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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento 
indispensável para o planejamento e a implementação das políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e 
hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados imprescindível 
para o conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de estudos de 
zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional. 
É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia, através da CPRM - Serviço Geológico 
do Brasil, tem a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, 
aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados 
pelo PROJETO FOLHA CRATEÚS - SB.24-V-C-III. Executado pela Residência de 
Fortaleza da CPRM - Serviço Geológico do Brasil, o projeto apresenta o estado 
da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na escala 1:100.000 
de uma área de 3.000 km2 abrangendo áreas dos municípios de Crateús, Novo 
Oriente, Independência e Tamboril, localizados no estado do Ceará, e porções 
dos  municípios de São Miguel do Tapuio e Castelo, no estado do Piauí.
Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os dados 
e  informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos 
minerais disponíveis na região abrangida pela folha. Estes dados foram 
complementados com a  interpretação de fotografias aéreas  e de imagens de 
satélite,  seguida  de  intensa programação de  trabalhos de coleta de dados 
de campo e da elaboração de um  texto explicativo. Todos estes dados estão 
hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOBANK) da CPRM.
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL que 
vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do país e cujo objetivo 
é proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidrogeológico 
do território brasileiro, como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC.
Com mais este lançamento, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil dá continuidade 
à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do país, seja 
através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 
e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas de vôo 
espaçadas de 500m, ou ainda pela integração da geologia e dos recursos minerais 
em mapas dos Estados da Federação nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, 
contribuindo  desta forma com o resgate e a caracterização do conhecimento 
geológico  como uma obra de infra-estrutura de fundamental importância para 
o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de 
políticas públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM

JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

A Folha Crateús (SB.24-V-C-III) localiza-se na porção oeste do Estado do Ceará, 
com parte no Estado do Piauí, sendo limitada pelos paralelos 05°00’S e 05°30’S 
e meridianos 40°30’W e 41°00’W. O contexto geológico regional é referente ao 
Domínio Ceará Central, porção norte da Província Borborema. O Domínio Ceará 
Central é representado por um embasamento arqueano/paleoproterozoico, 
supracrustais meso/neoproterozoica e intensa granitogênese neoproterozoica 
associada ao evento Pan-Africano/Brasiliano, responsável pela colagem ocidental 
do supercontinente Gondwana. 

Na Folha Crateús, a unidade mais antiga, provavelmente paleoproterozoica 
(?), refere-se ao Complexo Canindé do Ceará, mapeado como uma seqüência 
predominantemente paraderivada, composta por biotita-gnaisses, migmatitos, 
lentes de rochas metabásicas e matacalcários. Sobre este domínio gnáissico-
migmatítico, rochas metapelíticas da Formação Caraúbas (Grupo Novo Oriente) 
ocorrem na forma de xistos sobrepostos tectonicamente. Para os metassedimentos 
do Grupo Novo Oriente, dados da literatura sugerem deposição em ambiente de 
margem passiva de idade meso/neoproterozoica.

Grande parte da área mapeada, cerca de 40 %, é representada por um domínio 
granito-migmatítico neoproterozoico denominado de Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria. Na Folha Crateús este complexo foi dividido em quatro unidades: (1) 
Diatexitos, representados principalmente por uma fase anatética rosa, de natureza 
cálcio-alcalina de alto-K, levemente peraluminosa, derivada da fusão parcial de rochas 
dioríticas/tonalíticas de crosta média/inferior. (2) Os Granitoides Santa Quitéria, 
que constituem intrusões sin- a tardi-anatéticas, apresentam feições de mistura 
de magmas, e são representados por monzonitos, sienitos e quartzo-monzonitos, 
com assinatura shoshonítica e raramente ultrapotássica. Para este magmatismo 
híbrido é sugestiva, para a gênese dos termos mais primitivos (enclaves máficos 
magmáticos), a participação de uma fonte mantélica previamente enriquecida por 
metassomatismo. Uma amostra de meta-qtz-monzonito forneceu idade U-Pb em 
zircão de 634 +/- 10 Ma e TDM (Sm-Nd) de 2,69 Ga. (3) Os Metadioritos Xavier 
se distinguem por constituírem rochas de composição cálcio-alcalina de médio- a 
baixo-K, provavelmente oriundos de fonte mantélica e/ou crosta máfica inferior. 
Análise U-Pb em zircão e TDM (Sm-Nd) em uma amostra de metadiorito revelaram 
idades de 618 +/- 23 Ma e 2,19 Ga, respectivamente. (4) A Unidade Morro dos 
Torrões é marcada por gnaisses cálcio-silicáticos, metatonalitos e local participação 
de metariolitos. Estas rochas metavulcânicas apresentam feições primárias 
preservadas (bombas, lapili?), e um exemplar apresentou idade de 610 +/- 10 
Ma (U-Pb em zircão) e TDM (Sm-Nd) de 2,28 Ga. Para os metariolitos, sugere-
se um contexto sin a pós-colisional, enquanto que os gnaisses cálcio-silicáticos e 
metatonalitos ainda necessitam de investigação geocronológica. A granitogênese 
do Complexo Tamboril - Santa Quitéria, provavelmente também representa um 
evento magmático sin a pós-colisional, provavelmente relacionado ao processo de 
Slab Breakoff durante colisão continental neoproterozoica.

Neste trabalho foram mapeados granitoides sem deformação (isotrópicos) que 
intrudem na forma de pequenos corpos (stocks) próximos da zona de cisalhamento 
Tauá (Gabro-dioritos Pedra Preta), e na porção noroeste da folha (biotita-granitos 
Serra do Picote). Os biotita-granitos da Serra do Picote ocorrem próximos a depósitos 
molássicos que afloram no leito do rio Poti. Estes depósitos são representados por 
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conglomerados sustentados pela matriz, com clastos de até 1 metro. As rochas 
sedimentares da bacia intracratônica do Parnaíba ocorrem na porção oeste da 
folha, no topo da Serra Grande, e são representadas por arenitos e arenitos-
conglomeráticos da Formação Jaicós (Grupo Serra Grande). Foram mapeados 
na porção sudoeste do mapa, sedimentos inconsolidados do Quaternário, que 
provavelmente desenvolveram-se em função do recuo erosivo da escarpa da 
Serra Grande, onde “grande” volume de material desagregado foi transportado e 
depositado na forma de colúvio e alúvio.

No âmbito de recursos minerais, a área tem forte potencial para materiais de uso 
na construção civil e insumos para agricultura (ex: calcário). Foram cadastradas 17 
ocorrências minerais de diferentes classes utilitárias, sendo 6 jazimentos de calcário, 
3 ocorrências de granito industrial, 4 ocorrências de rocha ornamental, 1 ocorrência 
de argila e 2 ocorrências de areia.
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ABSTRACT

The Crateús topographic sheet (SA.23-V-D-II) is located in the western portion of 
the Ceará State, northeast Brazil, within the coordinates 05°00’S and 05°30’S of 
latitude and 40°30’W and 41°00’W of longitude. The regional geological setting 
refers to the Ceará Central Domain, at the north Borborema Province. The Ceará 
Central Domain is composed by an archaean/paleoproterozoic basement, meso/
neoproterozoic supracrustal rocks and intense neoproterozoic granitogenesis related 
to the Brazilian/Pan-African orogeny, associated to West-Gondwana supercontinent 
amalgamation.

At the Crateús Sheet, the mapped unites can be discussed on the base of the 
regional geology reported to the Ceará Central Domain. The most ancient unite, 
probably paleoproterozoic in age, is represented by the Canindé do Ceará Complex, 
mapped as a predominant paraderived gneiss-migmatitic sequence, with local 
lenses of metabasic rocks and metacarbonates. Over this migmatitic-gneissic 
basement (?), metapelitic rocks of the Caraúbas Formation (Novo Oriente Group) 
occur as metasediments (schists and quartzites). For the metasediments of the 
Novo Oriente Group, recent published studies suggest a passive margin tectonic 
setting and meso/neoproterozoic depositional age.  

Mostly of the mapped area in the project, about to 40%, is represented by 
neoproterozoic granite-migmatitic rocks related to the Tamboril - Santa Quitéria 
Complex. In the Crateús Sheet, this complex was divided in four main units: (1) 
Diatexites, mainly represented by a pink anatetic phase, with high-K calc-alkaline 
affinity and slightly peraluminous characteristic. These rocks probably derived 
from partial melting of dioritic/tonalitic rocks of the lower/middle crust. (2) The 
Santa Quitéria Granitoids represents syn- to late-anatetic intrusions in the granite-
migmatite unit. These plutons show magma mingling features, and are represented 
by syenites, monzonites and quartz-monzonites, with shoshonitic affinity and 
rarely ultrapotassic signature in the most primitive terms. At lest for the primitive 
terms, it’s suggested a mantle source previously enriched by metasomatism. A 
sample of a qtz-monzonite provided U-Pb zircon age of 634 +/- 10 Ma and TDM 
of 2,69 Ga. (3) The Xavier Metadiorites, aged 618 +/- 23 Ma (U-Pb) and 2,19 Ga 
(TDM), have distinguished themselves by constituting rocks with medium- to low-K 
calc-alkaline signature, probably originated from depleted mantle source. (4) The 
Morro dos Torrões unit is represented by calc-silicate gneisses, metatonalites and 
local participation of metarhyolites dated at 610 +/- 10 Ma (U-Pb) with a 2,28 
Ga (TDM) model age. For the metarhyolites, a syn- to post-collisional tectonic 
setting is suggestive, while the calc-silicate gneisses and metatonalites still need 
geochronological data. The granitogenesis of the Tamboril - Santa Quitéria Complex, 
does also represents a syn- to post-collisional magmatic event, probably related to 
the Slab Breakoff during Neoproterozoic continental collision.

 Later, non-deformed granitoids intruded as small bodies near the Tauá shear 
zone (Pedra Preta gabbro-diorites), and in the northwest portion of the Crateús 
Sheet (Serra do Picote biotite-granite). The Serra do Picote bt-granites occur near 
molassic deposit that outcrop in the Poti river bedrocks. This deposit, also from 
post-collisional stage, is represented by paraconglomerate that marks the rift phase 
of the Parnaíba Basin. The sedimentary rocks of the intracratonic Parnaíba Basin 
occur in the western portion of the map, exposed at the top of the Serra Grande 
scarp, and are represented by arenites and granule conglomerates of the Jaicós 
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Formation (Serra Grande Group).

Finally, due to the erosive retreat of the Serra Grande scarp, a large volume of 
loose material was deposited as colluvial and alluvial sediments, mapped in the 
southwestern corner of the map as unconsolidated Quaternary sediments. 

Economically, the area has strong potential to industrial minerals and mineral inputs 
for agriculture (e.g., limestone). 17 mineral occurrences were registered in different 
utility classes: 6 occurrences of limestone, 3 occurrences of industrial granite, 4 
occurrences of ornamental stone, 1 occurrence of clay deposits and 2 occurrences 
of sand for civil constructions. 
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1 – INTRODUÇÃO
A área da Folha Crateús localiza-se na 

região oeste do Estado do Ceará, abrangendo 
também área no Estado do Piauí. A Folha Crateús 
fica a cerca de 350 km da cidade de Fortaleza (Fig. 
1.1 A). A área mapeada tem aproximadamente 
3.000 km2, situada entre as coordenadas de 
5° 00’ a 5° 30’ de latitude Sul e 40° 30’ a 41° 
00’ de longitude W (Fig. 1.1 B). Localiza-se na 
zona fronteiriça dos estados do Ceará e Piauí, 
abrangendo parte dos municípios de Crateús, 
Novo Oriente, Independência e Tamboril, no 
Estado do Ceará. 
 O acesso à área, por via rodoviária, a 
partir de Fortaleza, pode ser feito pela BR-020, 
que liga a capital ao interior do Ceará (Fig. 1.1 A). 
Próximo ao distrito de Cruzeta, a BR-226 segue 
em direção oeste para Crateús, passando pelo 
município de Independência. 
 No âmbito da geomorfologia, a área 
insere-se na depressão periférica de Crateús, em 
rochas do embasamento cristalino, e na porção 
oeste, é marcada pelo relevo cuestiforme da 
Serra Grande (ou Serra de Ibiapaba) formada 
por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba. 
A região é drenada pela bacia do rio Poti, que 
abrange, na área do projeto, os municípios 
de Crateús, Poti e Ibiapaba. O rio Poti drena a 
cidade de Crateús e corre na direção da cuesta 
de Ibiapaba, onde promoveu abertura de ampla 
garganta (Canyon de Crateús), com desnível de 
300 m em rochas sedimentares do Grupo Serra 
Grande (Bacia do Parnaíba).
 O município de Crateús e seus povoados 
vizinhos apresentam população com cerca de 
73.000 habitantes (IBGE, 2010), concentrados, 
principalmente, na zona rural. A economia local 
é baseada na agricultura: algodão arbóreo e 

herbáceo, feijão, milho, mamona e cana-de-
açúcar; e pecuária: bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos e avícolas. A atividade pesqueira é 
desenvolvida, de forma rudimentar, nos açudes. 
O extrativismo vegetal para a fabricação de 
carvão também faz parte da economia local, 
bem como a extração da oiticica e carnaúba.
  Na área da Folha Crateús os trabalhos 
anteriores incluem, principalmente, os 
mapeamentos geológicos regionais executados 
pela CPRM, como o Projeto Crateús (Barbosa et 
al., 1977), que conta com mapeamento na escala 
1:100.000 da Folha Crateús, o mapa geológico 
do Estado do Ceará (1:500.000) de Cavalvante et 
al. (2003), e projetos de escala mais abrangente 
como a Folha Jaguaribe/Natal (1:1.000.000) de 
Gomes et al. (1981).    
 Dentro do Programa Geologia do Brasil, 
desenvolvido pela CPRM/Serviço Geológico 
do Brasil, a Folha Crateús foi selecionada 
principalmente pela falta de informação 
geológica básica na porção oeste do Estado do 
Ceará.
 Os trabalhos foram iniciados em maio 
de 2008 com a compilação e integração dos 
dados pré-existentes e geração de um SIG 
(Sistema de Informações Geográficas) geológico 
preliminar. Posteriormente foram realizadas 
seis etapas de campo, no intervalo dos anos de 
2008 e 2010, para o levantamento geológico e 
geoquímico, seguidos por estudos petrográficos, 
litogeoquímicos e isotópicos, finalizando o 
projeto no término do ano de 2010. 
 Os resultados alcançados e sintetizados 
neste relatório, passam a fazer parte do SIG 
geológico final e do GEOBANK, banco de dados 
da CPRM/Serviço Geológico do Brasil.  
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Figura 1.1: (A) Localização da Folha Crateús no Estado do Ceará; (B) Articulação das folhas 1:100.000 no Estado do Ceará 
e localização da área do Projeto Folha Crateús.
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
2.1- PROVÍNCIA BORBOREMA
 A Folha Crateús possui a maior parte 
de sua superfície localizada na porção norte 
da Província Borborema (Fig. 2.1). A Província 
Borborema foi definida por Almeida et al. 
(1981) como uma complexa região de domínios 
tectono-estratigráficos, estruturados durante o 
Neoproterozoico. Esta província compreende 
uma área de aproximadamente 450.000 km2 
do nordeste brasileiro e sua configuração final 
se deu a partir da convergência dos crátons 
Amazônico, São Luis - Oeste Africano e São 
Francisco, por volta de 600 Ma, na intitulada 
colagem brasiliana (Brito Neves & Cordani, 1991; 
Trompette, 1994). Recentemente, uma série de 
estudos isotópicos, principalmente U-Pb e Sm-
Nd, tem auxiliado na distinção de diferentes 
terrenos tectono-estratigráficos da Província 
Borborema (Van Schmus et al., 2003; Arthaud, 
2007; Van Schmus et al., 2008; Neves et al., 
2009; Oliveira et al., 2010; Araújo et al., 2010a; 
Santos et al., 2010; Van Schmus et al., 2011).

2.2-SUBPROVÍNCIA  SETENTRIONAL
 Com base nas características geológicas, 
assinaturas crustais de Nd e diferenças de idades 
U-Pb, Trompette (1994) dividiu a Província 
Borborema em três grandes subprovíncias: (i) 
Setentrional, (ii) Transversal e (iii) Meridional 
(Fig. 2.1). Cada uma dessas subprovíncias, 
posteriormente, foram subdivididas, por autores 
diversos, em domínios crustais menores (e.g., 
Fetter, 1999; Brito Neves et al., 2000).
  A Subprovíncia Setentrional, localizada 
acima da zona de cisalhamento Patos, pode 
ser dividida em quatro principais domínios 
(e.g., Arthaud et al., 1998; Fetter et al., 1999); 
(i) Domínio Médio Coreaú, (ii) Domínio Ceará 
Central, (iii) Domínio Orós-Jaguaribe e (iv) 
Domínio Rio Grande do Norte (Fig. 2.1). No 
entanto, o limite entre estes os domínios é 
contrastante segundo diferentes autores. Por 
exemplo, Fetter (1999) limita a porção sul do 
Domínio Ceará Central pela zona de cisalhamento 
Senador Pompeu, enquanto que outros autores 
referem-se à zona de cisalhamento Orós-Aiuaba, 
como limite sul (Arthaud et al., 1998; Cavalcante, 

1999; Delgado et al., 2003). 

2.3 - DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL
 A Folha Crateús localiza-se na porção 
centro-oeste do Domínio Ceará Central (Fig. 2.2). 
Nesta descrição da geologia regional, o autor 
adotou a subdivisão proposta por Arthaud et al. 
(1998), que considera a zona de cisalhamento 
Orós-Aiuaba como limite sul/sudeste do Domínio 
Ceará Central (Fig. 2.2). A zona de cisalhamento 
Sobral-Pedro-II (Lineamento Transbrasiliano) 
é o limite noroeste do Domínio Ceará Central, 
enquanto que para oeste o Domínio é encoberto 
pelas rochas sedimentares da bacia do Parnaíba 
e a nordeste limita-se pelo oceano Atlântico 
(Fig. 2.2). O Domínio Ceará Central, no presente 
trabalho, foi subdividido em seis unidades 
tectono-estratigráficas principais: (1) Núcleo 
Arqueano (Complexo Cruzeta), (2) Embasamento 
Paleoproterozoico, (3) Supracrustais Meso-
Neoproterozoicas, (4) Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria (Neoproterozoico), (5) Granitoides Pós-
Colisionais e Anorogênicos (Neoproterozoico-
Cambro/Ordoviciano), (6) Bacias Molassoides 
Tardi-Brasilianas (Cambro/Ordovicianas). (Fig. 
2.2).

2.3.1. Núcleo Arqueano (Complexo Cruzeta) 

 No Mapa Geológico do Ceará, escala 
1:500.000 (Cavalcante et al., 2003), as rochas 
deste bloco arqueano foram englobadas 
no Complexo Cruzeta (Fig. 2.2). De maneira 
simplificada, essas rochas estão representadas 
por gnaisses cinza de composição TTG (grey 
gneisses) das unidades Mombaça e Pedra 
Branca, e por rochas máficas/ultramáficas 
(metagabros/metabasaltos/cromititos) da 
Unidade Tróia (Oliveira & Cavalcante, 1993). A 
Unidade Tróia é composta, predominantemente, 
por metagabros, localmente contendo 
mineralizações de cromita e EGP. Alguns autores 
sugerem para a Unidade Tróia uma associação 
do tipo granito-greenstone (Pessoa & Archanjo, 
1984; Caby & Arthaud, 1986; Caby et al., 1995). 
Com base em analises isotópicas U-Pb e Sm-Nd, 
Fetter (1999) aponta uma assinatura juvenil para 
a Unidade Pedra Branca, enquanto os litotipos 
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Figura 2.1: Localização da Folha Crateús na Província Borborema (modificado de Trompette, 1994). Compartimentação 
da subprovíncia setentrional segundo Cavalcante (1999).
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Figura 2.2: Localização da Folha Crateús no Domínio Ceará Central (geologia modificada de Cavalcante et al. (2003), 
com base neste trabalho e em novos dados de cartografia 1:100.000 (CPRM). Limite inferido do Cráton São Luis e a 
localização da anomalia gravimétrica positiva segundo Lesquier et al. (1984), interpretado como provável zona de sutura 
do Craton São Luis-Oeste Africano). 
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da Unidade Mombaça apresentam indícios de 
retrabalhamento de fontes mais antigas. As 
idades de cristalização indicam que a Unidade 
Pedra Branca é mais jovem (ca. 2,7 Ga) que a 
Unidade Mombaça (ca. 2,8 Ga) (Fetter et al., 
1999). No entanto, registro de crosta mais antiga 
(gnaisse tonalítico) com idade U-Pb (SHRIMP) de 
3,27 Ga foi reportado por Silva et al. (2002) na 
área da Unidade Pedra Branca.

2.3.2. Embasamento paleoproterozoico

 No Domínio Ceará Central, uma série 
de associações gnáissico-migmatíticas de 
idade paleoproterozoica são representativas 
do embasamento de seqüências supracrustais 
meso-neoproterozóicas. Grande parte deste 
embasamento paleoproterozoico foi englobado 
por Torres et al. (2008) como Complexo Canindé 
do Ceará (Fig. 2.2). O Complexo Canindé 
do Ceará é constituído por dois principais 
domínios de rochas: um, predominantemente 
paraderivado, é constituído de biotita-gnaisses 
e paramigmatitos, e outro, com predomínio 
de ortognaisses granodioríticos/tonalíticos. O 
domínio ortoderivado apresenta boa quantidade 
de informações geocronológicas disponíveis na 
literatura, com idades U-Pb em torno de 2.1 Ga 
e idades TDM entre 2.3-2.4 Ga, que lhe atribuem 
uma assinatura juvenil (Hackspacher et al., 1990; 
Fetter et al., 2000; Castro, 2004).
 Recentemente, informações U-Pb (LA-
ICPMS) em zircões detríticos de paragnaisse-
migmatítico do Complexo Canindé do Ceará 
(próximo à cidade de Independência) evidenciam 
uma única população de zircão de ~2.1 Ga, sugerindo 
que parte da deposição da seqüência ocorreu 
durante o paleoproterozoico, provavelmente em 
ambiente de arco intra-oceânico (Costa et al., 
2010a). No entanto, Amaral (2010) obteve idade 
em zircões detríticos para rochas paraderivadas do 
Complexo Canindé do Ceará na região de Forquilha, 
revelando populações de zircões em torno de 1.8 
Ga e 2.1-2.2 Ga, limitando a deposição <1.8 Ga 
(idade máxima).
 Rochas paleoproterozoicas que 
afloram na região de Madalena e Choró (Fig. 
2.2) foram agrupadas por Martins (2000) na 
Suíte Metamórfica Algodões-Choró, e são 
representadas por gnaisse dioríticos a tonalíticos, 
por vezes migmatíticos, com participação local 

de gnaisses parederivados. A partir de dados 
geocronológicos (U-Pb e Sm-Nd), Fetter (1999) 
e Fetter et al. (2000) sugeriram para esta região 
um regime de sucessivas colagens de arcos 
intra-oceânicos em torno do núcleo Arqueano 
(Complexo Cruzeta). Martins et al. (2009), 
utilizando dados geoquímicos e geocronológicos, 
constataram que os anfibolitos da suíte Algodões 
possuem similaridades com platôs oceânicos e 
basaltos gerados em ambiente de “back-arc”.  

2.3.3-Supracrustais meso- neoproterozoicas

 O Complexo Ceará está representado 
por uma espessa seqüência metassedimentar 
QPC dominada por metapelitos, aos quais 
se associam camadas de quartzito, lentes de 
mármores, rochas calcissilicáticas e anfibolitos 
(Cavalcante et al., 2003). Segundo estes autores, 
o complexo é subdividido nas unidades Canindé, 
Independência, Quixeramobim e Arneiroz. Estas 
Unidades foram inicialmente posicionadas 
no Paleoproterozoico, no entanto, sem base 
geocronológica consistente. Recentemente, 
informações geocronológicas U-Pb em zircões 
detríticos e Sm-Nd em rocha total, sugerem que, 
pelos menos parte dos metassedimentos do 
Complexo Ceará, é de idade meso à neoproterozoica 
(Arthaud, 2007; Arthaud et al., 2008).
 Fetter et al. (2003) a partir da idade em 
torno de 770 Ma para metariolitos encontrados 
em supracrustais do Complexo Ceará, sugerem, 
para parte destas seqüências, uma idade 
neoproterozoica, e provavelmente depositadas 
em ambiente de arco continental.  Já para 
Arthaud et al. (2008) esta unidade representa 
sedimentos de margem passiva, que iniciaram 
sua deposição ao redor de 750 Ma, a partir 
do rifteamento do embasamento arqueano/
paleoprterozoico. Este período extensional em 
torno de 750 Ma é interpretado por Arthaud et 
al. (2008) basicamente em função das idades 
em metariolitos (ca. 770 Ma) (Fetter et al., 
2003; Castro, 2004) e rocha metabásica (ca. 750 
Ma) (Arthaud, 2007), configurando assim um 
magmatismo bimodal.
 A partir de rochas metabásicas, Amaral 
(2010) sugere que um estágio extensional 
(rifte?) no Domínio Ceará Central ocorreu no 
Mesoproterozoico, em torno de 1.6-1.5 Ga. Esta 
interpretação é baseada em quatro idades U-Pb 



Programa Geologia do Brasil

20

em zircão entre 1455 e 1615 Ma (intercepto 
superior) para rochas metabásicas da região do 
município de Forquilha.      
       Para os metasedimentos do Grupo 
Novo Oriente, na porção oeste do Domínio 
Ceará Central (Fig. 2.2), Ferreira (2008) sugere 
uma deposição em ambiente de rifte durante 
o Mesoproterozoico. Segundo este autor, a 
idade máxima de deposição é baseada em 
idades TDM entre 1.36 a 1.56 Ga obtidas em 
rochas metamáficas/ultramáficas da seqüência. 
Posteriormente, Araújo et al. (2010a), com 
informações em zircões detríticos, propuseram 
um ambiente de margem passiva e idade meso/
neoproterozóica para deposição do Grupo Novo 
Oriente.
 Rochas paraderivadas da porção sul do 
domínio Ceará Central compõem os denominados 
Complexo Acopiara e Unidade Arneiroz (Fig 2.2). 
Para o Complexo Acopiara, a partir de informação 
U-Pb em zircões detríticos e leucogranitos tipo-S, 
Palheta et al. (2010) sugerem deposição no 
Neoproterozoico, provavelmente em um curto 
intervalo de tempo (686-621 Ma).  

2.3.4. Complexo Tamboril-Santa Quitéria

 O termo Complexo Tamboril-Santa 
Quitéria foi inicialmente proposto para este 
conjunto de rochas durante o levantamento 
geológico (1:250.000) do projeto Rio Jaguaribe 
(Campos et al., 1976) realizado pela CPRM em 
convênio com o DNPM.
 Este complexo é formado por um 
domínio granítico-migmatítico abrangendo 
gnaisses, granitoides e migmatitos com variada 
gama de estruturas e texturas. Segundo 
Arthaud et al. (2008) os granitoides deste 
complexo apresentam deformações sin a 
tardi magmática. Informação U-Pb obtidas em 
zircões dos granitoides deste complexo revelam 
um intervalo de magmatismo entre 660 e 614 
Ma (e.g., Fetter et al., 2003; Brito Neves et al., 
2003; Castro, 2004). 
 Com base em dados U-Pb e Sm-Nd 
para rochas do Complexo Tamboril-Santa 
Quitéria, Fetter et al. (2003) propuseram 
um ambiente de arco continental para este 
magmatismo, e recentemente, alguns autores 
sugeriram um ambiente colisional para o seu 
magmatismo granito-migmatítico (Costa et al., 

2010b; Araújo et al., 2010b). Segundo Araújo 
et al. (2010b), uma idade Pb-Pb em zircão de 
795 Ma foi obtida em gnaisse granodiorítico 
na borda leste do complexo, sugerindo que 
possam representar a fase cordilheirana (pré-
colisional), ou mesmo o registro de um arco 
intra-oceânico associado à orogênese Pan-
Africana/Brasiliana. 
 A presença de retro-eclogitos 
nas adjacências de sua principal área de 
exposição foi descrita, tanto na porção 
leste/sudeste (Castro, 2004; Garcia & 
Arthaud, 2004; Amaral & Santos, 2008), 
como na nordeste (Santos et al., 2009; 
Amaral, 2010). Costa et al. (2010b) sugere 
um processo de slab breakoff para evolução 
do seu magmatismo, em decorrência da 
característica geoquímica, proximidade 
(tempo/espaço) com rochas retro-eclogíticas 
de idade neoproterozoica e alinhamento do 
magmatismo, paralelo a provável zona de 
sutura do Craton São Luis-Oeste Africano 
(anomalia gravimétrica, Fig. 2.2). 

2.3.5. Granitoides Sin-Transcorrentes  e 
Anorogênicos

 Em torno de 590-560 Ma a deformação 
no Domínio Ceará Central se concentra ao 
longo de zonas de cisalhamento de alto ângulo, 
marcando o estágio pós-colisional, com escape 
de terrenos e intrusão de granitoides sin-
transcorrentes (e.g., Fetter, 1999; Nogueira, 
2004). O magmatismo sin-transcorrente ocorre 
principalmente ao longo da zona de cisalhamento 
Senador Pompeu (Fig. 2.2), representado pelos 
granitóides Quixadá e Quixeramobim, com 
idades U-Pb (TIMS) de 585 +/- 5 e 587 +/- 14 
Ma, respectivamente (Nogueira, 2004). Na zona 
de cisalhamento Tauá este magmatismo está 
representado pelos granitoides Nova Russas e 
Pedra Lisa (e.g., Neves, 1989). 
  Em estágio seguinte, em torno de 530 
Ma, granitoides intrudem próximo a zonas de 
cisalhamento, já com pouca deformação dúctil 
atuante. O melhor exemplo ocorre próximo ao 
Lineamento Transbrasiliano, onde a intrusão 
dos granitoides Mucambo e Meruoca está 
intimamente ligada ao desenvolvimento da 
calha de Jaibaras. Para o pluton Mucambo, Fetter 
(1999) reporta idade (TIMS) U-Pb em zircão de 
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532 +/- 7 Ma, e para o pluton Meruoca, Archanjo 
et al. (2009) obteve idade (SHRIMP) U-Pb em 
zircão de 523 +/- 9 Ma. 
 O estágio anorôgênico no Domínio Ceará 
Central é marcado por um pulso magmático em 
torno de 470 Ma, representado principalmente 
pelas intrusões semi-circulares de Taperuaba, 
Morrinho e Serrote São Paulo (Castro, 2004). 
Para a suíte Taperuaba (Quintas) Castro et al. 
(2009) obtiveram idades U-Pb em zircões de 
467 +/- 7 Ma (TIMS) e 495 +/- 14 Ma (SHRIMP). 
Idade semelhante, de 460 +/- 3 Ma, foi obtida 
por Texeira (2005) para o pluton Pajé, intrusivo 
no Complexo Tamboril - Santa Quitéria e cortado 
pela Falha do Rio Groaíras.

2.3.6- Bacias molassoides tardi-brasilianas

 No período Cambro-Ordoviciano, final do 
Ciclo Brasiliano na Província Borborema, através 
de subsidência termomecânica, geraram-se 
grabbens que foram preenchidos por sedimentos 
durante o progressivo afundamento ao longo de 
faixas tectonicamente instáveis (e.g., Caputo & 
Lima, 1984; Brito Neves, 1998). Assim, o Grupo 
Jaibaras, aflorante ao longo da área de exibição do 
lineamento Trans-Brasiliano, noroeste do Ceará, 
foi depositado em ambiente de rifte, tipo pull-
apart, marcando a evolução inicial da Bacia do 
Parnaíba (e.g., Brito Neves, 1998; Oliveira, 2000; 
Oliveira & Mohriak, 2003). Baseado nas intrusões 
graníticas de Meruoca e Mucambo (0,54 - 0,53 
Ga), que afetaram a seqüência inferior da Bacia do 
Jaibaras, Parente et al. (2004) estimaram a idade 
da deposição basal entre 0,56 - 0,53 Ga (idade 
máxima) e da superior entre 0,53 - 0,44 Ga. A 
seqüência inferior compreende principalmente 
conglomerados e brechas polimíticas, enquanto 
que a seqüência superior (Cambro-Ordoviciana) 

compreende rochas conglomeráticas e também 
depósitos sedimentares mais finos (Parente et 
al., 2004). A atividade vulcânica na bacia, com 
idade mínima ordoviciana, é representada pela 
Suíte Parapuí, composta de andesitos, riolitos, 
sienitos, basaltos andesíticos e vulcanoclásticas, 
que localmente podem chegar a 350 m de 
espessura (Oliveira & Mohriak, 2003).

