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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  têm 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 SENADOR POMPEU - SB.24-V-D-VI. 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 Senador Pompeu, Banabuiú, Milhã, Piquet Carneiro e Solonópole, no estado 
do Ceará.
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 Senador Pompeu (SB.24-V-D-VI) insere-se geotectonicamente na Província 
Borborema, parte Setentrional. Seu substrato é compreendido por rochas cristalinas 
pré-cambrianas.
As rochas mais antigas na área são atribuídas ao Complexo Cruzeta (maioria das 
idades entre 2,7 – 2,8 Ga). O complexo é compreendido por rochas paraderivadas e 
ortoderivadas migmatizadas, sendo o predomínio da última enfeixada na unidade 
Mombaça, composta por granitoides de composições tonalítica (trondhjemítica) a 
granítica e metaluminosos. Intercaladas a essas ocorrem rochas metabásicas.
O mapeamento da Folha Senador Pompeu permitiu delinear o Complexo Acopiara, 
unidade espacialmente expressiva na área, em domínios metatexíticos, diatexíticos 
e rochas poupadas da forte migmatização. Estas, por sua vez, representam 
uma sequência metassedimentar de xistos, quartzitos, paragnaisses, rochas 
calcissilicáticas, intercalados por rochas metamáficas. Estas rochas supracrustais 
foram submetidas a metamorfismo, geralmente, no fácies anfibolito alto. A análise 
geocronológica U/Pb, em zircões detríticos do quartzito Acopiara, revelaram idades 
neoproterozoicas para os zircões mais novos, sugerindo deposição a partir do 
Toniano.
O Ortognaisse Cajazeira apresentou idade U/Pb, em zircão, de 2,1 Ga (Riaciano) 
para sua cristalização, revelando ser possivelmente o embasamento do 
Complexo Acopiara. Essa unidade é caracterizada por granitoides cálcio-alcalinos, 
metaluminosos, metamorfizados em fácies anfibolito alto, que atingiram condições 
migmatíticas.
A migmatização regional, resultado a partir de encurtamento crustal que 
ocorreu nesta parte da Província Borborema, gerou a fusão parcial da sequência 
metassedimentar Acopiara, dando origem a diversos corpos de leucogranitos 
englobados, neste projeto, na unidade Granito Banabuiú, cuja idade de cristalização 
U/Pb, em zircão, de um deles (batólito Nenelândia) foi em torno de 0,62 Ga.
Várias intrusões de granitoides metaluminosos, alguns peraluminosos, foram 
mapeadas como pertecentes ao Complexo Granítico Rio Quixeramobim (fácies 
Muxurê Novo e Muxurê Velho), Monzonito Quixadá e Piquet Carneiro. Essas intrusões 
seu deu a partir de 0,59 Ga em regime tectônico associado à transcorrência.
Ocorrem cortando as rochas pré-cambrianas Diques Máficos Rio Ceará-Mirim, de 
direção NE-SW, de idade provavelmente juro-cretácea, atribuída à abertura do 
Atlântico Sul.
As coberturas de idade cenozoicas estão presentes e representadas por depósitos 
aluvionares e eluviais. 
A região que abrange a folha mapeada foi no passado uma das maiores produtoras 
do estado do Ceará na extração de minerais de pegmatitos. Hoje a região ainda 
é promissora neste ramo da mineração, além de boas condições de extração de 
rochas industriais/ornamentais, areia para construção civil, de ocorrências de 
grafita e scheelita. Foram cadastrados no projeto 139 jazimentos minerais, dos quais 
28 são inéditos, relacionados a depósitos, garimpos ativos/inativos, ocorrências e 
indícios, principalmente, referente às substâncias minerais dos pegmatitos (berilo, 
água-marinha, columbita-tantalita, lepdolita, clevelandita, ambligonita, turmalina, 
etc.) na região entre Milhã e Solonópole.
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ABSTRACT

The Senador Pompeu sheet (SB.24-VD-VI) is located in the central portion of the 
State of Ceará. Geotectonic unit belongs Borborema Province, Northern part. 
Practically the substrate is comprised of Precambrian crystalline rocks.

The oldest rocks in the area are assigned to the Complex Cruzeta (most ages between 
2,7 - 2,8 Ga) comprised metasedimentary and metaplutonic rocks migmatized, with 
the predominance of the last clustered in Mombaça unit, composed of tonalitic 
(trondhjemitic) granitoid compositions to granitic and metaluminous. Intercalated 
with these occur metabasites.

The mapping of the Senador Pompeu sheet allowed to delineate the Acopiara 
Complex, spatially expressive unit area, in metatexites and diatexites units, and 
rocks preserved of strong migmatization represented by a metasedimentary 
sequence of schist, quartzite, paragneiss, calc-silicate rock, intercalated with mafic 
rocks, metamorphosed under conditions generally high amphibolite facies. Analysis 
geochronological U/Pb detrital zircons Acopiara quartzite reveal Neoproterozoic 
age for the younger zircons, suggesting deposition from Tonian.

The Cajazeira Orthogneiss presented U/Pb zircon ages of 2,1 Ga (Rhyacian) for 
crystallization, possibly proving to be the basement of the Acopiara Complex. This 
unit is characterized by calc-alkaline granitoids, metaluminous, high amphibolite 
facies metamorphosed, which reached migmatitic conditions.

The regional migmatization, resulting from crustal shortening that occurred in 
this part of Province Borborema, generated partial melting of metasedimentary 
sequence Acopiara, giving origin to different bodies of leucogranites (Banabuiú 
Granite), whose crystallization age (zircon U/Pb), one of them (Nenelândia Batholith) 
was around 0,62 Ga.

Several intrusions of metaluminous (most) and peraluminous granitoids, were 
mapped as rocks of the Rio Quixeramobim Granitic Complex (Muxurê Novo and 
Muxurê Velho Facies), Quixadá Monzonite and Piquet Carneiro. These intrusions 
occurred from 0.59 Ga in associated tectonic regime transcurrent.

Mafic dikes, NE-SW direction, of Juro-Cretaceous age probably, have been reunited 
in the Rio Ceará-Mirim unit, related to the opening of the South Atlantic.

The Cenozoic cover are present and represented by eluvial and alluvial deposits. 

The region of the study area was in the past one of the largest producers in the Ceará 
State in the extraction of minerals from pegmatites. Today the region is promising 
in this branch of mining, as well as good conditions for the extraction of industrial 
rocks/ornaments, construction sand and graphite and scheelite occurrences. 86 
minerals deposits have been recorded, of which 28 are new, related to deposits, 
active/inactive mines and occurrences, mainly related to minerals of pegmatites 
(beryl, aquamarine, columbite-tantalite, lepdolite, clevelandite, amblygonite, 
tourmaline, etc.) in the between Milhã and Solonópole region.
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1 – INTRODUÇÃO
O projeto Geologia da Folha Senador 

Pompeu (SB.24-V-D-VI) teve, como atividades 
básicas, mapeamento geológico, prospecção 
geoquímica e cadastramento dos recursos 
minerais, realizados na escala 1:100.000. A partir 
de maio de 2008 se iniciou a fase operacional, 
com execução efetuada pelo Serviço Geológico 
do Brasil - CPRM - Residência de Fortaleza, 
dentro do Empreendimento Levantamento 
Geológico do Estado do Ceará, integrante do 
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC, do 
Governo Federal. As informações contidas nesta 
nota explicativa se referem até o ano de 2010 
(conclusão do relatório).

1.1 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
Por tratar-se de um projeto de cartografia 

geológica e avaliação de recursos minerais, 
as atividades programadas para sua execução 
foram direcionadas para alcançar os objetivos 
relacionados a seguir:

Mapeamento geológico da área, ao 
nível da escala 1: 100.000, sob a ótica de uma 
cartografia geológica moderna, agregando 
atividades de escritório e trabalhos de campo.

Caracterização petrográfica, 
litogeoquímica e geocronológica dos 
componentes litológicos.

Recadastramento de todos os recursos 
minerais disponíveis na região.

Prospecção geoquímica regional, através 
da coleta e análise laboratorial de amostras de 
sedimentos de corrente e concentrado de bateia.

Geração de um banco de dados 
atualizado, capaz de armazenar dados gráficos e 
alfanuméricos, encerrando todas as informações 
coletadas durante a execução do projeto. 

Criação de um SIG com os diferentes 
documentos cartográficos e a variada gama de 
informações técnico-científicas que venham a 
ser geradas no transcorrer do projeto.

A seleção desta folha foi feita com base 
nos resultados das análises dos produtos de 
trabalhos de síntese geológico-metalogenética 
recentemente efetuados pela CPRM. A área, 
apesar de exibir excelente potencialidade 
metalogenética para mineralizações de 

pegmatitos, ainda apresenta o conhecimento 
geológico incipiente, notadamente nas 
determinações de sua caracterização 
litoquímica, geocronológica e de ambiência 
tectônica. A geração de conhecimento 
nesta área é de fundamental importância 
para melhor compreensão da evolução da 
Província Borborema, notadamente na porção 
compreendida no estado do Ceará.

Saliente-se, ainda, o fato de que a área está 
inserida na região do Sertão Central Cearense, 
caracterizada por constantes e prolongados 
períodos de estiagem, enquadrando-a como 
de reduzida vocação agropecuária. Assim, a 
explotação de pequenos depósitos minerais 
poderá despontar como importante fator de 
subsistência para a população local, notadamente 
nos períodos de seca, uma vez que permitirá a 
assimilação de mão-de-obra não especializada.

1.2 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO
A Folha Senador Pompeu (SB.24-V-D-

VI) localiza-se na macrorregião Sertão Central 
Cearense. Posiciona-se entre os paralelos 5°30’S 
e 6°00’S e meridianos 39°00’W e 39°30’W (Fig. 
1.1), ocupando uma área de aproximadamente 
3.000 km2.

O acesso preferencial à área é feito, 
a partir de Fortaleza até a localidade de 
Triângulo (município de Chorozinho), pela BR-
116. Em seguida, rumo a sudoeste, trafega-se 
pelas rodovias CE-359 e CE-060, via Quixadá 
e Quixeramobim, até alcançar a BR-226, na 
localidade de Bonfim (Km 20). Outra opção de 
trajeto rodoviário, através da BR-116, é a partir 
de Cristais, em trechos da CE-138 à Morada Nova 
e CE-371 à Solonópole.

1.3 - CLIMA, GEOMORFOLOGIA E 
ASPECTOS SÓCIO - ECONÔMICOS

A área abrange parte dos municípios 
de Senador Pompeu, Milhã, Deputado Irapuan 
Pinheiro, Piquet Carneiro e Solonópole, 
perfazendo uma região com quase 82.000 
habitantes (IBGE, 2010). 

O clima é semi-árido, com 
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Figura 1.1 – Localização da Folha Senador Pompeu. 

temperatura variando de 26 a 28°C. A região 
encontra-se na unidade geomorfológica 
Depressão Sertanenja, com alguns morros 
residuais (inselbergs) (Fig. 1.2). As 
drenagens regionais principais são os rios 
Patú, Banabuiú e o riacho do Sangue, que 
alimentam os maiores açudes.

A base econômica desses municípios 

compreende a agropecuária, geralmente, 
de subsistência, comércio local, em menor 
escala, a indústria de transformação, serviços e 
extrativismo mineral. A área engloba parte da 
região pegmatítica de Solonópole - Banabuiú, 
explorada fortemente no passado, detentoras 
de minerais como berílio, muscovita, turmalina 
e elementos como Li, Ta, Nb e W.

Figura 1.2 – A: vista panorâmica da Depressão Sertaneja, próximo ao serrote Valentim, município de Milhã. B: vista 
panorâmica de inselbergs (monólitos de Encantado), município de Quixeramobim

 
 

 

A B 
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A área da Folha Senador Pompeu está 
inserida na Província Borborema (Almeida et 
al., 1981), cuja superfície abragem cerca de 
400.000km2 do Nordeste brasileiro, e pertence 
à Plataforma Sul-Americana. A Província 
Borborema (Fig. 2.1) representa parte de 
uma ampla colisão continental pan-africana-
brasiliana do Neoproterozoico, consequência 
da aglutinação entre os crátons São Luís-Oeste 
Africano e São Francisco-Congo, ao redor de 
600 Ma. A Província Borborema é uma unidade 
geotectônica integrante do Gondwana Ocidental 
(Van Schmus & Brito Neves, 2002), e tem como 
uma das principais características estruturais uma 
extensa rede de cisalhamento transcorrente. 

Vários pesquisadores propuserem 
diferentes modelos de compartimentação 
tectônica para Província Borborema baseados em 
subdivisões de domínios estruturais, terrenos ou 
faixas de dobramento (por ex. Santos & Brito Neves, 
1984; Jardim de Sá, 1994; Ferreira et al., 1997; 
Santos, 1996). Subdivisões regionais da província 
adotam três grandes subprovíncias: Setentrional, 
Transversal e Meridional (Fig. 2.1). A Transversal 
está limitada pelas zonas de cisalhamento Patos, 
a norte e Pernambuco a sul; a Meridional situa-
se entre o Cráton São Francisco e a zona de 
cisalhamento Pernambuco; e a Setentrional, 
localizada acima da zona de cisalhamento Patos, 
na qual a área alvo está localizada.

2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

Figura 2.1 - Subdivisão da Província Borborema (modificado de Trompette, 1994). Subprovíncia Setentrional baseado na 
subdivisão apresentada em Delgado et al. (2003). Vetor de cinemática tangencial extraído de Oliveira (2008). 

A Subprovíncia Setentrional tem como 
subdivisões tectônicas os seguintes domínios 
(Fig. 2.1): Noroeste do Ceará ou Médio Coreaú, 
Ceará Central, Jaguaribeano e Rio Grande do 
Norte, descritas a seguir, dando-se ênfase ao 
Ceará Central, por ser o domínio de interesse 
regional geológico da folha:
Domínio Noroeste do Ceará - situa-se a oeste 
da zona de cisalhamento Transbrasiliana, cujo 
embasamento é composto pelo Complexo 
Granja, que inclui ortognaisses de afinidade 
TTG, granulitos orto-paraderivados e 

migmatitos. Neste domínio também ocorrem 
supracrustais da Faixa Ubajara-Martinópole, 
depositadas a partir de 0,81 Ga (Fetter et al., 
1997), granitos brasilianos (p.ex.: Meruoca e 
Mucambo de 0,53 Ga), e a sequência molássica 
vulcanossedimentar brasiliana do Grupo 
Jaibaras. Dados geocronológicos e isotópicos, 
U-Pb e Sm-Nd, revelaram que as rochas do 
embasamento representariam crosta juvenil 
formada entre 2,3 - 2,35 Ga, posteriormente 
afetadas pelo Evento Brasiliano entre 0,55 - 
0,58 Ga (Santos et al., 2008).
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Domínio Ceará Central - compreende a região 
entre as zonas de cisalhamento Transbrasiliana 
e a Orós-Aiuaba, e é limitado a oeste pela Bacia 
do Parnaíba. Engloba o Bloco Tróia-Pedra Branca 
representado pelo Complexo Cruzeta (unidades 
Tróia, Pedra Branca e Mombaça); a Faixa Ceará 
Central (Delgado et al., 2003) constituída pelos 
complexos Canindé do Ceará (Torres et al., 2008), 
Ceará (unidades Independência, Quixeramobim 
e Arneiroz) e Acopiara, além do Grupo Novo 
Oriente. Também fazem parte deste domínio a 
Suíte Madalena-Unidade Algodões e o complexo 
anatético Tamboril-Santa Quitéria.

O Bloco Tróia-Pedra Branca é constituído 
por sequência metaplutono-vulcanossedimentar, 
associado à ortognaisses de composições 
granodioríticas, tonalíticas e graníticas. Estudos 
geocronológicos revelaram idades arqueanas, 
entre 2,7 – 2,8 Ga (U-Pb), com TDMS entre 
2,7-3,0 Ga (Fetter, 1999). Entretanto, idades-
modelo paleoproterozoicas foram registradas no 
Complexo Cruzeta (Arthaud et al., 2008). Silva et 
al. (2002), em metatonalito do Complexo Cruzeta, 
obtiveram idade em zircão (U-Pb SHIRIMP) de 
3,27 Ga. Em relação a esses zircões foi sugerido 
que estes poderiam ser herdados, indicando 
envolvimento de crosta arqueana mais antiga 
(Arthaud et al., 2008; Almeida et al., 2008).

A Faixa Ceará Central corresponde a 
seqüências metassedimentares proterozoicas, 
metamorfizadas, geralmente, em fácies 
anfibolito alto, contendo porções fortemente 
migmatizadas, e associados à ortognaisses de 
composições granítica a granodiorítica. Dentre 
essas sequências paraderivadas, recentes dados 
geocronológicos, obtidos em zircões detríticos 
do Complexo Ceará, apresentaram populações 
de idades entre 0,75-0,80 Ga. Estas idades foram 
interpretadas como período de rifteamento 
responsável pelo afinamento do embasamento e 
pela sedimentação dos sedimentos do Complexo 
Ceará, que representaria uma sequência 
plataformal de margem passiva (Arthaud, 2008). 

A Suíte Madalena e a Unidade Algodões 
são unidades que registram segmento crustal 
Paleoproterozoico, entre 2,11-2,2 Ga (Martins, 
2000; Castro, 2004; Arthaud et al., 2008), no 
Domínio Ceará Central. A primeira consiste de 
uma associação de rochas dioríticas, intrusivas 
no Complexo Cruzeta, enquanto a Unidade 
Algodões é composta por uma sequência 

metavulcanossedimentar, com frequentes 
anfibolitos, associados a ortognaisses de 
composições granítica a granodioríticas.

O Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
representa uma associação ígnea/anatética, 
cujas rochas apresentam deformações sin a tardi 
magmáticas (Arthaud et al., 2008). Na formação 
deste complexo um grande volume de magma 
foi alojado em forma de veios, sheets, camadas 
e plútons. As rochas são de composições 
diorítica, tonalítica, granodiorítica e granítica. 
Dados geocronológicos (U-Pb em zircão e TDMs) 
indicaram que a evolução do Complexo Tamboril-
Santa Quitéria se deu no Neoproterozoico 
(Fetter, 1999). O complexo foi interpretado 
como um arco magmático continental evoluído, 
principalmente, entre 0,66 - 0,59 Ga (Fetter et 
al., 2003). Alternativamente, Costa et al., (2010) 
sugeriram que o grande volume magmático 
teria sido gerado em ambiente sin-colisional 
continental, relacionado a processo de slab 
breakoff, cuja fase pré-colisional seria entre 0,80 
- 0,65 Ga (Araújo et al., 2010; Costa et al., 2010) 
e a sin entre 0,64 - 0,62 Ga (Costa et al., 2010).
Domínio Jaguaribeano – situado entre as zonas 
de cisalhamento Orós-Aiuaba e Portalegre, 
abrange a Faixa Orós-Jaguaribe e o Complexo 
Jaguaretama. A faixa compõe duas unidades 
supracrustais, a Orós, a oeste, na direção N-S 
e a Jaguaribe, a leste, na direção NNE-SSW. A 
faixa no setor sul estrutura-se na direção E-W. 
Entre essas supracrustais está o Complexo 
Jaguaretama. A faixa é formada por sequências 
metavulcanossedimentares, associadas à 
ortognaisses (Sá, 1991; Sá et al., 1995; Parente 
& Arthaud, 1995), metamorfizados, localmente, 
em condições de fácies xisto verde, mas com 
gradação de anfibolito baixo para fácies granulito, 
em direção ao setor norte da faixa. Datações U-Pb 
em zircão de rochas metavulcânicas revelaram 
idades entre 1,75-1,8 Ga, e nos ortognaisses 
idade de 1,69 Ga (Sá, 1991). Estas idades são 
atribuídas aos rifteamentos acontecidos no 
Estateriano. As rochas metassedimentares, 
principalmente as basais, foram formadas em 
ambiente plataformal e/ou paraplataformal, 
antecedendo um estágio associado a um intenso 
magmatismo (Parente & Arthaud, 1995).

O Complexo Jaguaretama consiste de 
rochas gnáissicas-migmatíticas. Os ortognaisses 
possuem composições granodioríticas a 
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tonalíticas e estão associados a restos de 
rochas metassedimentares de grau elevado 
de metamorfismo e em estágios variados de 
migmatização. As rochas plutônicas desse 
embasamento indicam idades de cristalização 
entre 2,19-2,22 Ga (Fetter, 1999).

Domínio Rio Grande do Norte – situa-se 
a leste da zona de cisalhamento Portalegre e seu 
limite sul é balizado pela zona de cisalhamento 
Patos. Este domínio agrupa as supracrustais 
da Faixa Seridó e das sequências Lavras da 
Mangabeira/Caipu, os terrenos São José do 
Campestre, Rio Piranhas e Granjeiro.

A Faixa Seridó está posicionada no Terreno 
Rio Piranhas, estruturada na direção NNE-SSW, 
com arrasto para E-W. É constituída pelo Grupo 
Seridó representado por uma sequência inferior 
metavulcanossedimentar (Formação Serra dos 
Quintos), rochas siliciclásticas e carbonáticas 
de ambiente plataformal (formações Jucurutu 
e Equador) e sequência turbidítica flyschóide 
(Formação Seridó) (Angelim, 2006). A ocorrência 
de zircões detríticos de 0,65 Ga, encontrados nas 
rochas metassedimentares deste grupo, sugeriu 
posicionar a unidade no Neoproterozoico (Van 
Schmus et al., 2003). As Sequências Lavras 
da Mangabeira e Caipu, correlacionáveis 
ao Grupo Seridó, situam-se no âmbito do 
Terreno Granjeiro, no sul do Ceará. Consistem 
de rochas metavulcanossedimentar (Caipu) 
e metassedimentar (Lavras da Mangabeira) 
(Gomes & Vasconcelos, 2000; Medeiros, 2008), 
sobrepostas discordantemente ao Terreno 
Granjeiro. Fetter (1999) datou zircões detríticos 
da Sequência Caipu, obtendo, para população 
mais nova, idade em torno de 0,67 Ga. 

O Terreno São José do Campestre situa-
se na porção leste, próximo a Natal, constitui-
se de um complexo gnáissico-migmatítico, 
tendo ortognaisses composições do tipo TTG, 
formados no Arqueano entre 2,7-3,5 Ga (Dantas 

et al., 1998). O Terreno Granjeiro localiza-
se na porção sul do Ceará, compreende uma 
associação metavulcanossedimentar com 
horizontes químicos exalativos, intrudidos por 
rochas plutônicas de composições tonalítica a 
granodiorítica (Vasconcelos & Gomes, 1998), 
com idade de 2,54 Ga (Silva et al. 1997c). O 
Terreno Rio Piranhas representa o embasamento 
do Grupo Seridó. Compõe-se de rochas 
metavulcanossedimentares e metaplutônicas 
(TTG), além de augen gnaisses graníticos. Idades 
de cristalização dos protólitos dos ortognaisses 
indicam formação de crosta Paleoproterozóica, 
entre 2,16 – 2,24 Ga (Dantas, 1992; Legrand 
et al., 1991a) com vestígios de crosta arquena 
(TDM de 2,65 Ga, Dantas, 1992).

A Província Borborema Setentrional 
apresenta diversos granitóides de colocações 
sin a tardi e pós-brasilianos (Arthaud et al., 
2008). Os sin a tardi são representados por 
granitóides sin-tangenciais, de composição 
geralmente do tipo S, interpretados como 
resultantes de fusões parciais de sequências 
metassedimentares, tendo como exemplo os 
batólitos de Nenelândia e Banabuiú (Almeida 
et al., 2008). Os granitóides sin-transcorrentes 
são aqueles que se alojaram em regime 
transtensional (Nogueira, 2004), tendo como 
exemplos no Domínio Ceará Central o Granito 
Nova Russas, a Suíte Magmática Tauá, as rochas 
do Complexo Granítico Rio Quixeramobim e 
o Monzonito Quixadá (Almeida et al., 2008). 
Idades U-Pb em zircão destes granitóides 
revelaram cristalizações entre 0,56 - 0,58 Ga 
(Nogueira, 2004). Os granitos pós-brasilianos 
são associados à denudação da cadeia orogênica 
brasiliana. Os corpos Pajé, de 0,47 Ga (Teixeira, 
2005), Complexo Anelar Quintas (também 
conhecido como Granito Taperuaba), de 0,47 - 
0,49 Ga (Castro et al., 2009), Morrinho e São 
Paulo são representantes desse magmatismo. 
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A região da Folha Senador Pompeu 
por muito tempo foi representada apenas por 
cartografia geológica regional, caracterizada 
como área de ocorrência de rochas gnáissica-
migmatíticas e alguns corpos graníticos, como 
encontrado no trabalho do Projeto Rio Jaguaribe 
- Folha Quixeramobim (SB. 24-V-D), escala 1: 
250.000 (Campos et al., 1979). Posteriormente, 
as informações integradas do Projeto Mapa 
Geológico do Estado do Ceará, escala 1: 500.000 
(Cavalcante et al., 2003) reformulou o quadro 
geológico desta região. Recentemente, Almeida 
et al. (2008) apresentaram uma proposta 

litoestratigráfica para a Folha Quixeramobim 
(SB. 24-V-D-III), escala 1:100.000, situada acima 
da Folha Senador Pompeu, que serviu de base 
para elaboração da proposta litoestratigráficas 
ora apresentada, que, de certo modo, alteraram 
significantemente o quadro geológico, sendo 
cartografadas 14 unidades litoestratigráficas. 
A Tabela 3.1 mostra um comparativo da 
litoestratigrafia dos trabalhos anteriores acima 
citados. As figuras 3.1 e 3.2, respectivamente, 
ilustram a coluna litoestratigráfica a e distribuição 
espacial das unidades estabelecidas no presente 
projeto.

3 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Tabela 3.1 – Quadro comparativo das propostas litoestratigráficas, de trabalhos anteriores, para a região de Senador 
Pompeu.
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3.1 - COMPLEXO CRUZETA

3.1.1 - Comentários gerais

A designação Cruzeta surgiu no trabalho 
de Barreto (1967) como “grupo”, constituído 
por camadas leptiníticas, pertencente à, então, 
denominada “Série Ceará” de constituição 
paraderivada. Oliveira & Cavalcante (1993) 
utilizaram o termo Complexo Cruzeta para 
definir uma sequência metaplutono-vulcano-
sedimentar, de quimismo toleítico e cálcio-
alcalino, denominada de Tróia, e metaplutônicas 
migmatizadas de composições quartzo diorítica, 
tonalítica, granodiorítica e granítica, denominada 
de Pedra Branca. No mapa geológico do estado 
do Ceará Cavalcante et al. (2003) incluíram, 
neste complexo, a unidade Mombaça de 
Oliveira & Cavalcante (1993), compreendida 
por metaplutônicas advindas de granitoides 
mantélicos e crustais, cálcio-alcalinos e alcalinos.

3.1.2 - Descrição da unidade

Na Folha Senador Pompeu o Complexo 
Cruzeta situa-se na porção noroeste, numa faixa 
de direção NE-SW, limitada tectonicamente 

do Complexo Acopiara através da zona de 
cisalhamento Senador Pompeu, abarcando as 
unidades Cruzeta e Mombaça descritas a seguir:

3.1.2.1 - Cruzeta (APc)

Denominação dada a um conjunto 
variado de litotipos, comuns em outras unidades 
do Complexo Cruzeta, que, devido à escala de 
trabalho, não foi possível individualizar cada uma 
dessas variáveis. As melhores exposições, desta 
unidade, ocorrem no perfil que liga Senador 
Pompeu a Mombaça, próximo ao povoado de 
Sertânea e também no vilarejo Sítio Patú.

Constitui-se pela predominância de 
gnaisses intemperizados, de coloração cinza, 
granulação média, por vezes fina, tendo a biotita 
como mineral que pode se concentrar mais em 
determinados níveis do que em outros, assim como 
variações de espessuras em distintos leitos com 
maior proporção de quartzo e feldspato, que dão 
um caráter heterogêneo as rochas (Fig. 3.3A). Além 
destas características, a presença de muscovita e 
silimanita e/ou cianita, em porções mais xistosas, 
sugere uma paraderivação. Concordantemente 
ocorrem ortognaisses, contendo biotita ± 
hornblenda, de aspecto homogêneo.

Figuras 3.1 e 3.2 – Mapa geológico da Folha Senador Pompeu.
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Bandamentos gnáissicos são comuns, 
sendo frequentemente marcados pela presença 
de leitos quartzo-feldspáticos, sejam eles 
leucossomas gerados in situ ou de injeção. 
Dependendo do grau de migmatização que 
compõem estas rochas, é normal encontrar 
termos metatexíticos e diatexíticos. Além 
dessas rochas, são encontrados esporádicos 
gonditos, formações ferríferas bandadas 
(BIFs) e quartzitos ferríferos (metachert) na 
forma de blocos centimétricos a métricos 
dispersos. No povoado de Morada Nova 
afloram rochas metaleucograníticas, de 
coloração esbranquiçada a cinza esbranquiçada, 
granulação fina a média, a duas micas, contendo 
silimanita e granada (Fig. 3.3B). Neste mesmo 
local ocorre outro leucogranito, mas de textura 
isotrópica, de geração posterior à deformação 
do metaleucogranito (Fig. 3.3B).

Intercalados as rochas gnáissica-
migmatíticas da unidade Cruzeta ocorrem 

corpos de metabásicas anfibolitizados (APcaf) 
(Fig. 3.4), normalmente alterados, sendo, a 
maioria deles, ricos em ferro. Formam lentes 
de dimensões métricas, às vezes quilométricas 
como aqueles encontrados nos arredores do 
povoado de Manoel Rodrigues. Exibem coloração 
escura, verde escura, por vezes com tons cinza, 
granulação média e grossa. São geralmente 
foliados, entretanto alguns aparentam ser 
homogêneos.

A petrografia revelou plagioclásio, 
hornblenda e clinopiroxênio, bem como quartzo, 
apatita e opacos em proporções menores. 
Exibem microbandamento com alternância 
de finas camadas de plagioclásio, de textura 
granoblástica poligonal, e camadas formadas 
por hornblenda e piroxênio, constituindo uma 
textura nematoblástica, dada pelo arranjo 
orientado da hornblenda. As camadas individuais 
exibem texturas cumuláticas. Os protólitos 
possivelmente são metagabros.

Figura 3.3 – Complexo Cruzeta. A: gnaisse pouco migmatizado. Bandas de cisalhamento sinistral, de direção quase N-S, 
truncam foliação pretérita (afloramento EP 745). B: metaleucogranito associado a gnaisse migmatítico. Notar presença 
de bandas de cisalhamento dextral/sinistral e dobras intrafoliais (afloramento EP 765). No canto superior esquerdo (seta 
vermelha) leucogranito isotrópico. 

  
 

 

A B 

Figura 3.4 – Complexo Cruzeta. Aspecto de anfibolito grosso (afloramento EP 769).
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3.1.2.2 - Mombaça (APmo)

O termo Mombaça foi proposto 
informalmente por Pessoa et al. (1986) em 
referência a um conjunto gnáissico-granítico e 
gnaisse extremamente bandado e migmatizado, 
localizado a leste da Falha Sabonete-Inharé. 
Posteriormente a unidade foi definida como 
sendo composta por rochas ortoderivadas, 
de composições tonalítica, granodiorítica 
e granítica, dominante sobre anfibolitos, 
metagabros e metaultramáficas, situada entre 
as zonas de cisalhamento Lagoa Nova e Senador 
Pompeu (Oliveira & Cavalcante, 1993).

Os melhores afloramentos desta 
unidade na folha são observados em lajedos, 
de pequeno a médio porte, no povoado de 
Bonito. É representada por ortognaisses 
migmatíticos, normalmente em estágios 
diatexíticos, com estruturas nebulítica, schöllen 
e schlieren. Ocorrem também metatexitos 
estromáticos, mostrando deformações 
complexas, contendo leucossomas graníticos e 

quartzo-feldspáticos, paleossoma de coloração 
cinza claro, de composição granodiorítica a 
tonalítica (Figs. 3.5A e B). Frequentemente 
são observadas faixas máficas centimétricas 
ricas em biotita (melanossoma) concordantes 
a estrutura estromática. Os litotipos estão, 
geralmente, seccionados por falhas preenchidas 
por pegmatitos tardios (Fig. 3.5A). Porções 
preservadas da migmatização possuem coloração 
cinza, granulação fina a grossa, bandamento 
composicional evidenciado por bandas de 
minerais félsicos alternados por finos níveis 
mais ricos em minerais máficos como biotita ± 
hornblenda.

A petrografia revelou que os ortognaisses 
são compostos por plagioclásio, quartzo, biotita 
e, em proporção menor, zircão e apatita. A 
composição modal é tonalítica (trondhjemítica). 
Apresenta textura granoblástica bandada, com 
bandas irregulares de plagioclásio, intercaladas 
por quartzo de cristalização tardia. As biotitas 
estão orientadas paralelamente entre as bandas 
quartzo-feldspáticas. 

Figura 3.5 – Complexo Cruzeta – Mombaça. A: metatexito com gradação para diatexito. Notar faixa de composição máfica 
deslocada por falha dúctil-rúptil preenchida por material pegmatítico (afloramento EP 774). B: ortognaisse migmatizado 
de composição tonalítica (afloramento EP 748).

A B

3.1.3 - Características geofísicas

A assinatura geofísica, com base nos 
canais K, Th e U (gamaespectrométrico), mostra 
que as rochas do Complexo Cruzeta têm como 
características a predominância de altas taxas de 
contagem no canal do tório e variação entre os 
canais tório e potássio, dando uma composição 
RGB intermediária de tonalidade amarelada 
(Fig. 3.6A). O campo magnético residual revelou 
a existência de valores magnéticos baixos para 
as rochas do Complexo Cruzeta, cujo resultado 

é bem distinto da maioria das rochas a oeste 
da zona de cisalhamento Senador Pompeu (Fig. 
3.6B).

