
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS FACIES SEDIMENTARES DA BACIA LAVRAS DE 
MANGABEIRA, MUNICÍPIO VÁRZEA ALEGRE/CE 

Watanabe, P.D.D1; Rodrigues, A.Q²; Noura, A.F. P²; Silva, J.J.O¹; Silva, M.M1; Oliveira, F.A1; 

Strauss Vieira, D.A¹; Monteiro, F. P²; Maciel, M. F.². 

1Universidade Federal do Pará² Universidade da Amazônia 

RESUMO: O município de Várzea Alegre, no Estado do Ceará. A área abrangida pelo 

mapeamento, denominado de Projeto Várzea Alegre, apresenta dimensão total de 900 km², 

dividida em nove subáreas com 100 km² cada. O texto apresenta uma visão geral sobre o 

quadro geológico da Província Borborema com destaque para Domínio Rio Grande do Norte. O 

trabalho reúne o resultado da integração de dados fotointerpretados e de campo, além de 

análises petrográficas. No estudo petrográfico, a classificação das rochas foi realizada com 

base em critérios já consagrados na literatura acadêmica para rochas sedimentares, 

estabelecendo-se os critérios do diagrama Folk. Existem poucos estudos sobre a sequência 

metassedimentar Lavras da Mangabeira (CE), sendo sempre mencionada em textos 

explicativos de mapas geológicos regionais e descrito na literatura essa unidade como 

Formação Lavras da Mangabeira representada por quartzitos e metaconglomerados basais e 

metapelitos com lentes de calciosilicáticas no topo. A Formação Lavras da Mangabeira está 

disposta discordantemente sobre o embasamento Granjeiro e é composta, na base, por um 

conjunto de quartzitos conglomeráticos e níveis de metaconglomerados com seixos de quartzo 

e polimíticos moderadamente deformados, que passam para quartzitos com estratificação 

plano-paralela ainda preservada e eventuais seixos de quartzitos (basais) retrabalhados. Nas 

localidades de Mangabeira, Lavras de mangabeira ocorrem três pequenas bacias sedimentares 

com área total de aproximadamente 63 Km² preenchidas com arenitos cretáceos. Desta forma, 

as falhas Lavras de Mangabeira compartimentam a área onde estas bacias estão presentes 

segundo o “trend” regional que é paralelo aos Lineamentos Patos e Porto Alegre que são 

responsáveis pelo desenvolvimento destas bacias intracontinentais. Estruturalmente os 

pacotes sedimentares apresentam-se basculados, com acamamentos mergulhando 22°/NW 

em discordância angular com as rochas metamórficas do embasamento. Os principais 

afloramentos ocorrem em lajedos ou estão presentes ao longo das drenagens e são compostos 

litologicamente por conglomerados, arenitos e siltitos. Com base nos afloramentos visitados 

foram individualizadas sete diferentes fácies, identificadas a partir da combinação da litologia e 

estruturas sedimentares são eles: Siltito laminado (Sl) cinza claro, com camadas de extensão 

lateral de 20 metros. Deposição por suspensão. Arenito com acamamento convoluto (Aac) com 

granulometria fina a média, grãos moderadamente selecionados, com 10 metros de extensão 

lateral. Processo de deformação, associados à liquefação e rápida deposição do sedimento em 

fluxo turbulento.  Arenito com estratificação acanalada (Aea) avermelhados com granulometria 

fina a média, grãos moderadamente selecionados. Migração de forma de leito 3D sob regime 

de fluxo inferior. Arenito com estratificação cruzada tabular (Act) esbranquiçados, com 

granulometria média, grãos mal selecionados Migração de forma de leito 2 D sob fluxo 

unidirecional em regime de fluxo inferior. Arenito com laminação cruzada (Alc) esbranquiçados, 

com granulometria variando de fina a média e grãos moderadamente selecionados, migração 

de formas de leito 2 D de pequeno porte sob regime de fluxo inferior. Arenito maciço (Am) 

esbranquiçados, com granulometria média a grossa, mal selecionado, rápida sedimentação 

através de movimentos gravitacionais. Arenito com laminação plano- paralela (App) 

esbranquiçados com porções levemente esverdeadas, granulometria variando de média a 

grossa, regime de fluxo inferior. 
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