2.4 – BACIA DO PARNAIBA

 Após o término da subsidência mecânica 
representada pelas “calhas” sin-trancorrentes, 
instalou-se um sistema de subsidência 
termal responsável pela deposição da Bacia 
Intracratônica do Parnaíba (e.g., Santos & 
Carvalho 2009). Segundo Góes (1995), a Bacia 
do Parnaíba corresponde à porção Siluriano-
Triássica da Província Sedimentar do Meio 
Norte. A seqüência mais antiga da Bacia do 
Parnaíba corresponde à unidade estratigráfica 
denominada de Grupo Serra Grande, que 
compreende três formações (Silurianas) 
denominadas, da base para o topo, de Ipu, 
Tianguá e Jaicós (Góes & Feijó, 1994). De 
acordo com Vaz et al. (2007), estas formações 
estendem-se em sub-superfície por toda a Bacia 
do Parnaíba, mas a sua área de afloramento 
é uma estreita faixa na borda leste da bacia, 
onde formam cuestas e chapadas. Segundo a 
literatura, os arenitos que afloram no topo da 
Serra Grande (também chamada de Serra de 
Ibiapaba), borda leste da Bacia do Parnaíba, 
são, em sua maioria, pertencentes à Formação 
Jaicós (e.g., Santos & Carvalho 2009; Pedreira, 
2010). Formação essa que é composta por 
rochas areníticas e conglomeráticas, oriundas 
de sedimentos depositados em ambiente 
fluvio-eólico, de idade Siluriana.
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3 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
3.1 – TRABALHOS ANTERIORES

 Entre os trabalhos, de cunho geológico, 
anteriormente executados na área, são de 
importante relevância aqueles executados 
por Barbosa et al. (1977). Correspondem 
aos produtos integrantes do Projeto Crateús, 
resultados do mapeamento geológico, escala 
1:100.000, da região abrangida pelas folhas: 
Ipueiras (SB.24-V-A-VI), Crateús (SB.24-
V-C-III) e Novo Oriente (SB.24-V-C-VI), 
representadas na figura 3.1. Ele é responsável 
pelo primeiro arcabouço litoestratigráfico 

proposto para a área. Nesse arcabouço, 
além das coberturas cenozoicas e das rochas 
sedimentares pertencentes ao Grupo Serra 
Grande, da Bacia do Parnaiba, acham-se, 
também, individualizadas, no âmbito das 
rochas precambrianas, as seguintes unidades 
litoestratigráficas: Complexo Caicó (referente 
a um domínio granito-migmatítico que cobre 
quase que toda a área), diques ácidos, xistos 
do Grupo Ceará (referente ao que se conhece 
hoje como Grupo Novo Oriente), e rochas 
plutônicas granulares. Devido à ausência de 
dados geocronológicos, as rochas constituintes 

dessas unidades foram enquadrada no Pré-
Cambriano Indiferenciado (Tabela 3.1).

Dentro desse contexto, também merece 
citação o Mapa Geológico do Estado do Ceará, na 
escala 1:500.000 (Cavalcante et al., 2003). Nele, 
para a área correspondente à Folha Crateús, 
se observa a presença de um domínio de 
migmatitos paraderivados associados à Unidade 

Canindé, pertencente ao Complexo Ceará, 
considerado como de idade paleoproterozoica, 
e também um domínio granítico-migmatítico 
associado ao Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
(Neoproterozoico). No entanto, grande parte 
da área, continuou enquadrada na Unidade 
Canindé Indivisa, de idade paleoproterozoica 
(Tabela 3.1).

Figura 3.1: Mapa de localização dos trabalhos anteriores. 
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Tabela 3.1: Evolução das propostas para colunas estratigráficas da Folha Crateús.

No presente trabalho foram 
incorporados os dados dos projetos anteriores 
e, a parte que permanecia indivisa no mapa, 
foi desmembrada e cartografada com o grau de 
detalhe compatível com a escala de trabalho 
1:100.000. Como resultado, surgiu um contexto 
geológico constituído pelas seguintes unidades 
litoestratigráficas: Complexo Canindé do 

Ceará (PRcn), Grupo Novo Oriente - Formação 
Caraúbas (MPNPnc), Complexo Tamboril-
Santa Quitéria (NP3ts), Leucogranito Graciosa 
(NP3γlg), Magmatismo Pós-Colisional, Grupo 
Jaibaras - Formação Massapê (εOjmp), Grupo 
Serra Grande - Formação Jaicós (Ssgj), Depósitos 
Sedimentares Inconsolidados (N23c) e Depósitos 
Aluvionares (Q2a) (Fig. 3.2).

Figura 3.2: Mapa geológico da Folha Crateús com a coluna estratigráfica proposta neste trabalho.
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3.2 - COMPLEXO CANINDÉ DO 
CEARÁ (PRcn)
 A denominação Canindé deve-se a 
Cavalcante et al. (2003), que, à época, definiu 
Unidade Canindé como uma das subdivisões 
do Complexo Ceará, correspondendo a 
uma associação de gnaisses e migmatitos, 
predominantemente paraderivados. 
Embora carentes de dados geocronológicos 
consistentes, foram considerados como de 
idade paleoproterozoica. Posteriormente, 
Torres et al. (2008), promoveu a sua 
desvinculação do Complexo Ceará, face aos 
novos produtos resultantes de estudos mais 
detalhados, de caráter tanto cartográfico quanto 
geocronológico. 

Atualmente, o denominado Complexo 
Canindé do Ceará compreende dois domínios 
principais: um, de caráter predominantemente 
paraderivado (PRcn1) constituído de biotita 
gnaisses e migmatitos, e outro, com predomínio 
de ortognaisses granodioríticos/tonalíticos 
(PRcn2). O domínio ortoderivado (PRcn2) já 
dispõe de    uma certa quantidade de informações 
geocronológicas, com valores U-Pb em torno de 
2.1 Ga e idades TDM entre 2.3-2.4 Ga, atribuindo-
lhe uma assinatura juvenil (Hackspacher et 
al., 1990; Fetter et al., 2000; Castro, 2004). No 
entanto, para o domínio paraderivado (PRcn1), 
ainda não existem muitos dados isotópicos, com 
a exceção de algumas idades TDM em torno de 
2.3-2.4 Ga (Fetter, 1999). 

No âmbito da Folha Crateús, o Complexo 
Canindé do Ceará tem como principais áreas 
de exposição suas porções leste e noroeste, 

ocupando cerca de 30% de sua superfície total 
(Fig. 3.2), caracterizado por um amplo domínio 
de rochas paraderivadas, similar aos migmatitos 
paraderivados (PRcn1) descritos por Cavalcante 
et al. (no prelo). Essa associação litológica está 
representada por biotita gnaisses migmatizados 
ou não (PRcn1), associados a corpos lenticulares 
de quartzitos (PRcn1qt), rochas metabásicas 
(PRcn1mb) e metacalcários (PRcn1mc).

Na grande maioria das vezes, exibe 
relações de contatos de caráter tectônico com as 
unidades que lhe são adjacentes. Já entre suas 
litofácies constituintes, os contatos observados 
são, geralmente, gradacionais.

Um bom critério utilizado para separar os 
domínios ocupados pelos complexos Canindé do 
Ceará e Tamboril-Santa Quitéria é a análise dos 
mapas aerogeofísicos. Assim, especificamente 
para a área da Folha Crateús, no mapa da primeira 
derivada vertical do campo magnético, fica 
evidente o contraste do Complexo Canindé do 
Ceará (susceptibilidade magnética intermediária 
a baixa) com o domínio central da Folha 
representado pelos granitoides e migmatitos 
neoproterozoicos do Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria (susceptibilidade magnética alta) (Fig. 
3.3). No mapa ternário dos raios gama (Fig. 
3.4), destaca-se a assinatura característica da 
associação de rochas do Complexo Canindé do 
Ceará, com uma tonalidade azul a verde (alta 
contagem no canal do tório (Th) e urânio (U), 
baixa contagem no canal do potássio (K)). Já na 
porção central da Folha, a resposta avermelhada 
representa alta contagem no canal do potássio 
(K) para os granitoides e migmatitos do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria.   

Figura 3.3: Imagem magnetometrica; Primeira derivada vertical; aerogeofísica (Projeto Novo Oriente, 2008). Limite da 
Folha Crateús em preto, e linha tracejada mostrando o contorno mapeado como Complexo Canindé do Ceará na Folha 
Crateús e suas adjacências.  
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Figura 3.4: Imagem ternária dos raios gama, composição colorida RGB (K-U-Th); aerogeofísica (CPRM). Limite da Folha 
Crateús em preto, e linha tracejada mostrando o contorno mapeado como Complexo Canindé do Ceará na Folha Crateús 
e suas adjacências. 

3.2.1 – Paragnaisse Migmatítico (PRcn1)

 Os termos predominates no Complexo 
Canindé do Ceará são biotita gnaisses 
e migmatitos paraderivados compostos 
principalmente de quartzo, feldspatos e biotita, 
com local ocorrência de silimanita e granada. 
 Os migmatitos apresentam geralmente 
estrutura estromática, com leucossomas 
esbranquiçados, de composição quartzo-
feldspática e paleossomas de coloração cinza 
(Fig. 3.5 A, B e C). Localmente, encontram-se 
porções mais preservadas da migmatização, 
apresentando textura xistosa, fusão parcial 
incipiente e geralmente com presença de 
granada (Fig. 3.6 A). Quando exibem grande 
quantidade de biotita e presença de granadas e 
silimanita,  são facilmente interpretados como 
metapelitos e/ou metagrauvacas. No entanto, 
quando a rocha é pobre em mica, com estrutura 
mais homogênea e sem aluminosilicátos, torna-
se difícil à identificação do protólito.
 As descrições petrográficas, em geral, 
apontam para protólitos paraderivados. Para as 
descrições de paleossomas, é comum textura 
granoblástica associada à biotita, quartzo e 
plagioclásio. Às vezes, textura lepdiblástica, 
quando a rocha é mais rica em biotita. Os 

cristais de plagioclásios (albita-oligoclásio) 
são, por vezes, recristalizados em subgrãos e, 
comumente, geminados segundo a lei da Albita 
e Albita-Carlsbad. O quartzo geralmente ocorre 
em pequenos e grandes cristais anédricos, com 
extinção ondulante, e, localmente, recristaliza-
se em subgrãos. Algumas amostras apresentam 
grandes e pequenos porfiroblástos de granada 
(variando de 0,01 mm a 1,0 cm de diâmetro), 
que se associam à biotita (Fig. 3.6 B). A presença 
de silimanita ocorre raramente. Como acessórios 
tem-se opaco e zircão.
 Na porção leste do mapa, esta litofácies 
apresenta maior taxa de fusão parcial. Tanto é 
que, nas proximidades do povoado de Graciosa,  
o domínio paraderivado, devido a alta taxa de 
fusão, evolui para diatexitos e leucogranitos 
(vide item 3.5 - Granitoide Graciosa). A presença 
de granada e silimanita, em conjunto com as 
condições anatéticas observadas evidenciam 
grau metamórfico na fácies anfibolito alto deste 
conjunto litológio, atingindo pressões superiores 
a 7 kbar e temperaturas maiores que 700°C.
 Estruturalmente, o domínio mapeado 
na porção leste apresenta-se orientado na 
direção N-S, contendo foliação com alto ângulo 
de mergulho, associada à zona de cisalhamento 
Tauá. Já na porção noroeste, observa-se uma 
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maior predominância de um regime mais 
tangencial, caracterizado pela presença de 
rochas com foliação de baixo ângulo, registrando 
valores em torno de 10 a 20° para NW.

3.2.2 – Quartzito (PRcn1qt)

 Na porção noroeste da folha foi 
cartografada uma camada de quartzito (Fig. 3.2), 
que corre na forma de lente, orientada segundo 
a direção NE-SW. Estes quartzitos apresentam-
se geralmente alterados por intemperismo, o 

que confere à rocha um aspecto friável (Fig. 3.6 
C). 

Mineralógicamente, essas rochas são 
constituídos por quartzo (90%), silimanita (8%) e 
moscovita (2%). Os cristais de silimanita chegam 
a 1 cm (Fig. 3.6 D), marcam a lineação de 
estiramento mineral e evidenciam metamorfismo 
de alta temperatura (fácies anfibolito alto). Os 
quartzitos ocorrem em concordancia estrutural 
com os biotita gnaisses, que nesta porção do 
mapa (Fig. 3.2) exibem foliação de baixo ângulo, 
associada à uma tectônica tangencial.

Figura 3.5: Complexo Canindé do Ceará – Biotita gnaisses e migmatitos paraderivados; (A) Biotita migmatito paraderivado 
com leucossomas brancos, quartzo-feldspático, estrutura estromática dobrada, paleossoma rico em biotita e localmente 
granada (CR-126, 331676 - 9400865); (B) Biotita gnaisse migmatítico paraderivado com neossomas de estrutura ocelar 
(patch structures), e paleossoma cinza, homogêneo (CR-127, 330968 - 9399854); (C) Biotita gnaisse migmatítico com 
leucossomas paralelizados e boudinados, conferindo estrutura estromática. Detalhe da presença de granada (gr) na 
rocha (FC-038, 321316 - 9417921).  

Figura 3.6: Complexo Canindé do Ceará – Biotita xistos e quartzito; (A), Biotita granada-xisto com fusão parcial incipiente 
(FC-68, 322319 - 9426279); (B) Foto em lâmina delgada (luz natural), mostrando biotitas (bt) envolvendo porfiroblásto 
de granada (grt); (C) Exposição de silimanita-quartzito do Complexo Canindé do Ceará (FC-233, 306188 - 9435724); (D) 
detalhe dos cristais de silimanita (ripas brancas) no quartzito.
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3.2.3 – Metamáfica (PRcn1mb)

 Em alguns locais da área mapeada é comum 
se observar a presença de corpos lenticulares de 
rochas metabásicas, representadas por anfibolitos 
e granada-anfibolitos (Fig. 3.7 A e B), sempre 
associados aos biotita gnaisses migmatizados 
do Complexo Canindé do Ceará. Constituem, 
geralmente, corpos de dimensões reduzidas, que, 
para serem representadas no mapa geológico 
objeto do presente trabalho, tiveram que sofrer um 
certo exagero nas suas reais dimensões. Na porção 
leste da folha ocorre um alinhamento destas rochas 
(Fig. 3.2), sugerindo uma provável continuidade da 
camada (dique ou sill), boudinada pela deformação. 
 Em geral essas rochas apresentam 
coloração cinza a preta (mesocrática), granulação 
fina a média, foliada, composta principalmente 
por plagioclásio e hornblenda com/ou sem 
granada. É comum encontrar auréolas de 
plagioclásio em granada, registrando processo 
de descompressão.  
  Essas rochas, em seção delgada, 
geralmente apresentam uma textura 

granoblástica, composta de plagioclásio, 
quartzo, hornblenda parda, clinopiroxênio e 
granada (Fig. 3.7 C). Localmente o plagioclásio 
ocorre sob a forma de uma fina camada em 
torno de alguns dos porfiroblástos de granada, 
formando textura de descompressão tipo 
corona (Fig. 3.7 D). Para rochas metabásicas, 
a associação granada + clinopiroxênio + 
hornblenda parda + plagioclásio é indicativa de 
metamorfismo de alto grau, fácies transicional 
entre anfibolito e granulito (e.g., Best, 2003). 
A presença de fusão parcial desenvolvida 
nestas rochas (Fig. 3.7 A e B) é provavelmente 
uma evidencia de fusão por desidratação 
(dehydratation melt) em metamorfismo de 
fácies granulito (e.g., Hartel & Pattison, 1996). 

A presença de lentes de rochas 
metabásicas hospedadas em seqüências 
paraderivadas do Comlexo Canindé do Ceará 
vem, recentemente, chamando a atenção 
de pesquisadores que relatam o registro de 
metamorfismo da fácies eclogito em algumas 
destas rochas metabásicas (e.g., Santos et al., 
2009; Amaral et al., 2010). 

Figura 3.7: Complexo Canindé do Ceará - rochas metabásicas, aspectos de campo e petrográficos; (A) granada-anfibolito 
com fusão parcial incipiente, apresentando leucossoma branco (trondhjemítico?) (quartzo + plagioclásio) rico em 
granada (FC-045, 327675 - 9406423); (B) Detalhe (zoom) da foto anterior, mostrando a banda neoformada (leucossoma) 
rica em granada; (C) Foto em lâmina delgada (luz natural), textura granoblática fromada por granada (Grt), hornblenda 
(Hbl), clinopiroxênio (Cpx) e plagioclásio (Pl) (FC-085, 325654 - 9431539); (D) Foto em lâmina delgada (luz polarizada), 
detalhe do plagioclásio (Pl) ocorrendo sob a forma de uma fina camada em torno dos porfiroblastos de granada (Grt), 
formando textura de descompressão tipo corona amostra (FC-045, 327675 - 9406423). 
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3.2.4 – Metacarbonato (PRcn1mc)

 Ainda no domínio das litologias do 
Complexo Canindé do Ceará, no âmbito da 
Folha Crateús, é comum a presença de lentes de 
metacalcário intercaladas nos biotita gnaisses 
migmatizados. Estas rochas foram encontradas 
em várias porções da folha, se concentrando, 
maiormente na localidade Fazenda Deserto, no 
centro-oeste do mapa, próximo ao contato com 
rochas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria. 
As formas lenticulares delimitadas no mapa são 
interpretativas e ligeiramente exageradas, em 
relação à escala de trabalho. Elas constituem um 
dos principais recursos minerais da folha e foram 
cadastradas seis ocorrências. Localmente, estas 
rochas estão sendo extraídas artesanalmente 
pela população rural para produção de cal 
(fertilizante).  

 Alguns dos afloramentos apresentam 
feição típica do intemperismo químico sofrido 
por essas rochas, formando “sulcos” gerados 
pela dissolução do carbonato de cálcio pela 
água da chuva (Fig. 3.8 A). Em alguns locais são 
encontradas estruturas primárias preservadas, 
como estratificações plano-paralelas com 
bandamento composicional (So) gerado pela 
presença de impurezas (argila?) durante a 
precipitação do carbonato (Fig. 3.8 B).  
 Em geral, a rocha é de coloração cinza-
clara a esbranquiçada, granulação fina a média, 
foliada, composta principalmente por calcita 
e opacos. Em lâmina delgada, geralmente 
apresentam uma textura em mosaico 
granoblástico de calcita, e algumas amostras 
apresentam quantidades subordinadas de 
clinopiroxênio (diopsídio), quartzo, muscovita e 
o opacos (grafita e pirita). 

Figura 3.8: Metacalcários: (A) Detalhe da feição de dissolução desenvolvida em afloramento de metacalcário (FC-185, 
297368 - 9444367); (B) Mármore impuro, com acamamento primário preservado (bandamento composicional) (FC-427, 
294416 - 9425961). 

3.3 - GRUPO NOVO ORIENTE

 O Grupo Novo Oriente de Cavalcante et al. 
(1983) é uma seqüência metavulcanossedimentar 
que envolve duas unidades lito-estratigráficas 
distintas; a Formação Bonsucesso composta por 
sedimentos clásticos psamíticos; e a Formação 
Caraúbas, dominantemente pelítica, com 
contribuição sedimentar química (metacalcários) e 
exalativa. A ocorrência de rochas vulcânicas perfaz 
menos de 15% da seqüência e é representada pela 
intercalação de rochas de composição básicas-
ultrabásicas (Araújo et al., em prep.).  

 Inicialmente esta seqüência foi 
posicionada no Paleoproterozoico (Cavalcante 
et al., 1983, 2003), mais recentemente, apoiado 
em novas informações geocronológicas, o 
intervalo possível para deposição destas rochas 
varia do Mesoproterozoico ao Neoproterozoico 
(Ferreira, 2008; Araújo et al., 2010a). Segundo 
Araújo et al. (2010a) o Grupo Novo Oriente 
provavelmente corresponde uma seqüência 
de ambiente de rifte (sem oceanização) (ca. 
1.3 Ga) ou uma seqüência de margem passiva 
associada à oceanização pré-Brasiliana/Pan-
Africana (ca. 950-800 Ma).
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3.3.1 - Formação Caraúbas (MPNPnc)

 A ocorrência das rochas do Grupo Novo 
Oriente é bastante expressiva na Folha Novo 
Oriente (SB. 24-V-C-VI) (Araújo et al., 2011), 
enquanto que na Folha Crateús, apenas uma 
pequena extensão da Formação Caraúbas 
encontra-se na porção sul do mapa (Fig. 3.2). 
Estruturalmente, a Formação Caraúbas esta 
posicionada tectonicamente sobre rochas do 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Fig. 3.2). 
Na imagem gamaespectrométrica K-U-Th esta 
formação apresenta baixa contagem radiométrica 
(coloração escura) (Fig. 3.4), característica para 

rochas metassedimentares, mas também em 
parte devido a presença da cobertura arenosa 
bastante abundante no local (Fig. 3.2). 
 A Formação Caraúbas é caracterizada 
na área a partir de poucos alforamentos 
(dois) de moscovita-biotita-xistos (Fig. 
3.9A), de coloração marrom a prateada, 
localmente com intercalações de níveis de 
moscovita-quartzito (Fig. 3.9B). A paragênese 
moscovita+biotita+granada e localmente 
estaurolita (observações de campo) posiciona 
estes metassedimentos na fácies xisto verde 
alto a anfibolito, similarmente como descrito 
na Folha Novo Oriente (Araújo et al., 2011). 

Figura 3.9: Grupo Novo Oriente, Formação Caraúbas: (A) Exposição de moscovita-biotita-xisto bastante alterado (CR-
042, 310626 - 9392161); (B) Detalhe de moscovita-quartzito com um cristal de granada (gr) indicado na foto (CR-041, 
310114 - 9392381).

3.4 - COMPLEXO TAMBORIL-SANTA 
QUITÉRIA (NP3ts)

 Na Folha Crateús, o Complexo 
Tamboril-Santa Quitéria apresenta litologias 
similares àquelas descritas regionalmente, 
correspondendo a uma associação granito-
migmatítica, envolvendo diatexitos, metatexitos e 
granitóides de granulação variável, gnaissificados 
ou não, com predomínio de composição 
granítica/granodiorítica, e, subordinadamente, 
metagabros, metadioritos e metatonalitos (e.g., 
Fetter et al., 2003; Castro, 2004; Cavalcante et al. 

2003; Santos et al., 2007; Torres et al., 2008).
 Diatexitos e granitoides deste complexo 
cobrem grande parte da área mapeada (ca. 30-
40% da área total), abrangendo a região central, 
sul e noroeste da folha (Fig. 3.1). Em geral, a 
estruturação deste complexo se apresenta na 
forma tabular (layers), representando “camadas” 
granítico-migmatíticas com uma série de sheets 
graníticos com foliações de baixo ângulo. Porções 
sem deformação também são encontradas, 
sendo que alguns granitos são pós-tectônicos, 
pois são isotrópicos e aparecem truncando 
gnaisses-graníticos e migmatitos da área.
     No mapa da primeira derivada do campo 
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magnético, o Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
apresenta alta susceptibilidade magnética em 
contraste com as litologias do Complexo Canindé 
do Ceará (Fig. 3.3). No mapa ternário dos raios 
gama, estas rochas possuem alta contagem no 
canal do potássio (coloração rosa-vermelha) e 
localmente alta contagem nos três canais K-U-Th 
(coloração branca) (Fig. 3.4). 
  No mapeamento da Folha Crateús o 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria foi dividido 
em quatro unidades: (3.4.1) Diatexitos (NP3tsd), 
(3.4.2) Granitoides Santa Quitéria (NP3γtsq), 
(3.4.3) Metadiorito Xavier (NP3δtsx), (3.4.4) 
Morro dos Torrões (NP3tsmt). Nesta subdivisão, 
os termos Diatexitos (NP3γtsd) e Granitoides 
Santa Quitéria (NP3γtsq) foram recentemente 
descritos como unidades do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria durante o mapeamento da Folha 
Quixadá (1:250.000) (Torres et al., 2008) e estão 
sendo utilizados na Folha Crateús com exceção 
da unidade Metatonalito Xavier (NP3γtsmx) e 
Morro dos Torrões (NP3δtsmt), definidas neste 
trabalho.  

3.4.1 - Diatexitos (NP3tsd)

 Esta unidade é representada por um 
domínio granito-migmatítico, com predomínio 
de migmatitos em estágio avançado de 
anatexia (diatexitos). Este domínio é bastante 
heterogêneo, com freqüente presença de 
granitoides deformados ou não, junto com 
metatexitos ortoderivados (metatonalitos/
dioritos) e raramente migmatitos paraderivados. 
No entanto, na escala 1:100.000, é difícil separar 
no mapa os granitoides e metatexitos das porções 
migmatíticas evoluidas (diatexitos). E por isso, 
adotou-se o termo diatexitos para englobar todo 
o domínio granito-migmatítico. 
 Estes diatexitos geralmente hospedam 
enclaves de gnaisses cinza (bt-gnaisses), com 
granulação fina, e de composição diorítica a 
tonalítica. A presença destes enclaves dispersos 
no magma anatético caracteriza texturas do tipo 
“Schollen” (Fig. 3.10A), e quando estes enclaves 
aparecem quase que totalmente assimilados 
pelo magma, caracteriza-se textura do tipo 
“Schlieren” (Fig. 3.10B e C).
 Normalmente este domínio de diatexitos 
apresenta características de resfriamento em 
condições dinâmicas, marcada pelo paralelismo 

entre a fase neoformada e o paleossoma (flow 
banding diatexite) (Fig. 3.10D e E), gerando 
foliação de fluxo concordante com estruturação 
regional de baixo ângulo. No entanto, diatexitos 
com resfriamento em condições estáticas 
também são encontrados (Fig. 3.10F), e podem 
representar zonas preservadas da deformação 
(low strain zones). 
 Localmente, algumas estruturas 
observadas nos migmatitos sugerem processos 
de fusão parcial in situ (Fig. 3.10D), e a rocha 
fonte, é geralmente um biotita-hornblenda 
gnaisse ortoderivado. Esta rocha fonte é 
raramente preservada devido às altas taxas 
de fusão. Entretanto, em alguns locais foram 
descritos afloramentos de metatonalitos com 
menor taxa de fusão (metatexitos), preservando 
ainda algumas estruturas primárias (Fig. 3.11). 
Estes afloramentos de tonalitos e dioritos 
migmatizados são raros, e são interpretados 
aqui como “grandes” enclaves do tipo schollen 
presentes no magma anatético (diatexitos) (Fig. 
3.12).
 Para estes enclaves dioríticos/tonalíticos 
frequentemente encontrados, é sugestivo que 
sejam correspondentes à porções preservadas 
da rocha fonte para o magma anatético rosa 
(diatexitos). Supondo então, que a principal 
fonte para estes diatexitos do Comlexo Tamboril-
Santa Quitéria é uma crosta ortoderivada de 
composição intermediária (diorítica/tonalítica).
 Mineralogicamente, a fase anatética 
(diatexitos), apresenta biotita como principal 
mineral máfico e microclínio como feldspato 
mais abundante. Nas descrições petrográficas, 
estas rochas revelam composição granítica 
a monzogranítica. Enquanto que os enclaves 
(schollen) são mais primitivos, de composição 
intermediária, com hornblenda>biotita e 
plagioclásio>K-feldspato.
 Dentro deste domínio anatético ocorrem 
também granitoides tardios que correspondem 
a uma fase granítica rosa sem deformação, de 
textura equigranular e granulação média (Fig. 
3.13). A mineralogia é basicamente quartzo, 
feldspato alcalino e biotita.  Estes granitos 
geralmente ocorrem na forma de pequenos 
corpos e diques truncando foliação das rochas 
encaixantes e provavelmente representam os 
pulsos finais do magmatismo no Complexo 
Tamboril-Santa Quitéria.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Crateús

31

Figura 3.10: Diatexitos, aspectos de campo; (A) Afloramento CR-016 (319367 – 9423523) enclave de biotita-gnaisse 
hospedado na fase anatética de composição granítica, configurando uma textura do tipo schollen; (B) e (C) Afloramentos 
com texturas do tipo “Schlieren” no qual o paleossoma (?) se apresenta como traços ou farrapos orientados no fundido 
anatético (flow banding diatexite); (D) evidências de fusão parcial in situ, onde o paleossoma de composição tonalítica 
é fundido para gerar duas fases neoformadas: o leucossoma granítico e um restito rico em biotita; (E) Resfriamento 
em condições dinâmicas (flow banding diatexite), com foliação marcada pelo paralelismo entre a fase neoformada 
(granítica) e o paleossoma (gnaisse tonalítico); (F) Afloramento FC-484 (310577 – 9419166), diatexito com orientação 
difusa dos enclaves, sem evidência de movimento, sugerindo a cristalização do magma em condições estáticas.  

Figura 3.11: (FC-465, 311255-9430823) Metatonalito migmatizado, com leucossomas (neossomas) de coloração rosa na 
forma de veios discordantes e concordantes com a foliação, gerando textura na forma de rede (net texture).
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Figura 3.12: Perfil esquemático mostrando a associação diatexito-metatexito, e intrusão dos granitoides híbridos no 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria. 

Figura 3.13: Granito rosa sem deformação, representativo de pulsos finais do magmatismo no Complexo Tamboril-Santa 
Quitéria (FC-488, 302906-9427266).

3.4.2 - Granitoides Santa Quitéria (NP3γtsq)

 Foram individualizados na porção central 
e sudoeste do mapa, locais onde predominam 
granitoides, deformados ou não, com hornblenda 
como mineral máfico dominante, e geralmente 
com presença de enclaves máficos magmáticos 
e diques sin-plutônicos. Importante ressaltar 
que o contato com os diatexitos apresentado no 
mapa tem caráter aproximado, individualizando 
áreas de predominância destes granitoides (Fig. 
3.2). Para este conjunto de rochas foi utilizado 
o termo Granitoides Santa Quitéria, inicialmente 
proposto na Folha Quixadá 1:250.000 (Torres 
et al., 2008) para denominar os granitóides 
porfiríticos da região da cidade de Santa Quitéria.
  Na Folha Crateús, estes granitoides são 
predominantemente representados por quartzo-
monzonitos, quartzo-sienitos e sienitos. Estes 
últimos são mais raros, e em geral dominam os 
termos quartzo-monzoníticos, geralmente com 
textura porfirítica. A Figura 3.14 mostra o aspecto 
de campo para alguns destes granitoides, incluindo 

quartzo-monzonitos (Fig. 3.14A e B) e sienitos (Fig. 
3.14C e D). Esta variação de quartzo-monzonitos à 
sienitos, ocorre muitas vezes de um afloramento 
para outro dentro do domínio mapeado como 
Granitoides Santa Quitéria. Este fato mostra que 
o limite desta unidade no mapa não representa o 
limite de um único granitoide, e sim uma provável 
zona de “hibridização” entre magmas félsicos 
(diatexitos?) e máficos. A presença de enclaves 
máficos magmáticos e diques máficos sin-plutônicos 
nestes granitoides, evidencia o processo de mistura 
de magmas (Fig. 3.15), e provavelmente resulta na 
variação composicional observada para as rochas.
 A análise petrográfica revela predominância 
dos termos quartzo-monzonítico, compostos por 
plagioclásio (35-20%), feldspato potássico (10-
20%), quartzo (10-15%), hornblenda (20-25%)  e 
biotita (10-15%). Em seção, tem-se geralmente 
textura granoblástica, e os minerais acessórios são 
opacos (magnetita e ilmenita), zircão, monazita 
e titanita. É comum, nas bordas dos cristais de 
feldspato potássico, intercrescimento mirmequítico, 
com inclusões de plagioclásio mirmequítico. Para 
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algumas descrições de lamina, foram encontrados 
termos sieníticos e quartzo-sienítico compostos 
principalmente por feldspato potássico (40-45%), 
plagioclásio (10-15%), hornblenda (15-20%), biotita 
(5-10%) e quartzo (0-5%). Para estes termos alcalinos 
é comum encontrar cristais de pertita (substituição 
do microclínio por albita) e plagioclásios zonados.   
 Os enclaves máficos magmáticos são 
de cor preta e textura afanítica, e geralmente 
estirados segundo a deformação da rocha. A analise 
petrográfica revela predominância de hornblenda e 
k-feldspato, com subordinada quantidade de biotita 
e quartzo. No entanto alguns exemplares têm 
biotita dominante sobre hornblenda. A presença de 
biotita e k-feldspato registra um caráter potássico 
para este magma primitivo, que se classificam como 
rochas shoshoníticas de composição mozogabróica, 
monzonítica e monzodiorítica. Para algumas das 
laminas analisadas (ex: FC-443, enclave máfico da 
Fig. 3.15C), encontra-se expressiva concentração 
de biotita (35%) e clinopiroxênio (18%), atestando 
para o caráter primitivo (presença de cpx) e de alto 
potássio (muita biotita) nestas rochas.  
 No sangradouro do açude Carnaubal (utm, 
315160-9416336) (barragem no rio Poti), a sul da 
cidade de Crateús, ocorre boa exposição (corte 
em pedreira) de diques máficos sin-plutônicos 
encaixados em rocha quartzo-monzonítica 
levemente deformada (este granitoide foi datado 
em 635 Ma. Alguns dos diques presentes neste 

quartzo-monzonito apresentam xenólitos máficos e 
ultramáficos (Fig. 3.15F), e, localmente, xenólitos de 
granulito ultramáfico (crosta inferior?) compostos 
principalmente por clinopiroxênio e granada.    
 Os Granitoides Santa Quitéria 
provavelmente representam intrusões de caráter 
hipozonal a mesozonal (10-15 km), intrudem rochas 
parcialmente fundidas e se misturam com magmas 
anatéticos (diatexitos). Os termos primitivos 
representados por enclaves máficos magmáticos, 
implicam em uma fonte mantélica para estes 
magmas. No entanto, é possível que os termos mais 
evoluídos como quartzo-monzonitos, representem 
magmas híbridos (mantélico+crustal). A presença de 
diques félsicos sin-plutônicos ocorre raramente nos 
Granitoides Santa Quitéria (Fig. 3.16), e reforçam a 
hipótese de serem magmas híbridos.
 A foliação impressa nestas rochas é de 
baixo ângulo com caimento para W/NW. Os termos 
porfiríticos, quando deformados no estado sólido, 
apresentam o desenvolvimento de texturas ocelares 
(augen-gnaisses). Localmente, alguns granitoides 
preservados do cisalhamento apresentam estruturas 
de fluxo concordantes com a estruturação regional, 
sugerindo colocação sin-tectônica do magma. As 
estruturas de fluxo são marcadas principalmente pela 
orientação de minerais (biotita e feldspato) euédricos, 
pré-cristalização do magma, que apresentam a 
mesma direção do estiramento mineral (deformação 
pós-cristalização) medido nos termos deformados.

