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RESUMO 

 

O Lineamento Transbrasiliano é uma importante zona de cisalhamento com direção NE-SW, 

relacionada   orog nese Brasiliana e que evoluiu em estágios de alta até baixa temperatura. No 

presente trabalho, investigou-se a assinatura estrutural e geofísica da porção norte do Lineamento 

Transbrasiliano (fronteira Ceará-Piauí), envolvendo a zona milonítica brasiliana, o Graben de 

Jaibaras e as reativações que afetam as sequências sedimentares pós-ordovicianas da Bacia do 

Parnaíba. Na literatura é comum a referência à reativação fanerozoica dessa estrutura, a qual 

teria originado diversos grabens tardi-brasilianos precedentes à sinéclise paleozoica do Parnaíba, 

a exemplo do Graben de Jaibaras. As falhas que seccionam as unidades estratigráficas da Bacia 

do Parnaíba, ao longo de toda a extensão do Lineamento Transbrasiliano, exprimem a sua 

reativação em eventos mais jovens. O mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo 

exibe anomalias com direção NE, interpretadas como a assinatura do Lineamento 

Transbrasiliano (e das estruturas brasilianas da Província Borborema) na sua expressão de alta 

temperatura. O Graben de Jaibaras é marcado por uma faixa anômala retilínea com alta 

susceptilidade magnética (interpretada como o predomínio de rochas ferromagnesianas, 

provavelmente vulcânicas), aparentemente sem continuidade expressiva no substrato da Bacia do 

Parnaíba. A análise geométrica e cinemática das estruturas da área enfocada, utilizando dados de 

sensores remotos e de campo, permitiu a caracterização de quatro fases de deformação frágil a 

dúctil-frágil Dn, D1, D2 e D3. A fase deformacional Dn, de idade ediacarana-cambriana, ocorre de 

modo exclusivo no Graben de Jaibaras, com desenvolvimento de estruturas de temperatura mais 

elevada (comparativamente aos eventos mais jovens), dúcteis-frágeis. As fases deformacionais 

D1, D2 e D3 ocorrem afetando tanto o Graben de Jaibaras como as sequências paleozoicas da 

borda NE da Bacia do Parnaíba, com geração de estruturas em temperatura baixa, basicamente 

rúpteis/cataclásticas. A análise de imagens SRTM permitiu cartografar diversos lineamentos de 

direção NE, NW e E-W na Bacia do Parnaíba, cuja correlação com as estruturas mesoscópicas é 

discutida em termos da reativação do Lineamento Transbrasiliano em associação com os estágios 

de abertura do Atlântico e separação América do Sul-África, ou mesmo a eventos orogênicos 

distais no Paleozoico. 

 

 

 

 

Palavras - Chave: Lineamento Transbrasiliano; Graben de Jaibaras; Bacia do Parnaíba. 
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ABSTRACT 

 

The Transbrasiliano Lineament is a major shear zone trending NE-SW, related to the Brasiliano 

orogeny and evolved through high to low temperature stages. In this study, the structural and 

geophysical signature of the northern segment of Transbrasiliano Lineament was studied in its 

northern border, between Ceará and Piauí states, involving the Brasiliano mylonite zone, the 

Jaibaras Graben and reactivations affecting the sedimentary sequences post-ordovician of 

Parnaíba Basin. In the literature, is commonly the phanerozoic reactivation of this structure 

referred, generating several late Brasiliano grabens predating the paleozoic Parnaíba syneclises, 

like the Jaibaras Graben. Faults that cut the stratigraphic units of the Parnaíba Basin along the 

entire length of the Transbrasiliano Lineament express its reactivation during younger events. 

The magnetic anomaly field reduced to the pole map exhibit anomalies NE-trending, interpreted 

as the signature of the Transbrasiliano Lineament (and Brasiliano structures of the Borborema 

Province) in its high-temperature expression. The Jaibaras Graben is marked by a straight 

anomalous track with high magnetic susceptibility (interpreted as a prevalence of ferromagnesian 

rocks, probably volcanic), apparently without significant continuity in the substrate of Parnaíba 

Basin. The geometric and kinematic analysis of the structures in the study area, using remote 

sensing and field data, led to the characterization of four deformation phases brittle the ductile-

brittle Dn, D1, D2 and D3. The Dn deformation phase of ediacaran-cambrian age, occurs 

exclusively in the Jaibaras Graben, with the development of comparatively higher temperature 

(as regards to younger events) ductile-brittle structures. D1, D2 and D3 deformation phases affect 

both the Jaibaras Graben as well as the paleozoic sequences of the northeastern edge of Parnaíba 

Basin, generating structures developed at lower temperatures, basically brittle/cataclastic. The 

SRTM image analysis allowed mapping different NE, NW and E-W trending lineaments in 

Parnaíba Basin, whose correlation with mesoscopic structures is discussed in terms of the 

reactivation of Transbrasiliano Lineament in association with the stages of general Atlantic 

opening and separation between South America and Africa, or even the distal orogenic events in 

Paleozoic. 

 

 

 

 

 

Keywords: Transbrasiliano Lineament; Jaibaras Graben; Parnaíba Basin. 
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1.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

 

A presente dissertação, que se intitula “Assinatura Estrutural e Geofísica da Porção Norte 

(Fronteira Ceará-Piauí) do Lineamento Transbrasiliano: Reativação na Bacia do Parnaíba”, é 

parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre junto ao Programa de Pós-

Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo, denominado: “Geologia e 

Sistemas Petrolíferos da Bacia Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil”, financiado pela 

CHEVRON/BRASIL em convênio com UFRN/PPGG/FUNPEC, utilizando a cláusula de 

participação especial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 A orientação do Mestrado esteve a cargo do Prof. Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá, o 

qual coordena o referido projeto. 

 Com início das atividades em Março de 2013 e com término em Maio de 2015, o trabalho 

teve apoio o Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo (LGGP), pertencente ao Centro de 

Ciências Exatas e da Terra, ambos da UFRN, e o autor teve a bolsa de mestrado concedida pela 

ANP/PRH22. 

 Em linhas gerais, o objetivo do tema proposto é estudar a assinatura estrutural e geofísica 

da porção norte do Lineamento Transbrasiliano doravante abreviada como (LTB), na região 

fronteiriça do Ceará-Piauí, envolvendo uma zona milonítica brasiliana e sua reativação afetando 

as sequências sedimentares da Bacia do Parnaíba (BP). Esta grande estrutura, de idade 

neoproterozoica, ocorre subjacente (ou exposta lateralmente à borda da bacia) à seção sedimentar 

paleozoica da BP. Na literatura, é comum a referência a reativações pós-proterozoicas desse 

lineamento, relacionadas a etapas de evolução da bacia e, deste modo, afetando ou 

condicionando a deposição das unidades sedimentares e vulcânicas ao longo da sua extensão.  

A abordagem para o desenvolvimento do trabalho envolveu a aplicação de técnicas de 

mapeamento com base em imagens de sensores remotos, levantamento de campo e interpretação 

de dados aeromagnéticos, com vistas a uma análise integrada da estrutura e evolução tectônica 

na borda NE da bacia aqui enfocada. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

O Lineamento Transbrasiliano, inicialmente assim denominado por Schobbenhaus et al. 

(1975), representa uma descontinuidade de escala continental de direção NE-SW com mais de 

2.700 km de extensão, situada entre o Cráton Amazônico e a porção centro-leste da Plataforma 

Sul-Americana (escudos Brasil Central e Atlântico). A sua contraparte africana (a zona de 
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cisalhamento de Hoggar-Kandi) se estende desde a costa do Togo até a região central da Argélia, 

constituindo uma megaestrutura com cerca de 4.000 km de extensão (Caby et al., 1991; Attoh e 

Brown, 2008). 

A origem e evolução do LTB tem sido amplamente discutida por diversos autores, dentre 

eles, Almeida et al. (2000), Delgado et al. (2003), Cordani et al. (2013) e Castro et al. (2014), 

dentre outros. Esses autores consideram que a designação “Lineamento Transbrasiliano” se 

aplica à deformação do ciclo Brasiliano, constituindo uma importante zona de cisalhamento 

transcorrente dextral. O termo “Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II” tem sido utilizado para o 

segmento do LTB na porção NE da BP. Tendo em vista a dificuldade de inferência precisa da 

zona milonítica do LTB, sob o capeamento sedimentar da BP, sugeriu-se simplificar esse termo 

para “Zona de Cisalhamento de Sobral”.  

Na literatura é comum a referência a reativações dessa estrutura, as quais teriam 

originado o Graben de Jaibaras (GJ) e, em etapas evolutivas mais jovens, as falhas que 

seccionam as unidades da BP ao longo de toda a sua extensão. Todavia, a geometria dessas 

estruturas, cinemática e idade dos eventos deformacionais afetando a borda NE da BP e o GJ são 

ainda pouco conhecidas. Diferentes autores postulam eventos de idade paleozoica (eodevoniana 

e eocarbonífera, resultando em discordâncias, falhas normais e altos estruturais), tentativamente 

correlacionados a orogenias distais, e mesozoica (neotriássica e/ou jurássica-neocomiana), que 

devem ter correlação com a abertura do Atlântico Central e Equatorial/Sul.  

O presente estudo pretende contribuir para a compreensão e caracterização da 

deformação frágil pós-ordoviciana nas unidades da porção NE da BP, em termos da sua 

cinemática e relações com unidades estratigráficas, e outros marcadores cronológicos, incluindo 

a sua comparação com as estruturas dúcteis-frágeis tardi–brasilianas, que originaram o GJ. 

 

1.3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA INVESTIGADA 

 

A área da pesquisa localiza-se geograficamente na região fronteiriça entre os estados do 

Ceará e Piauí, abrangendo as cidades de Sobral, Crateús, Pedro II, Altos, dentre outras (Figura 

1.1). Geologicamente situa-se na borda NE da BP e na porção NW do seu embasamento 

cristalino (Figura 1.1) onde inclui o GJ de idade ediacarana-cambriana, e unidades mais antigas. 

O principal acesso à área, a partir da capital Fortaleza, é feito pela rodovia BR-222, que 

interliga os estados do Ceará e do Piauí (Figura 1.1). Outros acessos também podem ser 

tomados, sendo estes através de rodovias pavimentadas e não pavimentadas. 
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Figura 1.1: Mapa de localização da área de estudo, com as principais vias de acesso. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram seguidas diferentes etapas que serão 

abordadas a seguir. A Figura 2.1 mostra o fluxograma e as conexões de cada etapa de 

desenvolvimento das atividades realizadas para a confecção final da dissertação. Os aspectos 

básicos de alguns dos métodos e técnicas utilizadas também serão abordados em itens 

subsequentes. 

 

 
Figura 2.1: Fluxograma das atividades realizadas durante o desenvolvimento da Dissertação de Mestrado. 

 

2.1.1. Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento e na compilação de trabalhos pré-

existentes, como mapas geológicos e geofísicos obtidos de projetos do Serviço Geológico do 

Brasil - CPRM, trabalhos da literatura, de teses ou dissertações cujo enfoque é a BP. Esta etapa 

permitiu a preparação de um mapa de campo preliminar com base nos mapas geológicos das 

folhas SA. 24 Fortaleza e SB. 24 Jaguaribe, ambas produzidas pelo Projeto CPRM (2004) 

referentes à Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo.  

 

2.1.2. Análise de Imagens de Sensores Remotos 

 

A interpretação de imagens de sensores remotos foi utilizada na fase inicial do projeto 

que, juntamente com os dados bibliográficos, compuseram a base para planejamento das 

atividades de campo. Nesta etapa foi utilizada imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic 

Mission), com resolução espacial de 90 metros, adquirida no sítio eletrônico do USGS (United 

States Geological Survey), com referencial planimétrico WGS 84 (World Geodetic System 1984). 
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Para a realização dos traçados das feições morfoestruturais, utilizou-se o programa ArcGis 

versão 10, no qual através de técnicas de sombreamento foi possível identificar e aperfeiçoar 

parte dos traçados dos contatos geológicos e das falhas principais observadas na área de estudo, 

bem como o mapeamento das fraturas na bacia. Esse sombreamento funciona como um filtro 

direcional que tem como finalidade simular pseudo-iluminações, de modo a atenuar feições 

paralelas à direção de iluminação, e ressaltar aquelas que ocorrem de forma transversal, 

facilitando assim a visualização e delimitação das unidades e/ou estruturas geológicas com 

direções específicas. Neste trabalho, a principal pseudo-iluminação utilizada na imagem SRTM 

foi a de direção azimutal 315º (que serviu para realçar em especial as estruturas com trend NE 

que compõem o LTB), e como complemento foram utilizadas as pseudo-iluminações 45º, 0º e 

90º todas com inclinação de 45º. Os critérios aplicados para a identificação das feições lineares e 

curvilineares foram baseados na classificação de Amaro e Strieder (1994).  

Nestas imagens foram interpretadas diversas feições como megalineamentos, traçados em 

escalas variando de 1:1.000.000 até 1:700.000. Para melhor posicionamento, os lineamentos 

foram retraçados na escala 1:250.000. As escalas de traçado dos lineamentos foram escolhidas de 

forma que as estruturas reconhecidas nas imagens fossem representativas. De modo a evitar erros 

(como estruturas antropogênicas, que na região apresentam-se como lineamentos conspícuos) e 

com o objetivo de reforçar os traçados dos lineamentos geológicos, decidiu-se usar como auxílio 

o Google Earth. Essa ferramenta mostrou-se muito vantajosa possibilitando uma análise de 

maior confiabilidade na interpretação das feições presentes na região de estudo. 

 Após os levantamentos de campo, alguns lineamentos foram reinterpretados próximos 

aos afloramentos descritos e conforme as principais direções de fraturas medidas em 

afloramentos. Interpretações quanto à direção azimutal, em relação ao quadrante para a 

frequência dos lineamentos, foi realizada pela observação de diagrama de roseta construído pelo 

programa OpenStereo (Grohmann e Campanha, 2010). 

 

2.1.3. Processamento e Interpretação de Dados Aeromagnéticos 

 

O processamento e interpretação dos dados aeromagnéticos da área estudada, teve como 

base a utilização dos dados já existentes, retirados do banco de dados do LGGP/UFRN. Com 

esses dados foram elaborados os mapas do campo magnético anômalo e o do campo magnético 

anômalo reduzido ao polo. Para a confecção desses mapas foi utilizado o programa Oasis Montaj 

– Geosoft versão 5.1.8. 
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2.1.4. Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo foi realizado em uma única etapa. Essa etapa, que teve duração de 

10 dias, foi realizada entre os dias 18 a 28 de Setembro de 2013, com o objetivo de levantar 

dados estruturais, focando em áreas da bacia que exibem o registro dos lineamentos interpretados 

em imagens de sensores remotos. Neste sentido, foram caracterizadas as falhas quanto a sua 

cinemática, reativações, tipos de preenchimento e relações com unidades estratigráficas, de 

modo a compará-las com as estruturas dúcteis-frágeis tardi-brasilianas, bem como o seu controle 

pelas grandes zonas miloníticas com trend NE, que compõem o LTB no substrato cristalino da 

BP. 

 

2.1.4.1. Tratamento de Dados Estruturais de Campo 

 

Os dados estruturais de campo foram interpretados e tratados com o emprego de 

programas computacionais. O principal programa utilizado foi o Win-TENSOR versão 5.0.1 

(Delvaux e Sperner, 2003), que serviu para a preparação de diagramas estereográficos e na 

análise cinemática das falhas. Todas as projeções foram plotadas em rede de Schmidt – Lambert, 

de igual área, utilizando o hemisfério inferior. 

