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INTRODUÇÃO A área em foco encontra-se inserida na Faixa Jaguaribeana (Brito Neves 1975), porção
central da Província Borborema, sudeste do estado do Ceará, enquadrada entre a Zona de Cisalhamento
Senador Pompeu e o Batólito de Pereiro. O objetivo deste estudo é apresentar dados U-Pb e estudo
petrográfico e geoquímico de augen gnaisses do "Cinturão Jaguaribe", bem como efetuar comparações
entre estes e os augen gnaisses do "Cinturão Orós", estudados por Sá (1991).

A Faixa Jaguaribeana compreende estes dois "cinturões" supracitados e é composta por uma
seqüência plutono-vulcanossedimentar (Braga e Mendonça 1984), com a possibilidade da Faixa Oeste do
Rio Grande do Norte ser incluída neste sistema, tendo então seu limite oriental estendido até a Zona de
Cisalhamento Portalegre (Sá et ai. 1994). Idades U-Pb, Rb-Sr e Sm-Nd em Orós (Sá 1991, Sá et ai. 1995)
e Rb-Sr em Jaguaribe (Figueiredo Filho 1994), atestam a formação desta seqüência no Paleoproterozóico
superior (ca. 1,75 Ga). O embasamento da região é composto por gnaisses bandados, ortognaisses
granodioríticos e paragnaisses migmatizados, de idade paleoproterozóica (a arqueana ?). Todas estas
litologias são intrudidas por granitos neoproterozóicos, dos quais o Batólito de Pereiro é o seu principal
representante.

QUADRO GEOLÓGICO O Cinturão Jaguaribe (sensu stricto) é constituído por uma seqüência
vulcanossedimentar com ortognaisses grosseiros (augen gnaisses) espacialmente associados (Silva 1997,
Figueiredo Filho 1994). As rochas supracrustais são representadas por metavulcânicas bimodais com
intercalações de biotita xistos feldspáticos, quartzitos e tufos intermediários a ácidos. As vulcânicas
básicas são predominantes e representadas por metabasaltos amigdalóidais e metaandesitos. As
metavulcânicas ácidas são riolitos finos a microporfiríticos e faixas de riolitos porfiríticos com pórfiros de
microclina e quartzo, estes representando possíveis subvulcânicas. Os metassedimentos, associados
temporalmente às vulcânicas, são representados por biotita xistos feldspáticos intercalados nos riolitos, e
por quartzitos puros e finamente bandados, como lentes estreitas, contínuas e esparsas na área. Corpos
granitóides, possivelmente de idade neoproterozóica, de forma alongada, estreita e de composição
diorítica, tonalítica e quartzo-sienítica intrudem esta seqüência, além do Granito de Pereiro, que corta
também o quartzo-sienito.

As rochas da seqüência foram afetadas por um mínimo de duas fases de deformações associadas a
zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais, formando extensos corredores de cisalhamentos neste
cinturão, os quais atingiram condições PT do fácies anfibolito (Silva 1997). Esta estruturação obliterou as
relações primárias entre as rochas, tornando difícil a reconstituição original dos estratos e relações
temporais entre algumas litologias.

Os augen gnaisses, objeto desta nota, ocorrem em todo o cinturão Jaguaribe como corpos largos,
alongados e paralelos à seqüência supracrustal, sempre com zonas de cisalhamento formando milonitos
entre esta litologia e a seqüência metavulcanossedimentar, dificultando o estabelecimento do
posicionamento temporal entre estas rochas. Apófises deste augen gnaisse na seqüência ou xenólitos desta
nãó foram encontrados, o que nos leva a posicioná-lo temporalmente na base da seqüência (Fig. 1).

PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA O augen gnaisse de Jaguaribe são rochas com coloração acinzentada,
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as vezes com matriz esverdeada pela concentração de biotita e anfibólio, e pórfiros de quartzo e
microclina. Apresenta composição granítica, com o anfibólio tipo ferrohastingsita e biotita sendo
representante dos máficos, tendo ainda titanita, apatita e zircão como principais acessórios. Desenvolve
foliação proeminente, mostrando em zonas de strain mais elevado, desenvolvimento de faixas miloníticas
e dobras fechadas a transpostas em veios de quartzo, com finos mobilizados anatéticos quartzo-
feldspáticos alternando-se com faixas mais ricas em biotitas+anfibólio+microclina.

São rochas com ( 69% de SiO2 e teor relativamente elevado em K2O, TiO2, A12O3 e Fe2O3 baixos
em MgO, e CaO. Com relação aos elementos menores, apresentam teores elevados em Ba (1300-1700
ppm) e moderado a alto em Nb, Y e terras raras pesadas. O espectro das TR mostra um fracionamento
mais acentuado entre as TR leves (La/SmN ( 4,3) do que entre as TR pesadas (Gd/YbN ( 2), mostrando
uma assimetria no espectro, com uma anomalia moderada no Eu (Eu/Eu* ( 0,4). Plotagens em diagramas
tais como os da Figs. 2 e 3, indicam similaridades com os granitos alcalinos e metaaluminosos. Os padrões
mostrados nos diagramas multi-elementais, com taxas mais altas de Rb, Ba e Th em relação ao Nb e trend
planar do Zr ao Yb (Fig. 4), sugerem assinatura de granitos intraplacas intrudidos em crosta continental
afinada, similar ao apresentado pelo Complexo de Mull, na Escócia (Pearce et ai. 1984). Esta assinatura é
mostrada em outros diagramas, como p. ex. o mostrado na Fig. 5, onde estes augen gnaisses plotam no
campo dos granitos intraplacas.

