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ABSTRACT

In this paper we describe the petrography and geochronology
of rocks from two quarries near the City of Fortaleza/Ceará. One, the
Pedreira Monguba, is formed, basically, by rocks of the granitic to
nonzogranitic type. Its isochrone age is 672 ± 46 ra.y. with an initial
ratio of 0.7036 + 0.0005. Datinfs of biotite by the K/Ar method gave
values of 522 ± 19 ir..y. for the consolidation of the region. For
comparison with the other coi.*ponents o. the same morphologic unit,the
Massif of Maranguape, we desigr.sd -•- iorerence isochrone with all values
available from the literature (for granite, gneisses and migmatites)
and obtained a straight line p&r-illel to the first, but with a higher
initial ratio Of 0.709, demonstrating the strong influence of the
Brasiliano Cycle in this region.

The other quarry. Pedreira Pendanga, is composed of gneisses
and nigrr.atized gneisses and foras an open chemical system. It was
passible, however, to verify that its age is equal or greater than
2150 ± 71 m.y. and that all of its rocks have suffered strong
mstaraorphisn during the Brasiliano Cycle as in shown by the K/Ar ages
of biotites of 541 + 3 m.y. A discussion of sampling problems .Is given
and the influence of a granitic intrusion en the chemical opening of
the system is evidanced.

INTRODUÇÃO

As áreas objeto deste trabalho estão localizada; ros arredo
res de Fortaleza. A Pedreira Monguba situa-se no Maciço de Maranguape
a cerca de lOKra a seguir ao CEASA, do lado direito da rodovia que li-
ga Fortaleza a Redenção e pcrter.ee ao Município de Maracanaú, tendo
como coordenadas 03o56'00" de latitude sul e 38°37'00" de longitude '
Oeste; a Pedreira Pendanga, atualmente desativada, está no Maciço de
Baturité e localiza-se a cerca de 6 km do povoado de "ernambuquinho '
(proximidades do Pico Alto) na estrada para Caridade; pertence ao Mu-
nicípio de Guaramírar.ga e ten por coordenadas: 04°ll'00" de latitude'
sul c 39°00'00" de longitude oeste.

Geologicamente (Figura 1), a Pedreira Monguba e3tá situada'
num complexo migmatítico-grar.ftico, dé evolução completa, posnivelnen
te policíclica. A Pedreira Pendanga localiza-se num complexo gnáissi-
co-migmatítico, com presença de pequena!» intrusões de corpos graníti-
cos.

De acordo com os conceitos de BRITO K2VES (1975), ambas as
pedreiras se situam nos domínios da Faixa de Dobramentos Jaguaribeana.
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As pedreiras foram estudadas sob •» pontos de vista petrogrã-
fico e geocronolõgico (Rb/Sr e %/rx) *. o«* resultados obtidos enquaâraa-
se perfeitamente lentro dos padrões regie.ns- Atenção especial foi da-
da as amostras da Pedreira Pendanga, Dele fato de, durante a coleta do
•aterial que foi. sujeito ao estudo, nao ter sido possível, por causa da
forte vegetação que cobria toda a pedreira (desativada desde 1982), de-
tectar a presença de pequenos veios e diques graniticos que a cortaa do
lado nor-e, tendo ocasionado assim um diagrama isocrônico de difícil in
terpretação, o qual, sõ não nos levou a um erro grave de de terrain ação T

de idade, pela simples razão de inicialmente nos ter fornecido valores'
incompatíveis COIR a geologia cearense.

Como as características gerais são completamente diferentes '
em ambas as pedreiras, optou-se por apresentar o seu estudo petrogrà£ji
co separadamente.

PEDREIRA «ONGOBA (Amostras TK-1)

As rochas granfticas deste corpo aparecem sob a forma de una
intrusão era gnaisses e outras rocha? ortoderivadas. Apresentam foliação
nas margens do corpo concordante cora a foliação das encaixantes, indi -
cando uma direção N-S e um mergulho para Leste, variável de acordo, coat*
os dobramentos regionais, mas sempre superior a 65°, chegando a atingir
posições sub-verticais.

O seu aspecto no campo é de granitõide raesc- a ca. a zonal com
implantação do tipo passivo com tendência para permissivo.

A frente de desmonte mostra o plutonito coro estruturas de pen
dentes do teto bem desenvolvidas. Uma "shear zone" corta tode o conjun-
to, àc.xCo ao longe a falsa impressão de tratar-se de um dique básico, '
nas cm;.; abundam microcristais de quartzo e biotita e bonitas tstrutu -
ras milonlticas.

Petrograficaoente esta pedreira caractarlza-se ..",. cipós li to
lógicos que variara ̂ iesde granitos (sieno-granitos) até 'jnalitos, sendo
insignificante a representação granodioritica e h--.3i-.---.tr expressiva a
predominância de corpos na faixa granito-saonzogranito, evidenciados por
rochas de grar.ulcietria média a grosseira, leucocrãticas, quartzosas ,
cora tonalidades acinzentadas, crerc<?-acinzentadas e rosadas, formadas es
senciaimente por K-fcldspato (rcicroclina), plagioclásio (iaixa albita -
oligoclásio) e micas (biotita e inoscovita), exibindo predominantemente1

texturas granular hipidiomórfica seriada (cristais pequenos, médios e
grosseiros) e gram.lar xenomõrfica-hipidiomórfica.