 

2.1.4.1.1. Método Gráfico Utilizado na Determinação da Orientação do Campo de 

Tensões das Falhas 

 

Para o presente trabalho, o método gráfico utilizado para a determinação do campo de 

tensões foi o dos diedros retos de Angelier e Mechler (1977). A aplicação desse método visou à 

obtenção das direções dos eixos principais de encurtamento e estiramento, a partir de planos de 

falhas e slickenlines. Para cada plano de falha e a sua respectiva slickenline é construído um 

plano auxiliar que é perpendicular ao plano de falha e à slickenline. Esses planos permitem 

delimitar quatro diedros retos, sendo que dois são de contração (contêm os eixos σ1/Z) e dois de 

distensão (contendo σ3/X) (Figura 2.2). Esses diedros são somados, sendo que a área de maior 

coincidência de diedros contracionais tem a maior probabilidade de conter o eixo de máximo 

encurtamento (σ1/Z), enquanto que, a área de maior coincidência de diedros distensivos 

apresenta a maior probabilidade de conter o eixo de máximo estiramento (σ3/X). É importante 

notar que para esse método, quanto maior a quantidade de dados coletados, mais reduzidas serão 

as áreas definidas para ocorrência dos eixos, melhorando a confiabilidade do resultado final. 

Em função das evidências da atuação de mais de uma fase de deformação rúptil na área 
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estudada, os dados das mesofalhas foram divididos em sistemas. Um sistema é definido como o 

conjunto de dados (falhas e slickenlines) que hipoteticamente tenham se formado ou ativados sob 

um mesmo campo de tensões. Neste estudo os sistemas foram separados segundo o rejeito das 

falhas (normais, reversas e direcionais), conforme sugerido por Angelier (1994) e Delvaux e 

Sperner (2003), bem como por critérios de cronologia relativa, adiante discutida. 

Partes das estruturas geradas pelos sistemas de paleotensões ou strain foram comparadas 

entre si com base no modelo de Riedel, considerando etapas de reativações do LTB em 

associação com eventos regionais associados à abertura do Atlântico. 

 

Figura 2.2: O método dos diedros retos (Angelier e 

Mechler, 1977), para a determinação do campo de 

tensões a partir de conjuntos de falhas cogenéticas, 

considera a existência de um plano auxiliar que é 

perpendicular à falha e às suas estrias, de modo que 

são definidas regiões de contração (em azul) e de 

distensão (em branco). A união de vários 

estereogramas contendo estas informações define 

áreas de maior probabilidade de ocorrência dos eixos 

σ1/Z (contração) e σ3/X (distensão). Quanto maior for 

à quantidade de dados disponíveis, maior será a 

precisão da estimativa da orientação dos eixos. 

Compilado de Leyshon e Lisle (1996). 

 

 

2.1.5. Integração dos Dados 

 

Essa etapa baseou-se no tratamento dos dados geológicos, geofísicos e estruturais em 

laboratório, no qual foram integrados os dados de campo com o refinamento das interpretações, 

de modo a interpretar a geometria e regimes cinemáticos (inicial e reativações) das estruturas do 

LTB onde partes deles foram correlacionadas com a evolução tectono – estratigráfica da BP e 

com os eventos regionais associados à abertura do Oceano Atlântico.  

 

2.1.6. Conclusão do Estudo 

 

Com os resultados obtidos foi possível elaborar a presente Dissertação de Mestrado, e um 

artigo científico (Cacama et al., no prelo) que foi escrito e submetido segundo as normas da 

revista Geologia USP – Série Científica. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 A área de estudo está inserida no contexto geológico da Plataforma Sul Americana, 

situada na porção noroeste da Subprovíncia Setentrional (especificamente nos domínios Médio 

Coreaú e Ceará Central) da Província Borborema (concepção de Almeida et al., 1977) e na borda 

nordeste da Bacia do Parnaíba.  

 

3.2. A GEOLOGIA DA PORÇÃO SETENTRIONAL DA PROVÍNCIA BORBOREMA 

 

A Província Borborema localiza-se na região Nordeste do Brasil e é composta por blocos 

crustais com idades distintas, delimitados por importantes zonas de cisalhamento (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Mapa da Província Borborema com a delimitação em subprovíncias e domínios estruturais (adaptado de 

Bizzi et al., 2003). DZT: Domínio da Zona Transversal; DM: Domínio Meridional ou Externo; DMC: Domínio Médio 

Coreaú; DCC: Domínio Ceará Central; DRGN: Domínio Rio Grande do Norte; ZCS: Zona de Cisalhamento de Sobral 

(segmento do Lineamento Transbrasiliano); ZCSP: Zona de Cisalhamento Senador Pompeu; ZCP: Zona de 

Cisalhamento Patos; ZCPE: Zona de Cisalhamento de Pernambuco. A área de estudo encontra-se delimitada pelo 

polígono preto. 

 

Segundo Bizzi et al. (2003) nessa província são individualizados três segmentos 

tectônicos fundamentais, denominados de Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da Zona 

Transversal ou Central e Subprovíncia Externa ou Meridional, as quais foram subdivididas em 

domínios, terrenos ou faixas com base nos dados litoestratigráficos, feições estruturais, datações 
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geocronológicas e assinaturas geofísicas. Essas mesmas subprovíncias encontram-se limitadas 

por importantes zonas de cisalhamentos brasilianas, dextrais (zonas de cisalhamento Patos e 

Pernambuco; na Figura 3.1). 

Os conhecimentos relacionados à Subprovíncia Setentrional foram subsidiados por 

diversos levantamentos geofísicos, tais como Moreira et al. (1989a), Lins et al. (1993), Castro et 

al. (1997, 1998, 2014), Campelo (1999), Oliveira (2008), Osako et al. (2011), Pinheiro et al. 

(2013), entre outros.  

A partir de dados geológicos e geocronológicos (Sm/Nd e U/Pb em zircão), autores como 

Van Schumus et al. (1995) dividiram as rochas pertencentes à Subprovíncia Setentrional nos 

domínios Médio Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do Norte. Estes domínios são delimitados 

por zonas miloníticas formadas durante a Orogenia Brasiliana (este considerado como o último 

evento orogênico que afetou a Província Borborema), gerando numerosos corpos granitóides e as 

zonas de cisalhamento transcorrentes/transpressivas com direções principais NE-SW e E-W, de 

cinemática dextral, com destaque para as zonas de Cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP), Patos 

(ZCP) e de Sobral (ZCS), esta última considerada como um segmento do LTB e atuando como 

importante delimitador dos domínios Médio Coreaú e Ceará Central (Figura 3.1). Outros 

lineamentos de direção NW-SE, de caráter sinistral, também ocorrem nessa subprovíncia (Figura 

3.1). 

 

3.2.1. O Domínio Médio Coreaú 

 

O Domínio Médio Coreaú (ou Faixa Noroeste do Ceará, de acordo com a concepção de 

Jardim de Sá et al., 1988) corresponde ao segmento da Subprovíncia Setentrional situado a NW 

da ZCS. Este domínio compreende o Complexo Granja, de idade paleoproterozoica inferior (2,36 

a 2,29 Ga, U-Pb em zircão; Fetter et al., 2000; Santos et al., 2009), que é composto por suítes 

ígneas tonalito-trondhjemito-granodiorito (TGG) juvenis, provavelmente desenvolvidas em um 

sistema de arcos de ilhas, além de gnaisses de alto grau metamórfico (kinzigitos, khondalitos e 

migmatitos), anfibolitos, granulitos máficos, enderbitos e leucogranitos, que são recortados por 

extensas zonas de cisalhamento de direção NE-SW (Bizzi et al., 2003). Sobreposto a esse 

complexo ocorre uma sequência neoproterozoica vucanossedimentar correspondente ao Grupo 

Martinópole e por rochas (meta) areno-pelíticas e carbonáticas, do Grupo Ubajara. 

O Grupo Martinópole compreende principalmente rochas metassedimentares incluindo 

filitos, micaxistos, quartzitos, localmente com intercalações de metacarbonatos e metabásicas 

(Santos et al., 2008). Fetter et al. (2003) sugerem uma idade deposicional desse grupo em torno 
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de 777±11 Ma a partir do método de U-Pb em zircão obtidos em metariolitos. 

O Grupo Ubajara é interpretado como uma sequência plataformal proximal (Santos et al., 

2008). Para Costa et al. (1975) o grupo é subdividido em quatro unidades, da base para o topo: 

Formação Trapiá, constituída por (meta) arenitos, siltitos e quartzitos conglomeráticos; segue-se 

a Formação Caiçaras, composta por quartzitos e ardósias; a Formação Frecheirinha, composta 

por (meta) carbonatos (“calcários”) e, por último, a Formação Coreaú, constituída por arenitos 

feldspáticos e grauvacas conglomeráticas. Segundo Oliveira (2001), no Brasiliano essas rochas 

foram deformadas continuamente e metamorfisadas em baixo grau, gerando uma foliação 

bastante penetrativa.  

O Enxame de Diques Coreaú é caracterizado por um conjunto de diques subparalelos e 

subverticais de direção ENE-WSW que, preferencialmente, cortam os metassedimentos do 

Grupo Ubajara (Oliveira, 2001; Oliveira e Mohriak, 2003). Petrograficamente compreendem 

microgranitos e riolito/dacito com texturas porfiríticas. As idades encontradas pelas isócronas de 

Rb/Sr, são de 580 ± 30 (Novais et al., 1979), 562 ± 19 (Sial, 1989) e 562 ± 10 (Tavares Jr. et al., 

1990). 

Quatro corpos granitóides principais são reconhecidos no Domínio Médio Coreaú. O 

mais antigo é o granitóide Chaval, que se encontra deformado e, com base em dados de U-Pb em 

zircão, apresenta uma idade de 591±10 Ma (Fetter, 1999). O granitóide Tucundumba, também 

deformado, tem idade de 563±17 Ma obtido através da técnica de U-Pb em zircão (Fetter, 1999; 

Santos et al., 2008). Os granitóides Meruoca e Mucambo são os mais jovens e são menos 

deformados, em relação aos outros dois, e ocorrem intrudindo as rochas do Grupo Ubajara. 

Dados isotópicos de U-Pb em zircão, com 532±7 Ma (Fetter, 1999; Santos et al., 2008) foram 

obtidos para o granitóide Mucambo, enquanto que o granitóide Meruoca (que compreende tipos 

alcalinos e peralcalinos; Sial et al., 1981) produziu uma idade com a técnica de U-Pb em zircão 

com média ponderada em torno de 523±10 Ma (Archanjo et al., 2009). 

O Graben de Jaibaras (GJ), que ocorre ao longo da ZCS, é preenchido por molassas 

vulcanossedimentares tardi-brasilianas e coberto por rochas sedimentares pertencentes à BP 

(Almeida et al., 2000; Delgado et al., 2003). 

O GJ apresenta (120 km de comprimento na área exposta) direção preferencial NE-SW 

(Figura 3.2) e largura variando de 10 a 20 km (Oliveira, 2001; Oliveira e Mohriak, 2003). Para 

esses autores, o GJ resultou da reativação de descontinuidades miloníticas do LTB. O seu 

preenchimento vulcanossedimentar é formalmente denominado de Grupo Jaibaras. Costa et al.  

(1975) subdividiram este grupo em quatro unidades, da base para o topo: na Formação Massapê, 

predominam rochas conglomeráticas e brechóides com intercalações de arenitos arcoseanos;



UFRN/CCET – PPGG   CAPÍTULO III – GEOLOGIA REGIONAL 

CACAMA, M.S.J.B. PÁGINA 28 

  

Figura 3.2: Mapa geológico simplificado da Faixa Noroeste do Ceará (incluindo a porção NE da Bacia do Parnaíba, e o remanescente do Grupo Serra Grande em Santana do 

Acaraú, além de coberturas sedimentares mais jovens; modificado de Costa et al., 1979; Cavalcante e Ferreira 1983; Jardim de Sá, 1994). Legenda: DCC - Domínio Médio 

Coreaú; DCC - Domínio Ceará-Central. 
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segue, em contato transicional, a Formação Pacujá, composta por arenitos arcoseanos, folhelhos 

e siltitos; uma outra formação, posteriormente redefinida como a Suíte Parapuí, é formada por 

rochas extrusivas e intrusivas encaixadas nas formações já citadas, incluindo basaltos, andesitos, 

traquitos e riolitos; por fim ocorre a Formação Aprazível, composta por conglomerados e 

brechas polimíticas, com abundantes fragmentos das vulcânicas e intercalações de arenitos. O 

registro sedimentar é caraterizado por variações de fácies e espessuras dos estratos, bem como a 

existência de discordâncias locais (Jardim de Sá et al., 1979). Para Oliveira (2000), as fácies 

pelíticas ocorrem predominantemente no centro deste grupo, enquanto as mais areno-

conglomeráticas distribuem-se na borda. Exemplos de cartas de correlação entre as várias 

colunas estratigráficas, propostas para esse grupo, podem ser encontradas nos trabalhos de 

Nascimento e Gava (1979), Hackspacher et al. (1988), Torquato e Nogueira Neto (1996), entre 

outros. Dados paleontológicos obtidos por Barroso et al. (2014) permitem estimar uma idade 

ediacarana-cambriana para as rochas pertencentes a este grupo.  

 

3.2.2. O Domínio Ceará Central 

 

O Domínio Ceará Central (ou Terreno Ceará Central, de acordo com Jardim de Sá et al., 

1997) é limitado a sudeste pela ZCSP e a noroeste pela ZCS.  O seu embasamento cristalino é 

caracterizado por rochas arqueanas (Complexo Cruzeta, 3,2 a 2,7 Ga) com associações de 

tonalitos-trondhjemitos-granodioritos (TTG) com idade em torno de 2,14 - 2,10 Ga (Fetter et al., 

2000; Martins et al., 2009), e porções subordinadas de paragnaisses e rochas máficas 

metamorfisadas em condições de fácies anfibolito. Para Arthaud et al. (2008), esse embasamento 

encontra-se encoberto por sequências supracrustais neoproterozoicas representadas pelo Grupo 

Ceará, incluindo rochas de alto grau metamórfico (Granulito Cariré e Zona Eclogítica Forquilha; 

Amaral et al., 2011; Ancelmi et al., 2013), além do Batólito Santa Quitéria (Fetter et al., 2003). 

Esse domínio encontra-se intrudido por expressivo plutonismo (sin a pós-tectônico à Orogênese 

Brasiliana; Amaral, 2010), e secionado por extensas zonas de cisalhamento de caráter 

transcorrentes/transpressivos de direção NE-SW (cinemática dextral) e NNW-SSE a N-S 

(cinemática sinistral), originadas durante o ciclo Brasiliano/Pan-Africano (Bizzi et al., 2003). 

 

3.3. A BACIA DO PARNAÍBA 

 

A BP ou Província Parnaíba (Figura 3.3) é uma extensa área inserida na porção ocidental 

do Nordeste do Brasil, onde ocupa grande parte dos estados do Piauí e do Maranhão e recobre 

parcialmente os estados do Pará, Ceará, Bahia, Tocantins e Goiás. Possui cerca de 600.000 km
2
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de área aflorante, e com o depocentro atingindo cerca de 3.500 m (Góes, 1995; Vaz et al., 2007). 

 

 
 

Figura 3.3: Mapa das sucessivas bacias sedimentares superpostas na “Província Parnaíba”, reproduzido (com 

modificações) de Góes (1995; ilustração obtida de Pedreira et al., 2003). A área de estudo encontra-se delimitada 

pelo polígono preto. 

