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Resumo: A Bacia Sedimentar Pernambuco (BSP) é uma bacia marginal do Nordeste 
Brasileiro, limitada a norte pela Zona de Cisalhamento Pernambuco e a sul, pelo Alto de 
Maragogi-Barreiros. A origem dessa bacia está relacionada com a abertura do Oceano 
Atlântico Sul e sua sedimentação compreende rochas siliciclásticas, vulcânicas e carbonáticas 
depositadas sobre rochas paleoproterozoicas e neoproterozoicas do Domínio Pernambuco-
Alagoas. O principal objetivo deste trabalho consiste na correlação do arcabouço estrutural 
entre essas unidades litológicas, a partir da realização do mapeamento geológico (escala 
1:30.000) de uma região de borda entre o embasamento cristalino e a BSP, no entorno do 
município de Sirinhaém. Foi realizada a fotointerpretação em fotografias aéreas, fornecidas 
pelo Serviço Geológico do Brasil (escala 1:30.000), e imagens SRTM (resolução espacial de 30 
m) para obtenção de lineamentos estruturais, além da interpretação em mapa aerogeofísico 
ternário (K,Th, U em RBG), marcado por linhas de voo de 500 m (N-S) e de controle de 10.000 
m (E-W), e trabalhos de campo para descrição dos litotipos que ocorrem na área, com medidas 
de estruturas geológicas e coletas de amostras. Também foram realizadas análises 
microscópicas e de química mineral (MEV-WDS) em amostras representativas, para uma 
caracterização mineralógica mais detalhada e precisa. A integração dos dados de 
fotointerpretação e de campo contribuíram na delimitação de estruturas dúcteis e rúpteis 
encontradas nesta porção da bacia. As unidades do embasamento cristalino apresentam uma 
trama dúctil de direção NW-SE e NE-SW e uma trama rúptil representada por falhas de 
direções NE-SW, NW-SE, NNW-SSE e E-W. Foi encontrado um argilomineral de coloração 
branca preenchendo falhas ENE-WSW e fraturas NNW-SSE nessas unidades. Notam-se 
fraturas de direção NW-SE, às vezes preenchidas por quartzo e/ou calcita e veios pegmatíticos 
com magnetita (até 5 %) associada. Os conglomerados polimíticos da Formação Cabo, em 
contato com a unidade do embasamento cristalino, encontram-se afetados por fraturas de 
direções NW-SE, NNW-SSE e E-W e por falha normal de direção NNW-SSE, relacionada à 
fase rifte da BSP. Algumas dessas direções coincidem com a trama dúctil encontrada nesse 
embasamento, podendo indicar que a trama rúptil aproveita, em parte, descontinuidades 
tectônicas pré-existentes. O evento hidrotermal sugerido, está associado ao vulcanismo da 
BSP e é evidenciado pela presença de duas fases minerais formadas concomitantemente com 
o magmatismo da Suíte Magmática Ipojuca (SMI) (72 a 102 Ma): zeólitas de composição 
magnesiana (possível mazzita) ocorrendo em amígdalas nas rochas vulcânicas (basaltos) que 
intrudem litotipos da bacia e ocorrência de argilomineral (possível paligorsquita) preenchendo, 
preferencialmente, falhas normais de direção ENE-WSW e fraturas de direção NNW-SSE no 
embasamento cristalino, bem como amígdalas e vênulas nas rochas da SMI. Estas direções de 
falhas e fraturas nas quais encontram-se o argilomineral são as mesmas que condicionam o 
arcabouço estrutural da bacia. Os resultados obtidos sugerem que esse argilomineral foi 
formado a partir de fluidos hidrotermais enriquecidos em magnésio, oriundos das fases finais 
do resfriamento das rochas vulcânicas da SMI, sendo precipitado tanto nas amígdalas e 
vênulas das próprias rochas vulcânicas, como nos planos das estruturas distensionais nas 
rochas do embasamento, relacionadas à fase rifte da BSP. 
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