Observam-se tarabém tipos petrolõgico3 com coloração cinza-es-
branquiçada e cinza-rosada, com caráter textural variando de médio a
mais ou mart o3 grosseiro, âs vezes porfiríticos coro matriz mais ou menos
homogênea (equigranular), raramente mesocráticos do tipo tonalftico coa
cores escuras, nostrando aqui e além veios ou faixas esbranquiçadas. A
textura é equigranular-hipidiomórfica levemente orientada pelo arranjo*
das Hotitãs; indicando alguns corpos orientados silicosos, processos '
.xccf.iico-metassomático interligados, manifestados microscopicantente par
finas bardas ou faixas quartzo-feldspáticas, dispostas concordantemende
com a orientação das Ricas epelas faixas quartzosa- " .-^cristalizadas ' *
orientadas segundo uma direção preferencial.

Do ponto de vista petrogrlfico as rochas da Pedreira Mor.guba'
podem ser classificadas como; moscovita-biotita granito». e/ou biotita -
moscovita granitos; biotita granitos; moscovita-biotitj monzogranitos '
e/ou biotí ta-Bioscovita monzoaranitos; biotita ntonzograuitos; biotita '
granodioritos e biotita tonalitos.

O estudo microscópico de diversas seções delgadas revelou uma
mineralog;.a essencial formada por raicroclin<i, albita-oligoclá3io,quartzo
biotita c moscovita essencialmente secundária formada por substituição'
•a partir dos feldspato» (principalmente dos plagioclásios). Como mine -
reis acessórios foram vistoss opacos primários, apatita, titanita, epi-
'doto-"'Hnozoisita, ollanita primária e secundária, rutilo, moscovita
seriei«.-., zirçÃo, ciorita, carbon a tos, xsnotímio, produtos de alteração
e microinclusões não identificáveis.
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Os feldspatos (microclina e albita-oligoclãsio) apresentcn-
se normalmente com ranhuras 02 alteração en pequenos, raédibs e grar-Às
cristais hipidiomõrficos, xenomórficos e raramente idiORÕrticos, C:c-
quentemente geminados mostrando extinção ondulante, efeitos de cart.o-
nação, serieitização e muito raramente saussuritização, processos de
tectonismo, exsolução, microclinização, mirmequitas, substituição e
"«cristalização".

Observam-se cristais frescos de albita e microdina, prova-
velmente magmaticas tardios ou formados por processos posteriores de
metassomatisiao e/ou hidrotermalismo, manifestados por fenômenos de
albitízação ou K-feldspatização; sendo freqüente grãos precoces alte-
rados dos sericitizados e cristais recristalizados mostrando efeitos'
de "retrabalhamento" por processos tectônicos-metassomáticos posterio
res ao resfriamento do magma. A nicroclina mostra-se com um perC&n -
tual superior ou igual ao plagioclásio, contudo, alguns corpos exibem
uma quantidade de plagioclásio superior ao K-feldspato.

O quartzo ocorre normalmente en grãos anédricos alongados '
ou sstirados segundo uma direção preferencial, às vezes subédricos ea
associação cem feldspatos e micas, em massas de cristais intersticia-
is englobando microclina, plagioclásio e micas e, raramente em cris -
tais primários idiomôrficos com faces subarredondadas inclusos na mi-
croclina. Exibem extinção ondulante, processos de recristalização com
recuperação en subgrãos, apresentando às vezes textura ea mosaico,es-
trias, microfraturas e inclusões de apatita, zireão, opacos, titanita
e microinclusões não identificáveis. Os cristais variam em tamanho de
0,1 a 5,0mro.

As micas (biotita e moscovita) apresentam-se em cristais Ia
minares-lamelares associadas aos feldspatos + quartzo, freqüentemente"
junto a apatita, opacos e carbonatos, mostrando processos de cloriti-
zaçao, oxidação, moscovitização, substituição para epidoto e titanita
e extinção ondulante. As bi^titas mostram características primárias e
tardias e a «.oscovita é sempre derivada de processos secundários.

Em termos gerais estas rochas exiben fenômenos de alteração
relativamente expressivos, efeitos de metassocatismo e cataclase asso
ciado-? a tectonismo, estabelecendo arranjos de cristais frescos neo -
formados como no caso das albitas (albitização) e microclinas inters-
ticiais bem desenvolvidas (K-feldspatização tardia), com presença de
cristais primários euédricos bem formados de apatita e zireão; obser-
vando-se contudo igualmente uma grande quantidade de apatita intersti
ciai tardia e zircoes disformes subarredondados. ~

PEDREIRA PENDANGA (Amostras TK-2)

A Pedreira Fendanga está situa?3 no lado ciais escarpado da
Sorra de Baturité. No campo, trata-se fundamentalmente de uma varia -
çio entre UM gnaisse migntatizado e um gnaisse com alguns leitos mais
espessos e escuros formados quas? qu' exclusivamente por biotita. 0
seu lado norte estS profusamente recortado por diques e veios de uma
rocha granitica.