3.1.4 - Informações geocronológicas e 
correlações

Os dados geocronológicos disponíveis na 
literatura do Complexo Cruzeta foram obtidos a 
partir de idade de cristalização de protólitos de 
ortognaisses da região de Tróia - Pedra Branca, 
com valores entre 2,68 - 2,86 Ga, e também dos 
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ortognaisses da região de Mombaça de 2,8 Ga 
(Fetter, 1999). As TDMs destas rochas variam de 
2,69 a 3,04 Ga (Fetter, 1999). Idade de 2,08 Ga, 
registrada em borda de sobrecrescimento de 
zircão, foi obtida pelo método U-Pb/SHRIMP em 
um metatonalito considerado pertencente ao 
Complexo Cruzeta, cujo núcleo do zircão revelou 

idade de 3,27 Ga (Silva et al. 2002). TDMs 
entre 2,32 -2,46 Ga também foram obtidos 
por Arthaud apud Almeida et al. (2008) para o 
Complexo Cruzeta. Correlaciona-se o referido 
complexo com os núcleos arqueanos Granjeiro 
e São José do Campestre (Província Borborema 
Setentrional).

Figura 3.6 – A: imagem aerogamaespectrométrica da composição colorida RGB (K: Th: U) da região da Folha Senador 
Pompeu e adjacências. ZCSP = Zona de Cisalhamento Senador Pompeu; CGRQ = Complexo Granítico Rio Quixeramobim; 
CC = Complexo Cruzeta; CA = Complexo Acopiara; BN - batólito Nenelândia e BB - batólito Banabuiú (unidade Granito 
Banabuiú); MQ = Monzonito Quixadá; PC =Piquet Carneiro. Polígono branco: limite da Folha Senador Pompeu. 
Traçejados brancos: contato aproximado das maiores unidades mapeadas; B: imagem de campo magnético residual da 
Folha Senador Pompeu, ressaltando baixo magnético na porção aflorante das rochas dos complexos Cruzeta e Granítico 
Rio Quixeramobim (canto noroeste da imagem) separados das demais unidades pela zona de cisalhamento Senador 
Pompeu. Notar também valores magnéticos muito baixos (seta vermelha) e altos (seta preta) de forma linear e estreita, 
indicando corpos profundos que estão relacionados aos Diques Máficos Rio Ceará - Mirim. 

A B

3.2 - ORTOGNAISSE CAJAZEIRA 
(PP2γcz)

3.2.1 - Comentários gerais

Os trabalhos anteriores que abordaram 
as rochas do Complexo Acopiara descreveram a 
unidade como sendo um conjunto de metamorfitos 
dominados por protólitos sedimentares, com 
ocorrência de rochas ortoderivadas. Neste 
mapeamento foi possível individualizar corpos de 
ortognaisses migmatizados aflorantes na área que 
abrange o Complexo Acopiara, entre as zonas de 
cisalhamento Senador Pompeu e Orós, denominados 
neste projeto de Ortognaisse Cajazeira. 

3.2.2 - Descrição da unidade

A área tipo do Ortognaisse Cajazeira 
ocorre nos arredores dos povoados de Santa 
Maria e de Cajazeira, que empresta o nome a 
unidade. Boas exposições estão presentes na 
vizinhança de Vertente e a norte do distrito 
de Ibicuã. Os litotipos afloram em formas de 
lajedos, abaulados e alongados (Fig. 3.7A). Seus 
contatos são tectônicos por cavalgamento, por 
vezes de transcorrência oblíqua com o Complexo 
Acopiara. É comum encontrar fragmentos 
desses ortognaisses envolvidos na deformação 
e migmatização, juntos com rochas xistosas e 
paragnáissicas do Complexo Acopiara. Também, 
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ocorrem como xenólitos nos granitos mais novos 
(p. ex. batólito Banabuiú).

Estes ortognaisses possuem coloração 
cinza, granulação fina a grossa, às vezes 
porfirítico. Contêm enclaves microgranulares 
estirados, de composição máfica, às vezes 
porfiríticos, semelhantes a diques sin-plutônicos. 
São frequentes leucossomas graníticos e 
quartzo-feldspáticos, dobrados e redobrado, 
configurando um arranjo complexo, encaixados 
concordantes e subconcordantes a foliação, e 
boudinados (Fig. 3.7B). Contudo, alguns menos 
expressivos são discordantes, tardios em relação 
à deformação regional. Observam-se localmente 
bandas de cisalhamento descontínuas e 
discordantes a foliação milonítica, preenchidas 
por quartzo e epidoto. O bandamento gnáissico 

é bem proeminente. Quando esta estrutura não 
é bem marcada, as rochas apresentam uma 
foliação milonítica de caráter transcorrente. 

Microscopicamente, os ortognaisses são 
constituídos por plagioclásio, quartzo, biotita 
e epidoto. A ocorrência de hornblenda é mais 
limitada. Ortoclásio, apatita, zircão, alanita, 
titanita, monazita e minerais opacos são minerais 
subordinados. São rochas de composições 
predominantemente granodioríticas. A 
textura exibida varia de granoblástica a grano-
lepdoblástica, com foliação descontínua 
desenhada pelo alinhamento anastomosado 
de biotitas ora individuais ora em aglomerados 
que parecem contornar cristais individuais de 
feldspatos e/ou aglomerados ora quartzosos, 
ora quartzo-feldspático.

Figura 3.7 – Ortognaisse Cajazeira. A: exposição do Ortognaisse Cajazeira (afloramento EP 356). Ponto de datação.

A B

 3.2.3 - Características geofísicas

A imagem gamaespectrométrica não 
define bem esta unidade, assim como nos outros 
produtos geofísicos obtidos neste projeto. No 
entanto, onde ocorrem as maiores exposições 
mapeáveis, a assinatura mostra predominância 
de taxas de contagem intermediária entre os 
canais potássio e urânio (Fig. 3.6A). 

3.2.4 - Informações geocronológicas e 
correlação

Selecionou-se uma amostra de 
ortognaisse para datação, pelo método U-Pb 
em zircão via Laser Ablation - Inductively 
Coupled Plasma - Mass Spectrometry (LA 

- ICP - MS), do ponto EP 356 (Fig. 3.7B). Os 
zircões (Tab. 3.2 e Fig. 3.8A) revelaram uma 
idade de 2.106±16 Ma (intercepto superior) 
interpretado como idade de cristalização do 
protólito (Fig. 3.8B). O intercepto inferior 
indicou uma idade 566±230 Ma (erro 
extremamente elevado) (Fig. 3.8B), que 
pode sugerir efeito metamórfico do Evento 
Brasiliano. Os dados Sm-Nd obtidos para o 
ortognaisse indicaram idade-modelo (TDM) 
de 2,46 Ga e εNd (t = 2.106 Ma) de – 2,96, 
evidenciando retrabalhamento crustal do 
início do Paleoproterozoico na formação 
do protólito do Ortognaisse Cajazeira. 
Correlaciona-se essa unidade com os 
ortognaisses do Complexo Jaguaretama de 
idade riaciana.
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Tabela 3.2 – Resultados analíticos U-Pb em zircão pelo método LA - ICP – MS da amostra EP 356 (Ortognaisse Cajazeira).

Figura 3.8 – Ortognaisse Cajazeira. A: fotomicrografia dos zircões da amostra EP 356. B: diagrama da concórdia para os 
dados de zircão da amostra EP 356. 

A B

3.3 - COMPLEXO ACOPIARA

3.3.1 - Comentários gerais

A região que compreende atualmente as 
rochas do Complexo Acopiara já foi incorporada por 
Campos et al. (1979) no Complexo Caicó. O termo 
Acopiara foi inicialmente referido por Medeiros 
et al. (1993), no mapeamento da Folha Catarina 
(1:100.000), em alusão à associação de rochas 
gnáissicas (orto-paragnaisse) e migmatíticas, 

enriquecidas por um conteúdo grafitoso e 
sheelitífero, sendo, naquela época, integrante do 
Complexo Gnáissico-Migmatítico (Sub-unidade 
Acopiara-Hebron). Posteriormente, Vasconcelos 
& Gomes (1998) agruparam esses litotipos no 
Complexo Ceará, em virtude da predominância de 
rochas de origem sedimentar naquela unidade. 
Trabalhos regionais subsequentes de Gomes & 
Vasconcelos (2000) e Ferreira & Santos (2000) 
utilizaram para esses litotipos a designação de 
Complexo Acopiara.
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3.3.2 - Descrição da unidade

Na Folha Senador Pompeu as rochas do 
Complexo Acopiara distribuem-se amplamente 
entre as zonas de cisalhamento Senador Pompeu 
e Orós. Por se tratar de uma unidade que 
compõe rochas afetadas por graus variados de 
migmatização, introduziu-se no seu mapeamento 
a separação, conforme a predominância, de 
rochas metatexíticas, diatexíticas e faixas de 
litotipos poupadas da intensa migmatização. Por 
isso, o complexo, como um todo, foi subdividido 
em unidades Acopiara, Metatexitos e Diatexitos 
descritas a seguir:

3.3.2.1 - Acopiara (NPa)

Representa uma associação de 
rochas que não foi fortemente afetada pela 
migmatização. É definida principalmente 
por uma faixa N-S, relativamente estreita e 
contínua, situada no lado oriental da folha. 
Suas melhores exposições ocorrem a noroeste 
de São José de Solonópole e nos arredores do 
povoado de Cachoeirinha. Também ocorrem 
em forma de megaxenólitos alongados, 
embutidos no Granito Banabuiú e, ainda, 
podendo ocorrer como lentes encontradas 
em meio aos metatexitos e diatexitos do 
Complexo Acopiara, cuja relação se dá, 
normalmente, por contato gradacional, 
podendo, no entanto ocorrerem, em alguns 
afloramentos, contatos abruptos (tectônico). 
Os afloramentos são rasteiros e os litotipos 
geralmente apresentam grau intermediário 
de intemperismo.

A unidade Acopiara caracteriza-se 
por apresentar diversos xistos, paragnaisses, 
quartzitos e rochas calcissilicáticas, com 
intercalações de anfibolitos, que serão descritos 
a seguir:
a) Xistos

Constituem-se pela predominância de 
xistos com granada, silimanita e, comumente, 
material grafitoso, intercalados com lentes 
subordinadas, geralmente, descontínuas de 
quartzitos puros ou micáceos. Apresentam 
colorações cinza esverdeada, cinza avermelhada e 
castanho, granulação fina a média, normalmente 
de aspecto sedoso. 

A petrografia revelou variedades 

como muscovita-biotita-quartzo xisto, 
biotita-muscovita xisto e granada-muscovita-
sericita-clorita xisto. A textura varia de 
lepidoblástica a granoblástica, tendo como 
assembleia mineral mais frequente biotita, 
muscovita, clorita, sericita, plagioclásio 
(albita), quartzo, granada e grafita (Fig. 
3.9A). Raramente contêm apatita, zircão 
e magnetita. Em algumas amostras, as 
granadas (almandina) são produtos da 
reação biotita + quartzo, pois elas têm 
biotita ao seu redor e no seu interior. Em 
alguns xistos são comuns as biotitas estarem 
associados às lamelas de minerais opacos, 
em forma de estruturas em pente, que 
parece tratar-se de hematita especular e/ou 
manganês. O microbandamento é marcado 
pelas bandas micáceas, com xistosidade em 
arranjo paralelo de lamelas longas e finas de 
biotita e muscovita (Fig. 3.9B). Por vezes elas 
aparecem como finas bandas micáceas com 
textura decussada, que podem caracterizar 
uma estratificação sedimentar (S0). Quando 
presentes, as bandas quartzo-feldspática 
são finas, muitas vezes, exibem estrutura 
em ribbon (Fig. 3.9B). Ocorrem biotitas sin-
tectônicas, localmente em forma de mica-
fish, além de crenulação destacada por 
dobramentos e clivagem de crenulação, 
gerada pela transposição de xistosidade. 

A paragênese mineralógica 
principal indica a passagem de biotita → 
K-feldspato → silimanita → granada, que 
define metamorfismo progressivo em que 
foram submetidos os xistos, em condições 
compatíveis ao fácies anfibolito alto (zona 
superior da sillimanita ou segunda isógrada 
da silimanita) a temperatura e pressão, 
respectivamente, em torno de 790°C e 
8kbar (Winter, 2010). Nesses xistos pode ter 
ocorrido a reação muscovita + quartzo → 
Al2SiO5 + K-feldspato + H2O (Yardley, 1994). 
Foi também definido condições de fácies 
xisto verde alto, cuja presença de restos 
de porfiroblastos de granada, associada à 
clorita, indica retrometamorfismo de grau 
médio para baixo.

Apresentam como protólito dominância 
de rochas pelíticas, não menos raras psamíticas, 
por vezes como ritmitos que assemelham-se a 
seqüências turbidíticas (Figs. 3.10A e B).
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b) Paragnaisses
São gnaisses de colorações, variando de 

cinza a cinza castanho, na maioria de granulação 
fina, mas se faz presente granulação grossa 
com aparência de metagrauvaca. Destacam-se 
nas rochas minerais de granada, silimanita e, 
raramente, cianita (Fig. 3.11A).

A petrografia revelou litotipos de textura 
granolepidoblástica, formados basicamente 
por plagioclásio, biotita, quartzo, muscovita e 
K-feldspato (Fig. 3.11B). O arcabouço é definido 
pelo arranjo de cristais anedrais-subedrais de 
plagioclásio e, subordinadamente, quartzo. 
As biotitas têm terminações denteadas com 
inclusões de apatitas e zircões, e alterações para 
minerais de óxidos de ferro que se instalaram ao 
longo da clivagem. Ocorrem cristais de fibrolitas 

associadas às muscovitas de lamelas finas e 
estreitas. Quando presentes cristais de cianita 
têm formas prismáticas e subedrais.

As paragêneses identificadas foram 
biotita flogopítica + sillimanita + K-feldspato e 
muscovita + cianita + K-feldspato. A presença 
de silimanita fibrolítica é compatível com 
metamorfismo da primeira isógrada da silimanita 
(fácies anfibolito alto). A cianita, coexistindo 
com K-feldspato, pode sugerir efeito de pressão 
acima de 7,1kbar (Yardley, 1994), enquanto que 
a transformação polimórfica silimanita = cianita 
ocorre em torno de 690°C (Winter, 2010).

A presença de cianita e silimanita numa 
mesma rocha é rara, que pode ser resultado de 
registro da mudança gradual de condições de 
pressão, haja vista que a cianita se forma em alta 

Figura 3.9 – Complexo Acopiara. A: fotomicrografia de cristais restíticos de biotita com minerais opacos ocupando as 
suas clivagens. Lamelas de grafita se mostram dispersas na secção; Bt = biotita; Gf = grafita; Op = minerais opacos. (LN 
10X) (lâmina delgada do xisto da amostra EP 305). B: secção delgada de rocha com textura lepidoblástica rica em veios 
e ribbons monocristalinos de quartzo, com recristalização por deslocamento de limite de grãos; Pl = plagioclásio (LP 4X) 
(amostra de xisto EP 45).

Figura 3.10 – Complexo Acopiara. A: ritmito com leitos de espessuras centimétricas de materiais psamítico esbranquiçado 
(quartzito) e pelítico cinza (predominante) (afloramento EP 84). B: em perfil, clivagem de crenulação (seta vermelha) em 
quartzo micaxisto (amostra EP 718).

A B

A B
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Figura 3.11 – Complexo Acopiara. A: paragnaisse migmatizado incipientemente. Cristais de cianita bem desenvolvidos 
(seta) (afloramento EP 281). B: em lâmina delgada textura granolepdoblástica do paragnaisse. Notar passagem de biotita 
para muscovitas (Mu1 e Mu2) e ortoclásio, reação típica do fácies anfibolito, segunda isógrada da sillimanita. Qz = 
quartzo; Or = ortoclásio; Bi = biotita; Pl = plagioclásio; Mu= muscovita (amostra EP 281).

A B

pressão e a silimanita em condição de pressão 
intermediária. São rochas de protólitos pelíticos/
psamíticos.
c) Anfibolitos (NPaaf)

Compõem-se de orto e paranfibolitos, 
mapeados em estreitas lentes, intercalados aos 
xistos e paragnaisses, e associados às rochas 
calcissilicáticas (NPacs). Os anfibolitos possuem 
coloração verde escura a escura (Fig. 3.12A) e 
apresentam foliação penetrativa e bandamentos, 
dado pela alternância de níveis finos de quartzo 
ou quartzo-feldspáticos e dos minerais ferro-
magnesiano. Os anfibolitos serão descritos a 
seguir:

Paranfibolitos: a maioria exibe 
granulação fina a média, raramente grossa. A 
petrografia revelou textura nematoblástica, cujos 
constituintes principais são cristais de anfibólio 
(tremolita-actinolita), plagioclásio, epidoto, 
quartzo e, subordinadamente, titanita, óxidos 
de ferro (ilmeno-magnetitas), rutilo e apatita. 

Alguns paranfibolitos contêm cummingtonita 
magnesífera, rodonita, grafita e piemonita (?). 
São rochas microbandadas onde observam-se 
alternância de bandas máficas descontínuas, 
compostas por prismas de anfibólio e cristais 
de epidoto, alternando-se com bandas félsicas 
caracterizadas pelo alinhamento de ripas de 
plagioclásio que seguem a mesma orientação 
dos anfibólios. Os cristais de epidoto são quase 
sempre anedrais e simplectíticos, constituindo 
as bandas máficas (Fig. 3.12B). Ocorrem 
intercrescimentos de epidoto-plagioclásio, 
epidoto-quartzo e epidoto-anfibólio. Os cristais 
que constituem essas rochas, especialmente 
plagioclásios e anfibólios, exibem contatos 
retos, formando ângulos de cerca de 120º. As 
principais paragêneses são actinolita - tremolita 
+ talco + plagioclásio e cordierita + rodonita + 
cummingtonita (+ grafita) que são compatíveis 
a condições metamórficas do fácies anfibolito. 
Os intercrescimentos simplectíticos observados 

Figura 3.12 – Complexo Acopiara. A: blocos de anfibolito, de granulação fina a média (afloramento EP 528). B: 
fotomicrografia tomada em luz polarizada, mostrando banda plagioclásio-epidosítica, com cristais de epidoto, contendo 
inclusões de anfibólio (LP 10X). Pl = plagioclásio; Ep = epidoto; Af = anfibólio, (amostra EP 528).
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sugerem desestabilização do anfibólio para 
epidoto e plagioclásio, indicativo de pressões 
mais baixas, mas dentro do fácies anfibolito. 
A presença de cordierita evidencia trajetória 
de metamorfismo progressivo de médio a alto 
grau, que atingiu condições de migmatização, 
seguido por retrometamorfismo, marcado pela 
pinitização das cordieritas. Estes anfibolitos 
são derivados de margas. Os com grafita pode 
representar BIF maganesífero.

Ortoanfibolitos: são rochas de granulação 
média a grossa, constituídas principalmente por 
anfibólio (hornblenda actinolítica), plagioclásio 
e granada. Como acessórios ocorrem quartzo, 
titanita e minerais opacos. Análise petrográfica 
revelou textura nematoblástica, localmente 

decussada e granoblástica. Cristais de anfibólio 
são poiquilíticos, ricos em inclusões de granada 
e plagioclásio, com os quais também formam 
simplectitos (Figs. 3.13A e B). As granadas são 
distribuídas heterogeneamente como inclusões 
nos anfibólios, que se mostram intercrescidos 
com plagioclásio. A principal paragênese 
encontrada é constituída por granada + anfibólio 
+ plagioclásio, que define condições do fácies 
anfibolito. A textura simplectítica tem sido 
interpretada como resultante da cristalização por 
descompressão. Assim, é possível ter ocorrido 
um pico metamórfico de alta pressão, com 
posterior reequilíbrio em mais baixa pressão. 
Esses anfibolitos são possivelmente derivados 
de rochas de composição basáltica.

A B

d) Rochas calcissilicáticas (NPacs)
As rochas calcissilicáticas ocorrem 

na forma de corpos lenticulares, métricos 
a quilométricos, intercalados aos xistos, 
paragnaisses e associados aos anfibolitos. 
Mas, ocorrem também lentes em meio aos 
diatexíticos e metatexíticos, representando 
rochas refratárias no processo de migmatização. 
Entre os povoados de Riacho Pontal e Boa Fé 
ocorrem boas exposições, com lente acima de 
2km de espessura. Em rochas calcissilicáticas nos 
arredores de Milhã já foram exploradas sheelitas. 
O contato com os anfibolitos é gradacional em 
certos afloramentos.

São rochas de coloração cinza esverdeado 
a verde claro, granulação fina a grossa, de 
feições variadas, desde homogêneas a litotipos 
venulados por material quartzoso ou quartzo-

feldspático, algumas com feições tipo stockwork 
(Figs. 3.14A e B). 

Em lâmina delgada as rochas 
calcissilicáticas mostram texturas granular, 
granoblástica, nematoblástica e, localmente, 
decussada, constituídas por plagioclásios, 
piroxênios (grupo diopsídio-hedenbergita), 
epidotos, anfibólios (hornblendas actinolíticas), 
quartzos e, em menor proporção, granadas, 
titanitas e minerais opacos. Os cristais de 
plagioclásio e epidoto constituem o arcabouço 
das rochas. Anfibólios, por vezes, formam 
núcleos dos epidotos. Os plagioclásios, ao longo 
de fraturas, desenvolveram cristais de epidoto e 
clorita. Estruturas bandadas compõem bandas 
ricas em minerais máficos e quartzo, definindo a 
foliação. Veios de quartzo de espessura variável, 
mas milimétrica, se mostram concordantes à 

Figura 3.13 – Complexo Acopiara. A: secção delgada exibindo aglomerado de anfibólio (Af) e simplectitos anfibólio-
plagioclásio. Cristais de anfibólio são essencialmente poiquilíticos, ricos em inclusões de granadas (Grt) anedrais 
arredondadas. Também são vistos grandes cristais de titanita (Ttn) com ilmenita (Im) inclusa (amostra EP 53). B: grande 
cristal de anfibólio (Af) poiquilítico, exibindo inclusões de granadas (Grt) e cristais de plagioclásio (Pl) (amostra EP 53).
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Figura 3.14 – Complexo Acopiara. A: blocos de rocha calcissilicática brechada (afloramento EP 14). B: rocha 
calcissilicática rica em granada (seta vermelha) (afloramento EP 289).

foliação e indicam uma remobilização local da 
sílica. Os cristais de plagioclásio e microclina 
são poiquilíticos ricos em inclusões de granada 
e anfibólios, com os quais também formam 
simplectitos.

A paragênese principal compreende 
plagioclásio + clinopiroxênio + epidoto, sendo o 
fácies metamórfica do campo epidoto anfibolito. 
A presença de clinopiroxênio em rochas 
calcissilicáticas evidencia altas temperaturas 
(±850ºC) alcançadas pelo metamorfismo. 
Entretanto, anfibólios e epidotos retratam um 
reequilíbrio metamórfico em temperaturas mais 
baixas. Os protólitos são certamente margas.
e) Quartzitos (NPaq)

Os quartzitos ocorrem como faixas 
estreitas (centimétricas) e em forma de corpos 
lenticulares, que atingem comprimentos 
quilométricos, intercalados aos xistos e 

paragnaisses. Suas melhores exposições 
encontram-se a sudoeste do povoado de 
Cajazeira, mas ocorrem também em um serrote, 
Repetidora Montimo, situado no extremo 
sudoeste da localidade de Ibicuã (Fig. 3.15A). 
São rochas de granulação média a grossa, 
coloração com tons avermelhado, creme em 
alteração e esbranquiçados. Os quartzitos 
impuros consistem de quartzo, muscovita e, em 
menor frequência, biotita, K-feldspato e minerais 
opacos, enquanto os puros essencialmente por 
quartzo (Fig. 3.15B). A petrografia dos quartzitos 
micáceos caracteriza-se por microbandamento 
rico em mica, alternando com bandas ricas em 
quartzo. As bandas quartzosas predominam 
sobre as micas que emprestam para a rocha 
uma textura granolepidoblástica, localmente 
xistosa. Essas bandas consistem de aglomerados 
policristalinos de quartzo e plagioclásio, 

Figura 3.15 – Complexo Acopiara. A: serrote sustentado por quartzito no extremo sudoeste da Folha Senador Pompeu. 
Repetidora Montimo. B: afloramento rasteiro (EP 357) de quartzito puro intercalado a níveis mais micáceos. 
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exibem cristais recristalizados do tipo ribbons 
monocristalinos. As bandas ricas em mica são 
constituídas por muscovita e rara biotita. As 
muscovitas exibem lamelas longas e finas, as 
vezes, em feição mica-fish.

A paragênese, dos quartzitos impuros, é 
definida por muscovita + quartzo + K-feldspatos 
(raros cristais), que sugere passagem de biotita 
para K-feldspato, tendo como intermediário a 
muscovita. Portanto, interpreta-se uma reação 
de metamorfismo progressivo, que caracteriza 
a isógrada da silimanita, mesmo que esta 
não esteja presente, em condições do fácies 
anfibolito alto. São rochas derivadas de psamitos 
e semi-pelitos.

3.3.2.2 - Diatexitos (NPad)

Os diatexitos ocupam 
predominantemente os setores sudoeste e 
sudeste, tendo bons afloramentos rasteiros e 
em forma de pequenos lajedos nos arredores 
dos povoados de Espírito Santo, Monte Mirim e 
Penedo. A relação de contato entre as unidades 
Metatexitos e Diatexitos é normalmente 
gradacional, embora ocorram casos de contato 
abrupto entre ambos, que pode estar associado 

à mobilidade de material diatexítico ou por 
tectônica. O contato gradacional também 
é verifica entre os Diatexitos e o Granito 
Banabuiú, que de certo modo dificulta a definir 
o contato dos mesmos, como observado no 
trecho a partir de cidade de Solonópole para o 
distrito de São José de Solonópole.

Os diatexitos são rochas de granulação 
geralmente grossa, inequigranulares, coloração 
cinza clara a rosada, com predomínio de feldspato 
e quartzo, mas conteúdo apreciável de biotita e 
muscovita, às vezes silimanita e granada.

Baseado na proporção qualitativa de 
minerais máficos, no campo, identificou-se os 
seguintes diatexitos: leucocráticos, predominantes, 
tendem a ser mais homogêneos, inclusive com 
textura ígnea bem definida, exibindo cristais de 
feldspatos orientados e deformados, sem ou 
poucos schlieren biotíticos (biotita abaixo de 10%) 
(Fig. 3.16A). Os mesocráticos contêm entre 10 
e 30% de biotita, rico em schlieren biotítico, que 
define a foliação e frações residuais decorrente de 
fusão in situ (Figs. 3.16B e C). Os melanocráticos são 
menos frequentes do que os demais, geralmente 
bem foliados, contendo porções acima de 30% de 
biotita, e sempre estão associados aos diatexitos 
mesocráticos (Fig. 3.16D).

Figura 3.16 – Complexo Acopiara. A: diatexito leucocrático com cristais de feldspato bem desenvolvidos orientados 
e deformados, com foliação ondulante - crenulação (afloramento EP 189). B: diatexito mesocrático com schlieren 
biotítico, definindo a foliação (afloramento EP 468). C: diatexito mesocrático apresentando porções de melanossoma 
(concentrações de biotita) (afloramento EP 397). D: exemplar de diatexito melanocrático (afloramento EP 125). 
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3.3.2.3 - Metatexitos (NPam)

São rochas frequentemente expostas 
nas porções centro-sul e sudoeste da folha. 
Mas, os melhores afloramentos estão na BR-
226, próximo à cidade de Senador Pompeu, e 
no perfil que liga Senador Pompeu ao distrito de 
Engenheiro José Lopes. Ocorrem em pequenos 
cortes de estrada, rasteiros, raramente em 
lajedos, e estão intensamente intemperizados. 
Os Metatexitos apresentam contato tectônico 
com os complexos Cruzeta e Granítico Rio 
Quixeramobim (Fácies Muxurê Novo) através 
da zona de cisalhamento Senador Pompeu, no 
quadrante noroeste da folha. A relação com as 
outras unidades do Complexo Acopiara se dá, 
normalmente, em contatos gradacionais com 
os Diatexitos e a unidade Acopiara, podendo, 
no entanto ocorrerem, em alguns afloramentos, 
contatos abruptos (tectônico). Enquanto que 
a relação com a unidade Granito Banabuiú é, 
geralmente, intrusiva.

As porções neoformadas da migmatização 
apresentam como leucossomas materiais 
constituídos, essencialmente, por quartzo e 
plagioclásio, sendo mais incomum biotita, 
K-feldspato, granada e silimanita, dando variedades 
composicionais graníticas, granodioríticas 
a tonalíticas/trondhjemíticos. Apresentam 
espessuras centi a decimétricas, granulação média 
a pegmatoide, orientados paralelamente à foliação 
metamórfica impressa nos paleossomas ou estão 
em discordância, preenchendo subordinados 
locais de dilatação. Formam, em alguns casos, 
corpos tabulares de injeção, que atingem 
dimensões métricas, cuja foliação é suave, definida 
por alinhamentos de biotita e muscovita ou mais 

penetrativa, evidenciada por foliação milonítica 
(EP 3.17A). Já os melanossomas são formados 
por franjas centimétricas de biotita, geralmente, 
contornando os leucossomas.

Nos paleossomas dominam micaxistos e 
biotita gnaisses, além de lentes de calcissilicáticas 
e quartzitos oriundos da unidade Acopiara. 
Os protólitos gnaissificados tem aspecto 
grauvaquiano e predominam, principalmente, 
na faixa de rocha que vem desde o povoado de 
Encantado (noroeste da folha) até as proximidades 
de Engenheiro José Lopes. Apresentam 
geralmente foliação gnáissica facoidal. 

Os metatexitos do Complexo Acopiara 
exibem comumente estrutura estromática, 
caracterizada por numerosos bandamentos bem 
marcados, geralmente dobrados em formas 
complexas e crenulados, com alternância de 
leucossomas e melanossomas (neossomas) (Fig. 
3.17B). 

O desenvolvimento das primeiras feições 
de migmatização nos metapelitos, litotipos que 
predominam nos paleossomas, foi produzida 
próximo da segunda isógrada da silimanita, pelo 
fato que a destruição da muscovita pode gerar 
uma fase fundida, ou seja, muscovita + (biotita) + 
quartzo + H2O → silimanita + fusão (Yardley, 1994).

3.3.3 - Características geofísicas

As características geofísicas, em 
imagem gamaespectrométricas, mostram que 
no Complexo Acopiara há predominância de 
altas taxas de contagem no canal do tório, 
intermediárias entre os canais tório – potássio 
e altas taxas nos três canais (tons branco), 
principalmente nos domínios dos metatexitos 

Figura 3.17 – Complexo Acopiara. A: em perfil metatexito estromático com injeção concordante de metaleucogranito 
(afloramento EP 772). B: metatexito com dobramento crenulado (afloramento EP 04).
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e diatexitos (Fig. 3.6A). Porém, este efeito de 
mistura obtido neste produto geofísico pode 
estar relacionado à contribuição de outras 
rochas, como os pequenos corpos da unidade 
Granito Banabuiú, que não apresentam uma 
assinatura peculiar nesta porção da folha. 
Geralmente as rochas paraderivadas com fraca 
ou sem migmatização (unidade Acopiara) estão 
com baixas taxas de contagem nos três canais 
(tonalidade mais escura).

3.3.4 - Informações geocronológicas e 
correlações

Neste projeto coletou-se amostra de 

quartzito micáceo do Complexo Acopiara 
para análise geocronológica, pelo método 
U-Pb via Laser Ablation - Inductively Coupled 
Plasma - Mass Spectrometry (LA - ICP - MS), 
do ponto EP 357 (Fig. 3.15B). Os dados aqui 
apresentados são de zircões detríticos (Tab. 
3.3 e Fig. 3.18A). A idade obtida para o zircão 
mais novo foi de 929 Ma e mais velha de 3,18 
Ga. A maior população obtida foi em torno de 
2,1 Ga (Fig. 3.18B). A idade mais nova indica, 
necessariamente, uma sedimentação a partir 
do Neoproterozoico (Toniano) para a sequência 
quartzítica, portanto, a idade máxima de 
deposição das rochas metassedimentares do 
Complexo Acopiara.

Tabela 3.3 –– Resultados analíticos U-Pb em zircão detrítico pelo método LA - ICP – MS da amostra EP 357 (quartzito 
Acopiara).
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Figura 3.18 – Complexo Acopiara. A: fotomicrografia dos zircões da amostra EP 357. B: diagrama de frequência para as 
idades dos grãos detríticos da amostra EP 357 do quartzito Acopiara.  
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As outras idades são evidências de 
proveniências variadas, sendo a principal fonte 
segmento crustal Paleoproterozoico, como 
encontrado em rochas dos domínios Ceará 
Central (2,13 a 2,17 Ga) e Jaguaribeano (2,19 
e 2,2 Ga). Boa parte dos zircões mais antigos 
pode ter origem de núcleo arqueano como o 
do Complexo Cruzeta (2,77 a 2,8 e 3,27 Ga) 
nas proximidades. Quanto às populações, cujas 
idades são ao redor de 1,0 e 1,8 - 1,9 Ga, o que 
se tem conhecimento a estas idades na Província 
Borborema, podem ser atribuídas ao Cariris 
Velho (zircões do final do Esteniano – início do 
Toniano) na Zona Transversal e ao Orós-Jaguaribe 
(zircões do final do Orosiriano) na Borborema 
Setentrional. Evento geológico importante entre 
1,4 - 1,5 Ga ainda não é bem claro na Província 
Borborema e os dados são mais escassos. 
Recentemente, Amaral et al. (2010) dataram 
zircões em rochas metamáficas, na região de 
Forquilha (CE), obtendo idades no intervalo de 
1,5 - 1,6 Ga. Na região de Orós, Sá (1991) datou 
ortognaisse porfirítico de afinidade alcalina de 
1,7 Ga e metagabro de 0,9 Ga interpretados 
como de contexto anorogênico. 