 

3.3.1. Evolução Tectono-Sedimentar 

 

A BP faz parte do grupo das grandes sinéclises paleozoicas, desenvolvidas durante o 

estágio de estabilização da Plataforma Sul-Americana. Em adição, a BP exibe coberturas (ou 

bacias superpostas) e suítes ígneas de idade eojurássica e eocretácea. Sínteses relevantes para 

uma abordagem preliminar do seu conhecimento incluem os trabalhos de Góes et al. (1990, 

1994), Milani e Thomaz Filho (2000), Pedreira et al. (2003) e Almeida e Carneiro (2004). 

Diversos autores chamam atenção para a sua evolução complexa, distinguindo estágios (e 

respectivas bacias, com configurações próprias) evolutivos do Siluriano ao Triássico, do 

Jurássico e do Cretáceo, além de uma herança estratigráfica e estrutural relacionada ao final do 

ciclo orogênico Brasiliano (Figura 3.3; no caso, atentar para a área designada de "Graben de 

Jaibaras"). As seções geológicas publicadas ilustram a geometria característica de uma sinéclise, 

com ligeira assimetria entre as margens leste e oeste, ambas também afetadas por falhas com 

direção N-S a NE, com camadas apresentando grande continuidade e espessuras regulares, 

características do estilo de subsidência sag (Figura 3.4).  

Segundo Vaz et al. (2007), o registro sedimentar da BP compreende cinco sequências 
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deposicionais (Figura 3.5): Siluriana (Grupo Serra Grande), Mesodevoniana-Eocarbonífera 

(Grupo Canindé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), Jurássica (Formação Pastos Bons) 

e Cretácea (formações Codó, Corda, Grajaú e Itapecuru), sendo as três primeiras sequências 

delimitadas por discordâncias relacionadas aos efeitos da eustasia e das ascensões epirogênicas 

ocorridas na borda ativa do Gondwana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4: Estilo estrutural-estratigráfico da Bacia do Parnaíba em corte transversal, modificado de Góes et al. 

(1993). 

 

Para Góes et al. (1990), a evolução termomecânica da BP iniciou com uma grande 

depressão formada após o final do Ciclo Brasiliano, a qual propiciou, no Siluriano, a deposição 

dos sedimentos flúvio-deltaicos a marinho rasos do Grupo Serra Grande (formações Ipu, 

Tianguá, Jaicós). O desenvolvimento contínuo dos processos termais, aliado à influência da 

carga acumulada, resultou no aumento da área de sedimentação durante o Devoniano, registrado 

pela deposição das sequências transgressiva e regressiva do Grupo Canindé (formações Itaim, 

Pimenteiras, Cabeças, Longa e Poti) (Góes et al., 1994). O término dessa sedimentação é 

caracterizado por uma expressiva discordância regional associada em parte aos efeitos da 

Orogenia Eo-Herciniana (Vaz et al., 2007). Acima desta discordância regional, a sedimentação 

recomeçou durante o Neocarbonífero, com progressiva desertificação e soerguimento da borda 

leste da bacia (Góes et al., 1994). Esta fase inicial de continentalização corresponde ao Grupo 

Balsas (formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba). No Juro-Triássico, ocorreram os 

estágios iniciais da fragmentação do Gondwana, provocando na bacia a reativação de falhas e um 

intenso magmatismo, intrusivo e extrusivo, seguido da deposição da Formação Pastos Bons (Vaz 

et al., 2007). O Cretáceo está representado na bacia por duas fases distintas. A primeira está 

relacionada ao magmatismo intrusivo básico eocretáceo, associado à abertura do Atlântico Sul 

(Milani e Thomaz Filho, 2000; Mizusaki et al., 2002). A segunda é representada pela deposição  
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Figura 3.5: Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba proposta por Vaz et al. (2007). 
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lacustre a continental da Sequência Cretácea, limitada à porção norte-noroeste da bacia e 

sobreposta discordantemente às rochas das sequências jurássica e as mais antigas (Vaz et al., 

2007). 

 

3.3.2. O Magmatismo Mesozoico na Bacia do Parnaíba 

 

No Mesozoico, ocorreram na BP diversos processos responsáveis pela geração e 

reativação de falhas e um expressivo magmatismo constituído por rochas básicas intrusivas 

(diabásios) e extrusivas (basaltos), associados com eventos de ruptura do Gondwana e formação 

do Oceano Atlântico.  

Góes (1995) propôs a denominação “Anfíclise de Alpercatas” para a unidade morfológica 

que compreende o expressivo evento magmático, e rochas sedimentares intercaladas, que 

ocorreu no Jurássico na BP. As suas unidades litoestratigráficas correspondem ao Magmatismo 

Mosquito e à Formação Pastos Bons.  De acordo com Mizusaki e Thomaz Filho (2004), o 

Magmatismo Mosquito tem correlação com as soleiras de diabásio relacionadas ao Magmatismo 

Penatecaua, das bacias do Solimões e Amazonas, cuja idade é em torno de 210 a 201 Ma. Por 

outro lado, as rochas básicas intrusivas do Magmatismo Sardinha com idades entre 137 a 127 

Ma, seriam correspondente aos derrames da Formação Serra Geral, na Bacia do Paraná.  

Para Milani e Thomaz Filho (2000), o magmatismo que originou as rochas do 

Magmatismo Mosquito estaria correlacionado com a abertura do Atlântico Central. Já as 

manifestações magmáticas com idade em torno de 130 Ma, correspondente ao Magmatismo 

Sardinha, podem estar relacionadas com o processo de rifteamento e formação do oceano 

Atlântico Sul. Dentro de um contexto evolutivo de distensão crustal, o rifte precursor do 

Atlântico Sul teria se propagado de sul para norte, induzindo manifestações magmáticas que hoje 

podem ser reconhecidas na BP. 

 

3.4. O LINEAMENTO TRANSBRASILIANO 

 

Como previamente mencionado (no Capitulo I, seção 1.2) o LTB representa uma 

descontinuidade de escala continental de direção NE-SW (Figura 3.6), com mais de 2.700 km de 

extensão, situada entre o Cráton Amazônico e a porção centro-leste da Plataforma Sul-

Americana (escudos Brasil Central e Atlântico). Estende-se no território brasileiro desde o 

noroeste do Ceará (onde corresponde à Zona de Cisalhamento de Sobral), é inferido no substrato 

da BP e continuando no Estado de Goiás e noroeste da Bacia do Paraná, no Mato Grosso do Sul, 

penetrando ainda no Paraguai e Argentina. A sua contraparte africana (a Zona de Cisalhamento 
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de Hoggar-Kandi) se estende desde a costa do Togo até a região central da Argélia, ambos 

constituindo uma megaestrutura com cerca de 4.000 km de extensão (Caby et al., 1991; Attoh e 

Brown, 2008).  
 

 
 

Figura 3.6: Mapa simplificado da porção norte e central da América do Sul, com destaque ao Lineamento 

Transbrasiliano (modificado de Bizzi et al., 2003 e Fuck et al., 2008). Províncias orogênicas brasilianas: BB – 

Borborema, TO – Tocantins, MA – Mantiqueira. Áreas em amarelo: coberturas fanerozoicas; Zonas de cisalhamento: 

PA – Patos, PB – Pernambuco, SP – Senador Pompeu.  

 

Para alguns autores (Arthaud et al., 2008; Cordani et al., 2013), o LTB representa uma 

sutura neoproterozoica que foi ativa durante a formação do supercontinente Gondwana.  

Segundo Delgado et al. (2003), algumas das principais estruturas brasilianas da Província 

Borborema (como os lineamentos Patos, Pernambuco) se conectam com o LTB formando 

estruturas do tipo splay. Estudos efetuados pelos referidos autores atribuem a movimentação 

inicial do LTB como uma transcorrência dextral. Nas margens SW e NE da BP, o LTB controla 

estruturas de grabens preenchidos por depósitos pré-silurianos (a exemplo do GJ), bem como 

altos estruturais e eixos deposicionais de unidades paleozoicas (Góes et al., 1993).  

Para Cordani et al. (2000), o LTB atravessa a BP e separa o segmento distensional da 

Bacia do Ceará (Bacia de Mundaú, a leste) dos segmentos transpressionais da Bacia de Piauí–

Camocim. Algumas regiões ao longo do trend NE do LTB (notadamente a região central de 

Goiás) mostram focos de atividade sísmica recente (Chamani, 2011). Reativações neotectônicas 
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que condicionam os depósitos sedimentares das bacias do Bananal e Pantanal também são 

observadas ao longo desse lineamento (Bizzi et al., 2003). 

Dados geofísicos publicados por Castro et al. (2014) mostram que a extensão e 

continuidade do LTB, bem como sua importância como uma descontinuidade litosférica maior, é 

particularmente evidente em levantamentos aeromagnéticos (Figura 3.7), apresentando 

anomalias de baixa amplitude magnética, destacadamente na sua porção sudoeste. Conforme 

notado por Santos et al. (2013), o lineamento também apresenta uma assinatura gravimétrica 

visível tanto em mapas de anomalias Bouguer, quanto nos de anomalias Bouguer regional e 

residual da região sudoeste da BP. Para os referidos autores, ao longo desse lineamento ocorre 

uma expressiva anomalia gravimétrica negativa, que sugere que o LTB representa um limite 

tectônico de blocos crustais na região. 

 

 
 

Figura 3.7: Mapas de anomalias magnéticas: a) reduzido ao polo na componente regional; b) reduzido ao polo na 

componente residual. A, B, C, D, e E representam maior concentração de anomalias de baixas amplitudes 

magnéticas. Observar a anomalia C seguindo o possível trend NE do Lineamento Transbrasiliano (LTB) no substrato 

da Bacia do Parnaíba. Compilado de Castro et al. (2014).  
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão analisadas as principais macroestruturas da área (com ênfase ao 

LTB), abordadas por meio da interpretação de imagens SRTM e dados aeromagnéticos, como 

subsídio para a caracterização estrutural e geofísica da borda NE da BP. 

 

4.2. ANÁLISE DE IMAGENS SRTM 

 

A análise de imagens SRTM constitui uma importante ferramenta de apoio à geologia 

estrutural, principalmente no que diz respeito à caracterização e mapeamento de feições 

estruturais em escala regional. No presente estudo foi priorizado o traçado e interpretação de 

lineamentos, complementado pela correlação com dados de campo. O termo “lineamento” (“ou 

fotolineamento”) aqui utilizado, segue o conceito de O’Leary et al. (1976), que definem o 

mesmo como sendo uma feição linear destacada na superfície do terreno, mapeável, simples ou 

composta porém discreta, cujas partes encontram-se alinhadas de forma retilínea ou ligeiramente 

curva, que diferem das feições adjacentes e provavelmente refletem estruturas em subsuperfície. 

Os critérios aplicados para a identificação dessas feições foram baseados nas formas 

geomorfológicas tais como os alinhamentos de cristas, vales, feições lineares limitando 

mudanças texturais nos terrenos, e os elementos indicativos de falhas e zonas de cisalhamento.  

 

4.2.1. Análise e Interpretação das Macroestruturas  

 

A borda NE da BP e a porção do seu embasamento cristalino adjacente são caracterizadas 

por possuírem importantes estruturas formadas em diferentes temperaturas e idades. A principal 

estrutura é o LTB, de cinemática dextral (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3), que foi desenvolvida durante a 

Orogênese Brasiliana (Delgado et al., 2003).  

Estruturas curvilíneas, penetrativas no terreno, associam-se essencialmente às zonas de 

cisalhamento com características dúcteis-plásticas, e são destacadas na porção norte e nordeste 

da área (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3) definindo o arcabouço tectono-estrutural do Domínio Médio 

Coreaú.  

Na área foi possível identificar uma classe de lineamentos estruturais que correspondem a 

tramas de natureza dúctil-frágil e frágil, equivalentes ao tipo II definido por Amaro e Strieder 

(1994). Esses lineamentos (ou fotolineamentos) são discretos, retilíneos ou levemente 

curvilíneos, e possuem distribuição espacial e comprimento bem marcados, correspondendo a 

fraturas, falhas ou superfícies C de zonas de cisalhamento de baixa temperatura.  

Na porção sudeste da área propriamente no Domínio Ceará Central, foi possível observar 
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lineamentos retilíneos de direção NNW e N-S, e um corpo granítico indicativo de transcorrência 

sinistral que se encontram associados à Zona de Cisalhamento de Tauá (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3). 

Outros lineamentos retilíneos e discretos ocorrem praticamente em toda a borda NE da 

BP e associam-se principalmente a juntas distensionais, falhas e zonas de cisalhamento, dúcteis-

frágeis, como aquelas que delimitam o GJ (Figuras 4.2 e 4.3). O diagrama de roseta deste tipo de 

lineamentos mostraram valores distribuídos em todos os quadrantes, todavia com forte 

concentração na direção NE-SW (aproximadamente 80% dos lineamentos traçados e, em 

especial, aqueles mais extensos), refletindo a reativação do LTB. Subordinadamente ocorrem 

pétalas com direções NW-SE e E-W (Figura 4.2). Para os lineamentos NE, o tamanho e a 

frequência tendem a diminuir no sentido SW, no qual são encontradas unidades estratigráficas 

mais jovens; em campo, parte desses lineamentos encontra-se associada a falhas de regime 

normal ou com movimentações transcorrentes (dextrais ou sinistrais), o que reflete a ocorrência 

de diferentes fases de reativação do LTB. Os lineamentos de direção NW apresentaram uma 

distribuição mais uniforme e incluem alguns diques possivelmente correlatos ao Magmatismo 

Sardinha (eocretáceos), além de uma falha delimitando o contato entre as formações Corda e 

Pastos Bons (Figuras 4.2 e 4.3) o que sugere que pelo menos parte desses lineamentos devem ser 

mais jovens. Os lineamentos E-W se expressaram como traços mais curtos, com uma relativa 

concentração próxima ao LTB (Figuras 4.2 e 4.3). Os lineamentos NW foram detectados em 

campo como falhas transcorrentes ou oblíquas sinistrais, normais e juntas de distensão, enquanto 

que os lineamentos E-W representaram essencialmente falhas transcorrentes dextrais e as juntas 

distensionais.   

Em campo o Grupo Serra Grande exibe camadas suborizontais que capeiam em não 

conformidade o embasamento pré-cambriano, aí incluídas as zonas miloníticas do LTB, o Grupo 

Ubajara e o GJ. Os lineamentos NE que delimitam o GJ sofreram reativação distensional que 

afeta o Grupo Serra Grande, abatido no interior do graben ao longo da sua borda SE (Figura 4.3). 

No Grupo Jaibaras, os litotipos exibem mergulhos baixos a intermediários, relacionados a 

dobramentos e/ou à movimentação das zonas de cisalhamento de borda que possuem orientação 

média NE-SW, cujas feições mesoscópicas, dúcteis-frágeis e frágeis, serão abordadas nos 

capítulos 5 e 6. 

 

4.2.2. Eventos Tectônicos Controlando a Distribuição dos Lineamentos na Porção 

NE da Bacia do Parnaíba 

 

A interpretação de imagens SRTM permitiu a definição da trama estrutural regional do 

LTB, registrada nas rochas do substrato cristalino e das coberturas sedimentares da borda NE da 
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BP, tendo sido possível distinguir entre lineamentos tardiamente relacionados à trama dúctil de 

alta temperatura do substrato, durante o intervalo ediacarano-cambriano, e lineamentos de caráter 

essencialmente frágil, presentes nas coberturas sedimentares (Figura 4.3), cuja origem pode estar 

associada a eventos de deformação relacionados com a abertura do Atlântico Central e separação 

América do Sul-África. 

