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ABSTRACT
Üthm Som J*rdim complex is a multi phase intrusion
«mplaced
within the basement of the Pajeú-Paraiba belt,in the Borbors-a province,
N.E., Brazil, daring the Pan African (Brasiliano) orogeny, 600 Ha ago.
The Som Jardim complex is primarily composed of
montonites"
ana syenites with subordinated granites.j The boundaries of the complex,
appear to be thrust-fault controlled, although a later overprinting of
strike slip movement has occurred.
Ijhe major and trace elements geochemistry has established a
shoshonitic affinity for the monzonite-syenite assemblages,
whereas
the granites are clearly of a hiqh-K calc-alfcalin* c M r ? c t e r . The sair.
geochemical trends determined
for the complex
are
the result of
fractionation of mainly amphibole,
biotite,
alkali
feldspar
-clinopyroxene within the developing magmas.j^
£The enrichment in transition metal elements, LILE and
high
LILE/HSFE ratios, coupled with an initial S r ^ / S r 1 ' ratio cf
0.707C9
is consistent with a subduction related magma source.
INTRODUÇÃO
Associações shoshoniticas são mundialmente encontradas curan
te a fase final do desenvolvimento de arco de ilha (Jakes e white, 1972"
e Morrison, 1980), refletindo estágios transicionais entre subducçãc
ativa para outros regimes tectônicos (Thompson e Fowler, 19S6).Membros
das associações shoshoniticas também têm sido descritos relacionados a
processos sin e pôs colisão continental (Thompson et ali.,1984 eZhou,
1987) e mais recentemente. Gill e Whelan (1989) descreveram
rochas
shoshoniticas relacionadas a estágios iniciais de rifteamer.to de um ar
co de ilha oceânico (Fiji).
~
Na Província da Borborema rochas de afinidades shoshoniticas
tem sido descritas na faixa Salgueiro - Cachoeirinha próxiro
ao seu
contate com o maciço PE-AL; complexo Terra Nova (Da Silva Filho et ai,
1987) e, próximo ao contato com a faixa Pajeú Paraiba; Batolito
Soli
dão e Texeira (Sial e Ferreira, 1988). Análises de algumas anostras de
complexo Fazenda Nova, na Faixa Pajeú Paraiba, e dados litogeoquimicos
disponíveis na literatura para o batolito Itaporanga, na borda da fa_i
xa Salgueiro - Cachoeirinha (Mariano, 1988 e Barri?», 1983»,
iedica?
afinidades shoshoniticas para ambos.
Este trabalho chama atenção para uma ocorrência de granitói.
des de afinidade shoshoníti?a na faixa Pajeú-Paraiba, e é o resultado
de detalhada investigação geológica no complexo Bom Jardim baseada era
observações de campo, petrografia e geoquimica.
GEOLOGIA
O complexo Bom Jardim está intrudido em gnaisses e
migr.ati.
tos do embasamento da faixa Pajeú Paraiba, próximo no seu cc.ntato coiri
o contato maciço mediano PE-AL. Dados de campo mostram que .-.esta área
o maciço foi empurrado sobre a faixa Pajeú-Paraiba (Brito Neves et ai.,
1982). Estes empurrões coincidem com o alinhamento de anomalias Bouger
negativas (Brito Neves et ai., 1982 e Ussami et ai., 1986), refletindo
espessamento crustal nesta região.
O complexo Bom Jardim apresenta uma forma de exposição alon
gada de direção NE-SW, concordante com a foliação dos meta=orfitos en"
caixantes. A foliação representada pelo alinhamento dos minerais raáfl
cos e feldspatos, é paralela ao eixo principal do complexo, mergulhar)
do suavemente (5" a 40°) para SE. A ausência de deformação r.o estado
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sólido relacionada a esta direção d* foliação, refletem o n
intrusão
sintactõnica à fasa da deformação da baixo ângulo. Daforatacõas no asta
do sólido ocorras da forma localizada refletindo posterior reativação
do lineamento Pernambuco o qual obliterou em parte o tectonismo de bai
xo ângulo. Evidências de deformações rapteis são raras, refletindo in
trusão em profundidade relativamente elevadas.