O estudo petrolócf.íco desta pedreira está fundamentado essen
cialmente en exames microscópicos auxiliados pur amostras de mão ana-
lizadas em luga de granrfe alcance, associado às características de can
po e ãs datações geocronológicas objeto principal deste trabalho. ~

Macosco; icamente são rochas de coloração cinza-esbranquiça
das, de granulonetria irédia a grosseira, compreendendo corpos gnaissl
cos migmâtizadcs formados por bandas quartzo-feldspáticas cos íargu -
ras variando de trllimetros a centímetros, intercaladas por faixas mi-
cãceaa (biotita - moscovita) paralelas a subparalelas, posicionadas '
en algumas amostras de maneira mais ou menos regular e, em outras, de
forma completamente irregular, dependendo do grau de migmatização e/
ou anatexia. Observam-se também corpos creme-esbranquiçados, algo '
acinzentados, orientados e não orientados, de çranulonetria fina a
média, fornados essencialmente por gnaisses fltadod silicosos e rochs
cálcio-eílicatadas esbranquiçada», algo aclnzentadas e esverd«adas,in
cipi«ntemente orientadas, compostas por minerais máficos (ar.;ibóllo»"r
o piroxiniofl), aasociadoa a minerais félsicos (feldspatos e quartzo).

Z% análise microscópica estas rochas revelam grande comple-
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xidade de fases Retanõrficas-defoi-r.atitas associadas a efeitos anatúti
cos ou fusão pare-.ai, acompanhadas por processos tectônico-retassocãti
cos e intempéricos, demonstrados através de feições sorfolôçica-estru-
turais, substituições e alterações apresentadas nos minerais essenciais
e acessórios.

O exame microscópico mostra a predominância da textura grar.o
lepidoblí stica nas rochas gnãissica-migmatíticas e granonenatoblãstica
nos corpos cálcio-silicatados.

A mineralogia típica do corpo principal da pedreira está re-
presentada por K-feldspato (microclina), plagioclásic"(faixa albita -
oiigoelasio), quartzo e nicas (biotita e moscovita). Os minerais aces-
sórios principais são: opacos priaários (cristal3 idiomórficos bem for
nados) e secundários resultantes da alteração da biotita; apatita pra~
coce sob a forma de inclusões nos minerais essenciais e tardia pre-
enchendo espaços intersticiais em associação com os eesnos, zircãorsa-
ricita (produto de alteração dos feldspatos); carbonato* e clorita se-
cundárias; titanita; rutilo, turmalina, granadas e Dais rararente eni-
doto-clinozoisita e epidoto-allanita.

nas rochas gnãissica-migmatíticas pode-se notar o a=»lo ãcr.í
nio rios feldspatos (K-feldspatos » plagioclásio) e quartzo nos compo-
nentes fêlsicos e biotitas nos componentes mâficos, acompanhados qua -
se sempre de moscovita.

Do exposto, verifica-se que as rochas da Pedreira Pendasga *
são formadas essencialmente por gnaisses a duas micas e por nigmati -
tos, com variações litoiógicas dentro da faixa moscovlta-b.'otita gnais
se a biotita-moscovita gnaisse dependendo do grau ds rodir. cações aetã
mórficas-metessonáticas, uma vez que as moscovitas são de exigent se -
cundária formadas por substituições dos feldspatos e biotitas.

O K-feldspato (microclina) predominando amplamente sobre o
plagic>-.?15sio, apresenta-se neminado, as vezes não maclado oa incipisr.
temente jeminado com extinção ondulante, mirrofraturado, estr: ido a
com ranhura3 de alteração menos pronunciadas do que nos plagio:lãsios'
(exceção na albita tardia). Exibe freqüentemente aJrmerrate/•:•; :s cris-
tais segundo a direção preferencial das micas, editos c?c recristaliza
ção com recuperação em subgrãos nas bordas de vár(.-s -:'.stais, englo -
bando comurrer.te plagioclásios precoces alterados, -'s vezãs na forr.a de
perfeitas ou micrerertitas, en associação mútua cor. quartzo + plagioclã
sio + micas. Ocorre em cristais xenobiãsticos, hipidioblástlco* e dis-
formes desenvolvidos "recristalizados" englobando quase sespr» siirrs -
quitas, micas e plagioclásios; com 03 maiores cristais atingir.do de
1,0 a 4,0nn. Apresenta-se incipientemente sericitizado ou parcialrente
substituído por moscovita; em cristais frescos neofornados intersti -
ciais, em p^rar*r-::,e jota albita + biotita ti.iv.ia e/ou noscovita, cc-
inclusões de apatita, zireão, opaco?, biotita, moscovita e clorita de
substituição da biotita precoce.

