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RESUMO: A região de estudo está localizada no município de Várzea Alegre, no Estado do 
Ceará, Nordeste do Brasil. A área em que ocorreu o mapeamento denominado de Projeto 
Várzea Alegre, foi dividida em nove subáreas com 100 km² cada, totalizando uma dimensão de 
900 km². O resumo apresenta uma visão geral sobre o quadro geológico da Província 
Borborema com ênfase no Domínio Rio Grande do Norte. O seguinte trabalho reúne os 
resultados da integração dos dados de campo e fotointerpretados, assim como as analises 
petrográficas. Os processos magmáticos identificados na área de mapeamento podem ser 
reunidos em dois possíveis eventos. O primeiro evento (E1), estaria relacionado ao 
magmatismo de que gerou os protólitos dos ortognáissicos. O segundo evento (E2), 
caracterizado por intrusões de corpos graníticos. A associação destes eventos, juntamente 
com sua interpretação, refletem importantes etapas da evolução geológica do Terreno 
Granjeiro. Desse modo, o E1 corresponde ao registro mais antigo na área de estudo, de idade 
arqueana. Teoricamente, nele teriam sido gerados grandes volumes de magmas que formaram 
as rochas ígneas, que posteriormente foram submentidas a processos metamórficos. Este 
evento corresponde ao magmatismo máfico que gerou um protólito rico em hornblendas e 
titanita. Como abordado anteriormente no texto, segundo Deer et al., (1992), a titanita é um 
mineral acessório bastante comum em rochas ígneas, e a sua grande quantidade nos gnaisses 
mapeados é forte indicador de ortoderivação. Admite-se que os mecanismos para a produção 
desses magmas estão relacionados à fusão parcial do manto superior, e que a fonte de calor 
para tal processo seriam plumas térmicas advindas do próprio manto. De acordo com Martin e 
Moyen (2002), no início do arqueano a fusão das fontes dos TTGs se dava a baixa 
profundidade em função do elevado gradiente geotérmico da terra. O segundo evento 
magmático registrado na área está associado a intrusões graníticas, de composição 
monzogranítica. A classificação deste litotipo foi realizada com base nos critérios propostos 
pela IUGS ("International Union of Geological Sciences"), de modo que suas proporções 
modais foram plotadas no diagrama QAP elaborado por Streckeisen (1976). O litotipo exibe 
foliação na direção NE-SW, sendo a mesma direção apresentada pelos gnaisses. A sua 
gênese pode ser relacionada à fusão por aumento de temperatura, provocada pelo 
espessamento crustal, ocasionando fusão parcial de rochas na base da crosta continental. 
Baseado nas características estruturais observadas durante o trabalho de campo, podemos 
supor que a colocação dos granitos seja contemporânea ao segundo evento de metamorfismo 
interpretado para a área. Desse modo, sugere-se que esse magmatismo seja sin-tectônico. 
Ocorrem ainda na área veios de composição quartzo-feldspática, que se apresentam 
discordantes e concordantes com as foliações do Evento I. A presença destes veios 
geralmente relacionados com estágios tardios de intrusões graníticas. Segundo Almeida et al, 
(1967), durante o Neoproterozóico houve expressiva granitogênese resultante da atuação da 
Orogenia Brasiliana. Sendo caracterizada por diversos corpos intrusivos que correspondem a 
aproximadamente 30% do conjunto territorial da Província Borborema. Neste contexto, os 
granitos descritos na área de mapeamento podem ser associados a essa granitogênese. 
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