~
Cinco fãcies patrogrâficas principais, além de digues e
an
claves, foram identificados e mapeados no complexo Bom Jardim (Fig.1)7
0 facias dominante é constituído por sienitos a monzonitos grosseiros
(SMS), de textura porfiritica com oa minerais mâficos (biotita, anfibó
lio e piroxênio) constituindo d e 40 a 50% do total modal. SMG é corta
do por sienitos de granulação média (SM), porf ir I ticos, com a percent!
gem modal de minerais mâficos variando de 28 a 16%. O terceiro faciei
ocorre em lentes intrudindo os SMG e SM, e apenas uma lente foi possí
vel ser cartografada na escala usada para mapeamento (1:25000).Este fa
cies é caracterizado pela ausência de anfibólio primário, e uma percen
tagem modal de minerais mâficos inferior a 15%. Sienitos extremamente
grosseiros (SE6), com grandes fenocristais (3 a lOcm) de feldspato «1
calino de coloração cinza chumbo, os quais chegam a constituir 90% dõ
volume modal, afloram em uma ãrea continua de 50km 1 e, em dois outros
pequenos corpos, com áreas inferiores a 0,5km*. Este fãcies parece re
presenter processe cumullticc relacionado a formação dos SM(õuimarães7
1989). Rochas de composições graniticas,'granulação fina, e menos
de
10% deminerais mâficos modais representados por biotita,
constituem
intrusões alongadas com contatos bruscos com os sienitos e monzonitos.
Rochas graniticas ao longo do contato entre o complexo e os
metasedi
mantos são freqüentes, e parecem estar relacionados
a fusão parcial
dos metasedimentos devido a migração de calor e fluidos do
complexo
(Guimarães, 1989). Pegmatitos são restritos a SMG, e só foram observa
dos próximos ao contato com os metasedimentos. Enclaves metasedimentã
res parcialmente digeridos foram observados dentro de SMG, evidenciai
do contribuição crustal durante a intrusão do complexo.
~
PETROGRAFIA
0 fãcies SMG apresenta fenocristais de feldspato
alcalino,
representado principalmente por microclina pertitica, e plagioclásio
(An 2s a An u ) . Feldspato alcalino mostra algumas vezes zonaçao oscila,
tória e inclui poikiliticamente quartzo, biotita, plagioclásio e anfl
bólio. Microclina sem intercrêsimento pertitico é restrita a
matrizT
Plagioclásio quando em contato com felspato alcalino, desenvolve
bor
dos albiticos e/ou intererescimentos mimerquíticos. Zonação normal
ê
oscilatória são freqüentes nos fenocristais, assim como
substituição
de plagioclásio por feldspato alcalino. Textura rapakivi ocorre de for
ma localizada, onde existem evidências de campo para mais de um pulso
magmático, evidenciando possíveis processos de mist ira
de
magmas
(Hibbard, 1981). Biotita e anfibólio de composição magnésio hornblenda
c ircr.es freqüentemente edenita (Leake, 1978) são os minerais terromag.
nesianos modalmente mais abundantes. Anfibólio ocorre de forma isolada
sem a presença formal de piroxênio ou, como coroa de reação em clino
ptroxênios.Os piroxênios de composição salita (Ho,,* EJUI Fs 13 a Wo^Enj, Ps Jfc) #
geralmente ocorrem «m associação intima com o anfibólio no mais das vezes
apenas como relíquias. Quartzo apresenta-se de forma restrita e inters
ticial, não ultrapassando 5% do volume modal. Os minerais
acessórios
são representados principalmente por apatia, zircâo, esfeno e magnetic
ta. Alanita circundada por epidoto e monazitas ovaladas, desenvolvendo
largos halos pleocróicos em biotita, ocorrem esporadicamente.