Cs plagioclásios apresentam uma variação no total da3 rochas
na faixa de 05 a 25%, com um valor médio em torno de 10-13), enquanto*
a microclina mostra valores mais elevados da orden de 20-30*. Exibem '
uma composição dentro da faixa albita-oligoclásio (02-14% de Ar.) con
n:'.c.:ça da oligocláslo precoce (10-14% An) e albita tardia geainada '
(02-06% de An) . Ocorrem frsquentemente substituídos por moscovita der.o
tande um percentual de petásaio razoavelmente abundante «m sua ^rtruriT
ra; sendo comum a presença de plagioclásios precoces alterados, seb ã
forma de inclusões no quartzo recristalizado e nos K-feldspatos, em ps
ragênese com microclina + quartzo + biotita e/ou moscovita. Mostram "T

process >s de alteração para carbonates (substituindo fraturas ou for -
mando pequenos núcleos), serieita e minerais do grupo do epiáoco (pro-
cesso incipiente de saussuritjzação). Ostentam forras idioblãsticas '
normalmente subarrettondadaa eu corroída * dentro dos K-feldapa-.o» r.ais'
tardios, formas hipidioblásticas e xenobiástiens, com deforr.ações nn3
linhas de clivagem e geminações deslocadas ou lever.ínte dobradas er.
vários cristais. Exibem tar.bém efeitos de recris tali'.ação cor recupera
ção em «ub^rãon (normalmente n<js bordas dos cristais) , as vezss na fc?
rta de mirmequttas rccris^nlizadas er. associação íntin.a cor? ioclL^
-atingindo maiores corrprimentos GIÜ torno do 0,5 a 2,5r-T..

O quartzo ocorri. co;t forte extinção ondulante e» ay
de crintaiD ttiaíorraes cm arr.fíbóiiles alor.gador "sryunáo a óireção
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rencial das nicas, normalmente recristalizaâos em grupos de crãos es*ii-
rados, nostrando recuperação em subcristais xenoblãsticos e rarar.er.ce '
hipidiobld»ticos, em cristais intersticiais preenchendo espaços entre *
minerais, fraturados, estriados e orientados. Em algunas lâminas apare-
ce sob a forma de quartzo prir.ãrio (cristais bem forrados e corroídos '
em inclusões na microclina) e em lentes verniculares intererescidos no
plagioclãsio (minneguitas). Mostra ainda microfraturas preenchidas C O R
produtos de alteração, com inclusões de feldspatos e nicas, zireão ,apa
titã, rutiIo e microinclusões não identificáveis. Em nidia, apresenta--
se com 25-35% do total da rocha.

As micas (biotita e -.oscovita) estão representadas por faixas
de cristais laminares-lamelares orientadas segundo uca direção preferen
ciai (F3, gnaissificação), em paragênese cora feldspatos e quartzo, con-
tendo por vezes inclusões de zircío e apatita ou em associação con es -
tes minerais; mostrando freruentereite substituição para moscovita e cio
rita. A biotita ocorre em quatro gerações distintas: a 1- geração carac
teriza-se por relictos latnelares contidos dentro de uma noscovita tectõ
nizadá (1-) dobrada com forte extinção ondulante e raramente por bioti-
tas alargadas exibindo freqüentemente estruturas em "kink-band", estru-
turas estas também relativamente comuns nas moscovitas (1-) secundárias,
que mostram uma direção preferencial diferente da biotita de 2- geração
da fase principal (Fj) impressa na rocha. As biotitas da segunda gera -
ção ocorrem em faixas lamelares levemente dobradas e recristalizadas,en
paragênese com moscovita (2-) + quartzo + feldspatos fazendo parte da
fase principal tectõnica-raetarcõrfica. A 3- geração corpreende pequenas'
lameIas neoformadas por recristalização a partir das biotitas 2- . A 4-
geração está bem evidenciada por nicas frescas nãotectonizadas, orien-
taâci<> ortogonalmente ã direção principal da foliação (Fj) .

Associadas a estas biotitas temos as moscovitas: a 1- geração
é for.r.ada por moscovitas tecionizadas exibindo freqüentemente relictos'
laminares da biotita - 1-, e as moscovitas 2- estão representadas por '
agregados de cristais tabulares-lamelares forrados por substituição dos
felâspat-38, principalmente dos plagioclásios, normalmente por processos
de substituição mimetica. A 3- geração é formada igualnente por peque -
na.-; lamelas neoformadas por recristalização das anteriores (moscovita '
2-' - recristalização - moscovita 3-). £n geral, as nicas ocorrem asso -
ciadas aos feldspatos * quartzo eu en inclusões nos mes.T.os, atingindo '
comprimentos de 1,0 a 2,0r>w para as biotitas e 1,5 a 2,5:tun para as mos-
covi tas.

