0 , 0 1 4 ' F e 0 , 0 6 7 ' M g 0 , 0 1 3 '

Z n O , 0 0 0 2 M S i 5 , 9 9 6 ' P 0 , 0 0 3 ) O i 8

' B a 0,0002' S r 0 , 0 0 0 1 ' R b0,0007' C s0,0253)

' L i 0 , 0 2 6 5 H A l 1 , 8 9 9 ' F e 0 , 0 7 i 3 ' MgO,Oi94' T i 0 , 0 0 2 8 '

Z n0,0017'

0612' K 0,

A 1 0 , 0 2 1 '

V0,0009'

' Rb0,001

Z r0,0032

0047' Rb0

Li0,0129>

ZnO,001»

' C s 0,012

( S i 5 , 9 9 3 2 ' P 0 , 0 0 3 l ' A 1 0 , 0 0 3 7 )

,0006' C s 0 , 0 2 8 5 ) # n H2°

( A 1 1 , 8 7 9 ' F e 0 , 0 7 6 ' M g 0 , 0 3 8 '

( S 1 5 , 9 9 8 ' P 0 ,001 ) O 18

. n H2O

360



Tabela 02 - Análise de Fe, Rb, Si, Cs, K, Ca, V por espectrografia de
Raios - X em cps (ciclos por segundo).

ELEMENTO (cps)

CRISTAL

ANALISADOR

ESCALA

SB-3 2

BERILO+QUARTZO

SB-24A

BERILO AZUL

SB-24B (1)

BERILO VERDE

SB-2 4

BERILO AZUL

SB-01B (b)

BERILO AZUL
CLARO

SB-01D

BERILO AZUL
CLARO

SB-02A
BERILO + FELDS-
PATO

SB-02B

BERILO+QUARTZO

SB-02C

BERILO • FELDS-
PATO

SB-2 5

BERILO AZUL
ESCURO

Fe

FLi

t*10s

2000

601,475

617,425

592,550

603,08

245,95

249,15

564,875

584,475

500,35

943,85

Rb

FLi

t=20s

2000

02,275

44,10

05,50

Fixo

Fixo

Fixo

102,47D

121,55

113,075

Fixo

Si

EDDT

t=20s

1000

21,075

99,10

71,25

Fixo

Fixo

Fixo

739,675

831,875

685,07

Fixo

Cs

EDDT

t=20s

1000

18,275

04,025

294,667

730,4

534,175

152,725

136,125

220,025

(05,70

133,90

K

EDDT

t = 20s

1000

350,575

473,00

351,05

347,5

498,225

425,575

424,825

323,875

361,75

435,60

Ca

EDDT

t=20s

1000

431,35

230,05

423,65

535,6

414,375

853,45

536,50

376,825

433,475

660,85

V

FLi

não
detecta
vel

1*

H

H

M

n

••

»

n

n
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PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS DO LITORAL PERNAMBUCANO

VIRGÍNIO HENRIQUE DE MIRANDA LOPES NEUMANN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DA UFPE

INTRODUÇÃO

O litoral pernambucano distingue-se como unidade diferencia
da em relação ao interior do estado devido a influência marinha, cli-
mática e às feições do relevo.

Estudos geomorfológicos na faixa costeira evidenciaram as
colinas arredondadas, os tabuleiros costeiros e a planície costeira (
FIG. 1).

A revisão destas unidades geomorfológicas da costa do Esta-
do de Pernambuco é objeto do presente estudo, cujos resultados permi-
tirão compreender melhor os problemas inerentes à relação mar-relevo-
clima-estrutura e os fatos a eles associados.

Esta pesquisa teve como base os trabalhos de MELO(1958),MEN
DES(1962), MELLO & SIQUEIRA(1972), MABESOONE & CASTRO(1975), RAWD (
1976), MABESOONE & R0LIM(1988) e MABESOONE & SILVA(1989).

RESULTADOS E COMENTÁRIOS

A faixa costeira pernambucana apresenta comportamentos lito
lógicos e cronológicos diferentes entre o norte e o sul de Recife. Es
tes comportamentos levaram RAND(1976) a dividir esta faixa litorânea
nas sub-bacias norte e sul, separadas entre si pelo Lineamento Pernam
buco(FIG.2).

Estruturalmente, a sub-bacia sul é cortada por falhas cujas
direções principais são aproximadamente, N-S e E-W. Essas falhas fo-
ram acordadas durante a reativação Vfealdeniana, formando fraturamen -
tos, provocando basculamentos nos blocos e, conseqüentemente, a forma
ção de "grabens" e "horsts".

Estratigraficamente esta sub-bacia é composta por uma se-
qüência vulcano sedimentar que repousa sobre as unidades Pré-Cambria-
nas do Maciço PE/AL. Esta seqüência compreende: Grupo Pernambuco; Fm
Ipojuca: traquitos, basaltos, andesitos e riolitos; granito calco-al-
calino; Fm Estiva: calcário dolomítico com intercalações argilosas;
Fm Cabo: conglomerados, arcósios e siltitos. Grupo Barreiras: argilas
variegadas, arenitos e cascalhes. Aluviões, dunas e sedimentos de pra
ia, etc.

Geomorfologicamente a sub-bacia sul é divida em três gran -
des unidades (FIG. I): as colinas arredondadas, quu são compostas pe-
lo embasamento cristalino, pelos sedimentos da Fm Cabo, pelos vulcani^
tos da Fm Ipojuca e calcários da Fm Estiva; os tabuleiros, constituí-
dos pelos elásticos do Grupo Barreiras; a a planície costeira, por
terraços marinhos pleitocênicos e holocênicos, com cotas que variam
de 5-7m e 2-3m, acima da linha de costa, respectivamente. Dunas, pra-
ias, restingas, lagoas, mangues, várzeas e terraços fluviais.

A sub-bacia norte de Recife é estruturalmente cortada por
lalhas e fraturas com direções aproximadas N-S e E-W, formando o "gra
ben de Pernambuco"(FIG. 2), sendo suas camadas subhorizontais, mergu-
lhando suavemente para o oceano.

Estratigraficamente esta sub-bacia é composta pelo Grupo Pa
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raíba; Fm Marinha Farinha:calcários detríticos; Fm Gramame: calcários
margosos, margas e argilitos, calcarenitos, arei.itos calcíferos com
intercalações de fosforito na base; Fm Beberibe: arenitos calcíferos
com intercalações de de siltitos. Grupo Barreiras: argilas variegadas
arenitos e cascalhos. E, também, os aluviões, dunas, etc.

Geomorfologicamente esta sub-bacia é dividida em apenas du-
as grandes unidades, o que a diferencia da sub-bacia sul. Estas unida
des sao os tabuleiros, que ocorrem de forma descontínua, possuindo co
tas entre 40 e 80m, denominadas sedimentos do Grupo Barreiras. Nas á-
reas baixas ocorrem os terraços marinhos pleistocênicos (5 a 6m acima
do nível do mar) e holocênicos (2 a 3m acima do N.M.M.); os vales flu
viais que compreendem duas subunidades: mangues e depósitos arenosos;
e a praia. É interessante ressaltar, nesta õub-bacia, a presença da 1_
lha de Itamaracá, onde são encontradas as superfícies dos tabuleiros;
rampas de colúvio; dois níveis de terraços; baixios de marés e anti -
gos alinhamentos de restingas.

