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GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

3.1 Comentários Gerais

Como exposto no item 2.1, a área delimitada pela
Folha Iguatu, SB.24-Y-B, insere-se na unidade geo-
tectônica denominada Província Borborema definida
por Almeida et al. (1977), (figura 2.1 e 3.1), estrutura-
da ao longo de uma história evolutiva multiepisódica,
envolvendo dois ou mais ciclos tectono-termais, o últi-
mo deles correspondente ao Brasiliano.

A complexidade estrutural da província é notória
em qualquer escala de observação.

Na escala de mapa, reflete-se na pluralidade de
um mosaico de blocos irregulares, onde estão jus-
tapostas, lado a lado, diferentes associações pe-
trotectônicas, oriundas de distintos níveis crustais
(inferior, médio e superior) , cujos limites são os lu-
gares geométricos de importantes zonas de cisa-
lhamento dúctil.

Na escala de afloramento, a geometria do defor-
mado é de igual modo complexa, refletindo não só
a interferência de estruturas dobradas, planares e
lineares, relacionadas a estágios distintos da evolu-
ção estrutural, como também as variações no esta-
do do strain, no curso de um único estágio.

O exame do conjunto dos elementos deforma-
dos, em meso e microescala, permitiu o reconheci-
mento de feições que podem ser imputadas a, pelo

menos, dois eventos tectônicos maiores. O mais
antigo, com assinatura da atuação de uma tectôni-
ca convergente com importante componente de
strain cisalhante em regime tangencial dúctil. E o
mais novo, claramente registrado através de um
elenco de estruturas condizentes com aquelas ge-
radas em cinturões de cisalhamento dúcteis a dúc-
til-frágeis, sob a égide de um regime convergente
do tipo transcorrente-oblíquo dextrógiro,

Com base nos dados geológicos disponíveis,
além de correlações com a geologia das regiões de
Pedra Branca (CE) e Caicó-São Vicente (RN) postu-
la-se um modelo para a evolução crustal protero-
zóica da área enfocada. Para tanto, assume-se
que os processos tectônicos operantes no Protero-
zóico Inferior resultaram da interação de placas li-
tosféricas, de modo semelhante ao preconizado
pela tectônica global para áreas fanerozóicas. E
mais, durante esse período que durou cerca de
700Ma, culminando com o Evento Transamazônico
(ca. 2.100 -1.800Ma) houve significativa geração
de crosta continental juvenil, materializada em ex-
tensivo e volumoso plutonismo tonalítico-granodio-
rítico calcialcalino, como acontece em alguns ar-
cos magmáticos modernos.

De acordo com a concepção de Moorbath
(1982) – uniformitarista apenas com relação às cau-
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sas dos processos tectônicos, e não uniformitarista
quanto aos seus efeitos – a área foi compartimenta-
da em três domínios ou blocos tectônicos, como
ilustrado na figura 3.2. A organização espacial e a
geometria atuais desses blocos foram moldadas
durante a tectônica transpressiva brasiliana que le-
vou ao fechamento da bacia de Orós – uma estrutu-
ra tipo rifte ensiálico de idade mesoproterozóica,
implantada ao longo de zona de fraqueza prévia.
No caso em questão, reaproveitando uma descon-
tinuidade crustal antiga, locus provável de orógeno
resultante da amalgamação de múltiplos arcos
magmáticos com fragmentos de supracrustais de
margem continental e remanescentes de provável
crosta oceânica, durante o Evento Transamazôni-
co.

Por último, cumpre registrar que as idéias aqui
expressas tiveram os seus fundamentos esboça-
dos por Cavalcante (1992), progrediram substanci-
almente graças à contribuição de Silva et al. (1993),
atingindo a concepção atual após repetidas dis-
cussões entre os integrantes da equipe do Projeto e
destes com os geólogos Inácio de Medeiros Delga-
do e Luiz Carlos da Silva.

3.2 Análise Geométrica e Cinemática das

Estruturas

Tomados juntos, o acervo bibliográfico mais re-
cente, a análise e interpretação de imagens de sen-
sores remotos mais as evidências de campo, a ma-
crogeometria dos elementos estruturais na área es-
tudada pode ser explicada como resultante da con-
vergência entre os blocos norte e sul da figura 3.2,
durante o Brasiliano. A direção presumível do vetor
movimento relacionado a essa dinâmica crustal
responsável pela implantação do sistema transcor-
rente/transpressivo no bloco central, foi segundo
NW-SE.

Por trás dessa aparente simplificação, a análise
estrutural (geométrica e cinemática) revela a pre-
sença de estruturas e feições geológicas outras,
não explicáveis pela atuação única do referido epi-
sódio tectônico. Como exemplos, citam-se a folia-
ção milonítica relacionada à uma tectônica de bai-
xo ângulo concomitante a metamorfismo da fácies
anfibolito superior e migmatização, exclusivos do
embasamento pré-Orós.

A conclusão óbvia a partir dessa constatação é
de que existe uma discordância estrutural entre as
supracrustais mesoproterozóicas da associação
vulcano-sedimentar de Orós e as do Grupo Ceará,

como postulado por Cavalcante (1987), Sá (1991),
entre outros. Ressalta-se, entretanto, que existem
interpretações divergentes (e.g. Caby e seguido-
res) que reconhecem apenas uma discordância
estratigráfica entre as duas associações . Segundo
este ponto de vista, a deformação e migmatização
teriam idade brasiliana.

Feitas tais considerações, optou-se neste traba-
lho por um modelo estrutural segundo o qual a his-
tória da deformação no Proterozóico transcorreu
em dois capítulos: i) Evento pré-Brasiliano, repre-
sentado pela deformação (Dn) e ii) Evento Brasilia-
no, com três fases de deformação (D1, D2 , D3) pro-
gressivas. Estas últimas apresentam, em linhas ge-
rais, características geométricas, cinemáticas e
metamórficas, semelhantes às descritas por Sá
(1991), para o Cinturão de Orós e embasamento
adjacente, no segmento arqueado, compreendido
entre José de Alencar (ramo E-W), e o paralelo, lo-
calizado a 24km a norte da cidade de Orós (ramo
N-S).