As rochas estudadas, inclusive as cálcio-silicatadas, estão '
inseridas dentro do fãcies anfibolíto e representan rochas pelíticas ne
tamorfizadas em alto grau (paragnaisses e migrcatitos). ~

O estudo das seções delgadas possibilitou a caracterização de
5 fases principais:
FASE 1 - Representada principalmente pelas biotitas - l8 dobradas pe -

los repletos lamelares de biotita contidos dentro das mescovi
tas tectonizadas (1-) , plagiociásios alterados en inclusões T

nos K-feldspatos e presença de apatita, zireão e rutilo pritr.á
rio.
Caracterizada ?r.senclnlme>nte pela fornação da moscovita - I s

através de subs'ituição mimeticas biotita - 1- - noscovita '

Deternir.ada pela foliação principal (gnaissificação) eviden -
ciada pelas biotitas - 2a + roscovita - 2-.
Representada essencialmente por processos de recristalização'
nos feldcpatos, rica3 e auartzo, con recuperação en suberis -
tais, «ubiairt las e sul^raos.
Retratada fundanentalnente pela preacr.ça da biotits - 49 ori-
entada ortcqcnalmente i biotita - 2- âa íase 3; pela prsstn -
ça interstitial da albita fresca geninada preenchendo espaces
c vazios entra os minerais essenciais,_nornalr.ente sen efeí -
tos tectônicof., e através da albitizriçãc àaa bordas rio oligc-
clásio.

CEOCWNOtOCIA

A metodologia usada nas anÁlfscs radiortétricas Pb/Sr e K/Ar '
foi o de rotina do Centro âv. ?«soui»a* Geocronológicae da OSP, descrita

1389

FASE

FASS

FASE

FASE

2 -

3 -

4 -

5 -



por TK-maz Filho e Torquato (1974) - por Kav.shita et ai (1974) . As cons
tantes utilizadas foram as indicadas por Sí.eiger e Jf.ger (1978) . ~

Foram efetuadas 28 análises radiométricas, senão que 22 pelo '
••todo Rb/Sr e 6 pelo método K/Ar. Os valores analíticos encontram-se dis
tribuldos pelas tabelas 1, II, IV e V.

PEDREIRA KONGUBA

Conforme pode ser visto no Item anterior, as rochas da pedrei-
ra Monguba são fundamentalmente formadas por um granito e monzogranito a
duas nicas, sendo possível encontrar outros tipos petrográficos aparente
sente menos tectonizados, representados por grancrúoritos e tonalitos. ~

Os pontos indicativos d u razões isotõpicas Rb/Sr (TABELA I )
alinharam-se segundo uma isócrona de 672 + 46 milhões de anos (FIGURA 2),
com uma razão inicial de 0,7036 + 0,0005,"um MSKD de 0,40 e us coeficien
te de correlação igual a 0,986.

TABELA I
Dados Rb/Sr dos Granitos da Pedreira Monguba

NQRSIO de Labo
ratório (SP?J

4973
4974
4975
4976
5218
3219
5220
5221
5222

Nunerc de
Campo

TK1-A
TK1-D
1K1-E
TK1-I
TKl-J
1K1-B
TK1-C
TK1-G
TK1-H

Rb
ppm

147,4
98,5

124,3
195,6
215,6
118,8
124,1
108,5
121,0

Sr
ppm

397,0
548,1
499,9
464,9
750,6
544,0
639,7
689,0
312.7

87 X

0,7168
0,7090
0,7109
0,7149
0,7094
0,7095
0,7086
0,7081
0,7151

+
+
+
+

+
+
+
+

r

0,0003
0,001C
o,ooc?
0,0007
0,0005
0,0007
0,0007
0,0Cll
0,0009

87_. 3
Bb/

1,073
0,52^
0,7?.'
1,214.
0,831
0,632
0,562
0,456
1,121

+
+
+

+
T

JL

*.

0,021
0,010
0,014
0,024
0,017
0,013
0,011
0,009
0,022

As amostras TK-lA « lJ não foram usadas r.a determinação da rs
ta isocrônica por se posicionarem deslocadas em r---laç~.:> i.-s restantes. ~*
Uma visita posterior a pedreira, mostrou que estas rochas fazea parte •
de pequenos bolsõe* diferenciados contidos dentro do corpo granitico '
principal.

A idade das rochas áa 672 + 46 ir..a. e o seu aspecto sacro e
microscópico indicam que o evento quê as formou se processou durante o
estágio sincinenãti-TO da Orogênese Brasiliana, confirnando assín as
idéias já propost?- i>or Brito Naves (1975) no que respeita ao seu posi-
cionamento temporal. A sua localização dentro das rochas mignatíticas, •
com contatos fortemente gradacior.ais e relações estruturais harrônicas*
no consenso do alinhamento regional, são fortes indicadores para o se-j
posicionamento geotectônico c para a previsão de que a região do Maciço
de Maranguape se possa enquadrar dentro dos núcleos antigos que servi -
ram de base ao desenvolvimento da Faixa de Dobramentos Jaguaribeana.

A razão inicial de 0,7036 ± 0,0005, extremamente baixa para •
.roci.u£ com esta idade, é um forte indicativo para se admitir unia orige*:.
mantélica para este corpo, com pouca contaminação crustal.

0 valor de MS MO de 0,40 dá-no3 a certeza qu* <~ isõcro.-.a -ã d-i
boa qualidade, sendo assim de se aceitar a idade obtida como sendo efe-
tivamente a da formação da rocha.