0 fácies SM contém menos de 25% de minerais mâficos,os quais
são representados por biotita, anfibólio
(edenita) e clinopiroxênio de
composição
salita (tfoM E n » F S u . » **o M EnfcJ F S u ) . Feldspato alça
lino, principalmente microclina pertitica, chega a constituir até 63f
do volume modal. Plagioclásio (Anj» a A n n ) são restritos a matriz e,
raramente zonados. Quartzo ocorre intcrsticialmerite, com extinção ondu
lante, chegando a constituir até 70% do volume modal. Os minerais acel
sérios são esfeno de coloração amarelo alaranjado, zireão e apatita.EÍ
feno contém freqüentes inclusões de anfibólio e
apatia
evidenciando
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cristalização tardia na seqüência magmática. Honazitas ovaladas e mine
rais da tôrio. incluindo torita, ocorram da forma restrita. Maçnetitã
constitui a principal fas* opaca.
As rochas do fãcias LS são caracterizadas por uma percentages
nodal de -ir.erais bélicos inferior a 20%, textura fiuiõal com leve ten
dência porfirítica, e ausência de anfibólio primário. O mineral modal
mente mais abundante é o feldspato alcalino que constitui mais de COT
do volume total. Plagioclãsio de composição albítica (Ant0 a An 0 ) ocor
*« como pequenos (0.5 a 1.0 mm) cristais subedrais não zonados.Quartzo
ocorre de forma intcrticial com extinção ondulante em parcentagens mo
dais inferiores a 10%. Piroxênio de composição salita (Mo a En Í S
FS ;:
a Ho 0 En u F S I 9 ) mostra um ligeiro enriquecimento na molécula ferrosi
lita comparado a SMG e SH. Transformações subsólidas para
hornblende
actinolitica são comuns. Biotita ocorre de forma primaria ou,
subst_i
tuindo piroxênio.
Apetite,zireão, esfeno de coloração amarelo avermelhado, mi
nerais metamiticos enriquecidos em terras
raras leves e
tõriõ
(keilhauita), e esporádicas alanitas e minerais da série torita monaz:.
ta (torita e hutonita) são os minerais acessórios observados. Magnetite
é o principal minerai opaco. Oxides de Fa-Ti ocort«m localmente cxrcun
dados por esfenos enriquecidos em terras raras leves, evidenciando cir
culaçáo tardia de fluidos carregando elementos incompatíveis juntamen
te com a fase opaca (Fowler, 1985).
~
O fácies SEG é constituído principalmente por
fenocristais
zonados de microclina pertitica cora inclusões concêntricas áe
biotita,
anfibólio (edenita) e piroxênio (salita). Inclusões acicularcs de mina
rais opacos são comuns nos fenocristais. Plagioclãsio de composição ai.
bítica, com freqüentes intererescimentos minerquíticos, se dispõem pre
ferencialmente em torno dos fenocristais de microclina pertitica. A ma
triz constitui de 10 a 30% do volume modal, e contêm além do plagioclX
sio de composição albítica, quartzo, piroxênio (Wofc$ En ]2 Fs ; 3 a Wo^7
En ^ FS 2 0 ) , biotita e anfibólio (edenita). Os minerais acessórios saó
esfeno, zireão e apatia. Magnetite é a única fase opaca observada.
Os granitos róseos leucocráticos são constituídos por quartzo,
plagioclãsio, microclina e menos de 10% de biotita. Alanita
manteada
por epidoto, esfeno, apatia e zireão são os minerais acessórios.
GEOQUlMICA
Mais de 80 amostras do complexo Bom Jardim foram analisadas
para elementos maiores mais Cr, Ni, Sr, Ba, Zr, por ICP nos laboratory
os de geoquímica do Departamento de Geologia do Imperial College (Uni
versidade de Londres). Rb foi analisado por absorção atômica operando
como fotõmetro de chama. Parte destas amostras foram analisadas
por
ativação neutrônica para dosagens de Th, Mf, Ta, U no Natural History
Museum - Londres e, Kb foi analisado por fluorescence de caios-X
r.«
Universidade de Durham (Inglaterra). Y foi determinado juntamente com
REE por ICP, preparando-se as soluções no Imperial College, e fazendose as leituras no laboratório de ICP do RHBNC (Universidade
de
Lon
dres).
