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GEOLOGIAESTRUTURALEGEOTECTÔNICA

3.1 Domínios Tectônicos

Em uma macroanálise da Carta Geológica da Fo-
lha Serra Talhada, verifica-se que o arcabouço re-
gional reflete uma grande mobilidade tectônica
proterozóica. O modelado atual foi implantado atra-
vés de um regime de caráter dúctil transcorrente,
que culminou com a implantação das zonas de ci-
salhamento transcorrentes (ZCTs), as quais, por
vezes, constituem limites aos domínios tectônicos.

3.1.1 Compartimentos Estruturais

Na Folha Serra Talhada, além das coberturas
plataformais paleozóicas e mesozóicas que com-
preendem as bacias de Iara, Fátima, São José do
Belmonte e Araripe, observa-se a presença de qua-
tro domínios ou terrenos tectono-estratigráficos, li-
mitados por zonas de cisalhamentos. Nas porções
norte e centro-norte situam-se os terrenos Granjeiro
e Piancó, delimitados entre si pelo denominado Li-
neamento de Patos. Na região central, e com ampla
distribuição na folha, encontram-se complexos me-
tassedimentares e metavulcano-sedimentares que
constituem o Terreno ou Faixa Piancó-Alto Brígida

(também chamada de Faixa Cachoeirinha-Salguei-
ro). Finalmente, na parte leste-sudeste da folha en-
contra-se a porção representante do Terreno Alto
Pajeú, onde observa-se uma significativa presença
de ortognaisses mesoproterozóicos e intrusivas
graníticas neoproterozóicas (figura 3.1).

3.1.2 Descrição Estrutural por Compartimento

O Terreno Granjeiro compreende na Folha Ser-
ra Talhada uma estreita faixa leste-oeste que si-
tua-se no extremo-norte da folha e apresenta ca-
racterísticas estruturais modeladas, quase que
exclusivamente, pela zona de cisalhamento do
Lineamento Patos.

Os tipos litológicos existentes pertencem aos
complexos Caicó e Serra dos Quintos, os quais
apresentam a predominância de fortes mergulhos
e presença de lineações de estiramento suborizon-
tais. Ocorre também a presença de alguns dobra-
mentos paralelos à direção do cisalhamento e com
planos axiais verticais e subverticais.

O Terreno Piancó está limitado ao norte pelo Linea-
mento Patos e domina a porção centro-norte da folha;
engloba o arcabouço tectônico denominado de Nappe
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dePiancó, já referenciado,ecompreendeopacoteme-
tassedimentar denominado neste relatório de Comple-
xo Piancó, bem como ortognaisses mesoproterozóicos
e granitóides neoproterozóicos (Gomes,1997).

A foliação reliquiar S1 nesse terreno foi substituída,
sendo observados eixos de dobras B2 com orienta-
ção NE-SW, com fracos caimentos e por vezes reori-
entados na direção NW de transporte, devido aos en-
curvamentos por dobras em bainha. Muitas vezes
dobras intrafoliais são observadas com essas dire-
ções. Fatias crustais mais profundas, que chegam à
anatexia, são transportadas e se dispõem em um pa-
drão metamórfico invertido, devido aos sistemas in-
ternos de cavalgamentos, que ocorreram durante a
Orogênese Cariris Velhos, designação proposta por
Brito Neves et al. (1996) para os eventos litogenéticos
e colisionais desde o Mesoproterozóico Superior (ca.
1.100Ma) até o início do Neoproterozóico (ca.
950Ma.), que antecedem aos eventos do Neoprote-
rozóico, pós ca. 750Ma da Orogênese Brasiliana.

Durante a Orogênese Brasiliana ocorreram movi-
mentos de cisalhamento transcorrentes; as primei-
ras movimentações foram de caráter sinistral, exis-
tindo evidências de transpressão com cavalga-

mento oblíquo. Segundo Campos Neto et al.
(1994a), estas faixas miloníticas sinistrais antece-
dem as grandes faixas miloníticas dextrais; as-
sociadas às primeiras ocorrem rampas frontais
para sudoeste, como observa-se a leste de Itapo-
ranga e ao sul de Bonito de Santa Fé. Também
ocorrem zonas de caráter transtensivo que alter-
nam-se em locais de encurvamento das zonas de
cisalhamento, como verifica-se ao sul de Piancó.
Relacionados aos longos domínios transpressivos
dextrais verifica-se a existência de cavalgamentos
oblíquos para nordeste, tais como na região de Ca-
choeirinha - Vazante e a leste de Curral Velho.

O Terreno Piancó-Alto Brígida é a compartimen-
tação tectônica de maior distribuição superficial na
Folha Serra Talhada. Contorna a Nappe de Piancó
e está limitada a sudoeste pela Bacia Sedimentar
de São José do Belmonte, e ao sul pelas ZCs de
Santa Cruz e Jurú-Belém; estando constituída pe-
los complexos metassedimentares e metavulca-
no-sedimentares com forte presença de granitói-
des intrusivos da suíte calcialcalina neoproterozói-
ca. No ambiente dos metassedimentos a foliação
S1 que por vezes pode ser observada em certos lo-
cais está paralela à estratificação plano-paralela da
deposição original, sendo que ocorrem também
estruturas sedimentares que definem uma seqüên-
cia turbidítica. Os metassedimentos sofreram pe-
quena influência dos movimentos tangenciais para
sudeste, verificando-se apenas dobramentos nor-
mais com foliações S2 encurvadas, com planos
axiais S3. Observa-se ainda nos metassedimentos
a presença de cavalgamento oblíquo para nordes-
te, como ocorre a leste de Pedra Branca.