Tais eventos deformacionais acomodariam muito bem os diversos modelos cinemáticos e 

as orientações denotadas pelos lineamentos frágeis identificados na borda NE da BP se não fosse 

por uma limitação: a impossibilidade de datar em parte os lineamentos interpretados somente 

pela observação de imagens SRTM. Isto leva à necessidade de considerarem-se outros contextos 

tectônicos que poderiam ter dado origem aos lineamentos, como os efeitos orogênicos distais 

ocorridos na borda do paleocontinente Gondwana no paleozoico (Vaz et al., 2007) e, os eventos 

cenozoicos ligados às tensões neotectônicas, as quais a placa sul-americana está sendo 

submetida, bem como as atividades sísmicas recentes que proporcionaram a formação de 

diversas estruturas através das sucessivas recorrências das zonas de fraquezas pré-existentes 

(Bizzi et al., 2003; Chamani, 2011). Deste modo, sem conhecer a idade absoluta dos lineamentos 

e/ou a definição de uma cinemática segura para os mesmos, é muito difícil relacioná-los a um 

evento tectônico específico. 
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Figura 4.1: Imagem SRTM da área com pseudo-iluminação no relevo (azimute solar: 315

o
 e inclinação solar: 45

o
), realçando feições lineares na superfície. Observar: 1) O parte 

do traçado sigmoidal (em vermelho) da foliação S na Zona de Cisalhamento de Sobral (segmento do Lineamento Transbrasiliano), indicando transcorrência dextral; 2) O traçado 

retilíneo da Zona de Cisalhamento de Tauá, incluindo corpo granítico indicativo de transcorrência sinistral; 3) Os traços retilíneos e discretos das falhas/zonas de cisalhamento 

(fase Dn), nas bordas do Graben de Jaibaras; 4) O prolongamento das estruturas NE na cobertura paleozoica da Bacia do Parnaíba, expressando reativações do Lineamento 

Transbrasiliano (fases D1 a D3). Ainda são observados na imagem (porém não exemplificados), lineamentos com direções E-W, N-S e NW/NNW, na forma de cristas ou vales 

alinhados. 
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Figura 4.2: Mapa geológico da área estudada, modificado das cartas geológicas Fortaleza SA 24 e Jaguaribe SB 24, compilado da CPRM (2004) através da carta Geológica do 

Brasil ao Milionésimo. Sobreposição do mapa geológico na imagem SRTM com pseudo-iluminação no relevo (azimute solar: 315
o
 e inclinação solar: 45

o
), e com a exibição dos 

lineamentos. O diagrama de roseta representa os azimutes dos lineamentos traçados na borda NE da Bacia do Parnaíba e nas rochas do Grupo Jaibaras.  
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Figura 4.3: Mapa geológico da área estudada, modificado das cartas geológicas Fortaleza SA 24 e Jaguaribe SB 24, compilado da CPRM através da carta Geológica do Brasil ao 

Milionésimo, com a exibição dos lineamentos cartografados em imagens SRTM, com pseudo-iluminações com azimute solar de 315º, 45º, 0º e 90º todas com inclinação solar de 

45º.  ZCS: Zona de Cisalhamento de Sobral; ZCCI: Zona de Cisalhamento Café-Ipueiras; ZCT: Zona de Cisalhamento de Tauá.  
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4.3. DADOS AEROMAGNÉTICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Além dos aspectos estruturais discutidos na seção anterior, possíveis evidências da 

continuação do LTB podem ser vistos por meio de sua assinatura geofísica. Para isso, 

empregaram-se dados magnéticos, que são considerados como uma importante ferramenta nos 

estudos geológicos. 

Os dados aeromagnéticos empregados neste trabalho foram obtidos através de duas 

campanhas geofísicas distintas. Os dados aeromagnéticos relacionados à BP e parte do 

embasamento cristalino foram levantados sob a égide da ANP no ano de 2006. Esse 

levantamento recobriu uma área de 748.612 km² e 183.877 km lineares, com altura de vôo 

variando de 1.100 m e 1.800, e linhas de vôo e controle espaçadas de 6 km e 24 km, orientadas 

nas direções E-W e N-S, respectivamente. Os dados da porção NE (cobrindo o Domínio Médio 

Coreaú e parte do Domínio Ceará Central) da área estudada são referentes ao projeto Rio 

Acaraú-1975, que foram levantados sobre responsabilidade da CPRM abrangendo uma área total 

de 21.000 km², com altura de vôo de 150 m com a direção das linhas N-S com espaçamento de 1 

km, e direção das linhas de controle E-W com espaçamento de 20 km. A variação observada nos 

espaçamentos das linhas e da altura do vôo nestes levantamentos resultou que a porção NE da 

área mostrasse anomalias magnéticas mais bem detalhadas. Os dados referentes a esses dois 

levantamentos aeromagnéticos foram retirados do banco de dados da UFRN/PPGG, na qual 

foram corrigidos do DGRF (Definitive Geomagnetic Reference Field).  

Na escala dos dados (referentes ao levantamento geofísico da ANP/2006) e para a área de 

trabalho, os dados gravimétricos não contribuíram para a caracterização do LTB em 

subsuperfície, não sendo objeto de discussão neste trabalho. 

 

 4.3.1 Processamento e Filtragem dos Dados Aeromagnéticos 

 

Para o processamento dos dados foi utilizado como ferramenta o programa Oasis Montaj 

- Geosoft versão 5.1.8, a fim de se obter os mapas aeromagnéticos da região estudada. Os dados 

são apresentados em coordenadas geográficas, usando a projeção Policônica Brasil. Para a 

obtenção dos mapas aeromagnéticos foi empregado o processo de interpolação de mínima 

curvatura, que tem como base a atenuação dos dados anômalos de forma a obter mapas com 

contornos mais suaves. Foi assim gerado um mapa do campo magnético anômalo com a grade de 

1,0 km x 1,0 km (Figura 4.4). A partir desse mapa foi aplicado o filtro de redução ao polo. A 

vantagem do emprego deste filtro é o posicionamento correto da anomalia sobre a sua fonte, e a 

facilidade de interpretação; neste caso, as cores rosa e vermelha indicam a localização das fontes
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Figura 4.4: Mapa do campo magnético anômalo (sem o Definite Geomagnetic Reference Field-DGRF) em malha 

interpolada com dimensão de 1,0 km x 1,0 km. PB: Província Borborema; BP: Bacia do Parnaíba. Imagem 

sombreada (Incl.= 35º, Dec. = 315º Az.). A linha branca menos espessa indica o limite da BP. 

 

com maior contraste de susceptibilidade magnética (Figura 4.5).  

Neste trabalho, para remover os alinhamentos espúrios gerados pela redução ao polo na 

direção da declinação geomagnética, foi emprega uma outra transformação denominada cosseno 

direcional. Esse filtro é muito útil para corrigir a interpolação de dados de aerolevantamentos, 

principalmente nos casos, que as distâncias das linhas de vôo são muito maiores. Portanto, a 
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função cosseno torna o filtro suave evitando efeitos oscilatórios comuns em filtros passa banda. 

A banda de rejeição (ou passagem) pode ser estreitada ou alargada pela escolha de um grau 

adequado para a função, permitindo isolar feições direcionais muito fortes. 

 

4.3.1.1. Assinatura Aeromagnética da Área de Estudo 

 

O mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo na sua porção NE (DMC, na 

Figura 4.6) é caracterizado por altos e baixos magnéticos alongados, com formas sigmoidais com 

direção dominante NE, mas variando até E-W, seguindo os trends dos blocos do embasamento 

pré-Grupo Jaibaras (grupos Martinópole e Ubajara, e o embasamento gnáissico), que são 

afetados/controlados pelo trend da zona de cisalhamento de alta temperatura. Os valores de baixa 

susceptibilidade magnética podem corresponder a rochas metassupracrustais, a exemplo das 

anomalias associadas ao Grupo Ubajara (A1 na Figura 4.6), que parecem adentrar sob a 

cobertura sedimentar da BP, todavia com menor definição face ao maior espaçamento das linhas 

de vôo do levantamento regional. Um corpo com elevada resposta magnética (A2) é observado 

na porção centro-leste da área ocupada por este grupo. A anomalia citada corresponde à área 

ocupada pelos diques ácidos e básicos, ediacaranos-cambrianos (Enxame Médio Coreaú) que 

isoladamente ou incluindo uma câmara alimentadora em subsuperfície, poderiam gerar essa 

anomalia. 

Na sua expressão característica de uma zona milonítica de alta temperatura, transcorrente 

dextral, a assinatura magnética do LTB (a ZCS) no local não é clara no mapa magnético. O alto 

magnético com direção NE (A3, a SE do GJ, na Figura 4.6) pode constituir uma expressão dessa 

zona. Segundo Ancelmi et al. (2013) e Pedrosa Jr. et al. (2014), uma possível fonte rica em 

minerais ferromagnesianos coincide com a faixa granulítica de Cariré. Por outro lado, uma 

anomalia magnética NE ainda mais pronunciada também segue o trend dessa estrutura; todavia e 

face à sua geometria estreita e retilínea, a correlação com os litotipos do Grupo Jaibaras é a 

interpretação preferida, possivelmente creditada às intercalações vulcânicas (ricas em ferro) da 

Suíte Parapuí nas encaixantes sedimentares, corroborando a interpretação dada, com base em 

aspectos de campo e dados aeromagnéticos, por Pedrosa Jr. et al. (2014).  

Na porção SW, a assinatura do LTB tende a se tornar menos evidente no substrato da BP, 

embora faixas de altos e baixos magnéticos com orientação NE e comprimentos de onda maiores 

expressivos ainda sejam evidentes a leste e SE de Pedro II (A4 na Figura 4.6), sendo 

interpretadas como fontes no substrato granito-gnáissico. A eventual presença de análogos ao 

GJ, cuja detecção é desfavorecida pela malha aeromagnética mais aberta não pode ser 
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descartada. Trends E-W delimitam domínios magnéticos ou anomalias de pequeno porte, a leste 

de Pedro II.  

Por outro lado e contrariamente ao esperado, as anomalias magnéticas não reproduzem os 

trends N-S/NNW do DCC, associados ao embasamento gnáissico e à Zona de Cisalhamento de 

Tauá, isto pelo fato dessas estruturas apresentarem em geral a mesma direção do campo 

magnético da área. 

 

Figura 4.5: Mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo. PB: Província Borborema; BP: Bacia do 

Parnaíba. Imagem sombreada (Incl.= 35º, Dec. = 315º Az.). A linha branca menos espessa indica o limite da BP. 
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Figura 4.6: Mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo. DMC: Domínio Médio Coreaú; DCC: Domínio 

Ceará Central; GJ: Graben de Jaibaras; BP: Bacia do Parnaíba; ZCS: Zona de Cisalhamento de Sobral; ZCCI: Zona 

de Cisalhamento Café-Ipueiras. Traços brancos representam os lineamentos magnéticos associados ao LTB. 

Imagem sombreada (Incl.= 35º, Dec. = 315º Az.). A linha branca menos espessa indica o limite da BP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V   

REGISTRO ESTRUTURAL  
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma análise da geometria e cinemática das estruturas relacionadas 

com a deformação frágil e dúctil-frágil das rochas do Grupo Jaibaras, bem como a análise do 

registro estrutural frágil das sequências paleozoicas da borda NE da BP (Grupo Serra Grande, 

formações Pimenteiras e Cabeças). O principal objetivo é reconhecer as fases deformacionais 

que ocorreram na área estudada e estabelecer a sua relação com os eventos de reativação do 

LTB. 

Com base nos critério de superposição de slickenlines, o tipo de preenchimento das 

fraturas, sua orientação e cinemática, o conjunto das estruturas observado na região investigada, 

utilizando dados de sensores remotos e de campo, permitiu a caracterização de quatro fases de 

deformação Dn, D1, D2 e D3. Eventos deformacionais de alta temperatura que ocorrem afetando 

exclusivamente o embasamento cristalino, não serão aqui detalhados porque fogem o escopo do 

presente trabalho. A descrição abaixo fornece apenas uma visão resumida dessas estruturas mais 

antigas. 

 

5.1.1. O Lineamento Transbrasiliano e os Elementos Estruturais da Fase 

Deformacional Dn 

 

No embasamento cristalino da área estudada, a estrutura mais proeminente é a trama 

milonítica com trend NE-SW. Em campo observou-se que as rochas miloníticas foram 

desenvolvidas a partir de protólitos gnáissicos, compondo o núcleo da ZCS, o segmento local do 

LTB. A foliação de alto ângulo, que se encontra muitas vezes associada à lineação de 

estiramento com rake baixo, e como estruturas S-C (Figura 5.1A), caracterizam uma cinemática 

transcorrente dextral para esta estrutura. O movimento da ZCS numa etapa tardia foi observado 

através de juntas de distensão escalonadas e sigmoidais, preenchidas por quartzo. Essas juntas 

apresentam eixos de abertura (X) de direção NW/NNW, e coerentes com a cinemática da ZCS 

constituindo estruturas antitéticas (sinistrais; Figura 5.1B) ao movimento principal dextral. As 

mesmas são assim interpretadas como sendo de idade tardi-brasiliana. 

No tocante à fase deformacional Dn, as suas estruturas ocorrem afetando os litotipos do 

Grupo Jaibaras, sendo caracterizada como uma etapa tardia subsequente à deformação de alta 

temperatura do LTB. Nesta fase, foram desenvolvidos milonitos cujos protólitos são as rochas do 

Grupo Jaibaras: vulcânicas, siltitos e brechas sedimentares. Em geral, esses milonitos apresentam 

foliação de direção NE-SW que se encontra associada a uma lineação de estiramento de baixo 

rake. Em campo, também foi observado, a foliação Sn de direção NE-SW mergulhando para SE
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Figura 5.1: A) Foliação de direção NE-SW observadas em gnaisses do embasamento cristalino. Notar a presença 

de estrutura S-C com cinemática dextral. Cabo do martelo indicando para o norte (ponto S82); B) Juntas 

distensionais escalonadas e sigmoidais em regime de dilatação positiva com cinemática sinistral, observadas em 

milonitos do embasamento cristalino (ponto N35). Ponta da lapiseira orientada para o norte; C) Foliação Sn de 

direção NE-SW em riolitos localizados da Suíte Parapuí (ponto N58); D) Siltitos com presença de juntas T 

preenchidas por veios de composição granítica de direção predominante ENE-WSW, localizados na Formação 

Pacujá (ponto MS15); E) Dobras abertas em arenitos e siltitos de coloração marrom avermelhada da Formação 

Pacujá, caracterizadas no açude Ayres de Souza (ponto MS12). 

 

e NW (Figuras 5.1C e 5A), além das falhas transcorrentes dextrais (Figura 5C) e sinistrais de 

direção NE-SW a NW-SE, respectivamente. Associados a essas falhas ocorrem juntas 
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distensionais preenchidas por veios de quartzo (Figura 5C) e, localmente, por veios de 

composição granítica (Figura 5.1D), estes muitas vezes orientados ENE-WSW, levemente 

oblíquos em relação ao trend NE das zonas de cisalhamento de borda do GJ, cuja orientação 

média é NE-SW (Figura 5.2). Nos arredores do sangradouro do açude Ayres de Souza, no 

distrito de Jaibaras (CE), foram encontradas dobras abertas ou suaves, ou simples ondulações, 

localizadas nos arenitos arcoseanos finos e siltitos de coloração marrom avermelhada da 

Formação Pacujá (Figura 5.1E). Essas estruturas apresentam planos axiais com direções 

predominantes NE-SW e mergulhos moderados a altos; os eixos mostrando baixos ângulos de 

caimento (16
o
-20

o
), para SW. 