A idade-modelo (TDM) obtida para o 
quartzito Acopiara foi de 2,13 Ga, demonstrando 
o predomínio de contribuição de sedimentos 
provenientes de crosta paleoproterozoica, que 

foi verificado nos zircões detríticos.
O Complexo Acopiara pode ser 

correlacionado com o Complexo Ceará (Unidade 
Independência), do Domínio Ceará Central, 
como sendo bacia de idade neoproterozoica.

3.4 - GRANITO BANABUIÚ  
(NP3γ1b)

3.4.1 - Comentários gerais

Na Folha Quixeramobim Almeida et 
al. (2008) individualizaram dois granitos de 
composição tipo S, o Banabuiú e o Nenelândia. 
Neste projeto foram reunidos estes dois 
corpos, que igualmente ocorrem na área de 
trabalho, além de outros leucogranitos, a duas 
micas, cartografados no domínio do Complexo 
Acopiara, os quais são ora denominados de 
Granito Banabuiú.

3.4.2 - Descrição da unidade

A distribuição dos litotipos da 
unidade representa quase a metade da Folha 
Senador Pompeu. São corpos que possuem 
formas alongadas e dimensões variadas. Os 
batólitos Nenelândia e Banabuiú, situados, 
respectivamente, nas porções norte-noroeste 
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e nordeste da folha, são os mais expressivos 
desta unidade. Apresentam formas, 
aproximadamente, elípticas e alongadas nas 
direções NE-SW (Nenelândia) e N-S (Banabuiú). 
Boas exposições destes batólitos estão nos 
arredores dos povoados de Salão, Japão, Piragí, 
Bom Jesus de Cima e Olho D’água, e formam 
normalmente lajedos arrasados. Os batólitos 
mostram geralmente contato gradacional com 
os Diatexitos. Com os Metatexitos a relação de 
contato, às vezes, é gradacional ou por tectônica, 
enquanto com a unidade Acopiara o contato é 
intrusivo. É comum encontrar, principalmente 
a noroeste de Solonópole, dentro do batólito 
Banabuiú, restos de rocha calcissilicática, 
xisto, paragnaisse, ortognaisse e metatexito, 
compondo megaxenólitos. Nos locais onde 
ocorrem pequenos xenólitos, são frequentes 
estruturas diatexíticas schlieren, nebulíticas e 
schollen.

Os corpos menores posicionam-se, 
principalmente, num trend N-S, aflorantes desde 

o povoado de Carnaubinha até a região entre o 
distrito de São José de Solonópole e a cidade de 
Irapuan Pinheiro. Boas exposições destes corpos 
ocorrem em lajedos e matacões nos arredores 
dos povoados de Baixio, Lagoa das Neves e Águas 
Belas. A relação de contato deles com os Diatexitos 
e Metatexitos é gradacional e com a unidade 
Acopiara é intrusivo. Na porção sul-sudeste da 
área, no interior de alguns corpos menores, 
encontrou-se rochas gondíticas, possivelmente 
resto de cherts ferro-manganesíferos de origem 
exalativa, oriundos das rochas metassedimentares 
da unidade Acopiara.

A unidade Granito Banabuiú é constituída 
por metaleucogranitos, de colorações branca, cinza 
esbranquiçada e branca rosada, de granulação fina 
a grossa, às vezes muito grossa, e são raramente 
porfiríticos (Figs. 3.19A e B). Geralmente as rochas 
são gnaissificadas e a foliação é caracterizada 
por alinhamentos de micas, nos termos mais 
isotrópicos, quando é menos penetrativa, e 
anastomosada, quando é milonítica.

Figura 3.19 – Granito Banabuiú. A: metaleucogranito a duas micas, contendo granada e turmalina (afloramento EP 54). 
B: ponto da datação U/Pb em zircão do Granito Banabuiú na BR-226, entre Milhã e Senador Pompeu (afloramento EP 
22). C: Fotomicrografia de metaleucogranito milonítico, exibindo sombras de recristalização assimétricas marcadas por 
cristais ovalados e formação de mica-fish (LP 10X). 
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 Os minerais presentes, em escala 
mesoscópica, são de quartzo, feldspato, biotita 
e/ou muscovita, menos frequentes, granada 
e silimanita, e esporadicamente turmalina. 
A petrografia revelou, além destes minerais, 

constituintes de fases acessórias como apatita, 
zircão e minerais opacos. Os cristais de 
K-feldspato são de microclínio e pertita. A textura 
varia de granoblástica a lepidogranoblástica 
(Fig. 3.19C). Os litotipos são caracterizados por 
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arcabouço granular quartzo-feldspático, onde 
lamelas de biotitas e muscovitas se dispõem ora 
isoladas ora em aglomerados, às vezes a foliação 
é desenhada pela organização descontínua de 
biotitas isoladas anastomosadas ao longo dos 
contatos entre feldspatos, não configurando 
plano de xistosidade. Também ocorre arranjo 
subparalelo descontínuo de biotitas e 
muscovitas que contornam microfacoides mono 
e/ou policristalinos de microclina, bem como de 
plagioclásio, ambos, juntamente com o quartzo, 
constituindo o arcabouço. Cristais de granadas 
ocorrem como blastocristais, configurando uma 
estrutura microporfiroblástica. A composição 
dos litotipos é unicamente granítica

Um fato importante a ser salientado é 
a presença de corpos pegmatíticos no bátólito 
Banabuiú mineralizados em berilo, muscovita, 
turmalina e elementos como Li, Ta, Nb e W, 
alinhados segundo as direções N-S, NE-SW e 
W-E, pertencentes à Província Pegmatítica de 
Solonópole (vide Capítulo 7).

3.4.3 - Características geofísicas

Na imagem gamaespectrométrica é 
visível à distinção entre os batólitos Banabuiú 
e Nenelândia (Fig. 3.6A). Neste ocorrem taxas 
de contagem altas nos três canais e também 
intermediárias entre os canais potássio e urânio. 
Quando a taxa de contagem é baixa nos três canais, 
as rochas associadas são as metassedimentares 
da unidade Acopiara, que formam megaxólitos 
como observado no ponto EP 718. Já no batólito 
Banabuiú a assinatura é mais heterogênea, 

provavelmente devido ao aporte grande de 
xenólitos, embora tenha certa predominância nas 
contagens intermediárias entre os canais potássio 
- tório e potássio - urânio. 

3.4.4 - Informações geocronológicas

Foi amostrado para datação pelo método 
U/Pb em zircão via Laser Ablation - Inductively 
Coupled Plasma - Mass Spectrometry (LA - ICP - 
MS), um leucogranito do ponto EP 22 do batólito 
Nenelândia (Fig. 3.19B). Por se tratar de granito 
tipo S, tomou-se o cuidado de datar as bordas dos 
zircões (Tab. 3.4 e Fig. 3.20A). Os cristais de zircão 
analisados ofereceram uma idade de 620 ± 6 Ma, 
interpretada como sendo de cristalização (Fig. 
3.20B). Por outro lado, análises de núcleo de três 
zircões resultaram em idades entre 650 – 690 Ma. 
Seis núcleos revelaram idades entre 720 – 850 Ma. 
Estes zircões são interpretados como herdados.

A idade-modelo (TDM) obtida de 2,3 Ga 
e o εNd (t = 0,62Ga) de - 7,94 são sugestivos de 
forte contribuição crustal de protólitos oriundos 
de crosta paleoproterozoica. 

3.5 - MONZONITO QUIXADÁ 
(NP3γ2q)

3.5.1 - Comentários gerais

O Monzonito Quixadá faz parte da 
denominação dada por Almeida & Ulbrich (2003) 
de Magmatismo Sertão Central em referência 
a granitogênese brasiliana da parte central 

Tabela 3.4 – Resultados analíticos U-Pb em zircão pelo método LA - ICP – MS da amostra EP 22 (Granito Banabuiú).
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do Ceará. Este corpo, de dimensão batolítica, 
foi mapeado na cidade homônima e em seus 
arredores.

Silva (1987) descreveu, neste batólito, 
três fácies petrográficas: um porfirítico, 
constituído por monzonitos, quartzo monzonitos 
e quartzo monzodioritos; um equigranular 
mesocrático, composto por diversos enclaves 
dioríticos dispersos nas rochas porfiríticas; 
e um equigranular, constituído por granitos 
e granodioritos, de granulação fina a média, 
intrusiva no fácies porfirítico. Posteriormente, 
foi descrito como Fácies Quixadá, integrante do 
Complexo Granítico Quixadá - Quixeramobim 
(Sidrim et al., 1988; Torquato et al., 1989), sendo 
considerado apenas o fácies porfirítico de Silva 
(1987). Este fácies representara neste complexo 
os primeiros pulsos magmáticos (Sidrim et al., 
1988; Torquato et al., 1989). 

Monzonito Quixadá foi à designação 
proposta por Almeida et al. (2008) em 
substituição ao Fácies Quixadá, desmembrando-o 
do complexo. Sua composição é da série 
monzonítica, compreendendo rocha porfirítica, 
com altos teores de MgO, Sr, Ba e elementos 
terras raras leves, compondo um caráter 
shoshonítico. Possui enclaves elipsoidais e 
diques sin-plutônicos de composição diorítica. O 
mecanismo de alojamento do batólito Quixadá, 
segundo Nogueira (2004), resultou da canalização 
de magma de níveis profundos para o local de 
alojamento final, em regime transpressivo.

Na Folha Senador Pompeu adotou-se a 
denominação Monzonito Quixadá em referência 
a diversos corpos, alongados na direção N-S, cuja 
idade de colocação situa-se entre 560-590Ma, 
situados entre as zonas de cisalhamento Senador 
Pompeu e Orós. 

3.5.2 - Descrição da unidade

Os melhores afloramentos do Monzonito 
Quixadá estão em forma de lajedos, de médio a 
grande porte, situados na fazenda Cafundó, no 
povoado Cabeça de Boi, na rodovia BR-226 entre 
Milhã - Senador Pompeu e no Monte Sombrio. 
São intrusivos nas unidades Granito Banabuiú e 
Complexo Acopiara.

Os litotipos possuem granulação média 
a grossa e textura porfirítica, frequentemente 
com enclaves magmáticos (Fig. 3.21A). A 
matriz tem coloração cinza, com fenocristais de 
feldspato, normalmente potássico, por vezes 
zonados, atingindo de 4 a 7cm no eixo C, sendo 
comum faces euédricas. Ocorrem situações de 
aglomerados de feldspato em forma lenticular. 

Ainda como peculiaridades, encontram-
se duas foliações. Uma de fluxo (magmática) 
muito bem preservada em alguns afloramentos, 
onde os pórfiros de feldspato não apresentam 
deformação e encontram-se alinhados 
subparalelamente, às direções N-S e NE-SW, 
seguidos de enclaves microgranulares elipsoidais 
e diques sin-plutônicos de composição diorítica 

Figura 3.20 – Granito Banabuiú. A: fotomicrografia dos zircões da amostra EP 22. B: diagrama da concórdia para os dados 
de zircão da amostra EP 22.
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(Fig. 3.21A). A outra foliação é tectônica 
orientada nas direções N-S e NE-SW. Os 
minerais máficos (biotita ± anfibólio) contornam 
cristais de K-feldspato, com feições de augens, 
amêndoados e estirados, configurando uma 
textura milonítica (Fig. 3.21B). No corpo 
próximo ao povoado de Codiá verificou-se 
bandas de cisalhamento N-S, com indicação de 
movimentação sinistral, cortando as foliações 
milonítica/de fluxo na direção N45E, indicativo 
de atuação de deformação heterogênea. 
Suas rochas encaixantes possuem foliação, 
geralmente, paralela à foliação interna dos 
corpos granitoides.

Ao microscópio, a assembleia 
mineralógica principal é composta por 
plagioclásio (albita – oligoclásio), microclina-
ortoclásio, quartzo, biotita, hornblenda, titanita 
e, subordinadamente, ocorrem apatita, zircão, 
epidoto, opacos e monazita. São rochas de 
composições quartzo monzonítica, monzonítica 
e, eventualmente, granítica e granodiorítica.

Os litotipos exibem textura 
inequigranular hipidiomórfica, por vezes 

intergranular e seriada, mas quando deformada 
é granoblástica. As porções ricas em biotitas são 
orientadas, gerando um padrão textural foliado, 
sendo a desenhar uma foliação descontínua, 
mas não configurando plano de xistosidade. 
As porções pobres em minerais micáceos 
são granulares, com quartzo e feldspatos, 
constituindo a trama principal e exibindo 
contatos lobados. São rochas ricas em titanitas, 
contendo cristais euedrais subsolidus, que têm 
sido interpretados como primários (Fig. 3.21C). 
Por conseguinte, podem ser aventados como 
indicadores de fonte cálcica possivelmente 
oriunda de mistura de magmas félsico e máfico, 
já que são freqüentes enclaves magmáticos e 
diques sin-plutônicos dioríticos. 

3.5.3 - Características geofísicas

Os maiores corpos do Monzonito 
Quixadá apresentam na composição colorida 
RGB (K-Th-U) a predominância de altas taxas de 
contagem no canal potássio e intermediárias 
entre os canais potássio e urânio (Fig. 3.6A). 

Figura 3.21 – Monzonito Quixadá. A: rocha granodiorítica porfirítica, contendo enclave magmático, BR-226 (afloramento 
EP 24). B: foliação milonítica e superfíces S/C, sugestiva de movimentação dextral (afloramento EP 51). C: Fotomicrografia 
ressaltando a textura granular rica em cristais de biotita (Bt), titanita (Ttn) e apatita (Ap). LN4X. (lâmina delgada da 
amostra EP 734).
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3.5.4 - Informações geocronológicas e 
correlação

Para o Monzonito Quixadá, Nogueira 
(2004) obteve idades em zircão de 585±5Ma 
(U/Pb), 597±4Ma (Pb/Pb evaporação), idade-
modelo de 1,83Ga e εNd (0,6Ga) negativo 
de 11,9. Este mesmo autor datou um corpo 
porfirítico granodiorítico (Fig. 3.21A), situado a 
sudeste de Senador Pompeu, obtendo idade de 
561±15 Ma (U/Pb em zircão), idades-modelo 
de 1,47 e 2,11Ga com εNd (0.6Ga) negativos, 
respectivamente, de 5 e 17,5. O Monzonito 
Quixadá é correlacionável ao Complexo Granítico 
Rio Quixeramobim.

3.6 - COMPLEXO GRANÍTICO RIO 
QUIXERAMOBIM

3.6.1 - Comentários gerais

A nomenclatura Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim foi proposta de Almeida et al. (2008) 
para agrupar as rochas do batólito Quixeramobim, 
pertencente ao Magmatismo Sertão Central 
de Almeida & Ulbrich (2003). As rochas que 
compõem este complexo foram correlacionadas 
por Cavalcante et al. (2003) aos granitoides do tipo 
Itaporanga (Almeida et al, 1967). Para Almeida et 
al. (2008) o complexo pode ser compartimentado 
em seis fácies: Muxurê Novo, Serra Branca, Água 
Doce, Boa Fé, Muxurê Velho e Uruquê. Abaixo será 
apresentada uma síntese sobre as características 
desses fácies, de acordo com Almeida et al. (2008) 
e Torquato et al (1989).

Os fácies porfiríticos Muxurê Novo (mais 
abundante - feldspatos de 2 a 6cm), o Serra Branca 
(feldspatos de 6 a 20cm) e Boa Fé (feldspatos em 
torno de 2,5cm) são constituídos por quartzo-
dioritos, tonalitos, granodioritos (dominantes) e 
monzogranitos a biotita e anfibólio, de afinidades 
cálcio-alcalinas de médio potássio. O Fácies 
Uruquê ocorre em forma de diques e sheets 
nos outros fácies, exceto no Muxurê Velho, e é 
constituído por rochas monzograníticas a biotita, 
de granulação fina a média, composição cálcio-
alcalina de médio potássio, e portadora de 
enclaves microgranulares. O Fácies Água Doce 
é composto por quartzo-dioritos e tonalitos 
a biotita e anfibólio, de granulação média, 
composição cálcio-alcalina de baixo potássio, 

e está inserido no Fácies Muxurê Novo. O 
Fácies Muxurê Velho corresponde a diques 
sin-plutônicos e grandes sheets inclusos nos 
outros fácies, principalmente nos mais antigos. 
Compõe rochas intermediárias, de granulação 
fina, coloração cinza escura, com conteúdo 
apreciável de anfibólio sobre biotita (Sub-fácies 
Muxurê Velho I) ou de biotita sobre anfibólio 
(Sub-fácies Muxurê Velho II). Possui composição 
diorítica e tonalítica de baixo potássio, contendo 
xenocristais de K-feldspato. 

Para Almeida et al. (2008) os fácies 
seguem a seguinte ordem de alojamento, da base 
para topo: Muxurê Novo, Água Doce, Boa Fé, Serra 
Branca, Uruquê e Muxurê Velho. Já para Torquato 
et al. (1989) a sequência seria Muxurê Novo, Serra 
Branca, Sub-fácies Muxurê Velho I, Água Doce, 
Uruquê e Sub-fácies Muxurê Velho II. Nesses 
trabalhos a ocorrência de rochas pegmatíticas, 
aplíticas e micrograníticas, sob forma de diques 
de espessuras centimétrica a decamétrica, foram 
referidas como mobilizados tardios.

A colocação dos magmas para 
formação das rochas do complexo foi 
controlada pelo desenvolvimento das zonas 
de cisalhamento transcorrentes dextrais, NE-
SW, de Quixeramobim e Senador Pompeu, 
por injeção de origem profunda polintrusiva e 
híbrida (Arthaud et al., 1987; Sidrim et al., 1988). 
Nogueira (2004) sugeriu que nucleação de 
fraturas de extensão, associada à movimentação 
destas zonas transcorrentes sinuosas, geraram 
espaços para intrusão dos fácies mais precoces, 
e o resfriamento progressivo destes favoreceu o 
fraturamento do complexo e injeção de magma 
para alojamento dos fácies tardios.

3.6.2 - Descrição da unidade

Na Folha Senador Pompeu foram 
mapeadas as continuidades dos fácies Muxurê 
Novo e Muxurê Velho do Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim, a partir da Folha Quixeramobim, 
na mesma escala. Os fácies serão descritos a 
seguir:

3.6.2.1 - Fácies muxurê novo 
(NP3γ2rqxmn)

Este fácies aflora na forma de lajedos, 
alguns de grande porte, no quadrante 
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noroeste da folha, nos arredores dos 
povoados Quilômetro Doze e Xixó, em contato 
transicional com o Fácies Muxurê Velho. 
Também ocorre alojado ao longo da zona de 
cisalhamento Senador Pompeu, a partir do 
distrito de Encantado, onde encontram-se bons 
afloramentos de morrotes, passando próximo 
à cidade de Senador Pompeu (Figs. 3.22A e B). 
Esta última ocorrência representa a seguimento 
do Complexo Granítico Rio Quixeramobim (da 
Folha Quixeramobim), afunilando-se no sentido 
sudoeste. É comum a presença de alguns sheets 
intrusivos nos metatexitos Acopiara, como 
visto nas vizinhanças do distrito de Engenheiro 
José Lopes.

Os litotipos possuem coloração cinza 
rosada, granulação média a grossa, porfirítica, 
matriz composta por quartzo, biotita e, em menor 
expressão, hornblenda. Representam rochas, 
variando de monzonito a quartzo monzonito, 
contendo pórfiros de K-feldspato de 2 a 6cm no 
eixo C, exibindo foliação de fluxo magmático. 
Enclaves magmáticos microgranulares e 
diques sin-plutônicos de composição diorítica, 
estirados, se destacam em alguns afloramentos 
deste fácies (Fig. 3.22C).

 Quando a deformação NE-SW superposta 
a estas rochas possuem a mesma direção da 
foliação de fluxo magmático, a deformação 
no estado sólido é caracterizada por faixas 

Figura 3.22 – Complexo Granítico Rio Quixeramobim. A: maciço rochoso próximo ao distrito de Encantado, município 
de Quixeramobim. B: serrote situado no distrito de Encantado. Notar veios quartzo-feldspáticos (seta) que cortam o 
Fácies Muxurê Novo. C: Muxurê Novo contendo enclaves magmáticos estirados (afloramento EP 753). D: Superfícies 
S-C dextral, NE-SW, sendo a C marcada por mobilizados quartzo-feldspáticos, pórfiros de feldspato estirados e faixa 
ultramilonítica (seta vermelha) (afloramento EP 762).
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protomiloníticas, miloníticas e ultramiloníticas 
evidenciadas por formas anastomosadas e 
cristais amendoados de K-feldspatos com 
filmes de mica e quartzo contornando-os (Fig. 
3.22D). São visíveis superfícies S-C e rotações 
de fenocristais de K-feldspato de movimentação 
dextral (Fig. 3.22D). Veios quartzo-feldspáticos 
rosados, de espessuras centimétricas, 
geralmente posicionam-se em planos da foliação 
C (Fig. 3.22B). Contudo, observam-se outros 
discordantes a foliação das rochas e estão 
rotacionados. O comportamento da foliação 
varia de verticalizada a mergulho médio para 
SE, à medida que se afasta da zona principal do 
cisalhamento.

Em lâmina delgada, a constituição 
principal dos litotipos é de plagioclásio, quartzo, 
biotita, hornblenda, ortoclásio e, como minerais 
acessórios, zircão, titanita, epidoto, apatita e 
monazita. No geral, são rochas com textura 
inequigranular hipidiomórfica, com megacristais 
de ortoclásio, ocorrendo de forma dispersa 
e a matriz se mostra de granulação média a 
grossa, inequigranular serial, com cristais de 
feldspatos e anfibólios, podendo alcançar 
tamanhos superiores a 1cm. Os cristais de 
feldspato, especialmente os de plagioclásio se 
destacam, constituindo o arcabouço rochoso, 
com quartzo e a seguir biotitas intersticiais e 
anfibólios. Os cristais de titanitas são grandes 
e euedrais subsolidus. Cristais deste tipo de 
titanita têm sido interpretados como primários 
e, por conseguinte, podem ser interpretados 
como indicadores de fonte cálcica, originados 
provavelmente de mistura de magmas félsicos 
e máficos. Plausível possibilidade já que são 
encontrados enclaves magmáticos e diques 
sin-plutônicos de composição diorítica nessas 
rochas.

3.6.2.2 - Fácies muxurê velho 
(NP3γ2rqxmv)

Localiza-se principalmente na 
extremidade noroeste da folha, nas vizinhanças 
das localidades de Bonfim, Cajazeiros e 
Quilômetros Doze, onde encontra-se em contato 
transicional com o Fácies Muxurê Novo. Aflora 
em lajedos de dimensões pequena e grande.

Este fácies é represento por monzonitos 
e quartzo monzonitos mesocráticos, 

cinzas escuros, granulação média a grossa, 
porfiríticos, marcados com frequência pela 
sobrepujança de anfibólio sobre a biotita 
(Fig. 3.23A). Embora os pórfiros de feldspato 
(4 a 5cm eixo C) estejam incorporados nessas 
rochas, eles representam cristais introduzidos 
mecanicamente das rochas porfiríticas do 
Muxurê Novo, feição comumente observada 
pela coalescência dos dois fácies, indicativo de 
magma mingling em vários graus de mistura 
(mixing) (Figs. 3.23B e C).

A estruturação interna onde predomima 
o Fácies Muxurê Velho é caracterizada por 
foliações de fluxo magmático e tectônica na 
direção NE-SW (Figs. 3.23D). 

A petrografia revelou rochas geralmente 
com textura inequigranular hipidiomórfica. No 
entanto, ocorre textura grano-lepidoblástica, 
compondo foliação descontínua desenhada 
pelo alinhamento anastomosado de biotitas 
ora individuais ora em aglomerados. Litotipos 
constituídos por plagioclásios se destacando 
nos arcabouços rochosos, além de minerais 
essenciais, como K-feldspato (ortoclásio), 
biotita, horblenda e quartzo. Os acessórios são 
epidoto, apatita, titanita e zircão. Por vezes, são 
encontrados cristais de biotita e hornblenda 
dobrados, indicativos de efeitos tectônicos, 
e K-feldspato recristalizado, indicando uma 
deformação por cisalhamento.

3.6.3 - Características geofísicas

A separação entre os dois fácies é nítida na 
composição RGB gamaespectrométrica. As rochas 
do Fácies Muxurê Velho tem predominância 
de taxas de contagem intermediárias entre os 
canais tório e urânio, enquanto o Muxurê Novo 
predomina taxas de contagem intermediárias 
entre os canais potássio e urânio (Fig. 3.6A).

3.6.4 - Informações geocronológicas e 
correlação

A análise geocronológica realizada por 
Nogueira (2004) revelou idade U/Pb em zircão 
de 587±14 Ma para o batólito de Quixeramobim. 
Além desse dado, o autor obteve para o 
batólito idades-modelo entre 1,79 e 1,92 e εNd 
(0,6Ga), variando de - 15 a - 16,8. O complexo 
é correlacionável a unidade Monzonito Quixadá.
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3.7 - PIQUET CARNEIRO (NP3γ2pc)

3.7.1 - Comentários gerais

Neste projeto foi possível individualizar 
vários corpos de granitoides, situados entre as 
zonas de cisalhamento Senador Pompeu e Orós, 
de dimensões variadas, alguns ocupando áreas 
quilométricas nos arredores da cidade de Piquet 
Carneiro. Estes corpos apresentam feições 
planares e texturais diferentes dos litotipos 
das unidades Monzonito Quixadá e Granito 
Banabuiú, propondo-se então a denominação 
formal de Piquet Carneiro.

3.7.2 - Descrição da unidade

Além das cercanias de Piquet Carneiro, 
boas exposições desta unidade estão presentes 
nas proximidades do povoado Codiá e na cidade 
de Milhã, em forma de lajedos e matacões. As 
rochas também formam elevações, sendo as 

mais expressivas a serra do Inchui e o serrote 
Valentim. Frequentemente ocorrem em forma 
de diques tabulares. São intrusivos no Monzonito 
Quixadá, Granito Banabuiú e Complexo Acopiara.

Esta unidade compõe rochas quartzo 
monzonítica a granítica, leucocráticas, de colorações 
cinza, cinza-claro, esbranquiçado e rosado, 
granulação fina a média, raramente porfirítica, 
contendo cristais de feldspato de 1 a 2cm no eixo C 
(Fig. 3.24A). Os litotipos cinza-claros a esbranquiçados 
são semelhanças às rochas do Granito Banabuiú. 
No entanto, não exibem feições de fusão in situ e 
forte deformação como encontrado no Banabuiú, 
além do que são basicamente granitoides a biotita, 
contendo alguns anfibólios.

São rochas isotrópicas a foliadas, 
apresentando anisotropias de fluxo magmático 
e de tectônica com imprint incipiente de foliação 
milonítica, concordante à deformação regional. 
No interior desses corpos são encontrados 
xenólitos de metatexito (Complexo Acopiara), 
leucogranito (Granito Banabuiú), de rocha 

Figura 3.23 – Complexo Granítico Rio Quixeramobim. A: rocha mesocrática quartzo diorítica do Fácies Muxurê Velho, 
contendo porções leucocráticas granodiorítica do Fácies Muxurê Novo (linha vermelha tracejada) (afloramento EP 803). 
B: relação entre os fácies Muxurê Velho (seta vermelha) e Muxurê Novo (seta preta). Observar cristal de feldspato 
incorporado no Muxurê Velho e feição de mixing/mingling (afloramento EP 785). C: aspecto de interação, mixing/
mingling, entre os Fácies Muxurê Novo (MN) e Muxurê Velho (MV) que gerou uma rocha híbrida (afloramento EP 785). 
D: zona de transição entre o Fácies Muxurê Novo (a direita) e o Fácies Muxurê Velho, mostrando foliação tectônica mais 
proeminente a esquerda da linha tracejada (afloramento EP 783) . Notar xenólito anfibolítico no centro-inferior. 
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porfirítica (Monzonito Quixadá), além de 
enclaves magmáticos (Figs. 3.24B, C e D).

Baseado na distribuição, forma de 
ocorrência e na litoquímica (vide Capítulo 
4), serão descritas abaixo as características 
petrográficas das rochas Piquet Carneiro, 
agrupadas informalmente em:
a) Piquet Carneiro I: ocorre entre Piquet Carneiro 
e Milhã. São rochas de composições quartzo 
monzonítica, raramente granítica e sienítica, 

constituídas essencialmente por K-feldspato 
(microclina-ortoclásio), plagioclásio, quartzo e 
biotita (Fig. 3.25). Magnetita, opacos, apatita e 
zircão completam os minerais primários, mas 
como acessórios, e muscovita como secundário. 
No geral apresentam textura inequigranular 
alotriomórfica, exibindo acumulação de cristais 
de K-feldspato, contornados por quartzo e 
plagioclásio, que definem o arcabouço dos 
litotipos.

Figura 3.24 – Piquet Carneiro. A: rocha granítica porfirítica (afloramento EP 674). B: xenólito do Monzonito Quixadá de 
560Ma (seta vermelha) (UTM: zona 24 sul - 9374728/468433). C: xenólito do Granito Banabuiú (seta preta) (afloramento 
EP 488). D: enclave magmático (seta vermelha) (afloramento EP 27).

A B

C D

Figura 3.26 – Piquet Carneiro II. A: afloramento de rocha de composição granítica do fácies Piquet Carneiro II próximo a 
Milhã (afloramento EP 79). B: fotomicrografia exibindo intercrescimento mimerquítico (seta vermelha) (lâmina delgada 
da amostra EP 79).

A B
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b) Piquet Carneiro II: ocorrem, principalmente, 
entre Milhã e São José de Solonópole (Fig. 
3.26A). A petrografia classificou rochas de 
composições quartzo monzonítica, granítica 
e raramente granodiorítica. Os litotipos são 
constituídos por minerais de plagioclásio, 
biotita, quartzo, K-feldspato (ortoclásio) e, 
como minerais acessórios, opacos, titanita 
e zircão. Exibem textura granular e quando 
deformadas, variam de grano-lepidoblástica a 
granoblástica, revelando foliação descontínua 

desenhada pelo alinhamento anastomosado 
de biotitas ora individuais ora em aglomerados, 
que parecem contornar cristais individuais de 
feldspatos e/ou aglomerados ora quartzosos 
ora quartzo-feldspático. São frequentes Kink-
bands em lamelas de biotita e intercrescimento 
mimerquítico (Fig. 3.26B).
c) Piquet Carneiro III: representa as rochas 
mais dispersas na área da unidade Piquet 
Carneiro, encontradas comumente em forma 
de diques, cortando as demais unidades da 

Figura 3.27 – Piquet Carneiro III. A: monzogranito de coloração rosada, de granulação fina a média, em exposição 
diqueforme (afloramento EP 506B), cortando o Monzonito Quixadá. B: fotomicrografia (LP 4X) exibindo padrão textural 
inequigranular alotriomórfico, com arcabouço rochoso dominado por “grandes” cristais de feldspatos anedrais. 
Granulação serial e contatos lobados sugerem cristalização magmática (lâmina delgada da amostra EP 506B). 

A B

folha, ou seja, indicam uma fase mais tardia 
(Fig. 3.27A). 

Os litotipos compreendem 
granito, raramente quartzo monzonito. 
Microscopicamente, os minerais essenciais são 
plagioclásio, K-feldspato (microclina), quartzo, 
biotita e, como acessórios, apatita, zircão, 
hornblenda e opacos (magnetita ou titano-
magnetita, ilmenita e hematita). Exibem textura 
inequigranular alotriomórfica, mas com raros 
cristais de plagioclásio subedrais (Fig. 3.27B). 
Os plagioclásios se mostram em quantidades 
praticamente iguais às dos K–feldspatos. 
Entretanto, os cristais de maior tamanho são 
plagioclásios e os cristais menores, anedrais e 
neo-cristalizados, são de K–feldspatos. Biotitas 
se mostram, de maneira geral, isoladas, dispersas 
e em arranjo aleatório.
c) Piquet Carneiro IV: trata-se das rochas 
que sustentam o serrote Valetim, porção NNE 
da folha, incluída na unidade Piquet Carneiro 
(Fig. 3.28A). Possuem composição granítica e 
ao microscópio são formadas por K-feldspato 

(microclina - ortoclásio), quartzo, plagioclásio, 
biotita e hornblenda. Os minerais acessórios 
são epidoto, titanita, magnetita, apatita, 
opacos, zircão, rutilo e alanita. A textura varia 
de granular a granoblástica. Porções de borda 
apresentam-se com anisotropias, com feições 
de microbandamentos. Os K-feldspatos, quando 
associados a outros K-feldspatos e por vezes 
plagioclásios, exibem contatos, formando ângulo 
de 120°, gerando uma textura poligonal (em 
equilíbrio). O bandamento observado refere-
se muito mais a um acamamento definido por 
variação granulométrica que composicional, ou 
seja, camadas de granulação fina se alternam 
com bandas de granulação média, mas de 
igual composição. Cristais de anfibólio, biotita 
e titanita junto se alinham, formando uma 
pseudobanda descontínua, como se fora um leve 
acamamento (Fig. 3.28B). Além da hornblenda, 
ocorre anfibólio com características azuladas, 
variações pleocróicas nos tons de marrom e 
marrom amarelado, sugerindo tratar-se de 
riebeckitas (anfibólios sódicos). 
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3.7.3 - Características geofísicas

Os corpos dessa unidade não deram boa 
assinatura na imagem gamaespectrométrica. Na 
região de Piquet Carneiro, dois dos corpos mais 
expressivos da unidade tem como resposta taxa 
de contagem alta nos canais potássio, tório e 
urânio e outra taxa de contagem intermediária 
entre os canais tório e potássio (Fig. 3.6A). Estas 
assinaturas são demasiadamente semelhantes 
as dos diatexitos e metatexitos do Complexo 
Acopiara circunvizinhos.