Os aspectos mais relevantes dessa evolução es-
trutural encontram-se sumariados na tabela 3.1. O
bloco diagrama correspondente à figura 3.3 ilustra
esquematicamente alguns aspectos da atual geo-
metria dos elementos estruturais e suas in-
ter-relações, no espaço da Folha Iguatu.

3.2.1 Evento Pré-Brasiliano

Esse evento desenrolou-se, muito provavelmente
no Proterozóico Inferior – Ciclo Transamazônico,
atingindo seu auge com a deformação Dn, à qual se
atribui, neste trabalho, o mesmo status do evento
maior. Isto porque os registros de outras possíveis
deformações peneconteporâneas foram modifica-
dos ou obliterados pelas deformações superpostas.

O principal elemento estrutural associado à Dn é
uma foliação (Sn), penetrativa em todo o embasa-
mento pré-Orós. Nos ortognaisses, depedendo do
estado do strain, caracteriza-se, ora pela orienta-
ção planar dos minerais placosos e pelo achata-
mento de grãos e/ou agregados minerais (foto 4)
ora, por um bandamento metamórfico subparalelo
aos limites litológicos (foto 8); e, de modo mais co-
mum, por tansposição do bandamento metamórfi-
co em diferentes graus de intensidade, até o limite
de milonitização plena. Existe, no entanto, a possi-
bilidade deste bandamento representar uma feição
composta resultante do redobramento e parelelis-
mo de um bandamento metamórfico prévio (Sn-1)
por Sn. A orientação geral de Sn é segundo a dire-
ção NE-SW, com variações para E-W e N-S. Seus
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mergulhos variam de suborizontais e verticaliza-
dos, para norte ou sul.

Nos afloramentos, os poucos exemplares de es-
truturas dobradas geradas em Dn, são representa-
dos por dobras isoclinais do tipo mostrado na foto
13, por zonas de charneiras disruptas em zonas de
intensa transposição, como ilustrado através das
fotos 12 e 15 e, mais raramente, por minidobras
complexas, algumas com geometria em bainha.

Os elementos lineares (Ln), ao contrário das do-
bras, são penetrativos por toda a área e encon-
tram-se bem marcados sobre Sn. Estão representa-
dos por lineações de interseção entre Sn e outras
estruturas planares mais novas e mais antigas. Ge-
ralmente apresentam alto rake em relação às su-
perfícies de foliação milonítica transcorrente (S3), o
que pode ser visualizado através da foto 13. Tam-
bém se fazem representar por lineações de estira-
mento e/ou mineral, marcadas por fitas de quartzo,
agregados quartzo-feldspáticos, biotita, hornblen-
da e, principalmente, por sillimanita.

Na Zona de Cisalhamento de Hebron, interpreta-
da como uma estrutura transpressiva brasiliana, fo-
ram observadas evidências da atuação de uma
tectônica tangencial mais antiga, materializada
através de uma lineação de estiramento mineral
(sillimanita e moscovita), em alto rake sobre Sn-S2.
Esta lineação contrasta com uma outra, também de
estiramento, marcada pela boudinagem de turmali-
na, só que, de baixo rake e associada genetica-
mente à tectônica transcorrente-transpressiva.

A análise dos indicadores cinemáticos, materiali-
zados essencialmente por formas sigmoidais (foto
15), boudinagem e porfiroclastos assimétricos não
é conclusiva quanto ao sentido da movimentação
de massas durante Dn. Isto, provavelmente, em fun-
ção das poucas observações efetuadas.

Abstraindo-se as modificações nas atitudes ori-
ginais das estruturas sin-Dn, impostas pelas defor-
mações mais novas, são pertinentes as seguintes
questões, fundamentadas na análise estrutural: i) a
deformação Dn processou-se em um regime tectô-
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Tabela 3.1 – Síntese da Evolução Geológica Regional.

Deformações Rochas
Envolvidas Metamorfismo Idade Cinemática de

Deformação Estruturas Atividades
Magmáticas Observações

EVENTO
PRÉ-BRASILIANO

Dn

– Ortognaisses
pré- e cedo- a
sin-colisionais.
– Supracrustais
do Complexo
Granjeiro

Fácies anfibolito
de grau médio a
superior, anate-
xia.

Eoproterozóico

Cisalhamento
tangencial

– Bandamento gnáissico, foliação
– Migmatíticas
– Lineações de interseção e estira-
mento
– Dobras isoclinais apertadas a trans-
postas

Associações magmáti-
cas complexas, incluin-
do tonalitos, granodiori-
tos e granitóides

ESTÁGIOS DE
SISTEMAS

RIFTES

Plutono-vulcano-
sedimentos Orós/
Cachoeirinha

Mesoproterozóico Extensional Vulcanismo fissural bi-
modal

EVENTO
BRASILIANO

D1

– Ortognaisses
pré- e cedo- a
sin-colisionais.
– Supracrustais
dos complexos
Granjeiro e Ceará,
e do Grupo Orós.

– Fácies xisto-
verde médio a
anfibolito médio.