Figura 3.14: Granitoides Santa Quitéria, aspectos de campo: (A) Hornblenda-gnaisse de composição quartzo-monzonítica 
com enclave máfico magmático estirado segundo a foliação da rocha (FC-008, 318326-9425906); (B) Detalhe de quatzo-
monzonito levemente deformado, com hornblenda como principal mineral máfico (FC-162, 315160-9416336); (C) 
Detalhe de sienito pouco deformado, composto basicamente de hornblenda e K-feldspato (FC-410, 292393-9400567); 
(D) Sienito deformado, composto principalmente de hornblenda e K-feldspato (FC-415, 294435-9397596). 
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Figura 3.15: Enclaves máficos magmáticos e diques sin-plutônicos, granitoides Santa Quitéria: (A) Dique sin-plutônico 
em rocha quartzo monzonítica, localidade Açude Carnaubal (FC-162, 315160-9416336); (B) Dique sin-plutônico em 
rocha quartzo-sienítica, loacalidade de Santana, sudoeste da Folha (FC-410, 292393-9400567); (C) Enclave máfico 
magmático com contato em cúspide, evidenciando mistura de magmas com pouco contraste de viscosidade (FC-443, 
310751-9435171); (D) Enclaves máficos magmático em rocha quarto-monzonítica (FC-008, 318362-9425906); (E) Dique 
sin-plutônico paralelizado com a encaixante granítica cisalhada (FC-156, 314971-9423866); (F) Dique sin-plutônico com 
xenólitos de rochas máfica-ultramáfica (FC-162, 315160-9416336).   

Figura 3.16: Dique félsico sin-plutônico em quartzo-monzonito da pedreira do açude Carnaubal. O dique tem composição 
granítica e apresenta contatos interdigitados com a rocha encaixante, evidenciando intrusão de natureza sin-magmática 
em rocha semi-cristalizada (FC-162, 315160-9416336). 
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3.4.3 - Metadiorito Xavier (NP3δtsx)

 Rochas mais primitivas, como 
metagabros e metadioritos, são menos 
expressivas entre as rochas plutônicas do 
Complexo Tamboril - Santa Quitéria, mas 
já foram descritas regionalmente (Fetter 
et al., 2003; Teixeira, 2005; Santos et al., 
2007).
 Na Folha Crateús foram mapeados 
quatro corpos de metadiorito na porção 
NW do mapa (Fig. 3.2). Estes corpos estão 
alinhados na direção NW-SE, ocorrendo na 
região dos povoados de Assis, Poti e Xavier. 
O maior dos corpos, com cerca de 30 km2, 
esta localizado na área da Fazenda Xavier, 
com acesso pela CE-469 que liga Crateús 
a cidade de Tucuns. Devido a abundante 
ocorrência destas rochas na área da 
Fazenda Xavier (área típica), é inferido a 
estes corpos o nome de Metadioritos Xavier. 
Uma idade (U-Pb, LA-ICPMS) de 618 Ma foi 
obtida neste mapeamento para um corpo 
de metadiorito, revelendo idade similar 
àqueles descritos regionalmente.
 Em geral, estes corpos são bastante 
homogêneos ao longo de sua distribuição, 
apresentam granulação média a grossa, 
textura equigranular e coloração cinza 
(Fig. 3.17). Uma característica marcante 
nestas rochas são os planos de foliação 
de baixo ângulo (Fig. 3.17C), com forte 
estiramento mineral (hornblenda e 
plagioclásio), e localmente com lineação 
mais penetrativa do que a foliação, 
caracterizando tectonitos do tipo-L (Fig. 
3.17D). O contato destes corpos com as 
rochas encaixantes (Diatexitos e Complexo 
Canindé do Ceará) provavelmente ocorre 
ao longo de planos de falhas de baixo 
ângulo, relacionado à tectônica de 
empurrão. Esta hipótese se reforça no 
fato de que é comum encontrar bordas 
dos metadioritos, rochas encaixantes com 
forte foliação milonítica de baixo ângulo. 
Sendo então, sugestivo que estes magmas 
dioríticos se alojaram ao longo destes 
planos de cisalhamento de baixo ângulo. 
Enclaves magmáticos e xenólitos são raros 
nestas rochas, e somente alguns autólitos 
foram encontrados (Fig. 3.17E e F).

 A análise em lamina petrográfica 
revela composição que varia de dioritos a 
quatzo-dioritos, raramente tonalitos, com 
mineralogia composta principalmente de 
plagioclásio (50-55%), hornblenda (20-30 
%) e clinopiroxênio (5-10 %), quartzo (~5 
%) e biotita primária (~5 %). Localmente 
são observados alguns pontos de sulfetos 
(pirita?) na rocha (amostra de mão). Em 
algumas laminas observa-se a relação 
de desestabilização de clinopiroxênio 
para hornblenda (Fig. 3.17B). Os cristais 
de hornblenda são secundários, e 
provavelmente formados a partir de 
reações do clinopiroxênio com o magma 
residual. Em um total de nove amostras 
analisadas em microscópio petrográfico, 
três amostras (FC-295, 297 e 358) se 
destoam das demais por apresentarem 
bem mais biotita (10-20 %). Estas biotitas 
são provavelmente de origem secundária, 
ocorrem a partir da hornblenda, e 
localmente estão associadas a cloritas 
e carbonatos, sugerindo processos de 
alteração com o magma residual ou por 
fluidos metamórficos pós-magmáticos. 
Os enclaves magmáticos apresentam 
mesma composição mineralógica da rocha 
hospedeira (diorito, quartzo-diorito) e, 
portanto, podem ser classificado como 
autólitos.

3.4.4 - Morro dos Torrões (NP3tsmt)

 Esta unidade foi descrita inicialmente no 
mapeamento da Folha Novo Oriente (SB. 24-V-C-
VI), onde se apresenta constituída principalmente 
de gnaisses cálcio-silicáticos, gnaisses paraderivados 
e rochas metavulcânicas félsicas a intermediárias 
(Araújo et al., 2011). Na Folha Crateús a Unidade 
Morro dos Torrões se prolonga da porção sul do 
mapa como uma faixa de direção NW-SE, com 
aproximadamente 30 km de comprimento e 
cerca de 7 km de espessura. Os contatos desta 
unidade são em geral de natureza tectônica com 
as rochas adjacentes. Na maior parte de seus 
limites, a unidade esta em contato com rochas 
graníticas-migmatíticas do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria, onde geralmente a transição é 
abrupta (contato tectônico?). Na porção sudoeste, 
os metassedimentos do Grupo Novo Oriente estão 
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justapostos sobre gnaisses cálcio-silicáticos da 
Unidade Morro dos Torrões, ambos com mergulhos 
de foliação (20-30°) para oeste/sudoeste. Na 
porção norte, a unidade Morro dos Torrões está 
tectonicamente truncada por cavalgamentos dos 
gnaisses paraderivados do Complexo Canindé do 
Ceará, com mergulhos de foliação (10-20°) para N/
NW. Nas imagens de sensores remotos (aerogeofísica 
e imagens de radar) e na interpretação de fotos 
aéreas, a Unidade Morro dos Torrões não se destaca 
devido a coberturas sedimentares na área. 
 Neste trabalho foi mapeado para esta 
unidade uma associação de gnaisses cálcio-
silicáticos, hornblenda gnaisses e metariolitos. Os 
gnaisses cálcio-silicáticos e hornblenda-gnaisses 
são as rochas predominantes, mas não foi possível 

diferenciá-los  no mapa. Para os metariolitos, uma 
lente foi cartografada na porção sul da área (Fig. 3.2).

3.4.4.1. Gnaisses cálcio-silicáticos

 Os gnaisses cálcio-silicáticos apresentam 
coloração cinza a verde e tonalidades escuras, 
texturas variadas, foliação gnáissica, e muitas vezes 
com indícios de fusão parcial (Fig. 3.18). Estas 
rochas raramente reagem com HCl, evidenciando 
concentração de carbonato. Em geral são compostos 
de quartzo-feldspato-hornblenda-epidoto, com 
bandamento marcado por porções ricas em 
epidoto e anfibólio. O bandamento é composicional 
(primário ou metamórfico?), e quando a granulação 
é bastante fina, lembra rochas do tipo “chert” e 

Figura 3.17: Metadiorito Xavier, aspectos de campo; (A) Detalhe metadiorito, composto principalmente de hornblenda, 
clinopiroxênio e plagioclásio (obs: este afloramento foi datado em 618 Ma por U-Pb em zircão (LA-ICPMS)) (CR-011, 
294594-9437217); (B) Foto em lâmina delgada (luz natural), detalhe de clinopiroxênio substituído por hornblenda; (C) 
Metadiorito alterado por intemperismo, ressaltando a anisotropia gerada pela foliação de baixo ângulo (FC-307, 295207-
9436785); (D); Metadiorito com forte orientação de estiramento mineral (tectonito-L), notar que no plano da moeda 
a amostra se aparenta não deformada (FC-250, 295913-9440215); (E) e (F) Detalhe de autólitos, enclaves magmáticos 
microgranulares de composição similar da rocha hospedeira, intermediária (diorítica) (FC-299, 299697-9426301). 
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silexitos (Fig. 3.18A e B). Comummente se encontram 
grandes cristais de granadas junto a concentrações 
de epidotos e anfibólios (Fig. 3.18 C), ou em fases 
anatéticas (leucossoma) (Fig. 3.18D).   
 Em lâmina petrográfica os gnaisses cálcio-
silicáticos apresentam textura granoblástica, 
geralmente constituídos por feldspato potássico 
(20-25%), plagioclásio (5-10%), clinopiroxênio (10-
15%), hornblenda (20-25%), escapolita (0-10%), 
wollastonita (0-2%), granada (0-5%), epídoto (5-
10%) e calcita (0-2%). A granada mostra-se em 
pequenos e grandes cristais anédricos, com cor a luz 
natural alaranjada, e provavelmente trata-se de uma 
granada rica em cálcio, tipo grossulária ou andradita 
(Fig. 3.19A). Os cristais de escapolita são subédricos 
e anédricos, por vezes com clivagem perfeita e de 
elevada birrefringência (Fig. 3.19B). A wollastonita 
encontra-se com relevo alto, incolor a luz natural 
(Fig. 3.19C), clivagem de 90° e birrefringência 
moderada (Fig. 3.19D). Os cristais de clinopiroxênio 
(hedembergita) são prismáticos, anédricos, com 
pleocroísmo verde-pálido e parcialmente substituído 
por anfibólios (hornblenda e actinolita).
 Quanto ao metamorfismo, a presença 
de escapolita e wollastonita em associação com 
granada, clinopiroxênio e feldspato potássico 
indicam elevado grau metamórfico, fácies 
granulito. A associação escapolita e wollastonita 

em equilíbrio na paragênese mineral são 
diagnósticas de metamorfismo de ultra-alta 
temperatura (ultra-high temperature UHT) (T >900 
°C) (Harley, 1998). Enquanto que a presença de 
actinolita (baixa temperatura) evidencia processo 
de retrometamorfismo. Petrogeneticamente, 
os gnaisses cálcio-silicáticos talvez representam 
metamargas, ou, até mesmo, sedimentos clástico-
químicos de origem vulcano-exalativa.

3.4.4.2. Hornblenda-gnaisses

 Os hornblenda-gnaisses, são bastante 
comum na Unidade Morro dos Torrões e se 
intercalam com as rochas cálcio-silicáticas. 
Em geral apresentam coloração cinza escura, 
estrutura gnáissica penetrativa, granulação fina 
a média, e às vezes com granada. Localmente 
apresentam bandamento marcado por níveis 
com maior concentração de hornblenda e níveis 
de leucossoma paralelizados (Fig. 3.20A). Foram 
descritos também afloramentos com feições 
lenticulares presentes na rocha que lembram 
estruturas vulcânicas (ignimbritos?) (Fig. 3.20B). 
Indícios de fusão parcial são frequentemente 
encontrados (Fig. 3.20C) e,, localmente, 
estruturas de descompressão em granada foram 
observadas (Fig. 3.20D). Alguns termos são ricos 

Figura 3.18: Gnaisses cálcio-silicáticos, aspectos de campo: (A) Gnaisse cálcio-silicático, composto de quartzo-feldspato-
hornblenda-epidoto, com bandamento marcado por porções ricas em epidoto e anfibólio (CR-052, 312193-9394181); 
(B) Gnaisse cálcio-silicático com bandamento composicional (primário ou metamórfico?), granulação bastante fina, 
lembrando rochas do tipo “chert” e silexitos (CR-106, 308174-9401239), (C) Detalhe da feição gerada por bandas de 
granada e epidoto em gnaisse cálcio-silicático (CR-056, 313081 - 9496268); (D) Gnaisse cálcio-silicático com leucossoma 
branco composto de plagioclásio-granada-epidoto (CR-055, 312041-9396268).
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em hornblenda, conferindo uma composição 
diorítica para rocha (Fig. 3.20E), e, em certos 
locais, estes hornblenda-gnaisses sugerem 
protólitos ortoderivados em função de algumas 
estruturas semelhante a enclaves magmáticos 
(?) (Fig. 3.20E).    
 Em lâmina petrográfica, apresentam 
geralmente mineralogia composta por plagioclásio 
(30-35%), feldspato potássico (10-15%), quartzo 
(15-18%), biotita (10-15%), hornblenda (10-
15%) e epidoto (0-5%). Em algumas lâminas 
foram descritas escapolitas, similares aquelas 
presentes nas cálcio-silicáticas, porém em menor 
quantidade. Para esta mineralogia descrita, 
os hornblenda-gnaisses revelam composição 
tonalítica, com raros termos dioríticos.   

3.4.4.3. Metariolitos (NP3λtsmt) 

 No mapa foi individualizada a ocorrência 
de metariolitos na porção sul da área, mais 
especificadamente no acidente topográfico 
conhecido como Morro dos Torrões. Neste 
local, encontram-se metariolitos finamente 
foliado, de coloração creme-rosada, 
granulação fina, composto principalmente de 
quartzo e feldspato, pouco mineral máfico 
(biotita) e localmente magnetita. Estas rochas 
apresentam estruturas lenticulares sugerindo 
estruturas vulcânicas (bombas vulcânicas?) de 
composição félsica a intermediária e também 
porções lenticulares de quartzo microgranular, 
evidenciando a presença de sedimentos 

Figura 3.19: Gnaisses cálcio-silicáticos, aspectos petrográficos: (A) Foto em lâmina delgada (luz natural), detalhe das 
granadas (Grt) (grossulária ou andradita) de coloração marrom-alaranjada (CR-056, 313081-9496268); (B) Foto em 
lâmina delgada (luz polarizada), mesma visada da foto anterior, nota-se presença de um cristal de escapolita (Scp), 
birrefringência alta no canto inferior; (C) Foto em lâmina delgada (luz natural), detalhe do cristal de wollastonita (Wol), 
junto a clinopiroxênio (Cpx) e hornblenda (Hbl) (CR-051, 312364-9393525); (D) Foto em lâmina delgada (luz polarizada), 
mesma visada da foto anterior.
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intercalados (interflow sediments?) (Fig. 
3.21A, B, C e D).
 Estes corpos de rochas vulcânicas são 
concordantes com os gnaisses calcio-silicáticos 
e Horblenda-gnaisses, todos com foliações 
de mergulho para oeste/sudoeste e lineação 
mineral de direção NNW/SSE. Pelo fato de se 
tratar de contatos tectônicos com gnaisses 
adjacentes, não sabemos ao certo a relação 

entre os metariolitos e as rochas encaixantes da 
Unidade Morro dos Torrões. Portanto a idade 
obtida neste trabalho para o metariolito (610 +/- 
10 Ma) não pode ser generalizada para toda a 
unidade.
 Os metariolitos, em lâmina delgada, 
apresentam uma matriz fina com textura 
granoblástica recristalizada constituída 
por feldspato potássico, plagioclásio, 

Figura 3.20: Hornblenda-gnaisses, aspectos de campo: (A) Gnaisse cinza quartzo-feldspático com epidoto e hornblenda, 
granulação média homogênea, e bandas de leucossomas (brancos) e anfibólios neoformados (parte inferior da foto) 
(FC-331, 299314-9418917); (B) Detalhe de feição lenticular sugerindo estrutura vulcânica (ignimbrito?) (FC-331, 
299314-9418917); (C) Hornblenda-gnaisse de granulação média, localmente com bandas mais máficas (textura ígnea?) 
e leucossomas quartzo-feldspáticos com granada (CR-093, 316573-9392954); (D) Detalhe de granada com aureola de 
hornblenda+plagioclásio, típica textura de descompressão (CR-093); (E) Porção mais máfica do afloramento, hornblenda-
gnaisse de composição diorítica (ortoderivado?) rico em granada (CR-093); (F) Detalhe de feição sugestiva de enclave 
máfico magmático (CR-093). 
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Figura 3.21: Metariolito Morro dos Torrões, aspectos de campo: (A) Próximo ao limite sul da Folha Crateús, metariolito 
com estruturas similares de rochas piroclásticas (ignimbritos?) e/ou vulcanoclásticas (KE-28, 316774-9387496); (B) 
Metariolitos “fortemente” foliados com feições lenticulares que lembram estruturas vulcânicas de queda (metatufos e 
ignimbritos?) (CR-163, 315984-9392548); (C) Detalhe de metariolito com banda composta por quartzo microgranular, 
provavelmente representando metasedimentos intercalados (CR-163, 315984-9392548); (D) Provável rocha piroclástica, 
com bombas de composição quartzo-feldspática em matriz fina com mineralogia cálcio-silicatada (ex: epidoto, anfibólios) 
(CR-047, 314513-9390907); (E) Foto em lâmina delgada (luz polarizada), detalhe de fenocristal de plagioclásio (Pl) em 
matriz fina quatzo-feldspática; (F) Foto em lâmina delgada (luz polarizada), matriz fina quartzo-feldspática com textura 
granoblástica e fenocristais de K-feldspatos (Kfs) (CR-163, 315984-9392548).  
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quartzo e pouca biotita. Sobressaem nesta 
matriz, alguns fenocristais de plagioclásio e 
K-feldspato (Fig. 3.21E e F). Têm-se também 
faixas ou bandas irregulares onde os cristais 
de feldspato potássico e plagioclásio 
mostram-se carreados uns sobre os outros de 
forma orientados, indicando antiga textura 
de fluxo magmático. Na matriz, os cristais de 
feldspato potássico predominam sobre os de 
plagioclásio. O quartzo ocorre na matriz em 
diminutos cristais anédricos intersticiais aos 
cristais de feldspato potássico e plagioclásio, 
e localmente forma aglomerados de 
recristalizados indicando antigas amídalas ou 
restos de metassedimentos intercalados.
 Em relação ao metamorfismo, as 
rochas metavulcânicas félsicas não registram 
paragêneses metamórficas em função de sua 
composição mineralógica ser basicamente 
quartzo e feldspato. No entanto, por se tratar 
de um corpo concordante com a estruturação 
das rochas encaixantes de fácies anfibolito 
alto a granulito (ex: gnaisses cálcio-
silicáticos), é possível que os metariolitos 
também tenham sido submetidos a este 
metamorfismo. 

3.5 - LEUCOGRANITO GRACIOSA 
(NP3γlg)
 Regionalmente, granitoides do tipo-S 
são relativamente raros no Estado do Ceará, 
e até o momento os únicos representantes 
cartografados em escala regional 
correspondem aos leucogranitos de Banabuiú, 
intrusivos no Complexo Acopiara (região de 
Senador Pompeu) (ex: Palheta et al., 2011) 
e o granitoide Cedro intrusivo em rochas 
arqueanas-paleoproterozóicas do Complexo 
Cruzeta (Oliveira e Cavalcante, 1993). Para 
os leucogranitos da suíte Banabuiú, Palheta 
et al. (2011) obteve recentemente a idade de 
~620 Ma para este magmatismo. No entanto, 
Lima et al. (2010) obteve a idade de ~579 Ma 
também para um leucogranito da região de 
Senador Pompeu.
 Na região leste da Folha Crateús, o 
grau de anatexia de rochas paraderivadas do 
Complexo Canindé do Ceará foi “bastante” 
intenso, chegando a desenvolver diatexitos (Fig. 
3.22A e B) e leucogranitos tipo-S (Fig. 3.22C). 

Durante o mapeamento da Folha Crateús, 
dois corpos de leucogranitos do tipo-S foram 
individualizados (porção leste da Folha) (Fig. 3.2). 
O nome de leucogranito Graciosa foi atribuído 
neste trabalho, considerando que as melhores 
exposições deste litotipo ocorrerem no povoado 
de Graciosa.   
 Estes granitoides apresentam-se 
deformados, coloração cinza-esbranquiçada 
(leucocrática), granulação fina a média, 
composto por quartzo, feldspatos 
(K-feldspato>plagioclásio), duas micas 
(moscovita e biotita), granada e silimanita. 
Estruturalmente, encontram-se alongados 
na direção N-S, com forma de gota (Fig. 
3.2), e foliação de alto ângulo desenvolvida, 
principalmente, nas bordas do corpo. As 
estruturas de fluxo, como orientação dos 
enclaves (schollens), também são de direção 
N-S, sugerindo alojamento sin-tectônico do 
magma.    
 No estudo petrográfico foi constatada 
a presença de sillimanita junto a cianita. A 
sillimanita (fibrolita) ocorre localmente sob a 
forma de feixes fibrosos (Fig. 3.22E), inclusas 
em quartzos e associada a pequenas lamelas 
de muscovita e com restos de biotita. Já a 
cianita, ocorre localmente em pequenos 
cristais anédricos, junto ao plagioclásio 
e ao feldspato potássico (Fig. 3.22F). A 
presença de cianita nestes granitos tipo-S 
evidencia que a sequência paraderivada do 
Complexo Canindé do Ceará foi submetida a 
metamorfismo de alta pressão, durante, ou 
antes, o processo de anatexia.

3.6 - GRANITO SERRA DO PICOTE 
(εγ4psp)
 A denominação Granito Serra do Picote foi 
aplicada para pequenos corpos individualizados no 
extremo noroeste da folha, no município de Ibiapaba, 
onde a maior parte dos afloramentos ocorre nas 
proximidades da Serra do Picote, que é inteiramente 
formada por este granito (Fig. 3.23A). Na região de 
Ibiapaba, é comum a presença de afloramentos 
destes granitos destacando-se na paisagem de cuestas 
da borda da Bacia do Parnaíba. Estes granitoides são 
intrusivos em rochas do Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria, mas também ocorrem, em menor escala, 
intrusivos nos paragnaisse-migmatíticos do Complexo 
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Canindé do Ceará.  
 A rocha é um granito isotrópico, de 
coloração cinza, granulação fina a média, 
equigranular e biotita como mineral máfico 
dominante. Ocorre na forma de pequenos corpos 
(stocks) e diques, e comumente apresentam 
estruturas nodulares de turmalina, que 
conferem um caráter peculiar para esta rocha 
(textura orbicular) (Fig. 3.23B e C). Localmente, 
foi observada a presença de moscovita na 

composição mineralógica da rocha. Em lâmina 
petrográfica, confere-se geralmente composição 
monzogranítica, composta por feldspato 
potássico (30-35%), plagioclásio (30-35%), 
quartzo (20-25%) e biotita (5-10%).
 Os nódulos de turmalina apresentam 
tamanhos variados, geralmente pequenos, 
entre 2 e 3cm (Fig. 3.23B), e localmente 
maiores, com até 15 cm e arranjos 
distintos (Fig. 3.23C). Os nódulos maiores 

Figura 3.22: Leucogranito Graciosa, aspectos de campo; (A) Bt-gnaisse com alta taxa de fusão parcial, notar o “filme” 
de biotita (selvedges) na ponta inferior da caneta (CR-75, 328418-9396645); (B) Bt-granada-gnaisse com fusão parcial 
avançada, estrutura de diatexito, com rocha original (paleossoma) na forma de enclaves (Schollen diatexite) (FC-499, 
332851-9440891); (C) Aspecto geral de um afloramento do leucogranito tipo-S na localidade de Graciosa (FC-141, 
326869-9417167); (D) Detalhe de enclave de sillimanita-bt-granada-xisto em leucogranito tipo-S, com setas indicando 
os minerais granada (Grt) e sillimanita (Sil) (FC-141, 326869-9417167); (E); Foto do leucogranito em lâmina delgada 
(luz natural) mostrando cristais aciculares de sillimanita (Sil) incluso em matriz quartzo-feldspática; (F) Foto em lâmina 
delgada (luz natural), detalhe de um cristal de cianita (Ky) do leucogranito tipo-S. 
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(~15 cm) geralmente são envoltos por 
um halo leucocrático quartzo-feldspático 
(sem biotita) (Fig. 3.23C). Os nódulos são 
formados principalmente por turmalina 
preta (Afrisita) em matriz quartzo-

feldspática, com plagioclásios localmente 
sericitizados (Fig. 3.23D). 
 Na literatura, alguns autores sugerem 
uma origem magmática para os nódulos, 
sendo representantes da fase inicial de 

Figura 3.23: Granito Serra do Picote: (A) Mosaico de fotos da Serra do Picote, próximo ao município de Ibiapaba. A 
Serra do Picote é formada inteiramente por Bt-granito isotrópico, tem uma extensão de ~3km em seu eixo maior (E-
W) e ~300 metros de desnível; (B) Biotita-granito sem deformação com estruturas orbiculares (nódulos) compostas 
principalmente de turmalina preta (afrisita) (FC-501, 288222-9439886); (C) Nódulos de turmalina com seus halos 
leucocráticos ligeiramente conectados (CR-34, 289153-9419939); (D) Nódulo de turmalina em lamina petrográfica com 
luz polarizada, (Tur = turmalina, Qtz = quartzo, Pl = plagioclásio, Ms = moscovita), mostrando turmalinas em matriz 
quartzo-feldspática e localmente plagioclásio alterado para sericita-moscovita (saussuritização); (E) Nódulo de turmalina 
em lamina petrográfica com luz natural.
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geração de pegmatitos, começando com a 
nucleação de bolhas do liquido magmático 
residual, que depois evoluem (as bolhas) 
por coalescência para a fase pegmatítica 
(e.g., Shewfelt, 2005). No entanto, alguns 
autores descrevem estas estruturas 
orbiculares em granitoides, e sugerem 
uma origem por alteração hidrotermal 
(pós-magmática) para os nódulos, que 
geralmente estão associados a depósitos 
hidrotermais de Sn-Zn-(W), como em alguns 
granitoides da Cape Granite Suite na África 
do Sul (Rozendaal & Bruwer, 1995). Neste 
caso, os nódulos são considerados como 
metalotectos, sugerindo proximidade de 
veios mineralizados com esta associação 
de metais.

3.7 - GABRO-DIORITO PEDRA-
PRETA (εδ4pgp)
 Neste trabalho foi denominado o 
nome Gabro-Diorito Pedra-Preta para o 
magmatismo gabro-diorítico que ocorre na 
região leste da Folha Crateús, abundante 
nas proximidades do povoado Pedra 
Preta (Fig. 3.2). O modo de ocorrência 
é na forma de pequenos corpos (stocks) 
e diques. Estas rochas se apresentam 
ligeiramente alinhadas na direção N-S e 
são provavelmente responsáveis pela baixa 
contagem gamaspectrométrica observada 
na imagem de composição ternária nesta 
área. 
 Os gabro-dioritos Pedra Preta não 
apresentam deformação e ocorrem truncando 
a foliação de gnaisses-migmatíticos do 
Complexo Canindé do Ceará (Fig. 3.24A). 
O magmatismo é de composição máfica-
intermediária e geralmente apresentam 
texturas cumuláticas formada principalmente 
por hornblenda (Cristais de cúmulo) em 
matriz de plagioclásio (material intercúmulo) 
(Fig. 3.24B). Também são observadas feições 
bandadas nestas rochas, que provavelmente 
representam acamamento magmático 
(Fig. 3.24C). Vale a pena ressaltar que, em 
amostras de concentrados de batéia coletadas 
na região, foram encontrados cristais de 
cromita, que é um típico mineral de cúmulo e 
de importância econômica.  

 A fácies mais evoluída, com abundância 
de plagioclásio, é encontrada comumente 
com feições de mistura de magmas (enclaves 
máficos magmáticos) (Fig. 3.24D). A alteração 
hidrotermal é comum nestas rochas, 
caracterizando-se pela  potassificação e 
epidotização (alteração propilítica) observada 
na matriz dos cúmulos (plagioclásio).      
 Em lamina delgada, nota-se que 
o principal mineral máfico nas porções 
cumuláticas e não cumuláticas é a hornblenda, 
que localmente apresenta zoneamento de 
borda (magmático) (Fig. 3.24E). Em algumas 
laminas foram encontrados clinopiroxênios, 
geralmente sendo substituídos por 
hornblenda (Fig. 3.24F). 
 A matriz é principalmente de 
plagioclásio com algumas ripas de anfibólios 
de mais baixa temperatura (tremolita/
actinolita) (Fig. 3.24E). O plagioclásio 
comummente apresenta alteração para 
argilo minerais (saussuritização) e preenche 
os espaços intercúmulos e fraturas em 
hornblenda.
 Apesar da falta de dados 
geocronológicos, este magmatismo máfico-
intermediário, pode ser correlacionado com 
outros corpos máficos-intermediários que 
ocorrem ao longo e nas proximidades da 
zona de cisalhamento Tauá. Por exemplo, o 
granitoide Alecrim, recentemente mapeado 
na Folha Novo Oriente (Araújo et al., 2011) 
a sul da Folha Crateús. Este corpo sem 
deformação, de composição intermediária 
(diorítica) é associado ao magmatismo pós-
colisional do Complexo Tauá (537Ma - K/
Ar), que ocorre nas proximidades, a leste 
do corpo.

3.8 - DIQUES GUARIBAS (ε3λg)
 Na Folha Crateús, ocorrem diques 
de orientação NW-SE, de composição ácida, 
corelacionados aos Magmatitos Guaribas 
de Cavalcante et al. (1983). Os Diques 
Guaribas são bastante abundantes na região 
de Independência e Tauá, onde também se 
posicionam na direção NW-SE e apresentam 
composição variada; de riolitos, dacitos à 
andesitos (Almeida, 1987). Geocronologia 
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Rb/Sr (RT), relacionada ao termo dacítico do 
enxame de diques lineares de Tauá, aponta 
para uma idade cristalização mínima de 
452±10 Ma (Brito Neves, 1975).
 Em geral, estes diques estão orientados 
em torno de 330-340 Az, e geralmente ocorrem 
encaixados em zona de cisalhamento rúptil-
ductil com esta direção. Na topografia plana 
da área estes diques se destacam no relevo 
como cristas alinhadas ao longo da direção 
NW-SE (Fig. 3.25A).
 A rocha em geral é rica em veios 

de quartzo, pobre em mineral máfico, 
predominando matriz afanítica de coloração 
beje/marrom clara (Fig. 3.25B). Geralmente 
ocorrem sem deformação, e localmente com 
feições de cataclasito evidenciando deformação 
rúptil-ductil (Fig. 3.25C). Estas rochas, na Folha 
Crateús, por serem bastante evoluidas (quartzo 
e feldspato), podem simplesmente representar 
flúidos, ou aplitos em zona de falha, e não 
necessariamente representam rochas vulcânicas 
correlatas ao magmatismo Guaribas. Portanto 
sendo necessário um estudo mais aprofundado. 