As determinações K/Ar (TABELA II) foram efetuadas e-n duas '

que nos forneceu um valor de 522 + 19 m.a., valoe este igualrcnte
tlvel com o que está conhecido do"reafriairento regional âesta parte
Ceará,
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TABELA II
Dados K/Ar dos Granitos da Pedreira Monguba

Kuaero de Labora-
tór io (SPK)

5141
5148

HChero de
Canpo

TK1-E
TK1-I

Material

Biotita
Fteldspa
to

%K

7,328
5,109

4°Ar/ **_<
(CCKPxlO~

1,7230
0.9462

(%)

7,30
12,95

Idade
fa.a.)

522+19
423+13

Numa tentativa de melhor compreender o qae se passou na regi-
ão do Maciço de Maranguape, resolvemos coletar os dados dispersos na 11̂
teratura e fazer uma isócrona de referência, comparativa com a isôcronã
da Pedreira Mongube, isõcrona semelhante, nas com meno3 pontos, jâ foi
tentada por Brasil (1981) tendo-se obtido naquele trabalho uma idade de
688 + 92 m.a. com uma razão inicial de 0,708 + 0,001. A idéia apresenta
da nõ trabalho anteriormente citado que os granitos (gelo ztenos o da T

Serra de Itaitinga) seriam produtos de rehon .•"•-"- •-«'. e refusão do ea
basamento mais antigo, é compatível com a razão . .n_-iai. apresentada «mas
não se confirma como caso geral. 0 granito de Monguba, pela sua baixa '
razão inicial foge a esta observação.

Os dados analíticos mencionados na Tabela III, quando lança -
dos em um diagrama isocrônico (Figura 3), fornecem-nos una reta cuja '
idade é idêntica ã da Pedreira Monguba, mas, como era de esperar, con
uma razão inicial muito mais elevada (0,709).

Da análise de todos os elementos disponíveis para a região, '
chegados a conclusão que o Ciclo Brasiliano teve uísa ir.portância fora '
do con-.ua em todo o Maciço de Maranguape. Gnaisses, nigrr.atitos e até roes
mo granitos, revelam que foram fortemente retrabalhados e rehoiroger.eiza
dos durante a fase sintectõnica do Ciclo Brasiliano. A própria presença
de um grmito de origem mantélica (o da Pedreira Monguba) dá-nos a con-
firmação do extraordinário vigor dos processos tectônicos brasilianos.A
preservja de amostras com pontos analíticos situados_superiorraente à is5
crcna, mostra bem a origem pretérita de toda a região.

A idade K/Ar de um piroxenito coletado eis Mar.oel Gonçalves,de
1721 + 60 m.a. (Brasil, 1981) parece-nos muito elevada e totalrente fo-
ra do~contexto regional, ma3, como se trata de um piroxenito con valor'
de potássio muito baixo (0,1143%), acreditamos ter havido exclusivanen-
te um fenômeno de excesso de arçônio, nuito corvu.-n err. minerais deste ti-
po, sendo assim, a sua idade é apenas aparente e sex ner.huo significado
geológico.

PEDREIRA PENDANGA

0 estudo das rocha3 da Pedreira Pendanga tornou-se un proble-
ma complicado, não só porque a rocha foi afetada por cinco fases de for
mação de minerais, conforme está descrito na parte petrográfica, mas T
tarcbém porque, por razõ-j- estranhas à nossa vontade e só mais tarde des
cobertas, a amostragem não foi processada dentro dos padrões exigidos T
para tal. Como nos parece ser um bom exemplo da influencia que a coleta
Ao material tem no rosulta<!o final do estudo, resolvemos apresentar os
problemas surgidos no sentido de alertar todos aqueles que, no campo,se
preocupam com a boa qualidade das amostras para datação geocror.olóçicaa.

Na pedreira Pendanga foram efetuadas 17 determinações de ida-
de, sendo 13 pelo método Bb/Sr iTABELA IV) e 4 pelo método K/Ar (TA3ELA
V) .

A coleta de .aaterial para esta datação foi efetuada nus* épo-
ca de
tivada,_
alteraçã.. -, , . . „
são. No entanto, como aqui e além aparecian afloramentos âe rochas iden
ticas, tudo levava a supor tratar-se de UB bor. local para coleta 4e amo»
trás frescas e livre» de qualquer perturbação inibidora de una boa data
ção.
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TABELA I I I
Cheios Rb/Sr dan rochar do Maciço d« Maranguape

Nüfaexo de Labore

2613

2614

2615

2616

2979

3136

3951

Nühsro de

sjn-1
SJB-2
SJB-3
SJB-4
214-0R-30
215-ftQ-40
214-JR-36

5921

;«xha

Miqjvatito
Gioisse
Mignatlto
Ghaisse
Grani to
Granito
Cranlto
Gnaisse

Pb

121,3
U6.3
n , 6
6. ,7

171,9
300,4

243,1

Sr
ppm

229,3

1107,0

300,4

72,4

330,7

239,8

121,0

8 7 S r / f S r

0,7198 + 0,0015
0,7122 + 0,0010
0,7i36 + 0,0017
0,7378 + 0,0010
0,7253 + 0,0011
0,7499 + 0,0014
0,7626 + 0,0019
0,733

0,69+0,01
0,31+0,01
0,69+0,(8.
2,80+0,05
1,51+0,03
4,37+0,09
5,85+0,12
2,551

Síncio
nal m.a.