Cisalhamento tangen-
cial

– Fraca foliação de biotita
– Raras dobras isoclinais e intrafoliais
sem raízes

D2

– Fácies xisto-
verde médio a
anfibolito supe-
rior

Neoproterozóico
Forte componente
tangencial em regime
dúctil

– Bandamento metamórfico
– Foliação milonítica
– Clivagem e foliação de transposição
– Clivagem de crenulação
– Dobras fechadas a isoclinais, com
charneiras espessadas.
–Zonas de cisalhamento contracional
(dominante) e extensional
– Lineações minerais, de interseção e
de estiramento

Veios pegmatóides

D3 Fácies xisto-verde
Cisalhamento trans-
corrente-transpressi-
vo dextrógiro

– Foliação milonítica
– Clivagem de crenulação/fratura
– Dobras normais a inclinadas, simétri-
cas a assimétricas
– Dobras tipo a e em baínha
– Zonas de cisalhamento transcorrente
de grande extensão
– Lineações minerais, de estiramento e
de eixos de crenulações

– Falhas transcorrentes e normais

– Intenso e extensivo
plutonismo granitóide,
variando de calcialcali-
no e alcalino

– Diques e sills de ro-
chas subvulcânicas e
vulcânicas félsicas

Essas transcorrências foram
reaproveitadas repetidas vezes
pelas deformações fanerozói-
cas. Como exemplo, cita-se a
formação da Bacia eopaleozói-
ca de Cococi, do tipo pull-
apart, relacionada a movimen-
tos transtensivos rúpteis, ao
longo da Zona de Cisalhamento
de Senador Pompeu.



nico compressivo, dúctil, com transporte de mas-
sas ao longo de zonas miloníticas de baixo ângulo;
ii) a direção do transporte tectônico, inferida a partir
da orientação da lineação de estiramento, foi apro-
ximadamente, segundo NNW - SSE. Na figura 3.3
estão representados, esquematicamente, alguns
aspectos desta deformação, inclusive uma vergên-
cia para SSE, definida arbitrariamente.

O metamorfismo sin-Dn, nos níveis crustais mais
profundos, atingiu o limite superior da fácies anfibo-
lito (isógrada da sillimanita), como representado na
figura 3.4. Não raro, ultrapassou esse limite, desen-
cadeando processos de migmatização e fusão par-
cial in situ , com geração de corpos tabulares de leu-
cogranitóides que intrudiram, indistintamente, os
ortognaisses da suíte TTG (fotos 9,12 e 14) e as su-
pracrustais do Grupo Ceará (foto 16).

3.2.2 Evento Brasiliano

Um dos principais problemas enfrentados pelos
geólogos estruturalistas em terrenos policíclicos, é
estabelecer uma relação de causa-efeito entre o
agente da deformação e o deformado. Ou seja, re-
lacionar uma ou um grupo de estruturas tectônicas
a um fenômeno ou evento tectônico.

Inerente à área estudada este problema é uma
realidade presente na maioria dos afloramentos do
embasamento pré-Orós. Por esse motivo, não é fá-
cil discriminar as estruturas relacionadas às fases
D1-D2 daquelas mais antigas geradas em Dn. A ri-
gor, quando o ambiente metamórfico é semelhante
em ambos os eventos, é praticamente impossível a
discriminação das estruturas, geradas num e nou-
tro caso, com base apenas no estilo, orientação e
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critérios de superposição. Principalmente, quando
todas elas encontram-se reorientadas e paraleliza-
das pelas transcorrências D3.

Tais singularidades explicam, em parte, as inter-
pretações díspares, nos trabalhos mais recentes,
quanto à evolução estrutural da área e regiões vizi-
nhas. Notadamente no que diz respeito aos aspec-
tos cinemáticos (orientação e/ou sentido do trans-
porte tectônico).

Nesse contexto, nos domínios da área investiga-
da, quer no embasamento pré-Orós, quer nas co-
berturas mesoproterozóicas, foi reconhecido um
elenco de estruturas pós-Dn , atribuídas ao desen-
volvimento do ciclo Brasiliano.

Estas, pelas suas características geométricas,
cinemáticas e metamórficas, foram interpretadas
como estágios distintos de um mesmo processo de
deformação progressiva, tal como representado
esquematicamente na figura 3.5.

Os estágios precoces dessa deformação (fases
D1-D2) imprimiram feições que evidenciam a atua-
ção de um regime tectônico convergente oblíquo,
dúctil, com translação de massas na direção apro-
ximada NNW-SSE ao longo de zonas miloníticas de
baixo ângulo. A movimentação ao longo destas zo-
nas de deformação concentrada foi facilitada pelo
reaproveitamento de antigas descontinuidades
dispostas na direção NE-SW. Na evolução do pro-
cesso deformativo ocorre uma variação progressi-
va no estado de strain, passando a prevalecer um
regime eminentemente transcorrente-transpressi-
vo dextrógiro (D3), em conseqüência de uma rota-
ção anti-horária do vetor convergência. Vale ressal-
tar que no ramo E-W do Cinturão de Orós predomi-
nam as transcorrências, enquanto no ramo N-S o
caráter transpressivo é mais notável.

Abstraindo-se, para efeito descritivo, o caráter
progressivo da deformação, são apresentadas a se-
guir as principais feições das estruturas relaciona-
das a cada um dos três estágios, separadamente.

D1 – Os registros do estágio inicial (D1) nos me-
tassedimentos de Orós, são marcados, segundo
Sá (1991), por uma fraca foliação de biotita preser-
vada, na maioria dos casos, em zonas de charnei-
ras de F2 ou entre bandas de dissolução-cristaliza-
ção de S2 onde se encontra geralmente crenulada
e transposta (figura 3.5). A direção original presu-
mível das charneiras de dobras F1 foi aproximada-
mente NE-SW; tais dobramentos, pelas relações de
superposição e orientação das lineações (lb1) ca-
racterizaram-se por superfícies axiais de alto ângu-
lo. A disposição atual, paralela ao trend E-W, em
grande parte da área investigada, deve-se a rota-

ções impostas por um binário dextrógiro quando da
implantação do regime transcorrente (D3). A figura
3.2 retrata essa situação.

