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INTRODUÇÃO: 

A porção norte da Província Borborema é subdividida nos domínios Médio Coreaú; Ceará Central 

e Rio Grande do Norte (Brito Neves et al., 2000), estando a área de estudo situada na porção NE do 

Domínio Ceará Central (Fig 1-A). Este domínio é constituído, por: i) Núcleo Arqueano do Complexo 

Cruzeta (2,85-2,67 Ga; Fetter, 1999); ii) Núcleo Paleoproterozóico composto pelos complexos São José 

da Macaoca (Torres et al., 2006), Madelena (Castro 2004), Algodões (Martins et al., 2009) e Complexo 

Canindé do Ceará (Torres et al., 2007); iii) Coberturas do Neoproterozóico representados pelas unidades 

Independência e Quixeramobim do Complexo Ceará (Arthaud et al., 2015); e iv) Granitóides 

Neoproterozoicos do Arco Magmático de Santa Quitéria – Pacatuba (Fetter et al., 2003; Pitombeira et al., 

2021). 

O corpo gabro-norítico Pedra Aguda (GNPA) está inserido na Suíte Máfica a Intermediária Pedra 

Aguda, intrusivo no Complexo Canindé do Ceará - Cinturão Khondalítico Ceará. O complexo é formado 

por litotipos básicos e ácidos, associados ao colapso da cadeia brasiliana que gerou rochas intrusivas tardi- 

a pós- colisionais .  As principais rochas máficas são : biotita-gabro, gabro-norito, quartzo diorito e diorito 

(Pinéo 2017). Segundo Bessa (2000), as rochas apresentam pouca deformação, preservando a textura ígnea 

e formadas por granulitos e enclaves dioríticos. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo principal 

definir a idade de cristalização, pelo método U-Pb em zircão da porção máfica e mais preservada de 

deformação e metamorfismo do GNPA. 
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Figura 1: A) Mapa da Província Borborema Setentrional e seus subdomínios B) Mapa geológico da porção sudeste 

do Domínio Ceará Centra com destaque para localização das amostras analisadas.  

METODOLOGIA: 

1. Revisão Bibliográfica 
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Foi realizada a revisão bibliográfica com enfoque no contexto geológico do Domínio Ceará Central, 

na província Borborema, e a relação do corpo gabro-norítico Pedra Aguda com este ambiente. Trabalhos 

que descrevem as principais características morfológicas e texturais do zircão, como Corfu (2003) em 

Atlas of Zircon, foram utilizados como base para as discussões deste trabalho. 

2. Descrição petrográfica macroscópica  

Considerando a descrição petrográfica macroscópica realizada, as amostras D-01, D-02 e JTF16-33 

são compostas por piroxênios/anfibólios que  são os minerais mais abundantes (50% em D-01, 65% em 

D-02 e JTF16-33), seguidos por plagioclásios (37% em D-01, 25% em D-02 e JTF16-33) e a biotita (10% 

em D-01, D-02 e JTF16-33). Ambas as amostras foram classificadas como diorito/gabro. 

3. Preparação das amostras para estudo geocronológico U-Pb em Zircão 

Durante todo o processo de preparação das amostras é 

fundamental o cuidado com a limpeza das máquinas, a fim de 

evitar contaminação por materiais diferentes da rocha, antes do 

uso, todo equipamento é limpo com álcool e jato de ar. As etapas 

envolvidas podem ser separadas em: britagem, moagem e 

bateamento, considerando o produto final como o concentrado de 

minerais. Durante a britagem é utilizado o britador de mandíbula 

para diminuir a granulometria, transformando-a em brita/areia 

(Figura 2A e 2B). O material britado é moído em moinho de disco 

para posterior separação gravimétrica (Fig 2-C e 2-D). 

O material moído é bateado para separar os minerais densos 

dos minerais leves (Fig 3-A). Desse modo, em função da 

separação gravitacional ficam concentrados os minerais densos 

no centro da bateia, incluindo o zircão. Esse material concentrado 

é armazenado em uma placa de petri para secagem (Fig 3- B). 