 

 

Figura 5.2: Mapa geológico simplificado do Graben de Jaibaras, no noroeste do Ceará (CE). Observar as principais 

zonas de cisalhamento NE-SW, as falhas e as diversas dobras presentes nesse graben. Adaptado de Jardim de Sá 

et al. (1979). Vide Figura 5.3 para a legenda estratigráfica. 
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Figura 5.3: Coluna estratigráfica do Graben de Jaibaras proposta por Jardim de Sá et al. (1979). 

 

Estudos realizados por Jardim de Sá et al. (1979), indicaram que o GJ também é formado 

por falhas escalonadas, falhas com terminações em transtração, sinclinais e anticlinais oblíquos 

(Figura 5.2), desenvolvidas essencialmente durante os estágios iniciais da formação deste 

graben. Segundo estes autores, os resultados obtidos através de dados de campo suportam tal 

interpretação, visto que grande parte destas estruturas apresentaram similaridade entre a 

orientação e a cinemática dextral do LTB, e corresponderiam às estruturas relacionadas a uma 

deformação de temperatura mais elevada, dúcteis a dúcteis-frágeis (fase Dn), embora, 

localmente, esses autores se refiram também a estruturas desenvolvidas em temperatura mais 

baixa, essencialmente rúpteis/cataclásticas, provavelmente formadas em eventos posteriores a 

fase Dn. 

A partir da orientação e da cinemática das estruturas desta fase deformacional é possível 

estimar a ação de um campo de strain/tensões com eixo de encurtamento Z (σ1) ENE-WSW e 
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distensão X (σ3) NNW-SSE, atestando uma movimentação transcorrente dextral para este 

evento. A identidade da cinemática e o inferido declínio de temperatura, entre a deformação 

milonítica e as estruturas Dn, permitem inferir idade do final do Ediacarano ao Cambriano para 

este evento. 

 

5.1.2. Elementos Estruturais da Fase Deformacional D1 

 

A fase deformacional D1, afeta a porção NE da área de estudo, sendo expressiva no 

entorno da cidade de Santana do Acaraú, onde ocorre o Grupo Serra Grande (representado pela 

Formação Ipu). Esse graben encontra-se limitado a oeste e parcialmente, a leste, por falhas de 

alto ângulo de direção NE-SW (falhas de Jacurutú e Santana do Acaraú; Destro, 1987; Destro et 

al., 1994), ambas podendo ser consideradas como reativações do LTB (Figura 5.4).  

 

 
 

Figura 5.4: Mapa geológico simplificado dos arenitos e conglomerados da Formação Ipu, nos arredores de Santana 

do Acaraú no noroeste do Ceará (CE). Observar as principais falhas que ocorrem em parte delimitando e 

secionando o graben na sua borda oeste e leste. Compilado de Destro (1987) e Destro et al. (1994) 

 

De forma geral, grande parte das falhas/fraturas D1 em escala mesoscópica foram 

evidenciadas ao longo de todo o graben exibindo, porém, uma maior concentração nas regiões 

mais próximas da Falha de Jacurutú, onde o acamamento (So) apresenta mergulhos fortes (até 

70
o
 a 80

o
; Figura 5.5A). A disposição do acamamento mergulhando forte para o centro do graben 

indica a associação com um regime transcorrente (mais transpressional) para esse graben. Com o 

dobramento na sua borda oeste, ocorreu a rotação do acamamento e das falhas normais 

conjugadas (Figura 5.5B), formadas precocemente neste evento. As estruturas frágeis mais 
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tardias, relacionadas ao evento D1, são interpretadas como contemporâneas ou posteriores a essa 

rotação. Essas estruturas são em geral de alto ângulo, representadas por falhas com slickenlines 

apresentando rake baixo transcorrentes sinistrais (antitéticas; Figura 5E) e dextrais (orientadas 

NW-SE e NE-SW, respectivamente), além de falhas oblíquas (componente sinistral) com 

orientação NW-SE (Figura 5.5C). Em campo foram observados também mini-juntas de distensão 

interceptando seixos de quartzo com direção de distensão N-S (Figura 5.5D), denotando que os 

arenitos e conglomerados afetados encontravam-se bastante litificados na etapa final da 

deformação. Em geral, as estruturas pertencentes a esta fase apresentam características 

tipicamente frágeis (por vezes hidroplásticas ou dúcteis, como o dobramento), onde à camada 

guia é seccionada abruptamente com deslocamento relativo bem marcado. 

Na amostragem obtida neste trabalho, a fase D1 também foi caracterizada no Grupo 

Jaibaras, como falhas transcorrentes dextrais e sinistrais de direção NE-SW e NW-SE, 

respectivamente.  

De acordo com a orientação dessas estruturas, a cinemática e a presença de dobramentos 

dos litotipos da Formação Ipu em Santana do Acaraú, é possível inferir um campo de 

strain/tensões com eixo de encurtamento Z (σ1) ENE-WSW e distensão X (σ3) N-S a NNW-

SSE, evidenciando uma movimentação transpressiva dextral para o LTB, durante o evento D1. A 

idade desse evento é pós-siluro-devoniano (Destro et al., 1994), e mais provavelmente, pré-

Mesozoica. 

 

5.1.3. Elementos Estruturais da Fase Deformacional D2 

 

 A fase deformacional D2 foi observada nos litotipos do Grupo Serra Grande, na 

Formação Pimenteiras e nas unidades estratigráficas do Grupo Jaibaras. Em geral essa fase é 

caraterizada por falhas normais com direção variando de NE-SW (Figura 5.6A) a ENE-WSW, 

observadas maioritariamente no Grupo Serra Grande. Na Formação Pimenteiras as falhas são 

tipicamente normais oblíquas (componente sinistral), com orientações E-W, ENE-WSW e NW-

SE, exibindo um padrão em estilo dominó (Figura 5.6B). O componente sinistral é inferido pela 

disposição dos slickenlines e pelo componente normal principal. 

No Grupo Jaibaras esta fase também é caraterizada por falhas normais de direção NNE-

SSW e oblíquas (componente sinistral) com orientação variando de E-W a ENE-WSW, e que se 

encontram afetando os litotipos das formações Pacujá (Figura 5.6C), Aprazível (Figura 5.6D) e 

as rochas da Suíte Parapuí. Essas estruturas foram geradas em regimes essencialmente frágeis. 

Com base na orientação e cinemática dessas estruturas é possível estimar um campo de 
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strain/tensões com eixo de distensão X (σ3) NW-SE e encurtamento Z (σ1) praticamente 

verticalizado, evidenciando a reativação do LTB em regime distensional, em nível crustal raso. 

A idade proposta para este evento é pós-devoniana, sendo que a distensão NW é 

compatível com aquela do rifteamento Neocomiano-Barremiano da Província Borborema 

(Matos, 1999), a leste da BP. 

 

5.1.4. Elementos Estruturais da Fase Deformacional D3 

 

A fase deformacional D3 foi caracterizada nas sequências paleozoicas da BP (Grupo 

Serra Grande e Formação Cabeças) e nos litotipos do Grupo Jaibaras. Em geral esta fase 

apresenta falhas transcorrentes sinistrais com direção NE-SW e dextrais com orientação variando 

de E-W a WNW-ESE, observadas principalmente nos arenitos da Formação Ipu, em Santana do 

Acaraú. Na Formação Cabeças esta fase é materializada por falhas normais com orientação 

variando de N-S a NNW-SSE (Figura 5F), enquanto que no Grupo Jaibaras essa fase foi 

caraterizada essencialmente nos arredores do açude Ayres de Souza, no distrito de Jaibaras (CE), 

onde foram observadas falhas de direção NW-SE com ângulos de mergulhos variando de baixo a 

moderados e slickenlines com rake moderado a alto. Essa fase resulta de um campo de 

strain/tensões com eixo de encurtamento Z (σ1) NNW-SSE e distensão X (σ3) ENE-WSW, 

evidenciando a reativação do LTB em cinemática transcorrente sinistral, também em nível 

crustal raso. 

Este evento encontra correlação com a tectônica de transtração dextral associada à 

abertura da Margem Equatorial, ao final do Cretáceo Superior, corroborando a primeira fase 

deformacional interpretada por Antunes (2004), com base em dados de campo, para a 

movimentação sinistral da Falha de Jacurutú (reativação frágil do LTB), caraterizada nos 

arenitos do Grupo Serra Grande em Santana do Acaraú. 
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Figura 5.5: A) Vista regional mostrando o mergulho forte do acamamento (S0) dos arenitos da Formação Ipu, localizados na borda oeste do graben em Santana do Acaraú; B) 

Falhas normais conjugadas, em feições hidroplásticas, nos arenitos da Formação Ipu, indicando distensão NNE; C) Plano de falha normal oblíqua (componente sinistral 

indicada pelos ressaltos fibrosos) de direção NW-SE, observado em arenitos do Grupo Serra Grande; D) Juntas de distensão de direção E-W da Formação Ipu seccionando 

seixos de quartzo, indicando uma distensão (X) próxima de N-S, em regime cataclástico.  
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Figura 5.6: A) Plano de falha normal de direção NE-SW, localizado nos arenitos do Grupo Serra Grande; B) Falhas em dominó nos arenitos da Formação Pimenteiras (ponto 

MS61), com a sua respectiva projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior). Escala no circulo preto representado por uma bússola (ponto MS 61); C) Plano de 

falha normal de direção NNE-SSW em arenitos e siltitos da Formação Pacujá, localizado no açude Ayres de Souza (ponto MS12); D) Plano de falha de direção ENE-WSW 

com slickenlines de rake alto, observado em brechas da Formação Aprazível (ponto S73). 
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Resumo 

 
O Lineamento Transbrasiliano é uma importante zona de cisalhamento com direção NE-SW, relacionada   

orogênese Brasiliana e que evoluiu em estágios de alta até baixa temperatura. No presente trabalho, investigou-se a 

assinatura estrutural e geofísica da porção norte do Lineamento Transbrasiliano (fronteira Ceará-Piauí). Na literatura 

é comum a referência à reativação fanerozoica dessa estrutura, a qual teria originado diversos grabens tardi-

brasilianos precedentes à sinéclise paleozoica do Parnaíba, a exemplo do Graben de Jaibaras. Em etapas evolutivas 

mais jovens, as falhas que seccionam as unidades da Bacia do Parnaíba, ao longo de toda a extensão do Lineamento 

Transbrasiliano, exprimem a sua reativação em eventos sucessivos. O mapa magnético da região exibe anomalias 

com direção NE, interpretadas como a assinatura do Lineamento Transbrasiliano (e das estruturas brasilianas da 

Província Borborema) na sua expressão de alta temperatura. O Graben de Jaibaras é marcado por uma faixa anômala 

retilínea com alta susceptilidade magnética, aparentemente sem continuidade expressiva no substrato da Bacia do 

Parnaíba. A análise geométrica e cinemática das estruturas da área, utilizando dados de sensores remotos e de 

campo, permitiram a caracterização de quatro fases de deformação. A fase deformacional Dn ocorre de modo 

exclusivo no Graben de Jaibaras (o que permite inferir sua idade, ediacarana-cambriana), com desenvolvimento de 

estruturas de temperatura mais elevada, comparativamente aos eventos subsequentes. As fases deformacionais D1, 

D2 e D3 ocorrem afetando tanto o Graben de Jaibaras como as sequências paleozoicas da borda NE da Bacia do 

Parnaíba, com geração de estruturas em temperatura baixa, essencialmente rúpteis/cataclásticas, que são 

tentativamente correlacionadas com os estágios de abertura do Atlântico, ou mesmo a eventos orogênicos distais de 

idade Paleozoica. 

 

Palavras - Chave: Lineamento Transbrasiliano; Graben de Jaibaras; Bacia do Parnaíba. 

 

Abstract 

 
The Transbrasiliano Lineament is a major shear zone NE-SW trending, related to the Brasiliano orogeny and 

evolved through high to low temperature stages. In this study, the structural and geophysical signature of the 

northern segment of Transbrasiliano Lineament was studied in its northern border, between Ceará and Piauí states. 

In the literature, the phanerozoic reactivation of this structure is commonly referred, generating several late 

Brasiliano grabens predating the paleozoic Parnaíba syneclisis, like the Jaibaras Graben. Later on, faults that cut the 

stratigraphic units of the Parnaíba Basin along the entire length of the Transbrasiliano Lineament express its 

reactivation during successive events. Magnetic map exhibit NE-trending anomalies, interpreted as the signature of 

the Transbrasiliano Lineament (and Brasiliano structures of the Borborema Province) in its high-temperature 

expression. The Jaibaras Graben is marked by a straight anomalous track with high magnetic susceptibility, 

apparently without significant continuity underneath Parnaíba Basin. The geometric and kinematic analysis of the 

structures in the study area, using remote sensing and field data, led to the characterization of four deformation 

phases. The Dn deformation phase occurs exclusively in the Jaibaras Graben (constraining its ediacaran-cambrian 
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age), with the development of comparatively higher temperature as regards to the younger events. D1, D2 and D3 

deformation phases affect both the Jaibaras Graben as well as the paleozoic sequences of the northeastern edge of 

Parnaíba Basin, generating low temperature, essentially brittle/cataclastic structures, which are tentatively correlated 

with stages of Atlantic opening or distal orogenic events during the Paleozoic. 

 

Keywords: Transbrasiliano Lineament; Jaibaras Graben; Parnaíba Basin. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Lineamento Transbrasiliano (doravante abreviado por LTB), inicialmente assim 

denominado por Schobbenhaus et al. (1975), representa uma descontinuidade de escala 

continental de direção NE-SW (Figura 1) com mais de 2.700 km de extensão, interceptando os 

terrenos afetados pelo Ciclo Brasiliano localizados entre o Cráton Amazônico e o Cráton São 

Francisco (porção oeste do Escudo Atlântico). A sua contraparte africana (a Zona de 

cisalhamento de Hoggar-Kandi) se estende desde a costa do Togo até a região central da Argélia. 

Esses dois segmentos perfazem uma estrutura com cerca de 4.000 km de extensão (Attoh e 

Brown, 2008). Essa megaestrutura, cujo componente mais antigo é uma zona de cisalhamento 

transcorrente dextral plástica, foi reativada em diferentes épocas (sin e pós-Grupo Jaibaras, uma 

sequência molássica tardi-brasiliana) em regimes cinemáticos distintos, como será discutido 

neste texto. 
 

 
 

Figura 1: Mapa simplificado da porção norte e central da América do Sul (modificado de Bizzi et al., 2003 e Fuck et 

al., 2008). Províncias orogênicas brasilianas: BB – Borborema, TO – Tocantins, MA – Mantiqueira. Áreas em 

amarelo: coberturas fanerozoicas; zonas de cisalhamento: PA – Patos, PB – Pernambuco, SP – Senador Pompeu. 