D2 – No curso desse processo evolutivo, D2 re-
presenta um incremento em relação ao estágio an-
terior (D1). Os elementos planares e lineares molda-
dos em D2 trazem impressos registros da atuação
de uma tectônica com forte componente tangencial
em regime dúctil.

A foliação S2 é penetrativa regionalmente em to-
das as escalas de observação, e se faz representar
por diferentes tipos de clivagem de crenulação,
bandamento metamórfico, clivagem e foliação de
transposição e foliação milonítica. Onde a deforma-
ção D2 é mais forte, S2 é uma foliação composta
(S2-0), nas supracrustais de Orós, ou (S2-n) no em-
basamento pré-Orós.

Tais estruturas constituem as superfícies axiais
de sistemas de dobramentos assimétricos. Origi-
nalmente, isto é, retirando-se os efeitos das trans-
corrências D3, as estruturas dobradas F2 apresen-
tavam planos-axiais moderadamente inclinados a
recumbentes e eixos com fraco caimento para NE
ou SW.

Analisadas individualmente, as dobras F2 variam
de fechadas a isoclinais, são anisópacas com char-
neiras espessadas, retilineares e curvilineares.

Nos afloramentos são freqüentes padrões de in-
terferência em laço ( tipo 2 de Ramsay,1967), entre
dobras F2 e F3. No extremo - NW da folha desta-
ca-se uma macrofigura de interferência refletindo a
superposição de dobra F3 em F2.

Nas zonas de maior intensidade da deformação
D2, desenvolve-se uma lineação de estiramento so-
bre S2, em alto ângulo com a direção das charnei-
ras de F2, portanto de alto rake em relação a S2.
Esta lineação é marcada pelo alongamento de mi-
nerais e/ou agregados minerais recristalizados di-
namicamente , por budinagem de veios, da folia-
ção ou de corpos relativamente mais competentes,
além de estiramento mecânico de porfiroclastos de
feldspatos e outros minerais ou agregados.

De acordo com a orientação das lineações de es-
tiramento (lx2), os empurrões precoces associados a
D2, processaram-se segundo NNW-SSE. No bloco C
existem evidências pontuais de movimentos dirigi-
dos de SE para NW. No bloco A a direção do trans-
porte tectônico é ambígua, ora segundo ESE-WNW,
ora segundo NNW-SSE (figura 3.2). Entretanto, na
área estudada como um todo, percebe-se clara-
mente, através do carta geológico (v. anexos), que a
vergência estrutural desenhada pelas macrodobras
e atitude da foliação, é dirigida de NW para SE, no
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bloco norte, e o contrário (de SE para NW), no bloco
sul, configurando um padrão centrípeto em relação
ao bloco central. Uma explicação plausível para tal
fato, admite que o bloco central durante o fecha-
mento da bacia de Orós (estágio D2), comportou-se
como um segmento crustal relativamente estável em
relação aos outros dois blocos.

D3 – Neste capítulo da história estrutural ocorrem
significativas mudanças no regime de deformação
que passa a ter um caráter eminentemente trans-
corrente-transpressivo dextrógiro. Isto, em conse-
qüência da orientação relativa entre o vetor conver-
gência – rotacionado para a direção E-W – e o trend
regional NE das estruturas prévias.

Os processos tectônicos desencadeados a par-
tir de então, primam pelo caráter heterogêneo da
deformação, a qual se concentra ao longo de am-
plos e extensos sistemas de cisalhamento transcor-
rente, de extensão transcontinental (e.g. lineamen-
tos Patos e Pernambuco). Estes, exerceram papel
preponderante na reorganização da matriz estrutu-
ral da Província Borborema, como um todo, e re-
giões contíguas nos domínios do paleocontinente
Gondwana.

Dois importantes lineamentos transcorrentes es-
tão representados na área estudada. Um deles –
correspondente a um segmento da Megazona de
Cisalhamento de Senador Pompeu – secciona o
quadrante NW da folha segundo a direção NE–SW.

O outro, corta a área de leste a oeste, na sua por-
ção meridional, sendo representado pela zonas de
cisalhamento de Aiuaba e Tatajuba, subsidiárias
do Lineamento Patos.

A Zona de Cisalhamento de Senador Pompeu
(ZCSP) tem o seu traço retilíneo, em paralelismo
quase perfeito com o Lineamento Sobral-Pedro II.
Atravessa o Estado do Ceará desde o sopé da Cha-
pada da Ibiapaba, a SW, até o litoral, nas proximi-
dades de Beberibe. Ao longo do seu traçado trun-
ca, em ângulo próximo a 45°, as estruturas N-S, in-
clusive o ramo norte do Cinturão de Orós, que tem
geometria sigmoidal.

Assumindo que o virgamento do Cinturão de
Orós ocorreu no intervalo de tempo corresponden-
te à transição D2-D3, brasilianas, e não afetou a
ZCSP, é lógico concluir-se que esta última é uma
estrutura mais nova, provavelmente tardi-brasilia-
na, sendo posterior até mesmo aos lineamentos
E-W. Não obstante o seu caráter tardio, a ZCSP cor-
responde, segundo Caby et al. (1991), a um cintu-
rão milonítico de alta temperatura o qual controlou o
emplacement e a estruturação do batólito granítico
de Quixadá-Quixeramobim sob condições de

“amolecimento” termal da crosta. Estas feições
contrastam com as observadas ao longo do Linea-
mento Sobral-Pedro II, no noroeste do Ceará, onde
predominam cataclasitos e milonitos “frios”, e a pa-
ragênese mineral sin-cinemática é de fácies xis-
to-verde. Tudo isso vem confirmar o caráter extre-
mamente heterogêneo da deformação cisalhante
brasiliana, não só quanto à intensidade da defor-
mação, mas também quanto ao magmatismo e me-
tamorfismo associados.