O ambiente metavulcano-sedimentar apresen-
ta-se altamente dobrado e cisalhado, com presen-
ça de dobramentos regionais de 2ª geração com
planos axiais de clivagem S2, por vezes recumben-
tes, denunciando vergências para sudeste, relati-
vas aos movimentos tangenciais Cariris Velhos;
ocorrem também, em alguns locais, vergências
que podem indicar a ocorrência de movimentos
tangenciais posteriores para noroeste ou inversão
de mergulhos. Neste terreno, os indícios de movi-
mentos transpressivos para nordeste ou para su-
deste, relacionados às zonas de cisalhamento si-
nistrais e dextrais, estão bem expostos neste con-
texto metavulcano-sedimentar, principalmente na
região entre Belém, Manaíra, Luanda e Umbuzeiro.
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Figura 3.1 – Compartimentação tectônica
da Folha SB.24-Z-C.



Representando a Faixa de Dobramentos Pajeú-
Paraíba, que foi recentemente desmembrada por
Santos (1996) em Terrenos Alto Pajeú e Alto Moxo-
tó, encontra-se na região sudeste da Folha Serra
Talhada, litótipos do Terreno Alto Pajeú. A unidade
mais antiga, Complexo Metaplutônico Indiscrimina-
do, apresenta ao sul da ZC Afogados da Ingazeira,
juntamente com os litótipos dos complexos Sertâ-
nia e São Caetano, com vergência para sudeste, re-
lacionada ao tectonismo tangencial Cariris Velhos.
O modelado atual desse terreno foi implantado no
evento brasiliano, de caráter transcorrente, onde
zonas de cisalhamento sinistrais e com direção
NE-SW foram também responsáveis por estruturas
transpressivas e rampas frontais para sudoeste.

A deformação mais antiga acha-se impressa nos
ortognaisses do Complexo Metaplutônico Indiscrimi-
nado, como um bandamento gnáissico de alto grau
(Sn). Os metassedimentos dos complexos Sertânia e
São Caetano e os gnaisses mesoproterozóicos que
os intrudem (além do Complexo Metaplutônico Indis-
criminado), foram afetados de um modo geral pelo
tectonismo tangencial já mencionado, o qual é inter-
pretado, segundo Veiga Jr. & Ferreira (1990), a partir
de foliações de baixo ângulo, de caráter penetrativo,
associados a critérios cinemáticos (Lx) tais como su-
perfícies S/C, boudins rotacionados e assimétricos,
“mica fish” e estruturas delta e sigma, observadas
nas orto e paraderivadas de rake geralmente forte (fi-
gura 3.2). Pelo menos duas fases de deformação es-
tão relacionadas a esse tectonismo; a fase D1 é ca-
racterizada por uma xistosidade ou discreto banda-
mento composicional (S1), truncando em baixo ân-
gulo o acamamento (S0); em outros locais observa-se
um ângulo com S2 e, excepcionalmente verificam-se
dobras F2 afetando S0 já com foliação paralela (S0 +
S1). Nesses últimos casos, D2 será uma foliação de
crenulação pouco espaçada que evolui até a trans-
posição; ainda associada a D2, ocorre lineação de in-
terseção (S1/S2), rods de quartzo e eixos de minido-
bras. Em geral, nos afloramentos dos complexos Ser-
tânia e São Caetano observa-se, um plano composto
S1 + S2 (constituído por quartzo, biotita, plagioclásio
� sillimanita) ao qual se associam os indicadores cine-
máticos mencionados (figura 3.3).

A variação regional de grau metamórfico, possi-
velmente está relacionada à deformação D1 + D2.
Entre o limite NNW desse terreno (ZCs de Ju-
rú-Belém e Stª Cruz) e a ZC de Afogados da Ingazei-

ra domina a fácies anfibolito baixo a médio, por ve-
zes com presença de porfiroblastos de cordierita e
sillimanita, indicando condições de metamorfismo
mais alto. A sul da ZC Afogados da Ingazeira os fe-
nômenos de migmatização podem ser explicados
pelo empilhamento de nappes. Como testemunho
da cinemática do Evento Brasiliano ocorre a defor-
mação D3, que inclui dobramentos e zonas de cisa-
lhamento, aos quais se associam granitóides sin,
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Figura 3.2 – Resumo dos principais critérios cinemáti-
cos. (A) Superfície S/C em micaxistos; (B) Augen

assimétricos, microjuntas de extensão - T, Estruturas
em delta sigma; (C) Shear Bands ou C’; (D) Boudinage

assimétrica S/C (E) Boudinage assimétrica com C’.
Fonte: Veiga Jr. & Ferreira (1990).

Figura 3.3 – Ortognaisse leucogranítico intrudindo nos
micaxistos e paragnaisses. Foliação do ortognaisse

concordande com o fabric S1+2 do paragnaisse.
Fonte: Veiga Jr. & Ferreira (1990).
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tardi e pós-tectônicos. Esse evento redobrou e refoli-
ou as estruturas anteriores, modificando a estrutura
original de S1 + S2. Esses dobramentos têm plano
axial verticalizado a levemente inclinado e variam de
abertos a apertados com eixos suborizontais. O fa-
bric D3 inclui clivagem espaçada (S3) e lineações de
crenulação (Lb3), bem como lineações minerais e in-
dicadores cinemáticos de baixo rake (figura 3.4).
Como plano-axiais de F3, ocorrem mobilizados peg-
matóides que apresentam boudinage assimétrica
no plano horizontal, os quais, em concordância com
o paralelismo dos elementos lineares (Lx/Lb) permi-
tem relacionar esses dobramentos às transcorrênci-
as. Estruturas menores, shear bands e kinks, afetam
a foliação S3 e superfícies pretéritas. Possivelmente
trata-se de variações de taxa de strain/deslocamen-
to das deformações D3, ou são eventos posteriores
(D4) e de pouca penetratividade. No Terreno Alto Pa-
jeú ressalta-se a presença de estruturas de regime
dúctil-rúptil, como pseudotaquilitos e fraturas exten-
sionais sigmóides preenchidas por quartzo, em coe-
rência cinemática com as transcorrências e, ainda,
observa-se evidência de reativação da ZC Afoga-
dos da Ingazeira em regime rúptil, com catáclase
associada e estrias que indicam falhamentos exten-
sionais.