3.7.4 - Informações geocronológicas e 
correlação

Embora não exista dado geocronológico 
a respeito desses corpos, mas as feições 
texturais, estruturais e mineralógica, associadas 
às relações de contato com as outras unidades 
adjacentes, sugerem colocação posterior ao 
Monzonito Quixadá. Porém, não descarta-se que 
alguns desses corpos sejam contemporâneos 
ao Complexo Granítico Rio Quixeramobim e 
ao Monzonito Quixadá. Um leucogranito foi 
datado por Lima et al. (2010) em 578,6 ± 6,5 
Ma, nos arredores da cidade de Banabuiú, com 
características semelhantes a certos litotipos da 
unidade Piquet Carneiro. Esta, por sua vez, pode 
ser correlacionável às rochas do Fácies Uruquê 
do Complexo Granítico Rio Quixeramobim. 

3.8 - MOBILIZADOS TARDIOS

São representados principalmente 
por rochas pegmatíticas, não mapeadas, em 

forma de diques de espessuras, variando de 
centimétricas a decamétricas, e comprimentos 
diversos. Os que ocorrem na região entre Milhã 
e Solonópole foram bem explotados no século 
passado, fornecendo pedras semi-preciosas 
(água marinha, ametista, turmalina verde etc.), 
columbita-tantalita, berilo, espodumênio e 
lepdolita (vide Capítulo 9). São rochas com 
controles estruturais importantes nas direções 
N-S e NE-SW.  

3.9 - DIQUES MÁFICOS RIO CEARÁ-
MIRIM (JKβc)

3.9.1 Comentários gerais

O termo Rio Ceará-Mirim foi proposto 
por Gomes et al. (1981) para representar o 
magmatismo máfico toleítico, associado à 
abertura do Atlântico Sul, materializado por 
diques de diabásio/gabro, de direções ENE e NE-
SW, que se estende desde a costa do Rio Grande 
do Norte até a região que abragem Solonópole 
– Jaguaretama - Santa Quitéria no Ceará.

3.9.2 - Descrição da Unidade

Na folha, esses diques cortam todas as 
outras unidades, na direção NE-SW, atingindo 
larguras de aproximadamente 200m. Próximo 
à cidade de Milhã e nos arredores do povoado 
de Segurança ocorrem boas exposições em 
aglomerado de blocos de dimensões centimétrica 
a métrica (Fig. 3.29A).

Os litotipos são de coloração 
cinza escura, granulação média e grossa. 

Figura 3.28 – Piquet Carneiro IV. A: aspecto da rocha granítica do Piquet Carneiro IV (afloramento EP 163). B: em 
seção delgada (LN 4X), cristais de anfibólio (Af) (verde escuro), epidoto (Ep) e titanita (Ttn), constituindo banda máfica 
descontínua. Os cristais de anfibólio exibem pleocroísmo que sugere uma natureza sódica (EP 163).

A B
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A petrografia classificou como gabros e 
gabronoritos constituídos por plagioclásio, 
clinopiroxênio (salita/augita), ortoclinopirpxênio 
(hiperstênio), hornblenda magnesiana, apatita 
e minerais opacos (magnetita). Apresentam 
intercrescimentos granofíricos interfeldspático, 
revelando natureza toleítica. 

A sudoeste de Solonópole, nos arredores 
de Monte Mirim e Espírito Santo, são comuns 
afloramentos de blocos dispersos de rocha 

subvulcânica, incluídas nesta unidade, de 
coloração escura, matriz afanítica com fenocristais 
de feldspato (Fig. 3.29B). São rochas compostas 
principalmente de cristais de plagioclásio e 
quartzo, de composição andesítica. Em seção 
delgada apresenta textura inequigranular 
porfirítica, formada por fenocristais de plagioclásio 
(andesina) em uma matriz de constituída por 
plagioclásio, quartzo, biotita e minerais acessórios 
tais como opacos, apatita e zircão.

Figura 3.29 – A: bloco de diabásio próximo à Milhã (afloramento EP 500). B: bloco de rocha porfirítica subvulcânica de 
composição andesítica (afloramento EP 245). Diques Máficos Rio Ceará-Mirim. 

3.9.3 - Características geofísicas

Os diques máficos são bem visíveis na 
imagem aeromagnética. Na estrada que liga 
Senador Pompeu ao distrito de Encantado 
observou-se alguns blocos de rochas máficas, 
cuja posição coincide com a baixa anomalia 
magnética, no trend NE-SW, encontrada ao 
longo da Falha Senador Pompeu (Fig. 3.6B). 
Eles, possivelmente, aproveitaram à falha 
Senador Pompeu, para se alojar em nível mais 
raso da crosta. Esta característica magnética 
também é nítida no dique que secciona a 
folha diagonalmente na direção NE-SW. Os 
diques de diabásio encontram-se associados a 
baixo sinal magnético, enquanto os diques das 
subvulcânicas andesíticas (Fig. 3.29B) alinham-
se segundo o alto sinal magnético (Fig. 3.6B). 

3.9.4 - Informações Geocronológicas

Não se dispõem, na área do projeto, de 
dados geocronológicos referentes a esses diques. 
No entanto, Araújo et al. (2001) obtiveram 
idades 40Ar/39Ar, em plagioclásio, no estado 
do Rio Grande do Norte, correlacionadas a esta 

unidade, de 127 ± 1,3Ma (João Câmara), 143 ± 
4Ma (Assu), 111 ±1,3 Ma (Lages) e 113 ± 4Ma 
(Florânia).

3.10 - DEPÓSITOS ELUVIAIS (N23c)
Ocorrem em depósitos de pequena 

espessura, geralmente associados à 
leucogranitos, oriundos de intemperismo in 
situ destas rochas. A grande exposição destes 
depósitos situa-se na região conhecida por 
Tabuleiro, a norte de Solonópole, mapeada em 
uma área de quase 12,5km2.

Estas coberturas inconsolidadas contêm 
material de granulação fina a média, raramente 
grossa, coloração esbranquiçada, constituído por 
quartzo, feldspato e pouca mica, desagregados 
principalmente da unidade Granito Banabuiú.

3.11 - DEPÓSITOS ALUVIONARES 
(Q2a)

Correspondem a sedimentos que 
ocorrem ao longo das principais drenagens, 
condicionadas fortemente pelas estruturas NE-
SW e NW-SE. 
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Estes depósitos estreitos alcançam as 
maiores expressões nos canais do rio Banabuiú, 
riacho do Sangue e alguns dos seus tributários.

São constituídos por materiais de 
granulação variada, areias fina a média, areias 
conglomeráticas, cascalhos e seixos, depositados 

nos leitos das drenagens. Nas planícies de inundação 
são frequentes a constituição síltica-argilosa, 
associada a material orgânico, porções estas 
utilizadas para plantações de cultura como milho e 
outras, encontradas principalmente no leito do rio 
Banabuiú próximo a cidade de Senador Pompeu.
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As análises químicas foram realizadas 
em rocha total, com amostras representativas 
das unidades: Complexo Cruzeta, Ortognaisse 
Cajazeira, Complexo Acopiara, Monzonito 
Quixadá, Complexo Granítico Rio Quixeramobim 
e Piquet Carneiro.

As análises foram realizadas no 
laboratório da GEOSOL Lab. LTDA. Analisou-se 
os óxidos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3T, 
MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, P4O5, Cr2O3) e LOI 
por ICP-ES e 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 por ICP-MS, após abertura 
por fusão de metaborato de lítio e os elementos 
Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg e Se 
por ICP-MS, após abertura por água régia.

4.1 - CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA
O quadro litoquímico em estudo 

totaliza 49 amostras e seus dados 
analíticos estão tabuladas ao longo do 
texto, nos itens correspondentes às 
unidades estudadas.

4 – LITOGEOQUÍMICA E PETROLOGIA

Tabela 4.1 - Análises químicas dos elementos maiores, traço e terras raras das amostras de ortognaisses Mombaça - 
Cajazeira e Granito Banabuiú.
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4.1.1 - Ortognaisses Mombaça (Complexo 
Cruzeta)

Os ortognaisses da unidade Mombaça, 
analisados neste estudo, apresentam teores de 
SiO2 entre 67,5-70%, Al2O3 entre 16-17,5%, 
CaO entre 2,3-3%, Na2O entre 5,4-5,7% e K2O 
inferior a 2,2 (Tab. 4.1). Segundo Barker (1979), 
estas composições são típicas de trondhjemitos, 
conforme indica a classificação da Figura 4.1A. 
Apresentam caráter levemente peraluminoso 
(Fig. 4.1B). São rochas cálcio-alcalinas (Fig. 4.1C) 
de médio K (Fig. 4.1D). 

Essas rochas possuem ainda, como 
características geoquímicas, Fe2O3t+MgO+TiO2 
inferior a 4,2, K2O/Na2O entre 0,33 - 0,41, Sr 
abaixo de 272 ppm, razão Rb/Sr entre 0,26-0,46, 
teores de Ni abaixo de 6,7 ppm, cujos valores são 
semelhantes aos TTGs arqueanos (Martin, 1994).

As amostras plotam no campo dos 
granitoides com assinatura de arco magmático, 
como consta na Figura 4.2A, semelhantes aos 
granitoides da Jamaica (Fig. 4.2B).

Os padrões de elementos terras raras 
(ETRs) têm razão (La/Yb)N de 6,08 e 45,5. As 
anomalias de Eu são fracamente negativas, com 
valores de (Eu/Eu*) de 0,78 e 0,8 (Fig. 4.2C). 
Estes padrões em ETRs possuem altos valores de 
elementos terras raras leves. Em contrapartida 
há amostras pobres em elementos terras raras 
pesados, mostrando uma forte inclinação e 
também quase ausência em anomalia de Eu. O 
padrão dos espectros dos ETRs dos ortognaisse 
Mombaça é similar ao dos granitoides arqueanos 
de Yellowknife no Canadá (Drury, 1979).

4.1.2 – Ortognaisse Cajazeira

Estes ortognaisses apresentam teores 
em SiO2 entre 54-69% e K2O, variando de 1,7 
a 3,8% (Tab. 4.1). A classificação normativa 
indica rochas de composições granodiorítica e 
granítica (Fig. 4.1A). A petrografia que consta 
de hornblenda reforça o caráter metaluminoso 
desses litotipos (Fig. 4.1B). São rochas que 
pertencem à série subalcalina cálcio-alcalina 

Figura 4.1 – A: diagrama normativo an-ab-or para os ortognaisses mombaça e cajazeira. B: índice de shand, segundo o 
diagrama de maniar & picolli (1989), para os ortognaisses cajazeira e mombaça. C: diagrama afm para os ortognaisses 
mombaça e cajazeira. D – diagrama k2o x sio2 para os ortognaisses mombaça e cajazeira.



 Programa Geologia do Brasil

50

(Fig. 4.1C). As amostras analisadas apresentam 
um grupo de médio K e outro de alto K (Fig. 
4.1D).

No diagrama discriminante de ambiente 
tectônico (Pearce et al., 1984) o posicionamento 
das amostras é no campo de granitoides de 
arco vulcânico (Fig. 4.2A). A comparação 
das assinaturas geoquímicas das amostras 
com padrões de mesmo ambiente tectônico, 
normalizados para ORG de Pearce et al. (1984), 
nos sugerem semelhanças entre os ortognaisses 
Cajazeira e os granitoides dos arcos da Jamaica e 
do Chile (Fig. 4.2B).

No geral, os padrões de elementos terras 
raras (ETRs) têm variação (La/Yb)N entre 5,12 
e 133,12, indicativo de amostras muito pouco 
fracionada a muito fracionada. Contudo, a maioria 

está no intervalo de 12,5 e 16,13, ou seja, pouco 
fracionada. As amostras com os maiores valores de 
(La/Yb)N são dos ortognaisses cálcio-alcalinos de 
alto K. As anomalias de Eu são fracamente negativas 
(Eu/Eu* = 0,73 – 0,92), exceto uma amostra que é 
levemente positiva (Eu/Eu* = 1,11) (Fig. 4.2C). 

4.1.3 – Granito Banabuiú 

Os resultados das análises litoquímicas dos 
leucogranitos Banabuiú indicam teores elevados 
de SiO2, entre 70-74%, altamente potássico K2O/
Na2O > 1 e K2O = 4 - 6%, empobrecido em TiO2 
(0,03 – 0,24%), MgO (0,08 – 0,26%) e CaO (0,6 
– 1%) (Tab. 4.1). Estes leucogranitos possuem 
conteúdo baixo de Sr (22-185 ppm), relativamente 
moderado de Ba, com média de 366 ppm e alto 

Figura 4.2 – A: diagrama discriminante de ambiente tectônico (Pearce et al., 1984) dos ortognaisses Mombaça e 
Cajazeira. B: diagrama de variação multi-elementar dos ortognaisses Mombaça e Cajazeira, normalizado pelo ocean 
ridge granite (ORG), comparados com os granitoides de arcos vulcânicos fanerozoicos. C: espectro de elementos terras 
raras dos ortognaisses Mombaça e Cajazeira.

em Rb (168-309 ppm).
A classificação química é similar aos granitos 

fortemente diferenciados (Figs. 4.3A e C). São 
rochas cálcio-alcalinas (Fig. 4.3B), exclusivamente 
peraluminosas (Fig. 4.3D). O índice de saturação 

em alumina (molar Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) é na 
maioria acima de 1,1, característico de granitos tipo 
S (Fig. 4.3D). A presença de muscovita, granada e 
turmalina, além do coríndon normativo, confere o 
caráter peraluminoso para essas rochas.
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Apresenta correlação positiva entre Sr e Ba 
(Fig. 4.4A), particularidade química semelhante a do 
leucogranito Manaslu (High Himalayan) derivado de 
fusão de metagrauvaca e metapelito (Guillot & Le 
Fort, 1995). Também são similiares aos leucogranitos 
a duas micas hercinianos do Maciço Central da 
França (Williamson et al., 1996) em termos do 
conteúdo de SiO2, Rb, Ga, Ba, Sr e ETR.

No diagrama de ambiência tectônica de 
Pearce et al. (1984) as amostras têm tendência 
a posicionarem-se no campo de granitoides sin-
colisionais (Fig. 4.4B). No diagrama multi-elementar, 
normalizado pelo padrão ORG (Pearce et al., 1984), 
observam-se fortes anomalias positivas de Rb, Th, Ce, 
Sm (Fig. 4.4C). Em algumas amostras as anomalias 
negativas de Ba e Ta são expressiva. Os resultados ao 
serem comparados com os espectros dos granitoides 
sin-colisionais fanerozoicos, analisados por Pearce et 
al. (1984), mostram semelhanças com os granitos do 
Tibet e Yannan (Fig. 4.4C). 

O Granito Banabuiú apresentou teores 
baixos de elementos terras raras, a maioria entre 
30 - 98 ppm, com enriquecimento dos leves em 
relação aos pesados, valores de fracionamento 

(La/Yb)N entre 2,93 – 85,14 e anomalia de 
Eu entre 0,19 e 0,75, sendo a maioria entre 
0,19 - 0,37, indicando acentuada anomalia 
negativa (Fig. 4.4D). Esta anomalia pode indicar 
o fracionamento de plagioclásio, que também 
provocou concentrações baixas em Sr.

No diagrama La vs Ce as amostras 
estão alinhadas segundo uma reta que passa 
pela origem. Quando dois elementos-traço 
com coeficiente de partição semelhante 
são analisados em um diagrama binário, o 
alinhamento das amostras ao interceptar a 
origem pode representar atuação de processo 
de cristalização fracionada ou fusão parcial. No 
caso dos leucogranitos Banabuiú as amostras 
possuem este arranjo (Fig. 4.5A). O padrão dos 
elementos-traço do Granito Banabuiú e das 
rochas do Complexo Acopiara, principalmente os 
xistos, mostram similaridades nos trends e nas 
concentrações de Nb, K, La, P e Nd (Fig. 4.5B). 
Esta sobreposição de assinaturas geoquímicas 
sugere que os leucogranitos Banabuiú foram 
gerados a partir de fusão parcial das rochas 
metassedimentares do Complexo Acopiara.

Figura 4.3 – Banabuiú. A: diagrama de classificação química de rocha. Linha azul separação dos campos alcalino e 
subalcalino, segundo Irvine & Baragar (1971). B: diagrama R1-R2 (La Roche et al., 1980). C: diagrama K2O x SiO2. D: 
parâmetro molar de Shand A/NK= Al2O3/(Na2O+K2O) vs A/CNK= (CaO+Na2O+K2O) segundo Maniar & Picolli (1989). 
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Figura 4.4 – Banabuiú. A: diagrama mostrando forte correlação positiva entre Sr e Ba. B: diagrama discriminante de 
ambiente tectônico (Pearce et al., 1984). C: diagrama de variação multi-elementar dos leucogranitos Banabuiú, 
normalizado pelo ocean ridge granite (ORG), comparado com os granitoides sin-colisionais fanerozoicos. D: espectro de 
elementos terras raras. 

Figura 4.5 – A: diagrama La vs Ce do Granito Banabuiú. B: diagrama multi-elementar para variação dos leucogranitos 
Banabuiú e xistos, além de paragnaisse e metagrauvaca do Complexo Acopiara, normalização ao manto primitivo 
segundo Sun & McDonough (1989).

4.1.4 Monzonito Quixadá

O conteúdo de SiO2 varia de 56 a 75 %, 
porém a maioria das amostras é de natureza 
intermediária. Apresenta altos teores de A12O3 
(13 – 17%) e baixos a moderados conteúdos de 

Fe2O3t (1,7-8,1%), MgO (0,2-1,3%) e TiO2 (0,2-
1,3%) (Tab. 4.2). No geral, o comportamento 
é normal, com decréscimo nos teores de 
Fe2O3t, MgO, CaO e A12O3 em relação ao 
aumento de SiO2. Os valores de Na2O e K2O 
são irregulares com crescente de SiO2. As rochas 
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foram classificadas como quartzo monzonitos, 
monzonitos, granodioritos e granitos (Fig. 4.6A).

Baseado no diagrama R1-R2 de La Roche 
et al. (1980) as amostras acompanham os trends 
das rochas subalcalinas (Fig. 4.6B). No entanto, 
a relação K2O e SiO2 indica afinidade cálcio-
alcalina de alto K a shoshonítica (Fig. 4.6C). Os 
altos teores de K2O em relação aos do MgO, CaO 
e Na2O, em certas amostras, configuram um 
caráter shoshonítico. São rochas metaluminosas 
e fracamente peraluminosa (Fig. 4.6D). 

O Monzonito Quixadá da área mapeada 
caracteriza-se por teores médios de 226 ppm em 
Rb, acréscimo nos teores de Sr, acompanhando o 
aumento do Ba (correlação positiva) (Fig. 4.7A), 
situação similar àquela observada no Granito 
Banabuiú. Contudo, as concentrações de Ba 
(entre 316 – 3362 ppm) e Sr (maioria entre 449 

– 657 ppm) das amostras do Monzonito Quixadá 
são muito superiores ao do Granito Banabuiú.

O diagrama da Figura 4.7B indica uma 
correlação positiva (amostras relativamente 
alinhadas) entre La vs Ce, porém sem interceptar 
a origem que sugere atuação de processo de 
mistura, devido existência de dois ou mais 
materiais de composições distintas (Vieira Jr., 
1990 a e b). A suposição de ter ocorrido este 
processo é reforçado pela presença, constante 
nessas rochas, de enclaves magmáticos e diques 
sin-plutônicos de composições dioríticas. Mas, é 
possível que outros processos complexos podem 
ter ocorrido, como assimilação e cristalização 
fracionada juntas, provavelmente por 
mecanismos de fusões simultâneas, mantélicas 
e crustais, com interação de magmas em 
condutos ou em câmaras magmáticas (Huppert 

Tabela 4.2 - Análises químicas dos elementos maiores, traço e terras raras das amostras das unidades Monzonito Quixadá 
e Complexo Granítico Rio Quixeramobim (Fácies Muxurê Novo e Velho).

 Monzonito Quixadá Fácies Muxurê Novo Fácies Muxurê Velho 

 EP 506A EP123A EP 24 EP 734 EP 717 EP 137* EP123B* EP 786 EP 26 EP 780 EP 784 EP 777 EP 804 EP 779 

SiO2 (%) 60,9 61,07 63,7 64,38 73,29 56,28 58,52 59,22 59,39 61,55 63,47 56,54 60,94 65,65 

TiO2 0,73 0,87 1,05 0,93 0,19 1,1 1,07 0,88 0,83 0,75 0,80 1,17 0,91 0,80 

Al2O3 15,04 15,89 15,09 15,38 14,12 12,37 12,49 18,42 18,06 17,60 16,34 17,59 16,98 15,83 

Fe2O3t 6,25 8,47 6,8 5,78 2,05 8,47 8,04 5,85 5,89 5,18 4,90 7,65 5,84 4,65 

MnO 0,12 0,09 0,1 0,09 0,05 0,14 0,14 0,08 0,08 0,07 0,07 0,10 0,07 0,06 

MgO 4,31 2,69 2,05 1,77 0,22 7,92 5,85 2,59 2,55 2,24 1,90 2,80 2,11 1,63 

CaO 4 3,44 3,56 3,44 0,76 6,55 5,83 4,49 4,50 3,99 3,67 5,65 4,10 3,22 

Na2O 3 3,86 3,34 3,58 3,7 2,24 1,73 5,32 5,57 5,64 5,38 5,10 5,04 4,93 

K2O 4,94 3,53 3,7 4,09 5,71 4,15 5,3 2,77 2,74 2,55 2,70 2,33 3,06 2,56 

P2O5 0,69 0,09 0,59 0,56 0,01 0,46 0,61 0,36 0,39 0,41 0,76 1,06 0,94 0,68 

Cr2O3 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Total 100 100,01 100 100,01 100,09 99,74 99,62 99,99 100,01 100,00 100,00 100,02 100,01 100,02 

LOI 0,4 0,78 0,2 0,31 < 0,01 0,8 0,8 0,63 0,19 0,5 0,1 0,4 0,78 0,33 

Ni (ppm) 31,5 24,3 7,2 5,3 1,2 77,3 60,7 17,6 15,5 15,5 11,7 9,7 10,4 8,2 

Co 12,2 12,8 10 9,3 1,2 22 19,5 10,5 9 9,9 10,2 14,8 11,1 10,2 

Cu 14,5 27 12,9 13,3 1 31,9 30,3 12,7 12,4 11,5 10,3 20,2 9,6 7,4 

Pb 6,3 3,2 1,8 1,9 5,5 3,9 7,4 1,9 0,9 2,2 1,7 1,1 1,6 1,8 

Zn 94 79 113 83 42 92 92 85 87 81 82 97 83 62 

Rb 178 334 173 224 221 206,5 200 45,6 37,6 43,7 55,7 55,4 76 54,6 

Cs 9,15 140,26 10,72 14,55 8,79 5,2 4,4 0,61 0,25 0,95 0,65 0,58 0,94 0,65 

Ba 3362 1093 446 1454 316 1109 2270 2099 2103 1714 2856 2083 2206 2981 

Sr 1075 367 449 657 42 378 448 1462 1398 1435 1459 1373 1151 1306 

Ga 19 18,9 23,3 24,8 14,9 18 18 18,8 18,5 18 20,5 22,2 21,3 18,4 

Ta 0,92 0,43 1,79 1,7 0,83 0,5 0,5 0,49 0,16 0,36 0,47 0,92 0,54 0,7 

Nb 19,67 10,07 25,21 26,02 10,54 11 12 8,08 8,52 8,52 7,84 10,72 9,86 10,51 

Hf 7,52 4,01 5,79 6,22 4,12 4 6 5,49 3,55 4,4 5,79 5,81 4,33 5,54 

Zr 316 195 233 254 123 184 302 247 177 203 270 265 207 247 

Y 21,24 14,02 20,39 31,21 24,88 27,3 31,2 10,78 11,12 10,16 10,51 17,86 16,93 9,01 

Th 18 3,2 12,7 12,3 22,7 3,6 8,1 4,2 4,7 4,3 4,1 10 7,7 7,8 

U 6,03 1,15 4,77 4,36 2,43 0,78 1,01 0,55 0,25 0,65 0,75 0,51 0,73 0,7 

La 108,1 28,9 55,9 86,1 33,1 28,3 37,9 66,2 83,2 60,2 64,9 47,7 115,2 86,7 

Ce 162,4 51,1 89,4 105,5 56,2 64,1 85,6 96,6 117,3 91,6 98,7 84,7 172,2 128,8 

Pr 20,09 6,62 10,95 17,44 6,87 8,76 11,5 11,8 14,1 11,4 12,37 11,92 19,71 15,41 

Nd 73,6 27,7 40,8 65,1 25,4 36,4 49,1 42,5 50,2 40,6 45,6 47,7 68 51,7 

Sm 11,3 6 7,5 12,3 5,4 9,1 9,5 6,3 7 5,8 6,6 8,2 8,9 6,5 

Eu 2,42 1,77 1,66 2,77 0,38 1,99 2,48 1,82 1,88 1,8 2,15 2,47 2,11 1,98 

Gd 8,82 5,72 6,44 10,79 5,1 7,76 8,92 4,71 5,24 4,14 4,78 6,77 7,3 4,55 

Tb 1,03 0,64 0,87 1,49 0,78 1,19 1,17 0,55 0,66 0,5 0,55 0,9 0,86 0,53 

Dy 5,36 4,07 4,63 7,76 4,95 5,48 6,15 2,75 3,14 2,57 2,85 4,48 4,54 2,67 

Ho 0,73 0,52 0,77 1,17 0,91 1,01 1,02 0,37 0,37 0,34 0,41 0,73 0,63 0,32 
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Figura 4.6 – Monzonito quixadá e complexo granítico rio quixeramobim (fácies muxurê novo e muxurê velho). A: 
diagrama de classificação química de rocha. Linha azul separação dos campos alcalino e subalcalino, segundo irvine & 
baragar (1971). B: diagrama r1-r2 (la roche et al., 1980). C: diagrama k2o x sio2. D: parâmetro molar de shand a/nk= 
al2o3/(na2o+k2o) vs a/cnk= (cao+na2o+k2o), segundo maniar & picolli (1989).

Figura 4.7 – Monzonito Quixadá. A: diagrama mostrando correlação positiva entre Sr e Ba. B: diagrama de variação de 
confrontação entre elementos-traço (incompatíveis) com coeficiente de partição semelhante. C: diagrama de variação 
Al2O3 vs SiO2.
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& Sparks, 1985 apud Wilson, 2007). Além disso, o 
enriquecimento em titanita dessas rochas pode 
denotar hibridização com magmas máficos. 

No diagrama multi-elementar, 
normalizado pelo padrão ORG (Pearce et al., 
1984), observa-se que as rochas apresentam 

geralmente comportamento de granitoides 
de ambiente de arco vulcânico (Fig. 4.8A). 
Entretanto, as amostras posicionam-se no 
campo de granitoides pós-colisionais, conforme 
a delimitação proposta por Pearce (1996) (Fig. 
4.8B).

Figura 4.8 – Monzonito Quixadá e Complexo Granítico Rio Quixeramobim (Fácies Muxurê Novo e Muxurê Velho). A: 
diagrama de variação multi-elementar, normalizado pelo ocean ridge granite (ORG). B: diagrama discriminante de 
ambiente tectônico (modificado Pearce, 1996). C: espectro dos elementos terras raras.

O padrão dos elementos terras raras 
mostram enriquecimento de elementos terras 
raras leves em relação aos pesados (Fig. 4.8C). A 
média da soma dos teores de ETR é de 211,58 ppm 
e os valores de fracionamento (La/Yb)N estão 
entre 1,57 – 9,12. A maioria das anomalias de Eu 
é negativa e fraca (Eu/Eu* = 0,71 – 0,91), exceto 
uma amostra com anomalia negativamente forte 
(Eu/Eu* = 0,21).

A composição química dos enclaves 
exibe semelhança a das rochas que as contém. A 
diferença ocorre nas concentrações elevadas de 
MgO – CaO – Fe2O3t e baixa de SiO2, similar a 

composição basáltica. As amostras dos enclaves 
em diagramas de variação, utilizando SiO2 como 
índice de diferenciação, não posicionam-se 
ao longo dos trends contínuos dos granitoides 
Quixadá, sendo claramente observado quando 
confrontado com Al2O3 (Fig. 4.7C). Portanto, 
os enclaves representam material distinto da 
geração desses granitoides.

Os altos teores de K2O e baixos de SiO2 
(Fig. 4.6C) encontrados nos enclaves e nas 
amostras do Monzonito Quixadá podem indicar 
contribuição de material do manto litosférico 
subcontinental metassomatizado.
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4.1.5 - Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim

Neste item serão abordados as 
características geoquímicas dos Fácies Muxurê 
Novo e Muxurê Velho do Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim. Estas duas fácies são analisadas 
em conjunto por apresentarem quimismo bem 
semelhante. Os granitoides abrangem conteúdo 
intermediário de SiO2, variando de 56,5 – 
65,6%, classificadas como monzonito e quartzo 
monzonito (Fig. 4.6A). São verificados valores 
altos nos teores de Al2O3 (15,8-18,4%), Fe2O3t 
(4,6-7,6%), Na2O (4,9-5,6%), CaO (3,2-5,6%) e 
moderados nos teores de K2O (2,3-3%), TiO2 
(0,7-1,2%) e P2O5 (0,3-1,0%)(Tab. 4.2).

São rochas subalcalinas (Fig. 4.6B) e 
metaluminosas (Fig. 4.6D). No diagrama K2O vs 
SiO2 os litotipos plotam no campo de composição 
cálcio-alcalina de alto K (Fig. 4.6C). Mas, possuem 
como característica peculiar teores maiores de 
Na2O em relação os do K2O, impondo a essas 
rochas um caráter sódico.

A distribuição das amostras no diagrama 
de Harker mostra dois trends de rochas distintas. 
O caminho da evolução destes dois conjuntos de 
rocha indica que pode ter havido interação entre 
os dois materiais como mostra a evolução do 
Al2O3, Fe2O3t e CaO contra o SiO2 (Fig. 4.9A). 
O arranjo linear das amostras no diagrama 
binário La vs Ce (Fig. 4.9B) sugere atuação de 
processo de mistura, já que a trajetória da linha 
não intercepta a origem no diagrama. A idéia do 
predomínio de mistura, principalmente no Fácies 
Muxurê Velho, é forte porque nos arredores 
do povoado de Xixó, a norte de Timbaúba, são 
frequentes as duas rochas estarem em contatos 
difusos e entrelaçadas (Fig. 3.23B).

No diagrama multi-elementar, 
normalizado pelo padrão ORG (Pearce et al., 
1984), as amostras possuem assinaturas de 
granitoides de ambiente de arco vulcânico (Fig. 
4.8A). Mas no gráfico Rb vs Y+Nb as rochas 
plotam no campo de granitoides pós-colisionais 
(Fig. 4.8B).

Os elementos terras raras leves 
apresentam enriquecimento em relação aos 
terras raras pesados (Fig. 4.8C), tendo média 
da somatória total dos teores na ordem de 
278,22 ppm. Os valores de fracionamento (La/
Yb)N estão entre 21,49 – 83,70. A maioria das 

anomalias de Eu é levemente positiva (Eu/Eu* = 
1,01 – 1,17).

4.1.6 - Piquet Carneiro

Composicionalmente, as rochas 
estudadas apresentam variações entre quartzo 
monzonito e granito (Fig. 4.10A). Baseado nos 
teores de SiO2 e K2O (Tab. 4.3), utilizando os 
campos proposto por Peccerillo & Taylor (1976) 
(Fig. 4.10C), acrescentando as informações de 
campo, as rochas da unidade Piquet Carneiro 
foram caracterizadas em: Piquet Carneiro I 
representa rochas com SiO2 entre 63 – 70%, 
sub-alcalinas da série shoshonítica (Figs. 4.10B e 
C), metaluminosas a peraluminosas (Fig. 4.10D); 
Piquet Carneiro II são rochas com SiO2 entre 63 
– 74%, sub-alcalinas da série monzonítica (Fig. 
4.10B) de alto K (Fig. 4.10C), metaluminosas a 
peraluminosas (Fig. 4.10D); Piquet Carneiro III 
são rochas evoluídas em SiO2 (70 – 77,5%), de 
afinidades monzoníticas e shoshoníticas (Figs. 
4.10B e C), predominantemente metaluminosas 
(Fig. 4.10D) e; Piquet Carneiro VI que possui 
SiO2 de 74%, geoquimicamente assemelha-
se ao Piquet Carneiro III, mas diferencia-se 
pela tendência alcalina (Fig. 4.10B) de caráter 
peralcalino (Fig. 4.10D). 

No diagrama de Harker os litofácies 
apresentam correlação negativa de Al2O3, MgO 
e CaO com o aumento do SiO2. Nesta análise, 
sugere-se que as rochas do Piquet Carneiro III 
representam uma evolução das rochas do Piquet 
Carneiro I, sendo, portanto, os produtos mais 
diferenciados, enquanto o Piquet Carneiro II 
afigura-se ter uma tendência de diferenciação 
distinta dos demais litofácies (Fig. 4.11). 