Tais relações estão em acordo e dão suporte a
uma hipótese de abrangência regional sobre a evo-
lução dos principais lineamentos transcorrentes do
nordeste oriental brasileiro, que é a seguinte:

i) os lineamentos de traçado retilíneo orientados
segundo NE-SW seriam os mais recentes, precedi-
dos no tempo, por aqueles de trend E-W (e.g. linea-
mentos Patos e Pernambuco). Isto, dentro de um
contexto de deformação progressiva durante o
Evento Brasiliano;

ii) os lineamentos de traçados sinuosos, quer no
espaço compreendido entre os lineamentos Per-
nambuco e Patos, quer a norte deste último (e.g. os
cisalhamentos que limitam os cinturões transcor-
rentes-transpressivos do Seridó-Cachoeirinha e o
ramo norte do Cinturão de Orós), corresponderiam
às estruturas mais antigas de provável idade tran-
samazônica, que foram reutilizadas pelos eventos
tectono-magmático-sedimentares subseqüentes.

Relativo aos cisalhamentos que limitam o ramo
norte do Cinturão de Orós, Sá & Bertrand (1992) re-
latam um predomínio de tectonitos do tipo “S” sobre
os do tipo “L”, e valores semelhantes entre as ra-
zões XZ e YZ do elipsóide de deformação finita.
Com base nessas observações conclui-se que a
deformação por achatamento exerceu papel pre-
ponderante no desenvolvimento dos cisalhamen-
tos de Orós, cabendo à deformação por cisalha-
mento simples, papel coadjuvante.

Feições similares são observadas com maior fre-
qüência na porção oriental da folha, onde o trend
estrutural varia de NE-SW a NNE-SSE e o caráter
transpressivo é dominante. No quadrante SE da fo-
lha há um exemplo, na escala de mapa, de um du-
plex direcional-compressivo, refletindo claramente
a natureza transpressiva do cisalhamento ao longo
de estruturas planares de trend NE-SW.

Outras feições importantes que acompanham
toda a evolução da deformação D3, são os dobra-
mentos, desenvolvidos em todas as escalas de ob-
servação.

As dobras F3, apresentam estilo variável entre os
tipos 1C, 2 e 3, de Ramsay (1967). Geralmente são
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dobras normais a inclinadas, simétricas a assimé-
tricas, porém, sem uma vergência clara; O caimen-
to dos seus eixos é variável, embora predominem
valores entre 0° e 20°. O trend de F3 acompanha,
grosso modo, os traços das transcorrências. De-
pendendo da intensidade do strain as superfícies
axiais de F3 variam desde clivagem de fratura ou
crenulação, espaçadas, passando por transposi-
ção em diferentes graus de intensidade, até miloni-
tização plena.

À medida que se aproximam das zonas de con-
centração da deformação cisalhante (e.g. uma ex-
posição ao longo do leito do rio Jaguaribe, próximo
à localidade Poço Grande), as dobras F3, geradas
precocemente, são reorientadas para a direção do
cisalhamento e apresentam eixos com caimento
variando de 0° a 90°, refletindo sucessivos incre-
mentos característicos de deformação progressi-
va. A figura 3.6 retrata esquematicamente tais rela-
ções geométrico-estruturais.

Em alguns afloramentos, as dobras F3, as superfí-
cies miloníticas S3 e as estruturas prévias são afeta-
das por crenulações e/ou dobramentos suaves a on-
dulações, tendo como superfícies axiais uma cliva-
gem de fratura espaçada ou de crenulação, vertica-
lizadas (S3). O trend dessas estruturas orienta-se em
alto ângulo em relação às charneiras de F3, gerando
padrões de interferência tipo domos e bacias.

De modo geral, nos domínios da folha, as para-
gêneses minerais associadas às estruturas gera-
das nos diferentes estágios deste evento tectônico,
são condizentes com um metamorfismo progressi-
vo no intervalo de tempo D1-D2, e retrogressivo a
partir de então (figura 3.4). O clímax dessa evolu-
ção metamórfica atingiu condições de fácies anfi-
bolito médio a superior.

Muitas são as evidências de que esses sistemas
de cisalhamento desenvolvidos sob um regime tec-
tônico marcado por deformação essencialmente
dúctil continuaram ativos durante e após o soergui-
mento crustal instaurado no final do Brasiliano. E
que a transição da deformação contínua para des-
contínua se deu de maneira progressiva, o que
pode ser verificado ao longo de um mesmo cisalha-
mento, pelos padrões de interferência entre estru-
turas cedo-, sin- e tardi-cinemáticas em relação aos
cisalhamentos transcorrentes, pela presença de
pseudotaquilitos, dobras falhas e tectonitos típicos
da zona de transição dúctil-frágil.

De outro lado, são igualmente importantes os re-
gistros de que esses sistemas transcorrentes foram
reutilizados repetidas vezes pelas deformações fa-
nerozóicas, fenômeno que se repete até os dias de

hoje, como atestam alguns sismos, estreitamente
relacionados, no espaço, a antigas zonas transcor-
rentes.

Logo no inicio do Paleozóico, a Zona de Cisalha-
mento de Senador Pompeu foi retomada por movi-
mentos transtensivos rúpteis no segmento que hoje
secciona o quadrante NW da área estudada.

Tal assertiva encontra suporte nas estruturas
macro e mesoscópicas impressas nos sedimentos
anquimetamorfizados que preenchem a Bacia tipo
molássica do Cococi. A sua geometria, em mapa,
bem como seu posicionamento em relação às
transcorrências e ao campo de tensores regional,
podem ser visualizados através da figura 3.1. A foto
21 mostra a inter-relação entre várias dessas estru-
turas na escala de afloramento, quais sejam: fen-
das de tração, eixos de crenulação desenhando
um padrão anastomosado e fraturas de cisalha-
mento, todos sugestivos de deformação não-coaxial
rúptil. A foto 22 pode ser vista como uma maquete
da arquitetura estrutural da Bacia do Cococi, na
qual destaca-se o arranjo tipo cauda-de-cavalo
das fendas de tração e o abatimento de teclas em
tesoura.