0 estudo da geomorfologia do litoral pernambucano nao se
restringe apenas à parcela territorial atualmente sob a influência da
morfogênese marinha, mas inclui toda a zona que foi afetada por tais
processos, em virtude dos movimentos do nivel das terras e das águas
no transcurso do passado geológico recente, tornando necessário o es-
tudo dos fatores ambientais(geologico, climático, biótico, oceanogra-
fico) que são controladores dos processos morfogenéticos atuantes so-
bre as formas do relevo. Entre os detectados ressalta-se:

1) a falta de testemunhos dos terraços de 15 a 20m na faixa cos-
teira, tornando-se necessário, o estudo dos fatores ambientais, ques-
tionando se estes terraços foram erodidos até se confundir com os de
7-8m, ou se foram encobertos pelas rampas de colúvio como mencionou
CARLOS MAGN0U989). Muitas vezes alguns terraços com características
de pleistocênicos ocorrem com cotas entre 3 e 4m de altitude acima do
nível do mar.

2) ao sul de Recife, características sedimentares e morfológioas
entre as fácies arcoseanas e üílticas da Fm Cabo e os sedimentos do
Grupo Barreiras, podendo diferenciá-las através de estudos geofis'.cos

3) a ação antrópica, através de desmontes e dsematamentos, prop^
ciando deslizamentos e voçorocas.

4) a presença maciça do Grupo Barreiras na sub-bacia norte, e
praticamente ausente na sub-bacia sul. Neste caso, considera-se que
este fato pode estar relacionado a presença de rochas cristalinas na
sub-bacia sul, servindo de anteparo à deposição do Grupo Barreira em
grande parte da area.

5) a maior largura da planície costeira na sub-bacia sul, onde
predominam os sedimentos da Fm Cabo(mais antiga). Sugere-se que este
fato é decorrente da ação mais prolongada dos processos de intemperis
mo.

Por tudo que foi exposto, recomenda-se que na análise dos
processos geológicos deve-se ter cautela e atenção, quando na classi-
ficação dos fatos geomorfológicos, pois a faixa costeira pernambucana
é nitidamente policíclica.
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SCHEELITA: TEOR EH HoO, VERSUS FLUORESCtltCIA E ESPAÇAMENTOS

Rilson Rodrigues da Silva
Albany Henriques Costa Gouveia
Dept*. de Engenharia de Ninas,UFPE

Amostras de scheelita, mineral da série Scheelita
(CaWO.) - Powellita (CaMoO.) dos escarnitos do Nordeste do Brasil (
Nina Brejuí, Currais líovos.RN), examinadas sob nicroscopia óptica,
são uniformes mas apresentam, algumas vezes, inclusões sólida
quase sempre de microlamelas de molibdenita.

Independentemente de suas cores (branca, cinza ou ne
gra) as amostras de scheelita provenientes desses jazimentos apre -
sentam três cores de fluorescência em U.V.(curta), a saber: azul
amarela e branca.

Analisadas na microsonda eletrônica, as amostras apre -
sentam variação, muito significativa, dos teores de MoO-.(0,52» a
13,6%) constatando-se que os grãos, aparentemente uniformes, são na
verdade, zonados e estas micro zonas não possuem, muitas vezes, es-
pessura superior a 100 micra.

Oitenta análises, em microsonda eletrônica, por varredu
ra, grão a grão, de amostras representativas dos diferentes lotes ,
selecionados segundo suas cores de fluorescência U.V.(curta), per mi
tiram traçar gráficos relacionando, diretamente, os teores em MoO^,
nas microzonas, com as cores da catodo luminescência com limites ,
nítidos, para as quatro faixas de cores (branca, azul, verde e ama-
rela).

Constata-se, igualmente, que as amostras apresentando
fluorescência U.V. azul possuem teores de MoO, de até 0,95%, enquan
to aquelas com fluorescência branca tem de 1,04 a 1,67% de MoOj e,
finalmente, as amostras com fluorescência amarela são de altos teo-
res em Mo03(2%).

Do estudo radiocristalográfico, por difratometria de
raios-X, das diferentes amostras, no intervalo 2# entre 143 e 154 ,
foi possível comprovar que, apesar dos raios iônicos iguais (0,62A)
dos cations W** e Mo** , desaparecem algumas reflexões, conforme o
teor em MoO,: a) a reflexão correspondente ao plano (509) só aparece
nas amostras de fluorescência azul, enquanto a do plano (615) está
ausente nesta amostra.

b) as reflexões (543) e (41.11), da scheelita, só apare-
cem nas amostras de fluorescência amarela.

c) nas amostras com maior teor em MoO. (fluorescência #

branca e amarela) aparece a reflexão correspondente a dh- ̂  « 0,7936A
(plano (624) da powellita) enquanto a reflexão desse plano ,
d... » 0,7958), na scheelita aparece somente em amostras de flúores,
cefiéia azul.

A conclusão mais importante deste estudo é a possibilí -
dade de avaliar o teor em molibdênio pelo simples estudo da fluores-
cência U.V. (ou catodoluminescência) ou das raias de difração-X na
região referida.
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petrografia-X, instalado na UFPE e Bolsa de PÓs-Doutoramento no Imps
rial College -Londres).
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GRAMADAS ZOKAOAS: PROPRIEDADES FÍSICAS. PARÂMETROS RETICULARES E COM-
POSIÇÃO QUÍMICA*

Alb*ny Henriques Costa Gouveia
Pilson Rodrigues da Silva
Dept*. Engenharia d» Ninas.UFPE

A granada da nina Br*juí.Currais Novos-RN, •_encontrada,
no skarn . disseminada au em grandes cristais rombododecaédricos, zo-
nados. OD»erv«-se que. nos cristais, há zonas de coloração vermelho
claro * outras vermelho escuro, intercaladas, algumas vezes, con fra-
turas preenchidas por minerais diversos tais como: calcita, fluorita,
hidrogrossularita e epidoto. Nesossilicato, de fórmula geral
X-Y,(5iO.)j. onde X pode ser magnésio, ferro f»rroso. manganês e cal-
cío. e ¥ representa alumínio, ferro férrico, cromo e titânio a
granada Brejuí pertence a série UVAROVITA-GROSSULARITA-ANDRADITA(UGRAN
-DITA).

As diferentes camelas de diversos cristais foram analisa-
das por difretometria de raios-X. microssonda eletrônica e, também, me.
didos os índices de refr*ção correspondentes.

A difração de raios-X permitiu, alémda identificação mi-
neralógica, a determinação da aresta da cela unitária a . Sempre varia,
vel, de sona para zona, a tem valores entre 11,811 Â «_ 12,062A, fato
significativo considerando-se que o a da grossularita é 11.B51A, o da
tvarovita é 11.999A e o da andradita é 12.046%.

Os índices de refração variam (de zona para zona) * seus
valores eatão compreendidos na faixa n • 1,754 - 1,780. O índice da
grossularita padrão é n « 1,734 aumentando de valor em direção à uvaro.
vita (até n • 1,860) e ã andradita (até n - 1,887).

Observa-se que, mesmo nas amostras onde a cela unitária
te* a • 12.062A, O índies de refração é de n » 1,754 correspondendo
aos valores da faixa da glossularita e não da andradita.

Analisadas na microssonda eletrônica, as amostras apresen.
tam variações muito importantes dos teores de ferro e alumínio, haven-
do sempre maiores teores de fsrro na periferia do cristal, diminuindo
em direção ao seu centro. 0 titânio está presente em todas as amostras,
porém em teores que variam de 0,10 a 0,48%.