Figura 3.24: Gabro-Dioritos Pedra Preta: (A) Foto mostrando relação de contato entre rocha gabróica na forma de 
dique truncando foliação (Sn) de gnaisses-migmatíticos encaixantes (FC-139, 328465-9429986); (B) Textura cumulática 
formada por hornblenda em matriz de plagioclásio. A rocha esta alterada por intemperismo, o que faz com que os cristais 
de anfibólio se sobressaiam (CR-079; 332184-9396592); (C) Bandamento magmático (estrutura primária) observado 
em rocha gabro-cumulática (FC-114, 329332-9425769); (D) Rocha gabro-diorítica rica em enclaves máficos, sugerindo 
processo de mistura de magma (FC-133, 329092-9424245); (E) Seção delgada com grandes cristais de hornblenda em uma 
matriz formada por ripas de anfibólio (fibroso e colunar) e plagioclásio. Os grandes cristais de hornblenda são euédricos 
e subédricos, com pleocroísmo verde-pálido e alguns com estrutura zonada. As finas ripas de anfibólio da matriz são 
de hornblenda e/ou tremolita-actinolita; (F) Mais raramente estas rochas apresentam cristais de clinopiroxênio (Cpx) 
substituídos por hornblenda (Hbl).     
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3.9 - GRUPO JAIBARAS - 
FORMAÇÃO MASSAPÊ (εOjmp)
 Na porcão NW da Folha Crateús, região 
do município de Ibiapaba, no Canyon do Rio Poti, 
aflora, ao nível do rio, sotoposto aos arenitos do 
Grupo Serra Grande, um conglomerado sustentado 
pela matriz, com clastos de tamanho variado (até 
80 cm) (Fig. 3.26). A matriz é arenosa, de cor cinza 
a roxo, e os clastos maiores são principalmente de 
biotita-granitos da Serra do Picote (Fig. 3.26B e C) 
e de gnaisses graníticos do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria (Fig. 3.26D). Os clastos menores são 
geralmente de seixos de quartzo, material quartzo-
feldspático (pegmatitos e aplitos) e localmente 
anfibolito. A morfologia dos clastos é, em geral, 
angulosa a sub-arredondada, evidenciando que 
o material foi pouco transportado. A presença de 
clastos do granitoide Serra do Picote também sugere 
fonte proximal para este conglomerado. 
 Estes conglomerados no canyon do rio Poti 
podem ser interpretados como um leque aluvial, 
provavelmente depositado dentro de um “pequeno” 
rifte (correlato ao Rifte Jaibaras/Cococi/São Julião?; 

Brito Neves 1998), devido a: 1) serem sustentados pela 
matriz; 2) serem extremamente mal selecionados, 3) 
serem oligomíticos e 4) têm matriz arenosa. Neste 
trabalho, fazemos correlação destes conglomerados 
do rio Poti com o que é descrito na literatura para 
a Formação Massapê do Grupo Jaibaras, que 
representa a formação basal da “calha” de Jaibaras, 
e consiste de paraconglomerados depositados em 
ambiente proximal de leques aluviais, geralmente no 
limite de falhas (e.g., Oliveira & Mohriak, 2003).
 Em uma primeira observação, estas 
rochas do leito do rio Poti se assemelham com 
conglomerados glaciogênicos comummente 
chamados de diamictitos. No entanto, de 
acordo com a literatura, o termo correto de 
paraconglomerados de gênese glacial é tilito. O 
tilito (glacial) é um conglomerado sustentado pela 
matriz, com matriz síltico-argilosa, e como a matriz 
do paraconglomerado que aflora no leito do rio 
Poti é arenosa, ele não se trata de um tilito.  
 Uma feição estrutural comummente 
observada nesta região de Ibiapaba (Canyon 
do rio Poti) é a presença de falhas e fraturas no 
embasamento, e localmente falhas com planos 

Figura 3.25: Magmatismo diqueforme relacionado aos magmatitos Guaribas: (A) Feição típica do relevo onde ocorrem 
estas rochas, apresentando-se como cristas alongadas na direção NW-SE; (B) Detalhe do afloramento em um destes 
serrotes, com rochas quartzo feldapática de coloração beje-rosea, sem mineral máfico, composição granítica (FC-065 
318121-9409541); (C) Localmente estas rochas podem apresentar deformação rúptil-ductil, relacionados a movimentos 
tardios de falha (FC-506 313084-9443326). 
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3.10 - GRUPO SERRA GRANDE - 
FORMAÇÃO JAICÓS (Ssgj)
 O Grupo Serra Grande, corresponde a rochas 
sedimentares da porção inferior da Bacia do Parnaíba, 
sendo constituído por três formações silurianas 
denominadas, da base para o topo, de Ipu, Tianguá 
e Jaicós. De acordo com Vaz et al. (2007), estas 
formações estendem-se em sub-superfície por toda 
a Bacia do Parnaíba, mas a sua área de afloramento é 
uma estreita faixa na borda leste da bacia.
 Segundo a literatura, os arenitos que afloram 
na região da Serra Grande, na borda leste da Bacia do 
Parnaíba, são em sua maioria pertencentes à Formação 
Jaicós (e.g., Santos & Carvalho 2009; Pedreira, 2010). 
Segundo Pedreira (2010), a ausência das formações 

Ipu e Tianguá na região de Crateús e Novo Oriente, é 
explicada pelo seu afinamento e desaparecimento na 
borda da bacia, enquanto na parte central da mesma, 
a coluna estratigráfica é completa.
   Na Folha Crateús, os arenitos da Formação 
Jaicós, afloram no topo da Serra Grande/Ibiapaba 
e são responsáveis pelas feições de chapadas com 
terminações abruptas (relevo cuestiforme) (Fig. 3.27A). 
Estas rochas sedimentares representam em área, cerca 
de 30 % da Folha mapeada, e o contato destas com o 
embasamento cristalino é facilmente observado em 
imagens de satélite, foto aérea e imagens “gama”. 
Por exemplo, na imagem gamaespectrométrica (em 
contagem total) nota-se claramente o contraste 
radiométrico entre as rochas sedimentares da bacia do 
Parnaíba e o embasamento cristalino (Fig. 3.27 B).

Figura 3.26: Paracoglomerados do leito do rio Poti, correlatos ao Grupo Jaibaras: (Utm-276423-9442815) (A) Conglomerado 
sustentando pela matriz, com clastos angulosos a sub-arredondados de tamanho variados; (B) Clasto sub-arredondado de 
biotita-granito (Serra do Picote?) com cerca de 80 cm de diâmetro (obs: os clastos maiores geralmente são mais arredondados, 
o que pode ser uma esfericidade “herdada” de matacões, e não necessariamente representa transporte); (C) Detalhe de um 
clasto de biotita-granito Serra do Picote, com seus característicos nódulos de turmalina (estruturas circulares pretas com cerca 
de 2 cm); (D) Clasto com cerca de 80 cm, de ortognaisse granítico do Complexo Tamboril Santa-Quitéria

estriados (sliken-sides), com movimento normal, 
sugerindo prováveis abatimentos de blocos em 
tectônica extencional localizada. Estas falhas 
apresentam em geral, direção E-W. 
  A representação no mapa destes 

conglomerados do rio Poti foi exagerada com a 
finalidade de chamar atenção para a ocorrência 
destas rochas na região. No entanto, os melhores 
afloramentos não estão no perímetro da folha, 
ocorrendo a cerca de 1 km a oeste do seu limite.
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Figura 3.27: Bacia do Parnaíba: (A) Feição de relevo cuestiforme da Serra Grande, vista da CE-469, próximo ao município de 
Tucuns; (B) Mapa da contagem total dos raios gama, mostrando contraste das rochas sedimentares (em azul, baixa contagem 
radiométrica) com o embasamento cristalino (verde/vermelho, alta contagem). As “manchas” azuis na porção centro-sul e 
centro-oeste da Folha correspondem a depósitos sedimentares inconsolidados, gerados pelo desmonte erosivo da Serra Grande 
(recuo da escarpa); (C) A escarpa da Serra Grande na região do canyon do rio Poti, popularmente conhecido como “Boqueirão”, 
apresenta espessura de rocha sedimentar com aproximadamente 250 metros, representados por arenitos-conglomeráticos da 
Formação Jaicós, localmente presentes no mesmo nível topográfico do rio Poti; (D) Detalhe das rochas sedimentares da Bacia do 
Parnaíba (Formação Jaicós) aflorando acima de conglomerados que estão na cota do Rio Poti (~230 metros). 

 Em geral, as rochas sedimentares afloram em 
cota elevada, no topo da Serra Grande/Ibiapaba (~650-
700 metros), e apresentam cerca de 50 a 100 metros de 
espessura (Fig. 3.27A) sobre o embasamento cristalino. 
No entanto, na região do Canyon do Rio Poti (Boqueirão), 
no município de Ibiapaba, o “pacote” de rochas 
sedimentares é mais espesso, com aproximadamente 
250-300 metros (Fig. 3.27C) e localmente dispostas 
sobre os conglomerados associados à sedimentação 
de rifte tipo Jaibaras/Cococi (Fig. 3.27D). Para explicar 
este desnível de cota e variação na espessura das 
rochas sedimentares na região do Canyon do Rio Poito, 
duas hipóteses são levantadas; (1) preenchimento de 
depressões do embasamento durante sedimentação, 
caracterizando, então, uma feição do paleorelevo (Fig. 
3.28B) e/ou (2) abatimento por falhas em um sistema de 
graben e horst (Fig. 3.28C). No entanto, é bem provável 
que as duas situações estejam interligadas, sendo que 
um abatimento por falhas gerou grandes depressões 
que inicialmente foram preenchidas por fluxos de 

alta densidade (conglomerados) e, posteriormente, 
preenchidas por sedimentos fluviais da Formação Jaicós.
 Na Folha Crateús, as rochas sedimentares da 
Formação Jaicós, da Bacia do Parnaíba, consistem em 
arenitos cinza-esbranquiçados de granulação média, 
comumente com níveis de grânulos (Fig. 3.29A) e 
localmente muito grossos, com arenitos conglomeráticos 
(Fig. 3.29B e C). Essas rochas possuem estratificações 
cruzadas tabulares e acanaladas, geralmente de médio 
porte (Fig. 3.29D) e, mais raramente, de pequeno porte 
(Fig. 3.29E). Também são observadas estruturas típicas 
de canais fluviais com depósitos de seixos na base (Fig. 
3.29F).
 O ambiente deposicional para as rochas 
desta formação é o fluvial, provavelmente com rios 
entrelaçados, e, localmente, de leque aluvial. Em alguns 
locais encontram-se arenitos finos bem selecionados, 
com estratificações cruzadas de grande porte, que 
podem representar sedimentação eólica, retrabalhando 
os sedimentos fluviais (sedimentação Fluvio-eólica).  
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Figura 3.28: Perfil esquemático para explicar o desnível de cota das rochas sedimentares na região do rio Poti: (A) 
Modelo digital de Terreno para área NW da Folha Crateús (limite da Folha em vermelho). Em amarelo esta a localização 
do perfil topográfico, que corta perpendicularmente o Canyon do Rio Poti (também conhecido como Boqueirão), no 
extremo noroeste da Folha; (B) interpretação de possível paleo-relevo (linha tracejada) e (C) por abatimento tectônico. 
(na drenagem do Rio Poti, os arenitos estão sobrepostos a conglomerados (“tipo Jaibaras”) e não sobre o embasamento 
cristalino como em grande parte da área).
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Figura 3.29: Aspectos de campo das rochas sedimentares (Formação Jaicós) da Bacia do Parnaíba na região de Crateús: 
(A) Arenitos cinza esbranquiçados de granulação média com alternância de níveis de grânulos (FC-458, 280890-
9422537); (B) Arenito grosso com nível de conglomerado; (C) Estratificação cruzada de grande porte em arenito com 
nível de conglomerado na base (FC-476, 284128-9441636); (D) Estratificação cruzada de médio porte em bloco rolado 
de arenito, localidade da Serra das Almas (reserva ecológica da região) (FC-457, 287751-9432158); (E) Estratificação 
cruzada tabular de pequeno porte (CR-032, 286528-9420564); (F) Canal fluvial com nível de seixos na base. Localidade 
Letreiro, estrada Novo Oriente (CE) - S. Miguel do Tapuio (PI). 

3.11 - DEPÓSITOS COLÚVIO-
ELUVIAIS (N23c) 
 Esta unidade ocorre próximo à escarpa 
da Serra Grande/Ibiapaba, na região centro-sul 
da Folha Crateús. Corresponde a coberturas de 
sedimentos inconsolidados, de granulometria fina 
a média, de composição arenosa e síltico-argilosa, 
dispostos sobre litologias do embasamento 
cristalino. Estas coberturas podem chegar até 
10-20 metros de espessura ocorrendo na forma 
de mesetas, com bordas suavemente inclinadas, 
dissecadas pela drenagem local. Em fotografias 
aéreas as feições de mesetas se destacam 
no relevo e são facilmente individualizadas, 

apresentando uma tonalidade esbranquiçada. 
Em mapa de contagem total dos raios gama, 
estes sedimentos inconsolidados também são 
facilmente distinguidos por apresentarem baixa 
contagem radiométrica em comparação com o 
embasamento cristalino (Fig. 3.27B). 
 Com base em estudos de campo, Barbosa 
et al. (1977) descreveram estas coberturas 
sob a designação de “Coberturas colúvio-
eluviais indiferenciadas” e sugerem a partir das 
feições morfológicas, distribuição geográfica 
e características litológicas dos sedimentos, 
uma origem a partir do retrabalhamento de 
sedimentos do Grupo Serra Grande e das rochas 
cristalinas da escarpa. Os detritos da Serra 
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Grande teriam sofrido desagregação mecânica e 
posterior transporte a distâncias relativamente 
curtas, em ambiente fluvial.
  Os sedimentos em geral são arenosos 
(Fig. 3.30A), e localmente aproveitados para 
construção civil (vide Capitulo 9). Sedimentos 
mais argilosos também são encontrados, e se 
assemelham a um perfil de alteração (solo in 
situ) (Fig. 3.30B), no entanto, foram encontrados 
alguns seixos de arenitos e siltitos nesta matriz 
argilosa (Fig. 3.30C e D), revelando a natureza 

alóctone deste material argiloso (colúvio). 
Os seixos de arenitos provavelmente são da 
Formação Jaicós, enquanto que para os seixos 
de siltito, a fonte (?) (Formação Tiaguá e/ou 
Pimenteiras?) pode ser que já foi erodida na 
parte da Serra Grande/Ibiapaba de Crateús.      
 Próximos ao sopé da escarpa, também 
ocorrem, em menor proporção, depósitos de 
talus (não individualizados no mapa) constituídos 
principalmente por matacões de arenitos da 
Formação Jaicós (Grupo Serra Grande).    

Figura 3.30: Depósitos sedimentares inconsolidados; (A) Sedimento arenoso em leito de estrada (FC-420, 301332 
9395689); (B) Voçoroca ao longo da estrada, sobre sedimento argilo-arenoso (FC-383, 296220-9407380); (C) Seixos de 
arenito oxidado e siltito de cor cinza encontrados no perfil do sedimento inconsolidado; (D) Seixo de arenito alterado no 
perfil do sedimento transportado (colúvio). 

3.12 – DEPÓSITOS ALUVIONARES 
(Q2a)

 Os depósitos de aluvião foram 
delimitados, principalmente ao longo do rio Poti 
e seus maiores afluentes (ex: riachos do Meio, 
Tourão, Pinheiro, dos Cavalos, do Jucá), enquanto 
que nas drenagens de menor porte, o tamanho 
dos aluviões não são compatíveis com a escala 
de mapeamento. Os aluviões foram extraídos 
a partir de fotos aéreas e imagens de satélite 

(ex: Landsat, GEOCOVER), onde são facilmente 
distinguíveis. 
 Os depósitos aluvionares são bastante 
heterogêneos, variando entre cascalhos, areias 
e argilas. Depósitos de areia e cascalho estão 
geralmente próximos ao leito da drenagem, 
enquanto que depósitos de argila são localmente 
encontrados nas margens, representando 
“antigas” planícies de inundação. Tanto os 
depósitos mais grossos (areia e cascalho) como 
os mais finos (argila) são utilizados como matéria-
prima na construção civil.
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4 – PETROLOGIA E LITOGEOQUÍMICA
 Foram coletadas 102 amostras para 
litogeoquímica na Folha Crateús, englobando 
somente rochas ortoderivadas presentes nas 
principais unidades mapeadas.
 A empresa GEOSOL Laboratórios LTDA realizou 
as análises litoquímicas. Os óxidos maiores (SiO2, 
TiO2, Al2O3, Fe2O3T, MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, 
P4O5, Cr2O3) e LOI (PF- perda ao fogo) foram 
analisados por ICP-ES por fusão de metaborato 
de lítio. Os elementos Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, 
Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, W, Zr, Y e ETR foram 
determinados por ICP-MS, após abertura por 
fusão de metaborato de lítio. Os elementos Mo, 
Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg e Se 
foram determinados por ICP-MS, após abertura 
por água régia.

4.1. ROCHAS METABÁSICAS - 
COMPLEXO CANINDÉ DO CEARÁ
 Foram coletadas 13 amostras de rochas 
metabásicas do Complexo Canindé do Ceará. As 
amostras variam entre anfibolitos com/ou sem 

granadas, e granulitos máficos, que geralmente 
se encontram na forma de lentes (de 10 a 50 
metros de extensão), representando corpos 
(diques e/ou sills) boudinados em gnaisses 
migmatíticos paraderivados do Complexo 
Canindé do Ceará.   
4.1.1. Elementos maiores
 As rochas metabásicas do Complexo 
Canindé do Ceará apresentam teores de SiO2 
entre 46 e 52%, com teores de MgO variando de 6 
a 10% e valores de mg# (=100.MgO/MgO+FeOt)
[proporção molar] que em geral variam entre 
de 50 e 55 (Tabela 4.1) (FeOt wt% foi calculado 
por Fe2O3t wt% * 1,111348). Os valores de mg# 
são inferiores a 63, caracterizando magmas 
diferenciados, diferente de um magma primitivo 
onde os valores são próximos de 80.
 No diagrama AFM (Irvine & Baragar, 
1971) da Fig. 4.1 A, as amostras plotam no 
campo da série toleítica. No diagrama de Jensen 
(1976) da Fig. 4.1 B, as amostras posicionam em 
parte no campo toleítico magnesiano e parte no 
campo de toleítos de alto-Fe. 

Figura 4.1: (A) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971); (B) Diagrama de Jensen (1976).

 Estas amostras quando observadas 
em diagramas binários para variação de 
elementos maiores em função do numero de 
magnésio (mg#) (diagramas não mostrados 
no relatório), nota-se que não há um bom 
alinhamento das amostras, sugerindo que 
estas não evoluíram juntas, a partir de um 
mesmo magma primitivo, e não apresentam 
trends típicos de cristalização fracionada. 

4.1.2. Elementos traços 

 Uma característica de magmatismo 
máfico e sua relação com o manto podem 
ser observadas na Fig. 4.2 A. Neste diagrama 
Zr x Ti, esta lançada a linha equivalente às 
razões Ti/Zr = 100 que é a razão condrítica, 
ou do manto primitivo, registrada por 
rochas mantélicas como komatiítos e 
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basaltos toleíticos de fundo oceânico (Sun 
& McDonough, 1989). O alinhamento das 
amostras junto à linha Ti/Zr = 100 mostra sua 
origem mantélica, e a evolução ao longo do 
mesmo valor mostra um fracionamento onde 
Ti e Zr não foram importantes. Os desvios 
no sentido dos valores maiores de Zr são 
atribuídos à contaminação crustal. Uma das 
amostras (FC-120) apresenta enriquecimento 
anômalo em Ti, plotando distante da razão 
condrítica. Neste mesmo diagrama (Fig. 4.2 
A) estão mostrados os campos discriminantes 
de ambiente tectônico para basaltos, 
segundo Pearce (1982). As amostras inserem-
se em geral no campo de basaltos de cadeia 
oceânica (MORB), que também se sobrepõem 

em parte aos ambientes IAB e WPB. 
 Muitos diagramas discriminantes 
de ambiente tectônico para basaltos são 
encontrados na literatura (e.g., Rollinson, 
1993). Para as rochas metabásicas aqui 
analisadas, os plotes nestes diagramas em 
geral variam entre ambientes de basaltos 
de arco de ilha (IAB) e basaltos continentais 
(WPB), mas, com maior afinidade, para 
ambiente de arco de ilha, como observado no 
diagrama da Fig. 4.2 A. No diagrama ternário 
10MnO-TiO2-10P2O5 discriminante para 
basaltos segundo, Mullen (1983), as amostras 
inserem-se predominantemente no campo 
de basaltos toleíticos de arco de ilha (IAT) 
(Fig.4.2 B).   

Figura 4.2: (A) Diagrama Zr x Ti (ppm) com linha da razão Ti/Zr = 100 e campos discriminantes segundo Pearce (1982) 
para basaltos de arco de ilha (Island Arc Basalts - IAB), basaltos intraplaca (Within Plate Basalts - WPB) e basaltos 
de cadeia oceânica (Mid Ocean Ridge Basalts - MORB); (B) Diagrama ternário 10MnO-TiO2-10P2O5 discriminante 
para basaltos segundo Mullen (1983), Os campos são MORB, toleítos de ilha oceânica (OIT – ocean-island tholeiite or 
seamount tholeiite), basaltos alcalinos de ilha oceânica (OIA – ocean-island alkali basalto or seamount alkali basalt), 
basaltos cálcio-alcalinos de arco de ilha (CAB – island-arc calc-alkaline basalts). Boninitos (Bon) ocupam o setor rico em 
MnO do campo de basaltos cálcio-alcalino de arc (CAB).

 No diagrama normalizado pelo manto 
primordial (Fig. 4.3 A), os espectros são muito 
irregulares, ocorrem fortes anomalias positivas 
ou negativas para variados elementos. Esta 
variabilidade torna o diagrama de difícil 
interpretação e este comportamento pode 
estar sendo provocado por mais de um fator 
(ex: contaminação crustal? metamorfismo de 
alto grau?). Como exemplo, em relação ao Ta, a 
amostra FC-085 apresenta uma forte anomalia 
positiva, enquanto que outras amostras 

apresentam anomalias negativas e algumas não 
apresentam anomalias.
 Os espectros de ETR mostram um 
padrão mais organizado, com certa variação 
entre os valores de ETR, porém com 
similaridade entre os espectros, que em 
geral mostram padrões planos a levemente 
enriquecidos em ETR leves (Fig. 4.3 B). Este 
padrão enriquecido é similar de basaltos 
oceânicos enriquecidos E-MORB e basaltos 
de ilha oceânica OIB.
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Tabela 4.1: Analise de litogeoquímica para elementos maiores em porcentagem em peso (%) e menores em partes por 
milhão (ppm), para rochas metabásicas do Complexo Canindé do Ceará.
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Figura 4.3: (A) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo segundo Wood et al. (1979); (B) Diagrama 
para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984). As linhas padrões OIB 
(basaltos de ilha oceânica), N-MORB (basaltos de cadeia oceânica normais) e E-MORB (basaltos de cadeia oceânica 
enriquecidos) foram extraídas de Sun & McDonough (1989).  

4.2. COMPLEXO TAMBORIL-SANTA 
QUITÉRIA
 A litogeoquímica dos granitóides 
do Complexo Tamboril-Santa Quitéria é 
apresentada aqui em duas partes, sendo a 
primeira para os termos de “alto potássio” 
(Granitoides Santa Quitéria, Diatexitos 
e Granitos isotrópicos tardios), que 
representam a maior parte deste complexo 
granito-migmatítico, e, na segunda, é 
feito um tratamento específico para os 
metadioritos Xavier.  

4.2.1 Granitoides Santa Quitéria, Diatexitos 
e Granitos isotrópicos tardios

 Para este domínio magmático 
foram coletadas 59 amostras, sendo 20 
dos Granitoides Santa Quitéria (incluindo 
8 amostras de enclaves magmático), 31 
amostras do domínio granito-migmatítico 
(diatexitos) (incluindo 5 amostras de 
enclaves tipo schollen) e, por fim, 5 
amostras dos Granitos isotrópicos tardios. 
Os dados analíticos são apresentados nas 
Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4.

4.2.1.1. Granitoides Santa Quitéria 

 Para os Granitoides Santa Quitéria e 
seus enclaves máficos magmáticos (Tabela 
4.2), nota-se que os enclaves variam no 
conteúdo de SiO2 entre 48 e 64 %, e os 
granitoides (que hospedam os enclaves 
magmáticos) apresentam variação em torno 

de 60 a 65 % de SiO2. A amostra FC-156-A 
é anômala entre os valores de SiO2 dos 
granitoides, sendo bem mais evoluída (SiO2 = 
72,28 %). 
 Os enclaves máficos magmáticos 
apresentam composição básica-intermediária 
(48 a 64 % SiO2), com variação de MgO, desde 
valores baixos (ex: 0,97 MgO %, FC-410-B, 
dique sin-plutônico) até valores relativamente 
altos (ex: 7,29 MgO %, FC-443-B, enclave 
magmático). Os valores de K2O, também 
variam bastante, de 1,21 até 6,75 K2O %, 
podendo atingir valores altos mesmo para 
amostras com MgO elevado, mostrando a 
característica potássica desta rocha (Tabela 
4.2).       
 No diagrama AFM de Irvine & Baragar 
(1971) (Fig. 4.4 A) todas as amostras inserem-
se no campo da série cálcio-alcalina, tanto os 
termos mais primitivos (enclaves magmáticos) 
como os mais evoluídos (granitoides).
 Os enclaves magmáticos e os 
Granitoides Santa Quitéria posicionam-se no 
campo de rochas metaluminosas no diagrama 
de Shand (1943), com valores de (A/CNK 
molar) variando desde 0,7, nas amostras 
menos diferenciadas (enclaves magmáticos), 
até em torno de 1,0, nas mais diferenciadas 
(granitoides) (Fig. 4.4 B).
   No diagrama de K2O+Na2O vs SiO2, (Fig. 
4.4 C), os enclaves magmáticos classificam-
se neste diagrama como rochas alcalinas, 
acima da curva de Irvine e Baragar (1971) 
(Fig. 4.4 C).
 No diagrama R1-R2 de De LaRoche et 
al. (1980) as amostras de enclaves magmáticos 
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e Granitoides Santa Quitéria delineiam uma 
afinidade com trend Shoshonítico/Cálcio-
alcalino de alto-K (subalcalino). No entanto, 
três amostras posicionam-se no trend 
Alcalino, e correspondem àquelas que estão 
no campo dos sienitos (Fig. 4.4 D).
 No diagrama K2O vs SiO2 com campos 
definidos por Peccerillo e Taylor (1976), os 
enclaves magmáticos e Granitoides Santa 
Quitéria delineiam um trend shoshonítico, 
evidenciando o alto conteúdo em potássio 
destas rochas (Fig. 4.4 E). A amostra FC-443-B, 
corresponde a um enclave magmático rico 
em potássio (K2O = 6,75 %) para seu baixo 
teor de sílica (SiO2 = 56,71 %) (Fig. 4.4 E). Esta 
amostra tem elevado conteúdo de magnésio 
(MgO = 7,29 %) (Tabela 4.2), e é a única que 
pode ser classificada como ultrapotássica 
segundo os critérios de Foley et al. (1987) 
(K2O/Na2O>2 e MgO>3).
 Utilizando o diagrama normalizado 
de Liegeois et al. (1998) para distinção de 
série alcalina e shoshonítica, as amostras 
dos enclaves magmáticos e Granitoides 
Santa Quitéria posicionam-se no campo 
shoshonítico. Embora algumas das amostras 
dos granitoides (sienitos) posicionam-se no 
campo de rochas alcalinas (Fig. 4.4 F). Outros 
diagramas (não mostrados neste relatório) 
também sugerem afinidade shoshonítica 
para estas rochas, por exemplo, no diagrama 
Ta/Yb vs. Th/Yb para distinção de rochas 
shoshoníticas, cálcio-alcalinas e toleíticas 
segundo Muller et al. (1992), ou no digrama 
K2O vs. Na2O para distinção de rochas 
ultrapotássicas, shoshoníticas e cálcio-
alcalinas de Peccerillo e Taylor (1976).

4.2.1.2. Diatexitos

 Grande parte do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria é constituído por migmatitos 
em estágio avançado de fusão parcial 
(diatexitos), que geralmente contêm enclaves 
de gnaisses tonalíticos/dioríticos (xenólitos/
paleossoma?) caracterizando estruturas do 
tipo schollen.
 Os diatexitos apresentam teores de 
SiO2 em torno de 65 a 75 % (com predomínio 
em torno de 70-75 %) e conteúdo de MgO 
variando em torno de 0,5 a 1,0 % (Tabela 4.3 

e Tabela 4.4). Portanto nota-se que são mais 
evoluídos em relação aos Granitóides Santa 
Quitéria.
 Os enclaves tonalíticos/dioríticos 
(xenólitos/paleossoma?) encontrados nos 
diatexitos apresentam teores de SiO2 em torno 
de 54 a 65 %, conteúdo de MgO variando de 
2,0 a 6,29 %, e K2O em torno de 2,0 %. Estes 
enclaves são enriquecidos em CaO (3,16 até 
7,84 %) e Na2O (3,32 até 4,18 %) quando 
comparado com os enclaves magmáticos 
dos Granitóides Santa Quitéria, que são mais 
potássicos (Tabela 4.4).
 Os diatexitos são ligeiramente 
peraluminosos (Fig. 4.4 B), e classificam-se 
como rochas subalcalinas no diagrama TAS 
(Fig. 4.4 C). Os diatexitos, por apresentarem 
SiO2 em torno de 70-75 %, posicionam-se 
no final das linhas evolutivas, com uma leve 
tendência para a linha das séries cálcio-
alcalina/shoshonítica (Fig. 4.4 D). No entanto, 
não podem ser shoshoníticas, pois séries 
shoshoníticas normalmente se posicionam 
acima da curva de Irvine e Baragar (1971) no 
diagrama TAS (Fig. 4.4 C). Ainda no diagrama 
R1-R2 os enclaves (xenólitos/paleossoma?) 
presentes nos diatexitos apresentam 
composição de gabro-dioritos, dioritos e 
tonalitos, e um trend evolutivo cálcio-alcalino 
normal neste diagrama (Fig. 4.4 D).           
 No diagrama K2O vs SiO2 de Peccerillo 
e Taylor (1976), os diatexitos ocorrem 
espalhados na extremidade do diagrama 
entre as séries shoshoníticas e cálcio-alcalina 
de alto-K, e não apresentam um trend 
bem definido. Enquanto que os enclaves 
tonalíticos/dioríticos sugerem uma assinatura 
cálcio-alcalina de médio-K (Fig. 4.4 E).
 No diagrama normalizado de Liegeois 
et al. (1998) (Fig. 4.4 F) estas rochas inserem-
se no campo de séries cálcio-alcalina/
shoshonítica, e não apresentam tendência 
alcalina, como visto anteriormente, já que 
se posicionam abaixo da curva de Irvine e 
Baragar (1971) no diagrama TAS (Fig. 4.4 C).  

4.2.1.3. Granitos isotrópicos tardios

 Tratam-se de granitos rosa, sem 
deformação, de textura equigranular, 
correspondentes a fases tardias da evolução 
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granito-migmatítica do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria, ocorrendo principalmente na 
forma de diques e pequenos corpos.
 Apresentam altos valores de SiO2 (70 
a 75 %), baixo conteúdo de MgO (0,2 até 
0,62%), baixo CaO (0,78-1,39 %) e elevados 
teores de K2O (3,83 até 7,13 %) (Tabela 4.4). 
No diagrama de Shand (1943), situam-se em 
torno do limite dos campos metaluminoso 
e peraluminoso, apresentando valores de 
(A/CNK molar) em torno de 1,0 (Fig. 4.4 B). 
Estas rochas classificam-se como granitos 
nos diagramas TAS e R1-R2 (Fig. 4.4 C e D) e 
delineiam um restrito trend cálcio-alcalino 
de alto-K no diagrama R1-R2 (Fig. 4.4 C). No 
diagrama K2O vs SiO2 de Peccerillo e Taylor 
(1976) as amostras não apresentam nenhuma 
tendência evolutiva e se posicionam no final 
dos trends shoshoníticos e cálcio-alcalino de 
alto-K (Fig. 4.4 E).