Nos terrenos Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú, fa-
lhas e fraturas na direção NE-SW e em menor intensi-
dade NW-SE, sucedem as deformações dúcteis.
Destacam-se as falhas normais, as quais, provavel-

mente, condicionaram a implantação das bacias de
Fátima, São José do Belmonte e Araripe. Segundo
Campos Neto et al. (1994a), no Cambriano Superior
ocorreu a transição entre o ambiente compressivo
colisional do Cinturão Transpressivo, de cisalhamen-
to dúctil-rúptil dextral, Patos-Floresta e a distensão
pós-orogênica. Predominam as estruturas distensi-
vas, de fraturamento T noroeste, remanescente de
tensores do período colisional, seguindo-se uma mi-
gração horária na orientação da direção trativa, de
NE-SW para SE-NW, gerando fraturas anti-Riedel NE
que foram preenchidas pelos diques ultrapotássicos.
Ocorreram: reativação dos tensores e uma nova reo-
rientação da direção trativa, surgindo as falhas nor-
mais na direção NE e um intenso fraturamento.

3.1.3 Geocronologia e Geotectônica

A Província Borborema (PB) apresenta uma evo-
lução geotectônica bastante complexa, tendo sido
caracterizada ao norte do Lineamento Patos por um
embasamento paleoproterozóico, enquanto que,
ao sul do mesmo, estudos recentes indicam a cola-
gem de terrenos à margem norte do Cráton do São
Francisco, principalmente durante os eventos Cari-
ris Velhos e Brasiliano.

Conforme as tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, a Folha Serra
Talhada dispõe de datações radiométricas pelos
métodos K/Ar, Rb/Sr, U/Pb, Ar/Ar e Pb/Pb, as quais
são principalmente de rochas graníticas, sienitos,
ortognaisses, metavulcânicas ácidas, xistos e
quartzito. Essas datações, juntamente com os estu-
dos petrológicos, de metamorfismo e estruturais,
têm proporcionado um aumento considerável de
informações geológicas e tectônicas da região
onde está inserida a área objeto desta nota explica-
tiva, bem como permitido um avanço nas interpre-
tações de modelos geotectônicos.

Os registros do Evento Cariris Velhos (CV) se es-
tendem preferencialmente ao sul do Lineamento
Patos, entre 1.200Ma e 950Ma, e compreendem a
interação de placas litosféricas, incluindo diver-
gências e convergências. As rochas plutônicas e
vulcano-sedimentares geradas nesse evento apre-
sentam protólitos de idade mesoproterozóica. Brito
Neves et al., (1996), caracterizam uma proposta
afirmando que todo o Sistema Pajeú-Paraíba, bem
como a Faixa Piancó-Alto Brígida, que correspon-
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Figura 3.4 – Padrão de interferência entre F3 e F1+2. O plunge
dos eixos F1+2 pode ser forte, enquanto F3 é sempre suave.

Fonte: Veiga Jr. & Ferreira (1990).
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Tabela 3.1 – Dados Geocronológicos: Folha Serra Talhada 1:250.000.
Nº de
ordem

Nº de
campo/referência

Nº de
laboratório

Rocha
Material

analisado
Idade (Ma)

Localização em
UTM

Unidade estratigráfica

1 PV-78-PB-C 603 Biotita Granito hb 532� 16
543750 mE

9137000 mN
N� 2a

Granito Itaporanga

2 GRS 2410 Sienito RT 543� 15
594750 mE

9125250 mN
N� 4b

Sienito Triunfo

3 OB-T-17 278 Granito bt 547� 16
592500 mE

9203500 mN
M� 4

4 PV-104-RN 623 Granito px 1.220� 220
539250 mE

9215000 mN
P� 1

Ortognaisse tonalítico

5 0B-P64 338 Granito bt 537� 16
5395000 mE

9135500
N� 2a

Granito Itaporanga

6
Ferreira, V.P.

1991
–– Sienito fd 575� 23

587500 mE
9124500 mN

N� 4b
Sienito Triunfo

7
Ferreira, V.P.

1991
–– Sienito af 610� 24

588500 mE
9130750 mN

N� 4b
Sienito Triunfo

8 ERB –– Basalto RT 173
539500 mE

9135500 mN
Mrg

Complexo Riacho Gravatá

9 –– –– Muscovita xisto RT 675� 10
608750 mE

2118500 mN
Msc

Complexo São Caetano

10
Ferreira, V.P.

1991
–– Feldspato sienito fd 526,84� 8,55

607500 mE
9136000 mN

N� 4b
Sienito Triunfo

11
Mariano, G.

1989
–– Biotita granito RT 561,83� 10,42

527750 mE
9143000 mN

N� 2a
Granito Itaporanga

Método K/Ar hb - hornblenda bt - biotita fd - feldspato RT - Rocha Total px - piroxênio af - anfibólio

Tabela 3.2 – Dados Geocronológicos: Folha Serra Talhada 1:250.000.

Nº de
ordem

Nº de
campo/referência

Nº de
laboratório

Rocha Material
Idade

convencional
(Ma)

Localização em
UTM

Unidade estratigráfica

12 Mh - 110D 4303 Quartzito RT 1.399� 35
561000 mE

92245000 mN
Msq Complexo

Serra dos Quintos

13
(Piaus)

Brito Neves et al. 1996
––

Metavulcânicas
ácidas

RT 950� 7
601500 mE

9166500 mN
Mp Complexo

Poço dos Cachorros

14 Mariano G. 1989 ––
Granito monzonítico

porfirítico
RT 619� 21,7

596500 mE
9196750 mN

N� 2

Granito Itaporanga

15
V.P.

Ferreira 1991
–– Sienito RT 583� 12

590000 mE
9133250 mN

N� �

Sienito Triunfo

16
Brito Neves,

Geocronol USP
–– Ortognaisse RT 973,5� 16

655750 mE
9178000 mN

M� 4 Biotita
augen-ortognaisse

Método Rb/Sr RT - Rocha Total

Tabela 3.3 – Dados Geocronológicos: Folha Serra Talhada 1:250.000.
Nº de
ordem

Nº de
campo/referência

Rocha Material Idade (Ma)
Localização em

UTM
Unidade Estratigráfica

17
(Piaus)