As substituições interatômicas entre os elementos bivaleg
tes (Mg*1 , rs*1 , Mn*1 e Ca*1 ) e os trivalentes ( Al*3 ,F**> , Cr*í ,
Ti*' ), são evidenciadas nos gráficos com os percentuais desses elemen
tos obtidos em análises puntuais, a intervalos de 100 micra.

As localizações, no diagrama ternário Uvarovita-Grossula-
rita-Andradita, com índices de refração (seg. Winchell modificado) dos
pontos correspondentes às análises químicas efetuadas, se situam na
sona compreendida entre 76 a 81% de giossularita, 17 a 22% de andradi-
ta e a 1 a 3% de uvarovita, evidenciando a ausência^ na composição das
granadas dos skarns, de piropo e almandina ao contrário do que ocorre
no micexisto Serido.
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PEDRAS PRECIOSAS DO NORDESTE

Dirceu C. Macedo

Depto. Engenharia de Ninas - UFPE

A arte de lapidar pedras preciosas, é fundamentada na forma-
ção teórica, propriedades físicas (mecânicas e ópticas) dos minerais e
rochas, e formação prática dos lapidários e artesãos.

Na província gemológica do Nordeste, classifica-se como área
••ntrentional e área meridional, que são bastante separadas e que pode-
riam ser consideradas como sub-áreas. Há uma nítida diferença geológi-
ca, todavia as variedades de gemas são mais ou menos semelhantes.

Nosso trabalho não abrange a divisão geopolítica do Nordes-
te, que abrange o Norte de Minas Gerais até o Sul do Maranhão, como
classificados por órgãos governamentais, pertencentes à região Nordeste
(Polígono das Secas), porém são somente dos Estados de Sergipe ao Cea-
rá, ou seja, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Piauí e Ceara.

Destes Estados, os mais ricos em variedades gemológicas são
a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, cuja exploração de gemas abaste
ce o mercado regional e exporta para a região Centro-Sul e, eventualmen
te, para o Exterior.

Não é possível fazer oficialmente uma avaliação do volume e
respectivos valores da produção e comercialização de pedras preciosas,
brutas ou lapidadas, assim como minerais ou rochas para fins de artesa-
nato, porque é uma mercadoria bem mineral, que é comercializada a um ní
vel esporádico e ocasional.

As gemas, regra geral, são descobertas por garimpeiros anôni
roos, e o período de exploração é de alguns dias e meses. São imediata-
mente comercializadas, para a própria manutenção do descobridor. Este
comportamento não é condenável e não se pode, inadequadamente, condenar
os órgãos governamentais, tanto federais como estaduais, de não fiscaU
zarem ou controlarem a produção, primeiro porque não há pessoal sufici-
ente para esta tarefa, segundo porque os garimpôs surgem aleatoriamente
na região Nordeste.

Em gemologia faz-se uma simples classificação das pedras pre
ciosas. Aquelas que se prestam para lapidação, isto é, possuem cor acen
tuada, não apresentam inclusões nem fraturas no seu interior e, as ou-
tras, que apresentam inúmeros defeitos resultantes de suas condições
geológicas de formação.

As primeiras são examinadas a "olho nu" para observar o seu
interior e observar a sua pureza, tendo-se o cuidado de observar as di-
reções de clivagem e em qual direção há maior intensidade de cor. Proce
de-se então a fase de serrar a pedra, seguida das fases de formação, fa
ceteamento e, finalmente, de polimento. As técnicas de lapidação foram
iniciadas no Século XV, e desde então vêm sendo aperfeiçoadas.

Há inúmeras formas de lapidação, cerca de mais de uma deze-
na. 0 objetivo primordial na lapidação de pedras preciosas é fazer com
que a luz que penetra nela sofra reflexão total e retorne, aumentando
•eu esplendor e beleza, o que conhecido em joalheria pela expressão "fo
90 de uma gema", ~
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<?•••« encontradas no Nordeste

O Departamento de Mineração e Geologia, em Campina Grande
ICMpus II) da Universidade Federal da Paraíba, em convênio cora a SUDE-
NE, fes o cadastramcnto de centenas de garimpo» do Nordeste, onde hi ex
tração de pedras preciosas.

As principais pedras preciosas encontradas no Nordeste são:

a) Grupo de Berilo - água marinha em todas as tonalidades do
azul - heliodoro, morganita rósea e, ocasionalmente, berilos verdes que
não chegam a ser propriamente esmeraldas - berilo incolor que, quando
lapidado, pode imitar o brilhante.

b) Grupo das turmalinas - verde musgo que imita a esmeralda;
azul que imita a água marinha - rósea - rubelita vermelha que imita o
rubi - verde garrafa, escura, assim como com tonalidades marrons - tur-
malina incolor e a turmalina negra (afrisita). Há aproximadamente, du-
zendtas ou mais variedades de cores, resultantes da composição quimica
do meio e do condicionamento geológico.

c) Grupo das granadas - entre estes minerais do sistema cúbi
co, encontramos no Nordeste todas as variedades e excepcionalmente gra-
nadas verdes e rSseas, de excepcional valor gemológico, apreciadas por
colecionados gentologistas.

d) Grupo do quartzo - a pedra peciosa mais nobre do grupo do
quartzo ê a ametista, que ocorre em todos os Estados do Nordeste - Ou-
tros minerais de valor gemológico são o quartzo hialino, mais conhecido
como cristal de rocha, o quartzo rõseo transparente, que pode ser con-
fundido com a kunzita ou morganita, gemas mais nobres. Há também o quar
tzo esfumaçado (fumée, do francês), morion e o citrino de uma bela tona
1 idade amarelho champagne, que é confundido com os belos topázios do t_i
po imperial de Ouro Preto, Minas Gerais, os mais famosos do mundo. ~

e) Existem muitas outras variedades de minerais que ocorrem
no Nordeste, que não se prestam para a joalheria comercial em grande es
cala.

Segundo o conceito universal de gemas, elas, por sua rarida-
de, beleza de suas cores ou transparências, são apreciadas por conhece-
dores ou pessoas de bom gosto, tanto pela satisfação estética, ou uma
forma de investimento sobre o bem mineral não renovável.

f) Minerais incomuns de valor gemológico encontrados no Nor-
deste do Brasil são comercializados tanto como pedras lapidadas ou como
minerais de coleção.

Um dos minerais, dos quais pouco conhecidos na gemologia é a
shelita transparente, muito difícil de ser lapidada por sua baixa dure-
za, encontrada no Nordeste do Brasil, principalmente nos Estados da Pa-
raíba e Rio Grande do Norte. São peças da perfeição da lapidação, que
engrandecem o valor de uma coleção de pedras lapidáveis. Foram descober
tas e desenvolvidas por gcmologistas e técnicos altamente especializa-
dos do Sul do Brasil.

g) Citamos o epidoto, mineral comum nos tartitos ou skarni-
tos, rochas calco-silicáticas metamórficas, portadoras de shelitas, mui
to abundantes c freqüentes na formação Seridó, Paraíba e Rio Grande do
Norte, que são suas encaixantes geológicas, indicadoras de concentra-
ções de shelita.

Existem áreas no Nordeste, onde o epidoto ocorre com uma
grande transparência, c consequentemente pode ser lapidado.
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h) Entre outras gemas raras qua ocrrem no Nordeste, cita-
mos o euclásio, a apatita e a cordierita.