4.2.1.4. Elementos traços (Granitoides 
Santa Quitéria, Diatexitos e Granitos 
isotrópicos tardios) 

 Nos diagramas de multielementos 
(Fig. 4.5), um fato comum para todas as 
amostras é a presença da anomalia negativa 
de Nióbio (Nb) e Titânio (Ti). Estes elementos 
provavelmente são retidos na fonte por 
minerais como rutilo e/ou ilmenita que 
apresentam coeficiente de partição (Kd) alto 
para estes elementos (eg: KdNb para rutilo 
é > 20; Foley et al., 2000). Segundo Pearce 
(1983), as anomalias negativas de Ti e Nb 
são consideradas como uma característica 
geoquímica de zona de subducção.
 Para os elementos extremamente 
móveis como Césio (Cs) e Rubídio (Rb), nota-
se uma variação considerável, principalmente 
nos diatexitos. O Bário (Ba) é mais abundante 
nos Granitoides Santa Quitéria, com anomalias 
ligeiramente positivas, enquanto que nos 
granitos isotrópicos tardios, predominam 
anomalias negativas de Ba.
 As anomalias negativas de Estrôncio 
(Sr) e Fósforo (P) estão presentes em todas 
as amostras, mas são mais acentuadas 
nos diatexitos e menos perceptíveis nos 
enclaves dioríticos/tonalíticos (Fig. 4.5). 
Geralmente anomalias negativas de Sr e 

P estão relacionadas ao seqüestro destes 
elementos durante a cristalização fracionada 
de plagioclásio e apatita, respectivamente. 
No entanto, em relação ao Sr, pode ser que 
o fracionamento ocorra durante a fusão 
parcial, se o plagioclásio for uma das fases 
estáveis presentes no resíduo. A fusão do 
plagioclásio é bastante dependente da 
pressão, necessitando de altas pressões para 
que ele se desestabilize. Portanto, magmas 
gerados por fusão crustal em baixas pressões 
podem apresentar anomalias negativas de Sr.
 No caso dos enclaves dioríticos/
tonalíticos, provavelmente, a ausência das 
anomalias negativas de Sr e P (Fig. 4.5 C) é 
relacionada à característica primitiva destas 
rochas, que provavelmente não passaram 
por excessiva cristalização fracionada de 
plagioclásio e apatita.
 De maneira geral, com exceção 
dos enclaves dioríticos/tonalíticos, todas 
as amostras (Granitoides Santa Quitéria, 
Diatexitos e Granitos isotrópicos tardios) 
apresentam uma assinatura muito parecida 
de elementos traços, embora os diatexitos se 
mostrem mais fracionados.
 Nos diagramas dos elementos terras 
(REE) raras normalizados ao condrito 
(Figura 4.6) os padrões de fracionamento 
são semelhantes entre os granitóides Santa 
Quitéria, granitos tardios e diatexitos, 
enquanto que os enclaves dioríticos/
tonalíticos se mostram menos fracionados 
(Figura 4.6 C).
 Os enclaves dioríticos/tonalíticos, 
apresentam baixa razão (La/Yb)N com valores 
variando de 4 a 20. A razão (La/Yb)N para os 
granitoides Santa Quitéria e seus enclaves 
magmáticos varia entorno de 4 a 29 e 6 a 
186, respectivamente. Para os diatexitos a 
razão (La/Yb)N varia de 9 a 179, e nos Granitos 
isotrópicos tardios a razão varia de 44 a 155. 
No geral, os termos mais fracionados (alta 
razão (La/Yb)N) são também as rochas com 
maior conteúdo de sílica, representadas pelos 
diatexitos e granitos isotrópicos tardios (Fig. 
4.7 A).
   As anomalias de Európio (Eu) são em 
geral negativas para todas as rochas analisadas 
(Fig. 4.6 e 4.7 B). O diagrama binário Eu/Eu* 
vs. (La/Sm)N é utilizado para visualização das 



Programa Geologia do Brasil

58

anomalias de Európio (Eu) (Fig. 4.7 B). Para os 
granitoides Santa Quitéria as duas anomalias 
de Európio mais acentuadas correspondem a 
rochas sieníticas, provavelmente atestando 
para abundância de feldspatos nestas.
 No diagrama La vs. Ce (ppm) é sugestivo 
a presença de dois trends evolutivos, sendo 
um para os granitóides Santa Quitéria e seus 
enclaves e outro para os diatexitos e granitos 
tardios (Fig. 4.8 A) (embora duas amostras 
de granitoides Santa Quitéria caiam no trend 
dos diatexitos). Neste diagrama de elementos 
traços com Kd semelhantes (ex: La e Ce, ou 
Yb e Lu), em processo de fusão parcial ou 
cristalização fracionada, as amostras tendem 
a configurar retas que passam pela origem.
 Usando a razão La/Ce vs. La pode-se 
caracterizar a atuação ou/não de cristalização 
fracionada nas rochas magmáticas. Sendo 
que ambos são elementos incompatíveis, não 
há variação na razão devido à elevação do 
teor de um dos elementos. No entanto, para 
nossas rochas em questão, não há um bom 
alinhamento entre as amostras (Fig. 4.8 B), 
evidenciando que a cristalização fracionada 
não foi o processo imperativo na evolução 
destes magmas. Portanto, é provável 
que a mistura de magmas e assimilação 
crustal foram processos mais atuantes nos 
granitoides Santa Quitéria e diatexitos.

4.2.1.5. Diagramas discriminantes de 
ambientes tectônicos (Granitoides Santa 
Quitéria, Diatexitos e Granitos isotrópicos 
tardios)

 É difícil classificar granitos de acordo 
com ambientes tectônicos baseado somente 
em diagramas geoquímicos, uma vez que a 
abundância de elementos maiores e traços 
destas rochas dependem de vários fatores 
petrogenéticos. No entanto, uma série de 
diagramas encontrados na literatura são 
bastante utilizados para distinção de rochas 
ígneas formadas em diferentes ambientes 
tectônicos. 
 Nos diagramas de Pearce et al. (1984), 
os granitos isotrópicos tardios caem no 
campo sin-colisional (Fig. 4.9 A), e o restante 
das amostras (granitóides Santa Quitéria 
e diatexitos) apresentam tendência para 

granitos de arco vulcânico (Fig. 4.9 A e B), 
evidenciando uma assinatura de rochas de 
zona de subducção. No entanto, segundo 
Pearce (1996), granitoides em ambiente pós-
colisional também podem derivar da mesma 
fonte de granitos de arco vulcânico, e, portanto 
podem sobrepor os campos nestes diagramas 
(Fig. 4.9 A). 
 No diagrama R1 vs R2 de De LaRoche 
et al. (1980) com campos discriminantes de 
ambientes tectônicos segundo Batchelor & 
Bowden (1985), as amostras em geral caem 
nos campos de ambiente pós-orogênico, sin-
colisional e pós-colisional. Enquanto que os 
enclaves dioríticos/tonalíticos caem no campo 
pré-colisional (Fig. 4.9 C). Neste diagrama, 
nota-se que os diatexitos e granitos isotrópicos 
tardios apresentam tendência para o campo 
sin-colisional, enquanto que os granitóides 
Santa Quitéria tendem para os campos pós-
colisional e pós-orogênico (Fig. 4.9 C). 
 A Figura 4.9 D apresenta uma 
classificação de granitos em função do 
conteúdo de ferro 2+ (FeOtotal) e magnésio 
(MgO) proposto por Frost et al. (2001). 
Segundo estes autores, granitoides do tipo 
cordilheiranos (Cordilleran granites) da 
cordilheira noroeste da América do Norte 
são tipicamente orogênicos, e inserem-se no 
campo de granitos magnesianos, enquanto 
que granitos ferrosos são geralmente granitos 
do Tipo-A (anorogênicos).
 As amostras dos diatexitos e granitos 
tardios no diagrama de Frost et al. (2001) caem 
no final do diagrama (alto conteúdo de sílica), 
não se definem bem em nenhum campo, 
pois se sobrepõem aos campos de granitos 
magnesianos (cordilheiranos) e granitos 
ferrosos (tipo-A) (Fig. 4.9 D). Os enclaves 
dioríticos/tonalíticos caem exclusivamente 
no campo de granitos magnesianos/
cordilheiranos, e os granitóides Santa Quitéria 
variam entre granitos magnesioanos e ferrosos 
(Fig. 4.9 D). Para os granitóides Santa Quitéria, 
as amostra que se inserem no campo granitos 
ferroso (tipo-A) são as mesmas que caem no 
campo de granitos intra-placa nos diagramas 
de Pearce et al. (1984) (Fig. 4.9 A e B). Estas 
amostras são aquelas que apresentam 
tendência alcalina (sienitos) nos diagramas de 
classificação de rochas (Fig. 4.4).      
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Figura 4.4: Diagramas discriminantes para as Granitoides de alto-K do Complexo Tamboril-Santa Quitéria. (A) Diagrama 
AFM (Irvine & Baragar, 1971); (B) Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de 
Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) para discriminar composições metaluminosa, peraluminosa e peralcalina; (C) 
Diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) com campos classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para 
distinção entre séries magmáticas Alcalinas e Subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (D) Diagrama de 
classificação de rocha R1-R2 de De LaRoche et al. (1980) com trends evolutivos das séries: (1)-Alcalina, (2)-Shoshonítica/
Monzonítico/Cálcio-alcalina de alto-K e (3)-Cálcio-alcalina normal); (E) K2O vs SiO2 para classificação das séries cálcio-
alcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos por 
Peccerillo e Taylor (1976) (campo tracejado para o trend shoshonítico dos Granitóides Santa Quitéria e campo contínuo 
para o trend cálcio-alcalino dos enclaves tipo schollen); (F) Diagrama de Liégeois et al. (1998) para distinção de séries 
Cálcio-alcalinas de alto-K e Shoshoníticas das séries Alcalinas.   
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Figura 4.5: Diagramas multielementares (spidergrams) normalizados pelo manto primitivo segundo os valores de 
normalização de Sun & McDonough (1989), para amostras do Complexo Tamboril-Santa Quitéria.

Figura 4.6: Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984), 
para amostras do Complexo Tamboril-Santa Quitéria.
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Figura 4.8: Diagrama com elementos incompatíveis La e Ce (em ppm) para visualização de processos magmáticos para 
amostras do Complexo Tamboril-Santa Quitéria: (A) Diagrama La vs. Ce (ppm) com linha sugestiva para alinhamento das 
amostras; (B) Diagrama La/Ce vs. Ce (ppm) com linha sugestiva para alinhamento das amostras. (obs: legenda para os 
símbolos se encontram na Figura 4.4).

Figura 4.7: (A) Diagrama (La/Sm)N vs. SiO2 mostrando que os termos mais fracionados são também os mais evoluídos 
em sílica para amostras do Complexo Tamboril-Santa Quitéria; (B) Diagrama binário (Eu/Eu*) vs. (La/Sm)N, utilizado para 
visualização da anomalia de Európio (Eu). Quando o valor de Eu/Eu* é maior que 1,0 a anomalia é positiva, e quando 
é menor que 1,0 a anomalia é negativa. (valores de normalização segundo Boynton (1984)). (obs: legenda para os 
símbolos se encontram na Figura 4.4).



Programa Geologia do Brasil

62

Figura 4.9: Diagramas de classificação tectônica para amostras do Complexo Tamboril-Santa Quitéria: (A) e (B) diagramas 
discriminantes proposto por Pearce et al. (1984) onde VAG = granito de arco vulcânico, WPG = granito intra-placa, 
ORG = granito de cadeia meso-oceânica, syn-COLG = granito sin-colisional e post-COLG = granito pós-colisional (campo 
post-COLG segundo Pearce (1996)); (C) Diagrama R1 vs R2 de De LaRoche et al. (1980) com campos discriminantes 
de ambientes geotectônicos segundo Batchelor & Bowden (1985), (contorno em cinza para os enclaves dioríticos/
tonalíticos, em rosa para os granitóides Santa Quitéria e verde para diatexitos e granitos tardios); (D) Diagrama proposto 
por Frost et al. (2001) para classificação entre granitos Ferrosos e Magnesianos, com campo de granitos cordilheiranos 
(cordilleiran granites) e granitos do tipo-A. (obs: legenda para os símbolos se encontram na Figura 4.4).
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Tabelas 4.2: Análises químicas de rochas do Complexo Tamboril St. Quitéria. (Fe2O3 é total)
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Tabelas 4.3: Análises químicas de rochas do Complexo Tamboril St. Quitéria. (Fe2O3 é total)
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Tabelas 4.4: Análises químicas de rochas do Complexo Tamboril St. Quitéria. (Fe2O3 é total)
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4.2.2 Metadiorito Xavier 

4.2.2.1. Elementos maiores

 Um total de nove amostras 
dos metadioritos foi analisado para 
litogeoquímica, e os resultados estão 
dispostos na Tabela 4.5.
 Os valores de sílica (SiO2) para estas 
rochas variam de 53,64 a 63,65%, os teores 
de alumínio (Al2O3) entre 15,14 e 16,85% 
e magnésio (MgO) de 2,67 até 4,42%. Os 
teores de potássio (K2O) variam de 0,6 e 
1,97%, e são mais baixos do que os valores 
de Na2O e CaO que variam entre 2,5 a 6,73% 
e 4,69 a 7,47% respectivamente (Tabela 4.5). 
 No diagrama AFM de Irvine & Baragar 
(1971) todas as amostras inserem-se no 
campo para séries cálcio-alcalinas (Fig. 
4.10 A), e no diagrama de Shand (1943) 
as amostras caem no campo de rochas 
metaluminosas (Fig. 4.10 B). 
 No diagrama (K2O+Na2O vs SiO2) 
com campos classificatórios de rocha 
segundo Middlemost (1985), as amostras se 
classificam na série de rochas subalcalinas 
segundo a curva de Irvine e Baragar (1971) 
(Fig. 4.10 C).
 Segundo o diagrama K2O vs SiO2 
com campos definidos por Peccerillo e 
Taylor (1976) para classificação das séries 
cálcio-alcalinas, as amostras apresentam 
uma tendência para as séries de baixo a 
médio-K, atestando para o baixo conteúdo 
de potássio nestas rochas. Neste diagrama 
nota-se que três amostras se destoam do 
trend principal por serem mais enriquecidas 
em potássio (K2O). Estas amostras (FC-295, 
297 e 358) são aquelas que na petrografia 
mostrou a presença de biotita secundária, 
provavelmente devido a alterações por 
fluidos tardi a pós-magmáticos. Este padrão 
anômalo do K2O para estas três amostras 
em questão, também é notado para outros 
elementos móveis (ex. Rb e Ba), quando 
observados em diagramas de variação 
(diagramas de Haker, não mostrados neste 
relatório).
 Devido ao baixo conteúdo de potássio 

(K2O) em relação ao conteúdo de cálcio (CaO) 
nestas rochas, estas se classificam na série 
de rochas cálcicas e não cálcio-alcalinas 
segundo o diagrama de Frost et al. (2001) 
(Fig. 4.11).

4.2.2.2. Elementos traços

 O diagrama de multielementos 
normalizados pelo manto primitivo, segundo 
os valores de Sun & McDonough (1989), 
mostra anomalias negativas de Nb, Pb, P, Ti 
e Zr para os metadioritos Xavier (Fig. 4.12 
A). Nos elementos mais incompatíveis, as 
amostras com altos valores de Cs, Rb e Ba são 
aquelas de mais alto potássio (com biotita 
secundária), como discutido anteriormente.      
 Para os elementos terras raras, 
normalizados pelo condrito com valores de 
Boynton (1984), nota-se um fracionamento 
das amostras (espectro inclinado), uma leve 
anomalia negativa de Eu, e para algumas 
amostras, tem-se anomalia negativa de alguns 
elementos terras raras pesadas (Ho, Tm e Lu) 
(Fig. 4.12 B). Os valores de Eu/Eu* variam de 
0,79 a 1,02 e valores de (La/Yb)N de 5,8 a 20,7. 
 Quando lançados os dados em 
diagramas de La vs. Ce e La/Ce vs. La 
(diagramas não mostrados neste relatório) 
as amostras não apresentam um bom 
alinhamento entre elas, sugerindo que a 
evolução destes magmas não foi somente 
por cristalização fracionada. Portanto estes 
plutons mapeados não são co-magmáticos 
e provavelmente evoluíram como câmaras 
magmáticas separadas.  

4.2.2.3. Diagramas discriminantes de 
ambientes tectônicos

 Em diagramas de classificação 
tectônica, estas rochas apresentam assinatura 
de ambiente de zona de subducção, plotando 
no campo de arco vulcânico nos diagramas 
de Pearce et al. (1984) (Fig. 4.13 A e B), no 
domínio pré-colisional no diagrama R1-R2 (Fig. 
4.13 C) e no campo de rochas magnesianas (de 
granitos cordilheiranos) segundo o diagrama 
de Frost et al. (2001). 
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Figura 4.10: Diagramas discriminantes para os metadioritos Xavier. (A) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971); (B) 
Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 
1989) para discriminar composições metaluminosa, peraluminosa e peralcalina; (C) Diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) 
com campos classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para distinção entre séries magmáticas 
Alcalinas e Subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (D) K2O vs SiO2 para classificação das séries cálcio-
alcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos por 
Peccerillo e Taylor (1976). 

Figura 4.11: Diagrama proposto por Frost et al. (2001) para distinção de séries alcalina, alcali-cálcica, cálcio-alcalina e 
cálcica (as amostras com provável alteração por fluidos (biotitas secundárias e cloritas) foram excluídas dos gráficos).   
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Figura 4.12: (A) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo segundo valores de Sun & McDonough 
(1989); (B) Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984).

Figura 4.13: Diagramas de classificação tectônica: (A) e (B) diagramas discriminantes proposto por Pearce et al. (1984) 
onde VAG = granito de arco vulcânico, WPG = granito intra-placa, ORG = granito de cadeia meso-oceânica, syn-COLG = 
granito sin-colisional e post-COLG = granito pós-colisional (campo post-COLG segundo Pearce (1996)); (C) Diagrama R1 
vs R2 de De LaRoche et al. (1980) com campos discriminantes de ambientes geotectônicos segundo Batchelor & Bowden 
(1985); (D) Diagrama proposto por Frost et al. (2001) para classificação entre granitos Ferrosos e Magnesianos, com 
campo de granitos cordilheiranos (cordilleiran granites) e granitos do tipo-A. (as amostras com provável alteração por 
fluidos (biotitas secundárias e cloritas) foram excluídas dos gráficos).
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4.3. LEUCOGRANITO GRACIOSA
 Esta unidade corresponde a dois 
pequenos corpos de granitoides tipo-S presentes 
na porção leste da folha.Na região do povoado 
de Graciosa foram coletadas 3 amostras, e, para 
um corpo menor mais ao norte da área, foram 
coletadas 2 amostras. Estas rochas apresentam 
em sua mineralogia minerais aluminosos como 
moscovita, granada, silimanita e, raramente, 
cianita, atestam a sua fonte para fusão de 
metapelitos e/ou metagrauvacas. 

4.3.1. Elementos maiores

 Em relação aos elementos maiores, estas 
rochas revelam altos teores de SiO2 variando de 
69,9 a 76,9%, Al2O3 entre 13,6 e 15,15%, altos 
valores de K2O variando de 2,99 a 5,14% e baixos 
valores MgO, entre 0,18 e 0,79% (Tabela 4.6). Os 
teores de Na2O são elevados nas três amostras 
do corpo maior (povoado de Graciosa), com 
valores de 3,18 a 4,10%, enquanto que, para 
o corpo menor a norte, os valores de Na2O 
são mais baixos, com valores de 0,93 e 1,53% 



Programa Geologia do Brasil

70

(Tabela 4.6). Provavelmente esta variação nos 
terores de Na2O esta relacionado à quantidade 
de plagioclásio, que é bem mais abundante  (ca. 
20-30%) no corpo maior. 
 No diagrama de Shand (1943) as amostras 
plotam no campo de rochas peraluminosas (Fig. 
4.14 A), sendo que as duas amostras “altamente” 
peraluminosas correspondem ao corpo menor, 
e as amostra levemente peraluminosas são 
do corpo maior (Graciosa). Estas variações nos 
índices de Shand são também em função da 
diferença dos teores de Na2O entre os dois 
corpos mapeados.
 Todas as amostras plotam no campo de 
granitos (subalcalinos) segundo a classificação 
de Middlemost (1985) no diagrama TAS (Fig. 4.14 
B). Segundo o diagrama K2O vs SiO2 com campos 
definidos por Peccerillo e Taylor (1976), as amostras 
se apresentam na extremidade do campo cálcio-
alcalino de alto-K (Fig. 4.14 C). No diagrama Na2O 
vs. K2O, com campo para granitos tipo-I e tipo-S 
(Chappel & White, 2001), as amostras variam entre 
os dois campos, sendo que aquelas do corpo maior 
(povoado de Graciosa) apresentam-se no campo 
de granitos tipo-I (Fig. 4.14 D). No entanto, pelos 
dados de campo e petrografia, sabemos que esta 
rocha é um típico leucogranito, com silimanita, 
granada e localmente cianita, e, portanto, este 
diagrama de Chappel & White (2001), assim como 
outros na literatura, nem sempre funcionam como 
se espera.     

4.3.2. Elementos Traços

 No diagrama de multielementos 
normalizados por granitos de cadeia oceânica 
(ORG) segundo valores de Pearce et al. (1984), 
foram lançados os dados de leucogranitos sin-
colisionais do Himalaya, na região de Yunnan (SW 
China) e Gabug (Tibet) (Fig. 4.15 A). Neste diagrama 
o leucogranito Graciosa apresenta um padrão 
semelhante ao dos granitos de Gabug (Tibet) e de 
Yunnan (SW da China) gerados por fusão crustal 
(metasedimentos) durante colisão continental 
do tipo Himalaia. Portanto, o enriquecimento 
nos teores em Rb, Th, Ce e Sm nos granitóides 
estudados pode ser atribuído à processos similares 
aqueles da gênese dos leucogranitos Himalayanos, 
fusão parcial de metasedimentos.
 O espectro de elementos terras raras 
(REE) para o leucogranito Graciosa exibe 

fracionamento (Fig. 4.15 B), com valores de 
(La/Yb)N entre 9,87 a 77,08. Os altos valores de 
Lutércio (Lu) em algumas das amostras podem 
ser relacionados à presença de granada nestas 
rochas, pois a granada apresenta alto coeficiente 
de partição (Kd) para elementos terras raras 
pesadas (e.g., Rollinson, 1993).
 No diagrama de elementos terras 
raras (REE) o leucogranito Graciosa apresenta 
anomalias negativas de Európio (Eu) para duas 
amostras (Fig. 4.15 B), com valores de Eu/Eu* 
entre 0,5 e 0,92. No caso das amostras do corpo 
maior, com maior quantidade de plagiaclásio, 
as anomalias de Eu são menos pronunciadas, 
pois o Eu é um elemento bastante abundante 
em plagioclásio. Segundo Haris et al. 1986, 
os leucogranitos sin-colisionais, geralmente 
apresentam anomalias negativas de Eu, com 
valores de Eu/Eu* entre 0,4 e 0,6.
 Para o leucogranito Graciosa, o diagrama La vs. 
Ce apresenta uma correlação perfeita das amostras, 
com reta passando pela origem (Fig. 4.16). Esta 
correlação sugere que as amostras são cogenéticas e 
provavelmente derivam de uma mesma fonte. 

4.3.3. Diagramas discriminantes de 
ambientes tectônicos

 O diagrama FeO/(FeO+MgO) vs. SiO2 
(Fig. 4.17 A) com campo para 90 analises de 
leucogranitos peraluminosos foi extraído de Frost 
et al. (2001). Segundo estes autores este diagrama 
não é discriminante de ambiente tectônico, e 
sim uma classificação não-genética. No entanto, 
com as serie de dados copilados para granitos 
de arco (cordilheiranos), anorogênicos (tipo-A) 
e leucogranitos, fica reforçada a interpretação 
tectônica quando os dados são lançados neste 
diagrama. Para o caso do leucogranito Graciosa, 
estes plotam exclusivamente no campo de 
leucogranitos peraluminosos (Fig. 4.17 A), 
cujos dados foram extraídos principalmente do 
ambiente sin-colisional Himalaiano.
 No diagrama R1-R2 de De LaRoche et al. 
(1980) com campos discriminantes de ambientes 
geotectônicos segundo Batchelor & Bowden 
(1985), as amostras inserem-se no campo de 
granitos sin-colisionais (Fig. 4.17 B).
 Nos diagramas discriminantes proposto por 
Pearce et al. (1984), as amostras variam entre granitos 
de arco e granitos sin-colisionais (Fig. 4.17 C e D).  
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Figura 4.14: Diagramas discriminantes para o Leucogranito Graciosa. (A) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) 
vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) para discriminar composições metaluminosa, 
peraluminosa e peralcalina; (B) Diagrama TAS (Total Alcalis vs. Silica) (K2O+Na2O vs. SiO2) (em %), com campos 
classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para distinção entre séries magmáticas Alcalinas e 
Subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (C) Diagrama K2O vs. SiO2 (em %) para classificação das séries 
cálcio-alcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos 
por Peccerillo e Taylor (1976); (D) Diagrama Na2O vs. K2O (em %), com campo para granitos tipo-I e tipo-S segundo 
Chappel & White (2001). 

Figura 4.15: Diagramas multielementares: (A) Diagrama multielementar normalizado por granitos de cadeia oceânica 
(ORG = Ocean Ridge Granite), valores de normalização extraídos de Pearce et al. (1984). Neste diagrama foram lançados 
a média para leucogranitos de Yunnan (SW China) e Gabug (Tibet), com valores também extraídos de Pearce et al. 
(1984). (B) Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984). (a 
amostra FC-088 foi retirada do diagrama REE pois apresenta muita variação nos elementos).     
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Figura 4.16: Diagrama La vs. Ce (ppm). Correlação perfeita entre as amostras.

Figura 4.17: Diagramas de classificação tectônica: (A) Diagrama para classificação entre granitos Ferrosos e Magnesianos, 
com campo de leucogranitos peraluminosos (n = 90), granitos cordilheiranos e tipo-A, segundo Frost et al. (2001); 
(B) Diagrama R1 vs R2 de De LaRoche et al. (1980) com campos discriminantes de ambientes geotectônicos segundo 
Batchelor & Bowden (1985); (C) e (D) Diagramas discriminantes proposto por Pearce et al. (1984) onde VAG = granito de 
arco vulcânico, WPG = granito intra-placa, ORG = granito de cadeia meso-oceânica e syn-COLG = granito sin-colisional.
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Tabelas 4.6: Análises químicas de rochas do Leucogranito Graciósa. (Fe2O3 é total)

4.4. GRANITO SERRA DO PICOTE

4.4.1. Elementos maiores

 Em relação aos elementos maiores, as 
amostras apresentam alto conteúdo de SiO2 
(68,39 até 75,22%), com exceção de uma amostra 
(FC-213-B) com 63,23% (Tabela 4.7). Os valores 
de K2O variam de 2,85 até 4,41%, os valores de 
MgO de 0,48 a 3,05%, e Na2O de 1,25 a 4,49%. 
Duas amostras (FC-447-A e FC-194) apresentam 

conteúdos de Na2O maiores que K2O (Tabela 4.7). 
 Nos diagramas de classificação, as 
amostras inserem-se no campo de rochas 
peraluminosas (Fig. 4.17 A), classificam-se como 
granitos e granodioritos no digrama TAS (Fig. 4.17 
B) e apresentam tendência cálcio-alcalina de alto-K 
no diagrama de Peccerillo e Taylor (1976) (Fig. 
4.17 C). No diagrama Na2O vs. K2O, com campo 
para granitos tipo-I e tipo-S segundo Chappel & 
White (2001), as amostras variam entre os dois 
campos, sendo predominante as amostras com 
afinidade para granitóides do tipo-S (Fig. 4.17 D). 
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4.4.2. Elementos Traços

 No diagrama multielementar 
normalizado pelo manto primitivo segundo 
valores de Sun & McDonough (1989), notam-se 
anomalias negativas de Th, Nb, P e Ti (Fig. 4.18 
A). As anomalias positivas mais pronunciadas 
ocorrem para Pb e Dy, e para algumas amostras 
em Sr (Fig. 4.18 A).
 No diagrama para elementos terras 
raras normalizados pelo condrito, segundo 
constantes de Boynton (1984), nota-se um 

espectro fracionado com aspecto mais irregular 
nos elementos terras raras pesadas (Fig. 4.18 B). 
Os valores de (La/Yb)N variam de 6,96 a 32,21. 
As anomalias de Európio (Eu) apresentam-se 
algumas positivas e outras negativas (Fig. 4.18 
B). Os valores de Eu/Eu* estão entre 0,58 e 1,28, 
sendo metade (3 amostras) com valores < 1,0 
(anomalia negativa) e metade com valores > 1,0 
(anomalia positiva).
 Analisando as amostras em diagrama de 
(La vs. Ce) e (La/Ce vs. Ce) (não mostrado neste 
relatório), notamos que as amostras apresentam 
bom alinhamento no primeiro, com reta 

Tabelas 4.7: Análises químicas de rochas do do granito Serra do Picote. (Fe2O3 é total)
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Figura 4.18: Diagramas discriminantes para o Leucogranito Graciosa. (A) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) 
vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) para discriminar composições metaluminosa, 
peraluminosa e peralcalina; (B) Diagrama TAS (Total Alcalis vs. Silica) (K2O+Na2O vs. SiO2) (em %), com campos 
classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para distinção entre séries magmáticas Alcalinas e 
Subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (C) Diagrama K2O vs. SiO2 (em %) para classificação das séries 
cálcio-alcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos 
por Peccerillo e Taylor (1976); (D) Diagrama Na2O vs. K2O (em %), com campo para granitos tipo-I e tipo-S segundo 
Chappel & White (2001).

passando pela origem, enquanto que no segundo 
as amostras apresentam maior dispersão. Este 
fato sugere que embora estas rochas derivem de 
uma mesma fonte (bom alinhamento La vs. Ce 

passando pela origem), as amostras analisadas 
não evoluíram juntas, simplesmente por 
cristalização fracionada (dispersão nos valores 
de La/Ce vs. Ce). 

Figura 4.19: (A) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo segundo valores de Sun & McDonough 
(1989); (B) Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984).
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4.5. GABRO-DIORITO PEDRA-PRETA

4.5.1.. Elementos maiores

 Os gabros-dioritos Pedra Preta apresentam 
pouca variação no conteúdo de SiO2, com valores 
entre 52,55 e 54,92%, enquanto que os valores de 
magnésio (MgO) variam de 6,17 até 13,71%  (Tabela 
4.8). No diagrama AFM as amostras caem no campo 
para rochas da série cálcio-alcalina (Fig. 4.19 A), e para 

o diagrama de Maniar e Piccoli (1989) as amostras 
mostram-se fortemente metaluminosas (Fig. 4.19 B). 
No diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) com campos 
classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985), as 
amostras apresentam afinidade para séries magmáticas 
subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar 
(1971) (Fig. 4.19 C). Para o diagrama K2O vs SiO2 com 
classificação das séries cálcio-alcalinas, segundo campos 
definidos por Peccerillo e Taylor (1976), as amostras 
caem predominantemente no campo de rochas cálcio-
alcalinas de médio-K (Fig. 4.19 D).

Figura 4.19: Diagramas discriminantes para os gabro-dioritos Pedra Preta. (A) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971); (B) 
Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) 
para discriminar composições metaluminosa, peraluminosa e peralcalina; (C) Diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) com campos 
classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para distinção entre séries magmáticas Alcalinas e Subalcalinas 
segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (D) K2O vs SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio (alto-K), 
médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos por Peccerillo e Taylor (1976).

4.5.2. Elementos Traços

 Em diagrama multielementar normalizado 
pelo manto primitivo segundo valores de Sun 
& McDonough (1989), nota-se a presença de 
anomalias positivas de Ba, U, Pb, Sr e Nd (Fig. 4.20 
A). Enquanto que as anomalias negativas são de 
Th, Nb, P, Zr e Ti (Fig. 4.20 A).
 Em diagrama para elementos terras raras 
normalizados pelo condrito segundo constantes de 

Boynton (1984), nota-se um espectro fracionado 
(Fig. 4.20 B), diferente dos padrões mais planos 
quando tratamos de rochas máficas toleíticas (ex: 
Fig. 4.3 B). Para os gabro-dioritos Pedra Preta os 
valores de (La/Yb)N variam de 7,77 a 14,54.
 As anomalias de Eu são quase inexistentes 
com exceção de uma amostra com anomalia 
positiva visível no diagrama (Fig. 4.20 B). Para o 
restante das amostras os valores de Eu/Eu* são 
muito próximo de 1,0, variando de 0,88 até 1,04.
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Figura 4.20: (A) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo segundo valores de Sun & McDonough 
(1989); (B) Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984).