 

A origem e evolução do LTB tem sido amplamente discutida por diversos autores, dentre 

eles, Almeida et al. (2000), Delgado et al. (2003), Cordani et al. (2013) e Castro et al. (2014), 
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dentre outros. No presente trabalho (como em outros precedentes), consideramos que a 

designação “Lineamento Transbrasiliano” se aplica à deformação do ciclo Brasiliano. Esta 

grande estrutura aflora adjacente à borda NE da Bacia do Parnaíba (BP) e é inferida no seu 

substrato, controlando estruturas de grabens preenchidos por depósitos pré-silurianos do Grupo 

Jaibaras, bem como altos estruturais e eixos deposicionais de unidades paleozoicas (Milani e 

Zalán, 1999). 

As reativações pós-silurianas desse lineamento afetam (ou mesmo condicionam) unidades 

sedimentares e vulcânicas da BP. A geometria das estruturas, cinemática e idade dos eventos 

deformacionais pós-silurianos, ao longo do LTB, são ainda pouco conhecidas. Diferentes autores 

postulam eventos de idade paleozoica (eodevoniana e eocarbonífera, resultando em 

discordâncias, falhas normais e altos estruturais), tentativamente correlacionados a orogenias 

distais, e mesozoica (neotriássica e ou jurássica-neocomiana), que devem ter correlação com a 

abertura do Atlântico Central ou Equatorial/Sul. Nesse contexto, o estilo estrutural da porção NE 

da BP, envolvendo o estágio de baixa temperatura da zona milonítica brasiliana e a sua 

reativação pós-siluriana, constituem os objetivos deste trabalho. Para tanto, os estudos 

conduzidos enfatizam o Graben de Jaibaras (GJ) e as reativações do LTB na sua continuidade 

para SW. As ferramentas utilizadas incluem a análise de dados aeromagnéticos, imagens SRTM 

e outras, além do levantamento de dados estruturais em campo. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL 

 

O Embasamento Cristalino Pré-cambriano 

 

O embasamento cristalino da área de estudo (Figuras 2 e 3) está inserido na porção 

noroeste da Subprovíncia Setentrional, especificamente nos domínios Médio Coreaú e Ceará 

Central da Província Borborema (Oliveira e Mohriak, 2003). O termo “Zona de Cisalhamento 

Sobral-Pedro II” tem sido utilizado para o segmento do LTB na região NW do Ceará. Tendo em 

vista a dificuldade de inferência precisa da zona milonítica sob o capeamento sedimentar da BP, 

sugerimos simplificar esse termo para “Zona de Cisalhamento de Sobral”, limitando os domínios 

Médio Coreaú e Ceará Central. Esta zona de cisalhamento apresenta um padrão S-C (Figura 3), 

com milonitos de alta temperatura aflorando a E/SE (e localmente também a NW) do GJ.  

O Domínio Médio Coreaú localiza-se a noroeste da Zona de Cisalhamento de Sobral 

(ZCS) e é recoberto, a sudoeste, por sequências sedimentares fanerozoicas da BP. Este domínio 

compreende ortognaisses de idade paleoproterozoica (Santos et al., 2009). Sobrepostas 

estruturalmente ocorrem sequências neoproterozoicas que correspondem ao Grupo Martinópole 

(metavulcanossedimentar) e as rochas clásticas, pelíticas e carbonáticas de baixo grau 

metamórfico, do Grupo Ubajara. Ainda ocorrem diversos plútons graníticos de idade sin a tardi-

brasiliana, sendo que o mais jovem, o Plúton Mucambo (532±7 Ma, U-Pb em zircão; Santos et 

al., 2008), intrude as rochas do Grupo Ubajara (Figura 3). O Domínio Ceará Central ocorre a 

sudeste da ZCS, incluindo um núcleo arqueano e ortognaisses paleoproterozoicos. Essas rochas 

encontram-se parcialmente capeadas por rochas metassedimentares de médio a alto grau, de 

idade neoproterozoica (Grupo Ceará), e são intrudidas por expressivo plutonismo sin a pós-

tectônico à Orogênese Brasiliana (Arthaud et al., 2008). 
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O Graben de Jaibaras e os Granitos Pós-tectônicos 

 

O GJ encontra-se localizado no extremo noroeste da Província Borborema (Parente et al., 

2004), onde faz parte do arcabouço estrutural do Domínio Médio Coreaú. O graben apresenta-se 

como uma extensa faixa (120 km de comprimento na área exposta) de direção preferencial NE-

SW (Figuras 2 e 3), com largura variando de 10 a 20 km, formado a partir da reativação de 

anisotropias pré-existentes, associadas ao LTB (Oliveira e Mohriak, 2003). O preenchimento 

sedimentar desse graben é formalmente denominado de Grupo Jaibaras. Costa et al. (1975) 

subdividiram este grupo em quatro unidades, da base para o topo: a Formação Massapê, onde 

predominam rochas conglomeráticas e brechóides com intercalações de arenitos arcoseanos; 

segue, em contato transicional, a Formação Pacujá, composta por arenitos arcoseanos, folhelhos 

e siltitos; outra formação, posteriormente redefinida como a Suíte Parapuí, é composta por 

rochas extrusivas e intrusivas encaixadas nas demais unidades citadas, incluindo basaltos, 

andesitos, traquitos e riolitos; por fim e também em contato gradacional com a Formação Pacujá 

(Jardim de Sá et al., 1979), ocorre a Formação Aprazível, composta por conglomerados e 

brechas polimíticas, com intercalações de arenitos. Dados paleontológicos obtidos por Barroso et 

al. (2014) permitem estimar uma idade ediacarana-cambriana para as rochas pertencentes a este 

grupo.  

A borda NW do GJ corresponde   “Zona de Cisalhamento Café-Ipueiras”, adjacente   

qual ocorre o Granito Meruoca (Figura 3), cuja idade média ponderada obtida com a técnica de 

U-Pb em zircão é de 523±10 Ma (Archanjo et al., 2009). Esse granito encontra-se em contato 

intrusivo com o Grupo Ubajara (Costa et al., 1975; Gorayeb et al., 1988). Segundo Jardim de Sá 

et al. (1979), o Granito Meruoca em parte antecede ao Grupo Jaibaras, conforme atestado por 

seixos nas brechas da Formação Aprazível, mas também apresenta fácies marginais intrusivas 

nas formações Aprazível e Pacujá. Este posicionamento estratigráfico é suportado pela 

combinação dos dados geocronológicos e paleontológicos.  

Estudos geofísicos efetuados por Pedrosa Jr. et al. (2014) sugerem que os altos 

magnéticos observados neste graben encontram-se associados às rochas vulcânicas e intrusões 

ígneas, enquanto que interpretações de dados aerogeofísicos (magnéticos e gravimétricos) 

envolvendo a BP e o GJ, efetuadas por Castro et al. (2014), propõem a continuidade deste graben 

(e de várias outras estruturas análogas) sob a BP, ao longo e lateralmente ao trend NE-SW do 

LTB. 

 

A Bacia do Parnaíba 

 

A BP encontra-se localizada na porção nordeste da Plataforma Sul-Americana, onde 

ocupa grande parte dos estados do Piauí e do Maranhão, com extensões para os estados do Pará, 

Tocantins, Bahia, Ceará e Goiás. Possui cerca de 600.000 km
2
 de área aflorante, fazendo parte 

do grupo das grandes sinéclises paleozoicas, desenvolvidas durante o estágio de estabilização da 

Plataforma Sul-Americana (Almeida e Carneiro, 2004; Vaz et al., 2007). Em adição, a BP exibe 

coberturas e suítes ígneas de idade eojurássica e eocretácea. Diferentes autores chamam atenção 

para a sua evolução complexa, distinguindo estágios e respectivas bacias, com configurações 

próprias, evoluindo do Siluriano ao Triássico, do Jurássico ao Cretáceo, além de uma herança 

estratigráfica e estrutural relacionada ao final do ciclo orogênico Brasiliano (Figura 2; no caso, 
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atentar para a área designada de "Graben de Jaibaras").  

O estágio de sinéclise compreende três sequências de primeira ordem representando 

ciclos de transgressão-regressão (sequências Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonífera e 

Neocarbonífera-Eotriássica; Vaz et al., 2007). As rochas sedimentares da Sequência Jurássica 

capeiam lavas e intrusivas básicas (Formação Mosquito), sendo o conjunto (designado de Bacia 

das Alpercatas, na Figura 2) tentativamente relacionado à abertura do Atlântico Central. A 

Sequência Cretácea, de idade aptiana a cenomaniana (Vaz et al., 2007), ocorre sobreposta a 

vulcânicas e intrusivas básicas (Formação Sardinha) associadas à abertura do Atlântico Sul 

(Milani e Thomaz Filho, 2000; Mizusaki et al., 2002). As rochas sedimentares cretáceas (a Bacia 

do Grajaú, na Figura 2) apresentam correlações ou continuidade com as unidades das bacias 

costeiras entre o Pará e o oeste do Ceará. 
 

 
 

Figura 2: Mapa das sucessivas bacias sedimentares superpostas na “Província Parnaíba”, reproduzido (com 

modificações) de Góes (1995; ilustração obtida de Pedreira et al., 2003). A área de estudo encontra-se delimitada 

pelo polígono preto. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os métodos aplicados neste trabalho foram desenvolvidos através das seguintes etapas: 1) 

análise de dados aeromagnéticos, que serviu para a caraterização dos principais lineamentos (em 

especial o LTB) e domínios magnéticos, que foram correlacionados com as estruturas e unidades 

geológicas da área estudada, aflorando nas bordas da BP; 2) análise das macroestruturas por 

meio de imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission); 3) levantamentos de dados 

estruturais de campo, principalmente ao longo do trend NE do LTB, tanto no embasamento como 

na BP. 
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Figura 3: Mapa geológico da área estudada, modificado das cartas geológicas Fortaleza SA 24 e Jaguaribe SB 24 

da CPRM, com a exibição de parte dos lineamentos cartografados em imagens SRTM. O diagrama de roseta 

representa os lineamentos (estruturas frágeis) das unidades estratigráficas da borda NE da BP, que ocorrem ao 

longo ou nas proximidades do trend NE do LTB. ZCS: Zona de Cisalhamento de Sobral; ZCCI: Zona de 

Cisalhamento Café-Ipueiras; ZCT: Zona de Cisalhamento de Tauá. 



UFRN/CCET – PPGG   CAPÍTULO VI – ARTIGO CIENTÍFICO 

CACAMA, M.S.J.B. PÁGINA 65 

Dados Aeromagnéticos 

 

Os dados aeromagnéticos empregados neste trabalho foram obtidos através de duas 

campanhas geofísicas distintas. Os levantamentos sob a égide da ANP recobriram uma área de 

748.612 km² e 183.877 km lineares, com altura de vôo variando de 1.100 m e 1.800, e linhas de 

vôo e controle espaçadas de 6 km e 24 km, orientadas nas direções E-W e N-S, respectivamente. 

Os levantamentos do Projeto Rio Acaraú (1975), executado para a CPRM, abrangeram uma área 

total de 21.000 km², com altura de vôo de 150 m, linhas de voo N-S com espaçamento de 1 km, e 

linhas de controle E-W com espaçamento de 20 km. As variações nos espaçamentos das linhas e 

da altura do vôo nestes levantamentos fez com que a porção NE da área estudada exiba 

anomalias magnéticas com mais detalhes. As técnicas para a junção desses dois levantamentos 

não serão aqui abordadas pois fogem do escopo do presente trabalho. 

O mapa aeromagnético ilustrado neste trabalho foi o do campo magnético anômalo 

reduzido ao polo (Figura 4). A vantagem da utilização deste mapa é o posicionamento correto da 

anomalia sobre a sua fonte.   

 

Análise de Lineamentos/Dados de Sensores Remotos/Macroestruturas 

 

A cartografia de lineamentos utilizou imagens SRTM com resolução espacial de 90 

metros, obtida no sítio eletrônico do USGS (United States Geological Survey), com referencial 

planimétrico WGS 84 (World Geodetic System 1984). Foi dada especial atenção aos lineamentos 

principais que pudessem representar em especial falhas/fraturas com trend NE-SW, que 

pudessem ser associados ao LTB (Figura 3). Os lineamentos assim traçados foram considerados 

na análise das mesoestruturas da região estudada, buscando caracterizar as fases de reativação do 

LTB, ao longo da BP e no GJ.  

 

Análise de Mesoestruturas 

 

Na escala mesoscópica, as estruturas foram caracterizadas de acordo com a sua 

geometria, espaçamento, abertura, preenchimento e indicadores cinemáticos. As relações com 

marcadores (diques de provável idade eocretácea) e a idade máxima das estruturas, indicada pela 

biocronoestratigrafia das sequências afetadas, além de alguns casos de superposição de 

slickenlines em um mesmo plano de falha, forneceram indicações sobre a cronologia e nível 

crustal dos eventos tectônicos que ocorreram na área. Após a coleta, os dados referentes às falhas 

e respectivas slickenlines foram tratados com auxílio do programa Win-TENSOR (Delvaux, 

1993), que tem como fundamento o método dos diedros retos de Angelier e Mechler (1977). 

Amostras das estruturas geradas pelos sistemas de paleotensões/strain foram comparadas entre si 

com base em modelos de cisalhamento simples ou puro, considerando etapas de reativações do 

LTB em associação com a abertura do Atlântico, além de possíveis orogenias distais, conforme 

aventado na literatura (Milani e Thomaz Filho, 2000; Vaz et al., 2007). 

A análise das estruturas GJ, ediacarano-cambriano, e na borda NE da BP, evidencia pelo 

menos quatro eventos deformacionais que foram interpretados como reativações do LTB, em 

diferentes temperaturas e intervalos de tempo. O primeiro evento, denominado de Dn, é 

observado de modo exclusivo no GJ (ou no substrato adjacente) e as suas estruturas encontram-

se relacionadas a uma deformação de temperatura mais elevada (localmente atingindo o limiar da 
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plasticidade do quartzo), comparativamente aos três outros eventos (aqui designados de D1, D2 e 

D3), estes caracterizados tanto no graben como nas sequências paleozoicas da BP, com estruturas 

desenvolvidas em temperatura mais baixa, essencialmente rúpteis/cataclásticas. 

 

ASSINATURA AEROMAGNÉTICA DO LINEAMENTO TRANSBRASILIANO 

 

Na sua porção NW (Domínio Médio Coreaú), o mapa do campo magnético anômalo 

reduzido ao polo (Figura 4) é caracterizado por altos e baixos magnéticos alongados, com formas 

sigmoidais de direção dominante NE mas variando até E-W, seguindo os trends dos blocos do 

embasamento pré-Grupo Jaibaras: os grupos Martinópole e Ubajara, e o embasamento gnáissico 

(consultar a Figura 3 para comparação). Em geral, o Grupo Ubajara apresenta valores de baixa 

suscetibilidade magnética (A1 na Figura 4), que parecem adentrar sob a cobertura sedimentar da 

BP, todavia com menor definição face ao maior espaçamento das linhas de vôo do levantamento 

regional. Uma anomalia com elevada resposta magnética (A2) é observada na porção centro-

leste da área aflorante ocupada por este grupo. A anomalia citada coincide com os enxames de 

diques ácidos e básicos, ediacaranos-cambrianos (Enxame Médio Coreaú) que, isoladamente ou 

incluindo uma câmara alimentadora em subsuperfície, poderiam gerar essa anomalia. 