Camercializaçâo

A comercialização de pedras preciosas é mais efetiva para a
joalheria, e influenciada pelo modismo de um dado período histórico. Co
mo exemplo citamos o caso da opala, que sempre foi considerada como uma
pedra que trazia má sorte. A Rainha Vitória, da Inglaterra, possuia uma
jazida de opala, na Austrália, e por isso a opala nobre passou a ser
uma gema de valor.

Cordierita, conhecida igualmente como iolita, onde as jazi-
das desse mineral de valor gemolôgico são raras na região nordestina. O
correm em rochas metamórficas, ricas em biotita, no micaxisto Seridô,
nos Estados da Paraíva e Rio Grande do Norte. Devido ao seu forte dicro
ismo, coloração azul e marron é um belo exemplar, tanto para jóias como
para colecionadores.

Quando lapidada corretamente, na qual a mesa da pedra é ori-
entada para acentuar a cor azul, ela é ocasionalmente confundida com a
safira. Por conseguinte, é denominada "safira d'água".

Conclusão

A exploração de gemas abastecerá o mercado de jóias, regio-
nal e do Centro-Sul, assim como oferecerá possibilidades alternativas
para a região nordestina, principalmente no período da estiagem.
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ESTUEOS PIELIMINMES DOS PIACERS PRAIMS EE SUAPE E CA PRAIA DA GWBCft *

Ama tosa do Anaral Lira **
Miguel Sebastião M. C. Arrais **

Valdir do A. Vaz Manso ***
Marcelo R. Heis da Silva ***

0 estudo de orosoeccão dos placers praiais rvo l i toral de Pernambuco
foi iniciado em duas áreas alvos, localizadas entre as coordenadas de 08°21'14" a
0r22'19" e 08°24*29" a 08 26'07", de latitude sul, e de 34 57'09" a 34°58'14" e
34 58'14" a 34 59'19", de lonqitude oeste de Greenwich, compreendendo, respectiva-
mente, a baia de Suane, no Cabo, e a praia da Gamboa, em Ipojuca.

Geologicamente, as áreas sao representadas cor depósitos quaterná-
rios que constituem a planície costeira e pelas unidades prê-quatemárias - Forma-
ções iDOJuca e Cabo, que ocupam as norçoes norte e noroeste da região de Suape. Os
sedimentos Quaternários são representadas por terraços marinhos pleistocenicos e
holocênicos, recifes de arenito ("beach rocks"), mangues, "salinas" e praia atual ,
originadas pelos processos trans-regressivos que atuaram na formação da planície
nos últimos 120.000 anos. Os terraços pleistocenicos ocorrem preferencialmente pa-
ralelos ã costa, no sooé das colinas da Ftn. Cabo e nas porções mais al tas das
ilhas dos estuários dos rios Ipojuca, Merece, Tatuoca e Massangana. Apresentam co
tas acima dos 6 metros, atingindo, na região de Suape, apenas 2 metros. Os terrú-
ços holocênicos, com cotas de 1 a 5 metros, apresentam-se em faixas alongadas do
diração N-S, encontrando-se em contato com os sedimentos de praia, onde estão ins-
talados os "nlcers". Na praia da Gamboa, verfica-se a formação de dunas dispostas
sobre estes terraços. Ali ocorrem ainda recifes de arenito, em contato com a linha
de oraia atual , eme vão até as nroxímidades do cabo de Santo Agostinho, con dire-
ção NNE. Os depósitos de mangue estão distribuídos em grande parte das áreas, acom
oanhando as margens dos grandes rios e seus afluentes. Dispostos sobre os mangues
são encontradas as "salinas", sedimentos com alto teor salino devido ã fraca drena
qem e a uma al ta taxa de evaporação; estes depósitos ocorrem em grande extensão na
ilha da Tatuoca e em Suape. Os sedimentos de praia ocorrem ao longo de toda linha
de costa, exceto na desembocadura dos rios da região.

Os métodos geofísicos de prosoecção empregados, o radiemétrico e o
magnetométricoi tiveram como finalidade básica o fornecimento de subsídios para
uma melhor avaliarão da forma de ocorrência dos olaoers, auxiliando ainda no estu-
do detalhado dos mesmos. Para execução do leventamento cintilométrico, tomou-se cp
mo base uma linha paralela à linha de costa. Transversalmente a esta, em perfis e
ouídistantes, foram realizadas as leituras (em cps), numa malha quadrática com es-
paçamento de 5m. Todos os dados foram lançados em computador para a obtenção dos
vaíores de "background" e anomalia, confeccionando-se, a par t i r daí, os mapas cin-
tilométricos na escala de 1:500. 0 levantamento magnetomãtrico foi executado numa
malha mais aberta (20x20m), tendo sido instituídas 4 bases de referência, as qvair;
durante todo o levantamento foram monitoradas a intervalos nunca superiores a una
hora. Os manas magnetométricos de campo vert ical foram elaborados também na escala
de 1:500.

Numa orévia análise, em lupa binocular, de amostras aleatórias des-
ses olacers, verificou-se crue a mineralogia é basicamente constituída por magneti-
t e , ilmenlta, monazita^ rut i lo e s i l ica tos . Com a interpretação dos mapas, pôde-se
concluir que a aplicação da cintllometria é bastante eficaz na prospecção de con-
centrações de minerais pesados tioo placer oraial que apresente monazita associada.
Já os resultados da magnetometria não foram satisfatórios, pois anomalias profun-
das, ocasionadas pelos derrames basãlticos a l i presentes, mascaram as anomalias su
cerficiais.

A partir destes resultados foram iniciados os estuetos de cubagem,
tendo sido perfurados 30 poços de pesquisa,nas zonas anômalas de cada placer, dis-
tribuídos em nerfis transversais ã ocorrência.

* Pesmiisa realizada com o apoio do CNPn, através do Projeto Estudos Geo-Econô-
micos dos Placers Praiais do Estado de Pernambuco

** Curso de Geologia - UFPE
*** Dento, de Engenharia de Minas - UFPE
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OS GNAISSES RAJADA DO SISTEMA RIACHO DO PONTAL

Carlos Benício Montenegro de Melo - CPRM-Recife
Marinho Alves da Silva Pilho - CPRM-Recife

0 levantamento geológico do Sistema de Dobramentos Riacho
do Pontal pelo Convênio CPRM/DNPM identificou vários tipos de grani-
t (5 id es. Entre eles o denominado ortognaisse tipo Rajada colocado em
regime tangencial. Sua tipologia de campo é francamente do tipo S,
mas os parâmetros químico-petrogenéticos mostram resultados dúbios.
Alguns corpos apresentam indicadores de granitóides tipo I s outros
indicadores de tipos I e S.

A região em pauta congrega duas grandes unidades geotectô-
nicas: o Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal e o Craton do São
Francisco. Na sua extremidade norte as supracrustais do Sistema Ria-
cho do Pontal entram em contato com as supracrustais do Sistema Pian
có-Alto Brígida. ~

A Faixa Dobrada foi submetida a pelos menos quatro fases
de deformação. As duas primeiras, progressivas e de grande intensida
de atuaram em regime tangencial. Na primeira fase foi atingido o fá^
cies anfibolito baixo enquanto na segunda, anfibolito alto com pico
tardio de temperatura. A terceira fase, de pequena intensidade, de-
senvolveu-se provavelmente ap<5s a tectônica tangencial manifestando-
se através de crenulações. A quarta fase de deformação em regime
transcorrente, originou o Lineamento Pernambuco no Ciclo Brasiliano
do Proterozóico Superior e retrometamorfismo no fácies xisto verde.