Tabelas 4.8: Análises químicas de rochas do Complexo Tamboril St. Quitéria. (Fe2O3 é total)
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4.6. CONCLUSÕES GEOQUÍMICAS E 
PETROGENÉTICAS
 As rochas metabásicas do Complexo 
Canindé são de caráter toleítico, atestando para 
derivação de fontes mantélicas, provavelmente 
astenosférica. Os elementos maiores e traços 
são condizentes com magmas básicos do tipo 
MORB, embora, para alguns diagramas, sejam 
semelhantes a basaltos do tipo IAT (arco). 
Segundo Amaral et al. (2010), rochas metabásica 
do Complexo Canindé do Ceará na região de 
Forquilha - CE, apresentam química semelhante 
com estas metabásicas descritas na Folha 
Crateús, e também variam entre afinidade com 
ambientes de arco (IAT) e cadeias mesoceânicas 
(MORB). 
 A grande maioria das rochas deste 
domínio granítico-migmatítico (Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria) é representada por 
uma fase anatética (denominada diatexitos) 
englobando migmatitos evoluídos, biotita-
granitos deformados e granitos isotrópicos 
tardios. Este magmatismo anatético é de 
natureza subalcalina, levemente peraluminosa, 
da série cálcio-alcalina de alto-K e provavelmente 
representa a fusão de uma crosta ortoderivada 
de composição máfica/intermediária. Esta rocha 
fonte, de crosta média/inferior (?), está presente 
na forma de enclaves nos diatexitos (schollen), 
apresenta composição diorítica/tonalítica, e 
tendência para série cálcio-alcalina de médio-K. 
Na literatura, alguns autores descrevem que 
granitos “rosas” com assinatura cálcio-alcalina 
de alto-K e levemente peraluminosa, podem 
derivar da fusão parcial de rochas tonalíticas/
dioríticas ortoderivadas, sendo comprovado 
tanto por dados experimentais (Patiño Douce & 
Beard, 1995) ou em relações de campo (Petcovic 
& Grunder, 2003).  
 Neste domíno anatético ocorrem 
intrusões (Granitoides Santa-Quitéria) de 
quartzo-monzonitos, quartzo-sienitos e 

sienitos, todos hospedando enclaves máficos 
magmáticos. Esta suíte de rochas apresenta 
tendência para a série shoshonítica e alcalina, 
sendo que uma amostra foi classificada 
como ultrapotássica. Para os termos mais 
primitivos deste magmatismo (enclaves máficos 
magmáticos), a fonte é provavelmente o manto 
litosférico sub-continental. No entanto, como 
estas rochas intrudem em domínio de crosta 
parcialmente fundida (diatexitos), é provável que 
estes magmas mantélicos tenham se misturado 
com estes magmas crustais, gerando então uma 
série de granitóides híbridos, denominados de 
Granitoides Santa Quitéria. 
 Os metadioritos Xavier apresentam 
características químicas que o classificam com 
cálcio-alcalino de baixo-K, diferenciando-o 
das demais unidades plutônicas do Complexo 
Tamboril-Santa Quitéria. Para estes metadioritos, 
por se tratarem de rochas intermediárias, com 
clinopiroxênio primário na sua mineralogia, 
excluem a possibilidade de derivarem da 
fusão de rochas félsicas/intermediarias, e 
necessáriamente requerem a fontes mantélicas 
ou crosta máfica inferior.   
 Os corpos de leucogranito Graciosa 
mapeados na Folha Crateús são típicos granitos 
tipo-S, com feições de campo, mineralógica e 
geoquímica que atestam para sua derivação de 
protólitos metasedimentares. A analise química 
revela um magmatismo peraluminoso e cálcio-
alcalino de alto-K, com padrão de elementos 
traços similares ao leucogranitos Himalaianos de 
Gabug (Tibet).
  Para os Granitos Serra do Picote, o 
alto teor de sílica (68-72% de SiO2), caráter 
peraluminoso e ausência de termos mais 
primitivos, sugere fonte exclusivamente crustal 
para este magmatismo. 
 Os Gabros-Dioritos Pedra-Preta são rochas 
cálcio-alcalinas de baixo- a médio-K, fortemente 
metaluminosas, e, portanto, provavelmente derivadas 
de fonte mantélica ou crosta máfica inferior.
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5 – GEOCRONOLOGIA
 Na Folha Crateús foram analisadas 3 
amostras para U-Pb em zircão e 3 amostras 
para Sm-Nd em rocha total. As amostras são 
todas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, 
e correspondem a um quartzo-monzonito 
associado aos Granitoides Santa Quitéria, uma 
amostra do Metadiorito Xavier e uma amostra 
dos metariolitos Morro dos Torrões.

5.1. RESULTADOS U-Pb EM ZIRCÃO
 Os resultados foram obtidos por LA-ICP-
MS e os procedimentos analíticos foram todos 
realizados pelo Laboratório de Geocronologia da 
Universidade de Brasília (UNB). 

5.1.1. Granitoides Santa Quitéria (NP3γtsq)

 A amostra FC-162B (utm: 315160; 
9416336) foi coletada em um corte de 

pedreira localizada na barragem do açude 
Carnaubal, 10 km ao sul da cidade de 
Crateús. A rocha corresponde a um quartzo-
monzonito associado ao magmatismo 
shoshonítico dos Granitóides Santa 
Quitéria (NP3γtsq). A rocha é deformada, 
e apresenta textura fanerítica média a 
grossa, com fenocristais de k-feldspato 
(Fig. 5.1 A). Sua composição mineralógica 
é de k-feldspato (35%), hornblenda (25%), 
plagioclásio (15%), biotita (15 %) e quartzo 
(10%). Os grãos de zircão extraídos da 
amostra FC-162B são em geral de tamanho 
médio (100-150µm), na forma de prisma 
longo bipiramidado (3:1 a 4:1). Os cristais 
são incolores a levemente rosados, 
freqüentemente translúcidos, com raras 
inclusões. A idade obtida a partir de 10 
grãos analisados foi de 634+/-10 Ma (Fig. 
5.1 B e Tabela 5.1). 

Figura 5.1: (A) Detalhe da rocha quartzo-monzonítica (amostra FC-162-B); (B) Diagrama da concórdia para análises de 10 
grãos de zircão da amostra FC-162B. 

5.1.2. Metadiorito Xavier (NP3δtsdx)

A amostra CR-011 (utm: 294594; 9437217) 
foi coletada na BR-226, a cerca de 25 km da 
cidade de Crateús, em direção ao município de 
Ibiapaba. A amostra é referente a um pequeno 
corpo de rocha quartzo-diorítica localizado nas 
proximidades (3 km W) do povoado de Poti. Os 
plutons de composição quartzo-diorítica foram 
mapeados na Folha Crateús sob a denominação 
de metadioritos Xavier, pertencentes ao 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria. A rocha 

coletada apresenta-se deformada, com textura 
fanerítica média, equigranular, foliação bem 
desenvolvida (Fig. 5.2 A), e apresenta, em sua 
composição mineralógica, plagioclásio (50%), 
hornblenda (30%), clinopiroxênio (18%) e 
quartzo (2%). Esta amostra forneceu grãos de 
zircão límpidos, pequenos, prismáticos (2:1 a 
3:1), incolores a róseos. Não foram observadas 
heranças. Os resultados das análises foram 
razoavelmente concordantes e permitiram 
chegar à idade de 618+/-23 Ma, com 18 pontos 
(Fig. 5.2 B e Tabela 5.2). 
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Figura 5.2: (A) Detalhe da rocha quartzo-diorítica (metadiorito Xavier) com foliação bem desenvolvida; (B) Diagrama da 
concórdia para análises de 18 grãos de zircão da amostra CR-011.

5.2.3. Metariolito Morro dos Torrões 
(NP3λtsmt)

 A amostra CR-163 corresponde a um 
metariolito localizado no extremo Sul da Folha 
Crateús, na localidade Morro dos Torrões. Esta 
rocha vulcânica é de granulção fina, fortemente 

foliada, e comumente apresenta estruturas 
lenticulares (lapilli?) que sugere processos 
piroclásticos e/ou vulcanoclásticos na sua 
formação (Fig. 5.5). A composição mineralógica 
é dada por K-feldspato (44%) (onde alguns 
são fenocristais estirados), plagioclásio (23%), 
quartzo (15%) e biotita (5%). 

Figura 5.3: Detalhe da amostra CR-163, metariolito Morro dos Torrões. Notar as estruturas lenticulares (pumice ou 
lapilli?) estiradas ao longo dos planos de foliação.

 Os grãos de zircão desta amostra 
apresentam tamanhos variados, predominando 
os de dimensões média (cerca de 100-200µm). 
São cristais translúcidos, com algumas inclusões, 
bipiramidais (3:1), levemente rosados. As análises 
revelaram grãos com idades variando entre cerca 
de 660 a 610Ma (Fig. 5.4 A). Foram selecionados 
os grãos mais concordantes, que se distribuíram 
em dois grupos (Fig. 5.4 B), permitindo calcular 
duas idades concordantes de 610 +/- 10Ma (Fig. 

5.4 C) e 655 +/- 4 (Fig. 5.4 D e Tabela 5.3). 
 Na análise em imagem de 
catodoluminescência (não mostrada) 
constatou-se que os zircões de 610Ma não são 
metamórficos, e, portanto, a idade mais plausível 
para cristalização do metariolito corresponde à 
população de zircões mais novos, que fornecem 
idade concordante de 610 +/- 10Ma (Fig. 5.4 C e 
Tabela 5.3), enquanto que os mais antigos (660, 
650Ma) são interpretados como herança.
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Figura 5.4: Diagrama da concórdia para zircões da amostra CR-163 (metariolito). (A) diagrama da concórdia para todos 
os zircões analisados da amostra (n= 19); (B) diagrama da concórdia para os zircões mais concordantes (n= 10); (C) idade 
concordante de 610 +/- 10Ma (n= 7) interpretada com idade de cristalização do metariolito; (D) idade concordante de 
655 +/- 4Ma para n= 3 zircões (herança).

Tabela 5.1: Dados analíticos para a amostra FC-162B (meta quartzo-monzonito).

f206(%) Th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)
Grãos U 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

z01 0,05 0,39 32305 0,062146 1,87 0,780 2,75 0,091048 2,01 0,73 679 40 586 12 562 11 82,71
z06 0,04 0,34 40455 0,061359 1,71 0,897 2,35 0,106003 1,62 0,68 652 36 650 11 649 10 99,64
Z07 0,05 0,44 32784 0,062167 1,88 0,837 2,70 0,097610 1,94 0,71 680 40 617 12 600 11 88,31
Z10 0,08 0,60 21678 0,062189 3,62 0,834 4,51 0,097239 2,69 0,59 681 75 616 21 598 15 87,89
Z12b 0,03 0,47 56256 0,062346 1,31 0,835 1,90 0,097160 1,38 0,72 686 28 616 9 598 8 87,14
z15 0,02 0,59 91260 0,060400 1,17 0,874 1,69 0,104961 1,22 0,71 618 25 638 8 643 7 104,12
Z16 0,03 0,90 54235 0,060313 1,79 0,834 2,69 0,100304 2,00 0,74 615 38 616 12 616 12 100,22
Z18 0,02 0,49 90836 0,060906 1,08 0,892 1,64 0,106220 1,23 0,74 636 23 647 8 651 8 102,33
z19 0,02 0,49 107430 0,059572 0,96 0,938 2,20 0,114165 1,98 0,90 588 21 672 11 697 13 118,51
Z20 0,02 0,43 85739 0,059121 1,11 0,909 1,74 0,111507 1,34 0,76 572 24 657 8 681 9 119,24

Tabela 5.2: Dados analíticos para a amostra CR-011 (metadiorito).

f206(%) Th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)
Grão U 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

Z01 0,54 0,44 3297 0,062660 1,70 0,752 3,79 0,086987 3,39 0,89 697 36 569 16 538 17 94,48
Z02 0,16 1,16 6583 0,061602 1,41 0,821 1,91 0,096633 1,28 0,66 660 30 608 9 595 7 97,73
Z03 0,23 0,95 7469 0,063323 1,82 0,863 2,24 0,098852 1,31 0,57 719 38 632 10 608 8 96,18
Z04 0,10 0,58 17966 0,062735 1,36 0,899 1,75 0,103922 1,09 0,75 699 29 651 8 637 7 97,88
Z06 1,02 0,57 1770 0,058830 3,16 0,777 4,93 0,095789 3,78 0,77 561 67 584 22 590 21 101,01
Z07 0,07 0,42 24008 0,061721 0,97 0,839 1,41 0,098613 1,02 0,71 664 21 619 6 606 6 97,99
Z08 0,32 1,80 5520 0,063578 1,88 0,868 2,36 0,099038 1,43 0,60 728 39 635 11 609 8 95,93
Z09 0,21 1,22 11593 0,058777 1,33 0,845 2,03 0,104270 1,54 0,75 559 29 622 9 639 9 102,81
Z10 0,24 0,50 7221 0,059330 1,62 0,863 2,69 0,105524 2,15 0,79 579 35 632 13 647 13 102,34
Z11 0,15 2,56 12063 0,060418 1,93 0,889 2,32 0,106733 1,29 0,74 619 41 646 11 654 8 101,21
Z12 0,20 0,77 8599 0,059780 1,08 0,840 1,75 0,101910 1,38 0,78 596 23 619 8 626 8 101,04
Z13 0,18 2,42 6803 0,059360 1,25 0,847 1,86 0,103541 1,38 0,73 580 27 623 9 635 8 101,91
Z14 0,30 0,73 5941 0,061507 1,34 0,861 2,34 0,101524 1,92 0,82 657 28 631 11 623 11 98,84
Z16 0,39 0,66 6836 0,056134 1,92 0,878 2,80 0,113392 2,03 0,72 458 42 640 13 692 13 108,24
Z17 0,30 1,39 5876 0,059187 1,70 0,898 2,66 0,110016 2,04 0,77 574 36 651 13 673 13 103,43
Z19 0,29 0,79 6116 0,058290 1,26 0,864 1,75 0,107451 1,22 0,68 541 27 632 8 658 8 104,09
Z20 0,39 0,92 3131 0,057877 1,44 0,828 2,52 0,103780 2,07 0,82 525 31 613 12 637 13 103,91
Z21 0,05 0,63 35943 0,059870 0,73 0,898 1,28 0,108767 1,05 0,81 599 16 651 6 666 7 102,31
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Tabela 5.3: Dados analíticos para a amostra FC-163 (metariolito).

f206(%) Th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)
Grãos U 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

Concordia Age 610
Z01 0,26 0,19 6780 0,060551 1,61 0,797 2,54 0,095475 1,96 0,77 623 34 595 11 588 11 94,31
z04n 0,07 0,16 23895 0,060593 2,12 0,810 2,89 0,096929 1,97 0,83 625 45 602 13 596 11 95,45
Z08 0,21 0,22 8198 0,059341 1,23 0,814 2,02 0,099438 1,60 0,79 580 27 604 9 611 9 105,43
Z10 0,32 0,11 5572,8 0,058308 1,29 0,782 2,48 0,097297 2,12 0,85 541 28 587 11 599 12 110,56
Z17 0,22 0,12 7909 0,060550 1,00 0,845 1,54 0,101225 1,17 0,75 623 21 622 7 622 7 99,72
Z18 0,15 0,24 11918 0,061838 1,55 0,853 1,79 0,100027 0,91 0,67 669 33 626 8 615 5 91,93
z23 0,18 0,17 10829 0,062350 1,33 0,865 2,39 0,100675 1,99 0,83 686 28 633 11 618 12 90,12

Concordia Age 655
Z05 0,14 0,18 12182 0,060319 1,04 0,887 1,76 0,106710 1,42 0,80 615 22 645 8 654 9 106,27
Z19 0,10 0,23 17307 0,062068 1,30 0,908 1,73 0,106131 1,15 0,65 676 27 656 8 650 7 96,12
z20 0,17 0,14 10183 0,061908 1,29 0,925 1,71 0,108351 1,12 0,64 671 27 665 8 663 7 98,84

5.2. Resultados Sm-Nd em rocha 
total
 Nas  amostras  datadas  aqui 

por  U-Pb em z ircão foram real izadas 
anal ises  Sm-Nd em rocha tota l ,  e  os 
dados anal í t icos  podem ser  v istos  na 
Tabela  5.4.

Tabela 5.4: Dados analíticos de isótopos de Neodímio para as amostras FC-162B, CR-011 e FC-163.

 Analisando os parametros TDM e εNd 
obtidos para as rochas neoproterozóicas em 
questão, notamos que todas apresentam tempo 
de residência crustal elevado, com idades 
modelo TDM arqueanas e paleoproterozóicas. 
 A amostra FC-162B, Granitoide Santa 
Quitéria, apresenta o TDM mais antigo (2.689Ma), 
revelando a participação de componente de 
crosta arqueana na fonte deste magmatismo. 
O parâmetro εNd (t) calculado para idade 
de cristalização (634Ma) resulta em valor 
fortemente negativo, indicando retrabalhamento 
crustal. No entanto, na formação destas rochas 
há grande participação de magmas mantélicos, 
representados por enclaves máficos magmáticos. 
Este enclaves são de afinidade shoshonítica 
a ultrapotássica, sugerindo fonte mantélica 
préviamente enriquecida por metassomatismo. 
Neste caso, magmas mantélicos podem 
apresentar TDM variadas, em função da previa 
contaminação do manto por material de origem 
continental (sedimentos em subducção?).

 A amostra CR-011, metadiorito Xavier, 
apresenta TDM de 2.189Ma e parâmetro εNd (t) 
de -14,56, calculado para idade de cristalização 
(618Ma). Para esta rocha, em função da sua 
caracteristica química (intermediária e cálcio-
alcalina de baixo-K), foi sugerida uma fonte 
mantélica empobrecida ou crosta máfica inferior 
(vide Capitulo 4). Neste caso, o valor de 2.189Ma 
para o TDM, é mais condizente com fusão de 
uma crosta máfica paleoproterozoica, sendo 
que magmas oriundos de fontes mantélicas 
emprobecidas (depleted mantle) tendem em 
apresentar parâmetros positivos para os valores 
de εNd (t).      
A amostra CR-163, metariolito Morro dos 
Torrões, apresenta TDM paleoproterozóico de 
(2.282Ma). Para estas rochas, embora sem 
analises químicas, sugerimos fonte crustal 
paleoproterozóica para explicar a idade TDM, e 
provavelmente uma fonte de natureza ígnea 
de composição tonalítica/diorítica, condizentes 
para a geração de magmas ácidos.
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6 – GEOLOGIA ESTRUTURAL
6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
 O arcabouço estrutural do 
Domínio Ceará Central é, em grande 
parte, caracterizado por um regime 
tectônico de nappes, estruturado 
por zonas de cisalhamento de baixo 
ângulo, com vergência para SE (Caby & 
Arthaurd, 1986). Esta tectônica tangencial 
resulta em uma série de empurrões 
envolvendo rochas do embasamento 
arqueano/paleoproterozoico, granioides 
neoproterozoicos (ex: Complexo 
Tamboril-Santa Quitéria) e supracrustais 
neoproterozoicas (ex: Grupo Novo Oriente). 
Este regime de nappes provavelmente 
evoluiu junto com o metamorfismo regional 
(640-600 Ma), é responsável pela exumação 
de rochas granulíticas, e, localmente, pela 
exposição de retroeclogitos (Castro, 2004; 
Arthaud, 2007; Amaral, 2010).
 Em torno de 580-560 Ma a 
deformação no Domínio Ceará Central 
ocorreu ao longo de zonas de cisalhamento 
de alto ângulo, marcando o estágio pós-
colisional, com escape lateral de terrenos e 
intrusão de granitóides sin-transcorrentes 
(e.g., Nogueira, 2004). Por fim, estas zonas 
de cisalhamentos transcorrentes passam 
para um regime rúptil-dúctil a rúptil, 
gerando bacias extensionais, do tipo pull-
apart, ao longo de faixas tectonicamente 
instáveis (e.g., Caputo & Lima, 1984; Brito 
Neves, 1998).

6.2. DEFORMAÇÃO DÚCTIL
 A estruturação da área na Folha 
Crateús, em grande parte, está relacionada  
a zonas de cisalhamento de baixo ângulo do 
evento tangencial (Dn).  Esta deformação 
foi responsável pelo desenvolvimento da 
principal foliação medida (Sn), e também 
pela justaposição das unidades mapeadas, 
através de superfícies de cavalgamento, 
que formam um imbricamento tectônico 
com movimentação para SSE (Fig. 6.1). 
 O evento deformacional Dn+1, no 
âmbito da área mapeada, é associado ao 

desenvolvimento da Zona de Cisalhamento 
de Tauá, e responsável pela geração de 
foliação Sn+1 milonítica, que afetou Sn. 
Regionalmente, este lineamento NNW-SSE 
é bastante expressivo, e representa uma 
das principais zonas de cisalhamento dúctil 
na porção oeste do Domínio Ceará Central 
(e.g., Arthaud, 1982). Este trend NNW-SSE 
é bem nítido, quer seja pelo traçado da 
zona cisalhante ou pelo formato alongado 
de sheets graníticos, presentes ao longo de 
quase todo o seu comprimento. Constituem 
granitoides sin-tectônicos, usualmente com 
foliação de fluxo que, em vários locais, 
é superimposta por foliação milonítica. 
Estas rochas graníticas correspondem aos 
ortognaisses de Crateús de Tagliani & Gomes 
(1988) e Tagliani et al (1988), e granitóides 
Pedra Lisa, de Neves (1989),  na região de 
Independência. O mais expressivo destes 
corpos graníticos é denominado de batólito 
Nova Russas, recentemente mapeado na 
Folha Ipueiras (1:100.000) (Braga et al., 
2013).  
 A transição entre estes dois regimes 
constitui um arranjo no qual a trama 
da deformação anterior (Dn) ainda está 
preservada, mas rotacionada pela tectônica 
transcorrente (Dn+1), ocorrendo a inflexão 
e verticalização gradual das estruturas Sn 
até Sn+1. Esta mudança no padrão permitiu 
dividir a área em três domínios estruturais 
(Fig. 6.1), sendo que para esta divisão, foi 
antes executada a análise, em separado, do 
conjunto foliação/lineação de cada grande 
unidade aflorante. Os resultados obtidos 
com o tratamento de dados em cada 
domínio são apresentados na Figura 6.2. 

6.2.1. Domínios Estruturais

 Domínio I – inclui toda a porção do 
embasamento no oeste da área e abrange 
exposições do Complexo Canindé do Ceará, 
Metadiorito Xavier e Complexo Tamboril-
Santa Quitéria. Constitui o domínio no qual 
a foliação tangencial (Sn) encontra-se melhor 
preservada, sendo caracterizada por baixo 
ângulo de mergulho, em média 19°, para NNW 
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(Fig. 6.2A). A lineação associada é frontal a 
levemente oblíqua, com baixo caimento para 
NNW (Fig. 6.2B). 
 Indicadores cinemáticos são 
representados principalmente por dobras 
assimétricas (Fig. 6.3 A), cuja vergência 
sugere transporte tectônico pra SSE. Na 
porção noroeste do mapa, o contato entre 
rochas do Complexo Canindé do Ceará e do 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria ocorre 

ao longo de zonas de cisalhamento de baixo 
ângulo, localmente com desenvolvimento 
de milonitos (Fig. 6.3 B). Estes milonitos se 
desenvolveram, principalmente, nas rochas 
paraderivadas do Complexo Canindé do Ceará 
e apresentam, como característica peculiar, 
cristais de turmalinas pós-tectônicas (Fig. 
6.3 C), provavelmente formadas a partir de 
percolação de fluidos ao longo destas zonas 
de cisalhamento de baixo ângulo.

Figura 6.1: Arcabouço estrutural simplificado da área da Folha Crateús (limite em vermelho) e adjacências, e sua divisão 
em domínios estruturais. Domínio oeste (I), domínio central (II) e domínio leste (III) 
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 Domínio II – Corresponde à área 
central de exposição dos diatexitos e 
granitóides do Complexo Tamboril-Santa 
Quitéria, Unidade Morro dos Torrões e 
Grupo Novo Oriente. Neste domínio a 
foliação Sn, inflete para direção N-S, assume 
valores médios de 22° de mergulho, com 
caimento para oeste (Fig. 6.2C). A lineação é 
subhoriontal, com mergilho suave (6º) para 
NNE (Fig. 6.2D). 
 Domínio III –  Compreende a 
faixa leste da área, na qual afloram 
gnaisses migmatizados, frequentemente 
milonitizados, do Complexo Canindé do 
Ceará e os leucogranitos sin-tectônicos de 
Graciosa.  Este domínio é caracterizado pela 
verticalização e rotação de Sn para a direção 
N-S, e, com o incremento da deformação, pela 
geração da foliação milonítica (Sn+1). Este 
arranjo é decorrente do desenvolvimento 
da Zona de Cisalhamento Tauá, em regime 
transcorrente e com cinemática sinistral 
(Fig. 6.1).
 A foliação Sn+1 é melhor observada 
em zonas miloníticas a ultramiloníticas, que 
cortam a foliação Sn já em alto ângulo (Fig. 
6.3 D), ou localmente em  planos axiais de 
dobras centrimétricas (Sn dobradas). 
 No geral, a análise de dados indica 
o predomínio de foliação de direção N-S, 
subverticalizada, com mergulhos médios 
de 82° para oeste (Fig. 6.2E). No mesmo 
diagrama, um segundo polo indica foliação 
com baixo mergulho (16°) para SW. Esta 
inflexão no sentido de mergulho em 
associação a baixo ângulo ocorre na porção 
sul e sudeste do domínio, e possivelmente 
trata-se de grandes dobras de arraste que 
promoveram a curvatura de Sn ao longo da 
Zona de Cisalhamento Tauá.
 A lineação associada ao conjunto 
é subhorizontal, com caimento médio 
inferior a 10º, predominantemente para NE 
(Fig. 6.2F). Variações indicadas por polos 
secundários podem ser produto da inflexão 
da foliação.

6.3.  FALHA RÚPTIL-DÚCTIL (Dn+2)
 Posterior à deformação dúctil da zona de 
cisalhamento Tauá, ocorre o desenvolvimento de 

falhas de caráter rúptil-dúctil (Dn+2) com direção 
NW-SE (Fig. 6.1). Esta estrutura se prolonga 
até a borda da bacia do Parnaíba. A norte 
da Folha Crateús, promove o deslocamento, 
com movimento sinistral, de parte das rochas 
paraderivadas do Complexo Canindé do Ceará 
(Fig. 6.1).    
Esta deformação provavelmente inicia-se em 
um regime dúctil, e é registrada pelo arraste da 
foliação Sn e Sn+1 na porção NE da área (Fig. 6.1). 
Os afloramentos ao longo desta falha revelam em 
geral deformação rúptil, com desenvolvimento 
de cataclasitos (Fig. 6.4 A e B).
  Falhas menores, também de direção 
NW-SW, ocorrem principalmente na porção NW 
do mapa (Fig.6.1).

6.4. TECTÔNICA RÚPTIL (Dn+3)
 No domínio norte da Província 
Borborema, com a evolução das zonas de 
transcorrência em um estágio rúptil, áreas de 
extensão localizadas foram responsáveis pelo 
desenvolvimento de bacias em ambientes 
do tipo pull-apart (Brito Neves, 1998). 
Estruturas na forma de grabens, com direção 
NE e E-W, se instalaram no embasamento e 
foram preenchidas por sedimentos durante 
o Cambriano (Fig. 6.5). O Grupo Jaibaras, 
na região do lineamento Trans-Brasiliano, 
noroeste do Ceará, é uma destas bacias 
molássicas em ambiente de rifte, marcando 
a evolução inicial da Bacia do Parnaíba (e.g., 
Brito Neves, 1998; Oliveira, 2000; Oliveira & 
Mohriak, 2003) (Fig. 6.5).
 Na Folha Crateús, ao longo do canyon 
do rio Poti, foram encontrados afloramentos 
de paraconglomerados de matriz arenosa, com 
grandes seixos (até 1 metro) de fonte proximal. 
Estas rochas afloram abaixo dos sedimentos 
siluro-ordovicianos (Formação Jaicós) da Bacia 
do Parnaíba, e provavelmente estão associadas 
a depósitos molássicos Cambrianos (ex: Grupo 
Jaibaras). Nesta área da folha, na região do 
município de Ibiapaba, é comum encontrar 
áreas do embasamento intensamente fraturadas 
(Fig. 6.4 C), e localmente com planos de falhas 
estriados (Fig. 6.4 D), sugerindo abatimento de 
blocos. Neste contexto, o canyon do rio Poti de 
direção E-W, provavelmente formou-se ao longo 
desta zona de fraqueza.
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Figura 6.2: Diagrama de isolinhas de  foliação (pólos) e de lineação para os domínios oeste (I), central (II) e leste (III). 
Representação de dados em rede de Schimidt-Lambert com  projeção no hemisfério inferior;  n= números de atitudes. 
(foliações nos itens A, C e E; lineações nos itens B, D e F).
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Figura 6.3: Aspectos estruturais da Folha Crateús: (A) Vergência de dobra assimétrica indicando topo para SSE, 
desenvolvida em leucossoma granítico em gnaisse-migmatítico do Complexo Tamboril-Santa Quitéria (FC-393, 308184-
9417439); (B) Milonitos desenvolvidos durante a tectônica Dn nas rochas paraderivadas do Complexo Canindé do Ceará 
(FC-287, 297106-9432871); (C) Detalhe de milonito com turmalinas pós-tectônicas em matriz cominuida (as manchas 
brancas são veios quartzo-feldspáticos rompidos e rotacionados) (FC-287, 297106-9432871); (D) Foliação Sn+1 truncando 
a foliação Sn em rocha paraderivada do Complexo Canindé do Ceará (FC-108, 333641-9417483). 
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Figura 6.4: Aspectos estruturais da Folha Crateús: (A) Cataclasito em plano de falha com direção 330Az, Afloramento 
(FC-506, 313084-9443326); (B) Cataclasito em plano de falha (FC-108, 333641-9417483); (C) Fraturamento em rochas 
graníticas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria (FC-244, 286964-9442075); (D) Plano de falha estriado, com estrias 
subverticais sugerindo movimentação normal (FC-244, 286964-9442075).  