Na sua expressão característica de uma zona milonítica de alta temperatura, transcorrente 

dextral, a assinatura magnética do LTB (a ZCS) no local não é clara no mapa magnético. O alto 

magnético com direção NE (A3, a SE do GJ) pode constituir uma expressão dessa zona. Segundo 

Pedrosa Jr. et al. (2014), a possível fonte rica em minerais ferromagnesianos coincide com a 

faixa granulítica de Cariré. Por outro lado, uma anomalia magnética NE ainda mais pronunciada 

também segue o trend dessa estrutura; todavia e face à sua geometria estreita e retilínea, a 

correlação com os litotipos do Grupo Jaibaras é a interpretação preferida, possivelmente 

creditada às intercalações vulcânicas da Suíte Parapuí (e câmaras magmáticas alimentadoras) nas 

encaixantes sedimentares.  

No rumo SW, a assinatura do LTB tende a se tornar menos evidente no substrato da BP, 

embora faixas de altos e baixos magnéticos com orientação NE e comprimentos de onda mais 

expressivos ainda sejam evidentes a leste e SE de Pedro II (A4 na Figura 4), sendo interpretadas 

como fontes no substrato granito-gnáissico. A eventual presença de análogos ao GJ, cuja 

detecção é desfavorecida pela malha aeromagnética mais aberta não pode ser descartada. Trends 

E-W delimitam domínios magnéticos ou anomalias de pequeno porte, a leste de Pedro II.  

Por outro lado e contrariamente ao esperado, as anomalias magnéticas não reproduzem os 

trends N-S/NNW do DCC, associados ao embasamento gnáissico e à Zona de Cisalhamento de 

Tauá, isto pelo fato dessas estruturas apresentarem em geral a mesma direção do campo 

magnético da área (comparar com a Figura 3). 

  

O GRABEN DE JAIBARAS E O LINEAMENTO TRANSBRASILIANO 

 

Contexto e Macroestruturas 

 

 Baseando-se em dados obtidos por meio de interpretação de imagens de sensores remotos 

e trabalhos de campo, foi possível observar que o GJ é delimitado por zonas de falhas (com 

brechação e cataclase) que também exibem feições dúcteis-frágeis precoces, superimpostas à 

trama milonítica de alta temperatura, esta impressa unicamente nos gnaisses do embasamento 
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Figura 4: Mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo. DMC: Domínio Médio Coreaú; DCC: Domínio 

Ceará Central; GJ: Graben de Jaibaras; BP: Bacia do Parnaíba; ZCS: Zona de Cisalhamento de Sobral; ZCCI: Zona 

de Cisalhamento Café-Ipueiras. Traços brancos representam os lineamentos magnéticos associados ao LTB. 

Imagem sombreada (Incl.= 35º, Dec. = 315º Az.). A linha branca menos espessa indica o limite da BP. 

 

mas aparentemente também refletida pela forma do Plúton Mucambo (“chifre” dextral). De 

modo mais localizado (em especial, na sua borda SE), são também observadas zonas miloníticas 

de baixa temperatura afetando as rochas sedimentares e vulcânicas do graben. Nesse contexto 

retrometamórfico em relação ao LTB, aqui rotulado como o evento Dn, as designações e 

caracterizações dos limites do graben devem ser revistos; no caso, a “Zona de cisalhamento 

Café-Ipueiras” e, em especial, a de “Sobral”. Esta última é adotada para designar o registro da 
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deformação de alta temperatura (plástica, mais antiga) bem exposto nos arredores daquela 

cidade, substituindo o termo “Sobral – Pedro II”, comumente referido na literatura.  

A deposição do Grupo Serra Grande nesta região, sem evidências de deformação 

penecontemporânea ao longo do LTB, constitui um importante marco tectônico a ser 

considerado, envolvendo uma discordância estrutural com o Grupo Jaibaras, sotoposto, e uma 

não conformidade com o embasamento mais antigo. Os eventos deformacionais subsequentes, 

impressos no GJ e nas unidades paleozoicas na borda NE da BP, constituídas pelas sequências 

Siluriana (Grupo Serra Grande) e Mesodevoniana–Eocarbonífera (formações Itaim, Pimenteiras 

e Cabeças, provavelmente incluindo as demais unidades do Grupo Canindé) devem ter idade 

máxima pós-devoniana (ou pós-eocarbonífera), podendo ainda envolver eventos de idade juro-

cretácea. Até três fases deformacionais podem ser caracterizadas nessas unidades paleozoicas (o 

que será discutido mais adiante) e também nos litotipos do GJ; estruturas NE (trend do LTB) em 

regime transcorrente/transpressivo dextral (designadas de D1) são distintas de estruturas também 

NE, mas com cinemática distensional (fase D2), bem como de estruturas NE em regime 

transcorrente sinistral (fase D3). 

 

A Fase de Deformação Dn 

 

 A fase deformacional Dn tem como principal registro as zonas de cisalhamento dúcteis-

frágeis com direção NE-SW que delimitam o GJ e estruturas associadas. Na borda SE do graben, 

essa macroestrutura desenvolve (não de modo penetrativo) uma foliação Sn também com direção 

predominantemente NE a NNE (Figura 5A) e ângulo de mergulho forte, geralmente para NW. 

Em algumas localidades (norte de Santana do Acaraú), a fase Dn é registrada em veios graníticos 

com orientação ENE-WSW e está associada com veios de quartzo com foliação milonítica S-C 

(com quartzo estirado), indicando cinemática transcorrente dextral nos planos NE-SW (Figura 

5B). Outras estruturas encontradas em campo foram as juntas T (Figura 5B), com ou sem 

preenchimento de veios de quartzo, em arranjo escalonado, também indicativas dessa cinemática 

(Figura 5C). Foram ainda observadas estruturas subparalelas ou em alto ângulo, com direções 

NE-SW ou NW-SE, representadas por falhas transcorrentes dextrais e sinistrais, respectivamente 

(Figuras 6A-a, 6A-b e 6A-c), além de juntas distensionais E-W e ENE-WSW associadas (Figura 

6A-a). A cinemática transcorrente dextral do LTB envolve eixos de encurtamento Z (σ1) com 

direção ENE-WSW e distensão X (σ3) NNW-SSE (Figura 6A-d), horizontais. As estruturas NE-

SW são elementos sintéticos (R, P) à falhas/zonas de cisalhamentos principais, enquanto que as 

falhas NW-SE representam estruturas antitéticas do tipo R'. A idade desta fase deformacional é 

inferida no final do Ediacarano ao Cambriano, considerando a idade do Grupo Jaibaras, a 

temperatura mais elevada dessas estruturas (mais evidente na região de Santana do Acaraú) e a 

cinemática dextral que também é inferida a partir do enxame de diques graníticos de Coreaú, 

subparalelos e subverticais com direção ENE-WSW, que cortam as rochas metassedimentares do 

Grupo Ubajara (Figura 3) e precedem ou são precoces à deposição do Grupo Jaibaras (Jardim de 

Sá et al., 1979; Oliveira, 2001; Oliveira e Mohriak, 2003). Uma idade pré-Grupo Serra Grande é 

suportada pelo basculamento prévio das camadas do Grupo Jaibaras, sotopostas à discordância 

basal daquele grupo, como observado na porção sul do graben (a sul/SW da cidade de Pacujá). 
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REATIVAÇÕES DO LINEAMENTO TRANSBRASILIANO AFETANDO A BACIA DO 

PARNAÍBA 

 

Lineamentos na Bacia do Parnaíba 

 

O mapa geológico da área (Figura 3) ilustra lineamentos com forte concentração na 

direção NE-SW, que devem refletir a reativação do LTB em subsuperfície. Subordinadamente 

ocorrem lineamentos com direções NW-SE e E-W. Para os lineamentos NE, o tamanho e a 

frequência dos mesmos tendem a diminuir no sentido SW, no qual são encontradas unidades 

estratigráficas mais jovens. Em campo, exemplos desses lineamentos NE encontram-se 

associados a falhas de regime normal ou com movimentações transcorrentes dextrais ou 

sinistrais, o que reflete a ocorrência de diferentes fases de reativação do LTB. Os lineamentos de 

direção NW incluem alguns diques possivelmente correlatos ao Magmatismo Sardinha 

(eocretáceos), além de uma falha delimitando o contato entre as formações Corda e Pastos Bons, 

o que sugere que pelo menos parte desses lineamentos devem ser mais jovens. Os lineamentos E-

W se expressam como traços mais curtos (Figura 3). Exemplos de lineamentos com trend NW 

foram caracterizados em campo como falhas transcorrentes ou oblíquas sinistrais, normais ou 

como juntas distensionais, enquanto que os lineamentos E-W corresponderam a falhas 

transcorrentes dextrais ou a juntas distensionais, feições registradas nas Figuras 6 e 7, 

corroborando as diferentes fases de reativação ao longo do LTB. Os lineamentos NE que 

delimitam o GJ sofreram reativação distensional que afeta o Grupo Serra Grande, abatido no 

interior do graben ao longo da sua borda SE (Figura 3). Na região de Santana do Acaraú, as 

falhas NE que delimitam os arenitos Serra Grande exibem uma cinemática principal 

transcorrente dextral (Figura 3). 

 

A Fase de deformação D1 

 

 As estruturas frágeis relacionadas à fase deformacional D1 foram observadas 

principalmente ao longo do trend NE do LTB, afetando o Grupo Serra Grande e o Grupo 

Jaibaras. Essa fase é definida maioritariamente por estruturas de alto ângulo associadas a 

slickenlines com rake variando de moderado a baixo, representadas por falhas transcorrentes 

dextrais com orientação NE-SW (Figuras 5D e 6B-a) e falhas transcorrentes sinistrais NW-SE 

(Figuras 5E e 6B-b), ocorrendo também falhas normais oblíquas (componente sinistral) NW-SE 

(Figura 6B-c). No GJ, falhas transcorrentes dextrais e sinistrais (Figuras 6B-d e 6B-e, 

respectivamente) apresentam orientação e cinemática similares àquelas observadas no Grupo 

Serra Grande.  

Comparadas às falhas do GJ relacionadas à deformação Dn, as falhas do sistema D1 

apresentam feições (ausência de plasticidade em quartzo ou dos preenchimentos típicos das 

fraturas da fase deformacional Dn, como quartzo e veios graníticos) que possibilitam associá-las 

a condições de temperaturas baixas, com comportamento rúptil/cataclástico, denotando que a 

deformação ocorreu em níveis crustais relativamente rasos, após exumação erosiva do GJ e seu 

embasamento pré-cambriano. 

A análise dos planos de falhas e dos seus respectivos slickenlines indica um campo de 

strain/tensões com eixo de encurtamento Z (σ1) ENE-WSW e distensão X (σ3) NNW-SSE 

horizontais (Figura 6B-f), similares àqueles da fase deformacional Dn e corroborando, desta 
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forma, a vigência (ou retomada) de um regime transcorrente dextral ao longo do LTB. Com base 

na orientação do LTB e na classificação de Riedel, as falhas NE-SW podem ser interpretadas 

como estruturas sintéticas do tipo R ou P, enquanto que as falhas NW-SE possivelmente 

representam estruturas antitéticas do tipo R' ou X.  

Este regime deformacional pode ser correlacionado à deformação pós-devoniana proposta 

por Destro (1987) e Destro et al. (1994), e corresponde à fase D1 reconhecida por Galvão (2002) 

e Carvalho (2005) para a reativação dextral transpressiva do LTB na região de Santana do 

Acaraú. Nesta localidade, os arenitos Serra Grande são delimitados por falhas NE e apresentam 

acamamento com mergulhos fortes ao longo da borda (falha de Jacurutú; Destro et al., 1994; 

Antunes, 2004), interpretados como dobramentos por movimentação tectônica em regime 

transpressivo.  

Uma idade mínima jurássica, relacionada à distensão NNW que condiciona os corpos 

básicos da Formação Mosquito, ligados ao rifteamento do Atlântico Central (Vaz et al. 

2007), pode ser tentativamente considerada para este evento. Todavia, a relativa identidade com 

as estruturas Dn no GJ pode significar que essas estruturas também podem ser de idade 

paleozoica, associadas às discordâncias eodevoniana ou mesocarbonífera, na BP (Vaz et al., 

2007). 

 

A Fase de Deformação D2  
 

A principal característica desta fase deformacional é a geração de estruturas distensionais 

NE-SW, com slickenlines apresentando ângulos de rake essencialmente elevados e rumos 

concentrados maioritariamente para NW-SE, todas desenvolvidas em condições estritamente 

frágeis. De maneira geral, as falhas normais NE-SW são as mais frequentes, com mergulhos 

tanto para sudeste como para noroeste (Figura 7A-a), enquanto que falhas normais oblíquas (com 

componente sinistral) apresentam direção variando de E-W a ENE-WSW (Figuras 7A-a e 7A-b). 

A variação nos mergulhos das falhas, observada nas projeções, é também interpretada como a 

amostragem de estruturas mesoscópicas de 2ª ordem, consoante ao modelo de Riedel. Embora as 

falhas sejam mais comumente observadas nas rochas sedimentares da borda NE da BP, exemplos 

afetando as rochas do GJ (em especial na sua borda SE) apresentam direção e cinemática 

semelhantes (Figuras 7A-c, 7A-d e 7A-e), sendo pois correlacionadas a esta mesma fase de 

deformação. Em campo, os pontos onde foram observadas as estruturas relacionadas a esta fase 

posicionam-se ao longo de lineamentos de direção NE-SW seguindo o trend do LTB, indicando 

desta forma a reativação das estruturas pretéritas, agora em regime distensional. Um bom 

exemplo é o abatimento dos arenitos do Grupo Serra Grande e da sua discordância basal no 

interior do GJ, em falhas na borda SE do graben, a E/SE da cidade de Pacujá (Figura 3). 

Esta fase resulta de um campo de strain/tensões com eixo de distensão X (σ3) NW-SE e 

de encurtamento Z (σ1) vertical (Figura 7A-f). A orientação NW da distensão é análoga àquela 

reconhecida nos grabens eocretáceos da Província Borborema (Matos, 1999; Córdoba et al., 

2008), o que permite considerar a possibilidade de correlação desta fase com a abertura do 

Atlântico Sul durante o Neocomiano-Barremiano. 
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Figura 5: A) Foliação Sn de direção NE-SW e mergulho forte para NW, em afloramento da Formação Aprazível (a 

bússola aponta para o norte); B) Veio de quartzo com foliação milonítica S-C, transcorrente dextral, com a presença 

de juntas T tardias (zona de cisalhamento dúctil-frágil), também na Formação Aprazível. Neste afloramento destaca-

se o caráter plástico do fabric do quartzo; C) Zona de falha transcorrente dextral, com juntas T escalonadas 

preenchidas por quartzo, afetando vulcânicas básicas da Suíte Parapuí (cabo do martelo indicando o norte); D) 

Plano de falha com slickenlines de rake baixo e ressaltos fibrosos, evidenciando uma transcorrência dextral em 

arenitos do Grupo Serra Grande; E) Falha transcorrente sinistral NW-SE em arenitos do Grupo Serra Grande. 

Observar o acamamento com forte mergulho e o estiramento (juntas distensionais) NNE dos seixos de quartzo (a 

bússola indica o norte); F) Plano de falha normal com orientação NNW-SSE, em arenitos da Formação Cabeças. 
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Figura 6: Projeções estereográficas (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para o conjunto de estruturas: A) da fase 

deformacional Dn afetando exclusivamente as rochas do Grupo Jaibaras; B) da fase deformacional D1 afetando as 

rochas do Grupo Jaibaras e das sequências paleozoicas da borda NE da Bacia do Parnaíba. 

