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RESUMO: O Arco Magmático Continental de Santa Quitéria (AMCSQ; Domínio Ceará Central; 
Província Borborema), desenvolvido no intervalo de 620-660 Ma, é constituído por plutônicas 
félsicas cálcio-alcalinas de alto potássio com elevada quantidade de enclaves máficos. A oeste 
do arco tem-se a Faixa Eclogítica de Forquilha (FEF), submetida a condições de ultra-alta 
pressão (UHP), estruturada segundo trend N-S a NE-SW mergulhando para E-SE. As rochas 
UHP são metamáficas (granada piroxenitos a anfibolitos) de pequena dimensão que afloram 
como boudins encaixados em rochas metassedimentares aluminosas. A idade de cristalização 
do protólito é de ~1,5 Ga. Na porção leste do arco, mais precisamente a sul de Irauçuba, ocorre 
um corpo decamétrico de grt piroxenito hospedado em paragnaisses com biotita, sillimanita, 
cianita e granada, com mergulho para norte e lineação mineral down-dip a direcional, 
caracterizando regime transpressional para sul. Modelos propostos para formação do AMCSQ 
indicam subducção para E-SE ou W-NW ou ambos os sentidos. Nestes modelos, considera-se 
enraizamento do arco, corroborado por dados geofísicos e estruturais, onde a foliação de baixo 
ângulo desenvolve lineação de estiramento down-dip com vergências para fora do arco. Neste 
trabalho, descrevem-se as características petrográficas e químicas das rochas eclogíticas da 
borda leste, comparando-as com aquelas da FEF. As similaridades estruturais, texturais, 
mineralógicas e químicas entre os corpos de retroeclogito da FEF e da porção leste são 
diversas. As fases minerais essenciais em ambos são granada, piroxênio, plagioclásio, quartzo 
e anfibólio, tendo rutilo, ilmenita, titanita e apatita como principais acessórios. Texturas de 
descompressão como coronas de plagioclásio e anfibólio em granada, simplectitos de 
Cpx+Pl±Amp, granada tipo atol e titanita bordejando ilmenita e rutilo são encontradas em 
ambas localidades. Zoneamento em granada idioblástica a subidioblástica é comum, cuja 
fórmula estrutural para as rochas do leste é Xalm41-54-Xprp20-32-Xgrs22-28, enquanto que para 
FEF, Xalm41-49-Xprp27-34-Xgrs22-25. Em ambos tem-se maior concentração da molécula de 
piropo no centro dos cristais de granada e aumento progressivo de almandina nas bordas. Os 
cristais de clinopiroxênio são, principalmente, diopsídio, salvo algumas ocorrências de augita 
em ambas as faixas, e o anfibólio é essencialmente magnésio hornblenda. Tais semelhanças 
levam a possibilidade de protólitos únicos ou quimicamente análogos, submetidos a condições 
eclogíticas e, então, exumados. Assim, evidências de campo, petrográficas e químicas indicam 
condições de alta pressão e temperatura para ambas as bordas do AMCSQ. Imediatamente a 
leste do arco ocorrem gnaisses tonalíticos a granodioríticos com idade entre 800-900 Ma (U-Pb 
em zircão), denominados Lagoa Caiçara, cuja assinatura geoquímica e isotópica aponta para 
arco intraoceânico, amalgamado ao AMCSQ. Sugere-se, preliminarmente, a possibilidade de 
ambas faixas eclogíticas estarem vinculadas à subducção para W-NW, com exumação dos 
eclogitos da FEF na forma de diápiros e a dos eclogitos do leste, por canal de subducção. No 
caso de diápiros, os corpos chegam à superfície subverticalmente através da cunha do manto, 
sem fusão ou assimilação, sendo necessário enfraquecimento da cunha por processos 
metassomáticos, de hidratação e/ou de fusão parcial. No segundo caso, a exumação das 
rochas metamáficas é pelo próprio canal de subducção durante a colisão continental. 
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