No diagrama La vs Ce o relativo 
alinhamento das amostras dos litofácies 
Piquet Carneiro I e III, que intercepta a origem 
do diagrama, indicam processo de fusão 
parcial ou cristalização fracionada (Fig. 4.12A). 
Já o Piquet Carneiro II apresenta um trend 
reto sem interceptar a origem do diagrama, 
sugestivo de processo de mistura (Fig. 4.12A). 
Em algumas rochas deste litofácies ocorrem 
enclaves magmáticos, corroborando um 
provável caso de mistura de magmas máfico 
e félsico. Porém, o número reduzido dessas 
feições descarta a mistura como processo 
evolutivo dominante.
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Figura. 4.9 – Complexo Granítico Rio Quixeramobim (Fácies Muxurê Novo e Muxurê Velho). A: diagrama de Harker. B: 
diagrama de variação de elementos-traço (incompatíveis) com coeficiente de partição semelhante.

Figura 4.10 – Piquet Carneiro. A: diagrama de classificação química de rocha. B: diagrama R1-R2 (La Roche et al., 1980). 
C: diagrama K2O x SiO2. D: parâmetro molar de Shand A/NK= Al2O3/(Na2O+K2O) vs A/CNK= (CaO+Na2O+K2O), segundo 
Maniar & Picolli (1989).
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Tabela 4.3 - Análises químicas dos elementos maiores, traço e terras raras das amostras de granitoides Piquet Carneiro.
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No diagrama Ce vs Ce/Yb o decréscimo 
da razão Ce/Yb com a diminuição de Ce 
sugere processo de atuação concomitante de 
assimilação e cristalização fracionada, ao passo 
que o alinhamento horizontal de amostras neste 
tipo de gráfico indica atuação de cristalização 
fracionada (Ajaji et al., 1998). Portanto, na 

evolução das rochas do Piquet Carneiro I e Piquet 
Carneiro II (Fig. 4.12B) é possível ter atuado 
também processo de assimilação e cristalização 
fracionada juntas e casos de apenas cristalização 
fracionada. No Piquet Carneiro III (Fig. 4.12B) 
pode ter havido predominância da cristalização 
fracionada.

Em diagrama tectônico discriminante 
(Fig. 4.13A) as rochas granitoides Piquet Carneiro 
posicionam-se no campo pós-colisionais. 
Normalmente granitoides pós-colisionais tem 
como características magmas com quimismo que 
varia de ambiente de arco a intra-placa (Harris 
et al., 1986). Em analogia ao estudo realizado 
por Pearce et al. (1984), o Piquet Carneiro II 
tem assinatura semelhante àqueles granitoides 
de ambientes de arco vulcânico (tipo Jamaica) 

e pós-colisional (tipos Oman e Querigut) (Fig. 
4.13B). O Piquet Carneiro I revela assinatura 
que se aproxima de granitoides sin-colisional 
(tipo Yunan) e de arco vulcânico (tipo Chile) (Fig. 
4.13C). O Piquet Carneiro III tem semelhanças a 
granitoides sin-colisional (tipo Barousse) e pós-
colisional (tipos Oman e Querigut) (Fig. 4.13C). 
O Piquet Carneiro IV assemelha-se a granitoides 
intra-placa do tipo Ascension (Fig. 4.13B).

Em relação aos elementos terras raras 

Figura 4.11 – Piquet Carneiro. Diagrama de variação de Harker.
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(Fig. 4.13D), os espectros do Piquet Carneiro II 
possuem fracionamento fraco a muito alto, com 
razões (La/Yb)N entre 6,11 – 18,24 e 102,04 – 
182,45, e anomalias de Eu negativa (Eu/Eu* = 
0,78 – 0,90) e positiva (Eu/Eu* = 1,22). Os do 
Piquet Carneiro I apresentam fracionamento 
moderado a muito alto, tendo razões (La/Yb)N = 
45,70 – 207,12 e anomalias de Eu negativa (Eu/
Eu* = 0,34 – 0,86) e positiva (Eu/Eu* = 1,03). Os 

do Piquet Carneiro III tem como característica 
fracionamento fraco a moderado, com valores 
na razão (La/Yb)N nos intervalos de 2,62 – 9,46 e 
40,71 – 60,43 e anomalia de Eu (Eu/Eu*) negativa 
com intervalos de 0,27 – 0,37 e 0,64 – 0,79. O 
litofácies Piquet Carneiro IV tem fracionamento 
muito fraco (La/Yb)N = 1,87 e anomalia de Eu 
(Eu/Eu* = 0,12) bem negativa do tipo “asa de 
gaivota”.

Figura 4.12 – Piquet Carneiro. Diagrama de variação de confrontação entre elementos-traço (incompatíveis). A: Ce vs 
La. B: La/Yb vs Eu/Yb. C: Ce/Yb vs Ce.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Senador Pompeu

61

Figura 4.13 – Piquet Carneiro. A: diagrama discriminante de ambiente tectônico, modificado de Pearce (1996). B e C: 
diagramas de variação multi-elementar, normalizado pelo ocean ridge granite (ORG). D: espectro dos elementos terras 
raras. 
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O arcabouço tectono-estrutural da Folha 
Senador Pompeu (Fig. 5.1A) apresenta-se como 
produto resultante da ação de inúmeras e intensas 
zonas de cisalhamento transcorrentes, dentre as 
quais destaca-se a zona de cisalhamento Senador 
Pompeu, que transecciona seu quadrante NW, na 
direção NE-SW, gerando uma faixa relativamente 
espessa de rochas miloníticas a ultramiloníticas, 
que registram em diferentes marcadores, seu 
caráter transcorrente dextral. Na porção leste 
da folha prevalece zonas de cisalhamento com 
direções N-S.

A análise conjunta da diversidade 
litológica presente na região e o arcabouço dos 
principais elementos estruturais, sugere uma 
compartimentação da área em quatro domínios 
tectono-estruturais (Fig. 5.1A), a saber:

5.1 - DOMÍNIO I

O domínio I ocupa o extremo noroeste 
da área (Fig. 5.1A). Em termos litológicos é 

constituído por rochas gnáissica-migmatíticas 
do Complexo Cruzeta e os metagranitoides do 
Complexo Granítico Rio Quixeramobim (fácies 
Muxurê Novo e Muxurê Velho).

A feição macroscópica mais importante 
corresponde, em grande parte, a zona de 
cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP), orientada 
segundo a direção NE-SW, com uma faixa de 
influência na ordem de 5km. Em escala de 
imagem de satélite e fotografias aéreas é visível 
intersecção de estruturas S-C.

Mesoscopicamente, a ZCSP é 
materializada por uma foliação milonítica (S3) 
com mergulho médio em torno de 76° para ESE 
(Fig. 5.1B), havendo, no entanto, faixas onde a 
foliação pode apresentar mergulhos mais baixos, 
em torno de 40° para ESE. Neste domínio são 
comuns superfícies S-C, indicativas de rotação 
dextral para a ZCSP. 

Outra feição planar que se destaca é 
o bandamento composicional, encontrado 
principalmente nos gnaisses do Complexo 

5 – GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

Figura 5.1 – A: mapa de compartimentação de domínios estruturais da Folha Senador Pompeu. B, C, D e E: diagramas de 
pólos de foliação e lineação de estiramento mineral (pólos de concentração máxima) dos domínios estruturais.
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Cruzeta, definido pela ocorrência de faixas 
centimétricas máficas (micas e anfibólio) e 
félsicas (quartzo e feldspato) paralela entre si, 
resultado da combinação de forte deformação 
e de segregação mineral. Ocorrem ainda bandas 
de cisalhamento N-S, com arrastos sinistrais, que 
cortam foliação ondulada, sendo esta definida 
como uma foliação pretérita (S1) (Figs. 5.2 e 5.3).

A estrutura linear frequentemente 
observada no Domínio I é uma lineação 

de estiramento mineral (L3), marcada pela 
deformação de quartzo e feldspato, direcional 
à foliação e com caimento na ordem de 11° ora 
para NNE ora para SSW (Fig. 5.1B).

A relação espacial entre a foliação e a 
lineação indica, para esse domínio, a dominância 
de tectônica transcorrente.

No Domínio I foram identificadas feições 
atribuídas a eventos deformacionais D1 e a D3. 
As estruturas D1 são restritamente impressas 

Figura 5.2 - Bandas de cisalhamento sinistrais (S3) de direção N-S, que truncam foliação pretérita (S1), em gnaisse 
migmatizado do Complexo Cruzeta.

Figura 5.4 – Faixa milonítica e ultramilonítica de direção NE-SW (S3). Rotação dextral de pórfiros de K-feldspato em 
metagranitoide do Fácies Muxurê Novo (Complexo Granítico Rio Quixeramobim) afetado pela zona de cisalhamento 
Senador Pompeu.

Figura 5.3 - Dobras intrafoliais que contêm traços de S1 (seta preta), truncadas pela foliação S3, em metaleucogranito 
do Complexo Cruzeta.
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nos gnaisses, metaleucogranitos e anfibolitos do 
Complexo Cruzeta, e posicionadas nas direções 
ENE-WSW e E-W. Consistem em estruturas 
planares (S1 pretérita), consideradas de evento 
pré-Brasiliano. A deformação D3 é fortemente 
penetrativa, e está registrada tanto nos litotipos 
do Complexo Cruzeta como nos metagranitoides 
porfiríticos do Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim. Compõe-se de foliação S3 e 
lineação L3, associada a planos de cisalhamento 
de alto ângulo (Fig. 5.4), e consideradas de 
evento transcorrente Brasiliano.

5.2 - DOMÍNIO II

Geograficamente corresponde à 
área entre a cidade de Milhã e o povoado de 
Cachoerinha (Fig. 5.1A). Abrange de forma mais 
expressiva os litotipos do Complexo Acopiara 
e do Granito Banabuiú, e, subordinadamente, 
rochas das unidades Ortognaisse Cajazeira e 
Monzonito Quixadá.

A estruturação principal macroscópica 
compreende um feixe de cisalhamento 
anastomossado, de direção N-S, que se estende 
desde o norte ao sul da área. Dobramentos em 
antiforma e sinforma estão presentes no sul da folha. 

Em escala mesoscópica, a estrutura 
planar bem marcada em todas as unidades, que 
representa este domínio, é a foliação milonítica 
(S3). Esta foliação tem direção N-S, mergulho 
variando de médio a alto, em média 68°, ora 
para E ora para W (Fig. 5.1C). 

Foliações, de direção quase N-S, com 
variação no sentido de mergulho e com ângulo 
de mergulho médio (de até 50°) podem estar 
associadas a antigos planos de cavalgamento e/
ou dobramentos (ondulações da foliação) que 
foram empinados, já que, neste domínio, são 
encontrados contatos por empurrão arqueados 
entre o Complexo Acopiara e o Ortognaisse 
Cajazeira. 

Além da foliação (S3) ocorrem 
xistosidades e foliações gnáissicas, também com 
orientação N-S. Outra feição planar presente é 
uma clivagem de crenulação (Fig. 5.5), impressa 
nos xistos que compõem a unidade Acopiara, 
considerada decorrente da evolução da foliação 
S2 para milonítica (S3).

Como estrutura primária foram 
identificadas direções de fluxo magmático, 
existente apenas nos metagranitoides porfiríticos 
do Monzonito Quixadá, e caracterizadas pelo 
alinhamento de fenocristais de K-feldspato 
segundo as direções N-S e NE-SW. Outro tipo de 
estrutura primária da área é materializada pela 
variação irregular na espessura e granulometria 
das camadas de xistos e quartzitos da unidade 
Acopiara poupadas por modificações intensas, 
sendo possível reconhecer como superfície 
pretérita de acamamento (S0), em geral, paralela 
a foliação S2.

A lineação de estiramento mineral 
(L3) é marcada pela deformação de 
cristais de quartzo, feldspato, silimanita e 
biotita, e caracterizada por caimento sub-

Figura 5.5 – Clivagem de crenulação em metaritmito do Complexo Acopiara. Notar minidobramentos de S0. Amostra da 
região de Milhã.
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horizontal (11ºAz), predominantemente, 
para NNE (10°Az) (Fig. 5.1C). No entanto, 
a lineação tem comportamento com 
caimentos, embora menos frequentes, 
para NW e WSW (L2 ?), o que sugere 
pertencer a planos de cavalgamento. Mas, 
também os caimentos NW são similares 
às direções dos eixos das antiformas/
sinformas desse domínio.

Dobras intrafoliais centimétricas e 
métricas com eixos verticalizados são comuns 
entre as faixas transcorrentes N-S (Fig. 5.6).

A relação espacial entre a foliação 
e a lineação caracteriza o domínio II com 
predominância de movimentos transcorrentes.

Os eventos deformacionais identificados 
no Domínio II estão relacionados a D3, 
representada pela foliação S3 e lineação L3, 
bem marcada nas zonas de cisalhamento 
transcorrente N-S que seccionam o domínio, 
consideradas de evento transcorrente Brasiliano. 
As ondulações da foliação, na direção W-E, e os 
planos de empurrão são considerados ao evento 
tangencial Brasiliano.

Figura 5.6 – Foliação milonítica S3 na direção N-S e dobra intrafolial com eixo verticalizado. Diatexito Acopiara na região 
de Milhã.

5.3 - DOMÍNIO III

Abrange a porção leste da área, entre 
o povoado de Cachoerinha e a cidade de 
Solonópole (Fig. 5.1A). Em termo de unidades 
é constituído por rochas do Complexo Acopiara 
(Metatexitos e Diatexitos), Granito Banabuiú e 
Ortognaisse Cajazeira. 

Macroscopicamente é caracterizado por 
longas zonas de cisalhamento transcorrente N-S, 
com formas ramificadas no Granito Banabuiú. 
No setor sul deste domínio ocorre uma zona de 
cisalhamento contracional, materializada pelo 
cavalgamento do Ortognaisse Cajazeira sobre as 
rochas do Complexo Acopiara. 

Diferente dos domínios anteriores, 
a foliação milonítica que estatisticamente 
prevalece na área é a S2, caracterizada por 
ângulos de mergulho, variando de médio (43° 
para WNW) a, predominatemente, baixo (27° 
para NW) - (Fig. 5.1D). A foliação milonítica 

S3 ocorre ao longo de zonas de cisalhamento 
transcorrente, com direções ora em torno de N-S 
ora formando feixes anastomosados.

Associada as foliações miloníticas, 
ocorrem lineações de estiramento mineral, de 
quartzo, feldspato e biotita, que também possui 
dois conjuntos principais: uma com caimento 8° 
para NNW (L3) e outra de 26° para NW (L2) (Fig. 
5.1D). 

A relação espacial entre a foliação e a 
lineação sugere que os planos de mergulhos, 
variando de valores baixos a médios, contendo 
lineações de caimento médio podem ser 
rampas oblíquas a frontais. Este domínio, 
possivelmente, registrou a rotação da lineação 
de um regime compressional para transcorrente 
predominantemente dextral.

Dobras recumbentes, com eixos de direção 
N-S, observadas em xistos e gnaisses do Complexo 
Acopiara, possuem vergência para W, que também 
registram a tectônica tangencial (Fig. 5.7).
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As deformações identificadas no Domínio 
III estão relacionados a D3 (evento transcorrente 
Brasiliano), representada pela foliação S3 e 
lineação L3 e D2 (evento tangencial Brasiliano) 
representada pela foliação S2 e lineação L2.

No Domínio III são encontrados diques 

de pegmatitos, de direção NE-SW, portadores de 
elementos raros, tais como tântalo, berílio e lítio, 
alojados em fraturas extensionais, no âmbito da 
unidade Granito Banabuiú. A estruturação destes 
diques é considerada uma evolução, em regime 
rúptil - dúctil, da transcorrência brasiliana. 

Figura 5.7 – Dobra recumbente, com eixo N-S, vergência para W, associado a tectônica tangencial (foliação S2), em xisto 
do Complexo Acopiara. Sonolópole.

Figura 5.8 – Foliação de fluxo magmática, paralela a foliação milonítica (S3) seccionada por banda de cisalhamento 
sinistral N-S, em metagranitoide da unidade.

5.4 - DOMÍNIO IV

Domínio situado entre as cidades 
de Senador Pompeu e Milhã. É constituído 
por rochas do Complexo Acopiara (unidades 
Metatexitos e Diatexitos) que registram muito 
bem as estruturas planares e lineares, do Granito 
Banabuiú, incluindo também os metagranitoides 
Piquet Carneiro e o Monzonito Quixadá.

A estrutura macroscópica mais 
proeminente, deste domínio, refere-
se à curvatura do traçado da foliação na 
região de Piquet Carneiro, compondo um 
megadobramento, seccionado por zonas 

de cisalhamento transcorrente, que gerou 
estruturas complexas.

A estrutura primária de fluxo magmático 
de direção NE-SW, marcada pelo alinhamento 
de cristais de K-feldspato, se faz presente, 
dominantemente, nos metagranitoides da 
unidade Monzonito Quixadá. Discretas bandas de 
cisalhamento sinistral N-S cortam esta estrutura 
(Fig. 5.8). Os metagranitoides Piquet Carneiro 
apresentam foliação incipiente, raramente 
milonítica.

A flexão da foliação tectônica configura 
no diagrama uma guirlanda, sendo indicada 
pelas direções de três planos médios principais: 
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1) NE-SW, com mergulho médio de 60° SE; 2) 
NE-SW, com baixo ângulo de mergulho (19°) 
para o quadrante NW; 3) NW-SE, mais sutil, que 
caracteriza foliações com mergulho médio de 
27° para NE (Fig. 5.1E). 

A lineação de estiramento mineral 
(quartzo, feldspato, biotita e silimanita) 
apresenta caimento médio, variado de 4º a 27º, 
predominantemente para NE. (Fig. 5.1E).

A relação espacial entre a foliação e a 
lineação sugere que os planos das foliações 
miloníticas de mergulho de médio a alto (NE-SW) 
(S3) e lineações (L3) de caimento baixo registram 
influência da atuação da zona de cisalhamento 
transcorrente dextral Senador Pompeu. Já 
os planos de direção NW-SE, com lineações 
de caimento médio NE, seriam foliações S2 
inflexionadas, formando rampas oblíquas 

a frontais, criadas a partir de movimento 
transpressivo que caracteriza o domínio, cujo 
registro de campo são redobramentos com 
vergência para SSW (Fig. 5.9). O arranjo dos três 
planos de foliação, descritos acima, sugere uma 
megadobra em sinforma assimétrica.

Em alguns setores deste domínio 
encontram-se foliações miloníticas (S2) de 
mergulho de ângulo médio (Fig. 5.10) a baixo, 
suavemente ondulada, de direção NNE-SSW, 
truncada por foliações (S3) de alto ângulo de 
mergulho (Fig. 5.11).

As deformações identificadas no Domínio 
IV estão relacionadas à D3 (evento transcorrente 
Brasiliano) representada pela foliação S3/
lineação L3. A D3 causou redobramento das 
dobras da D2 (evento tangencial Brasiliano), além 
de inflexões da foliação S2.

Figura 5.9 – Redobramento causado pela D3, em zona transpressiva da região de Piquet Carneiro, com empurrão para 
SSW. Metatexito Acopiara.

Figura 5.10 - Foliação S2 (superfície S-C) em metagrauvaca do Complexo Acopiara. Região de Senador Pompeu.
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Figura 5.11 – Foliação S2 (tectônica tangencial), truncada por foliação S3 em metatexito Acopiara. Região de Piquet 
Carneiro.
5.5 - QUADRO EVOLUTIVO 
ESTRUTURAL PRÉ-CAMBRIANO

Primeiramente, a área foi palco de uma 
tectônica pretérita (D1) pré-brasiliana registrada 
nas rochas do Complexo Cruzeta. O Ortognaisse 
Cajazeira registrou um metamorfismo de 2,09 
Ga, idade obtida neste projeto, porém não foi 
observado indícios de estruturas pretéritas, 
apenas migmatização e uma forte transposição 
das estruturas atribuídas ao Evento Brasiliano. No 
entanto, o quadro principal tectono-estrutural 
da área se resume em:

Um evento tangencial (D2), de 
direção WNW-ESE, com transporte de massa 
para WNW, que provocou deformação/
metamorfismo (sin-D2), nos níveis crustais 
mais profundos, que alcançou o fácies 
anfibolito alto (isógrada da sillimanita), e 
ultrapassou este limite, provocando processos 
de migmatização e fusão parcial in situ, 
dominantemente, das rochas do Complexo 
Acopiara, com geração de corpos leucocráticos 
que constitui o Granito Banabuiú, e alçamento 
de níveis basais do Ortognaisse Cajazeira por 
tectônica de empurrão.

Figura 5.12 – Desenho esquemático mostrando as direções das fraturas e posição dos diques pegmatíticos heterogêneos 
associados a D3. A: colocação de pegmatitos em regime de cisalhamento simples. B : colocação de pegmatito em regime 
de cisalhamento puro, semelhante ao que é interpretado para o arranjo estrutural dos pegmatitos da região de Seridó 
- RN (Araújo et al., 2001).
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Com a evolução progressiva da 
deformação, os tensores deformacionais 
rotacionaram em sentido anti-horário, 
permitindo a atuação de um regime 
transcorrente-transpressivo (D3) de direção 
NNE – SSW, com movimento dextral. Neste 
episódio, os primeiros plútons do Complexo Rio 
Quixeramobim e Monzonito Quixadá alojaram-
se em domínio transtensional, seguido dos 
plútons da unidade Piquet Carneiro. Com 
incremento da D3 diversas zonas de cisalhamento 
transcorrentes, geralmente dextrais, surgiram e 
seccionaram as rochas nas direções N-S e NE-SW, 
que afetaram praticamente todas as unidades 
pré-cambrianas da área. A estruturação 
regional é controlada por duas principais zonas 
de cisalhamento de escala crustal, a zona de 
cisalhamento Senador Pompeu (NW da folha) e 
a zona de cisalhamento Orós, a leste, e fora do 
limite da folha estudada.

A fase de colocação dos pegmatitos 
mineralizados, em tântalo, berílio, lítio, etc., se 
deu em áreas extensionais NE-SW, possivelmente 
relacionados a sistema de fraturas conjugadas 
R e R’ de Riedel, respectivamente, NE-SW e 
ENE-WSW/E-W, com eixo compressivo NE-
SW inferido, em continuidade progressiva da 
cinemática da D3 (Fig. 5.12A). 

A dinâmica de tendência mais rúptil 
também é incrementada com a colocação, 
subordinadamente, de pegmatitos na direção 
quase E-W, cujo eixo compressivo, neste caso, 
posiciona-se em WNE/E-W, com consequente 
extensão NNE/N (Fig. 5.12B), situação compatível 
em um quadro de transpressão. A Figura 5.12B 
exemplifica fraturas NE-SW atribuídas também à 
evolução da D3.

Os aspectos evolutivos da estruturação 
pré-cambriana da Folha Senador Pompeu 
encontra-se sintetizados na seguinte Tabela 5.1:

  
FASE DE 

DEFORMAÇÃO 

 
METAMORFISMO 

 
IDADE 

 
CINEMÁTICA – 

REGIME DE 
DEFORMAÇÃO 

 
UNIDADE 

ENVOLVIDA 

 
ESTRUTURAS 

 
 
EVENTO PRÉ-
BRASILIANO 

 
D1 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Complexo 
Cruzeta 

 Bandamento 
composicional 
 Foliação  
 Migmatítica 
 Dobras intrafoliais  

 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO 
BRASILIANO 

 
 
 
 

D2 

 
 
 
Fácies anfibolito 
de alto grau a 
anatexia 

 
 
 
Neoproterozoico 

 
 
Tangencial 
 
Dúctil –  
Dúctil/Rúptil 

 
 
 
Principalmente  
Complexo 
Acopiara  

 Foliação 
 Dobras recumbentes 
 Antiformas 
 Sinformas 
 Migmatítica 
 Clivagem de crenulação 

 Lineação de 
estiramento mineral 

 
 
 
 

D3 

 
 
 
Fácies xisto 
verde  

 
 
 
 
Neoproterozoico 

 
 
Transcorrente - 
transpressivo 
 
Dúctil/Rúptil 
 

 
Complexos 
Cruzeta, 
Acopiara e Rio 
Quixeramobim, 
Ortognaisse 
Cajazeira, 
Granito Banabuiú 
Monzonito 
Quixadá  

 
 Foliação milonítica 
 Lineação de 
estiramento mineral 
 Dobras intrafoliais 
 Bandas de cisalhamento 

 Fraturas R – R’ e 
extensionais de Riedel. 

 

5.6 - FRATURAS

As estruturas rúpteis tardias (idade 
fanerozoica) são representadas por juntas e 
falhas. Os Diques Máficos Rio Ceará-Mirim (Juro-
Cretáceo) se alojaram em juntas extensionais 
de direção NE-SW. O padrão de fraturamento 
da área é caracterizado por juntas verticais – 
subverticais nas direções NE-SW e NW-SE (Fig. 
5.13A). Ocorrem também fraturas de direção NW-
SE, com mergulhos em torno de 60°, ora para NE 

ora SW, em arranjo de par conjugado (Fig. 5.13B). 
Outras estruturas rúpteis observadas são 

falhas transcorrentes, de movimentações dextral 
e sinistral, de direção NW-SE, cujo movimento é 
bem destacado em imagem de campo magnético 
residual, deslocando os Diques Máficos Rio 
Ceará-Mirim.

Este conjunto de fratura controla as 
principais drenagens e seus afluentes, e são 
estruturas herdadas de descontinuidades pré-
cambrianas, principalmente as de direção NE-SW. 

Tabela 5.1 – Síntese da evolução tectono-estrutural da Folha Senador Pompeu.
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5.7 - EVOLUÇÃO CRUSTAL E 
TECTÔNICA

A base da história geológica da Folha 
Senador Pompeu se refere ao Complexo 
Cruzeta, de idade arquena, que possui datação 
de 3,27 Ga em ortognaisse (Silva et al., 2002), 
constituindo o termo litológico mais antigo 
encontrado no estado do Ceará. O Complexo 
Cruzeta é descrito como um terreno do 
tipo granito-greenstone, representando um 
segmento crustal de natureza policíclica, com 
predomínio de idades de 2,7 a 2,9 Ga, além 
de interferência de crosta paleoproterozoica, 
indicado por TDMs de 2,3 e 2,5 Ga (Fetter, 1999), 
com retrabalhamentos Paleoproterozoico e 
Neoproterozoico registrados, respectivamente, 
em 2,08 Ga (Silva et al., 2002) e 0,57 Ga (Monié 
et al., 1997; Fetter, 1999). Este terreno carece de 
maior detalhamento cartográfico e refinamento 
geocronológico para melhor delimitação de 
seus litotipos, e entendimento da influência dos 
eventos tectono-metamórficos pós-arqueanos 
em sua evolução.

O Paleoproterozoico é representado 
na área pelo Ortognaisse Cajazeira, com 
característica de granitoide tipo I (metaluminoso), 
de ambiente de arco magmático, pertencente a 
uma formação crustal riaciana de 2,1 Ga, que 
subsequentemente colidiu com outros arcos, ao 
redor de 2,0 Ga, durante a orogenia que culminou 
na formação do Supercontinente Atlântica 
(Rogers, 1996). A idade-modelo (TDM) de 2,46 Ga 
e εNd (t) de – 2,31 evidenciam retrabalhamento 

crustal do início do Paleoproterozoico na 
formação do protólito do Ortognaisse Cajazeira.

Tendo com o embasamento as rochas da 
unidade Ortognaisse Cajazeira, as supracrustais 
do Complexo Acopiara foram depositadas a 
partir do Neoproterozoico (Toniano). As fontes 
dos sedimentos foram variadas, como constam 
as populações dos zircões detríticos do quartzito 
Acopiara, os quais forneceram idades arqueana 
de 3,2 Ga, paleoproterozoicas (2,1 Ga a maior 
população e entre 1,8 - 1,9 Ga), mesoproterozoica 
(1,4 – 1,5 Ga) e neoproterozóica (0,9- 1,0 Ga). 
Portanto, a sequência sedimentar Acopiara 
começou a depositar após 929 Ma (idade máxima 
deposicional). No entanto, a idade-modelo de 
740 Ma, obtida por Almeida et al. (2008) em xisto 
do Complexo Acopiara, indica que, no meio do 
pacote metassedimentar, há protólito ainda mais 
novo que 929 Ma. Mas, a idade-modelo (TDM) 
obtida para o quartzito Acopiara de 2,13 Ga, 
corrobora a maior contribuição de sedimentos 
provenientes de crosta paleoproterozoica.

A sedimentação inicial foi controlada 
tectonicamente, podendo as descontinuidades 
de Senador Pompeu e a de Orós terem 
sido as principais estruturas limitadoras da 
bacia. Além do mais, a zona de cisalhamento 
Senador Pompeu pode ser um lineamento 
antigo (Paleoproterozoico ?), haja visto que 
separa o núcleo Arqueano Cruzeta (a oeste) 
do embasamento Paleoproterozoico da bacia 
Acopiara (a leste). A distensão seria herança 
da persistência da tafrogênese estateriana 
como aquela que conduziu a formação e 

Figura 5.13 – A: principal conjunto de fratura nas direções NW-SE e NE-SW. B: par conjugado de fraturas NW-SE. Granito 
Banabuíu. 

A

B
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desenvolvimento da bacia Orós. 
Os anfibolitos ortoderivados, 

intercalados nas supracrustais, seriam na 
evolução da bacia Acopiara a ocorrência de 
magmatismo basáltico fissural, e junto com 
sedimentação turbidítica (material pelítico e 
psamítico) em águas relativamente profundas 
estariam, possivelmente, ligados a ambiente 
de rift intracontinental desenvolvido em uma 
microplaca, hoje agrupada no domínio dos 
terrenos da Província Borborema Setentrional. 
A presença de gonditos associados a bolsões 
ferríferos, encontrados no Complexo Acopiara, 
insinua ainda exalação vulcânica submarina, 
enriquecida em Fe e Mn, ocorrida nesse 
ambiente.

A atuação do Evento Brasiliano se 
processou, inicialmente na área, com a 
inversão da bacia Acopiara, com consequente 
encurtamento crustal intracontinental e 
plutonismo sincolisional. A compressão evolveu, 
primeiramente, a geração da foliação S2 (fase 
tangencial), materializada continuamente em 

dobras, sinformais e antiformais, formadas pela 
convergência de massa na direção WNW-ESE. 
Com a progressão da deformação nesta fase, 
em níveis crustais profundos, as condições de 
pressão aliada a alta temperatura, atingiram 
metamorfismo do fácies anfibolito alto, e por 
vasta área, alcançou níveis anatéticos, com 
surgimento de migmatização generalizada 
(diatexitos e metatexitos), produzidos por fusão 
in situ, além de intrusões de leucogranitos 
peraluminosos, que compõem a unidade 
Granito Banabuiú, oriunda da anatexia das 
rochas metassedimantares do Complexo 
Acopiara. O ápice deste fenômeno ocorreu ao 
redor de 620 Ma, representada pela colocação 
do corpo Nenelândia, que limita a idade mínima 
para deposição da bacia Acopiara. Os zircões 
herdados, contidos neste corpo, com idades mais 
novas, ao redor de 650 Ma, sugerem que parte 
dos sedimentos dos estratos superiores da bacia 
Acopiara foi erodida após 650 Ma. Esta situação 
dá a entender que a fase colisional iniciou entre 
650 – 620 Ma e que implicaria, para a evolução 

Figura 5.14 – Cenário esquemático evolutivo Pré-Cambriano da área de trabalho. 1: sedimentação da bacia Acopiara, com 
vulcanismo associado, ocorrida a partir de 929 Ma; 2: compressão e espessamento crustal, acompanhado de anatexia 
de rochas paraderivadas do Complexo Acopiara e geração de leucogranitos tipo S (Granito Banabuiú); 3: escape lateral 
com diversas transcorrências e intrusões de rochas das unidades Complexo Granítico Rio Quixeramobim, Monzonito 
Quixadá e Piquet Carneiro.
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da bacia, uma deposição pré a sin-colisional. A 
idade-modelo (TDM) de 2,3 Ga e εNd (t) de - 7,94 
são evidências de forte contribuição crustal de 
protólitos oriundos de crosta paleoproterozoica 
na gênese do corpo Nenelândia.

Ainda na fase colisional ou talvez 
transpressional, as rochas do embasamento 
da bacia (Ortognaisse Cajazeira) foram alçadas, 
para níveis mais rasos, em forma de lascas 
(sheets). Toda essa estruturação compressiva 
identificada na Folha Senador Pompeu faz parte 
do cenário de amalgamento de terrenos do 
Oeste Gondwana na construção da Orogenia 
Brasiliana/Pan-africana.

O espessamento crustal foi do tipo 
himalaiano, em que a deformação progrediu de 
regime colisional (foliação S2) para transcorrente 
(foliação S3), iniciada ao redor 585 Ma, cuja idade 
é caracterizada pela colocação de corpos sin-
transcorrentes, como aqueles do Complexo Rio 

Quixeramobim e Monzonito Quixadá, seguidos 
pelos corpos Piquet Carneiro, decorrente de 
uma possível expulsão oblíqua de massa. Fontes 
desse magmatismo sin-transcorrente atribuem-
se a fusão de manto metassomático e infracrustal 
(inferior e média) para geração de magmas 
de composições intermediárias e félsicas, 
metaluminosos (maioria) e peraluminosos, 
que foram injetados, misturados ou não, em 
área transtensional, através de condutos de 
falhas transcorrentes de escala litosférica, 
caracterizando a transição para ambiente pós-
colisional. A ilustração da Figura 5.14 resume 
o cenário evolutivo Pré-Cambriano da Folha 
Senador Pompeu.