B. Neves et al. 1996
Metarriolito zr 1.070� 30

601250 mE
9166750 mN

Mpc Complexo
Poço dos Cachorros

18
(Manaíra)

B. Neves et al. 1996
Xisto biolítico zr 1.126� 16

589000 mE
9155250 mN

Mrg Complexo
Riacho Gravatá

Método U/Pb zr - zircão

Nº de
ordem

Nº de
campo/referência

Rocha Material Idade (Ma)
Localização em

UTM
Unidade estratigráfica

19 Mariano, G. 1989 Granito hb 584� 5,5
594500 mE

9194250 mN
N� 2a

Granito Itaporanga

20 Mariano, G. 1989 Granito bt 540� 4,7
594500 mE

9194250 mN
N� 6a

Granito Itaporanga
Método Ar/Ar hb - hornblenda bt - biotita

Nº de
ordem

Nº de
campo/referência

Rocha Material Idade (Ma)
Localização em

UTM
Unidade Estratigráfica

21
(Afogados da Ingazeira)

Silva et al., 1996
Monzogranito foliado zr 1.969� 29

651.000 mE
9142.250 mN

Complexo Metaplutônico
Indiscriminado

Método Evaporação de Chumbo zr - zircão



dem à Zona Transversal, foram submetidos aos
processos orogenéticos Cariris Velhos e defendem
de forma comedida o CV como marco de constru-
ção orogenética no domínio da Zona Transversal,
parte norte da Zona de Dobramento Riacho do Pon-
tal e a porção ocidental do Maciço/Terreno PE-AL.
A discriminação do evento CV e sua retomada em
eventos subseqüentes do Neoproterozóico atesta
o caráter policíclico das faixas móveis.

O Evento Brasiliano, responsável pelo modelado
atual de toda a Província Borborema, está caracte-
rizado na Folha Serra Talhada por datações em tor-
no de 750-550 Ma; pela implantação de um regime
dúctil-rúptil transpressivo e profusão de um pluto-
nismo calcialcalino, concluindo com um regime
distensivo e instalação de uma suíte peralcalina no
Cambriano.

A fim de fornecer uma visão global da evolução
geotectônica da Província Borborema, e em especial
do Domínio da Zona Transversal, onde situa-se a Fo-
lha Serra Talhada, apresenta-se a seguir os principais
modelos do pensamento geocientífico na província.

3.2 Principais Modelos da Evolução Geotectônica

Segundo Brito Neves (1975), o estudo geotectônico
realizado na região permitia considerá-la como o pro-
duto de tectogênese final do Pré-Cambriano, de “uma
região geossinclinal em mosaico entre as porções cra-
tônicas do São Francisco, ao sul, e São Luís/Gurupi, ao
norte. O autor dividiu a região do Pré-Cambriano nor-
destino em faixas de dobramentos e maciços, relacio-
nados a seguir: faixas de dobramentos Sergipana, Ria-
cho do Pontal, Pajeú-Paraíba, Piancó-Alto Brígida e Se-
ridó e a região do Médio Coreaú. Foram individualiza-
dos cinco maciços medianos: PE-AL (de maior exten-
sãoareal),RioPiranhas,Tróia,SantaQuitériaeGranja,e
a Zona Geoanticlinal de Teixeira. O autor considerou o
Ciclo Transamazônico (2.000 � 200Ma) como etapa
principal de cratonização do embasamento da região
dobrada, incluindo os núcleos cratônicos que a delimi-
tam e os maciços medianos, e destacou alguns even-
tos posteriores. Uma importante etapa termotectônica
regional há 1.100 � 150Ma, salientada por rejuvenesci-
mento isotópico nos maciços medianos é considerada
como de provável instalação da região geossinclinal.
Em 650 � 30Ma, teria ocorrido a etapa principal de tec-
togênese brasiliana, fecho do dobramento, metamorfis-

mo e granitização sin-cinemática (figura 3.5). Segundo
Brito Neves (1983) seguiram-se ainda dois eventos de-
marcados pela geocronologia: há 540 � 30Ma ocorreu
o evento termotectônico tardio, com instalação de inú-
meros corpos graníticos e sienitos circunscritos, e movi-
mentaçãoao longodos lineamentose falhasprofundas;
e, finalmente, entre 510 e 460Ma, deu-se o surgimento
gradativo da região dobrada e incorporação da mesma
à plataforma brasileira.

Na tese de livre docência na USP, Brito Neves
(1983), revê os conceitos e metodologias usados na
concepção do Mapa Geológico do Nordeste Orien-
tal, efetua uma síntese histórica da documentação
cartográfica geológica do Nordeste e ainda executa
uma análise do mapa de integração apresentado,
que contém a Província Borborema e partes das pro-
víncias confinantes. Na análise efetuada, o autor dis-
criminou cinco principais elementos geológicos na
Borborema, sendo, os dois primeiros, os tipos de ter-
renos pré-cambrianos sem conotação geotectônica:

a) terrenos gnáissico-migmatítico-graníticos;
b) terrenos metassedimentares e metavulcano-

sedimentares ou cinturões metamórficos;
c) lineamentos ou geofraturas são marcados

pela linearidade e por vezes delimitam os tipos de
terreno acima assinalados;

d) rochas magmáticas apresentam alta expressi-
vidade no mapa geológico, principalmente as lito-
logias graníticas e afins;

e) as coberturas da Província Borborema estão
esparsamente distribuídas e representam marcos
de importantes eventos da evolução geológica, des-
de o Pré-Cambriano até o Cenozóico, e muitas ve-
zes refletem descontinuidades do embasamento.

Com base no conceito dos elementos geológicos
principais, o autor propôs para a Província
Borborema uma subdivisão territorial em cinco do-
mínios, utilizando fundamentos geológicos, os quais
também refletem aspectos geotectônicos, magnéti-
cos, metalogenéticos etc. Trata-se de um arranjo si-
métrico dos domínios geológicos, conforme obser-
va-se no mapa condensado na figura 3.6. Nesse
contexto, a Folha Serra Talhada situa-se principal-
mente no Domínio Central, e pequena porção no Do-
mínio Centro-Oriental.