ELEMENTOS MAIORES
Hiperstênio normativo é observado na maior parte das _ amo£
trás estudadas de sienitos. A presença de hiperstênio normativo é uma
das feições que
ajuda a distinauir as
rochas
das associações
shoshoniticas das associações tolelticas e calco alcalinas (Morrison,
1980). Dados normativos projetados etr termos de Qz - Ab - Or - Ne (Ne«
Lc + Ne) são mostrados na figura 2 juntamente com o campo
dos dados
normativos dos monzonitos de afinidade shoshonítica
da
California
(Sylvester et ai. 1978) e o campo dos sienitos shoshoníticos de
Glcn
Dessary - Escócia (Fowler, 1985). Como pode ser visto, *M rochas
do
complexo Bom Jardim mostram grande similiaridada com os sienitos
shoshoníticos de Glcn Dessary, porém são mais enriquecidos, cm K, com
valores mais elevados de Or normativo, comparados aos monzonitos
da
California.
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As rochas que constitua* os fãcies maiores
d o complexo Boa
Jardim, cobre* uma larga variação d* teores d* SiO. (52.31 a 73.371).
O s sienitos • monzonitos «ostra* usa variação continua nos teores
da
silica. Entretanto esta continuidade não é observada entre os si*
nitos/monzonitos e os granitos. O s teores d* K,0 são elevedos(4.6-1.2$),
• sempre excedeu os teores de N a a O . As variações de A 1 2 0 > ( Na-O, K,0.
FeO(t), KgO, CaO, P , 0 } e TiO, com um índice da diferenciação
(Thorton
• Tuttle, 1969) são mostrados na figura 3. Os oranitos não seguem
o
•esmo trend dos sienitos/monzonitos nas variações dos teores de TiO a ,
A 1 1 0 , e K t 0 , o que parece sugerir magmas de origem distintas.Dados qui
micos de rocha total associados aos dados de química mineral (ver Gui
marães, 1989) sugerem que os principais trends determinados
para
~
o complexo são resultantes do fracionamento de principalmente
anfibó
lio, biotita, feldspato • clinopiroxênio.
~
Diversos critérios químicos têm sido usados para classificar
séries de rochas igneas. Entre estes critérios, a relação FeO - HgO (K,0 + Na a O) (diagrama APM) tem sido comumente aplicada.No diagrama AFR
(Fig 4) os monzonitos e sienitos do complexo Bom Jardim seguem o trend
das rochas calco alcalinas ricas em potássio (Morrison, 1)10) de ambi
ente compressional (Brown, 1981) e , que coincidem com o trend das
rõ
chás shoshoniticas de Ewart (1912).
P e c c e n l l o e T a y l o r (1976) propuseram a relação ftx0 versus
SiO a como discriminants entre as séries Shoshoniticas, calco alcalinas
ricas em K, calco alcalinas normais e toleiticas de arco da ilha.As ro
dias sieniticas e monzoniticas do complexo Bom Jardim caem no
campo
das shoshoniticas enquanto as rochas graniticas, plotam no campo
dás
rochas calco alcalinas ricas em K do referido diagrama (Fig. 5 ) .
0 diagrama log(K a O/MgO) versus SiO, foi proposto por Rogers
e Greenberg (1981) para distinguir as séries calco alcalinas das séri
es alcalinas. Os monzonitos e sienitos do complexo Bom Jardim
plotam
entre os campos das referidas séries enquanto os granitos caem
clara
ramente no campo das rochas alcalinas (Fig.6).
~
ELEMENTOS TRAÇOS
Os sienitos e monzonitos mostram elevados teores de Ba (4400
a 2100 p p m ) , Sr (2200 a 1010 p p a ) , Th (3 a 64.6 ppm) e Pb (20 a 60 p p m ) ;
teores médios de Rb (120ppm nos fãcies menos diferenciados
a 300ppm
nos fãcies mais diferenciados); baixos teores de Nb (variando de 9ppm
nos fãcies menos diferenciados a 40ppm nos fãcies mais diferenciados)
e T i O a ( < 1.3%) os quais são típicos de rochas das séries shoshoniticas
segundo Ewart (1982). Os teores de Zr nos fãcies menos
diferenciados
são inferiores a 300ppm. Estes teores são baixos quando comparados aos
teores das rochas plutônicas ricas em K, com similares teores e SiO a ,
do leste da Groelãndia (Tarney c Saunders, 1979). Entretanto, são ele
vados quando comparados aos teores em rochas calco-alcalinas
típicas"
como as descritas no batõlito costeiro do Peru (Atherton e Sanderson,
1985) s peninsula da Antártica (Tarney e Saunders, 1979i.