O último episódio tectônico marcante 
na área é associado aos diques máficos e 
intermediários, NE-SW, juro-cretáceo Ceará-
Mirim relacionados à abertura do oceano 
Atlântico Sul.
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6.1 - INTRODUÇÃO

A realização de trabalhos geoquímicos 
e mineralométricos com amostragem rarefeita 
e de amplitude regional têm antecedido e 
acompanhado as investigações geológicas com 
os objetivos de auxiliar o mapeamento dos 
diversos litotipos e suas variações química/
minerais, delineando províncias geoquímicas 
e fornecendo eventuais indícios de possíveis 
ocorrências minerais. Na década de 70, durante 
o projeto de mapeamento da Folha Jaguaribe, na 
escala 1: 500.000, foi realizado um levantamento 
pioneiro de prospecção geoquímica, onde parte 
da área envolve a Folha Senador Pompeu. 
Neste projeto foram definidos compartimentos 
geoquímicos onde ocorrem pegmatitos com 
scheelita, veios hidrotermais com ouro, 
cromititos em ultramáficas e a associação Bi-Cu 
indicativa de mineralização de cobre.Esta região 
tem como característica básica a concentração e 
escassez pluvial, ou seja, quase a totalidade das 
chuvas ocorre em apenas 3 ou 4 meses, o que, 
em função das altas temperaturas, é insuficiente 
como recurso hídrico. Assim, a estiagem é 
bastante prolongada (entre 8 e 10 meses) e 
agravada pela irregularidade pluviométrica, que 
em alguns períodos (como aqueles afetados pelos 
El Niño) podem durar de 3 a 4 anos (Neto & Nery, 
2005). Neste sentido, o clima tropical semi-árido 
que atua na região diferencia-se em ambientes 
de erosão, transporte e sedimentação daqueles 
de regiões com alto gradiente hidráulico, o que 
pode afetar o comportamento e mobilidade dos 
elementos químicos. 

6.2 - METODOLOGIA

O planejamento da amostragem envolveu 
geração de mapas de serviço em formato SIG 
com as estações de coleta de sedimento de 
corrente e concentrado de bateia, e as principais 
vias de acesso e de infra-estrutura. A distribuição 
das estações de amostragem obedeceu, no caso 
presente, um padrão regular, de forma a abranger 
a maior quantidade de território possível, isto 
tanto para as amostras de sedimento de corrente 
como para as de concentrado de bateia. Foi 

realizado adensamento nas áreas com indícios 
de mineralização.

A execução da amostragem foi realizada 
na estação seca em duas etapas de campo de 20 
dias com duas equipes de técnicos de mineração 
e uma etapa de 15 dias para finalizar a coleta de 
sedimento e reconhecimento geológico regional, 
realizado pelo geoquímico responsável. 

As amostras de sedimento ativo de 
corrente foram coletadas em 386 estações, de 
forma composta no canal ativo da drenagem, em 
5 a 10 porções e num raio máximo de 50m. Em 
47 estações, aleatoriamente distribuídas, foram 
coletadas duplicatas de campo com distâncias 
não superiores a 100m.

As amostras de concentrados de bateia 
foram coletadas também de forma composta, em 
97 estações de coleta, porém, diferentemente 
dos sedimentos de corrente, nos trechos da 
drenagem com concentradores naturais (curvas, 
corredeiras, etc.). As informações de campo 
das amostras de sedimento ativo de corrente 
e de concentrados de bateia foram registrados 
em formulário próprio (caderneta de campo de 
geoquímica) para posterior arquivamento, junto 
com os resultados analíticos, na base de dados 
geoquímicos da CPRM.

As amostras de sedimentos de corrente 
foram enviadas para análise na SGS GEOSOL 
LABORATÓRIOS LTDA, e obedeceu ao seguinte 
processo analítico: (i) secadas a 60°C e peneiradas 
a 80 mesh; (ii) digeridas com água régia; e (iii) 
analisadas para 53 elementos traços por ICP-MS 
e ICP-OES. Para as amostras de minerais pesados 
foram tomados aproximadamente 12 litros 
de material em cada estação pré-definida nos 
aluviões das drenagens, nos lugares de acúmulo 
natural de minerais pesados. O material de cada 
amostra foi concentrado, por meio de bateia, 
ainda no campo e, o produto resultante, enviado 
para análise no laboratório da SGS-GEOSOL. A 
preparação e análise constaram de separação das 
frações leve e pesada, por líquido denso, seguido 
de pesagem e separação por susceptibilidade 
magnética (imã de mão e eletromagnético). 
Determinado número dos grãos de cada amostra 
foi examinado e identificado sob lupa binocular, 
sendo as quantidades estimadas (proporções) 
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de cada mineral, segundo uma escala semi-
quantitativa, com registros dos percentuais: 

< 1%  reportado como   1
1 – 5 %  reportado como   3
5 – 25 % reportado como 15
25 – 50 % reportado como 40
50 – 75 % reportado como 60
> 75 %  reportado como 85
A interpretação dos dados obtidos e 

considerados neste trabalho obedeceu a dois 
critérios principais:

1 - ordenamento das informações 
(dados analíticos) através de um tratamento 
estatístico simples (estudo da variância, cálculo 
dos estimadores da população, estatística uni e 
multivariada básica);

2 - interpretação dos dados tratados sobre 
uma base geológica, com ênfase na litologia, no 
arcabouço estrutural, nas ocorrências minerais e 
seus modelos descritivos e/ou genéticos.

6.3 - RESULTADOS OBTIDOS

6.3.1 - Sedimento de corrente

A verificação da variabilidade de dados 
devida aos procedimentos de amostragem e 
análise, combinadas, foi realizada por meio 
do estudo dos resultados de 47 amostras de 
sedimentos coletadas durante o levantamento 
geoquímico e suas respectivas duplicatas de 
campo, obtidas a distâncias inferiores a 500m ao 
longo do curso dos rios e Riachos, e 45 réplicas 
de laboratório. Neste estudo, em particular, as 
amostras duplicatas de campo foram coletadas 
pelo geoquímico responsável, de modo a permitir 
testar a variância introduzida pelo processo de 
amostragem, como também a variabilidade local 
dos elementos em curtas distâncias.

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 
destes pares de amostras, tendo substituídos 
seus eventuais qualificadores, foram submetidos 
ao teste estatístico t-student. Os resultados 

desse testes com exceção dos elementos Au, B, 
Hg, Re, Se, Ta, V e Zr, comprovaram não haver 
diferença significativa entre as amostras de 
rotina e as respectivas duplicatas de campo e 
réplicas de laboratório, ao nível de significância 
de 0,05. Dessa forma a variância de amostragem 
e análise dos demais elementos 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. 

Por não levar em conta a forma da 
distribuição dos dados, como não ser afetado 
pelos valores extremos, foi adotado o método 
de Diagrama de Juntas para definir limiares de 1° 
e 2° ordem. Para isto, os dados foram ordenados 
do menor para o maior, e obtidos a mediana 
(M), primeiro quartil (Q1), terceiro quartil (Q3) 
e amplitude interquartil (Q3-Q1). Os limiares 
de primeira e segunda ordem representam, 
respectivamente, os limites superiores externos 
(Q3+3[Q3-Q1]) e os limites superiores internos 
(Q3+1,5[Q3-Q1]). A Tabela 6.1 apresenta o 
resultado destes estimadores.

O estudo das relações entre os diversos 
elementos foi feito através da correlação linear 
ou índice de Pearson. Para isto, foi adotada 
correlação elevada (R> 0,9), alta (0,8<R>0,9) e 
média (entre 0,7<R>0,8), conforme sumariza a 
Figura 6.1. A Tabela 6.2 apresenta uma síntese 
das principais correlações. 

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, em geologia, 
podem, por exemplo, representar processos 
geológicos atuantes, associações litológicas 
presentes ou eventos de mineralização 
(Andriotti, 2010). A Figura 6.2 apresenta o peso 
de cada variável em cada componente principal, 
onde cada componente explica uma proporção 
de variabilidade dos dados. 
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Tabela 6.1 - Sumário dos estimadores da folha Senador Pompeu.

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 scores de cada amostra para os quatro 
primeiros fatores, ilustrados na Figura 6.3.

Os elementos Sc-Co-Zn-Mg-Fe, com 
valores negativos no fator 1, estiveram nas 
amostras inseridas nas unidades de Metatexitos 
e Diatexitos do Complexo Acopiara, extremo 

sudoeste e setentrional da folha, e podem estar 
associados as lentes de anfibolitos intercalados no 
Complexo Acopiara, como também, ocorrências 
de ferro, grafita e manganês nesta unidade. Já 
no contexto do Granito Banabuiú e xistos do 
Complexo Acopiara, região norte-nordeste, 
estes elementos podem estar associados aos 
veios e bolsões quartzo-ferruginosos em rochas 
calcissilicáticas, interpretados como processos 
de remobilização de fluídos como consta no item 
Recursos Minerais. 
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Os elementos Ta-Ce-Th-La-U-Au-Se, 
com valores positivos no fator 1, estiveram nas 
amostras situadas no Granito Banabuiú (batólito 
Nenelândia), região nordeste da folha. Nesta 
região é comum a presença de leucogranitos, 
pegmatitos encaixados e extensas zonas de 
cisalhamento transcorrente N-S. Estes elementos 
também estiveram nas amostras situadas 

no Complexo Granítico Rio Quixeramobim, 
região noroeste da folha, associado à zona de 
cisalhamento dextral Senador Pompeu, como 
também na área de influência da unidade Piquet 
Carneiro, região centro-leste da folha, constituída 
de quartzo monzonitos, granitos, sienitos e 
granodioritos. Nestas regiões foram destaques 
anomalias de 1° ordem para os elementos 

Figura 6.1 - Matriz de correlação de Pearson (R) dos resultados analíticos de sedimento de corrente da folha Senador 
Pompeu.

Figura 6.2 – Analise de componentes principais dos resultados analíticos da Folha Senador Pompeu.

Factor 1 (29,2%)

Sc
Co
Zn
Mg
Fe
Al
K

Rb
In

Ga
Tl
Li
Ni

Ba
V

Cs
Be
Cu
Cr
Lu
Cd
Sn
Ca
Mn
Yb
Sr
Nb

P
Ti
Zr
Hf
Bi
S
Y

Mo
Pb
As
W
Te
Na
Ag
Hg
Sb
Ge

Tb
Se
Au
U
La
Th
Ce
Ta

-1,00 0,00 1,00

Factor 2 (16,9%)

Tb
La
Y
Ge
Th
U
Se

Yb
Ce
Lu
Zr
Hf
Pb
Ti
Ga
W
Mo

P
Sb
Ag
Mn
Cu
As
Nb
Fe
Ta
Cd
Te

Bi
Zn
Sn
Hg
Au
Na
Ca
In
Ni
V
Sr
Cr
Sc
S
K
Be
Co
Cs
Li
Rb
Mg
Ba
Al
Tl

-1,00 0,00 1,00

Factor 3 (6,3%)

Ga
Tl

Rb
K
Al
La

S
Th
Se
U

Ge
Pb
Tb
Ce
Ba
Mg
Cr
Co
Zn

P
Li
Y

Ta
Ni

Be
Au
Cs
Sr

Hg
As
Sc
V
In
Fe
Cu
Cd
Mn
Na
Yb
Nb
Lu
Sb
Mo
Sn
Ca
Ag
W
Zr
Ti
Bi
Te
Hf

-1,00 0,00 1,00

Factor 4 (5,1%)

Sr
Ca
Ba
Ni
P

Cr
Na
Mo
Cd

V
Mg
Ti

Co
Fe
Cu
Sc
Lu
Yb
Mn

Y
Ce
Tb
La

Ge
K
Th
Zn
Se
Ta
Au
Zr
Sb
Al
S
As
W
In
Hg
U
Ga
Nb
Pb
Hf
Ag
Te
Rb
Tl
Sn
Bi
Li
Cs
Be

-1,00 0,00 1,00

Factor 5 (4,1%)

Mo
Ti
Nb
Fe
Zr
Sb
Cu
Mn
Lu
As
Yb
Zn
In
V

Sn
Be
Pb
Li

Ce
Bi
Sc
Cs

Ni
Y
Hg
Ta
Co
Al
Rb
Na
Cd
Ge
Th
Ga
K
Tb
W
U
Au
La
Tl
Cr
Mg
Se
Ba
S
Ca
P
Hf
Sr

Te
Ag

-1,00 0,00 1,00

Factor 6 (3,8%)

As
Sb
Mo
Pb
W
Cu
Ni
K

Ag
Te
Hg
Cd
Cr
Ba
Fe
Al
Zn
Zr
Ce
Rb
Ga
Co
Tl
Hf
Ge
Th

La
Au
Bi
Ta
Tb
Sr
U
Mg
In
Se
Nb
Y
Li
Mn
Sc
Sn
P
Ti
Be
Cs
V
Yb
Lu
Na
Ca
S

-1,00 0,00 1,00
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Figura 6.3 – Mapas de interpolação dos escores da análise de principais componentes dos sedimentos de corrente da 
Folha Senador Pompeu.

Tabela 6.2 - Correlação Linear de Pearson dos resultados analíticos de sedimento de corrente da Folha Senador Pompeu.

Correlação Linear de Pearson 
    Ge-Tb-La-Th-U-Y 
Elevada R>0,9 Lu-Yb 
    Rb-Tl 
    Al-K-Rb-Ga-Tl-Zn-Co 
    Be-Li-Cs 
    Co-Al-Sc-Mg 
Boa 0,9<R>0,8 Cr-Ni 
    Ge-Se 
    In-Sc 
    La-Y-Se 
    Se-Tb-La-Th-Ge-Y-U 
  Ag-Te 
    Al-Sc-Mg-Fe-In-Ba 
    Ba-Co-K 
    Be-Rb-Tl 
    Ca-Sr 
    Co-Ni-Fe-Ba-Zn-K-Cr-V 
    Cr-Mg-Co 
    Cs-Rb-Tl 
    Cu-Zn 
Regular 0,7<R>0,8 Fe-Zn-Sc-V-Co-Al-K 
    Al-Zn-In 
    K-Ga-Mg-Co-Ba-Fe 
    Li-Rb-Tl 
    Lu-Y 

    
Mg-Ni-K-Al-Cr-Zn-Ba-Rb-
Tl 

    Ni-Mg-Co 
    Rb-Ga-Li-Zn-Cs-Mg-Be 
    Tl-Ga-Li-Cs-Zn-Mg-Be 
    V-Fe-Sc-Co 
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farejadores de ouro, como Ag, Te e Hg.
Os elementos Ca, In, Ni, V, Sr, Cr, Sc e 

S, com valores positivos no fator 2, estiveram 
nas amostras situadas no Complexo Cruzeta, 
região noroeste da folha. Estes elementos 
podem representar as lentes de anfibolito 
ferruginoso mapeadas nesta unidade, 
como também migmatitos de composição 
granodiorítica. 

Os elementos Be, Cs, Li, Bi, Sn e Tl, 
com valores positivos no fator 4, estiveram 
nas amostras situadas no Granito Banabuiú e 
Monzonito Quixadá, região central e norte da 
folha. Estes elementos podem indicar a presença 
de veios de pegmatitos ou fácies evoluídas 
dessas unidades.

6.3.2 - Distribuição regional de elementos

A comparação das distribuições dos 
resultados analíticos dos sedimentos de corrente 
com o arcabouço geológico da área pode ser 
exercida pelos mapas de distribuição (Anexo 1A), 
embora em escala reduzida. 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. Foram adotadas cinco classes que 

representam os intervalos: mínimo-mediana, 
mediana-3°Quartil, 3°Quartil - limiar inferior e 
limiar inferior-limiar superior.

Em função das principais unidades 
litoestratigráficas definidas na Folha Senador 
Pompeu e das ocorrências minerais algumas 
considerações são pertinentes na distribuição 
dos elementos traços em sedimento de corrente. 

A unidade Cruzeta (Complexo Cruzeta) 
apresentou elevados teores de Cr, Ni e Mn em 
sedimento de corrente do riacho das Lajes do 
Miguel e braço do riacho Curralinho, região 
noroeste da folha. É provável que altos teores 
destes elementos se devam a presença de lentes 
de anfibolitos ferruginosos mapeados neste 
riacho. Entre outros elementos destacaram-se 
altos teores de Ca, Co, Fe, Mg, Na, Sc, Th e Zr 
nestes sedimentos de corrente.

As unidades de Metatexitos e Diatexitos 
do Complexo Acopiara apresentaram altos 
teores de Ca, Sr e P em sedimentos de corrente, 
como também, Cr e Ni que pode ser indicativo 
da presença de metabásicas intercaladas na 
seqüência metassedimentar. Os elementos 
terras raras também apresentaram altos teores 
em sedimento de corrente nestas unidades, 
corroborando com a imagem ternária de tons 
verdes como reflexo de altos teores de Th. 
Anomalias de Ag, Au, Hg, Pb, Sb e Mn nesta 
unidade são sugestivos de mineralização 

Zonas Elementos 
I Ag 
II Ag-Te 
III Bi 
IV Bi-Ca-Lu-Yb 
V Cr-Mg-Ni-P 

VI 
Ge-La-Lu-Se-Tb-Th-U-Y-
Yb-Zr 

VII Ge-La-Se-Th-U-Y-Tb 
VIII In-Cs-Li 
IX Mo 
X Na 
XI Nb-Hg 
XII Ta-Sb 
XIII Te 
XIV Te-Hf 
XV U 
XVI Zr-Hf 

 Tabela 6.3 – Zonas anômalas em sedimento de corrente da Folha Senador Pompeu.
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aurífera, que podem estar associadas a zonas de 
cisalhamento. 

O Granito Banabuiú na sua região 
nordeste apresenta megaxenólitos do Complexo 
Acopiara. Nesta região os sedimentos de 
corrente apresentaram anomalias para Au, 
Pb, Sb e Ta e altos teores de Ag, Ce, La e Se no 
riacho das Pedras. Mais a norte deste riacho, no 
riacho da Serra, os sedimentos apresentaram 
anomalias de Hg, Sb e Ta e altos teores de Mo 
e Se, e no extremo nordeste, Hg, Te e W e altos 
teores de Ag, As, Bi e Sb. Estes elementos podem 
estar associados aos pegmatitos desta região, 
como também, mineralização aurífera associada 
a intrusões félsicas.

O Monzonito Quixadá, nos sedimentos 
de corrente, apresentou anomalias para Ag, Au, 
Bi, Hg e Te, sugestivo de processos mineralizantes 
para metais preciosos. 

Os monzonitos, quartzo-monzonitos e 
granodioritos descritos no Fácies Muxurê Novo 
(Complexo Granítico Rio Quixeramobim) são as 
prováveis fontes para anomalias de Ba, Ca, Na, 
P e Sr em sedimentos de corrente, em resposta 
da predominância de litotipos granodioríticos. 
Além disto, anomalias de Ag, Au, Te e Hg em 
sedimento de corrente nesta unidade pode 
sugerir processos mineralizantes. Uma amostra 
de metagranitóide porfirítico alojado ao longo 
da zona de cisalhamento Senador Pompeu 
apresentou teores de 0,2 ppm de ouro (EP 780). 

6.3.3 - Carta geoquímica

Neste trabalho, o termo anomalia foi 
utilizado para os elementos com teores acima dos 
limiares de 1° e 2° ordem, conforme sumário dos 
estimadores (Tabela 6.1). A posição geográfica 
dessas amostras em drenagens adjacentes e 
próximas, provavelmente se deve à continuidade 
espacial da fonte dos elementos-traço 
considerados, sejam 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 freqüentemente, estão localizadas 
as ocorrências e jazimentos minerais.

Na Carta Geoquímica, em anexo, foram 
separadas as anomalias de 1° ordem e de 2° 

ordem, e a partir das anomalias de 1° ordem 
delimitadas as zonas anômalas. Estas zonas 
anômalas compreendem amostras de bacias 
contíguas que apresentaram o mesmo elemento 
químico anômalo em comum. As principais 
zonas anômalas em sedimento de corrente se 
encontram sumarizadas na Tabela 6.3. 

A zona I apresentou anomalias de Ag 
e Te e altos teores de Ca e Hf em sedimentos 
de corrente do afluente do riacho Patu, região 
noroeste da folha. Esta área sob influência das 
rochas do Complexo Granítico Rio Quixeramobim 
apresenta elementos farejadores de metais 
preciosos. Na região foram descritos quartzo 
dioritos e monzonitos porfiríticos e destaque 
relativo de epidoto (5-25%) em concentrado 
de bateia, mineral tipicamente metamórfico e 
hidrotermal. 

A zona II apresentou anomalias de Ag, 
Be, Bi, Cs, Hf, In, Li, Sb, Te e W e altos teores 
de Cu, Nb, Mn, Rb, Sc e Sn em sedimentos de 
corrente do riacho Boa Vista, região norte-
nordeste da folha. A presença dos elementos 
Be, Cs e Li podem estar relacionados aos 
veios de pegmatito com turmalina, descritos 
cortando o Granito Banabuiú. Uma ocorrência 
mineral de berilo (AP 63) e água-marinha em 
veio pegmatítico homogêneo foi descrito nesta 
região. Os elementos Ag, Sb, Te e W sugerem 
processos mineralizantes nesta unidade. Os 
minerais de hematita, xenotímio e pirita foram 
destaques nos concentrados de bateia.

A zona III apresentou anomalias de Be, 
Bi, Ca, Cs, Hg, Li, Lu, Rb, Tl e Yb e altos teores de 
Al, Co, Cu, Ga, Hf, Mg, P, Sc, Sn, V, Zn, Y e Zr em 
sedimentos de corrente do riacho Valentim, e 
anomalias de Bi e Mo com altos teores de Na em 
afluente do riacho Capitão Mor, região central 
da folha. Esta zona está inserida no domínio das 
rochas do Monzonito Quixada, Granito Banabuiú 
e Complexo Rio Quixeramobim, e zonas de 
cisalhamentos N-S. A presença dos elementos Be, 
Cs, Li e Rb podem indicar os pegmatitos, embora 
na região predomine granitóides porfiríticos. 
Os elementos Bi e Hg podem ser farejadores de 
ouro e indicar processos mineralizantes. 

A zona IV apresentou anomalias de Bi, In, 
Mn e Te e altos teores de Be, Ca, Cs, In, Li, Lu, 
Sb, Sc, Sn e Yb em sedimentos de corrente do 
riacho Cabeça de Boi e Bi, Ti e V e altos teores 
de Ca, Lu e Yb em afluente do riacho Valentin, 
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região nordeste da folha. Nesta região foram 
descritos veios pegmatitos esbranquiçados 
em leucogranitos, biotita granitóide porfirítico 
e ocorrência mineral para ferro (AP 21), além 
de zonas de cisalhamentos transcorrente 
N-S. Esta ocorrência mineral constitui veios 
e bolsões quartzo ferruginoso associado a 
rochas calcissilicáticas, inseridas entre as 
rochas supracrustais do Complexo Acopiara. 
Os elementos Bi e Te, neste caso, podem 
indicar processos hidrotermais mineralizante 
associados ao metamorfismo desta unidade 
metassedimentar. 

A zona VIII apresentou anomalias de Ag, 
Au, Ca, Hf, In, Mg, P e Te, com altos teores de Bi, 
Cr, Cs, Li, Lu, Nb, Ni, Sb, Sc, Sn, Ti, V, Yb e Zn nos 
sedimentos do riacho Formigueiro e anomalias 
de Be, Cs, In e Li com altos teores de Al, Bi, Co, In, 
Lu, Mg, Mn, Rb, Sc, Sn, V, Yb e Zn no afluente do 
riacho Valentin, região nordeste da folha. Nesta 
região foram descritos metagranitos com granada 
porfirítica, no contexto do Granito Banabuiú e 
Monzonito Quixadá, com zonas de cisalhamento 
transcorrente. A ocorrência mineral (MM-157) 
para minerais de pegmatito com água marinha, 
berílio, turmalina, quartzo e feldspato, pode ser 
a fonte para os elementos de Be, Cs, Li e Rb nos 
sedimentos. A zona de cisalhamento N-S e a 
continuidade com a zona IV a sul pode indicar 
que Ag, Au, In, Bi, Nb e Sn estejam associados 
a processos hidrotermais e mineralização. 
Uma amostra (EP 54) de muscovita granada 
metagranito na área de influência desta zona 
apresentou teores de 0,2 ppm de ouro e altos 
teores para Bi (0,88 ppm).

A zona IX apresentou anomalias de Mo 
e altos teores de Cu, Nb e Sb em sedimentos do 
riacho Marafoã, região centro-sul da folha. Nesta 
região ocorrem metatexitos do Acopiara e sua 
relação com os leucogranitos do Banabuiú, como 
também zonas de cisalhamento transcorrente 
N-S. Este riacho apresentou destaque para 
piroxênio com 50 a 75% em concentrado de 
bateia. A ocorrência de ferro (EP 835) em veio 
silico-ferruginoso, associado à diatexitos nas 
proximidades desta zona, poderia explicar 
anomalias de As, Sb e Mo nestes sedimentos, 
sugerindo uma continuidade regional para estes 
remobilizados de quartzo. 

A zona XII apresentou anomalias de Ta e 
altos teores de Ce, La, Se e Tb nos sedimentos do 

riacho das Pedras e Ta e Sb e altos teores de Mo 
e Se nos sedimentos do riacho da Serra, região 
nordeste da folha. Esta região está inserida no 
domínio dos pegmatitos heterogêneos do tipo 
terras raras, provenientes de fracionamento a 
partir de magmas parentais de composições 
variadas (descrito no item de Recursos Minerais). 
Na área foram cadastrados três garimpos inativos 
associado a veios pegmatíticos encaixados nos 
metaleucogranitos, com minerais de columbita-
tantalita, muscovita, berílio, ambligonita, 
lepidolita, albita e quartzo, entre outros. 
Em concentrado de bateia foram destaques 
os minerais pesados de ilmenita, scheelita, 
estaurolita e turmalina.

6.3.4 - Concentrado de bateia

Mapas de distribuição mineral
Os mapas de distribuição mineral (Anexo 

1B) mostram as concentrações dos minerais 
pesados obtidos nas amostras coletadas. 
Ressalva-se que, igual aos sedimentos, os pontos 
representam áreas de contribuição a montante. 
Os minerais identificados foram divididos em 
grupos específicos: os minerais de minério e 
aqueles de importância petrogenética.

Os destaques mineralógicos e zonas de 
enriquecimento de minerais pesados, contidos no 
Mapa de Anomalias Geoquímicas, representam 
respectivamente as maiores concentração do 
mineral em relação ao numero de amostras da 
região e bacias contíguas com o mesmo mineral 
destaque em comum.

A magnetita foi identificada em todas 
as amostras de concentrado de bateia e apenas 
uma apresentou concentrações entre 25-50% 
do concentrado de bateia, situada no riacho 
Lajes do Miguel, região noroeste da folha. As 
elevadas concentrações relativas de magnetita 
em concentrado de bateia deste riacho 
são coerentes com ocorrências anfibolitos 
ferruginosos encontrados nesta região, embora 
com apenas 1% de hematita nos concentrados. 

O mineral de minério tungstato de cálcio 
scheelita (CaWO4) foi identificado em cinco 
estações de concentrado de bateia e estiveram 
associados em sua maioria às unidades 
graníticas. Região nordeste da folha, nos riachos 
Capitão Mor e do Sangue, foram encontradas 
scheelitas nos sedimentos provenientes das 
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intercalações dos xistos do Complexo Acopiara 
com Granito Banabuiú. Este mineral ocorre 
associado aos processos hidrotermais e 
metassomáticos, metamorfismo de contato 
das rochas encaixantes, como também, 
metamorfismo regional de pressão média a 
baixa e/ou pegmatitos graníticos (Machado et. 
al., 2011). 

A cromita foi identificada em duas 
amostras de concentrados de bateia que não 
estiveram associadas à presença de rochas 
ultramáficas na unidade litoestratigráfica e, 
portanto, deverão ser reavaliadas para confirmar 
sua caracterização.

O epidoto, mineral tipicamente 
metamórfico e hidrotermal, apresentou 
elevadas proporções (50-75%) nos concentrados 
de bateias dos riachos Amanajú, região noroeste 
da folha, associado o Fácies Muxurê Novo, e 
no riacho do Cipó, região setentrional da folha, 
associado ao Complexo Acopiara e sua relação 
com Granito Banabuiú. No riacho Amanajú os 
sedimentos apresentaram altos teores de Ag, 
Sr e Hg, sugestivos de processos mineralizantes. 
Portanto, altas concentrações desse mineral 
podem indicar zonas hidrotermais.

6.4 - IMPLICAÇÕES 
METALOGENÉTICAS

Conforme Jost et. al. (2007) o sucesso 
na estratégia de exploração geoquímica se 
suporta melhor se houver clara definição do 
ambiente tectônico, do recurso desejado, da 
existência de modelos empíricos e genéticos 
e da expectativa estatística de dimensões e 
teores. Entretanto, salientam da importância 
de compreender o comportamento de cada 
elemento químico aos efeitos dos processos 
superficiais de intemperismo, erosão, transporte 
e sedimentação.

Abaixo serão discutidos alguns modelos de 
depósitos minerais genéticos e descritivos como 
guias exploratórios para os modelos tectônicos 
estabelecidos na Folha Senador Pompeu.
Metais preciosos (Au-Ag)

O modelo genético de Ash & Alldrick 
(1996) prevê zonas de falhas profundas que 
se desenvolvem pela colisão de terrenos e são 
condutos de fluidos com altas concentrações de 
Au, Ag, As, (±Sb, Te, W, Mo) e baixo conteúdo de 

Cu, Pb e Zn. Estes fluídos podem ser gerados de 
um ambiente de espessamento crustal tectônico 
em resposta a colisão, com devolatização pelo 
metamorfismo e/ou fusão parcial (anatexia) 
de uma crosta inferior ou placa subductada. Os 
guias exploratórios para estes depósitos seriam 
elevados teores de Au, Ag, As, Sb, K, Li, Bi, W, Te e B 
(± Cd, Cu, Pb, Zn e Hg) nas rochas, solos e ouro em 
sedimento de corrente. Neste modelo se encaixa 
o Complexo Acopiara, interpretado como uma 
bacia que sofreu amalgamento e metamorfismo 
em condições de fácies anfibolito alto, atingindo 
porções anatéticas, com geração de leucogranitos 
sin-colisionais, com diversas transcorrências e 
magmatismo de composições intermediárias 
a félsicas. Portanto, a fusão das rochas 
metassedimentares do Complexo Acopiara pode 
ser a fonte de fluídos hidrotermais com posterior 
precipitação de metais nas descontinuidades 
estruturais provocadas pela colisão. 

O modelo genético de veios de quartzo 
com ouro, relacionados com intrusões plutônicas 
(Lefebure & Hart, 2005) também se encaixa no 
modelo tectônico proposto. A característica de 
margem continental sedimentar intrudida por 
rochas plutônicas do final da orogenia ou pós 
colisional é semelhante ao interpretado para a 
evolução tectônica do Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim e Monzonito Quixadá, intrusivo no 
Complexo Acopiara. Neste modelo, os veios seriam 
geneticamente associados com W, Bi e elementos 
litófilos, e relacionados com pegmatitos em 
alguns depósitos. Os processos de diferenciação 
da intrusão granítica apresentam elevada pressão 
de CO2 e baixa salinidade que contribuem para 
o transporte do ouro e/ou tungstênio e limitada 
quantia de metais base, que se concentram ao 
longo de fraturas da deformação regional para 
acomodação do plúton. Localmente os fluidos 
podem infiltrar rochas permeáveis ou reativas e 
formar mineralização ou skarns. Neste contexto, 
elevados teores de Au-W-Bi-As ± (Sn-Sb-Ag-Mo-
Cu-Pb-Te-Zn) em sedimentos de corrente, solos 
e rochas; a comum associação de Bi proximal e 
Sb distal; como também, a evidência de granitos 
diferenciados com separação de fase, como 
pegmatitos, aplitos e leucogranitos; e, scheelita 
em concentrado de bateia, são excelentes guias 
exploratórios. 
Concreções ferruginosas

Na região noroeste da folha ocorrem 
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concreções ferruginosas associadas aos 
anfibolitos do Complexo Cruzeta. Nos sedimentos 
de corrente do riacho das Lajes do Miguel 
que drena estes litotipos podemos destacar 
os elementos Cr, Ni e Mn que apresentaram 
anomalias, com destaque para magnetita em 
concentrado de bateia, embora elevados teores 
de Fe, Ni, Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Sn, W, e terras 
raras são bons guias exploratórios para estes 
depósitos.
Grafita e Manganês 

As ocorrências de grafita lamelar que 
foram cadastradas na folha se encaixam no 
modelo de depósito mineral de grafita cristalina 
lamelar de Simandl & Kenan (1997). A presença 
de um paleoambiente favorável a acumulação e 
preservação de material orgânico, como a bacia de 
margem continental, e posterior metamorfismo 
de fácies anfibolito alto a granulito invadido por 
rochas ígneas, se enquadra no modelo tectônico 
evolutivo do Complexo Acopiara. 