Figura 6.5: Mapa simplificado das principais bacias molássicas da Província Borborema norte (modificado de Oliveira & 
Mohriak, 2003). O prolongamento dos grabens abaixo da bacia do Parnaíba e inferido por geofísica e furos de sondagem 
(e.g., Caputo & Lima, 1984). Cada bacia molássicas é genéticamente ligada a uma ou mais zonas de cisalhamento. ZCT 
= Zona de cisalhamento Tauá; ZCSP = Zona de cisalhamento Senador Pompeu; ZCO = Zona de cisalhamento Orós; ZCP = 
Zona de cisalhamento Patos. Detalhe em vermelho localiza a Folha Crateús.    
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7 – EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA
 Com base nos dados disponíveis na 
literatura recente e nas informações litológicas, 
estruturais, geoquímicas e isotópicas obtidas 
neste projeto, pode-se considerar as unidades 
mapeadas, no contexto geodinâmico do Domínio 
Ceará Central.
 No âmbito da Folha Crateús, a história 
inicia-se no Paleoproterozoico (?), com a 
formação dos litotipos do Complexo Canindé 
do Ceará. Unidade esta, individualizada na área, 
com base, principalmente, em semelhanças 
litológicas, devido a deficiência de dados 
geocronológicos. Apresenta-se composto, 
basicamente, por paramigmatitos, biotita-
gnaisses, metacalcários e, localmente, rochas 
metabásicas. Regionalmente, o Complexo 
Canindé do Ceará se mostra constituído por 
dois domínios principais, um, de caráter 
paraderivado, e, o outro, formado por rochas 
ortoderivadas, representadas por ortognaisses 
granodioríticos/tonalíticos, e, segundo 
informações bibliográficas, apresentam idades 
U-Pb em torno de 2.1Ga e idades modelo (TDM) 
entre 2.3-2.4Ga,  lhes atribuindo uma assinatura 
juvenil (Hackspacher et al., 1990; Fetter et al., 
2000; Castro, 2004). Para a porção paraderivada, 
não existem muitos estudos isotópicos e, 
portanto, há pouca definição acerca de sua 
ambiência tectônica. Idades U-Pb em zircões 
detríticos de paragnaisse do Complexo Canindé 
do Ceará, próximo à cidade de Independência 
(CE), evidenciaram uma única população de 
zircão, em torno de 2.1Ga, sugerindo que parte 
da deposição desta seqüência ocorreu durante o 
paleoproterozoico, provavelmente em ambiente 
de arco intra-oceânico (Costa et al., 2010a). 
No entanto, Amaral (2010) obteve idade em 
zircões detríticos para rochas paraderivadas 
desta unidade, na região de Forquilha - Ceará, 
revelando populações de zircões em torno de 
1.8 Ga e 2.1-2.2 Ga, limitando a deposição < 
1.8 Ga (idade máxima). Portanto, é provável 
que parte das rochas gnáissicas-migmatíticas 
paraderivadas, hoje tidas como pertencentes ao 
Complexo Canindé do Ceará, futuramente, com 
mais informação isotópica, serão desmembradas 
em unidades distintas. 
 Para a Folha Crateús, e grande parte 

do Domínio Ceará Central, a estruturação e 
metamorfismo é de idade neoproterozoica, 
sendo o Complexo Canindé do Ceará considerado 
como embasamento paleoproterozoico para a 
evolução descrita a seguir.   
 Rochas do Grupo Novo Oriente foram 
mapeadas na porção sul da área do projeto 
e estão representadas, principalmente, por 
metapelitos da Formação Caraúbas. O Grupo 
Novo Oriente (Fig. 2.2), representa uma 
seqüência metavulcanosedimentar subdividida 
em duas formações. Uma, com predominância 
psamítica (Formação Bom Sucesso) e outra, 
predominantemente pelítica (Formação 
Caraúbas). Ferreira (2008) sugere, para o Grupo 
Novo Oriente, deposição mesoproterozoica em 
ambiente de rifte, com idade máxima de 1.36 
Ga (TDM em rochas metamáficas/ultramáficas 
da seqüência). Araújo et al. (2010a), com base 
em recentes informações em zircões detríticos, 
propuseram um ambiente de margem passiva e 
idade meso/neoproterozóica para sua deposição.
 Amaral (2010) sugere que a evolução 
meso-neoproterozóica no Domínio Ceará Central 
inicia-se com um provável evento extensional, no 
qual se refere a um estágio rifte de 1.6 - 1.5 Ga 
(Calamiano). Segundo o autor, esta interpretação 
é baseada em quatro idades U-Pb em zircão entre 
1455 e 1615 Ma, considerada como idade de 
cristalização de rochas metabásicas toleíticas da 
região de Forquilha (norte do Estado do Ceará). 
Após os trabalhos de Ferreira (2008), Araújo 
(2010) e Amaral (2010), é sugestivo a presença de 
um evento extensional meso/neoproterozoico, 
registrado no Domínio Ceará Central por diques 
máficos e seqüências de margem passiva (Grupo 
Novo Oriente), marcando o desenvolvimento de 
uma bacia oceânica (Fig. 7.1 A). 
 A existência de bacias oceânicas no 
limite Meso-Neoproterozoico são interpretadas 
a partir de uma série de arcos magmáticos 
que precederam a fase de colisão continental 
Brasiliana/Pan-Africana da Província Borborema 
e outras províncias de Gondwana-Oeste (e.g., 
Trompette, 1994). Na Zona Transversal, por 
exemplo, a sul do Domínio Ceará Central, o 
registro do desenvolvimento de uma margem 
continental ativa é atribuído para as rochas de 
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1.0 a 0.92 Ga (evento Cariris Velhos) (Santos et 
al., 2010; Van Schmus, et al., 2011). Portanto é 
necessário o consumo de crosta oceânica mais 
velha que 1.0 Ga para a evolução do arco da 
Zona Transversal. Na região central do Brasil, na 
Faixa Brasília (Província Tocantins), o arco intra-
oceânico de Mara Rosa iniciou seu magmatismo 
em torno de 916Ma (Matteini et al., 2010) durante 
o fechamento do oceano Goiás, e, similarmente, 
na contraparte africana do orógeno, também 
são encontrados registros de arcos continentais 
(ex: Iskel, 850 Ma) e intra-oceânicos (ex: Tilemsi, 
730 Ma) que datam do inicio do neoproterozóico 
e configuram a fase pré-colisional Pan-Africana/
Brasiliana (e.g., Caby et al., 2003) (Fig. 7.1 B).   
 No Domínio Ceará Central, o registro de 
subducção oceânica é sugerido para as rochas 
do Complexo Tamboril - Santa Quitéria (ou arco 
magmático de Santa Quitéria) (Fetter et al., 2003). 
Segundo estes autores, com base em idades 
U-Pb (TIMS) e Sm-Nd (TDM), um magmatismo 
de arco continental inicia-se em torno de 770 
Ma, registrado por vulcanismo félsico, bacias de 
arco e intensa granitogênese entre 650-610 Ma. 
 Alternativamente, para a evolução 
magmática do Complexo Tamboril Santa-Quitéria 
(650-610 Ma), Costa et al. (2010b) sugerem um 
ambiente sin- a tardi-colisional, provavelmente 
relacionado a processo de slab breakoff durante 
colisão continental neoproterozoica (Fig. 7.1 C). 
Slab Breakoff (Davis & Blanckenburg 1995) é o 
destino natural da parte oceânica de uma margem 
continental passiva que entra em subducção 
sob uma placa continental. Quando ocorre a 
ruptura, a ascensão da astenosfera pode causar 
distúrbio no manto litosférico sobrejacente 
e, então, produzir magmas ricos em potássio 
(lamprófiros, shoshonitos, granitoides cálcio-
alcalinos de alto-K e sienitos ultrapotássicos). O 
modelo também prevê que a crosta continental 
subductada será exumada, e a idade mínima 
para a ruptura pode ser estimada pela idade do 
metamorfismo de alta pressão. 
 No Domínio Ceará Central, informações 
da literatura sugerem para o metamorfismo de 
alta pressão uma idade em torno de 650-640 Ma 
(Castro, 2004; Amaral, 2010), a qual antecede o 
pico de magmatismo do Complexo Tamboril - 
Santa Quitéria. Esta evidência reforça o modelo 
sugerido por Costa et al. (2010b), no qual Slab 
Breakoff fornece uma boa explicação para a 

presença de metamorfismo de alta pressão 
seguido de magmatismo colisional com afinidade 
mantélica.
 Recentemente, para o Complexo Tamboril - 
Santa Quitéria, uma idade de ~795 Ma (Pb-Pb em 
zircão) foi obtida para rocha metagranodiorítica na 
borda leste deste complexo (Araújo et al., 2010b). 
Segundo estes autores, esta rocha tem característica 
juvenil (TDM = 800 Ma), e provavelmente 
corresponde à fase pré-colisional de magmatismo 
no Domínio Ceará Central (Fig. 7.2 B).
 Na Folha Crateús, 25 % da área mapeada 
corresponde a rochas graníticas/migmatíticas 
do Complexo Tamboril - Santa Quitéria, e as 
discussões acerca deste complexo, ao longo dos 
dois anos de projeto, fomentaram o modelo 
colisional proposto por Costa et al. (2010b). A 
estruturação tectono-magamática-metamórfica 
da Folha Crateús é registra principalmente pela 
fase colisional neoproterozoica do Domínio Ceará 
Central, marcada pelo magmatismo do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria, sin-tectônico a um 
sistema de nappes com vergência predominante 
para S/SE. As informações contidas nesse relatório 
revelam um magmatismo predominantemente 
granítico/anatético, representados por diatexitos 
rosas, de composição cálcio-alcalina de alto-K, 
e levemente peraluminosa (provável fonte 
crustal). Localmente, encontram-se intrusões 
sin-anatéticas representados por monzonitos, 
sienitos e quartzo-monzonitos metaluminosos, 
onde ocorrem diques sin-plutônicos e enclaves 
magmáticos de afinidade shoshonítica à 
ultrapotássica (fonte híbrida mantélica/crustal).
 Neste projeto foram obtidas três idades 
U-Pb em zircão para rochas do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria; (i) uma de 634 Ma 
em quartzo-monzonito da série shoshonítica 
(Granitoides Santa Quitéria), (ii) idade de 618 Ma 
para rocha quartzo-diorítica e (iii) 610 Ma para 
rocha metavulcânica félsica (metariolito Morro 
dos Torrões). Todas estas idades se enquadram 
dentro do intervalo de idades do magmatismo 
do Complexo Tamboril - Santa Quitéria (650-610 
Ma). Para as rochas plutônicas datadas na Folha 
Crateús, o quartzo-monzonito de ~634 Ma, que 
hospeda enclaves shoshoníticos e ultrapotássicos, 
suegere a participação de fonte mantélica 
enriquecida previamente por metassomatismo. 
Enquanto que para o quartzo-diorito de ~618 Ma, 
a fonte provavelmente remete a crosta máfica 
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inferior. As idades modelo (TDM) de 2,69 e 2,19 
Ga obtidas para o quartzo-monzonito e quartzo-
diorito, respectivamente, evidenciam fusão e/ou 
contaminação de crosta continental arqueana/
paleoproterozoica (embasamento).  
 A idade de ~610 Ma obtida para o 
metariolito da Unidade Morro dos Torrões, é 
relacionada ao desenvolvimento final do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria, e bem mais jovem 
do que os metariolitos previamente datados no 
Dominio Ceará Central, com idades em torno 
de 770 Ma (Fetter et al., 2003). O metariolito da 
Unidade Morro dos Torrões é contemporâneo ao 
metamorfismo regional (610-620 Ma; Arthaud et 
al., 2008; Amaral, 2010), ao desenvolvimento de 
migmatitos (ex: diatexitos de 618-611 Ma - Castro, 
2004; e 612 Ma em leucossoma - Arthaud, 2007) e 
leucogranitos tipo-S (620 Ma; Palheta et al., 2010) 
no Domínio Ceará Central. Portanto, podemos 
sugerir que o desenvolvimento desta atividade 
vulcânica em 610 Ma, ocorreu em ambiente tardi-
colisional, contemporâneo ao metamorfismo 
regional e migmatização da crosta. Portanto 
sugerimos que o metariolito Morro dos Torrões 
representa um vulcanismo colisional no Dominio 
Ceará Central, similarmente como é interpretado 
para rochas metavulcânicas de idades semelhantes 
na Zona Transversal (Grupo Cachoeirinha, Medeiros 
& Jardim de Sá, 2009). Segundo estes autores, o 
vulcanismo e sedimentos do Grupo Cachoeirinha, 
ocorreram em “pequenas” bacias tipo piggy-back, 
durante a colisão neoproterozoica.
 O evento pós-colisional no Domínio 
Ceará Central, inicia-se em torno de 590-560 Ma 
com a deformação localizada ao longo de zonas 
de cisalhamento de alto angulo, onde ocorrem 
intrusões de granitoides sin-transcorrentes (e.g., 
Nogueira, 2004). Na Folha Crateús o reflexo 
desta tectônica vertical ocorre principalmente na 
porção leste da área, na zona de cisalhamento 
Tauá, onde a foliação de baixo ângulo (Sn) esta 
verticalizada, dobrada e transposta pela foliação 
milonítica (Sn+1). Regionalmente, ao longo da zona 
de cisalhamento Tauá, ocorrem corpos plutônicos 
sin-tectônicos denominados de granitoides Pedra 
Lisa, na região de Independência (Neves, 1989), e 
mais a norte, o Batólito de Nova Russas. 
 Na área da Folha Crateús, corpos 
plutônicos próximos da zona de cisalhamento 
Tauá são representados pelos leucogranitos 
Graciosa e gabro-dioritos sem deformação. Os 

leucogranitos estão deformados e possivelmente 
representam a fusão parcial das rochas 
paraderivadas do Complexo Canindé do Ceará 
(embasamento paleoproterozoico). A idade 
de migmatização deste domínio paraderivado 
e o desenvolvimento dos leucogranitos é 
provavelmente neoproterozóica, em torno 
de 620-610 Ma. No entanto, ainda não existe 
informação isotópica, acerca da idade destas 
rochas na Folha Crateús.   
 Para os gabro-dioritos sem deformação, 
sugere-se idades mais jovens que 590-560 Ma, 
similar ao desenvolvimento da suíte magmática 
Tauá (e.g., Cavalcanti et al., 2011), e do granitóide 
Alecrim (Araújo et al., 2011). Todos estes 
corpos estão alinhados N-S ao longo da zona 
de cisalhamento Tauá, mas não se encontram 
deformados, e, portanto representam pulsos 
tardios ao cisalhamento. A suíte Magmática 
Tauá, foi datada pelo método K-Ar em 537+28 
Ma (Pessoa et al., 1986) e pelo método Rb-Sr em 
536+163Ma (Brito Neves et al., 1977).        
 Corpos plutônicos sem deformação 
que ocorrem na porção NW da Folha Crateús, 
denominados de granitos Serra do Picote, 
também não se encontram deformados. 
Estes granitoides provavelmente representam 
pulsos tardios pós-colisionais (540-530 Ma?), 
contemporâneos ao desenvolvimento de bacias 
molássicas no Domínio Ceará Central.  
 Afloramentos descritos no canyon 
do rio Poti, apresentam exposição de 
paraconglomerados com seixos de até 1 metro 
em matriz arenosa fina. Alguns destes seixos são 
dos granitos Serra do Picote, evidenciando fonte 
proximal, provavelmente em ambiente de leque 
aluvial, preenchendo gabrens tectonicamente 
ativos. Esta situação é similar ao que é descrito 
na Bacia do Jaibaras, NW do Ceará, onde os 
granitoides Mucambo e Meruoca (~540-530 Ma) 
estão intimamente ligados ao desenvolvimento 
da “calha” molássica do Jaibaras (e.g., Parente et 
al., 2004).  
 Após a evolução destas bacias molássicas 
(Cambro-Ordovicianas) ao longo de zonas de 
transcorrência, inicia-se no Siluriano, a deposição 
da bacia intracratônica do Parnaíba (e.g., Góes, 
1995). Na Folha Crateús, as informações de 
campo, e dados da literatura recente, sugerem 
que os arenitos que afloram na área são 
pertencentes pela Formação Jaicós (e.g., Santos & 
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Carvalho 2009; Pedreira, 2010). Segundo Pedreira 
(2010), a ausência das formações Ipu e Tianguá 
na região de Crateús e Novo Oriente, é explicada 

pelo seu afinamento e desaparecimento na borda 
da bacia, enquanto na parte central da mesma, a 
coluna estratigráfica é completa.

Figura 7.1: Modelo tectônico simplificado para as rochas da Folha Crateús no contexto geodinâmico do Domínio Ceará 
Central.   
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8 – GEOQUÍMICA PROSPECTIVA
8.1 -  OBJETIVOS
 As atividades de geoquímica nos 
mapeamentos geológicos regionais têm o 
objetivo de identificar padrões discerníveis 
na distribuição dos elementos químicos 
correlacionados com a geologia, de forma a gerar 
informações quantitativas de elementos traços e 
minerais visando mapas metalogenéticos. 
 A folha Crateús não apresentou trabalhos 
históricos que envolveram prospecção geoquímica. 

8.2 - METODOLOGIA DE 
AMOSTRAGEM, ANÁLISE 
e PROCESSAMENTO DOS 
RESULTADOS

8.2.1. Amostragem e análise dos 
sedimentos de corrente

 A distribuição das estações de 
amostragem obedeceu aos critérios 
determinados pela metodologia de mapeamento 
geoquímico do Serviço Geológico do Brasil 
(LINS, 2003). As amostras de sedimento ativo 
de corrente foram coletadas em 404 estações 
nos leitos das drenagens, de forma composta no 
canal ativo da drenagem, em 5 a 10 porções e 
peneiradas menor do que 1 mm. Em 34 estações, 
aleatoriamente distribuídas, foram coletadas 
duplicatas de campo para teste de variância. 
 As amostras de sedimentos foram 
enviadas para análise no ACME ANALÍTICA 
LABORATÓRIOS LTDA, e obedeceu aos seguintes 
processos analíticos: (i) secagem a 60°C e 
peneiramento a 80 mesh; (ii) pulverização e 
digestão com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 
HCl-HNO3-H2O a 95°C por uma hora, diluída 
para 10 ml); e (iii) analisadas para 53 elementos 
traços por ICP-MS e ICP-AES (Tabela 8.1). 

8.2.2. Amostragem e análise dos 
concentrados de bateia

 As amostras de concentrados de bateia 
foram coletadas em 93 estações, também 
de forma composta, porém diferentemente 

dos sedimentos de corrente, nos trechos da 
drenagem com concentradores naturais (curvas, 
corredeiras, etc.), e programados em locais com 
áreas de captação em torno de 20-40 km2.
 As amostras de concentrado de bateia, 
com aproximadamente 12 litros de material, 
foram concentrado por meio de bateia no campo, 
e o produto resultante enviado para análise no 
SGS GEOSOL LABORATÓRIO LTDA. A preparação e 
análise das amostras constaram de separação das 
frações leves e pesadas por líquido denso, seguida 
de pesagem e separação por susceptibilidade 
magnética (imã de mão). Determinado número 
dos grãos de cada amostra foram examinados 
e identificados sob lupa binocular, sendo as 
quantidades (proporções) de cada mineral 
estimadas segundo uma escala semi-quantitativa, 
com registros dos percentuais <1%, 1 a 5%, 5 a 
25%, 25 a 50%, 50 a 75% e >75%, conforme sua 
abundância na amostra sob exame. 

8.2.3. Processamento dos resultados 
analíticos

 Para o tratamento estatístico dos dados de 
sedimentos de corrente, os resultados analíticos 
inferiores ao limite de detecção do método 
analítico (< menor do que) foram multiplicados 
pela constante 0,7. A tabela 8.1 contém o 
número de resultados definidos, os resultados 
mínimos e máximos, os valores correspondentes 
aos percentís 25%, 50% (mediana), 75% e 97,5% 
da freqüência acumulada, para cada elemento 
analisado nos sedimentos de corrente. Nela 
também constam os limiares (que podem ser 
considerados, estatisticamente, como limiar 
de possíveis anomalias) e foram calculados 
multiplicando a média geométrica pelo desvio 
geométrico ao quadrado. Além deste, as 
descontinuidades observadas no extremo do 
ramo das maiores concentrações de cada uma 
das distribuições (gap visual) foram tomadas 
como limiar de anomalias prováveis. As relações 
entre os elementos químicos foram averiguadas 
com o software Statistica, por meio de uma 
matriz de correlações r de Pearson e da análise 
principais componentes (PCA), efetuadas com os 
valores normalizados.
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Tabela 8.1 – Sumário dos resultados analíticos.
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8.2.4. Variância de amostragem e análise 
dos sedimentos de corrente

 A verificação da variabilidade de dados 
devido aos procedimentos de amostragem e os 
de análise, combinadas, foi realizada por meio 
do estudo dos resultados de 34 amostras de 
sedimentos coletadas durante o levantamento 
geoquímico e suas respectivas duplicatas de campo, 
obtidas com esse objetivo a distâncias inferiores a 
100m ao longo do curso dos rios e riachos, e 12 
replicatas de laboratório. A variação nos resultados 
entre os indivíduos desses pares de amostras pode 
ser atribuída a um fator natural, representado pela 
diferença de material nas drenagens no intervalo 
de distância mencionado e aos fatores introduzidos 
como a influência ou preferência do coletor na 
coleta acrescido dos procedimentos de preparação 
e da análise geoquímica de cada uma das amostras. 
 Os resultados analíticos dos 46 pares 
de amostras, tendo substituídos seus eventuais 
qualificadores, foram submetidos ao teste 
estatístico t-student. Os resultados deste teste, 
com exceção dos elementos B, W, Ge, Ta, Re e Pd, 
comprovaram não haver diferença significativa 
entre as amostras de rotina e as respectivas réplicas 
de campo e laboratório ao nível de significância 
de 0,05. Dessa forma a variância de amostragem e 
análise pode ser considerada muito pequena em 
relação à variação natural dos teores dos elementos 
nas amostras e os resultados analíticos das amostras 
colhidas são, portanto, confiáveis e aptos para o 
processamento estatístico. Os elementos B, Ta e Pd 
não apresentaram resultados qualificados e W, Ge e 
Re apresentaram mais de 70% não detectados. 

8.3. RESULTADOS

8.3.1. Domínios geoquímicos

 A comparação das distribuições dos elementos 
químicos dos sedimentos de corrente com os grandes 
compartimentos geológicos da Folha Crateús pode 
ser exercida pelos mapas de distribuição, embora 
em escala reduzida (Anexo I). As concentrações 
dos elementos são simbolizadas por intervalos de 
freqüência, tornando-os comparáveis entre si, embora 
reportado em teores, e o mapa de referência encontra-
se simplificado, apresentando somente as unidades 
litológicas ou geológicas e as principais estruturas. 

Foram adotadas cinco classes que representam os 
intervalos: mínimo-1°Quartil, 1°Quartil-mediana, 
mediana-3°Quartil, 3°Quartil – limiar e > limiar – valor 
máximo. Os elementos analisados foram aqueles que 
se destacaram nas analises estatísticas multivariadas. 
 A tabela 8.2 apresentada a seguir registra 
os elementos com alto background nos sedimentos 
de corrente em cada um dos compartimentos 
geológicos. Deve-se levar em conta que a análise 
química, com extração por água régia, não é total para 
vários elementos existentes nas estruturas cristalinas 
de alguns óxidos e silicatos minerais mais resistentes 
ao ataque dessa mistura de ácidos.
 No aspecto geral, pode-se observar certa 
semelhança geoquímica entre o Complexo Canindé 
do Ceará (PRcn) e diatexitos do Complexo Tamboril 
- Santa Quitéria(N3tsd), provavelmente reflexo da 
composição granítica predominante. Entretanto, 
o PRcn apresentou destaque para os elementos 
Al, Ba, Tl, Sc e K, assim como cianita e monazita em 
concentrado de bateia, em relação ao N3tsd. 
 Os metais preciosos e seus elementos 
indicadores apresentaram comportamento 
indefinido e não mostraram preferência entre os 
compartimentos geoquímicos. 
 O Grupo Serra Grande (Formação Jaicós) é 
relativamente empobrecido em todos os elementos 
químicos, com exceção de Hg, Na, Pt, Re e Zr. A 
presença de ouro em concentrado de bateia (1 pinta) 
nesta unidade pode sugerir sua acumulação na forma 
de “placers” associado aos processos fluviais destes 
depósitos sedimentares. Também foram destaques 
andaluzita, rutilo e zircão.
 O mineral de tungstênio scheelita ocorreu 
em três amostras de concentrado de batéia, duas no 
contexto dos diatexitos do Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria e sua relação com os granitos Serra do Picote, 
região noroeste da folha, e uma no contexto das 
rochas cálcio-silicáticas da unidade Morro dos Torrões, 
região setentrional da folha. A scheelita é formada por 
processos hidrotermais e metassomáticos, em íntima 
associação com metamorfismo de contato, onde as 
rochas encaixantes são calcários, ou pelo metamorfismo 
regional de pressão média a baixa, ou em pegmatitos 
graníticos. Pode ser encontrado como mineral detrítico 
em placeres (Machado et.al., 2011).
Os mapas de distribuição mineral mostram as 
concentrações dos principais minerais pesados obtidas 
nas amostras coletadas. Os minerais identificados foram 
divididos em grupos específicos: os minerais de minério 
e aqueles de importância petrogenética (Anexo II).
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8.3.2. Associações e principais 
componentes

 Análise de componentes principais 
é considerada uma técnica estatística 
exploratória utilizada na tentativa de 
compreender o inter-relacionamento entre 
as variáveis originais. Esta análise é uma 
forma de identificar padrões nos dados 
e expressa-los de modo a ressaltar suas 
similaridades e diferenças, com a vantagem 
de que uma vez identificados estes padrões 
pode-se reduzir o numero de dimensões sem 
muita perda de informação. Com a análise 
dos componentes principais é possível 
identificar novas variáveis significativas, que 
podem representar processos geológicos 
atuantes, associações litológicas ou eventos 
causadores de mineralização (Andriotti, 
2010). A figura 8.1 apresenta o peso de cada 
elemento para os quatro primeiros fatores da 
analise de principais componentes aplicados 
nos resultados analíticos de sedimento de 
corrente.
 Andriotti (2010) indica o uso de mapas 
com os escores obtidos para representar o 
processo geológico associado à componente 
principal (ou ao fator) retido. Neste estudo, em 

particular, foram gerados mapas de interpolação 
dos escores de cada amostra para os quatro 
primeiros fatores, ilustrado na figura 8.2. O 
método de interpolação foi o inverso da distância 
ponderada (IDW), que é um interpolador 
determinístico rápido, exato, com poucas 
decisões a tomar em relação aos parâmetros 
do modelo, e pode ser um primeiro olhar da 
superfície interpolada. No entanto, não há uma 
avaliação de erros de previsão, e pode produzir 
“olhos touros” em torno das posições dos dados.
 Os elementos Ga, Al, Sc, Zn, Ba, Mg e 
Rb apresentou valores negativos < -0,9 no fator 
1, que responde por 46,9% da variabilidade 
total dos resultados. Estes elementos possuem 
afinidade para silicatos e estão concentrados na 
crosta terrestre (Levinson, 1974). As amostras 
de sedimento com escores negativos neste 
fator estiveram associadas principalmente 
ao Complexo Canindé do Ceará. Os escores 
positivos no fator 1, portanto, representam 
empobrecimento relativo destes elementos 
nos sedimentos. As rochas sedimentares 
do Grupo Serra Grande, Formação Jaícos, 
representadas, predominantemente, por 
arenitos e conglomerados basais, e os depósitos 
sedimentares inconsolidados, interpretados 
como retrabalhamento dos sedimentos do 

Tabela 8.2 - Elementos de alto background e minerais pesados nos domínios geoquímicos Am:Anfibólio;Ep:Epidoto;He
m:Hematita;Ilm:Ilmenita;Ky:Cianita;Spl:Espinélio;Mag:Magnetita;Mnz:Monazita;Ol:Olivina;Px:Piroxênio;Rt:Rutilo;Sill:Si
llimanita;Tur:Turmalina,St:Estaurolita;Sch:Schellita;Ba:Barita;Au:Ouro (1 pinta)

 

Unidade geológica Alto background Destaques mineralógicos

Complexo Canindé 
do Ceará

Al,Ag,As,Au,Ba,Be,Bi,Ca,Ce,Cd,Co,Cr,Cs,
Cu,Ga,Hg,K,In,La,Li,Mg,Mn,Mo,Na,Nb,Ni,
P,Pb,Pt,Rb,Re,Se,Sc,Sn,Sr,Te,Th,Ti,Tl,U,V
,W,Y,Zn,Zr

Am,Ep,Hem,Ilm,Ky,Spl,Mag,Mnz,Ol
,Px,Sill,Tur

Complexo 
Tamboril Santa 
Quitéria 
(Diatexitos )

Ag,As,Be,Bi,Ca,Cd,Ce,Cu,Co,Cr,Cs,Ga,Hf,
Hg,In,La,Li,Mg,Mn,Mo,Na,Nb,Ni,P,Pb,Pt,
Rb,Re,S,Sb,Sn,Sr,Te,Th,U,V,Y,W,Zn,Zr

Am,Ep,Hem,Ilm,Spl,Sill,Mag,Px,Rt,
Sch,Ol,Tur,St

Complexo 
Tamboril Santa 
Quitéria 
(Granitóides)

Au,Ag,Ce,Fe,Hf,Hg,In,Mn,Mo,Na,Nb,Pb,S
,Sc,Se,Sn,Th,Ti,U,V,Y,Zr Am,Ep,Hem,Ilm,Spl,Mag,Tur

Metadiorito Xavier Ag,Be,Re e Pt Am,Ep,Ba
Morro dos 
Torrões/Caraúbas

As,Cs,Be,Ga,Hf,Hg,Li,Mo,Nb,Pt,Sc,Se,Sn,
Y,Zr Sch,Tur,Spl,St

Serra 
Grande/Fm.Jaícos Hg,Na,Pt,Re,Zr Au,Rt,An,Zr
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Figura 8.1: Análise de principais componentes dos resultados analíticos.
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Figura 8.2: Mapas de interpolação dos scores das amostras nos fatores da análise de principais componentes.
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Grupo Serra Grande, apresentaram escores 
positivos no fator 1 (fig.1). 
 O fator 2 com 6,82% da variabilidade 
dos dados apresentou os elementos de K, Ni, 
Mg, Cr e Ti, com valores positivos. As amostras 
de sedimento com escores positivos neste fator 
destacaram-se nos sedimentos do Complexo 
Canindé do Ceará, principalmente na região 
de ocorrência dos stocks de gabro-dioritos e 
metabásicas, região leste e sudeste da folha (fig.1). 
O Metadiorito Xavier também imprimiu scores 
positivos para estes elementos. Distintamente, 
os escores negativos se devem aos elementos U, 
Th, La e Ce, associados ao Complexo Tamboril - 
Santa Quitéria, região centro-leste e sudeste da 
folha, e na área de influência dos leucogranitos 
Graciosa no Complexo Canindé do Ceará, 
região leste e nordeste. Também apresentaram 
escores negativos às amostras inseridas na 
área de exposição de gnaisses cálcio-silicáticos, 
hornblenda gnaisses e metatufos riolíticos, 
pertencentes à Unidade Morro dos Torrões.
O fator 3 com 4,61% da variabilidade dos dados 
apresentou os elementos Th, Ce, La, Cr, P, Ni, Mg 
e Ti com fatores negativos e os elementos Hg, 
Mo, As, Sb e Se com fatores positivos. Os escores 
negativos, portanto, estiveram às amostras de 
sedimentos do Complexo Canindé do Ceará, 
principalmente na região dos gabro-dioritos, 
intrusivos nesta unidade na região leste da 
folha, como também nas amostras provenientes 
dos granitóides do Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria, região centro-nordeste da folha. Os 
escores positivos, pelo contrário, estiveram 
nas amostras de sedimentos inseridas no 
Grupo Serra Grande. Este grupo apresentou 
uma pinta de ouro em concentrado de bateia, 
sugestivo de que estes elementos químicos 
possam ser farejadores da presença de ouro 
nestas seqüências sedimentares. As metabásicas 
inseridas no Complexo Canindé do Ceará 
também contribuíram com estes elementos para 
os sedimentos, imprimindo escores positivos 
nas regiões de sua influência, regiões sudeste e 
nordeste da folha.
 O fator 4 com 4,39% da variabilidade dos 
dados está representado pelos elementos Hf e 
Zr com altos fatores positivos, seguidos por V, P, 
Ca, Cu, Ti e As. As amostras situadas no Grupo 
Serra Grande e nos gnaisses cálcio-silicáticos 
e hornblenda-gnaisses da unidade Morro dos 

Torrões imprimiram scores positivos neste fator. 
No Grupo Serra Grande os destaques para zircão 
e rutilo em concentrado de bateia são as fontes 
prováveis dos elementos Zr, Hf, Ti e V. Na unidade 
Morro dos Torrões a presença de abundantes 
anfibólios, principalmente hornblenda, devem 
ser as fontes prováveis de Ca, Zr, Cu, V e Ti 
nos sedimentos. Ainda com scores positivos, 
porém em menores áreas, estão amostras 
associadas aos metacarbonatos do Complexo 
Canindé do Ceará, região centro-leste da folha, 
e os gabro-dioritos intrusivos neste complexo. 
Ao contrário, os fatores negativos estão 
representados pelos elementos Nb, Pb, Tl e Rb. 
As amostras com escores negativos neste fator 
estiveram associadas principalmente a unidade 
do Complexo Canindé do Ceará e parcialmente 
no Complexo Tamboril - Santa Quitéria. Estes 
elementos estão inseridos na estrutura cristalina 
de feldspatos e anfibólios (Levinson, 1974), e 
devem ser a provável fonte destes elementos 
nos sedimentos de corrente.