Os teores dos elementos de transição nos sienitos e monzoni
tos s JO elevados; Cr varia de 470 a SOppm; Ni varia de 250 a
30ppm ê
V de 125 a 50ppm, compatíveis com uma origem mantélica.Os granitos mos_
tram baixos teores de elementos de transição.
Os padrões de terras raras dos diferentes fãcies sieniticos
e monzonitico» do complexo Bom Jardim são muito semelhantes. Estes são
caracterizados por elevadas razões Ce/Yb (25 em média), como
mostram
as fortes inclinações na figura 7, e, ausência de significantes anoma
lias de Eu, características comuns as rochas das associações shoshonl
ticas. Os padrões dos granitos também são caracterizados por fortes in
clinaçôes, entretanto mostram uma marcante anomalia positiva de Eu com
Eu* variando de 1.3 a 2.76
A projeção dos elementos incompatíveis normalizados em rela
ção ao condrito (spidergrams) mostram significantes depressões em Nb~
Ta, depressões subordinada» e iie pioiundiãaôes variadas em Ti,P e U e,
picos em K, La e Hf (Fig 8 ) . Os padrões observados são típicos de ro
chás relacionadas a subducçâo (Thompson e Fowler, 1986).Os fatores nor
malizantes são os sugeridos por Thompson (1982).
~
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Harris et ai. 11986) propusera* a relação Rb/30 - 2Ta - Hi :z
mo função quirtica discriminante entre granitóides gerados e ir.trudisrj
ea ambientes sin-coiisão, arco vulcânico, põs-orccênico e de
i.-.teri;
res de placas. Sa referida projeção, as rochas do ccir.alexo Sors Jardiicaem no camoo Aos <?rap.itó*í!e!t á». s-7? v*-ir£r.ici jri- 3;
A projeção dos teores de Nb versus os terores de Ir e s rochas
shoshoníticas e ultrapotássicas com SiO, < 60*, ê capaz de distinguir
entre rochas relacionadas a processos de subducção e pôs colisãc, e ro
chás distantes em espaço e tempo dos processos de subducção (Lsat e :
ai., 1986). As rochas do complexo Bom Jardin caem claranento no
-ãsipz
das rochas relacionadas a processos de subducção do referido diaaiar-ã
(Fig 10».
GEOCRONOLOGIA
Química sistemática Rb-Sr foi realizada em 11 amostra
:n
cluindo todos os fáceis do complexo, exceto as rochas
graniticas no
laboratório de geocronologia do RKBNC /Universidade de Londres». A isõ
crona baseada em 11 pontos, incluindo 9 amostras de rocha total a 3 çT
roxênios (Fif 11) apontou uma idaé> A* 5*5 +_ Zs :is. ssz. íl.I. • i."07-i£
1 NSWO » 99. Devido ao elevado HS*D, determinações isotópicas Rb-Sr eH
minerais isolados foram realizadas para comparação. Rb - Sr no par cl£
nopiroxênio - rocha total em duas amostras indicam idade de 589 + Ma ã
574*8 Ma com R.I. « 0.70709+ e 0.70712+1 respectivamente, não diferindo
significantemente da idade isocrõnica. Iogc, SOQ Ma parece ser J.T.Í
boa estimativa cara a idade de formação das rochas do complexo Bom Jar
dim. Determinações envolvendo biotita apontam
idades
mais rovers'
(568^12
a
548+7 Na) possivelmente, refletindo reaquecimento resui
tante de movimentos tardios do lineamento Pernambuco.
""
A razão Sr * 7 /Sr s * relativamente elevada (0.70709) indica con
tribuição de um componente crustal durante a evoluçãomagmática. .Muitos
granitóides relacionados a regimes de subducção exibem valores inter
mediários da razão inicial Sr* 7 /5r ; * , refletindo processos de mistura
entre material fonte do manto e da crosta continental (Taylore Silv r,
1979 e De Paolo, 1981).