Na área de influência dos xistos 
grafitosos encaixados em metatexitos do 
Complexo Acopiara, região sudoeste da folha, os 
sedimento de corrente de jusante do riacho do 
Morcego apresentaram anomalias de Ba, Ca, P, 
Sr, Na e altos teores de Ca, Co, Cr, Mg e Mn, e a 
montante anomalias de Sb e altos teores de Ag 
e Pb. Distintamente, nos sedimentos do riacho 
Verde, anomalias de Ag, Ce, La, Se, Tb, U e Y com 
altos teores de Ge e Th, incluem os terras raras 
aos de prata. No modelo de Simandl & Kenan 
(1997) não existe assinatura geoquímica para 
estes tipos de depósitos minerais, com apenas 
concentrações de grafita em solos residuais 
e leitos das drenagens, e sugere os métodos 
geofísicos para eficácia na identificação destes 
depósitos. 
Minerais de pegmatito

As ocorrências de pegmatitos filonianos 
associadas ao Granito Banabuiú são semelhantes 
às características descritivas do modelo de Page 
& Page (1998) para pegmatitos. Segundo os 
autores os pegmatitos com terras raras tendem 
a se formar a profundidades de 3,5 a 7km de 

profundidade e são importantes fontes de 
feldspato, Cs, Li, mica, Be, Nb e Ta. Os elementos 
Li, P, Ta, Nb, Ti, F, W, terras raras, Zr, U, Th. B, Be e 
Sn são assinaturas geoquímicas destes depósitos 
minerais. 

Nos sedimentos de corrente dos riachos 
da Serra e das Pedras que drenam as áreas de 
influências dos veios de pegmatito na região 
nordeste da folha, foram destaques os elementos 
Ta, Ce, La, Mo, Se, Sb e Tb em sedimento de 
corrente. Entretanto, não apresentaram teores 
significantes de Cs, Nb, P, Ti, Sn e Zr, conforme 
prega o modelo de Page & Page (1998).

Granitos Tipo S
Em geral granitos tipo I tendem a ser 

metaluminosos e tipificado por composições 
granodioríticas a tonalitica (ou quartzo-
diorito), enquanto tipo S são peraluminosos e 
composições quartzo-monzoníticas a graníticas. 
Para o ponto de vista metalogenético, granitos 
tipo I tendem a ser mais oxidado (ou seja, alta 
fugacidade do oxigênio) do que do tipo S, com 
magmas originalmente reduzidos por causa de 
fontes enriquecidas em grafita. Essa classificação, 
de acordo com o grau de oxidação de granitos, 
distingue entre magmas graníticos reduzidos 
(série ilmenita) e seu equivalente oxidado (série 
magnetita), e indicam depósitos de Sn-W-U 
preferencialmente associados aos granitóides da 
série ilmenita (tipo S). Existem muitos tipos de 
depósitos minerais associado com rochas ígneas, 
e dependem exclusivamente do tipo de fonte 
que estão sendo fundidas. As fontes férteis, 
como rochas sedimentares são por si própria 
produto de algum tipo de concentração de 
metais. Magmas félsicos cristalizam granitos, ou 
seus extrusivos equivalentes, e são associados 
com concentrações dos elementos como S, W, 
U, Th, Li, Be, e Cs, assim como Cu, Mo, Pb, Zn, 
e Au. Os elementos incompatíveis em magmas 
félsicos são concentrados em produtos de algum 
estágio da fusão parcial ou em magmas residuais 
em estágios avançados de cristalização. Estes 
processos não implicam em depósitos minerais 
economicamente viáveis (Robb, 2008). 
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7.1 - APRESENTAÇÃO
Este capítulo apresenta o resultado 

do levantamento das ocorrências minerais 
realizado durante o mapeamento 1:100.000 na 
Folha Senador Pompeu. Parte das substâncias 
minerais aqui apresentadas foi previamente 
cadastrada através de projetos anteriores 
realizados pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM). As ocorrências, depósitos e minas, 
quando não inéditas, tiveram suas localizações 
confirmadas, através do uso do GPS. Objetiva-
se, assim, identificar e disponibilizar informações 
confiáveis sobre os recursos minerais existentes 
na folha, de acordo com suas respectivas classes 
utilitárias.

A apresentação cartográfica dos 
depósitos, ocorrências e indícios, através do 
SIG, foi realizada sobre uma base geotectônica, 
elaborada à luz dos conhecimentos atuais, e 
constitui a Carta de Recursos Minerais da Folha 
Senador Pompeu.

Dados sobre os direitos minerários 
disponibilizados on line pelo DNPM, em 30 de 
junho de 2010, mostram que a folha possui 
68 processos minerários, envolvendo várias 
substâncias, tais como ametista, argila, berilo, 
feldspato, granito, quartzito, quartzo, turmalina; 
além dos minérios de estanho, ferro, lítio, 
manganês e tântalo (Figura 7.1).

Durante os trabalhos de campo foram 
cadastradas 86 ocorrências, das quais 28 são 
inéditas. Adicionalmente foram compiladas 
53 ocorrências de pegmatitos do “Projeto 
Gemas e Minerais de Pegmatitos do Ceará – 
Subprovíncia de Solonópole, 2006”, totalizando 
139 ocorrências na Folha Senador Pompeu 
(Anexo 2).

Uma grande variedade de bens minerais 
se distribui ao longo da área trabalhada, 
destacado-se em ordem de importância para a 
região: minerais de pegmatitos (usos industriais 
e gemas), inseridos no Distrito Pegmatítico de 
Solonópole-Banabuiú (Almeida et al., 2008); 

7 – RECURSOS MINERAIS E ÁREAS POTENCIAIS

Figura 7.1 - Situação legal dos processos DNPM existentes na Folha Senador Pompeu. Dados disponibilizados on line 
pelo DNPM, em 30 de junho de 2010.
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materiais para construção civil (areia, granito 
para rochas ornamentais, pedras de calçamento 
e brita); minerais industriais (scheelita, grafita e 
manganês) e metais ferrosos (ferro).

Os pegmatitos graníticos mineralizados 
estão encaixados de modo discordante a sub-
concordante, nos metaleucogranitos do tipo 
S (Granito Banabuiú), podendo localmente 
apresentar relações de contatos com faixas e 
lentes de xistos e paragnaisses do Complexo 
Acopiara que resistiram à fusão parcial. 

As ocorrências de scheelita são 
observadas geralmente em associação com 
rochas calcissilicáticas; como pequenos bolsões 
e vênulas correspondentes a porções que se 
mostraram resistentes ao processo de anatexia.

Zonas de cisalhamento de direção norte-
sul condicionam a distribuição das ocorrências 
de grafita, associadas ou não a manganês, 
geralmente inseridas em micaxistos do Complexo 
Acopiara, ora de forma disseminada ao longo 
da xistosidade, ora de modo maciço, formando 
bandas enriquecidas em carbono.

As ocorrências de ferro encontradas não se 
mostraram muito significativas, e se distribuem, de 
modo restrito no extremo noroeste da folha, em 
meio aos terrenos greenstone-belt do Complexo 
Cruzeta, comumente associadas a anfibolitos.

A presença significativa dos maciços 
graníticos do Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim (Fácies Muxurê Novo) e do 
Monzonito Quixadá destaca o potencial 
extrativista da região para rochas ornamentais, 

pedras de calçamento e brita. Estes maciços, 
distribuídos na porção norte da folha, chegam 
a atingir dezenas de quilômetros quadrados, e 
correspondem a intrusões associadas a tectônica 
transcorrente encontrada na área.

As ocorrências, depósitos, garimpos e 
minas da folha foram agrupados conforme a 
classificação utilitária das substâncias minerais 
adotada pelo Geobank, nas classes: i) metais 
ferrosos; ii) metais não-ferrosos; iii) minerais 
industriais; iv) materiais de uso na construção civil 
e v) gemas, com representatividades variáveis, 
conforme exibidas no gráfico apresentado na 
Figura 7.2. A Figura 7.3 apresenta uma classificação 
com base nas substâncias minerais cadastradas na 
folha, visando detalhar especialmente os minerais 
de pegmatitos, que se inserem nas classes de 
metais não-ferrosos, minerais industriais e gemas.

Tendo em vista os controles geológicos 
das diversas mineralizações, bem como a 
densidade de depósitos e/ou ocorrências, foram 
selecionadas 17 áreas potenciais, consideradas 
como alvos para prospecção, visando à 
descoberta de novos depósitos minerais. Estas 
17 áreas potenciais estão subdivididas em 
10 domínios, de acordo com as substâncias 
encontradas (Tab. 7.1 e Fig.7.4).

Devido à significativa presença de corpos 
pegmatíticos na área, pretendeu-se ressaltar o 
potencial da região como um pólo extrativista 
de minerais industriais e gemas associadas a 
pegmatitos, visando o aproveitamento integral 
de seus diversos minerais de valor econômico. 

Figura 7.2 - Distribuição das substâncias minerais (em porcentagem) cadastradas na Folha Senador Pompeu, agrupadas 
de acordo com a classificação utilitária do Geobank.
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Figura 7.3 - Distribuição das substâncias minerais presentes na Folha Senador Pompeu.

Tabela 7.1 - Características das áreas potenciais subdivididas em 10 domínios, conforme as substâncias minerais 
cadastradas na Folha Senador Pompeu.

Tabela 7.1 - Características das áreas potenciais subdivididas em 10 domínios, conforme as substâncias minerais cadastradas na Folha Senador Pompeu. 

ÁREAS 
POTENCIAIS 

DOMÍNIO 
CLASSES 

GEOBANK 
SUBSTÂNCIA 

1 
SUBSTÂNCIA 

2 
OUTRAS 

SUBSTÂNCIAS 
ÁREA 
Km² 

1 I METAIS FERROSOS SCHEELITA   12.181 

2 II 

MINERAIS 
INDUSTRIAIS 

GRAFITA MANGANES Fe 565.999 

3 III 
COLUMBITA-
TANTALITA 

AMBLIGONITA tur, be, alb, ama, mu 106.617 

4 IV MUSCOVITA BERILO fd, ta, alb, qz 23.471 

5 

V BERILO 
COLUMBITA-
TANTALITA 

mu, ama, fd, qz, abg, 
5.961 

tur, grt, lep, spd, Fe 

6 
mu, ama, fd, qz, abg, 

16.613 
tur, lep, grt, lep, spd, Fe 

7 
VI 

GEMAS 

ÁGUA-MARINHA 
AMETISTA be, qz, mu, fd, tur, cb 27.455 

8 TURMALINA be, qz, fd, mu, alb, lpd 41.741 

9 VII TURMALINA ÁGUA-MARINHA be, mu, fd, qz, abg, grt, lpd 4.543 

10 VIII AMETISTA QUARTZO  1.642 

11 IX 

MATERIAL PARA USO 
NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

AREIA   12.460 

12 

X GRANITO 

  94.032 

13   64.036 

14   83.778 

15   19.117 

16   29.289 

17   36.949 

 

Ênfase foi dada às mineralizações localizadas no 
Distrito Pegmatítico de Solonópole-Banabuiú. 
Ocorrências significativas de scheelita não foram 
comprovadas; entretanto, a importância histórica 
e econômica da região como parte integrante da 
Província Scheelitífera do Nordeste (única fonte 
de Tungstênio do país) é merecedora de destaque.

7.2 - OCORRÊNCIAS MINERAIS

7.2.1 - Metais ferrosos

7.2.1.1 - Ferro

Na porção central da folha, foram 

cadastradas duas ocorrências de ferro (AP 
21 e EP 835) relacionadas a veios e bolsões 
de quartzo ferruginoso, podendo conter 
manganês (EP 835), indicativas de processos 
de remobilização de fluídos. A ocorrência 
AP 21 corresponde a um veio quartzo-
ferruginoso com orientação N-S, associado 
à rochas calcissilicáticas, inseridas entre as 
rochas supracrustais do Complexo Acopiara. 
A ocorrência EP 835 se caracteriza por blocos 
quartzo-ferruginosos associados a manganês 
(Figs. 7.5 e 7.6) em veio condicionado segundo 
a orientação N-S (Figs. 7.7 e 7.8), e encaixado 
no domínio do Granito Banabuiú com porções 
diatexíticas.
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Figura 7.4 - Áreas potenciais com as 139 ocorrências minerais cadastradas, agrupadas em 10 domínios, conforme as 
substâncias encontradas.
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Figura 7.5 - Bloco quartzo-ferruginoso associado a manganês (afloramento EP 835).

Figura 7.6 - Detalhe de bloco quartzo-ferruginoso associado a manganês (afloramento EP 835).

Figura 7.7 - Aspecto geral do afloramento dos veios quartzo-ferruginosos associados a manganês (afloramento EP 835).

Figura 7.8 - Porção leucocrática dos diatexitos com veios quartzo-ferruginoso (afloramento EP 835).
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7.2.1.2 - Tungstênio

Trabalhos anteriormente realizados na 
área (Projeto Tungstênio/Molibdênio - CPRM, 
1973) indicaram nos arredores do município de 
Milhã, a ocorrência de tactitos portadores de 
scheelita, os quais foram garimpados em meados 
de 1940, encontrando-se paralisados em dias 
atuais. Esses corpos ocorrem como lentes, com 
dimensões de cerca de 3m de espessura e entre 
100 e 900m de comprimento, com mergulhos 
variando de 40º a 70º para leste. Estão encaixados 
em xistos, paragnaisses, migmatizados ou não, 
geralmente em associação espacial com lentes 
de rochas calcissilicáticas e anfibolíticas, segundo 
a estruturação regional dada por zonas de 
cisalhamento N-S que cortam a porção central da 

Folha Senador Pompeu de norte a sul. Os tactitos 
apresentam como constituintes mineralógicos 
comuns quartzo, diopsídio, epidoto, feldspato, 
granada, escapolita, calcita, fluorita e scheelita, um 
tungstato de cálcio (CaWO4) e fonte de tungstênio.

No presente projeto, foram revisitadas 
algumas das ocorrências de scheelita 
previamente cadastradas na Folha Senador 
Pompeu. Embora nos locais existisse o contexto 
propício para a mineralização (lentes de rochas 
cálcissilicáticas) a presença de scheelita não foi 
confirmada na maioria dos casos. Em apenas uma 
amostra, localizada na propriedade de Francisco 
Cazuza, e submetida à radiação UV através do 
aparelho Mineralight, foi observada uma fraca 
fluorescência, possivelmente de scheelita (AP 18 
– Figs. 7.9 e 7.10).

Figura 7.10 - Detalhe da rocha calcissilicática (tactito) quartzo, diopsídio, epidoto, feldspato, granada, escapolita, calcita, 
fluorita e scheelita (afloramento AP 18).

Figura 7.9 - Antiga ocorrência de scheelita revisitada no atual projeto. Rocha calcissilicática (tactito) no contato entre 
quartzo-feldspato-muscovita-biotita xisto do Complexo Acopiara e o Monzogranito Quixadá (afloramento AP 18).
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7.2.2 - Materiais de uso na construção civil

Esta classe abrange os depósitos de argila, 
areia, cascalho, britas, pedras para calçamento, e 
rochas ornamentais, merecedores de destaque 
devido ao grande potencial econômico que 
representam na região.

De acordo com a Associação Brasileira 
de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS), a 
produção mundial de rochas ornamentais e de 
revestimento é de aproximadamente 55 milhões 
de t/ano, tendo evoluído de um patamar de 
apenas 1,5 milhões de t/ano na década de 1920. 
O setor movimenta em torno de US$ 40 bilhões/
ano, colocando 20,8 milhões de toneladas 
em rochas brutas e processadas no mercado 
internacional.

As rochas ornamentais estão em 7º lugar 
na pauta de exportação do Estado do Ceará, atrás 
de calçados, castanha, couros, frutas, têxteis e 
ceras vegetais. Segundo dados divulgados pelo 
Centro Internacional de Negócios da Federação 
das Indústrias do Ceará – CIN/FIEC, em fevereiro 
de 2010, o setor cresceu 166,1%, com vendas 
principalmente para Itália e Estados Unidos. 
Nos dois primeiros meses do mesmo ano, foram 
arrecadados US$ 2,8 milhões com as remessas 
do setor para o exterior, uma participação de 
1,4% nas exportações do Estado. O setor de 
rochas ornamentais foi o destaque em janeiro de 
2010, com crescimento de 343,7% em relação às 
vendas externas de igual mês de 2009. O volume 
de divisas gerado foi de US$ 1,8 milhão em 
janeiro último.

A região estudada é vastamente ocupada 
por granitoides e migmatitos, favoráveis a 
utilização como rochas ornamentais e demais 
insumos para a construção civil. Durante os 
trabalhos de campo foram visitadas duas áreas 
com indícios de extração de brita (EP 709 e 
EP 781) e uma lavra artesanal de pedras para 
calçamento (AP 14).

7.2.2.1 - Brita e pedras para calçamento

O indício de extração de brita, EP 709, 
próximo à linha férrea entre a sede municipal 
de Piquet Carneiro e o distrito Eng° José Lopes, 
município de Senador Pompeu, corresponde 
a um grande lajedo do metaleucogranito (Figs. 
7.11 e 7.12) de um dos corpos de metagranitoide 
da unidade Piquet Carneiro.

O indício de extração de brita, EP 781 
está localizado no sopé do serrote do Patu (Fig. 
7.13), na extremidade oeste da sede municipal 
de Senador Pompeu. O serrote é constituído por 
migmatitos da unidade Mombaça, e conserva 
sinais de detonação para a extração de brita, 
atualmente paralisada (Fig. 7.14).

A lavra artesanal de pedras para 
calçamento, AP 14, insere-se na fazenda Serra 
Verde, região central da Folha Senador Pompeu, 
poucos quilômetros a oeste da sede do município 
de Milhã. As pedras para calçamento são extraídas 
próximo do serrote Monte Sombrio, alongado 
na direção NNE, com dimensões aproximadas de 
600m de largura por 4km de comprimento, onde 
aflora o Monzogranito Quixadá (Fig. 7.15). A 

Figura 7.11 – Metaleucogranito usado para brita, em Piquet Carneiro (afloramento EP 709). 
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Figura 7.12 – Sinais da extração de brita em bloco de metaleucogranito (afloramento EP 709).

Figura 7.13 - Serrote do Patu, migmatitos da unidade Mombaça (Complexo Cruzeta) (afloramento EP 781).

Figura 7.14 - Marcas de detonação em migmatitos, unidade Mombaça, Serrote do Patu (afloramento EP 781). 

rocha é acinzentada, homogênea, porfirítica fina, 
com fenocristais de feldspato demonstrando 
orientação incipiente (Fig. 7.16). 

O volume de material extraído até 
hoje foi pouco significativo, tendo sido 
escoado para o calçamento de algumas ruas 
dos municípios vizinhos. No momento, a 
lavra encontra-se paralisada devido à baixa 

demanda pelo material, queda no preço de 
mercado e falta de incentivo para a extração. 
A atividade de lavra foi realizada desde o 
início pela família do Sr. Aldísio Canuto de 
Lima, e embora atualmente desativada, no 
local ainda restam ferramentas utilizadas 
e uma pilha de material pronto para ser 
escoado (Figs. 7.17 e 7.18). 
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Figura 7.17 - Lavra artesanal de pedras de calçamento do Sr. Aldísio Canuto de Lima (foto) (afloramento AP 14).

Figura 7.18 - Pilha de pedras para calçamento que sobraram no local da extração (afloramento AP 14).

Figura 7.16 - Detalhe do corte do bloco de rocha extraído para o beneficiamento de pedras de calçamento (afloramento 
AP 14).

Figura 7.15 - Lajedo do Monzogranito Quixadá. Avista-se na extremidade norte o serrote Monte Sombrio, alinhado na 
direção NNE (afloramento AP 14).
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7.2.2.2 - Rochas ornamentais

A porção norte da Folha Senador Pompeu é 
ocupada por diversos maciços de metagranitoides 
e migmatitos, susceptíveis ao aproveitamento 
econômico como rochas ornamentais. Os 
metagranitoides porfiríticos do Fácies Muxurê 
Novo (Complexo Granítico Rio Quixeramobim) e 
os maciços do Monzogranito Quixadá merecem 
especial destaque devido à beleza de seus 
fenocristais de feldspatos zonados, os quais chegam 
a atingir 7cm de comprimento (Fig. 7.19).

7.2.2.3 - Areia para construção civil

No extremo nordeste da folha 
ocorre abundante fonte de areia para 
construção. Trata-se de uma cobertura 
arenosa distribuída por cerca de 12,5 km², 
na região de Tabuleiro, que se destaca, 
inclusive, em imagens do satélite Landsat, 
delimitada no mapa geológico anexo ao 
presente relatório. O material arenoso 
é originário da desagregação do Granito 
Banabuiú (Fig. 7.20).

Figura 7.20 - Região do Tabuleiro (NE da Folha Senador Pompeu), com cobertura arenosa produto da desagregação do 
Granito Banabuiú.

Figura 7.19 - Monzogranito Quixadá, prospecto de interesse para o mercado de rochas ornamentais. No centro ocorre 
veio de turmalinito.

7.2.3 - Rochas e minerais industriais

7.2.3.1 - Grafita (associada a manganês)

Foram cadastradas 16 ocorrências 
de grafita, como acumulações primárias 
e secundárias, associadas às rochas do 
Complexo Acopiara e subordinadamente 
aos produtos migmatíticos deste. Em geral, 
ocorrem como concentrações primárias 
de grafita, meio à mica xistos grafitosos 

finos e paragnaisses com ou sem granada, 
metamorfizados em fácies xisto-verde a 
anfibolito, preservados da migmatização 
(Figs. 7.21 a 7.24).

Há uma ocorrência de grafita anfibolito 
associado a paragnaisse com granada e silimanita 
migmatizado. A secção delgada do grafita 
anfibolito revela anfibólios (cummingtonita 
manganesífera), cordierita (com evidências de 
pinitização), rodonita (piroxênio de manganês), 
grafita e epidoto (EP 344B – Figs. 7.25 a 7.26). 
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Figura 7.24 – Xisto grafitoso com cristais de granada (Grt) < 0.5 cm, Complexo Acopiara (afloramento AP 12).

Figura 7.22 – Biotita-grafita xisto meio às rochas metassedimentares do Complexo Acopiara (afloramento EP 831).

Figura 7.23 – Xisto grafitoso com intercalação de níveis quartizíticos deformados (afloramento AP 09).

Figura 7.21 - Xisto grafitoso fino, fazenda Vencedora, Irapuã Pinheiro. Em meados de 1950, ~ 3t de grafita foram 
destinadas à fundição em Iguatu (afloramento AP 07).
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Figura 7.26 - Grafita anfibolito, em destaque o mineral rodonita (LP 10X) (lâmina delgada da amostra do afloramento EP 
344B). Anf: anfibólio; Cor: cordierita; Epi: epidoto.

Figura 7.25 - Grafita anfibolito, arcabouço constituído por plagioclásio, anfibólio(Anf) e rodonita (Rod), com destaque 
aos opacos lamelares de grafita (Grf) (LN 10X) (lâmina delgada da amostra do afloramento EP 344B).

Figura 7.27 – Grafita maciça meio a metatexitos do Complexo Acopiara (afloramento AP 08).

A ausência de texturas ígneas reliquiares e as 
associações de campo favorecem a interpretação 
deste anfibolito como derivado de rochas 
sedimentares (BIF manganesífero?). 

Além das ocorrências primárias de 
grafita em meio às rochas metassedimentares, 
processos de remobilização são claramente 
representados pela presença de lentes e bolsões 
de grafita maciça, geralmente em associação 
com quartzo, podendo conter manganês e 
subordinadamente ferro (EP 835 – ocorrência 

descrita no subitem anterior, referente aos 
metais ferrosos). 

Estes tipos de mineralizações secundárias 
estão hospedados em rochas metassedimentares 
do Complexo Acopiara, submetidas a 
processos de migmatização em variados graus 
metamórficos, desde metatexitos (AP 08 – Fig. 
7.27 e AP 59 – Figs. 7.28 a 7.29), diatexitos (AP 
13 – Figs. 7.30 a 7.31), e até metaleucogranitos 
anatéticos Banabuiú (EP 832 – Fig. 7.32 e EP 835 
– Figs. 7.5 a 7.8 - sub-item 7.2.1.1).
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Figura 7.28 – Bolsão de grafita maciça em veio de qz,  metatexitos do Complexo Acopiara (afloramento AP 59).

Figura 7.29 - Detalhe de bolsão de grafita maciça (afloramento AP 59).

Figura 7.30 – Bolsão de grafita, manganês e quartzo em meio a diatexitos do Complexo Acopiara (afloramento AP 13).

Figura 7.31 – Deformação em diatexitos, hospedeiros de veios e bolsões de grafita, Manganês e quartzo (afloramento 
AP 13).
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Figura 7.32 – Lente de grafita maciça no domínio do Granito Banabuiú (afloramento EP 832). 

7.3 - OCORRÊNCIAS MINERAIS 
ASSOCIADAS A PEGMATITOS

As substâncias de interesse econômico 
presentes em minerais de pegmatitos, tais 
como, ambligonita, berilo, cassiterita, columbita-
tantalita, espodumênio, lepidolita, feldspato, 
muscovita, quartzo, água-marinha, ametista 
e turmalinas coradas, pertencem a distintas 
classes utilitárias (metais raros, minerais 
industriais e gemas). Por geralmente ocorrerem 
associadas, e partilharem de processos genéticos 
análogos, optou-se caracterizar e decorrer 
sobre a gênese dos minerais de pegmatitos, 
abordando-os coletivamente em dois subitens 
maiores, (7.3 – caracterização / 7.4.3 – contexto 
metalogenético). 

7.3.1 - Considerações gerais

A existência de depósitos de pegmatitos 
no nordeste brasileiro já era conhecida desde 
meados de 1920. Porém não despertou 
grande interesse econômico devido ao 
precário desenvolvimento industrial do país 
naquela ocasião. Durante a 2ª guerra mundial 
(1939/1945), os Estados Unidos estimularam 
a procura de minérios de tungstênio, tântalo e 
berílio no Nordeste do Brasil, especialmente nos 
Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, 
visando suprir a crescente demanda dos países 
aliados por insumos minerais para a indústria 
bélica. Em função desta investida, inúmeros 
depósitos de pegmatitos foram descobertos na 
região, os quais foram estudados por técnicos 
do DNPM e da USGS. Entre junho a dezembro de 
1943, as produções de berilo, tantalita-columbita 
e cassiterita, eram alimentadas por cerca de 400 

sítios em exploração. 
Ainda hoje, os pegmatitos representam 

uma importante fonte de recursos minerais na 
região nordeste do Brasil. Fornecem minerais 
com aplicação na construção civil, como quartzo, 
feldspato, albita e micas; e de minerais industriais 
portadores de tântalo, nióbio, estanho, berílio e 
lítio. Tais jazimentos também são responsáveis 
por quase toda a produção gemas da porção 
setentrional da Província Borborema. 

Expressivas concentrações de 
corpos pegmatíticos mineralizados estão 
individualizadas na Província Pegmatítica 
do Seridó-Borborema (PPSB) e na Província 
Pegmatítica do Ceará (PPC). Esta última, 
subdividida em: Distrito Pegmatítico de Cristais-
Russas (DPCR - englobando os pegmatitos dos 
municípios de Cascavel, Aracoiaba, Russas 
e Morada Nova) e o Distrito Pegmatítico de 
Solonópole-Quixeramobim (DPSQ – abrangendo 
os municípios de Jaguaribe, Solonópole, Quixadá 
e Milhã), conforme Figura 7.33.

O DPSQ foi objeto de estudo de um 
projeto da CPRM (Residência de Fortaleza) 
intitulado “Gemas e Minerais de Pegmatitos do 
Ceará – Subprovíncia de Solonópole” (Medeiros, 
2006). Neste projeto, na então denominada 
Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole, foram 
cadastrados 239 pegmatitos, dos quais apenas 
30 estariam em atividade garimpeira. Estimou-
se que cerca de 40% dos corpos pegmatíticos 
estariam de fato exauridos, e 60% deles estariam 
incapacitados de produzir o bem mineral 
principal. Almeida et al. (2008) denominaram 
o DPSQ de Distrito Pegmatítico Solonópole 
Banabuiú (DPSB), por considerarem que a grande 
maioria dos corpos mineralizados estaria situada 
nestes dois municípios.
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Figura 7.33 - Distritos Pegmatíticos do Estado do Ceará. (Almeida et al., 2008).

Na Folha Senador Pompeu, os minerais 
de pegmatitos correspondem a mais de 80% 
dos bens minerais. Dentre esses minerais 
predominam quartzo, feldspato, muscovita, 
albita, ambligonita, columbita-tantalita, 
berilo, lepidolita, espodumênio, cassiterita 
(subordinada), além de gemas como água-
marinha, ametista, citrino e turmalinas das 
variedades schorlita e elbaítas (verde, verde-
turquesa, azul, róseo e lilás).

Conforme verificado na região do 
Seridó, as atividades de extração mineral em 
corpos pegmatíticos na área de Solonópole 
perduram por mais de meio século dentro 
de ciclo onde predomina a informalidade 
e ilegalidade. Seu rompimento requer a 
legalização das atividades extrativas, através 
da formação de empresas de pequeno porte, 
cooperativas de pequenos mineradores ou 
arranjos produtivos locais.

7.3.2 - Caracterização dos corpos 
pegmatíticos no DPSP

Segundo Johnston Jr. (1945), os 
pegmatitos do nordeste brasileiro são 
classificados em três diferentes grupos: 
homogêneos, heterogêneos e mistos (Fig. 
7.34A). Os pegmatitos homogêneos se 
caracterizam pela distribuição regular de 
seus minerais essenciais quartzo, feldspato 

e micas, e granulometria que varia de 
centímetros a decímetros, com frequente 
intercrescimento gráfico entre quartzo 
e feldspato. Esses corpos pegmatíticos 
possuem formatos tabulares ou dômicos e, 
por vezes, atingem quilômetros de extensão, 
mantendo larguras métricas e contatos 
bruscos com as rochas encaixantes. Já os 
pegmatitos heterogêneos apresentam nítido 
zoneamento interno, com alto grau de 
diferenciação textural, cristais de grandes 
dimensões e ocorrências de minerais raros. 
Dispostas simetricamente em relação 
ao centro do pegmatito heterogêneo de 
Johnston Jr. (1945), Jahns (1955) descreveu 
as zonas 1, 2, 3 e 4 (Tab. 7.2 e Fig. 7.34B).

A classificação para os pegmatitos do 
nordeste brasileiro proposta por Johnston Jr. 
(1945) pôde ser inicialmente utilizada para os 
pegmatitos do DPSB, levando a uma subdivisão 
simplificada destes em dois grandes grupos: 
homogêneos e heterogêneos. Classificações 
mais robustas sucederam a de Johnston Jr. 
(1945); como a de Černy (1991 a, b) que 
considera a profundidade de colocação dos 
corpos, o grau metamórfico e o conteúdo de 
elementos menores (Tab. 7.3 e 7.4); seguida 
pela de Černy & Ercit (2005), com base em 
critérios petrogenéticos, relativos a processos 
de fracionamento a partir de magmas parentais 
de composições variadas (Tab. 7.5). 
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Figura 7.34 - A: classificação de pegmatitos segundo Johnston Jr. (1945), adaptado de Johnston Jr. (1945) e Soares 
(1998). B: posição relativa de alguns minerais de pegmatitos. Fonte: Rolff (1946) apud Lima (2002).

A

B
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Os pegmatitos homogêneos estão 
presentes na área, porém raramente são 
mineralizados, e quando exibem mineralizações, 
elas ocorrem de forma disseminada, geralmente 
representada por berilo e água-marinha. 
Ocorrem, em número mais reduzido, como 
veios irregulares a tabulares, com larguras 
decimétricas a métricas, por vezes, atingindo 

quilômetros de extensão, e em contatos bruscos 
com as rochas encaixantes (Figs. 7.35 e 7.36). 
Não apresentam corpos de substituições tardios, 
nem zoneamentos, mas apenas poucas variações 
texturais internas. É comum a presença de 
texturas miarolíticas (Figura 7.37) e gráficas 
(Figura 7.38), dadas pelo intercrescimento entre 
quartzo e feldspato. 

Tabela 7.3 - As quatro classes dos pegmatitos graníticos de Černy (1991b,c).

 

Zona 
1 

Marginal ou de borda, apresenta espessura fina, variando de alguns centímetros até 
cerca de um metro, podendo apresentar descontinuidade. Muitas vezes de difícil 
reconhecimento, pelo caráter transicional entre as rochas encaixantes e as zonas mais 
externas dos pegmatitos. A textura é preferencialmente aplítica, constituída por 
feldspato, quartzo e placas bem desenvolvidas de moscovitas. Minerais acessórios são 
comumente afrisita, cassiterita, e mais raramente, granada.  

Zona 
2 

Mural ou de parede, pode ser bem desenvolvida em muitos pegmatitos e ausentes 
em outros. Assemelha-se a um pegmatito homogêneo em sua granulação, 
composição e estrutura, ocupando o maior volume do corpo, passando 
gradativamente para Zona 3. 

Zona 
3 

Intermediária, é notável pela sua variedade mineralógica, caracterizada pela presença 
de feldspatos em cristais gigantes, e diversificados minerais/minérios como 
ambligonita, berilo, columbita-tantalita, espodumênio e outros minerais acessórios. 

Zona 
4 

Porção axial do corpo pegmatítico é constituída por um núcleo de quartzo maciço de 
cores variadas, disposto simetricamente ou não em relação às outras zonas. O quartzo 
pode ocorrer de forma regular, irregular, ou disseminado em grandes blocos. Os 
minerais acessórios são, em sua maioria, encontrados no núcleo ou no contato com a 
Zona 3. 

 Tabela 7.2 - Descrição das 4 zonas dos pegmatitos heterogêneos segundo Jahns (1955).