0 granitáide em pauta foi pela primeira vez referenciado
por Siqueira Filho (1967) como gnaisse a duas micas. Santos e Caldas
so (1978) o denominaram de gnaisse de Rajada, enquanto os trabalhos
do PLGB a ele se refere como ortognaisse a duas micas tipo Rajada,
denominação esta adotada neste trabalho. Mostra as feições mais ca-
racterísticas nas proximidades do povoado homônimo situado na folha
Riacho do Caboclo (SC.24-V-A-VI), Estado de Pernambuco.

0 Complexo Casa Nova, de provável idade proterozáica infe-
rior e encaixante do ortognaisse Rajada, abriga as seqüências metas-
sedimentares e metavulcanosedimentares do Sistema de Dobramentos
Riacho do Pontal distribuídas em três domínios:

1 - Domínio Marinho Plataformal - representado por xistos
a duas micas, quartzo xistos granatíferos, calcários cristalinos, e
quartzito 5

2 - Domínio Marinho Profundo - composto por seqüência tur-
bidítica com alternância de níveis de natureza pelítica e metapsamí-
tica desprovida de calcários e quartzitos;

3 - Domínio Metavulcano-Sedimentar - representada pela Uni
dade Monte Orebe constituída principalmente por metamáficas, xistos,
quartzitos e metacherts.
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Os ortognaisses tipo Rajada formam corpos alongados polide
formados, de dimensões batolíticas a delgados sheets centimétricos,
estruturalmente concordantes com as encaixante3 do Complexo Casa No-
va. S3 tão relacionados às deformações tangenciais D1/D2 do Sistema
Riacho do Pontal e ocorrem com maior freqüência no âmbito dos metas-
sedimentos, com os quaic exibe contatos bruscos e por vezes gradati-
vos. Seus xenólitos 3Ío constituídos por litotipos do Complexo Casa
Nova notadamente pelos metapelitos.

Caracterizam-se por apresentarem feições mesoscópicaa mui-
to homogêneas em quase toda sua área de ocorrência. Quase sempre leu
cocraticos, tem coloração cinza clara, foliação gnáissica pronuncia-
da, granulação dominantemente média a localmente microporfirítica.
Compõem-se de quartzo, feldspato e biotita, com freqüentes cristais
milimétricos de granada.

Estas rochas apresentam tipologia condizente com uma ori-
gem através de fusão da crosta a saber: a) rochas leucocráticas com
biotita e muscovita comumente portadoras de granada; b) íntima asso-
ciação com micaxistos e metagrauvacas do Complexo Casa Nova; c) pre-
sença de xenólitos exclusivamente de 3upracrustais que podem ser in-
terpretados como restitos de fusão parcial de materiais sedimentares
da crosta.

Apesar das características acima mencionadas tais corpos
quando tratados petrogeneticamente revelaram pronunciada heterogenei
dade n resultados controvertidos. A analise modal segundo Streckei-
sen (1976), mostrou variação composicional do polo sienogranítico ao
tonalítico. Quimicamente são rochas alcalinas e calcialcalinas (com
variação local para toleítica na folha Santa Filomena), geralmente
metaluainosas, embora nas folhas Paulistana o Afrânio mostrem tendên
cias peraluminosas.

A analise dos parâmetros petroquímicos os situaram predoini
nantemente no campo dos granitóides tipo I; a) campo metaluminoso do
diagrama de balanço aliuninogo de Debon & Le Fort, apesar da ausência
na sua composição modal de hornblenda e/ou diopsídio na maioria das
amostras; b) campo I do diagrama ACí'; c) coríndon normativo ausente
ou com teore3 inferiores a 1?°; d) teor em magnetita superior a ilm^-
nita. Contudo, localmente, algumas amostras revelam características
tanto do tipo I como do tipo S. Na Tolha Afrânio, por exemplo, oo
granitóides apresentam tanto características mantélicas como crus-
tais. Amostras com alto teor em magiictita em relação a ilmenita .ipr£
sentam alta proporção em eoríndon normativo. Rochas com presença ma-
ciça áe eoríndon mostram hornblenda e biotita.

0 quadro exposto, onde se tem para os urtognaisses Rajada
características de campo sugestivas de granitóides tipo S e , por ou-
tro lado, parâmetros petroquímicos dominantemente mantelicos mas tem.
bem indicadores de fusão cruatal, supere para o processo de formação
dessas rochas uma grande diversificação do material fonte e/ou varia
veis estágios de contaminação do magma originai.
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ESTUDO PETROSRiFICO 00 6IUNIT0 TUCUMMW*. CEAR*

MARCO AUTOR10 PALHA PALHETA
R0ML00 UMA LENOS*

*Ceatra «a Ceociéacias - UFPA. Depti aa Geoqefmca a Petroiesia. caia*
Pat tal 1611, 66059. Baiéar-Paré

Eata artifle tá* per objetivo apresentar os aaeoa ae ca*po a petre-
aréficee aa 6ranito Tucuneuba. oatiaea a partir «a trakemo ae ceacieele
•a caraa ae tcoioiia «a UFPA, de priawiro aater eok a orientado «a ee-
••neo (Pamata, 1990).

O Braaita Tucunduba aaté localizaeo no aeroaate de Eetaao ao Ceari,
na retlle en que abreu at ai. (1SIB) aefiniraai a* canjaata aa rocnee
cartaaaa per zenaa de ciaailiaaientos ae natureza aúctn ea frau i-aéctn.
eeaonlnaea aa cinturão de citei nenento Noroeste ae Ceará, o carpe eiste
13 kn, aa dl redo noraaste, da ciaaae de seaaaer Sé a tea aaa fora»
aawnaaaaa. cam seu eixo «eior medindo B.s km, aa ei redo neraeete, a a
aaaer con Z,8 ka>.

Costa et ai. 1973. Naacmento et ai. 19B1 condieron o naclce da Ta-
cuadsba cena constituído dom nontenants da sienito parflrftiea, COM fe-
nacrlataia da oiiiociiaic. «aciados, con até • en da conprinento dieper-
aaa aieatoriaaientc en uaa «atriz de frsnuiado fina a Média, car »erde-
aaeara (ca* pontuadas branca), consistindo de aicai i-feidepata (doMl-
nante), aeartzo, epidoto, eionta c sericlte . segunde esses aaterae es-
ta racha taria para UM quertzo sienito e «ranoeionto e o «aciçe cataria
situado antra a zona de cisemenento de «tua Branca a une fama da qee-
brenento nenor que proprlciaraM o deecnveiviMeate da cataci ar I tea i n -
lonitos tanta naa bordas cena na interior do Maciça. Para Revee (19B3) a
carpe sienltico aataria enceixade en rochas do caMpiane ané iesico-nia.no-
tltico. con afeito da netenorfieno da contate, a afatada paia «ecénice
tardia da cisei nenento regional.