8.3.3. Resultados elevados e anomalias

 Neste trabalho é aplicado o termo 
anomalia para os teores mais altos de algum 
elemento, encontrados acima do valor limiar, que 
foi estimado para todos os elementos através 
do tratamento estatístico convencional (média 
geométrica multiplicada pelo desvio geométrico 
ao quadrado), como também pelo GAP visual 
obtido pela quebra nas curvas de freqüência. 
 Também foram considerados, na 
interpretação e mencionados no Mapa de 
Anomalias em anexo, aqueles elementos que 
foram detectados nas amostras com teores 
significantes ou relevantes quando acima do 
percentil 97,5% de suas respectivas distribuições 
de freqüência acumulada. A posição geográfica 
dessas amostras em drenagens adjacentes e 
próximas provavelmente se deve a continuidade 
espacial da fonte dos elementos-traço 
considerados, com enriquecimentos normais 
em certa fácies litológicas, mineralizações ou 
litotipos em contraste com seus arredores. 
Tais perímetros, aqui denominados de zonas 
de favorabilidade, podem ser considerados 
patamares ou platôs de alto background, nos 
quais muito frequentemente são localizadas as 
ocorrências e jazimentos minerais. 
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 Em relação aos concentrados de bateia 
foram considerados destaques minerais as 
amostras que apresentaram alta proporção 
relativa de um dado mineral pesado em 
relação ao numero total de amostras. Além 
disto, foram delineadas no mapa geoquímico 
as zonas relativamente enriquecidas de alguns 
dos principais minerais pesados identificados 
na análise, quando encontradas em bacias 
hidrográficas contiguas. 
 As anomalias em concentrado de bateia 
se devem a presença de ouro nos sedimentos 
do Grupo Serra Grande e scheelita, mineral 
de tungstênio, associada aos diatexitos do 
Complexo Tamboril - Santa Quitéria e Unidade 
Morro dos Torrões. 

a) Zona I – Ag e Au: O elemento ouro apresentou 
46,5% dos dados não qualificados e 97,5% do 
total de amostras de sedimentos de corrente 
apresentaram teores abaixo de 2,8 ppb, 
que representa teores duas vezes inferior a 
concentração média da crosta terrestre de 4 
ppb (Levinson, 1974). Distintamente de prata, 
com 91% dos resultados qualificados, 75% das 
amostras apresentaram teores inferiores de 17,5 
ppb, muito abaixo das concentrações média da 
crosta terrestre de 70 ppb (Levinson, 1974). 
 A zona I foi delimitada por 4 amostras 
de sedimento de corrente de bacias contiguas. 
Uma amostra do riacho Tourão (QAZ590), região 
nordeste da folha, apresentou teores de 8,8 ppb 
de Au com 72 ppb de Ag e os elementos Ce, U, 
Th, La, Na e Ge com teores de alto background. 
A uma distância de 2,2 km para sudeste, em 
drenagem de primeira ordem que deságua no 
riacho Tourão, uma amostra de sedimento de 
corrente (QAZ639) apresentou teores de 5 ppb 
de Au e altos teores de Ca (0,42%) e P(0,17%), 
juntamente com alto background para Th, La, Ti, 
Hf, Y e Ce. Distando cerca de 5 km para noroeste, 
em afluente da margem esquerda do Rio Poti, 
um amostra (QAZ518) apresentou anomalias 
para Au (5,7 ppb), Ag (116 ppb) e S (0,04%), e 
alto background para Mo, Zn, Sr, Cd, Sb, Ca, P, Hg 
e Nb. No riacho do Retiro, afluente da margem 
direita do Rio Poti, uma amostra de sedimento 
(QAZ517) apresentou 2,8 ppb de ouro com alto 
background para Zn, Ag, Ni, Th, P, Cr, Mg, Ti, Al, 
Na, Ga, Hf, Nb, Rb e Ce. 
 Esta zona está inserida praticamente 

na Cidade de Crateús e seus sedimentos são 
provenientes da unidade de granitóides do 
Complexo Tamboril - Santa Quitéria, com exceção 
dos riachos do Retiro e Tourão que apresentam 
influência de sedimentos provenientes do 
Complexo Canindé do Ceará. Nesta zona 
foram descritos ortognaisses granodioríticos e 
graníticos e diques máficos sin-plutônicos. Uma 
amostra de ortognaisse granítico e granodiorítico 
forneceu teor de 0,26 ppm de Ag (4055-FC-R-
080A – ICM14B).

b) Zona II – As: Esta zona foi delimitada por duas 
amostras de sedimento de corrente de bacias 
de primeira ordem contiguas. Uma amostra 
(QAZ766) do efluente do riacho Pequeno, região 
centro-sul da folha, apresentou teores de As 
de 1,4 ppm e Sb (0,04 ppm) e alto background 
de Mo, Pb, Mn, U, Cd, Bi, Na, Te, Sn e Be. A 
cerca de 5 Km desta estação, sentido noroeste, 
aproximadamente 1km a norte de Bom Lugar, 
uma amostra de sedimento de corrente (QAZ836) 
das cabeceiras de efluente da margem direita do 
Riacho dos Cavalos, apresentou As (1,4 ppm) 
e Sb (0,04) e alto background para os mesmos 
elementos da amostra anterior, com exceção 
de U, Pb e Mo, e multielementos de filiação 
granítica. O domínio granítico-migmatítico, com 
predomínio de fases anatéticas (diatexitos e 
granitóides) com local participação de metatexitos 
perfaz 90% da área desta zona e os demais 
estão representados pela unidade composta 
principalmente por gnaisses cálcio-silicáticos, 
hornblenda-gnaisses, metasedimentos e 
possíveis metavulcânicas(?). Os gnaisses calcio-
silicáticos (protólito=metamarga?) apresentam 
composição quartzo-feldspática, com anfibólios 
e epidoto.

c) Zona III – Ce, La e Th: Esta zona está 
representada por duas amostras situadas no 
riacho do Baié, região norte-nordeste da folha. 
Uma amostra (QAZ509), situada mais a jusante 
deste riacho, apresentou teores de Th (57,4 
ppm), La (97,2 ppm) e Ce (207 ppm), com alto 
background para Pb, Ag, Au, U, V, P, Ge e Y. Cerca 
de 7,3 Km sentido nordeste desta estação, em 
afluente de ordem primária deste riacho, uma 
amostra de sedimento de corrente apresentou 
teores de Th (29,2 ppm), La (63,8 ppm) e Ce 
(121,4 ppm) e alto background para Pb, Ag, U, 
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Se, Ga, Ge e Y. Esta amostra está inserida no 
contexto das rochas do Complexo Canindé do 
Ceará associado a extensa zona de cisalhamento 
transcorrente. A jusante, a bacia apresenta 
a influência dos granitóides e diatexitos do 
Complexo Tamboril - Santa Quitéria.

d) Zona 4 – Hg: Duas zonas foram delimitadas 
para mercúrio. O mercúrio apresentou 72,9% 
das amostras não qualificadas e um gap visual 
na distribuição de freqüência de 18,7 ppb, 
muito inferior da concentração média da crosta 
terrestre de 80 ppb (Levinson, 1974). 
 A primeira zona apresentou duas amostras 
de sedimentos de bacias contiguas. Uma amostra 
situa-se no Riacho Carnaubal (QAZ664), distante 
1,5 km a sudoeste da localidade de Nazaro, região 
noroeste da folha. Apresentou teores de Mo 
(1,25 ppm), Hg (17 ppb), alto background para 
As e valores acima da mediana para urânio. A 
cerca de 7 km desta estação sentido sudeste, em 
afluente de primeira ordem da margem esquerda 
do Rio Poti, próximo da localidade de Cacimbas, 
o sedimento de corrente apresentou teores de 
18 ppb de mercúrio e alto background para Mo, 
Pb, Ag, As, U, Au, Sb, Se e Te. Nesta região foram 
descritos arenitos com estratificação cruzada e 
siltitos do Grupo Serra Grande. Em concentrado 
de bateia foram destaques os minerais pesados 
de rutilo e zircão no riacho Carnaubal.
 Uma segunda zona, situada na mesma 
unidade geológica, foi delimitada por duas 
amostras de sedimento de bacias contíguas. 
Uma amostra situada nas cabeceiras do Riacho 
Montividéu (QAZ841), região sudoeste da 
folha, apresentou teores de 27 ppb de Hg e 
alto background para Mo, Hf e Zr. Distante 
cerca de 6 km para sudoeste desta estação, 
aproximadamente 1 km a sudoeste da localidade 
de Alívio, uma amostra de sedimento de corrente 
apresentou 17 ppm de Hg e alto background 
para Bi, Al, Se, Ga, Hf, Sn e Zr. Em concentrado de 
bateia, a jusante desta estação, foram destaques 
os minerais pesados de rutilo e zircão.
 A presença de 1 pinta de ouro em 
concentrado de bateia pode estar relacionada 
aos depósitos sedimentares do Grupo Serra 
Grande, sendo os elementos Hg, Ag, As, Bi, Sb e 
Te indicadores da presença deste valioso mineral.

e) Zona V – Te: Esta zona está representada 

por dois sedimentos de corrente em drenagens 
de primeira ordem a montante e de segunda 
ordem, que representa o riacho das Cabaças, 
região noroeste da folha, na localidade de 
Grajaú. O sedimento de montante (QAZ673) 
apresentou teores de Pb (24,21 ppm), Mn (1042 
ppm), Bi (0,1 ppm), Te (0,08 ppm), Cs (2,18 ppm) 
e alto background de multielementos como Mo, 
Cu, Zn, Ag, Ni, Co, Fe, As, Au, Sb, V, Ca, P, Mg, 
Ba, Ti, Al, K, Sc, Tl, Hg, Ga, Hf, Rb, Sn, Be e Li. A 
jusante cerca de 2 km, a amostra de sedimento 
(QAZ609) apresentou teores de Te (0,08 ppm) 
e Cs (2,2 ppm), com alto background para os 
multielementos descritos acima. Piroxênio e 
granada foram abundantes em concentrado 
de bateia (25-50% da amostra). Na área de 
influência foram descritos dioritos-tonalitos, 
anfibolitos, hornblenditos e ortognaisses 
graníticos, inseridos no Complexo Tamboril - 
Santa Quitéria.

f) Zona VI – U: O elemento urânio apresentou uma 
curva de freqüência unimodal e uma distribuição 
log-normal com teor de 2,71 ppm para o gap 
visual, muito semelhante do limiar estatístico de 
2,5 ppm e dos teores da média da crosta terrestre 
de 2,7 ppm, segundo Levinson (1974). 
 A zona de urânio apresentou 3 amostras 
de sedimentos de bacias contíguas, das quais 
duas são bacias de primeira ordem. Uma amostra 
de sedimento (QAZ651) do riacho de primeira 
ordem de afluente do Riacho São Francisco, 
região centro-oeste da folha, localidade de 
Mosquito, apresentou teores de U (7,6 ppm), 
Cd (0,26 ppm), Hg (18 ppb) e Nb (1,31 ppm) e 
alto background para Cu, Pb, Ag, Ni, Mn, Au, 
Th, Sb, Bi, Ca, Cr, K, Tl, Se, Cs, Hf, Rb, Sn, Y, Be e 
Li. A cerca de 4 km para sul desta estação, uma 
amostra de sedimento de bacia de primeira 
ordem (QAZ854), afluente do Riacho Pendência, 
apresentou teores de U (3,6 ppm), Ce (116,9 
ppm), com alto background para Mo, Ni, Co, Mn, 
Fe, As, Th, Bi, V, La, Cr, Ti, Al, K, Sc, Se, Ga, Cs, Hf, 
Nb, Rb, Sn, Zr, Y, Be e Li. Já no riacho Pendência, 
drenagem de segunda ordem, ficou evidente 
o poder de dissolução de U, já que a duplicata 
de campo não apresentou anomalias para este 
elemento em distância de 50 metros, embora uma 
das amostras deste riacho (QAZ866) apresentou 
teores de urânio de 3,7 ppm, Th (28,4 ppm) e alto 
background para Fe, As, V, La, Cr, Zr e Ce. 
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8.4. CONSIDERAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES
 Neste trabalho podem ser comparadas 
as técnicas de média geométrica vezes o desvio 
geométrico ao quadrado, gaps na curva de 
freqüência e amostras com altos teores quando 
com teores maiores do que o percentil 97,5% 
da distribuição dos dados, para definir limiar de 
possíveis anomalias. 
 As técnicas estatísticas foram de 
fundamental importância para simplificar 
um numero grande de observações e de 
variáveis. A análise de componentes principais 

identificou associações geoquímicas que 
explicam uma variabilidade regional dos 
dados e foram consistentes com o arcabouço 
geológico.
 As anomalias em sedimentos de corrente 
para metais preciosos indicaram a região do 
Complexo Canindé do Ceará e sua relação com 
as intrusões de gabro-dioritos, associado a zonas 
de cisalhamento N-S, como a provável fonte para 
os fluídos mineralizantes nesta região. 
 A presença de cromita nos resultados 
de concentrado de bateia deve ser confirmada, 
uma vez que não foram mapeados corpos de 
ultramáficas na região.
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9 – RECURSOS MINERAIS
 Na Folha Crateús foram cadastradas 
16 ocorrências minerais de diferentes classes 
utilitárias, distribuídas em Rochas e minerais 
industriais (6 jazimentos de calcário) e 
Materiais de uso na construção civil (3 
ocorrências de granito industrial, 4 ocorrências 

de rocha ornamental, 1 ocorrências de argila e 
2 ocorrências de areia). Todas essas ocorrências 
foram visitadas durante as fases de campo 
do projeto, e algumas delas, cadastradas em 
mapeamentos anteriores (Barbosa et al., 1977) 
não foram encontradas (Fig. 9.1 e Tabela 9.1).

Figura 9.1: Mapa geológico da Folha Crateús com a distribuição das ocorrências minerais. A numeração refere-se à Tabela 9.1.

Tabela 9.1. Recursos minerais da Folha Crateús.

9.1 - ROCHAS E MINERAIS 
INDUSTRIAIS

9.1.1 -  Metacalcários

 As 6 ocorrências de rochas carbonáticas 
cadastradas ocorrem na forma de lentes de 
metacalcário intercaladas aos Biotita-gnaisses e 

migmatitos paraderivados do Complexo Canindé do 
Ceará. Estas rochas foram encontradas em distintas 
regiões da Folha, sendo que a maior concentração está 
na localidade Fazenda Deserto, porção centro-oeste da 
área. As formas lenticulares delimitadas no mapa são 
meramente interpretativas e ligeiramente exageradas 
para escala de trabalho. Localmente estas rochas vêm 
sendo extraídas artesanalmente pela população rural 
para produção de cal (fertilizante) (Fig. 9.2).
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Figura 9.2: Metacalcários, aspectos de campo: (A) Extração manual de metacalcário, (localidade Faz. Deserto) Afloramento 
(FC-039, 320026-9419983); (B) Detalhe de amostras de metacalcário bastante puro (FC-111, 332832-9426846).

9.2 - MATERIAIS DE USO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

9.2.1 - Granito Industrial

 Os gnaisses e granitoides do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria são bastante 
expressivos na área da Folha Crateús, e 

potencialmente, podem gerar grandes 
volumes de material industrial (brita, por 
exemplo). Foram cadastradas 2 ocorrências de 
pedreiras desativadas e 1 pedreira ativa (Fig. 
9.3 A e B) na área mapeada como Complexo 
Tambril Santa Quitéria. Em geral o material é 
extraído para fabricação de brita, e utilizado 
na construção e reparação de estradas da 
região (Fig. 9.3 C e D).

Figura 9.3: Granito industrial: (A) Pedreira ativa (utm 312928 - 9414702) em gnaisses-migmatíticos do Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria; (B) pilha de brita beneficiado na pedreira; (C) e (D) detalhe da estrada CE-469, pavimentada 
com material extraído de gnaisses-migmatíticos do Complexo Tamboril - Santa Quitéria.   
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9.2.2. Rocha ornamental

 Para a Folha Crateús foram cadastradas 4 
ocorrências de rocha ornamental, baseando-se 
na compactação e disponibilidade do material, 
e principalmente na estética. Embora o conceito 
de estética seja relativo, no setor de rochas 
ornamentais, buscam-se sempre texturas e cores 
exóticas, de rara ocorrência na natureza.   
 As ocorrências cadastradas se referem a 

2 locais de biotita granito (Serra do Picote) com 
feições nodulares de turmalina (Fig. 9.4 A e B), 1 
ocorrência de leucogranito no povoado de Graciosa 
(Fig. 9.4 C) e 1 ocorrência de paraconglomerado 
próximo a cidade de Ibiapaba (Fig. 9.4 D). Destas 
ocorrências de rocha ornamental, o biotita-
granito Serra do Picote é o que apresenta maior 
quantidade de material disponível e mais fácil de 
ser explotado, pois ocorre na forma de morrotes 
na região do município de Ibiapaba (Fig. 9.5).

Figura 9.4: Ocorrências favoráveis para rocha ornamental; (A) Biotita-Granito Serra do Picote com textura nodular (utm 
288222 - 9439886); (B) detalhe da foto A; (B) Leucogranito Graciosa (utm 327732 - 9415800); (D) Paraconglomerado 
próximo ao leito do rio Poti (utm 276423 - 9442815).

Figura 9.5: Serra do Picote, próximo ao município de Ibiapaba. A serra é formada por biotita-granito, localmente com 
nódulos de turmalina (Fig. 9.4 A e B). O eixo maior da serra nesta foto tem cerca de 2 km de extensão.
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9.2.3. Argila

 Uma ocorrência de argila em explotação 
foi identificada na Folha Crateús, situada na 
localidade de Curral Velho, próximo a BR-404, 
na planície de inundação do rio Poti (Fig. 9.6 A). 
Trata-se de um material argiloso de coloração 
cinza, com pouco “bagaço” vegetal (ex: galhos e 
folhas), e frequentemente usado na fabricação 

de tijolos pela população local (Fig. 9.6 B). O 
depósito possui algumas centenas de metros 
quadrados e profundidade em torno de 1,5 m.
 Toda área ao longo da várzea do rio 
Poti tem potencial para depósitos de argila 
e também areia e cascalho de aluvião. No 
entanto, trabalhos em escalas de maior 
detalhe são necessários para cadastrar as 
principais ocorrências.

Figura 9.6: Ocorrência de argila: (A) Ocorrência de argila extraída na margem do rio Poti (utm 310954 - 9441614); (B) 
Olaria para fabricação de tijolos pela população local, povoado de Curral Velho, BR- 404.

9.2.4. Areia e sedimento areno-argiloso

 Duas ocorrências de areia foram 
cadastradas na Folha Crateús, na área de 
exposição dos sedimentos inconsolidados, 
porção sudoeste do mapa. Estes sedimentos 
são provavelmente de natureza coluvionar, 
relacionados ao recuo erosivo da cuesta da Serra 
Grande. Embora somente 2 ocorrências tenham 
sido cadastradas, a área tem potencial para mais 
ocorrências, e precisa ser mais detalhadamente 
estudada.
 A Figura 9.7 A, mostra um local de extração 

de areia nestes sedimentos inconsolidados. A 
extração feita pela população local é feita de 
forma manual.
 Para porções mais arenosas destes 
sedimentos inconsolidados, Barbosa et al. (1977) 
realizaram analises de laboratório que indicaram 
uma composição media aproximada com 1% a 
4% de cascalho; 65% a 81% de areia; 13 a 22% 
de silte e 5% a 10% de argila, caracterizando-
os como areia síltico-argilosa. Sedimentos mais 
argilosos também são encontrados, e localmente 
explotados pela população local para uso na 
construção civil (Fig. 9.7 B).

Figura 9.7: Depósitos sedimentares inconsolidados; (A) Sedimento arenoso em margem de estrada, extraído pela 
população local para material de construção (utm 301332-9395689); (B) corte em talude de sedimento argilo-arenoso, 
também extraído para construção civil (utm 296220-9407380).
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10 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
10.1 - CONCLUSÕES
 O levantamento geológico efetuado 
na escala 1:100.000, combinado com dados 
petrográficos, litogeoquímicos, geocronológicos 
e informações da literatura, permitiram o avanço 
na cartografia da porção oeste do Estado do 
Ceará, contribuindo para o entendimento da 
estratigrafia e evolução geológica do Domínio 
Ceará Central.
 Do ponto de vista econômico, o projeto 
discute as principais ocorrências minerais da 
área (ex: calcário, argila, areia, granito industrial 
e ornamental), e levanta suspeita de prováveis 
indícios de mineralização de Fosfato.

10.1.1 – Geologia
 As unidades cartografadas na Folha 
Crateús referem-se ao: (i) Complexo Canindé do 
Ceará (Proterozóico Indiviso?), (ii) Grupo Novo 
Oriente (Meso/Neoproterozoico), (iii) Complexo 
Tamboril - Santa Quitéria (Neoproterozoico), (iv) 
Magmatismo Pós-colisional (Cambriano?), (v) 
Bacia molássica (Cambro-Ordoviciana), (vi) Bacia 
do Parnaíba - Grupo Serra Grande (Siluriano) e 
(vii) Depósitos sedimentares inconsolidados 
(Quaternário).
 (i) O Complexo Canindé do Ceará está 
presente na porção leste e noroeste do mapa, é 
considerado como de idade proterozóica indivisa, 
sendo caracterizado na área pelo predomínio de 
biotita-gnaisses e migmatitos paraderivados. 
Associado a este domínio paraderivado, 
encontram-se lentes de rochas metabásicas 
(anfibolitos, granada-anfibolitos, granulitos 
máficos), localmente quartzitos, lentes de 
metacalcário, e rara ocorrência de ortognaisses. 
Nesta seqüência gnaisse-migmatítica ocorrem 
granitóides tipo-S (Leucogranito Graciosa), que 
provavelmente representam fusão parcial de 
protólitos pelíticos durante o metamorfismo 
regional neoproterozóico no Domínio Ceará 
Central (ca. 620-610 Ma). 
 (ii) O Grupo Novo Oriente corresponde 
a uma pequena faixa na porção sul do mapa 
constituída por moscovita-xistos (Fm Caraúbas), 
com coloração cinza a prata, localmente 
com granada, e ocorrência de lentes de 

moscovita-quartzitos. Esta unidade apresenta 
grau metamórfico em fácies xisto-verde alto 
a anfibolito, sem indícios de fusão parcial, 
contrastando com o metamorfismo impresso nas 
outras unidades do mapa que apresentam fácies 
anfibolito-alto a granulito, com taxas de fusão 
parcial variadas. A seqüência metassedimentar 
do Grupo Novo Oriente ocorre em maior 
extensão na Folha Novo Oriente (abaixo da Folha 
Crateús) e foi recentemente interpretada como 
sedimentos de margem passiva de idade Meso a 
Neoproterozoica (Araújo et al., 2010).
 (iii) O Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
é caracterizado na literatura por uma unidade 
granito-migmatítica de idade neoproterozoica 
(ca. 650-610 Ma). Para este complexo foram 
individualizadas no mapa, quatro unidades 
principais, que correspondem a (1) Diatexitos 
(2) Granitoides Santa Quitéria, (3) Metadiorito 
Xavier e (4) Unidade Morro dos Torrões.
 (1) A Unidade Diatexitos representa 
um domínio granito-migmatítico composto de 
ortognaisses graníticos, diatexitos e granitoides 
tardios sem deformação. Os diatexitos são 
dominantes na unidade, apresentam estruturas 
de fluxo (textura schlieren) e localmente enclaves 
de gnaisses dioríticos/tonalíticos (textura 
schöllen). Esta fase anatética é de composição 
granítica, cálcio-alcalina de alto-K, e de caráter 
levemente peraluminoso. Para este magmatismo 
sugerimos uma fonte crustal, derivando da fusão 
parcial de rochas dioríticas/tonalíticas de crosta 
média/inferior. Os enclaves presentes neste 
magma anatético provavelmente representam 
fragmentos parcialmente preservados da rocha 
fonte (paleossoma).   
 (2) Os Granitoides Santa Quitéria 
representam intrusões sin-anatéticas na 
unidade migmatítica (diatexitos), apresentam-
se deformados ou não, e com hornblenda como 
mineral máfico dominante. Este magmatismo 
tem características híbridas com presença 
de diques sin-plutônicos e enclaves máficos 
magmáticos. Estes granitoides são representados 
por monzonitos, sienitos e quartzo-monzonitos, 
com assinatura shoshonítica, e raramente 
ultrapotássica para os termos mais primitivos. 
Para estes termos mais primitivos do 
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magmatismo, sugerimos uma fonte mantélica 
enriquecida previamente por metassomatismo 
(manto litosférico subcontinental). Uma amostra 
de meta-qtz-monzonito foi selecionada para 
datação U-Pb em zircão, resultando em uma 
idade de 634 +/- 10 Ma. A idade modelo (TDM) 
de 2,69 Ga obtida para esta rocha, evidencia a 
participação de material crustal (fusão e/ou 
assimilação), ou até mesmo uma assinatura 
isotópica herdada do manto subcontinental. 
 (3) Os Metadioritos Xavier apresentam 
granulação média, equigranular, dominado 
por hornblenda e plagioclásio, geralmente 
deformados, com foliação de baixo ângulo, 
e localmente com lineação dominante sobre 
foliação (tectonito-L). Apresentam composição 
diorítica, assinatura cálcio-alcalina de baixo-K 
e carácter metaluminoso. Para estas rochas 
sugerimos uma provável fusão parcial de 
manto astenosférico (empobrecido), ou crosta 
máfica inferior como fonte do magmatismo. 
Esta rocha foi selecionada para datação 
U-Pb em zircão, resultando em uma idade de 
618 +/- 23 Ma. A idade modelo de 2,19 Ga 
obitida para esta rocha, sugere que protólitos 
crustais paleoproterozóicos sejam os melhores 
candidatos para rocha fonte. Sendo que para 
o caso de magmas astenosféricos (manto 
primitivo) o TDM é geral próximo da idade de 
cristalização (juvenil).   
 Para todo o domínio granítico-migmatítico 
do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, a partir das 
informações deste projeto e discussão recente 
na literatura, inferimos um contexto sin- a tardi-
colisonal para o magmatismo, provavelmente 
relacionado ao processo de Slab Breakoff durante 
colisão continental neoproterozoica (Costa et al., 
2010b). O ponto principal desta interpretação é 
que todo este magmatismo mantélico e crustal 
ocorrem em um curto intervalo de tempo 
(650-610 Ma), posterior ao metamorfismo de 
alta pressão (~650 Ma) e contemporâneo ao 
metamorfismo regional de alta temperatura 
(620-610 Ma) no Domínio Ceará Central. 
 (4) A Unidade Morro dos Torrões, 
recentemente mapeada na Folha Novo oriente 
(Araujo et al., 2011), tem continuidade para a 
Folha Crateús, onde é constituída de uma longa 
faixa de gnaisses cálcio-silicáticos, com local 
ocorrência metariolitos. Os indícios de fusão 
parcial e a paragênese encontrada em rochas 

cálcio-silicáticas evidenciam metamorfismo de 
fácies granulito, e localmente de ultra-elevada 
temperatura (UHT) registrada pela coexistência 
de wollastonita e escapolita nas cálcio-
silicáticas. Dentro deste domínio encontram-
se metariolitos e metatufos riolíticos, que 
ocorrem de forma menos expressiva na porção 
sul da folha (localidade Morro dos Torrões). 
Estas rochas são de coloração rosa a creme, 
finamente foliada, compostas principalmente 
de quartzo, K-feldspato e localmente cristal de 
magnetita. Apresentam textura com feições 
lenticulares (lapili?), alternando com níveis ricos 
em quartzo (interflow sediments?) e prováveis 
bombas vulcânicas de composição riolítica/ 
granodiorítica. Foi realizada uma datação U-Pb 
em zircão, resultando em uma idade de 610 +/- 
10 Ma. Dentro desta faixa de idade, é provável 
um ambiente tectônico tardi-colisional para 
este vulcanismo. A idade modelo de 2,28 Ga, e 
a característica acida da rocha, sugere protólitos 
crustais intermediários (metatonalito), 
provavelmente de idade paleoproterozoica.
 (iv) O magmatismo pós-colisional na 
área é representado pelos gabro-dioritos Pedra 
Preta e biotita-granitos Serra do Picote. Os 
gabro-dioritos ocorrem na forma de diques e 
stocks sem deformação na porção leste da folha. 
Estes corpos apresentam um alinhamento N-S, 
são constituídos principalmente de hornblenda 
e plagioclásio, com local textura cumulática 
(cristais de horrnblenda até 2cm) e bandamento 
ígneo. Os granitos Serra do Picote ocorrem na 
região noroeste da folha e são representados por 
biotita-granitos sem deformação, localmente 
com estruturas nodulares de turmalina.  
 (v) Uma pequena calha de sedimentos 
molássicos foi cartografada no extremo noroeste 
da folha, correspondendo a paraconglomerados 
de leque aluvial semelhantes aos encontrados na 
Bacia do Jaibáras, noroeste do Ceará. Esta rocha 
ocorre na região do município de Ibiapaba, no 
Canyon do rio Poti, aflorando ao nível do rio, 
abaixo dos arenitos do Grupo Serra Grande. 
O conglomerado sustentado pela matriz, 
apresenta clastos de tamanho variado (até 80 
cm). A matriz é arenosa, de cor cinza a roxo, e os 
clastos maiores são principalmente dos biotita-
granitos pós-colisionais (Serra do Picote) e de 
gnaisses graníticos do Complexo Tamboril - Santa 
Quitéria, evidenciando fonte proximal.
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 (vi) Rochas sedimentares da Bacia do 
Parnaíba afloram na porção oeste da folha, 
representam cerca de 20 % da área do projeto, 
e sustentam a feição geomorfológica de 
cuesta da Serra de Ibiapaba (ou Serra Grande). 
Segundo as investigações do projeto e dados 
da literatura recente (e.g., Pedreira, 2010), os 
arenitos encontrados em toda extensão da 
folha representam sedimentos da Formação 
Jaicós (Siluriano) do Grupo Serra Grande. Estas 
rochas estão depositadas sobre o embasamento 
Pré-Cambriano da área (Complexo Canindé do 
Ceará e Complexo Tamboril - Santa Quitéria) 
e localmente, no canyon do Rio Poti, sobre 
paraconglomerados correlatos ao Grupo Jaibaras 
(Formação Massapé) (Cambro-Ordoviciano).
 (vii) Depósitos sedimentares 
inconsolidados são bastante expressivos na porção 
sudoeste da Folha, constituídas de sedimentos 
argilo-arenosos e arenosos, com grânulos de 
quartzo e localmente seixos de arenito e argilito. 
Este depósito quaternário esta associado ao recuo 
erosivo da Serra Grande, onde ocorrem rochas 
sedimentares da Bacia do Parnaíba. 

10.1.2. Recursos Minerais

 A área tem potencial para materiais 
de uso na construção civil, distribuídas entre 
rochas e minerais industriais. Foram cadastradas 
16 ocorrências minerais de diferentes classes 
utilitárias, sendo 6 jazimentos de calcário, 3 
ocorrências de granito industrial, 4 ocorrências 
de rocha ornamental, 1 ocorrências de argila e 2 
ocorrências areia.
 Os calcários e granitos industriais 
são os recursos mais abundantes na folha, 
sendo as rochas carbonáticas já são extraídos 
artesanalmente pela população local, e 
granitóides localmente também são explotados 
para construção civil.
  Um indício de fosfato é inferido 
para injeções aplíticas ricas em apatitas, 
provavelmente oriundas de magmatismo 
alcalino/shoshonítco descrito na área como 
Granitoides Santa Quitéria.

10.1.3 - Geoquímica Prospectiva

 Anomalias em sedimento de corrente 
para metais preciosos, como Ag e Au, e 

farejadores como As, estiveram associadas à área 
de exposição das rochas do Complexo Canindé 
do Ceará.
 As anomalias pontuais em sedimento de 
corrente para os elementos Ni, Co e Cr na área de 
exposição do Complexo Canindé do Ceará estão 
coerentes com a presença de diques e “stocks” 
de gabro-dioritos cumuláticos na região leste da 
folha.
 A presença de pinta de ouro em 
concentrado de bateia em sedimentos de 
corrente na área de exposição das rochas 
sedimentares do Grupo Serra Grande, Formação 
Jaicós. Nesta mesma unidade foram delimitadas 
zonas de anomalias em sedimento de corrente 
para Hg e Mo, como também altos teores 
relativos de As, Ag e Sb, prováveis farejadores da 
presença do ouro.

10.2 - RECOMENDAÇÕES

10.2.1 - Geologia

 Os contatos inferidos no mapa para os 
Granitoides Santa Quitéria, são referentes a uma 
área de predominância destes corpos “emersos” 
no domínio diatexítico. È recomendável 
mapeamento de detalhe (1:50.000 ou 1:25.000) 
para melhor definição das formas e contatos 
destes granitoides.
 A unidade Morro dos Torrões também 
necessita de maior detalhe de mapeamento, a 
fim de definir melhor as rochas que a compõem, 
investigando a natureza dos protólitos (orto ou 
paraderivados?), relação dos gnaisses cálcio-
silicáticos com os metariolitos datados em 
610 Ma neste relatório, e a suposta relação 
ou não com as rochas do Grupo Novo Oriente, 
tectonicamente sobreposta à unidade Morro 
dos Torrões.   

10.2.2 - Geocronologia

 Para melhor definição tectono-
estratigráfica de algumas unidades e litologias 
mapeadas são recomendáveis à realização de 
mais estudos isotópicos U-Pb em zircão e Sm-
Nd em rocha total. Para o Complexo Canindé do 
Ceará, por exemplo, não existem informações 
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geocronológicas, e, portanto, é tratado aqui 
como de idade proterozoica indefinida. Estas 
rochas na Folha Crateús são representadas 
por um domínio paraderivado, sendo então 
necessário um estudo de proveniência com U-Pb 
em zircões detríticos e Sm-Nd em rocha total.   
 Ainda no âmbito geocronológico, outra 
questão que merece ser investigada é a idade 
dos leucogranitos Graciosa, para precisar melhor 
o evento metamórfico e a migmatização no 
Domínio Ceará Central.
 Para a unidade Morro dos Torrões, 
também é importante obter idades (U-Pb e Sm-
Nd) em gnaisses-tonalíticos e metasedimentos 
da seqüência, para melhor entendimento de 
sua ambiência tectônica e relação com os 
metariolitos de 610 Ma.      

10.2.3 - Litogeoquímica
 O domínio granito-migmatítico do 
Complexo Tamboril - Santa Quitéria é bastante 
heterogêneo, sendo necessário uma grande 
quantidade de dados litogeoquímicos para 
melhor definição das linhagens magmáticas. Por 

exemplo, para os Granitoides Santa Quitéria, 
compostos de sienitos a quartzo-monzonitos, 
é necessário maior quantidade de dados em 
enclaves magmáticos e diques sin-plutônicos 
para melhor definir a existência de rochas 
ultrapotássicas, sendo que somente uma 
amostra de enclave magmático evidencia esta 
composição. Também seriam interessantes mais 
amostras em xenólitos dos diatexitos, a fim de 
caracterizar melhor a crosta envolvida na fusão 
e/ou assimilação desta fase anatética.     
10.2.4. Recursos minerais

 As ocorrências pontuais de calcário 
constituem um dos principais recursos minerais 
da folha e precisam ser averiguadas em estudos 
que incluam sondagem para avaliação da 
espessura e continuidade lateral das camadas.
 O indício da ocorrência de fosfato, embora 
pouco expressivo em área de afloramento, 
também merece maiores informações, devido à 
importância deste bem mineral para agricultura, 
e a semelhança com a jazida de Itataia, a maior 
reserva de Urânio do Brasil.
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