610+11

-
-

786+56

-

680+40

690+18

730

Ooordcnadas

LaUtude

03°44l30"
03°44'30"
03°44'30"
03°44'30"
04°10'36"
03°56'U"
04°02'00"
03°54'00"

lAnn+tude

38°45'20"
38°45'20"
38°45'20"
38°45'20"
38°47'47"
S^COO"
38°44'96"
38°42'00B

HeferL-wta

1
1
1

1

2
2

2

3

PRESENCIAS:

1. Brito Naves, 1978

2. Brasil, 1981

3. Rurlty et ai, 1968



TABELA IV
Dados Rb/Sr nos noscovita-biotita gnaisses da D*dreira
Pendanga.

Nútexo de Labora-
tório (SPR)

4978
4979
4980
4981
5223
5224
5525
7443
7874

0875
7876
7877
7878

Núwxo de
canço

HC-2B
HC-2D
TK-2E
TK-2H
TK-2A
TK-2C
TX-2G
TK-2P
TK-2K
•nc-20
1K-2N
•DC-2M
nc-20

Rb
K »

157,9
162,2
159,1
349,5
148,0
116,8
155,3
178,0
65,3

130,0
H8,9
118,7
169,5

Sr
coro

89,8
48,3
46,4
62,5

175,4
125,8
169,2
137,1
349,1
151,5
56,3
55,5

102,4

Vsr

0,8701 4 0,0007
0,8947 4 0,0014
0,8960 4 0.C018
0,9272 4 0,0017
0,7873 4 0,0008
0,7876 4 0,0011
0,7812 4 0,0021
0,8083 4 0,0003
0,7233 4 0,0002
0,7827 4 0,0002
0,8939 4 0,0002
0,8622 4 0,0004
0,7947 4 0,0002

87 .86
Eb/~Sr

5,170 4 0,100
9,902 4 0,193

10,1114 0,200
16,533 4 0,322
2,460 4 0,051
2,711 4 0,052
2,680 4 0,051
3,790 4 0,080
0,542 4 0,015
2,502 4 0,070
7,795 4 0,216
6,284 4 0,175
4,832 4 0,135

TABELA V
Dados K/Ax dos moscovita-biotita enaisses da Pedreira Pendanga

Kúnero de Labora-
tório (SPK)

4938
49-Í4
454ÍÍ
5142

Número
de canpo

TK-2H
TK-2B
•BC-2B
BC-2B

Mater ia l

Biotita
Feldspato
Biotita
Peldspato

%K

8,231
2,639
7,223
2,707

WArRad .
(OC C1P x 10

1,9537
0,5873
1,7797
0,5750

Ar Atm
(%)

3,35
12,07
4,53
7,05

Idade
(n.a.)

527417
499Í20
54446
478+6

De acordo com os dados petrogrãficos, as rochas da Pedreira
Pendanga são constituídas fundamentalmente por gnaisses migmatizadas'
com algumas variações para moscovita-biotita gnaisses, biotita-raosco-
vita gnaisses e alguns corpos cãlcio-silicatados.

Das cerca de vinte amostras coletadas, através de Raios-X ,
foram inicialmente escolhidas sete para estudo isotópicos (amostras '
TK-2 A, B, C, D, E, G e H). Com sete pontos bem distribuídos ao longo
co eixo das abcissas, acreditava-se que a qualidade de isócrona final
fosse boa.

Efetuados os trabalhos de espectrometria de massa, a dispo-
sição do diagrama isocrônico (FIGURA 4) costrou-nos uma reta de muito
boa qualidade íMSWD • 0,1476) mas de idade incompatível não só com o
desenvolvimento regional do Ceará, mas tazibén com as datações K/Ar dis
poníveis. O valor obtido (375 4 5m.a) não se enquadra em nada do que'
se donhece sobre o processo evolutivo regional e as datações X/Ar^de
idade superior, também não permitem aceitar esta "isócrona" como vaH
da. Con o conjunto de valores encontrados foi possível esboçar uma ou
tra reta isocrõnica com 2260 + 290m,a.

Assim, para tentar solucionar o problema, resolvemos anali-
sar mais amostras do mesmo local. Ó novo diagrama (FIGURA 5) mostra -
ncs 13 pontos dispostos em leque com superfícies envoltõria3 indican-
do idades de 800 e 2150 milhões de anos.