Oa dadoa da COMPO e petrogréficos do naciço de TucundaM indiceM
tretar-sa da gramto COM variadee psra aranediento afetadea per una
defornedo ciselhente dúctil nlo-coamal, COM taxa de defornedo cree-
cando do núcleo para oe aordoe, apreaantendo tréa donímos petrofréfice-
eatraturai. .0 donlmo i que ocorre ne porçlo centrei de neciço coneiete
de protomlomto da coiorsçlo verde eebranquicado, con porfirecieetos
aMandoedoe oe feidapatoa de eté B CM, convnente oricntadoe enersoe CM
uMa Matriz quartzo-teiespétice de sranuiaclo fina a Média. Con a auMento
na tana de defornedo pesse-se pera o donlmo 2, que conaiate de MIIO-
nito de colorado verde con pontuados branca, apresentende porfirocias-
ta tnendoedos COM tsmenno de até S CM, orientadoa, enersos en una Matriz
auartza-faidapética de arenuiedo fina, Nos bordos do Maciça onde a re-
dudo dos toManno doe frios a a recristai izedo dinlMica foran Mata in-
tensos ten-se o domínio 3 constituído de uitrem lomto afenltico de co-
lorado verde.

Oa protoMi lonitoa e nnonitos apretentsn una textura porf irocieeti-
ca consistindo de porfirociestos eMcndoadoe, conunente onentedos, de
Microciina e oiieociésio <«027-30' dnersos en uMa natriz de crenuiodo
fine a Média constituída de pequenos cristaia, isolados au SM afreiedos,
aMondosdos a orientados de quartzo, nicrocimo a oiitoicésio a,ae junta-
nente COM ea ptqusnss pai netos de biotita (e neie rorenente Muscovite)
contornan oe porfirociástos a definan vma foneçlo niionítice. mterti-
ciainente ou envolvendo oe cristais Inendodedoe ocorren airetedoe cons-
tituído dd peqmnos cristais erenuieres, COM contatoo sutursdos ou reti-
ilneo (ponaonei), da neana ninereiofie dos crieteie enendoedoe, A fo-
iiodo mionítice é ainda reeoeitade por aireiadoa, dd criateie da
quartzo (franuiares ou anendeados), con feme da fitas a 1 entoe (ria-
bon), tut por vezes fome* bendanento dd fluxo. Peictee COMO sonbra dd
pretseo assiMétricae, meei emento encurvadoa, kirk-»and e freturenento
elo freooente noa porfirociaetoe.
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a d i f t r a n ç a e n t r e o p r o t o m i I o n i t o e o ml I o n i t o e s t á n a s p r o p o r ç S e s
d e c r i s t a i s g r a n u i e r e s e d e p o r f I r o c l a s t o s s e r e m m e n o r e s e m a i o r e s , r e s -
p e c t i v a a e n t t . na p r i m e i r a r o c h a . A l é m d i s s o o p r o t o m i l o n i t o a p r e s e n t a
f e i c B e s ( t n e a s r e n q u i a r e s p r e s e r v a d a , c o m o a s i n c i u s B e s a n é d r i c a s a
e u é d r i c t s de q u a r t z o ( p o r v e z e s oi p i r a m i a a i s ) , p i a 9 i o c i é s i o e D i o t i t a
< c i o r I t i z a d a ) n o s p o r f i r o c i a s t o s e d e f e i c O e s g r a n u l a r h i p i d i o m ô r f i c a ,
d e i r t n u i a ç a o m a i s f i n d q u e o p o r f i r o c I a s t o , n o s b o r d o s de a l g u n s d o s
p o r f I r o c l a s t o s ou c o m o a m ê n d o a s e n v o l v i d a s p e l a f o l i a d o m i l o n í t i c t .

O u i t r a m i l o n i t o , ao m i c r o s c ó p i o , c o n s i s t e de u m a m a s s a q u a r t z o -
f t i d s p a t i c o m i c r o c r i s t » i i n a a cr I p t o c r I s t a l l n a , por v e z e s a p r e s e n t a n d o
n i c r o p o r f I roc i a s t o s a m e n d o a d o s , c o m u m e n t e o r i e n t a d o s , de m i c r o c i m a e
o i l g o c i a s i o . A f o l i a d o m i i o n l t i c » é a i n d a r e s s i a t a d a p e l » o r i e n t a d o
d a s p l a n e t a s de D i o t i t a e ou s e r i c i t a e se ias l e n t e s , c o n s t i t u í d a de
a g r e g a d o de c r i s t a i s de q u a r t z o ou f e i d s p a t o . E s t a rocna p o d e p o r v e z e s
a p r e s e n t a r um D a n d a m e n t o d a d o p e i a v a r i a d o na g r a n u l a d o (te r o c n a .

A s r o c n a s m i l o n í t i c a s , c i t a d a s a c i m a f o r a m s u o m e t i d a s a um e v e n t o
d e d e f o r m a d o r ú p t i i t a r a i a p ó s d e f o r m a d o d ú c t t l . Ao m i c r o s c ó p i o as
r o c n a s m i l o n f t i c a s s u t i m e t i d a s a d e f o r m a d o r ú p t i i a p r e s e n t a m um i n t e n s o
f r a t u r a m e n t o , e a l g u m a s d a s f r a t u r a s e s t ã o p r e e n c h i d a s por um ou m a i s
d o s s e g u i n t e s m i n e r a i s : q u a r t z o ; e p i d o t o . e t i t a n i t a . Em c o n s e q ü ê n c i a
d o s d e s l o c a m e n t o s q u e se d e r a m em a l g u m a s d a s f r a t u r a s o c o r r e u m a c o m i -
n u i ç l o d e r o c h a mi I o n í t i c a , c o m f o r m a ç ã o de u m a m a t r i z q u a r t z o - f e i a s p é -
t i c a , m i c r o c r i s t a i I n a a c r i p t o c r i s t a i i n a , q u e p o r v e z e s a p a r e c e m c i m e n
t a d o r» f r a g m e n t o s de r o c n a n n i o n f t i c a f o r m a n d o , c o n f o r m e o a u m e n t o da
t a x a :*> d e f o r m a c S o , a s B r e c h a s , p r o t o c a t a c i asi to ou c a t a c i a s i t o .

R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S

A B R E U , F . A . H . . G O R A Y E B , P . S . S . . G A M A J R . , T . . rtASUI, Y. - 1 9 8 6 - 0 C l n -
t u r è o d e C i s a i n a m e n t o N o r o e s t e do C e a r á . M : A n a i s do vil C o n g r . L a t .
- A m e r . de Geoi . B e l é m , S o e . B r a s . G e o i . p . 2 0 - 3 1 .

C O S T A , II. J.. F R A N C A , J . B . : L I N S , C . A . C . . B A C C H I E G G A , I.F.; H A B E K O S T ,
C . R . . C R U Z , w . 8 . - 1 9 7 9 - G e o l o g i a d a B a c i a JaiDaras.- C e a r á , P i a u / e
n a r a n h l o . P r o j e t o J a i D a r a s . B r a s i l i a , D N P M / C P R M . G e o l o g i a 1 4 . S e d o
g e o l o g i a D é s i c a , l i . l O B p .

N A S C I M E N T O , D . A . ; G A V A , A . . P I R E S , J . L . . T E I X E I R A , W . - 19S1 - G e o l o g i a .
in: M M E . P r o j e t o R a d a m o r a s i i . F o l h a S A - 2 4 F o r t a l e z a , L e v a n t a m e n t o de
R e c u r s o N a t u r a i s . R i o de J a n e i r o , voi e i , p . Z 3 - Z 1 8 .

N E V E S , B . B . B . - 1 9 8 3 - 0 n a p s G e o l ó g i c o do N o r d e s t e O r i e n t a i do B r a s i l
E s c a i a 1 / 1 . 0 0 O . 0 0 O . S â o P a u l o ( T e s e d e l i v r e D o c ê n c i a , U S P ) . p .