 

A Fase de Deformação D3 
 

A fase deformacional D3 afeta as rochas sedimentares da borda NE da BP e vulcânicas e 

sedimentares do Grupo Jaibaras, desta forma sendo também caracterizada pela reativação da 

herança tectônica do substrato: as estruturas relacionadas a esta fase encontram-se 

maioritariamente localizadas ao longo do trend NE do LTB. Nesta fase foram desenvolvidas 

estruturas de caráter rúptil, como falhas normais com direção variando de NNW-SSE (Figuras 

5F e 7B-a) a N-S (Figura 7B-a), bem como falhas transcorrentes dextrais com orientação 

variando de WNW-ESE a E-W (Figura 7B-b) e falhas transcorrentes sinistrais NE-SW (Figura 

7B-c). Falhas com direção variando de NW-SE a NNW-SSE apresentando planos com películas 

silicosas, nas quais estão presentes slickenfibers de quartzo com rake alto a moderado, são as 

características diagnósticas deste sistema de falhas no GJ (Figura 7B-d). 

De acordo com a análise das projeções estereográficas das falhas, observou-se que as
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Figura 7: (A-B) Projeções estereográficas (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para o conjunto de estruturas das 

fases deformacionais D2 e D3, afetando as rochas do Grupo Jaibaras e das sequências paleozoicas da borda NE da 

Bacia do Parnaíba.  

 

estruturas relacionadas a esta fase foram geradas a partir de um campo de strain/tensões com 

eixo de encurtamento Z (σ1) NNW-SSE e distensão X (σ3) ENE-WSW (Figura 7B-e). No LTB, 

esse campo de strain/tensões e a orientação dessas estruturas corresponde a um regime 

transcorrente sinistral. Com base na orientação do LTB e no modelo de Riedel, as falhas NE-SW 

podem ser interpretadas como estruturas do tipo R ou P, enquanto que as falhas WNW-ESE e E-

W possivelmente representariam estruturas antitéticas do tipo R' ou X, em relação ao LTB. Uma 
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correlação regional tentativa para esta fase seria com a abertura transcorrente-transformante da 

Margem Equatorial, com transtração dextral de direção E-W, entre o Neoaptiano e o Albiano 

(Matos, 1999, 2000; Antunes, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

 

A interpretação de imagens SRTM permitiu a definição da trama estrutural regional do 

Lineamento Transbrasiliano (LTB), registrada nas rochas do substrato cristalino e nas coberturas 

sedimentares da borda NE da Bacia do Parnaíba (BP), tendo sido possível distinguir entre 

lineamentos tardiamente relacionados à trama dúctil de alta temperatura do substrato, durante o 

intervalo ediacarano-cambriano, e lineamentos de caráter essencialmente frágil, presentes nas 

coberturas sedimentares, cuja origem pode estar associada a eventos de deformação e reativações 

do LTB ocorridos entre o Neodevoniano e o Eocretáceo. 

Na sua expressão característica de uma zona milonítica de alta temperatura, a assinatura 

magnética do LTB não é bem evidente no mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo. 

O alto magnético com direção NE, no embasamento a NE da BP, é creditado a uma faixa 

granulítica do embasamento e aos litotipos vulcânicos/subvulcânicos do Grupo Jaibaras, como 

proposto por Pedrosa Jr. et al. (2014).  

O LTB é definido como uma zona de cisalhamento transcorrente dextral plástica, ativa ou 

reativada em diferentes eventos (sin e pós-Grupo Jaibaras), em regimes cinemáticos distintos no 

caso dos eventos mais jovens. Essa megaestrutura foi gerada durante a orogênese Brasiliana, 

sendo que a Zona de Cisalhamento de Sobral constitui o seu principal segmento nesta região. 

Um estágio tardio (tardi-brasiliano) de movimentação em baixa temperatura condicionou a 

deposição e deformou as unidades sedimentares e vulcânicas do Grupo Jaibaras. Esta 

deformação, designada de fase Dn, é exclusiva deste elemento tectônico e registra a cinemática 

transcorrente dextral tardia do LTB como estruturas formadas em regime dúctil-frágil 

(localmente plástico), também condicionando o alojamento do enxame de diques de Coreaú e do 

Granito de Meruoca. Tendo em vista a cinemática transcorrente (ou transtrativa) das zonas de 

cisalhamento que delimitam o Graben de Jaibaras (GJ), infere-se que o mesmo constitui um 

graben pull-apart, conforme já sugerido por outros autores (Gorayeb et al., 1988) e 

contrariamente ao modelo de graben clássico (distensional) preconizado por Quadros (1996), 

Oliveira (2001) e Oliveira e Mohriak (2003). A idade deste evento deve se reportar ao final do 

Ediacarano – Cambriano. 

 As outras três fases, rotuladas de D1, D2 e D3, afetam o GJ e as unidades paleozoicas na 

borda NE da BP. Apresentam como caraterísticas as feições rúpteis/cataclásticas, formadas em 

temperaturas baixas. 

 A fase deformacional D1 é responsável pela reativação em regime também transcorrente 

dextral nos lineamentos (e zonas miloníticas do substrato) associados à reativação do LTB. 

Propõe-se que a sua idade mínima possa estar relacionada à abertura do Atlântico Central, no 

Eojurássico ou a efeitos de orogenias distais ocorridos na borda do paleocontinente Gondwana, 

no Paleozoico (Vaz et al., 2007). No GJ e arenitos Serra Grande, este evento é bem marcado na 

sua porção norte (região de Santana do Acaraú), conforme caracterizado por diversos trabalhos 

prévios. 

 As estruturas associadas à fase D2 são frequentes na área de estudo, principalmente as 
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falhas normais de direção NE-SW e falhas normais oblíquas (componente sinistral) ENE-WSW 

e E-W. Estas estruturas podem estar relacionadas a uma distensão que teve lugar durante a 

abertura do Atlântico Sul no Neocomiano-Barremiano, também reativando o LTB. Na sua 

porção sul, a reativação distensional das falhas do GJ também afetou os arenitos Serra Grande. 

 A fase deformacional D3 associa-se a um campo de strain/tensões com distensão ENE-

WSW e encurtamento NNW-SSE, incluindo falhas normais e transcorrentes. Esta fase foi 

correlacionada ao estágio de movimento divergente E-W entre as placas Sul-americana e 

Africana, com transcorrência dextral na Margem Equatorial brasileira. Esta cinemática teria 

promovido a reativação transcorrente sinistral do LTB, no intervalo do Neoaptiano ao Albiano. 
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7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das diversas ferramentas e técnicas empregadas, e das várias escalas de 

abordagem, tratadas nos capítulos precedentes, foi efetuada a caraterização geofísica e estrutural 

da porção norte do Lineamento Transbrasiliano (LTB) e do contexto regional associado a sua 

reativação, afetando as rochas da borda NE da Bacia do Parnaíba (BP) e as rochas vulcânicas e 

sedimentares do Grupo Jaibaras. 

A interpretação das macroestruturas por meio de imagens de SRTM permitiu a definição 

da trama estrutural regional do LTB presente nas rochas do substrato cristalino e das coberturas 

sedimentares da borda NE da BP, tendo sido possível distinguir entre os lineamentos 

relacionados à trama dúctil de alta temperatura do substrato, durante o intervalo ediacarano-

cambriano, e lineamentos de caráter frágeis com direções preferências NE-SW, NW-SE e E-W, 

presentes nas coberturas sedimentares, cuja origem remonta a vários eventos de deformação 

ocorridos essencialmente no Mesozoico, principalmente em função da abertura do Atlântico 

Central e separação América do Sul-África.  

Na sua expressão característica de uma zona milonítica de alta temperatura, a assinatura 

magnética do LTB não é bem evidente no mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo. 

O alto magnético com direção NE, no embasamento a NE da BP, é creditado a uma faixa 

granulítica do embasamento e aos litotipos vulcânicos/subvulcânicos do Grupo Jaibaras. A 

S/SW, bem como no extremo NE da área, as anomalias magnéticas estão essencialmente 

relacionadas à assinatura das rochas neo a paleoproterozoicas do embasamento cristalino. 

Os dados obtidos na escala macroscópica associados aos da escala mesoscópica 

permitiram caracterizar o LTB como uma megaestrutura cujo componente mais antigo é uma 

zona de cisalhamento transcorrente dextral plástica, que foi reativada em diferentes épocas (sin e 

pós-Grupo Jaibaras) em regimes cinemáticos distintos. Essa megaestrutura funcionou como uma 

estrutura de alta temperatura brasiliana (a Zona de Cisalhamento de Sobral), com reativações 

tardias (tardi-brasilianas), condicionando a deposição das unidades sedimentares e vulcânicas do 

Grupo Jaibaras. Esta deformação que condiciona e afeta o grupo (designada de fase 

deformacional Dn) é exclusiva deste elemento tectônico e relaciona-se a um movimento 

transcorrente dextral com campo de strain/tensões com eixo de encurtamento Z (σ1) orientado 

NNW-SSE e distensão X (σ3) ENE-WSW, originando estruturas de regime dúctil-frágil 

(localmente plástico), as quais também condicionam o alojamento do enxame de diques de 

Coreaú e do Granito de Meruoca. Deste modo, interpreta-se que o Graben de Jaibaras constitua 

um graben pull-apart, conforme já proposto por outros autores (Gorayeb et al., 1988) e 
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contrariamente ao modelo de graben clássico (distensional) sugerido por Quadros (1996), 

Oliveira (2001) e Oliveira e Mohriak (2003). A idade deste evento deve se reportar ao final do 

Ediacarano – Cambriano, em estágio tardio na Orogênese Brasiliana. 

 As outras três fases, rotuladas de D1, D2 e D3, afetam o Graben de Jaibaras e as unidades 

paleozoicas na borda NE da BP. Apresentam como caraterísticas feições rúpteis/cataclásticas 

formadas em temperaturas baixas, sendo tentativamente correlacionadas com os estágios de 

abertura do Atlântico ou efeitos de orogenias distais ocorridos na borda do paleocontinente 

Gondwana no paleozoico (Vaz et al., 2007). 

A fase deformacional D1 apresenta campo de strain/tensões com eixo de encurtamento Z 

(σ1) ENE-WSW e distensão X (σ3) NNW-SSE. Esse evento deve ter evoluído de um 

comportamento hidroplástico (litificação incompleta, onde é mais provável que os fortes 

mergulhos do acamamento/dobras tenham sido adquiridos) a cataclástica (litificação avançada), 

no tempo, sempre com distensão N/NNW, compatível com a reativação em regime transcorrente 

transpressivo dextral (todavia, sem excluir a hipótese de “arrasto” em D2) nos lineamentos e 

zonas miloníticas que compõem o LTB. Propõe-se que a idade deste evento seja relacionada com 

a abertura do Atlântico Central, no eojurássico, embora uma idade mais antiga associada às 

discordâncias eodevoniana ou mesocarbonífera, da BP não possa ser descartada. 

 As estruturas tectônicas associadas à fase D2 são as de maior ocorrência dentro da área de 

estudo, principalmente as falhas normais de direção NE-SW e falhas normais oblíquas 

(componente sinistral) ENE-WSW e E-W. Estas estruturas relacionam-se a uma distensão que 

teve lugar durante a abertura do Atlântico Sul no Neocomiano-Barremiano, com campo de 

strain/tensões com eixo de estiramento X (σ3) NW-SE e encurtamento Z (σ1) praticamente 

verticalizado, reativando o LTB. 

 A fase deformacional D3 associa-se a um campo de strain/tensões com eixo de 

encurtamento Z (σ1) NNW-SSE e distensão X (σ3) ENE-WSW. Essa fase foi correlacionada ao 

estágio de movimento divergente E-W entre as placas Sul-americana e Africana, com 

transcorrência dextral na Margem Equatorial brasileira. Esta cinemática teria promovido a 

reativação transcorrente sinistral do LTB no Neoaptiano ao Albiano. 

Considera-se que os novos dados aqui apresentados, integrados àqueles descritos em 

estudos efetuados em áreas vizinhas, podem contribuir para a correlação e o refinamento dos 

modelos existentes de reativação do LTB, bem como a compreensão da sua influência na 

sedimentação e no arcabouço estrutural das bacias que são recortadas por essa megaestrutura. 
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Anexo I: Mapa geológico da área estudada, modificado das cartas geológicas Fortaleza SA 24 e Jaguaribe SB 24, compilado da CPRM (2004) através da carta Geológica do 

Brasil ao Milionésimo. Sobreposição do mapa geológico na imagem SRTM, e a localização de parte dos pontos visitados.  
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Anexo II: Lista dos afloramentos visitados com as suas respectivas coordenadas UTM. 

 

 

Afloramento 

 

 

Unidade Geológica 

 

UTM/Leste 

 

UTM/Norte 

 

Altitude (m) 

EF05 Grupo Serra Grande 366705 9614073 94 

EF14 Suíte Parapuí 366467 9617584 60 

EF16 Grupo Serra Grande 367649 9618175 81 

EF27 Suíte Parapuí 365193 9615730 56 

EF29 Formação Aprazível 372934 9628706 58 

EF33 Grupo Serra Grande 373967 9628805 79 

EF38A Suíte Parapuí 375641 9630824 65 

EF38B Grupo Serra Grande 377369 9643730 61 

MS12 Grupo Serra Grande 333784 9582092 95 

MS13 Grupo Serra Grande 375687 9629694 90 

MS14 Grupo Serra Grande 374026 9628817 87 

MS15 Formação Pacujá 373186 9628929 59 

MS16 Grupo Serra Grande 372366 9627274 51 

MS17 Grupo Serra Grande 372776 9627263 59 

MS18 Grupo Serra Grande 372869 9627271 68 

MS22 Grupo Serra Grande 312720 9544300 474 

MS23 Grupo Serra Grande 312325 9544344 473 

MS24 Grupo Serra Grande 316338 9542807 287 

MS25 Grupo Serra Grande 317801 9556751 206 

MS26 Grupo Serra Grande 317618 9556835 204 

MS35 Grupo Serra Grande 287050 9475252 719 

MS50 Formação Cabeças 213401 9398737 361 

MS58 Formação Cabeças 229249 9507967 601 

MS60 Formação Pimenteiras 233948 9500406 499 

MS61 Formação Pimenteiras 234460 9499571 457 

N18 Grupo Serra Grande 319381 9559034 179 

N22 Grupo Serra Grande 317516 9559236 190 

N23 Grupo Serra Grande 318397 9560400 215 

N24 Grupo Serra Grande 317944 9561238 169 

N25 Grupo Serra Grande 317936 9561984 155 

N35 Embasamento Cristalino 325659 9564380 134 

N58 Suíte Parapuí 318504 9573012 169 

N75 Formação Aprazível 330808 9575328 124 

N77 Formação Aprazível 330304 9572722 129 

N79 Formação Aprazível 329660 9572789 143 

N81 Formação Aprazível 333851 9577458 124 

N82 Formação Aprazível 333566 9578976 137 

S01 Grupo Serra Grande 317709 9556870 206 

S02 Grupo Serra Grande 314648 9541390 222 

S10 Grupo Serra Grande 316415 9542312 275 

S11 Grupo Serra Grande 315734 9544754 246 

S13 Grupo Serra Grande 312475 9549536 330 

S17 Grupo Serra Grande 314070 9541278 408 

S32 Suíte Parapuí 301338 9553120 180 
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S37 Formação Pacujá 299099 9550514 219 

S54 Formação Pacujá 298697 9547130 386 

S55 Formação Pacujá 299483 9546840 387 

S66 Grupo Serra Grande 316328 9555420 224 

S73 Formação Aprazível 313842 9558260 176 

S82 Embasamento Cristalino 322498 9546828 273 
 