CONCLUSÕES
Geoquímica e mineralogicamente as rochas do complexo Bom Jar
dim mostram todas as características geraiF de uma série intrusiva shõ
shonítica.
~
Os teores elevados de Ni, C r e HgO e, a razão inicial Sr* 7 /
9
Sr * » 0.70709 suportam uma origem mantélica associada a
contaminação
crustal. O complexo Bom Jardim mostra uma composição quírrícs ~ais pri
mitiva qua a maioria dos granitóides já estudados na provicia
da Bor
borema, a execção do complexo Toritama (30km a sudoeste
do complexo
Bom Jardim), o qual parece representar uma extensão magmática do
com
plexo Bom Jardim (Guimarães, 1989).
As rochas do complexo Bom Jardim mostram todas as caracterís
ticas de rochas relacionadas a subducção; enriquecimento em LILE, alta
razão LILE/HFSE, "Spidergrams" caracterizados por
distintas depres
soes em Nb-Ta, Ti e P e razão inicial Sr"'/Sr 1 * refletindo
processos
de mistura entre manto e crosta continental.
Harris et ai (1986) empregando modelamento baseado em tectõ
nica de placas, sugeriu que se espessamento crustal ocorre acima dê
subducção de crosta oceânica, o magmatismo resultante tem característi
ca de arco vulcânico e, magmatismo com característica de interior dl
placa poderá ocorrer dentro da crosta continental em resposta a cava^
gamento de placas listosféricas continentais. Assinaturas gccquímicaí
do arco vulcânico do complexo Bom Jardim, parecem sugerir que o espes
samento crustal inferido pelas anomalias Bourger negativas na região
Toritama - Fazenda Nova, poderia estar relacionado a subducção de uma
crosta oceânica. Por outro lado, a idade aproximada de 600Ma coincide
com o fim do regime de colisão na província da Borborema (Jardim de Sá,
1743

1*141. Logo, o comolexo Bom Jardim parece r t p r t m u r » i f i i t i « » tardi
• pôs colisão continental durante o Brasiliano.
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FéOfti

NfeO + KtO
rif. 4 - Projeção das rochas «o Coaolexo toa Jardia ao diaeraae Am.Cea
pos sio de Itorrisoa f ! • • • ) . Siaholos como M fie. 2.

SM*
Kiev $ - Projeção dos teores de R a 0 versus SiO, dos fácies principais do
Conplexo bom Jerãia urecerilAOi e Taylor il9'»). Símbolos coco
na (ia. 2.
k m serie shoshoníttcas; a > séries calco-alcalinas ricas em R;
C • Series calco-alcalinas e 0 • Séries toleiticas.
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Fig. 6 - Classificação das rochas do Complexo Bom Jardim segundo Rogers
e Greenberg (1981). Símbolos como na fig. 2.
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Fig. 7 - Padrões de Terras Raras, normalizados por condrito, para as ro
chás do Complexo Bom Jardim. Exceto Amostra 48 (SM) todas as ou
trás amostras são do faciei SHG.
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Fig. 8 - Padrões dos elementos incompatível;, normalizados em relação ao
padrão condrito.

Rb/30

fig. 9 - Diagrama Rb - Hf - Ta que discrimina ambientes
geotectônicos
(Harris et ai., 1986). VAG - Granitóides de Arco
vulcânico;
COLG - Granitóides sin-coiisão; POG • Granitóidas Pós-orogênícos e WPG » Granitóides intra placas. Símbolos como na fig. 2.
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Fig. 10 - Diagrama Nb versus Zr (ppm), para as rochas dos fáeies principais do Complexo Bom Jardim com S i O a < 60% (peso) A » campo das
rochas distantes em tempo e espaço de subducção. B * Rochas re
lacionadas a subducção em tempo e/ou espaço. Símbolos como nã
fig. 2.
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Fig. 11 - DIAGRAMA ISOCRÔNICO para 8 amostras de rocha total e 3 piroxê
nios do Complexo Bom Jardim.
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