P A L H E T A , M . A . P . - 1 9 9 0 - E s t u d o P e t r o g r á f i c o do G r a n i t ó i d e T u c u n d u D a .
B e l é m ( T r a b a l h o de C o n c i u s l o de C u r s o U F P A ) . 5 i p .
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í
O SIGNIFICADO DAS DATAÇÕES Rb/Sr NA REGIÃO DE ORÕS-JAGUARIBE(CEARÁ)

Orlando Augusto de Figueiredo Fllho(DG/UFRN)
Koji Kawashita(CPCeo/USP)
Mario Cesar Heredia Figuelredo(IG/USP)

Ao todo, 42 análises lsotópicas Rb/Sr (RTO) já foram a-
nallsadas em rochas supracrustais e no embasamento da reglãoSE do Esta
do do Ceara.No processamento desses dados se utilizou o programa "Isó-
crona Modelo Williamson-CPGeo/USP(junho/1989)".

Gomes et ai.(1981), publicaram os resultados das priraei_
ras seis análises efetuadas em augen-gnaisses milonitizados, xistos e
em uma amostra de filito. Na época esses autores ressaltaram <> grande
influência do metamorfismo dinâmico,considerando então que uma prolon-
gada atividade dinâmica da "Falha de Orós" teria originado o rejuvenes^
cimento isotópico das amostras entre 550-600 Ma.A alta razão Inicial
por eles obtida indicaria um pronunciado retrabalhamento crustal.

Macedo et ai.(1988).efetuaram análises em metavulcâni-
cas,augen-gnaisses e ortognaisses do embasamento, todos da região de 0
rós.Obtiveram una isócrona de seis pontos para metadacitos e metarloli^
tos (t=1704 i ?9 Ha e RI=O,7O55 t 0,0002). Uma isócrona de referencia
( 4 pontos) para os augen-gnaisses (t=1762 t 174 Ha e RI=0,704810,017).
Metariolitos mllonittzndos indicaram t=1040 ± 102 Ma e RI = 0,7535 t
0,0090. O diagrama ir.ocrônlco para gnaisnec granodlorltlcos do embasa-
mento indicou t=2437 i 219 Ha e RI = 0,7025 i 0,0040 , mas com MSWD bas
tante elevado.

sá et nl.(1983), apresentaram uma isócrona ( 4 pontos )
com t=2596±194 Ma, RI=O,7OO3 • 0,0027 e MSWD=0,02 para ortognaisses
granodioritlcos do embasamento. Em ortognaisses lntrusivos da seqüên-
cia suprncrustal os valores foram t=665 t 40 Ha , RI=0,7076 ± 0,0017 e
MSWD-0,26.

tleste trabalho estamos Introduzindo quinze novas análi-
ses Hb/Sr efetuadas em rochas supracrustais da região de Jaguaribe.Tam
bém, uma datação K-Ar em blotita do augen-gnalsse e três cm metarioli-
tos. Por fim, datações U-Pb obtidas em três zireões do augen-gnaisse
de Jaguaribe, vieram a contribuir na avaliação global dos resultados
(Tabela-1).

Com o reprocessamento dos fiados de Gomes et ai. (1981) ,
os xistos apresentaram uma idade de t-1148 i 26 Ma e UI=0,700110,0006;
m^s com MSWD muito elevado,além da razão inicial ser deraciladamente
baixa considerando-se a nalure.-.n das amostras (Fig. 1) .Contudo, tal ida
de estaria coerente, a grosso modo, com aquela obtida em metoriolito3
mllonltlzudos (Macedo et ai.,1988).

Uma isócrona com sete pontos reúne os augen-gnaisses de
de Orós e Jaguarlbe, obtendo-se t=1753 i 36 Ma , RI-0,7083 ± 0,0015 e
MSWD=1,44 (Fig.2). Metariolitos e augen-gnaisses, todos da região de
Jaguarlbe, se agruparam numa mesma isócrona (Fig.3). Os dados U-Pb,ob-
tidos em zireões de um au^en-gnaisse de Jaguarlbe, alinharam-se segun-
do uma concórdia com t=1795 i 142, que apesar de não ser de ótima qua-
lidade são coerentes com os dadod Rb/Sr.
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Coa base no exposto concluímos o seguinte:

1. A Idade de 2,6 Ba deve representar a Idade do metaraorfismo relaciona
do m fábrica Sn, apenas encontrada no embasamento.

2. Rlolltos e dacitos se cristalizar™ contemporaneamente aos augen-gnalss
ses, ao redor de 1800-1700 Ma.

3. Na mesma época em que o clsalhamento começou a afetar os rlolltos ,em
torno dos 1100 Ma, teria ocorrido o metamorfismo nos sedimentos.

4. As idades K-Ar indicam o tempo do fechamento deste sistema com rela-
ção ao evento Brasiliano.

5. As Idades Rb-Sr para os ortognaisses mlcroporfirlticos deve represen-
tar o tempo de cristalização dos mesmos.
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Tabela.1- Dados analíticos Isotópicos da região de Jaguaribe(Ceará).

(dados K-Ar)

SPK

6631
6633
6634

—-

No.Campo

0F-18.A
OF-16
OF-22
JO-60

Material

RTO-M.ril.
RTO-M.rlol
RTO-M.riol
Biot-Augen

Idade(Ma)

498
474

. 489
525

Erro(Ha)

13
14
14
3
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(dados U-Pb)

Fração

Fração

Fração

A 2O7Pb/2O6Pb=O
2O7Pb/235U =3
2O6Pb/238U =0

B 2O7Pb/2O6Pb=O
2O7Pb/235U =3
2O6Pb/238U =0

- 2O7Pb/2O6Pb=O
2O7Pb/235U =2
2O6Pb/238U =0

(dados Rb/Sr)
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MAPEAMENTO DO QUATERNÁRIO CD6TEIHD AO SUL DO tCCIFE:
CANDEIAS - PCWIE DOS CARVALHOS ( PRAIA DD PAIVA )