Jardim de Sá et al. (1992), em trabalho publicado
na Revista Brasileira de Geociências, intitulado
“Terrenos Proterozóicos na Província Borborema e
a Margem Norte do Cráton do São Francisco”, fa-
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Figura 3.5 – Elementos geológicos da Província Borborema.
Fonte: Brito Neves (1983).
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Figura 3.6 – Domínios geológicos da Província Borborema.
Fonte: Brito Neves (1983).
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zem uma revisão das concepções aventadas por
vários autores acerca da Província Borborema.
Lembram que a noção clássica de uma extensa re-
gião geossinclinal neoproterozóica na província,
deformada durante o Ciclo Brasiliano, havia sido
postulada nos trabalhos de Almeida (1967), Almei-
da et al. (1977) e Brito Neves (1975 e 1983); com
ocorrência de sistemas de empurrões com vergên-
cia para o Cráton do São Francisco. Os autores re-
cordam que nos anos seguintes pesquisas estrutu-
rais e radiométricas conduziram ao questionamen-
to sobre o papel do Ciclo Brasiliano na Província
Borborema, como gerador ou retrabalhando dife-
rentes faixas supracrustais. Por conseguinte, pro-
curou-se distingüir faixas com evolução monocícli-
ca brasiliana (ex. Faixa Sergipana) daquelas com
registro de estruturas de um ciclo prévio. Jardim de
Sá et al. (op. cit.), concluem que muitos argumentos
conduziram a proposição de uma evolução policí-
clica transamazônica-brasiliana para a Faixa Seri-
dó e outras seqüências julgadas correlatas e lem-
bram que outros autores defenderam uma evolu-
ção monocíclica brasiliana.

Considerando que a Folha Serra Talhada encontra-
se no contexto da porção central da Província Borbore-
ma, é importante verificar que os autores discutem esta
região com um questionamento bastante pertinente: se
teria ocorrido acresção de terrenos ou existiu uma litos-
fera continental única durante o Proterozóico. As pes-
quisasdesenvolvidasnesseamplosetor,aonortedoLi-
neamento Pernambuco, têm conduzido à interpretação
de que o Ciclo Brasiliano caracterizou-se pelo estabele-
cimento (ou a simples deformação ?) de uma faixa com
feições ensiálicas (caso da Faixa Orós), pela adição de
magmas juvenis (provavelmente mais significante na
crosta inferior), especialmentepelo retrabalhamentode
unidades e terrenos mais antigos. Por outro lado, obte-
ve-se evidências compatíveis com uma litosfera conti-
nental formada por blocos distintos (terrenos suspeitos
oualóctones?),cujaamalgamaçãopode terocorridono
Ciclo Brasiliano e/ou creditada a evento(s) pré-brasilia-
no (s). No setor delimitado entre o Lineamento Pernam-
buco e a região central do Ceará, o Ciclo Brasiliano tem
a sua melhor expressão no plutonismo granitóide con-
temporâneo ao sistema de cisalhamentos transcorren-
tesezonas transpressivascompredominânciadecine-
mática dextral, fato esse claramente observado na Fo-
lhaSerraTalhada.Porsuavez,ometamorfismobrasilia-
no é, em geral, de pressões baixas e varia da fácies xis-

to-verde a fácies anfibolito, com visível associação com
maciços granitóides e zonas de cisalhamento. A boa
quantidade de informações acerca de ortognaisses
com idades de 1,0Ga e 2,0Ga, relacionados a contex-
tos com deformações tangenciais, em diferentes locais,
com a conotação de suítes orogenéticas e com o su-
porte adicional de estudos geoquímicos, levou os auto-
res à interpretação de um contexto policíclico para as
metaplutônicas e supracrustais encaixantes. Os auto-
res também afirmam que além das feições cronoestrati-
gráficas e deformacionais contrastantes entre as faixas
supracrustais, a idade do embasamento de alto grau
pode diferir entre setores distintos da Província Borbo-
rema e lembram que a existência de suítes TTG de ida-
dearqueana (2,7 -2,5Ga),ocorrememlugaresdistintos
da província. Finalmente, concluem que os dados dis-
poníveis são sugestivos de que, em lugar de uma litos-
fera continental contínua, a Província Borborema é bas-
tante heterogênea e se compõe de terrenos (domínios
etc.) de evolução distinta, que apresentam retrabalha-
mento e acresção magmática brasiliana.

Concluindo o trabalho, os autores levantam duas
questões para discussão: se ocorreram suturas pro-
terozóicas na Província Borborema (?) e qual o con-
texto geodinâmico dos terrenos pré-brasilianos na
Província Borborema (?). Os trabalhos de detalhe
efetuados no continente africano permitem avaliar
que a zona de sutura pan-africana, localizada a leste
do Cráton Oeste Africano deve-se prolongar no Bra-
sil, encoberta pelos sedimentos da Bacia do Parnaí-
ba. Quanto à porção central da Província Borbore-
ma, surgem várias questões. Qual o significado da
tectônica transcorrente que apresenta continuidade
na África? Seria ela relacionada a escoamento late-
ral (escape tectônico), tardio à colisão dos escudos
do Hoggar/Nigéria/Borborema com o Cráton Oeste
Africano/São Luís? Ou a resultante de convergência
oblíqua dessas placas? Ou ambos os fenômenos fo-
ram contínuos no tempo? Se a aglutinação de terre-
nos se deu durante o Ciclo Brasiliano, envolvendo
movimentos transcorrentes/transformantes, algu-
mas das grandes zonas de cisalhamento na Provín-
cia Borborema são candidatas a representarem zo-
nas de sutura, principalmente aquelas associadas a
anomalias gravimétricas demarcadas por corpos
máfico-ultramáficos e separando setores com geo-
logia/geocronologia contrastantes. Quanto à história
pré-brasiliana, parece haver continuidade evolutiva
entre as suítes magmáticas datadas ca. 2,0-1,9Ga e
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aquelas 1,8-1,7Ga Por outro lado, quanto às se-
qüências 1,2-1,0Ga, resta definir se o atual nível
crustal desses terrenos orogênicos já apresentava
feições de intensa deformação tangencial (� alto
grau metamórfico) em tempos pré-brasilianos ou se
representavam faixas intracontinentais afetadas por
processos orogênicos de menor importância.