Para procurar explicar o fato, voltamos ao campo na época
seca e pudemos constatar que, no lado norte da pedreira, apareciam pe
quenos corpos de composição granítica, discordantes con a foliaçao e
sob a forma de um emaranhado de veios. Estas pequenas intrusões, cer-
tamente de idade Brasiliana, tivera», um papel important* no comporta-
mento i to tópico áa todo o corpo, «endo ate r.esmo provável que, em pro
fundidade nao muito grande, os pequenos veios se juntem nun plutonito
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âs dimensões razoáveis que afetoo-tc^o o qui.... sxo da pedreira.
A descrição petrogrãfica uns amõf^ras tasbéa nos fornece sub-

sídios para explicai- a anomalia. A presença iie plagioclãsio sob a forma
de inclusões dentro do feldspato potássico, a ocorrência quase lado a
lado de gnaisses migmatizados com outros que não sofreram esses proces-
sos e o aparecimento de micas sem sinais de tectgnisreo (ou tectonisno *
incipiente) nas fases finais de cristalização (4- e 5-) dos minerais '
constitute os das rochas, são mais que suficientes para admitir a pre -
sença próxima de processos não muito desenvolvidos de anatexia ou de fu
são parcial, provavelmente de idade inferior â da suoerflcie envoltória
de 800 milhões de anos.

Para se determinar a influência que u Ciclo Brasiliano teve *
sabre este conjunto de amostras, fizeram-se quatrc datações K/Ar, duas*
eu biotita e duas num concentrado de feldspatos (rcicrocl. na + albita).*
Os dois concentrados de feldspato, como era de esperar, apresentarão '
idades mínimas, (cerca de 480ra.a.) mas mesrao assim superiores ã pseudo—
isõcrona dos 375 + 5 m.a.. As idades obtidas nas biotitas mostraram ust
valor médio de 541 + 3m.a., valor este absolutamente compatível com o
jâ indicado anteriormente para a Pedreira Monçuba e que nos indica o es
friamento regional dos Maciços de Maranguape e 3aturitê.

Em face dos valores apresentados nos diagramas isocrõnicos,nas
discussões dos aspectos petrogrâficos e no que foi observado no c<impo ,
podemos concluir para a Pedreira Pendanga:

a) a "isócrona* inicial de 375 + Sm.a. nada mais representa '
que uma simples casualidade de alinhamento de pontos.

b) 0 sistema Rb/Sr comportou-se como ura siste/s ouíraico aber-
to.

c) Atendendo a que os valores K/Ar nos mostran que v Ciclo *
Brasiliano teve importância regional, é de se admitir que a ah«rtura do
sistema químico se deu nesse período de teopo.

•J) Uma vez que nas fases finais de cristalização raineralõgi -
ca, os mÍT:G;rais não mostram sinais de tectonisrco (ov. estes são ircipien
tes), acreditamos que os processos de migmatização (Fase 3) se •? '?tua -
ram no final do Ciclo Brasiliano, de outro mode, as rica- c>_; j.:.áes 4 e
S estariam deformadas.

e) A iâaâ-3 do gnaisse deverá ser igual or? ;ur-:iir ã da isó -
crona I da figura 5 (2150 + 71 m.a.).

f) A tendência que o alinhamento IV (figura 5) mostra áe cer-
ca Ue BOOm.a. indica que o sistema não abriu conpletaiaersíe, nas que tal
fato só pode ter ocorrido durante o Ciclo Brasiliano, confor.-ne o indi -
cam as idades X/Ar das biotitas.

g) As linhas lsocrônicas II e III (figura 5 ) , tal como a "isõ
crona" dos 375 + 5 m.c.. representam simples casualidade* de alir.hamen -
to e os pontos que- -* definem poderia» estar situados em qualquer lugar
entre as linhas 1 e IV.

h) Atendendo ao elevado valor de ordenada que as asiostrasTK-
2D, E e H mostrara, e a que antes dos processos de anatexia e ou fusão *
parcial todos os pontos se deveriam situar pelo menos na linha isocrôni
ca I, associado ao fato de ter sido comprovada a entrada de potássio T

'• •'-dio, 4 de ae admitir que a cont-.amlnação sofrida na região foi provo-
ca*! ;•-,.racialmente por una adição de rublãio.

1) - A Pedreira Kangutw é formada fundaraentalicente por um gra
nito-monzo-granito, mas apresenta tipos petrográfices que variaia de»deT

t>% 3ieno-cranitos aos tonalitos.
2) - A Pedreira Pendar.ça mostra gnaisses a duas nicas, por vc

zea tr.iamatizaáos e alouns corpos de rochas cálcio-silicataãas. A sua
•rvoluçâo foi complexa e teve cinco fases distintas ce crescimento áe mi
Durais.

S) - As rochas da Pedreira Mongoba mostran fortes afinidades'
nantélicaa e foram formadas durante a fase sincinemática do Ciclo Brasi,
*Uano, apresentando uma idade de 672 + 46 milhões de ano» com uma razão
inicial de 0,7036 + 0,0005.

4) - As rochas da Pedreira Pendanga são do Ciclo Tránsanazon^
co (ou anteriores), com idade mínima de 2150 + 71 milhões de anos e fo-
,xam parcialmente retrabalbadaa durante o Ciclo Brasiliano.
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5) - O esfriamento regional dos Maciços de Maranguu.-i * Safa-
ri té deu-se há 541 + 3 milhões de anos.
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