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GEOCRONOLOGIA E ESTRUTURAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ: NW DA PROVÍNCIA
BORBOREMA, NE BRASIL

A. Fetter and W. R. Van Schmus (Dept. Geol, U. Kansas, Lawrence, KS, 66045),
Ticiano J. Saraiva dos Santos (Inst. Geociências e Ciências Exatas, UNESP.Rio Claro, SP), M. Arthaud e J. Nogueria Neto

(Dept. Geol./UFC,Fortaleza, CE)

Recentes dados geocronológicos U/Pb em zircões e Sm/Nd do Estado do Ceará, forneceram uma
cronologia refinada da atividade geológica nesta parte da Província Borborema, indicando uma história
evolutiva desde 2,78 Ga a 532 Ma. Além disso, estes dados ajudaram no delineamento de domínios
crustais diferenciados na região, colocando limites máximos de idades na deposição das rochas
supracrüstais pré-brasilianas, e evidenciando a época e duração do magmatismo e metamorfismo
Brasiliano na parte noroeste do Estado.

A maior parte do Ceará é composta de gnaisses e migmatitos retrabalhados por volta de 2,1 Ga que
considera-se terem sido formados durante a orogênese Transamazônica-Eburniana. Estes gnaisses
transamazônicos são encontrados exclusivamente à sudeste da zona de cisalhamento de Sobral (ZCS),
comumente .mencionada como Ceará Central. Entre a ZCS e a zona de cisalhamento de Senador Pompeu
(ZSP), localizada mais a sudeste, os gnaisses Transamazônicos expostos são predominantemente
ortognaisses, ao passo que paragnaisses Transamazônicos predominam no sudeste da ZSP, no bloco"
tectônico conhecido como "Blocos Banabuiú e Jaguaretama". Estes blocos suportam o cinturão vulcano-
sedimentar supracrustal Orós-Jaguaribe de 1,79 Ga. A oeste destes dois blocos, na porção sul do bloco
tectônico Santa Quiteria, outras rochas supracrüstais que têm sido mencionadas como grupos
Independência e Ceará, parecem ser parte de uma sucessão mais jovem de rochas sedimentares e
vulcânicas. Uma idade preliminar, U/Pb em zircões, obtida em riolitos intercalados com sedimentos
próximos à cidade de Independência indica que a deposição da seqüência ocorreu a cerca de 800 Ma. Na
parte sul do bloco Santa Quiteria são confirmadas rochas de idade Arqueana. Zircões de uma unidade
félsica em pacotes de rochas vulcânicas e sedimentares próximos à cidade de Pedra Branca, forneceram
idade U-Pb de 2,78 Ga. Os dados de Sm/Nd do embasamento gnáissico nas vizinhanças desta seqüência
vulcânica-sedimentar arqueana sugerem que algumas das rochas podem exceder a idade em 3,0 Ga.
Entretanto, zircões destas unidades ainda devem ser analisados. Fora deste pequeno núcleo de material
Arqueano no bloco Santa Quiteria, nossos dados Sm-Nd e trabalhos preliminares com zircão de outros
autores, também sugerem que algum material Arqueano pode existir no bloco tectônico ao sul, conhecido
como "bloco Assaré". Para confirmar a existência e/ou a extensão do material Arqueano neste bloco novos
trabalhos estão sendo desenvolvidos.