Após ser seco, o concentrado é cuidadosamente despejado em 

uma folha branca para retirada de minerais magnéticos (Fig 3- C). 

Utiliza-se imã de neodímio (número 48). Como resultado, o 

concentrado final é composto por minerais não magnéticos e pode 

ser analisado em lupa binocular para coleta dos zircões (Fig 3 - 

D). Esse procedimento de preparação foi feito para as amostras 

D-02, D-13 e JTF16-33.   

4. Datação 

Figura 3:: A) Processo de bateamento da amostra 
B) Secagem do concentrado de minerais densos C) 

Separação de materiais magnéticos com imã  de 

Nd (n.48)D) Concentrado final de minerais densos 

e não magnéticos. 
 

Figura 2 : A e B) Equipamento de britagem 

(britador de mandíbula); C e D) Equipamento de 

moagem (moinho de disco de tungstênio); 
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A partir do concentrado obtido, os grãos de zircão foram coletados manualmente com pinça  e auxílio 

de microscópio binocular, a amostra D-02 não exibiu grãos de zircão em seu concentrado. Já para D-13 e 

TJF16-33 foi possível coletar cerca de 40 grãos que foram polidos, após a confecção de placas de resina 

epóxi foi realizado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Posteriormente será realizada a 

datação por Ablação a laser LA-ICP-MS (Laser ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O resultado das imagens de catodoluminescência para a amostra D-13 exibe grãos de morfologia 

prismática a euédricos.  Alguns grãos menores apresentam cavidades e morfologia irregular, contudo não 

podem ser considerados representativos. Podem ser identificados três grupos: Grãos homogêneos, grãos 

com núcleo homogêneo e borda de intercrescimento, e grãos com textura de zonamento oscilatória (Fig 

4). Os grãos homogêneos são prismáticos porém com as extremidades arredondadas, em alguns foi 

possível identificar “ghost texture”, uma textura que mostra limites muito sutis de zonamento oscilatório 

reliquiar. Já os grãos de núcleo homogêneo com borda de intercrescimento são os mais representativos, 

mostram morfologia prismática com o núcleo escuro cercado por borda de intercrescimento mais clara, 

podendo ter textura transgressiva nas bordas. O último grupo é representado por zircões com a típica 

textura magmática de zoneamento oscilatório , quando preservada os grãos aparecem fragmentados, Em 

alguns grãos a borda está alterada sugerindo intercrescimento causado por processos metamórficos. 

 

Figura 4: A-Textura homogênea,borda com “ghost texture” ;B- Textura de zoneamento oscilatório alterada ;C- Grão de 

núcleo homogêneo com borda de intercrescimento; D- Textura de zoneamento oscilatório; 

 

A amostra TJF16-33 exibe grãos de zircão homogêneos, sem variação de grupos (Fig 5). Em 

relação a morfologia, variam de anédricos a subédricos com formato bem arredondado. Inclusões de 

minerais são comuns. A maioria dos grãos exibe textura homogênea, mas em alguns o zonamento reliquiar 

aparece sendo alterado. 
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Figura 4: A- Grão de zircão arredondado com textura homogênea e inclusão; B- Grão de zircão com zoneamento concêntrico 

;C e D- grão de zircão com núcleo homogêneo e borda de intercrescimento; 

CONCLUSÕES: 

A amostra D-13 foi descrita como piroxênio/anfibólio – biotita granulito, mas as imagens de 

catodoluminescência mostram grãos de zircão prismáticos e com textura magmática de zonamento 

oscilatório preservada indicando que o metamorfismo não alterou essas estruturas. Já a outra amostra 

analisada, TFJ13-33 foi descrita como diorito/ gabro e os grãos de zircão majoritariamente apresentam 

texturas metamórficas, indicando que esta porção do gabro-norítico Pedra Aguda foi mais afetada por 

eventos de deformação. Com o resultado da datação por LA-ICP-MS será possível estabelecer de forma 

mais efetiva a relação entre os eventos de cristalização e a deformação do GNPA. 
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