Em sua tese de doutorado em 1994, Jardim de Sá
fez reavaliação dos inúmeros estudos realizados na
Província Borborema, tratando com especial atenção
a Faixa do Seridó. Dentre as suas concepções e/ou
afirmativas, destacamos aquelas de maior importân-
cia no contexto geotectônico da Província Borborema.
Os ortognaisses do embasamento representam, qua-
se totalmente, magmas juvenis extraídos da cunha do
manto metassomatizado acima de zonas de subduc-
ção. Portanto, considera-se que o Complexo Caicó foi
originado pela sucessiva acresção de arcos magmáti-
cos, gerando uma protocrosta siálica, ao longo de um
evento orogênico (D1), informalmente referido como
Paleotransamazônico (2,3-2,15Ga). Nappes e dobras
recumbentes perfazem um evento contracional de
grande penetratividade (D2), em condições da fácies
xisto-verde a anfibolito e com transporte para SSE, en-
quanto suítes graníticas sin a tardi-tectônicas (G2)
constituem uma feição marcante desse evento tectôni-
co, o qual é atribuído a um processo colisional datado
em 1,9 � 0,1Ga e referido como Neotransamazônico. A
ocorrência de supracrustais e deformação tangencial
de idades distintas (meso e paleoproterozóicas), se-
paradas por zonas de cisalhamento e associadas a fe-
ições geofísicas específicas, sugere que a Província
Borborema é composta de vários terrenos alóctones,
aglutinados no curso da Orogênese Brasiliana e, pos-
sivelmente, de um evento ca. 1,0Ga. Numa etapa final,
todo o bloco situado entre as suturas principais que
margeiam os crátons foi submetido a retrabalhamento
transcorrente com extrusão lateral de blocos (tabela
3.4 – Modelos de Evolução em Faixas Orogênicas, se-
gundo Jardim de Sá, 1994). Esse autor, considerando
a rede de cisalhamentos transcorrentes brasilianos e a
dificuldade de interpretação integrada devida à carên-
cia de informações estruturais-cinemáticas, lembra
que no Domínio da Zona Transversal o movimento (ou
o principal incremento) nas ZCs de trend NE a ENE é
sinistral. Esse autor afirma que o rejeito sinistral nas zo-
nas NE parece ser sincrônico ao funcionamento dex-
tral das ZCs E-W, podendo ser interpretado como um
movimento antitético conjugado com a rotação dos

blocos situados entre as ZCs de Patos e Pernambuco,
o arranjo dominó (figuras 3.7 e 3.8). O modelo dominó
proposto é corroborado pelos dados estruturais relati-
vos ao alojamento de alguns plútons brasilianos. Nas
funções dos cisalhamentos NE e E-W, o modelo domi-
nó prevê a abertura de espaços e a formação de cu-
nhas transtracionais, adequadas para entrada e aloja-
mento de magmas.

Campos Neto et al. (1994b) em relatório intitula-
do “Domínio Tectônico Rio Pajeú: Orogêneses Su-
perpostas no Ciclo Brasiliano/Pan-Africano” afir-
mam que o acúmulo de informações existentes de-
monstra um quadro tectônico no qual sistemas oro-
gênicos se superpõem na aglutinação do Gondwa-
na. Este trabalho, realizado na Zona Transversal,
que compreende os terrenos que encontram-se
preservados entre as zonas de cisalhamentos dúc-
teis dextrais dos sistemas Patos e Pernambuco,
procura discutir, a partir da geologia deste domínio
da Província Borborema, os registros de estágios
do ciclo de aglutinação do supercontinente, no
caso do Ciclo Brasiliano/Pan-Africano; desde a
abertura mesoproterozóica até o fechamento neo-
proterozóico-cambriano do oceano Brasilides. No
âmbito desse domínio, duas orogêneses maiores
se superpuseram os estágios de subducção e coli-
são de um evento orogênico mesoproterozóico ter-
minal e a Orogênese Cariris Velhos, e os estágios
semelhantes que no Neoproterozóico III e no Cam-
briano levaram ao fechamento completo desse se-
tor do oceano Brasilides, denominados de Orogê-
nese Transnordestina por esses autores.

Campos Neto et al. (op. cit) consideram que o
Domínio da Zona Transversal, chamado por estes
autores de Domínio Tectônico Rio Pajeú (DTRP) ca-
racteriza-se pela reunião de sistemas orogênicos
superpostos em uma assembléia tectônica distinta
das existentes nos sistemas setentrionais e meridi-
onais. Essa assembéia seria constituída de distin-
tos terrenos metassedimentares, metavulca-
no-sedimentares e metaplutônicos, relacionados à
história do Sistema orogênico Cariris Velhos, sobre
os quais incidiu expressivo magmatismo e as estru-
turas do Sistema transpressivo dextral Pa-
tos-Floresta, da Orogênese Transnordestina. Nes-
se contexto, os autores consideram o Terreno ou
Faixa de Dobramentos Piancó-Alto Brígida
(FDPAB) constituída por um complexo metavulca-
no-sedimentar do tipo rifte, seguido por um com-
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plexo metaturbidítico com metavulcânicas espar-
sas e de filiação desconhecida e sobreposto por
metapelitos em uma nappe de cavalgamento; reco-
nhecendo informalmente as seguintes unidades:
Complexo Metavulcano-Sedimentar Riacho Grava-
tá, Complexo Metavulcano-Sedimentar Poço dos
Cachorros, Complexo Metaturbidítico Serra do
Olho D’Água e Nappe Piancó e considerando suas
unidades basais como pré-orogênicas ao Sistema
Cariris Velhos. Por outro lado, as unidades orogêni-
cas desse sistema predominam no sudeste do Do-
mínio Tectônico e correspondem a um complexo
metavulcano-sedimentar com afinidade de um