À noroeste da zona de cisalhamento de Sobral, rochas de idade Transamazônicas estão ausentes. Em
vez disso, ocorrem gnaisses, migmatitos e granulitos pré-transamazônicos, com idades em torno de 2,35
Ga. Idades modelo Nd TDM próximas desta idade, indicam que a crosta desta região é composta de material
juvenil. Diferenças nas idades e assinaturas Nd entre estes blocos e rochas do Ceará Central atestam a
relação exótica entre elas. Entretanto, apesar destas diferenças entre o embasamento em cada lado da zona
de cisalhamento de Sobral, alguns blocos de rochas supracrüstais era ambos os lados da ZSS parecem estar
relacionados no tempo. Por exemplo, nas supracrüstais - Grupo Martinópole - no NW do Ceará tem sido
datada em 808 Ma; uma idade que é aproximadamente coincidente à idade deposicional preliminar dos
grupos Independência e Ceará. O significado das relações temporais entre estas rochas supracrüstais é
incerto neste* ponto, mas eles fornecem uma base para especulações sobre a história geológica do Ceará
que será discutida adiante.
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Enquanto a história relacionada à união destes diferentes dominós crustais no Ceará ainda está
indefinida, há evidências preliminares suficientes dos nossos estudos para confirmar , assim como
pesquisas realizadas na parte correspondente da África, os Dahomeides, uma hipótese para a história
colisional entre a Província Borborema e o continente africano. Com base nos dados disponíveis* parece
que o NW Ceará e o Ceará Central estavam unidos durante a orogênese Eburniana-Transamazônica,
depois se separaram do craton Oeste-Africano-São Luis em torno de 800 Ma, e colidiram novamente com
o craton durante a assembléia do Gondwana. Dados paleomagnéticos e geocronológicos da África indicam
que por volta de 800 Ma uma pequena bacia oceânica se abriu e foi subsequentemente fechada durante a
orogênese Pan-Africana-Brasiliana. Enquanto ofiolitos remanescentes não estão expostos no lado
Brasileiro (estudos gravimétricos poderiam ser úteis), a deposição de sucessões sedimentares entre 808 Ma
(Grupo Martinópole do NW do Ceará) e 780 Ma (Grupo Independência do Ceará Central) coincidem com
este episódio de rifting na África, sugerindo uma separação entre o Ceará e o craton Oeste Africano-São
Luis neste tempo. Outra linha de evidência que comprova a separação e reunião destes dois domínios vem
de relações de campo e assinaturas isotópicas das rochas encontradas na porção NW do Ceará Central; o
"complexo Tamboril-Santa Quitéria". No mapa geológico do Ceará de 1983, o "complexo Tamboril-Santa
Quitaria" compreende uma série de granitóides com direção NE-SW cobrindo uma área de proporções
batolíticas. Estudos isotópicos Sm/Nd destes granitóides indicam que eles não são exclusivamente
derivados das rochas do embasamento, com idades em torno de 2,1 Ga visto que, fornecem idades modelo
TDM variando de 1,2 a 1,6 Ga. Assim eles parecem ser uma mistura de embasamento mais antigo e material
mantélico mais jovem, um aspecto que é comum em arcos magmáticos continentais. Ambos dentro e
bordejando as rochas metassedimentares elásticas e calciossilicatadas que forneceram idades modelo TDM
correspondentes com aquelas dos granitóides. Este material é interpretado como sendo detritos do forearc
e backarc abrigados do arco continental durante sua evolução. Nestes termos, é como se a bacia oceânica
também se desenvolvesse na porção NW da Província Borborema anteriormente à orogênese Brasiliana.

Independente a hipótese acima, granitóides migmatíticos do "complexo Tamboril-Santa Quitéria" e
outras variedades de granitóides deformados e leucossomas migmatíticos do NW do Ceará definem o
tempo e duração do magmatismo e metamorfismo nesta parte da Província Borborema. Um gnaisse
migmatítico Brasiliano altamente deformado nesta região fornece uma idade U/Pb em zireões de 622 Ma,
e é interpretado como significando a fase inicial do magmatismo Brasiliano no Estado do Ceará. A fusão
parcial do embasamento e das rochas supracrustais continuaram enquanto a orogênese progredia, gerando
granitóides e leucossomas. Uma idade preliminar U/Pb em monazita do leucossoma deformado de um
paragnaisse migmatítico mostra que a deformação continuou ativa em 595 Ma, mas seus estágios finais
ocorrem por volta de 580 Ma. Esta avaliação é baseada em uma idade U/Pb preliminar em monazita do
granito Chaval, um granitóide tardio, pouco deformado, apresentando apenas cisalhamento localizado. Por
volta de 550 Ma, minerais metamórfícos como titanita e granada foram resfriados para sua temperatura de
fechamento, indicando progressão do decaimento termal nesta parte da orogênese. O fim da orogênese
Brasiliana no NW do Ceará é definida por uma idade U/Pb em zircão de 532 Ma no granito Mucambo uma
intrusão que tem sido, associado com a extensão pós-tectônica ao longo da zona de cisalhamento de
Sobral.
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