Uma outra evidência em favor desse “oportunis-
mo tectônico”, agora no Mesozóico, pode ser ob-
servada na falha correspondente ao limite sul da
Bacia de Lima Campos, no extremo-leste da folha.
Lá, a presença de brechas tectônicas com matriz
cataclástica e fragmentos de ortognaisse granítico,
sugerem atividade sísmica sincrônica à implanta-
ção da bacia e comprovam o reaproveitamento de
zonas de cisalhamento antigas.

3.3 Modelo Tectono-Estrutural

A já aludida complexidade do segmento crustal
ora investigado contrapõe-se à escassez de dados
geocronológicos e litoquímicos. Dentro desta reali-
dade, a opção por um modelo que explique satisfa-
toriamente, senão todas, pelo menos a maior parte
das questões inerentes à história tectono-estrutural
de um segmento crustal semelhante ao investigado
neste trabalho, não poderia jamais ter a pretensão
de ser irretocável.

Simplificadamente, o modelo tectono-estrutural
mais coerente com os dados geológicos levanta-
dos pressupõe um cenário não muito diferente do
que é preconizado pela moderna teoria de placas
tectônicas para terrenos mais jovens, ressalvadas
as diferenças impostas pelas mudanças nas pro-
priedades físico-químicas inerentes à própria evo-
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thrust-fold belts eoproterozóicos da província. CA – Cráton Amazônico; COA – Cráton do Oeste Africano;
CG – Cráton do Congo; CSF – Cráton do São Francisco; FPNO – Faixa Proterozóica do Nordeste Oriental.



lução crustal. Admite, por exemplo, especulativa-
mente, a geração e subducção de crosta oceânica,
formação de arcos vulcânicos, colisão de blocos li-
tosféricos continentais e sutura.

Este modelo tem como ponto de partida a existên-
cia de um protocontinente arqueano o qual foi sub-
metido, no Paleoproterozóico, a pronunciado estira-
mento litosférico que desencadeou processos ge-
neralizados de rifteamento, levando à formação de
amplas bacias ensiálicas (e.g. Grupo Ceará).

Na evolução desse processo distensivo teria
ocorrido a fragmentação desse megabloco em mi-
croplacas e, em conseqüência, a formação de riftes
intercontinentais com assoalhos oceânicos restri-
tos. (e.g. associação plutono-vulcano-sedimentar
de Várzea Alegre-Granjeiro).

A distensão é interrompida pela implantação de
um regime tectônico compressivo que induz sub-
ducção de litosfera oceânica e o desenvolvimento
de arcos vulcânicos (e.g. metabasaltos amigdaloi-
dais calcialcalinos da região de Campos Sales) e
seus correspondentes plutônicos, representados
pelos ortognaisses de composição tonalito-grano-
diorítica (TG), de ampla ocorrência na área.

Esse capítulo da história evolutiva tem como des-
fecho a colisão entre os vários microcontinentes e
arcos magmáticos, cujos registros são as estruturas
associadas ao regime tectônico Dn, os granitóides
de fusão crustal e migmatitos correlatos, que mar-
cam o fechamento do Ciclo Transamazônico.

A conjunção de todos esses processos de retra-
balhamento crustal e geração de crosta continental
juvenil, impôs uma quase completa e ampla des-
truição do postulado protocontinente arqueano, na
área estudada. Isto explica a pouca representativi-
dade, em termos de exposição, ao nível atual de
erosão, de remanescentes de um embasamento
arqueano.

Na carta geológica anexa, apenas dois frag-
mentos representantes desse presumível embasa-
mento foram individualizados, ambos no bloco nor-
te. Na escala de afloramento, nos domínios dos or-
tognaisses tonalíticos e granodioríticos (TG), são
comuns fragmentos xenolíticos de uma provável
associação TTG mais antiga, interpretados como
vestígios desse embasamento.

Fora dos limites da folha, na região de Pedra
Branca, a presença de um embasamento de presu-
mível idade arqueana, composto essencialmente
de ortognaisses tonalito-trondhjemito-granodioríti-
cos (TTG) e, em menor proporção, por associações
do tipo granitóide-greenstone foi admitida por Go-
mes (1984), Caby & Arthaud (1986), Caby et al.

(1991) e Oliveira & Cavalcante (1990 e1993), entre
outros.

A presença desses protólitos foi confirmada tam-
bém por meio de datações radiométricas de xenóli-
tos em ortognaisses de composição TG, correlacio-
náveis aos da associação tipo arco magmático aci-
ma referenciada. O principal dado, é uma idade
isocrônica Rb-Sr em torno de 26Ga, obtida por Ma-
cedo et al. (1988) e complementada por Sá et al.
(1988), em rochas do embasamento a leste do Cin-
turão de Orós. Os outros dados (Rb/Sr em rocha to-
tal) foram publicados por: Brito Neves (1975) e Pes-
soa et al. (1986), relativos a amostras provenientes
da região de São Vicente-Caicó (RN); por Pessoa
(1976), na região de Pedra Branca (CE); e, por
Hackspacher et al. (1990), que obtiveram, através
do método Sm/Nd, uma idade-modelo em torno de
26Ga para metagabros associados a uma suíte TG
na área de São Vicente.

Visto sob esse prisma, o referido protocontinente
serviu, ao mesmo tempo, de substrato para a depo-
sição dos sedimentos continentais e pericontinen-
tais do Grupo Ceará e de margem cratônica em re-
lação a um provável sistema arco magmático-bacia
oceânica restrita. Esta última, inferida a partir do es-
tudo e interpretação das associações de metaba-
saltos de afinidade oceânica-metassedimentos
químico-exalativos, verificadas no extremo-sudes-
te da folha.