arco vulcânico calcialcalino potássico, associado
com metagrauvacas vulcano-clásticas e com uma
seqüência metapelítica, constituindo a Faixa de
Dobramento Pajeú-Paraíba (figura 3.9). Quanto ao
tectonismo, consideram a Orogênese Cariris Ve-
lhos com domínio de estágio colisional, ocorrendo,
posteriormente, a Orogênese Transnordestina, a
qual apresenta expressivo volume de rochas plutô-
nicas que marcam entrada do Neoproterozóico III,
compreendendo plútons com tendência calcialca-
lina potássica e shoshonítica com assinatura quími-
ca sugestiva de origem relacionada a subducção
de placa orogênica, em que as rochas sugestivas
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Tabela 3.4 – Modelo de evolução crustal em faixas orogênicas na Províncias Borborema (Fse, DCC e DZT).

Fonte: Jardim de Sá (1994).

Jardim de Sá et al. (1998, 1990)
Brito Neves et al. (1990)

Caby (1998)
Caby et al. (1991)

OROGÊNESE E GRANITOGÊNESE (G3) BRASILIANA (600 � 100Ma.)

Deformação transcorrente ou transpressiva, associada a metamorfis-
mo predominante de tipo BP/AT.

Supracrustais neoproterozóicas ausentes.

Deformação transcorrente ou transpressiva, contemporânea ou pene-
conteporânea a zonas de deformação tangencial.
Metamorfismo BP/AT lateral ou subseqüente a evento de P média as-
sociado às nappes.

Deposição de turbiditos flyschóides (Seridó, Cachoeirinha).

(lapso de tempo importante)
OROGÊNESE TRANSAMAZÔNICA

(2,0-1,9Ga.)
(Ou ca. 1,0-0,9Ga. no DZT ?)

Deformação tangencial e metamorfismo de P média associado. Grani-
tóides sin-origênicos � 2 e similares.
Turbiditos flyschóides sucedendo a depósitos pré-orogênicos (Seri-
dó, Salgueiro-Cachoeirinha, parte do Ceará e Independência), de ida-
de paleoproterozóica (ou mesoproterozóica no DZT).

Granitóides anorogênicos (tipo � 2 e associados). Seqüências platafor-
mais paleo a mesoproterozóicas (Jucurutu, Equador; correlatadas no
DZT; parte do Ceará e Independência).

(lapso de tempo)

OROGÊNESE ca. 2,2 ou 2,7Ga. REGISTRO LOCAL DE OROGÊNESE

Embasamento de idade arqueana ou paleoproterozóica, previamente
deformado e migmatizado em vários setores.

Embasamento com protólitos vulcano-sedimentares e plutônicos de
baixo grau e unidades de alto grau localizadas.

Fse, Formação Seridó, DCC-Domínio Ceará Central, DZT-Domínio da Zona Transcorrente.

"Linha Sienitóide"
ZC Patos

ZC Pernambuco

Figura 3.7 – Modelo de funcionamento integrado
das ZCs dextrais E - W e sinistrais NE,

no Domínio da Zona Transversal.
Fonte: Jardim de Sá (1994).

Figura 3.8 – A deformação transcorrente brasiliana no DZT é
interpretada como modelo “dominó”, com rotação de blo-
cos e ciração de espaços para alojamento de magmas.

Fonte: Jardim de Sá (1994).
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de arco magmático teriam se desenvolvido pelo
consumo da placa oceânica. Por outro lado, caval-
gamentos oblíquos para NE se superpuseram a
nappes para SE da Orogênese Cariris Velhos e,
ainda, pares sinistrais de zonas de cisalhamento di-
recionais estão ligados às rampas frontais de ca-
valgamento para SW. Finalmente, os autores afir-
mam que o caráter transpressivo geral do Cinturão
de Cisalhamento Patos-Floresta está evidenciado
não só pelo arranjo em flor positiva de suas princi-
pais zonas de cisalhamento, como pela presença
de uma foliação milonítica de baixo ângulo e asso-
ciada a cavalgamentos oblíquos. Mais tarde, a tran-
sição ao regime distensivo favoreceu ambientes
propícios ao magma ultrapotássico, seguido no fi-
nal por enxames de diques, que ocorreu no Cam-
briano Superior, com a modificação do campo de
esforços, o que veio a facilitar posteriormente o
aparecimento de fraturamentos e falhas normais,
provavelmente responsáveis pela instalação das
bacias siluro-devonianas (vide tabela 3.5 – Quadro
Tectônico do Domínio Rio Pajeú, concebido por
aqueles autores).

Segundo Santos (1995) a parte sul da Província
Borborema parece ter evoluído através de meca-

nismo de rifteamento, acresção, amalgamação e
dispersão de terrenos, conforme padrões verifica-
dos em faixas orogênicas mais jovens, como na
Cordilheira Americana e nos Apalaches. Dois epi-
sódios orogênicos podem ser reconhecidos nessa
região: Cariris Velhos (1,1-0,95Ga) e Brasiliano
(0,75-0,55Ga). Afirmam também que dados isotópi-
cos e geofísicos confirmam a existência dessa tectô-
nica de terrenos, cujos limites estão expressos por
zonas de cisalhamento e anomalias gravimétricas.
Esse autor definiu na Folha Floresta (1:250.000) os
terrenos tectono-estratigráficos Alto Pajeú (TAP) e
Alto Moxotó (TAM) que apresentam contrastes entre
si, tais como características petrológicas e geocro-
nológicas, que refletem diferenças de rochas-fonte
e de eventos tectônicos. O Complexo Granítico La-
goa das Pedras (CGLP), que constitui o foco do tra-
balho apresentado, faz parte de um conjunto de in-
trusões graníticas múltiplas, situadas no TAP, junto
ao limite com o TAM. No TAP, as supracrustais do-
minantes são de origem sedimentar e pertencem
ao Complexo Sertânia, existindo ainda uma contri-
buição vulcânica ou vulcano-clástica, enquanto
que o TAM é constituído por rochas metavulca-
no-sedimentares do Complexo Cabrobó, uma suíte
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Figura 3.9 – Hipótese paleogeográfica (Cariris Velhos). Fonte: Campos Neto et al. (1994).
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máfico-ultramáfica, metagranitóides leucograníti-
cos e trondhjemíticos e um bloco do embasamento
granulítico. O autor demonstrou também que estru-
turalmente existem diferenças significativas entre
os terrenos TAP e TAM e reforçam as diferenças en-
tre eles, analisando as características geoquímicas
do magmatismo Cariris Velhos. No TAP, a Suíte Ser-
rote das Pedras é toleiítica, com padrões geoquími-
cos similares aos de um MORB enriquecido, en-
quanto o complexo contracional apresenta carac-
terísticas dos granitos tipo S. Os granitos brasilia-
nos ocorrem apenas no TAP. Enquanto o granodio-
rito Riacho do Icó trata-se de uma suíte híbrida de
arco continental, o leucogranito São João possui
características de uma suíte crustal colisional intru-
siva, segundo a classificação de Barbarian (1990 in