DADOS U-PB Sete frações homogêneas de zircões foram separadas do augen gnaisse de Jaguaribe e
analisadas no Laboratório de Geocronologia do CRPG-CNRS, França. Foram escolhidos-zircões sem
inclusões aparentes, não magnéticos a 3 Amp e Io, três destas foram submetidas a abrasão, sendo todas as
frações estudadas no microscópio eletrônico de varredura para verificação de possíveis núcleos herdados e
outras texturas/estruturas.

Todos os pontos mostram um bom alinhamento segundo uma discórdia, com intercepto superior a
1774 ± 24 Ma e inferior a 5 ± 24 Ma (Fig. 5). Um destes pontos, sem motivo aparente observado na lupa
ou no microscópio eletrônico de varredura (fração de 0,32 Mg, abradada e não magnética), plota
nitidamente separado dos outros, contudo no mesmo alinhamento; a retirada desta fração não muda
significativamente o resultado, com interceptos ai 804 ± 99 Ma e 127 ± 338 Ma.

DISCUSSÃO Os augen gnaisses dos cinturões Orós e Jaguaribe, foram sempre considerados como
similares e correlates (p. ex. Figueiredo Filho 1994). Texturalmente os de Orós são mais grosseiros, com
menos quantidade de matriz, mais claros, com muito menos quantidade de máficos (porém com mais
magnetita) e raros anfibólios. A maior quantidade de matriz, cor acinzentada e matriz esverdeada do augen
gnaisse de Jaguaribe, compõe a diferença textural. Os augen gnaisses de Orós são mais evoluído (>73% de
SiO2), mais potássicos e mais ricos em terras raras.

Segundo Sá (1991) e Sá et ai. (1995), os augen gnaisses de Orós apresentam afinidades alcalinas
com assinatura de granitos intraplaca. Geoquimicamente as diferenças são que os de Orós mostram uma
componente crustal significativa e são de um ambiente de crosta normal, ao contrário dos augen gnaisses
de Jaguaribe, que mesmo que também tenham tendência alcalina e sejam considerados intraplacas,
mostram um ambiente crustal de crosta afinada, segundo os parâmetros de Pearce et ai. (1984).

A posição estratigráfica destes augen gnaisses nos dois "cinturões" da Faixa Jaguaribeana. marca
uma importante e fundamental diferença. Em Orós, estes intrudem claramente a seqüência
vulcanossedimentar, enquanto que não há nenhuma relação de intrusão (ou observação similar) do augen
gnaisse de Jaguaribe na seqüência vulcanossedimentar, sendo portanto colocado abaixo desta (Fig. 1).

Os estudos geocronológicos confirma esta posição. Idades Rb-Sr e U-Pb (Sá 1991 e Figueiredo
Filho 1994) nas vulcânicas dos dois cinturões forneceram valores ca. 1,75 Ga, enquanto que o augen
gnaisse de Orós mostra uma idade U-Pb ca. 1,68 Ga, atestando a posição estratigráfica mais jovem para
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este augen gnaisse com relação às vulcânicas.
Neste trabalho, o augen gnaisse do Cinturão Jaguaribe mostra uma idade ca. 1,8 Ga, claramente mais

velho que o augen gnaisse de Orós, atestando a sua posição estratigráfica abaixo das vulcânicas (Fig. 1).
Neste contexto, está claramente definido a não correlação destes augen gnaisses citados da Faixa

Jaguaribeana, embora os dois tenham sido formados no Paleoproterozóico superior (Estateriano). Ao
contrário do que foi estabelecido por Sá (1991) para o augen gnaisse de Orós, é possível visualizar a
colocação do granito porfirítico de Jaguaribe (atualmente augen gnaisses) antes da formação dos derrames
vulcânicos, num estágio precoce ou sincrônico ao período de extensão crustal que iniciou o processo de
rifteamento continental, com conseqüente colapso e sedimentação/colocação de derrames de lavas. A
associação destes augen gnaisses específicos de Jaguaribe como possíveis representantes de manifestação
plutônica tardi- a postectônica ao Ciclo Transamazônico (ca. 1,9 ±0,1 Ga), é uma possibilidade que resta
em aberto. No entanto, este trabalho coloca uma questão para a observação de que, mesmo dentro de uma
mesma faixa dobrada, existem augen gnaisses textural e estruturalmente com muitas semelhanças, mas que
podem estar espacialmente diferentes, e o fato de coloca-los como estratigraficamente correlatos, pode
acarretar interpretações e proposta de modelos errôneos.
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Fig. 2 - Diagrama (KjO+MgOyCaO vs
Zr+Nb+Cc*Y, ondc os augcn gnaisscs dc
Jaguaribc ptotam no campo dc dominância dos
grankos 1'ipó A (campos dé Whalen et aL).
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Fig, 3 - Diagrama confeccionado utilizando os
índices de Shand, rnáurando o caráter
meíaaluminoso para os uugen gnaisses de
Jajjuaribc.
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Fig. 4 - Diagrama muiti-ctcmcniar para a media
dos augen gnaisses de Jaguaribc, comparando-o
com os gratiitos intrapEacas de "crosta afinada" do
Complexo de Mull, liscóda (Pcarcc et ai. 1984).
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Fig. 5 - Diagrama discriminante com relacío ao
ambiente tectônico, onde os augen gnaisses
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