Imediatamente após o término do Transamazôni-
co, a crosta é novamente solicitada por tectônica
distensiva, cujo principal registro é a bacia tipo rifte
intracontinental de Orós, atualmente um cinturão
metaplutono-vulcano-sedimentar. Segundo Sá
(1991), o rifteamento iniciou-se por volta de
1.800Ma, acompanhado de sedimentação e vulca-
nismo básico, seguido de vulcanismo ácido e plu-
tonismo granitóide em regime extensional.

Uma evidência de que o emplacement do mag-
matismo granitóide ocorreu sob regime de exten-
são crustal, pode ser vista nas proximidades da lo-
calidade denominada Cruz de Pedras, na porção
centro-leste da folha. Lá, um biotita granitóide foi
transformado em um típico tectonito “L” no qual a
lineação de estiramento, marcada por biotita e feldspa-
tos, assemelha-se, em muitos aspectos, àquelas
formadas no estado viscoso , refletindo, portanto,
condições de elevada plasticidade, só alcançadas
no estado magmático.

Algumas evidências alicerçam a interpretação
de que o depocentro desse extenso “rifte abortado”
que tem extensão aproximada de 450km, locali-
zou-se no segmento hoje compreendido entre a ci-
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dade de Orós e a vila denominada Jucás. As princi-
pais são: i) concentração dos depósitos de magne-
sita restrita ao referido segmento, refletindo condi-
ções térmicas mais elevadas, relacionadas prova-
velmente a maiores profundidades; ii) rochas
vulcânicas máficas e félsicas localizadas, preferen-
cialmente, no mesmo espaço. A oeste, os calcários
calcíferos substituem as magnesitas, e a norte do-
minam sedimentos siliciclásticos; iii) presença de
metapelitos grafitosos.

Ademais, admite-se que houve interrupções no
suprimento sedimentar do rifte ao longo do seu de-
senvolvimento. Esta afirmação baseia-se na pre-
sença de microconglomerado vulcano-clástico,
com seixos de vulcânicas ácidas das porções infe-
riores da pilha sedimentar, intercalado com metas-
sedimentos psamíticos finos e pelíticos, expostos
no extremo centro-oeste da folha. A rocha conglo-
merática ocorre em camadas decimétricas de topo
e base planas que apresentam, como feição distin-
tiva, um acamadamento gradacional bem preser-
vado (foto 18). Foi interpretada como metagrauva-
ca turbidítica e provavelmente deve corresponder
a um limite de seqüência deposicional. Investiga-
ções adicionais se fazem necessárias para uma
melhor definição do problema.

Este fato leva a uma outra conclusão, ainda preli-
minar, em função dos poucos dados disponíveis,
que é a de que existe uma polaridade na sedimen-
tação, dirigida de leste para oeste, ou seja, os sedi-
mentos mais antigos concentrar-se-iam no depo-
centro e imediações.

A opinião do referido autor, endossada neste tra-
balho, é de que o fechamento da bacia de Orós só
veio a ocorrer no Brasiliano, época em que foi afeta-
da por magmatismo, deformação e metamorfismo.

A figura 3.6 sumaria e ilustra esquematicamente
o modelo evolutivo postulado para a área em estu-
do, a qual foi compartimentada nos três blocos da
figura 3.2, com as seguintes características:

i) Bloco Norte – O mais extenso dos três, ocupa a
metade superior da folha. Consiste em quatro asso-
ciações petrotectônicas, com as seguintes carac-
terísticas: a) associação do tipo arco magmático,
representada por ortognaisses de composição to-
nalítica a granodiorítica com intercalações restritas
e faixas vestigiais de rochas máfico-ultramáficas
anfibolitizadas; b) associação do tipo bacia margi-
nal, incluindo metamorfitos essencialmente para-
derivados com predomínio de gnaisses alumino-
sos, migmatizados ou não, quartzitos, quartzoxis-
tos e, subordinadamente metacarbonatos. Corres-
ponde ao Grupo Ceará, metamorfizado em condi-

ções da fácies anfibolito de grau médio a superior;
c) suíte intrusiva neoproterozóica, reunindo grani-
tóides leuco a mesocráticos de natureza calcialca-
lina a alcalina, sin- a pós-tectônicos em relação ao
Evento Brasiliano; d) associação do tipo bacia in-
tracontinental transtensiva, conhecida pela deno-
minação de Bacia do Cococi, preenchida por sedi-
mentos conglomeráticos imaturos e psamo-pelitos
anquimetamorfizados, de idade cambriana.

Neste bloco, a geometria dos grandes elemen-
tos estruturais ainda preserva muitos traços de uma
feição imbricada, resultante da interação de duas
fases deformativas com movimentação de massas
ao longo de superfícies de baixo ângulo: Dn e
D1-D2. Os efeitos das transcorrências D3 também
se fazem notar por todo o domínio.

ii) Bloco Central – Estende-se na direção E-W
por toda a porção mediana da folha até as proximi-
dades da cidade de Iguatu, onde inflete-se para
norte. Apresenta uma largura média de 10km e tem
os seus limites N e S marcados por zonas de cisa-
lhamento com forte componente transcorrente, lo-
calmente transpressiva. Em seus domínios, excluí-
dos os sedimentos fanerozóicos não dobrados, es-
tão bem individualizadas duas unidades litoestrutu-
rais: a) um embasamento ortoderivado correspon-
dente aos ortognaisses tonalíticos e granodioríticos
da associação tipo arco magmático definida no
bloco anterior; e b) supracrustais plutono-vulca-
no-sedimentares preenchendo uma bacia tipo rifte
intracontinental (bacia de Orós) implantada no Me-
soproterozóico e deformada/metamorfizada no
Brasiliano.