Santos, 1995). A Folha Serra Talhada engloba uma
parte do Terreno Alto Pajeú e, conforme esses auto-
res, no TAP, ambos os ciclos, Cariris Velhos e Brasi-
liano, produziram segmentos acrescionados e
amalgamados.

Santos, em 1996, apresentou no Congresso Bra-
sileiro de Geologia, o “Ensaio Preliminar sobre Ter-
renos e Tectônica Acrescionária na Província da
Borborema”, onde faz uma revisão conceitual acer-
ca da evolução de mecanismo de colagem de ter-
renos de natureza variada, a qual é referida às ve-
zes como tectônica acrescionária; explanando que
margens continentais fanerozóicas, tais como a
Cordilheira Americana e os Apalaches, compreen-
dem uma história bem mais complexa do que aque-
la concebida no modelo clássico da tectônica de
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Tabela 3.5 – Quadro tectônico do Domínio Rio Pajeú. Fonte: Campos Neto et al. (1994).

MA
FAIXA

PIANCÓ-ALTO BRÍGIDA
ALTO TEIXEIRA

FAIXA
PAJEÚ-PARAÍBA

EVENTO TECTÔNICO

355
438

Regime distensivo com direção trativa principal a NW-SE, fraturamento e falhas
normais - bacias siluro-denovianas.

Bacias extensionais intra-
placa.

Tafrogênese.

500
438

Plutonismo peralcalino e ultrapotássico
Tração NW-SE.

Estágio colisional tardio a
pós-colisional.

Orogênese

Transnordestina

540
555

Plutonismo calcioalcalino de alto potássio, subalcalino e peraluminoso
Cinturão transpressivo de cisalhamento dúctil dextral Patos-Floresta.

Estágio colisional.

580
620

Plutonismo calcioalcalino
(Tipo Conceição) e cal-
cioalcalino potássico
(Tipo Itaporanga).

Plutonismo álcali-cálcico
de afinidade shoshonítica
(Tipo Teixeira).

Estágio controlado por
subducção para sudeste
de placa oceânica.

750 Plutonismo calcioalcalino
potássico e subalcalino.

Estágio colisional tardio.

Orogênese

Cariris

Velhos

950
1.000

Pilhas de cavalgamentos
para sudeste, como a es-
trutura da Nappe Piancó.
Metamorfismo regional.

Pilhas de cavalgamentos
para sudeste, como a es-
trutura na Nappe Piancó
Metamorfismo regional.

Granitos peraluminosos
Complexo São Caetano.

Estágio colisional.

1.050 Unidade da Nappe Pian-
có e Complexo Metaturbi-
dítico Serra Olho d’Água.
Complexo Metavulcano-
sedimentar Poço dos Ca-
chorros.

Associação plutônica de
raiz de arco magmático.

Complexo Metavulcano-
sedimentar Irajaí-Sertânia.

Estágio controlado por
subducção para noroeste
de placa oceânica.

1.050 Complexo Metavulcano-
sedimentarRiachoGravatá.

Estágio rifte.
Oceano

Brasilides1.200
1.700

Adelgaçamento e Under-
plating.

Adelgaçamento e Under-
plating.

Estágio dômico.

2.000
2.200

Migmatitos à mesossoma
de hornblenda-biotitato-
nalito-gnaisses.

Aglutinação continental.

2.500 Acresção



placas. Visto que os terrenos metamórficos rara-
mente preservam suas relações estratigráficas ori-
ginais, a caracterização dos mesmos envolve o re-
conhecimento de blocos com a análise evolutiva in-
dividual, identificação de similaridades e diferen-
ças, bem como a análise cinemática de seus limi-
tes, com apoio da geocronologia U/Pb em zircão e
Sm/Nd. Santos lembra que a Província Borborema
tem sido considerada por outros autores como uma
colagem de blocos. Porém, só recentemente, esse
e outros autores têm suscitado o reconhecimento
de terrenos de afinidade oceânica e a evidência de
uma tectônica acrescionária ao sul do Lineamento
Patos, onde encontra-se o Superterreno Rio Pajeú

ou Zona Transversal, que engloba os terrenos Alto
Moxotó e Alto Pajeú e o Terreno ou Faixa Piancó-
Alto Brígida. A Zona Transversal é limitada ao sul
pelo Lineamento Pernambuco (LPE). Ao sul do LPE
encontram-se os terrenos Riacho do Pontal, Per-
nambuco-Alagoas e Sergipano (figura 3.10). Os es-
tudos estruturais e geocronológicos têm demons-
trado a importância dos ciclos Cariris Velhos e Bra-
siliano no desenvolvimento da colagem orogênica
da região.

A subdivisão da Província da Borborema em ter-
renos tectono-estratigráficos efetuada por Santos
(1996), foi adotada nesta nota explicativa como o
modelo mais atualizado.
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Figura 3.10 – Terrenos tectono-estratigráficos da Província Borborema (preliminar). Fonte: Santos (1996).
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