Adriana da Silva Sampaio *
Valdir do Amaral Vaz Manso • •

José U n s Rolim •*•
Marcelo R. Reis da Silva **

A área estudada e s t á localizada na região l i torânga a su l de
Recife-PE, tendo gomo l imi t e s o as coordenadas geográficas 08 07'30" e 08 15'00" de
l a t i t ude sul e-35 00'00" e 34 53'34" de longitude oes t e , perfazendo uma área aproxi
nada de 170 ton , corrcsoondendo ao trecho en t re as pra ias de Candeias e âo Paiva .
Litcestrat igraficamente foras, maneadas cinco unidades representadas informalmente
ce las l e t r a s A, B, C, D e E. A unidade "A" corresponde ao embasamento c r i s t a l i n o de
idade Dré-Cstíu iana, formado Dor grani to s e granodior i tos , o qual ocorre na Dorção
NW e W da área . A unidade "B" corresponde aos sedimentos pertencentes â Formação Ca
bo, de idade Cretáceo In f e r i o r . Esta unidade ocorre nas oorções W e SW da á rea , na
forma de morros suaverrcnte abaulados. É caracterizado por um sedimento aoresentando
uma uniformidade granulcmétrica can oresenca de seixos de composição g ran í t i ca mui-
to arredondados e em avançado es tág io de decomposição. A unidade " C corresoonde a
sedimentos areno-argi losos pertencentes à Formação Barre i ras , relacionados aos mor
ros bastante dissecados aue tangenciam cotas de a t é 70 metros de a l t i t u d e , aue ooor
rem principalmente na torção nor te da á r ea . A unidade D correstonde aos te r raços ms
rinhos p le i s torcn icos , os ciuais foram bem individual izados, estendendo-se ao longo
da BR-101 s u l , desde a torção nor te a t é Pontezinha, ao sul da á rea . Desenvolve uma
faixa e s t r e i t a de aproximadamente 300 metros nas proximidades a s u l , exnondindo-se
na corção norte a t é o sooé da Formação Bar re i ras . É formado por a re i a s brancas f r i a
veis de granulometria variando de media a g rosse i ra , mediamente selecionada, tendo
na base a presença de a ren i to de coloração escura r ico em matéria orgânica. A unida
de "E" corresDonde aos sedimentos holocenicos que incluem os rec i fes de a r e n i t o , os
auais ocorrem paralelamente ao longo das p ra i a s de Boa Viagem, Piedade, Candeias e
Paiva, aos depósitos fluvio-lagunares que ocorem na porção oeste da á rea ,a p a r t i r
do terraço marinho p le is tocênico estendendo-se a t é o contato com o embasamento c r i s
t a l i n o , e en t re os ter raços marinhos onde encontra-se encravada a lagoa Olho D'água,
e de mangues aue ocorrem em zonas rebaixadas, nas proximidades do canal Olho D'agua
caracterizado Dela oresença de material a r g i l o - s i l t o s o de coloração escura , r i co
em matéria orqânica. Os terraços marinhos holocenicos são caracter izados por uma
faixa contínua oara le la ã cos ta , sendo const i tuídos oor sedimentos inoonsolidados,
mediamente selecionados no tono, tendendo a f ino-s i l tosos na base , de cemposição cx
tremamente ouartzosa, além da presença de fragmentos de conchas aue ocorrem d i sper -
sos nas a r e i a s . Os sedimentos de praia ocorrem ao longo de toda a cos ta , c a r a c t e r i -
zado nela acumulação de a r e i a s nuartzosas de granulometria fina bem selecionada.
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O estudo dos sedimentos ouatemârios costeiros no Nordeste
ainda é bastante escasso. Assim sendo, o Laboratório de Geologia e Geofísica Mari-
nha da Universidade Federal de Pernambuco iniciou um mapeamento destes sedimentos
no l i t o r a l de Pernambuco.

O presente trabalho foi realizado na n laníc ie cos te i ra de Nos
sa Senhora do õ, município de IDOjucá, Pernambuco, compreendendo uma área de aoro-
ximadamente 100 km , l imitada celos oara^elos 08 22 "30" e 08 30'00" de la t i tude oa
ra sul e celos meridianos 34 57'0f" e 35 02*37" de longitude oes te , efetuada na es
cala de 1:25.000.

As uniõades pré-Quaternárias são const i tuídas pelo embasamen-
to c r i s t a l i no aroueano, pelos sedimentos das Formações Cabo e Estivai; e pelas iram
festacões magmáticas da Formação Inojuca, cie oricjLm cretácea.

Os denósitos ouatemários costeiros/ originados pelos proces-
sos trans-regressivos ocorridos nos últimos 120.0C0 anos, são representados pelos
terraços marinhos Dleistocênicos e holocênicos, depósitos fluvio-lügunares, praia
atual e recifes de areni to ("beach rocks") .

Os terraços marinhos Dleistocênicos ocorrem na área preferen-
cialmente nas porções mais internas da p lan íc ie , ao sopé das formações cretáceas ,
com cotas aue variam de 2 a 10 metros.

Ob terraços marinhos holocênicos ocorrem com cotas variando
de 1 a 5 metros, diferenciando-se dos anter iores por apresentar diversos cordões
li torâneos oue representam antigas c r i s t a s p r a i a i s . Na praia da Gamboa podem-se en
contrar dunas, dispostas sobre es tes depósitos, chegando a a t ing i r 7 metros de co-
ta.

Os depósitos fluvio-lagunares são representados pelos sedimnn
tos síltico-argilosos rios manques e pântanos, nelas ilhas arenosas nos leitos dos
rios e pelas planícies de inundação destes, cujos sedimentos variam de argilosos a
nrosseiros.

A linha de praia atual apresenta uma largura variando de apro
ximadamente 60, em Porto de Ciilinhas, a 10 metros, da praia da Gamboa rara norte .
Esta variação se dá devido ao surgimento de uma extensa linha de recifes cue se es
tende desta praia ã baía de Suane, e nvc serve de antenaro natural para um maior
rlesenvolvimento das praias nesta área. Os sedimentos de nraia sao constituídos por
rtuartzo, restos de conchas e minerais pesados (rutilo, ilmenita, turmalina verde ,
r-tc.) formando "nlacercs" no contato das praias com os terraços holocênicos.

Por fim, os recifes de arenito ocorrem continuamente desde a
baía de Suuce até a praia da Gamboa, com uma.cota em tomo de 1 metro e largura
de 30 metros. CBÍ, segue descontínuamente para sul, sendo visível apenas na maré
vazante. São constituídos oor arenitos grosseiros quartzosos com cimento calcifero.

A nível de intervenção ontróoica, podem ser destacadas duas
áreas: a primeira, situada na zona pantanosa em Porto de Galinhas, diz respeito ã
construção de canais para alterar o curso dos rios e de diques, com o intuito de
ínolarem-se áreas para fins imobiliários; e a segunda, referente ã instalação do
Ctmplcxo Industrial e Portuário de Suape.

Neste segundo caso, estudando-se fotografias aéreas de 1969 e
1288, pôde-se avaliar as profundas alterações impostas nesta área para a realiza -
r-ao deste empreendimento. Inicialmente, carte da praia do Outeiro Alto foi dragada
resultando no surgimento da ilha de Cocaia, Este material dragado serviu posterior
mente oara blonuear o canal de escoamento natural dos rios. Ioojuca e Merepe. dom o
bloqueio, foi necessário abrir uma passagem na linha de recifes, a fim de evitar
inundações nas áreas a montante do complexo. Esta passagem, de aproximadamente 150
retrós de extensão nor 80 centímetros ite profundidade, no entanto, não impediu aue
áreas como a orai d da cvjmboa registrassem sintomas erosivos, como a queda de penuo
nos mangues»
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SIBOSIOS BlM.TlAIWft PELO MDCUD

DA SOCHMDB HHnTf<fWft DE

I. MACEIO 30.10.65 a 02.11.65

II. RECIFE 30.10.66 a 02.11.66

III. JOÃO PESSOA 15.11.67 a 18.11.67

IV. RECIFE 27.10.68 A 02.11.68

V. RECIFE 05.12.71 a 12.12.71

VI. MACEIÓ 05.09.74 a 07.09.74

VII. PORTALEZA 01.11.75 a 04.11.75

VIII. CAMPINA GRANDE 30.10.77 a 01.11.77

IX. NATAL 28.10.79 a 30.10.79

X. RECIFE 02.11.81 a 05.11.81

XI. NATAL 28.04.84 a 01.05.84

XII. JOÃO PESSOA 01.05.86 a 04.05.86

XIII. PORTALEZA 29.10.89 a 04.11.89

XIV. RECIFE 15.11.91 a 20.11.91