As feições estruturais mais proeminentes neste
domínio são os traços dos cisalhamentos transcor-
rentes relacionados ao Lineamento Patos. As estru-
turas prévias foram obliteradas ou rotacionadas pe-
las transcorrências D3 que aí se impuseram de
modo intenso.

iii) Bloco Sul – Neste bloco, as associações pe-
trotectônicas são semelhantes às expostas no blo-
co norte, exceto pela presença dos metamorfitos
do Grupo Cachoeirinha, correlacionáveis aos da
bacia de Orós; e pela ocorrência de uma associa-
ção litológica típica de fundo oceânico, com meta-
basaltos de afinidade toleiítica, metachertes silico-
sos e ferríferos, formações ferríferas e metacarbo-
natos ferruginosos.

A geometria das grandes estruturas, em mapas,
é típica de zonas imbricadas com formas sigmoidais,
rampas frontais e oblíquas e outras feições que evi-
denciam a atuação de regime tectônico conver-
gente oblíquo, no Brasiliano.
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3.4 Discussão

Uma questão polêmica que tem desafiado por
mais de duas décadas os estudiosos da região, diz
respeito à idade absoluta das principais unidades
litoestratigráficas que compõem a Província Borbo-
rema. Isto, apesar do número razoável de datações
radiométricas já realizadas.

Este tema, envolvendo a dicotomia da evolução
monocíclica vs. policíclica foi analisado critica-
mente e discutido em profundidade por autores
como Jardim de Sá et al. (1988), Brito Neves
(1990), entre outros, não cabendo aqui maiores
comentários.

Diante desse quadro não muito bem definido, a
congruência de um enfoque tectono-estrutural, se-
gundo uma escala global, retroativo aos tempos
pré-transamazônicos, tem um valor cronológico
apenas relativo, o que não invalida a concepção
que se tem sobre a evolução geológica da área e
regiões vizinhas. Tal concepção está fundamenta-
da na análise e interpretação de um grande número
de dados abrangendo os mais variados temas da
ciência geológica, levantados principalmente nas
duas últimas décadas.

Pertinente à evolução pós-transamazônica, há
um consenso apenas quanto à idade mesoprotero-
zóica da associação plutono-vulcano-sedimentar
de Orós. E isto, só recentemente, após as datações
de vulcânicas ácidas sin-sedimentares, realizadas
por Macedo et al. (1988) e Sá ( 1991). Continuam
suscitando polêmicas, as idades de vários cintu-
rões de supracrustais em alto, médio e baixo grau
metamórfico (e.g. grupos Ceará, Seridó, Martinó-
pole, Salgueiro-Cachoeirinha, entre outros).

Outras questões ainda não muito bem resolvi-
das são: a idade da migmatização que afeta algu-
mas supracrustais em alto grau, a definição precisa
das características metamórficas, magmáticas e
deformativas associadas aos eventos Transamazô-
nico e Brasiliano e até mesmo a existência ou não
de um evento tectono-termal no fechamento do
Proterozóico Médio (Ca. 1.000Ma).

O modelo de tectônica de placas postulado para
explicar a evolução crustal no Proterozóico Inferior,
ainda se encontra numa fase embrionária, necessi-
tando pois, de mais dados geocronológicos, isotópi-
cos, petrológicos e geofísicos para consubstanciá-lo.

Colocadas essas questões, as idéias aqui defen-
didas sobre as ambiências geológicas, o são de
forma especulativa, como, por exemplo, em rela-
ção ao Complexo Granjeiro (extremo-sul da folha),
interpretado como um conjunto de rochas com pro-
tólitos de crosta oceânica e de arco-de-ilha, paleo-
proterozóicos (v. item 2.4).

Alternativamente, outros modelos envolvendo,
ou não, geração e subducção de crosta oceânica,
poderiam ser adotados. Como exemplo, citam-se,
o modelo não uniformitarista proposto por Kröner
(1982, 1983) para a evolução de cinturões móveis
no Proterozóico Inferior, e o modelo uniformitarista
sugerido por Silva (1993) para a área investigada.

O modelo visualizado por Kröner (op. cit.), admite
rifteamento, aquecimento e estiramento de crosta
continental como resultante de afinamento litosféri-
co sobre pluma mantélica, podendo levar à forma-
ção de amplas bacias ensiálicas. Na evolução do
processo, ocorre underplating máfico na base da
crosta e ruptura e deslaminação do manto litosférico
subcrustal que pode afundar na astenosfera, indu-
zindo subducção tipo “A” e espessamento crustal.
Este modelo, representado com pequenas modifi-
cações na figura 3.7 é, segundo o próprio autor,
compatível com os movimentos horizontais de pla-
cas tectônicas. A diferença básica reside em não
admitir geração e consumo de crosta oceânica e ser
incompatível com a geração de volumoso magma-
tismo calcialcalino.

O modelo sugerido por Silva (1993) admite uma
evolução unifásica por hidratação, metassomatis-
mo e fusão de cunha mantélica sobrejacente a uma
crosta oceânica. Neste processo não ocorreria fu-
são da crosta oceânica e o magma resultante da fu-
são da cunha mantélica seria enriquecido em
LILEs, evidenciando contaminação induzida pela
crosta oceânica e sedimentos subductados.
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Figura 3.7 – Modelo de placas tectônicas alternativo proposto por Kröner (1983), modificado para explicar a evo-
lução dos cinturões móveis no Proterozóico Inferior. 1) Rifteamento e estiramento de crosta continental, formação
de bacia geossinclinal ensiálica, delaminação do manto subcrustal, underplating máfico na base da crosta e sub-

ducção “A”; encurtamento crustal horizontal, interpilhamento crustal e fechamento da bacia intracontinental.
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