 

Classe Família Elementos Menores Típicos 
Ambiente 

metamórfico 
Relação com 

Granito 
Feições Estruturais 

Abissal _ 
U, Th, Zr, Nb, Ti, Y, ETR, Mo 

Mineralização  pobre (a 
moderada) 

Facies anfibolito 
superior a granulito 

baixa a alta P ~ 4-9 Kb ~ 
700 - 800oC 

Nenhuma 
(segregação de 

leucossoma 
anatético) 

concordantes a 
veios  discordantes 

mobilizados 

Muscovita _ 

Li, Be, Y, ETR, Ti, U, Th, Nb>Ta 
Mineralização pobre (a 

moderada), micas e minerais 
cerâmicos 

Facies anfibolito 
Barroviano, alta P 

(cianita-sillimanita) ~ 5-
8 Kb ~ 650 - 580oC 

Nenhuma 
(corpos 

anatéticos) 
a marginal e 

exterior 

semi-concordantes  
a discordantes 

 

LCT 

Li, Rb, Cs, Be, Ga, Nb<>Ta, Sn, Hf, 
b, P, F 

Mineralização pobre a 
abundante, gemas, minerais 

industriais 

Facies xisto-verde a 
anfibolito Abukuma, 
baixa P (andaluzita-

sillimanita) 
~ 2-4 Kb /~ 650 - 500oC 

(interior a 
marginal) 
exterior 

semi-concordantes  
a discordantes 

NYF 
Y, ETR, Ti, U, Th, Zr, Nb>Ta, F 

Mineralização  pobre a 
abundante, minerais cerâmicos 

variável 
interior a 
marginal 

pods interiores, corpos 
exteriores 

concordantes a 
discordantes 

Miarolítico NYF 
Be, Y, ETR, Ti, U, Th, Zr, Nb>Ta, F 

Mineralização pobre, gemas 
raso a sub-vulcânico ~ 

1-2 Kb 
interior a 
marginal 

pods interiores e 
diques discordantes 
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Tabela 7.4 - Classificação dos pegmatitos - Classe dos Elementos Terras-Raras (Černy, 1991b,c).
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Tabela 7.5 - A classificação petrológica do sistema de famílias dos pegmatitos graníticos de derivação plutônica adotada 
por Černy & Ercit (2005).
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Figura 7.35 - Veio de pegmatito homogêneo (seta) em lajedo de metaleucogranito, próximo ao afloramento AP 50.

Figura 7.38 - Detalhe da textura gráfica (afloramento AP 30). Qtz: quartzo; Fsp: feldspato.

Figura 7.36 - Veio de pegmatito homogêneo em lajedo de metaleucogranito, próximo ao afloramento AP 50.

Figura 7.37 - Textura miarolítica (afloramento AP 47). Qtz: quartzo; Fsp: feldspato.
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Na área de estudos, a maioria dos 
pegmatitos econômicos se insere no grupo dos 
pegmatitos heterogêneos de Johnston Jr. (1945). 
Estes são mais numerosos, geralmente de formas 
irregulares, variam entre dezenas a centenas de 
metros de comprimento e larguras métricas a 
decamétricas; quando tabulares, atingem alguns 
quilômetros de extensão e larguras métricas a 
decimétricas. A mineralogia acessória é bem 
representativa. Desenvolvem zoneamento 
interno e notável variação textural caracterizada 
por cristais de dimensões centimétricas a 
métricas nas porções mais internas, além de 

volumosos corpos de substituições.
Petrograficamente, estes pegmatitos são 

constituídos de quartzo (róseo, hialino, leitoso 
e morion), feldspato (localmente caulinitizado), 
muscovita, schorlita (turmalina preta), podendo 
conter ora mais, ora menos albita, ambligonita, 
berilo (localmente água-marinha), cassiterita, 
clevelandita, columbita/tantalita, turmalinas coradas 
(elbaítas), espodumênio e lepidolita. Na área de 
estudos, é comum aos pegmatitos heterogêneos 
desenvolverem na zona de contato com as rochas 
encaixantes, uma característica zona de borda, ora 
menos (Fig. 7.39), ora mais espessa (Fig. 7.40).

Figura 7.39 – A seta indica a zona de borda entre pegmatito heterogêneo e rocha encaixante (afloramento AP 20).

Figura 7.40 – zona de borda (≈ 10m de largura), pegmatito heterogêneo e rocha encaixante (afloramento AP 83).

Figura 7.41 – Aplito bandado na zona de borda entre veio pegmatítico com schorlita heterogêneo (à esquerda) e 
metaleucogranito encaixante (à direita) (amostra do afloramento AP 50).
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Figura 7.44 – Detalhe de nível schorlítico em aplito bandado da zona de borda entre veio pegmatítico heterogêneo e 
metaleucogranito (amostra do afloramento AP 88).

Figura 7.42 – Detalhe do aplito bandado da zona de borda entre veio pegmatítico com schorlita heterogêneo (acima) e 
metaleucogranito encaixante (abaixo) (amostra do afloramento AP 44).

Figura 7.43 – Detalhe do aplito com bandamento incipiente, zona de borda entre veio pegmatítico heterogêneo e 
metaleucogranito (afloramento AP 83).

Na zona de borda entre o veio 
pegmatítico heterogêneo e a rocha encaixante, 
embora seja comum o desenvolvimento de 
texturas aplíticas, os cristais de schorlita 
geralmente são idiomórficos, tendem 
a atingir dimensões centimétricas e a 

ocorrer de modo concentrado, muitas vezes 
originando turmalinitos (Figs. 7.45 a 7.48). 
Em campo, a presença de blocos dispersos de 
turmalinitos serve como um guia prospectivo 
para a proximidade de corpos pegmatíticos 
mineralizados. 
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Figura 7.48 – Detalhe dos cristais idiomórficos de schorlita na zona de borda (afloramento AP 40).

Figura 7.45 – Cristais de schorlita perpendiculares à direção do veio pegmatítico (afloramento AP 44).

Figura 7.46 – Detalhe dos cristais idiomórficos de schorlita na zona de borda (afloramento AP 55).

Figura 7.47 – Detalhe dos cristais idiomórficos de schorlita na zona de borda (afloramento AP 83).
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O desenvolvimento de um veio 
pegmatíto tende a se iniciar com a zona I, 
de textura aplítica e composição granítica 
(Fig. 7.49). Minerais industriais mais 

comuns, como albita, feldspato e muscovita, 
geralmente ocorrem mais expressivamente 
na zona II (Fig. 7.50), embora também 
ocorram na zona III.

O contato entre as zonas III e IV (Figs. 
7.51 a 7.52), são os locais preferenciais no DPSB 
para a ocorrência dos minerais portadores de 
metais raros (Be, Li, Nb e Ta), e dos “corpos 

de substituição” de Cameron et. al. (1949), 
conforme também observado nos pegmatitos 
mineralizados da PPSB por Johnston Jr. (1945) e 
Silva et. al. (1995), respectivamente.

Figura 7.50 – Grande paredão da zona II de pegmatito heterogêneo. caracterizada principalmente por quartzo, feldspato 
e agregados de muscovita (afloramento AP 24).

Figura 7.49 – Zona I de pegmatito heterogêneo, pouco espessa, entre a zona de borda turmalinífera e a zona II, com 
abundante muscovita (afloramento AP 50).

Figura 7.51 – Transição da zona III (albita, feldspato, muscovita, quartzo, ambligonita, columbita-tantalita) para zona IV 
(núcleo de quartzo) em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 38).
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Os corpos de substituição, informalmente 
denominados como “panelas” pelos garimpeiros 
locais, consistem de bolsões irregulares 
decimétricos a métricos, de agregados de 
granulação fina a média, compostos por 
clevelandita e/ou muscovita e ou lepidolita (as 
unidades “MP” – mica pockets de Roy et. al. 
(1964), informalmente denominadas “morrão de 

muscovita/lepidolita” pelos garimpeiros locais), 
com alguns fosfatos, turmalinas, águas-marinhas 
e minerais de minério disseminados (Figs. 7.53 
a 7.58). Ao redor deste contato, tanto na PPSB 
como no DPSB estão as maiores concentrações 
e teores de Ta, assim como grandes cristais 
individuais de berilo, espodumênio, tantalita 
(Rolff, 1946). 

Figura 7.52 – Detalhe da transição entre a zona III e zona IV em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 38).

Figura 7.53 –“Morrão” de muscovita e lepdolita em corpo de substituição de pegmatito heterogêneo (afloramento 
AP 37).

Figura 7.54 – Aglomerado de lepdolita (Lep) a e albita (Alb) de um corpo de substituição em pegmatito heterogêneo 
(afloramento AP 50).
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Figura 7.58 – Corpo de substituição; albita (Alb), muscovita (Mus), columbita-tantalita (Cb-Ta) e berilo (Be) alterado em 
pegmatito heterogêneo (afloramento AP 39).

Figura 7.55 – Aglomerado de muscovita com turmalina, verde-escura em corpo de substituição de pegmatito heterogêneo 
(afloramento AP 34).

Figura 7.56 – Aglomerado de lepdolita e albita com cristais de berilo de um corpo de substituição em pegmatito 
heterogêneo (afloramento AP 45).

Figura 7.57 – Corpo de substituição com albita (Alb), muscovita (Mus) e columbita-tantalita (Cb-Ta) em pegmatito 
heterogêneo (afloramento AP 38).
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Como observado por Beurlen et. al. 
(2007) na PPSB, no DPSB as raízes dos cristais 
na transição entre as zonas III e IV (“rosas” de 
clevelandita e lepidolita, agregados de turmalina 
radial e cristais de espodumênio, berilo ou 

tantalita) crescem na zona dos blocos de 
feldspatos. Já as pontas idiomórficas dos cristais 
crescem nos espaços abertos formados, agora 
preenchidos pelo núcleo de quartzo (Figs. 7.59 
a 7.62).

Figura 7.59 – Crescimento de “rosas” de lepdolita (Lep) e albita (Alb), a partir da zona de blocos de cristais de feldspato 
(Fsp) em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 50).

Figura 7.60 – Crescimento de agregados de turmalina verde radial a partir da zona de blocos de cristais de feldspato em 
pegmatito heterogêneo (afloramento AP 47).

Figura 7.61 – Crescimento de agregados e cristais idiomórficos de clevelandita e turmalina (elbaíta), próximo ao núcleo 
de quartzo - pegmatito heterogêneo (afloramento AP 83).
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Figura 7.62 – Cristais idiomórficos de tu azul-escura em bloco de núcleo de quartzo - pegmatito heterogêneo (afloramento 
AP 25).

 A zona IV caracteriza-se pelo núcleo de 
quartzo, geralmente leitoso, podendo ser hialino, 
róseo ou morion (fumê). Estes núcleos marcam 
a porção central dos corpos pegmatíticos 

heterogêneos; em corpos já explorados, nota-
se que a atividade garimpeira concentrou-se em 
suas bordas mineralizadas, na transição com a 
zona III (Figs. 7.63 a 7.68). 

Figura 7.63 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 38).

Figura 7.64 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 42).
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Figura 7.68 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 90).

Figura 7.65 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 78).

Figura 7.66 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 82).

Figura 7.67 – Zona IV (núcleo de quartzo leitoso) de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 88).
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7.3.3 - Rochas e minerais industriais

7.3.3.1 - Grupo dos feldspatos

Os feldspatos possuem numerosas 
aplicações na indústria, devido ao seu teor em 
álcalis e alumina. Dentre as aplicações mais 
importantes, é possível listar a fabricação de 
vidro, de cerâmicas, (louça sanitária, louça de 
cozinha, esmaltes e porcelanas), de eletrodos 
de soldadura, abrasivos ligeiros, aplicações 
elétricas, produção de uretano, espuma de látex, 
agregados para construção, bem como material 
de incorporação em tintas, plásticos e borrachas 
devido à sua boa dispersibilidade, por serem 
quimicamente inertes, apresentarem pH estável, 
alta resistência à abrasão e congelamento e pelo 
seu índice de refracção.

A maioria dos corpos pegmatíticos 
cadastrados apresentam feldspatos como 
subproduto, fazendo com que o potencial de 
feldspato de uma área não esteja restrito a nenhum 
domínio específico. Os feldspatos potássicos 
podem ser extraídos tanto de pegmatitos 
homogêneos como de heterogêneos; nestes 
costumam ocorrer na zona II e se concentrar 
principalmente na zona III, onde chegam a se 
desenvolver em grandes blocos cristalinos. 
Como exemplos, pode-se citar os pegmatitos: 
AP 50 (Fig. 7.69 – mina da Dona França, em 
Vargem Torta), que apesar de bastante lavrado, 
ainda apresenta boa reserva de tantalita, albita, 
muscovita e feldspato potássico; e o AP 56 (Fig. 
7.70 – mina da Dedega, em Vargem Torta de 
Cima), submetido a lavra intensiva de tantalita, 

muscovita, feldspato potássico e quartzo, mas 
com reserva ainda explotável, e inclusive com 
material estocado em estado de abandono, 
esperando por comercialização. 

Albitas tendem a ocorrer em 
concentrações econômicas nos pegmatitos 
heterogêneos. Dentre as áreas classificadas, 
conforme a potencialidade mineral, é no 
Domínio III (cb-ta), onde a albita se mostra mais 
abundante (Fig. 7.4 e Tab. 7.1). Este mineral se 
apresenta principalmente como grandes cristais 
na zona III de pegmatitos, a exemplo do AP 44 
(Fig. 7.71 – mina da Albita, em Bom Jesus de 
Baixo); como uma mistura de albita sacaroidal e 
na forma de ripas em corpos de substituição, a 
exemplo do pegmatito AP 83 (Fig. 7.72 – mina da 
Alzenira Bezerra, em Bom Jesus).

A situação da albita não difere daquela 
dos feldspatos potássicos, que devido à queda 
nos preços de mercado resulta no atual estado 
de abandono dos garimpos da região, os quais 
além de apresentarem consideráveis reservas 
explotáveis ainda mantêm pilhas de material 
aguardando por comercialização, a exemplo 
do pegmatito AP 50 (Fig. 7.73 – mina da Dona 
França, em Vargem Torta).

Em decorrência da alteração dos 
feldspatos, e dos processos metassomáticos 
concentrados em corpos de substituição, o 
caulim, a exemplo do pegmatito AP 82 (Fig. 7.74 
– mina do Alfredo I, em Bom Jesus), é originado 
como um minério argiloso, cujo principal 
componente é a caulinita. Apresenta cor branca 
e tem como principais aplicações o preparo de 
papel e a composição de pastas cerâmicas.

Figura 7.69 – Feldspato (Fsp) associado a quartzo (Qtz) e muscovita (Mus), em zona III de pegmatito heterogêneo 
(afloramento AP 50).
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Figura 7.70 – Pilha de feldspato (Fsp) de pegmatito heterogêneo aguarda por comercialização (afloramento AP 56).

Figura 7.71 – Grandes cristais de albita (Alb) associados a turmalina (Tur) em zona III, pegmatito heterogêneo (afloramento 
AP 44). Mus: muscovita.

Figura 7.72 – Albita ripiforme presente em corpos de substituição de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 83).

Figura 7.73 – Pilha de albita em estado de abandono (afloramento AP 50).
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7.3.3.2 - Muscovita

Devido à sua clivagem perfeita, grande 
elasticidade e alta condutividade termal, a 
moscovita é frequentemente utilizada como 
isolantes térmicos e elétricos, e também como 
lubrificantes. Quando de granulação fina, pode 
ser utilizada na fabricação de tintas cintilantes. 

A muscovita é um mineral constituinte 
de todos os corpos de pegmatitos graníticos, 
entretanto, é nos pegmatitos caracterizados por 
uma boa zonação concêntrica, em volta da zona 
central do corpo, onde elas tendem a ocorrer de 
forma mais significativa, despertando interesse 
econômico como um mineral industrial. Quando 
o pegmatito é fracamente zonado existe uma 
tendência da muscovita se espalhar por todo o 
depósito.

Na maioria dos pegmatitos visitados é 
lavrada a muscovita, mas, são nos pegmatitos 
dos domínios IV (Mus) e VII (Tur) (Fig. 7.4 e 
Tab. 7.1), que se localizam os corpos de maior 
concentração e produção de muscovita, 

principalmente, do tipo rubi (amarelada) a 
variedade mais valorizada.

O pegmatito AP 48 (Fig. 7.75 – mina do 
Agrimar, em Novo Encanto) ilustra o aspecto 
geral dos pegmatitos produtores de muscovita 
no Domínio IV, onde foram extraídos muscovita 
e, secundariamente, berilo e feldspato. São 
geralmente corpos homogêneos, tabulares, com 
muscovita em zona quartzo-feldspática, berilo 
em corpos de substituição e matriz heterogênea 
de muscovita, quartzo e feldspato.

É no domínio VII onde estão concentrados 
os dois garimpos de muscovita ainda em 
atividade, AP 30 (Figs. 7.76 a 7.77 – garimpo 
Novo, próximo ao serrote do Valentim) e AP 24 
(Fig. 7.78 – garimpo do Peba, em Berilópolis). 
Estes pegmatitos são heterogêneos, irregulares 
e de grandes dimensões. O Garimpo do Peba 
chama a atenção pela diversidade mineral 
que apresenta, e embora a muscovita seja 
considerada a principal substância extraída, há 
berilo, água-marinha, ambligonita, lepidolita e 
turmalinas coradas como subprodutos. 

Figura 7.74 – Caulim em corpo de substituição entre a zona III e núcleo de quartzo (afloramento AP 82).

Figura 7.75 – Berilo (Be) associado a quartzo+muscovita+feldspato em pegmatito homogêneo - Domínio IV (mu) 
(afloramento AP 48).
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Figura 7.78 – “Muscovita-rubi”, pronta para comercialização - garimpo do Peba (afloramento AP 24).

Figura 7.76 – Zona onde são estraídas as muscovitas em pegmatito heterogêneo, Domínio VII (tur) (afloramento AP 30).

Figura 7.77 – Lavra de muscovita em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 30).

7.3.3.3 - Quartzo

Os pegmatitos são fontes naturais de 
quartzo, que ocorre comumente em sua forma 
leitosa, associado a feldspato, micas e outros 
minerais. Apenas uma pequena parcela das 
jazidas apresenta o quartzo em sua forma nobre 
de cristalização, tal como os cristais hialinos, 
que podem constituir gemas, ou servir ao uso 
óptico ou eletrônico (cristal de rocha). O quartzo 
leitoso em depósitos pegmatíticos corresponde 

à parcela significativa da produção total de 
quartzo e tem sido empregado nas indústrias de 
vidro, fundição e cerâmica, devido às condições 
atuais de exaustão de inúmeros outros tipos de 
depósitos. 

Os núcleos de quartzo dos pegmatitos 
heterogêneos constituem-se excelentes depósitos 
deste mineral, a exemplo do pegmatito AP 38 (Figs. 
7.79 a 7.80 – mina do Astrolábio, fazenda Carnaúba), 
de onde foram extraídas pilhas de quartzo leitoso 
que ainda aguardam por comercialização.
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Figura 7.82 – Blocos de quartzo rosa extraídos de núcleo de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 78). 

Figura 7.79 – Pilhas de quartzo leitoso extraído do núcleo de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 38).

Figura 7.80 – Detalhe da pilha de quartzo leitoso (Qtz)( afloramento AP 38).

Figura 7.81 – Blocos de quartzo (Qtz) rosa extraídos de núcleo de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 46).
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Na área de estudo foram observadas, 
inclusive, variedades de quartzo em tons fumê 
e róseos, também extraídas dos núcleos de 
pegmatitos heterogêneos, como o AP 46 (Fig. 
7.81 – mina do Alfredo II, Bom Jesus de Baixo) e 
AP 78 (Fig. 7.82 – mina do Astrolábio, Lapinha).

7.3.4 - Metais não ferrosos e semi-metais

7.3.4.1 - Berilo

O berílio é considerado um metal 
estratégico devido às suas aplicações 
aeroespaciais. O emprego mundial do berílio 
nos diferentes campos de aplicações, por 
aproximação, é feito sob a forma de ligas 
especiais (75%), de óxido de berílio (15%) e 
de berílio metálico (10%). O berilo industrial 
ocorre nas seguintes cores: branca, verde 
pálida e/ou verde amarelada. É geralmente 
opaco. Os cristais pertencem à família dos 

ciclossilicatos, possuem um aspecto prismático 
hexagonal (curto ou longo) e mais raramente 
tabular. São bem desenvolvidos, geralmente 
euédricos, exibem estrias verticais, de clivagem 
basal imperfeita, alta dureza (7,5 a 8,0 na escala 
Mohs) e massa específica 2,63 – 2,80 g/cm3, 
variável com a proporção de álcalis (Bezerra & 
Nesi, 2008). 

Dentro dos limites da Folha Senador 
Pompeu foram delimitadas duas áreas com 
potencialidade econômica para berilo (Fig. 7.4 e 
Tab. 7.1). Próximo à localidade de Massapé dos 
Bois (distrito de Encantado de Quixeramobim) 
predominam pegmatitos homogêneos contendo 
berilo industrial e águas-marinhas, encaixados 
em metaleucogranitos tipo S. Embora ocorram 
berilos de qualidade industrial, o potencial 
desta área foi destacado como pertencendo ao 
Domínio VI - água-marinha. A ocorrência AP 63 é 
um exemplo de um garimpo recém aberto nesta 
localidade (Figs. 7.83 a 7.86). 

Figura 7.83 – Lajedo de metaleucogranito com veios pegmatíticos homogêneos com berilo e água-marinha (afloramento 
AP 63).

Figura 7.84 – Detalhe de veio pegmatítico homogêneo portador de berilo industrial e água-marinha (afloramento AP 63).
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Figura 7.88 – Cristal de berilo (Be) associado a quartzo (Qtz)+feldspato (Fsp)+muscovita+turmalina preta (Tur) em veio 
de pegmatito homogêneo (afloramento AP 19).

Figura 7.85 – Detalhe de cristal de berilo (Be) em veio pegmatítico homogêneo (afloramento AP 63). Qtz: quartzo; Fsp: 
feldspato.

Figura 7.86 – Detalhe de cristais de berilo (Be) e água-marinha em veio pegmatítico homogêneo (afloramento AP 63).

Figura 7.87 – Cristal de berilo (Be) associado a quartzo+feldspato+muscovita+turmalina preta (Tur) em veio de pegmatito 
homogêneo (afloramento AP 63).
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Assim como na ocorrência AP 63 
(Fig. 7.87), veios de pegmatitos homogêneos 
portadores de berilo industrial, podendo 
conter água-marinha, também estão presentes 
na localidade de Cafundó, como é o caso da 
fazenda Santa Fé (Fig. 7.88), cuja região está 
inserida no Domínio V, com potencial para 
berilo. Em ambas as ocorrências são comuns 
associações minerais entre quartzo+feldspato+
muscovita+turmalina preta.

Os pegmatitos heterogêneos são 

principalmente portadores do berilo industrial e, 
em menor proporção, de água-marinha. O fato 
dos pegmatitos heterogêneos apresentarem maior 
diversidade mineral faz da presença de berilo 
algo comum, mesmo que na maioria das vezes 
este mineral corresponda a um subproduto de 
um pegmatito cuja substância principal seja outra 
espécie mineral de interesse econômico. Como 
exemplos se podem ilustrar os pegmatitos AP 
32 no Domínio V (be) - Fig. 7.89 - mina do Paulo, 
Berilópolis, e AP 50 no Domínio III (cb-ta) - Fig. 7.90.

Nos pegmatitos zonados, as maiores 
concentrações do berilo industrial ocorrem 
na zona feldspática (zona III) sobre as bordas 
do núcleo de quartzo (zona IV), seja na forma 
isolada, incrustado em quartzo e feldspato, 
formando bolsões de até grandes toneladas 
e ainda dentro de corpos de substituição. As 
gemas, quando presentes, ocorrem como olhos 
dispersos no berilo industrial. Também podem 
ocorrer cristais de pequenos tamanhos, de berilo 
industrial disseminados na zona II.

7.3.4.2 - Estanho (cassiterita)

O estanho é obtido principalmente da 
cassiterita, um óxido. É usado para produzir 
diversas ligas metálicas utilizadas para recobrir 
outros metais para protegê-los da corrosão. 
O estanho também é muito usado em telhas, 
correntes e âncoras. Os recipientes de aço 
blindados com estanho (folha de fladres) são 
usados extensivamente para a conservação de 
alimentos, mercado para o estanho metálico.

Figura 7.90 – Berilo (Be) associado a quartzo (Qtz)+feldspato (Fsp)+muscovita (Mus)+turmalina preta, limite entre as 
zonas I e II de pegmatito heterogêneo no Domínio III (cb-ta) (afloramento AP 50).

Figura 7.89 – Berilo (Be) associado a quartzo+feldspato+muscovita (Mus) em pegmatito heterogêneo no Domínio V (be) 
(afloramento AP 32).
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Dentre as ocorrências visitadas de 
minerais de pegmatitos, a presença de cassiterita 
foi considerada algo muito subordinado. Apenas 
uma vênula preenchida por cassiterita em porção 
quartzo–feldspática de pegmatito heterogêneo 
foi encontrada (AP 86 – fazenda Islândia, 
Marlenópole), além de cristais microscópicos 
em lâmina petrográfica (Fig. 7.91) de pegmatito 
heterogêneo (AP 67F – fazenda Belo Horizonte, 
mina dos Moradores, a SW de Solonópole). 
Demais informações quanto à presença de 

cassiterita na região ficaram restritas a dados 
históricos comunicados pelos garimpeiros locais, 
como foram os casos dos seguintes garimpos 
visitados: Minas do Estanho Nova (AP 52) e Velha 
(AP 53 - Fig.7.92) em Bom Jesus de Baixo; AP 84 
(mina do Valdir, Lagoa Seca); AP 87 (mina do 
Agá Urso, Algodões) e AP 88 (mina dos Cristais, 
Soledade). Todas as evidências e referências 
quanto à presença de cassiterita estavam 
inseridas no Domínio III - columbita-tantalita 
(Fig. 7.4 e Tab. 7.1).

Figura 7.92 – Cava de garimpo em pegmatito heterogêneo no Domínio III (cb-ta), onde foi encontrada cassiterita rolada 
e cristais em profundidade (afloramento AP 53).

Figura 7.91 – Pequenos cristais de cassiterita (Cst) subédrico e anédrico (LN) (lâmina delgada da amostra do afloramento 
AP 67F).

7.3.4.3 - Lítio (ambligonita, espodumênio, 
lepidolita)

O lítio é um elemento móvel em fluidos 
que experimenta grande fracionamento entre 
minerais e fluidos a baixas temperaturas (Teng 
et al., 2004). Devido ao seu elevado calor 
específico, o maior de todos os sólidos, é usado 
em aplicações de transferência de calor e, por 
causa do seu elevado potencial eletroquímico 
é usado como um anodo adequado para as 

baterias elétricas. Outras aplicações do lítio 
são na indústria química (fabricação de graxas 
e lubrificantes), farmacêutica (medicamentos), 
metalurgia (fabricação de alumínio primário), 
indústria cerâmica e indústria nuclear (fabricação 
de reatores).

Os minerais portadores de lítio 
considerados mais importantes são o 
espodumênio, a petalita, ambligonita e lepidolita. 
Estes tendem a ocorrer na zona 3 de pegmatitos 
heterogêneos, em associação com albita, 
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integrando principalmente áreas com potencial 
mineral para columbita-tantalita, dentro do 
Domínio III – (Fig. 7.4 e Tab.7.1). Portanto, os 
minerais de lítio são geralmente subprodutos de 
pegmatitos produtores de columbita-tantalita 
e albita, embora por vezes, correspondam ao 
principal mineral de minério extraído.

Dados históricos informados por 
garimpeiros locais atestam a extração de 
espodumênio, porém a presença deste mineral 
somente foi constatada nos pegmatitos AP 
45 (Bom Jesus de Baixo, Solonópole) e AP 67D 
(mina dos Moradores - fazenda Belo Horizonte) 
em lâminas delgadas (Figs. 7.93). Segundo 
os garimpeiros, foram extraídos cristais de 
espodumênio dos pegmatitos AP 32 (mina do 
Paulo, localidade de Berilópolis), AP 35 (mina 
do Hélio, Lapinha), AP 39 (mina do Edvaldo, 
Soledade) e AP 68 (fazenda Belo Horizonte, a SW 
de Solonópole).

A ambligonita é, na região, o principal 
minério de lítio e geralmente ocorre na zona 3, 
na vizinhança do feldspato potássico, albita, ou 
inserida em corpos de substituição. Na região 
de Solonópole, os principais minerais associados 
à ambligonita são microclina, albita, além de 
tantalita-columbita e algumas vezes turmalinas 
tipo elbaíta. Este fluorofostato hidratado de lítio 
e sódio é considerado um minério que conferiu 
importante fonte de renda aos moradores 
locais nos anos 70. Em meados da década de 
80, a substituição da ambligonita nacional pela 
chilena, no mercado nacional, alavancou o atual 
estágio de abandono de muitos garimpos, com 
destaque para aqueles localizados na fazenda 
Belo Horizonte (SW de Solonópole), e para 
outros, inclusive com material já separado em 
pilhas para comercialização: AP 34 (Fig. 7.94 – 
mina do Zilcar, Lapinha), AP 46 (Fig. 7.95) e AP 
40 (Fig. 7.96 – mina das Vertentes, Soledade). 

Figura 7.93 – Grandes cristais colunares de espodumênio.

Figura 7.94 – Blocos de ambligonita previamente separados para comercialização, em garimpo atualmente inativo 
(afloramento AP 34).
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Figura 7.96 – Blocos de ambligonita separados para comercialização, em garimpo atualmente inativo (afloramento AP 40).

Figura 7.95 – Detalhe de cristal de ambligonita em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 46).

A lepidolita, um filossilicato 
de coloração lilás, portador de lítio, 
geralmente integra agregados cristalinos 
junto à clevelandita e/ou muscovita, como 
no corpo de substituição encontrado no 
pegmatito AP 25 (Fig. 7.97 – garimpo do 

Peba, Berilópolis); e, por vezes se apresenta 
em “morrões de lepidolita”, caracterizados 
por seus aglomerados monominerálicos de 
granulação fina, a exemplo do pegmatito AP 
54 (Fig. 7.98 – mina Olhos Verdes, Bom Jesus 
de Baixo).

Figura 7.97 – Agregado de cristais de lepidolita (Lep)+feldspato (Fsp)+clevilandita (Clv)+quartzo (Qtz)+muscovita em 
pegmatito heterogêneo (afloramento AP 25).
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7.3.4.4 - Nióbio e tântalo (columbita-
tantalita)

A série isomórfica columbita-tantalita 
se insere na família dos óxidos - (Fe,Manganês)
(Nb,Ta)2O6 - onde Nb e Ta respectivamente, 
substituem-se em todas as proporções, como 
ferrocolumbita, ferrotantalita, mangancolumbita 
e mangantantalita. É um dos principais minerais 
de minério de Nb, fornecendo também Ta e 
elementos terras raras (no Brasil o principal 
mineral de Nb é o pirocloro). É o principal mineral 
de minério de tântalo; que é usado para evitar a 
oxidação dos aços e melhorar suas características 
mecânicas. Produz um carbureto muito duro.

A tantalita-columbita é de grande 
importância econômica para o município de 
Solonópole, onde se concentra a maior parte dos 
garimpos produtores deste mineral de minério 
como substância principal - Domínio III (Fig. 7.4 
e Tab. 7.1). Uma característica marcante deste 
domínio é a presença constante de tantalita (ta), 
geralmente associada a: ambligonita, feldspato, 
turmalina, berilo, albita, microlina, ortoclásio, 
clevelandita, espodumênio, lepidolita, 
cassiterita, columbita, muscovita e quartzo.

Os pegmatitos presentes nesse 
subdomínio são em sua maioria muito grandes e 
geralmente apresentam cavas profundas, superior 
a 10m. Os principais corpos cadastrados nesse 
domínio estão localizados em Logradouro, Belo 
Horizonte e Soledade; e se destacam, pelo porte 
e variedade mineral, os garimpos Belo Horizonte 
I (MM 19), Belo Horizonte II (AP 68), Logradouro 
II (mina do Dois – AP 69), mina Alto do Miguelino 
(AP 70), mina da Estrada (AP 51), Soledade I (AP 
39) e mina das Vertentes (AP 40). Todos eles 
tiveram suas lavras iniciadas no início da década de 
1940 e foram explotados de forma intermitente, 
estando atualmente paralisados e com suas cavas 
parcialmente inundadas e aterradas.

Os cristais de columbita-tantalita se 
apresentam associados à albita, feldspatos e 
muscovitas, e, por vezes, próximos a corpos de 
substituição. Ocorrem preferencialmente na zona 
3 dos pegmatitos heterogêneos, em grãos maciços 
de 1 a 2cm de diâmetro, ou sob forma discóide, 
entre 1 a 2mm de espessura, denominada 
“chapinha” pelos garimpeiros locais; a exemplo dos 
pegmatitos AP 38 (Fig. 7.99 – mina do Astrolábio, 
fazenda Carnaúba) e AP 83 (Fig. 7.100 – mina de 
Maria Azenira Bezerra, Bom Jesus).

Figura 7.98 – Agregado de granulação fina de lepidolita (Lep) em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 54).

Figura 7.99 – Columbita-Tantalita (Cb-Ta) “chapinha”, associada à albita e muscovita na zona 3 de pegmatito heterogêneo 
(afloramento AP 38).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Senador Pompeu

125

Comumente, nos pegmatitos 
portadores de columbita-tantalita, se 
observa a presença de finos aglomerados 
de Columbita-Tantalita, envoltos em porção 
feldspática albitizada sobre a qual é impressa 

uma alteração verde-pistache característica; 
como por exemplo, no pegmatito AP 35 (Fig. 
7.101 – mina do Hélio, Lapinha); e por vezes 
acompanhada por alteração ferruginosa, AP 
85 (Fig. 7.102 – mina do Hugo, Lagoa Seca).  

Figura 7.100 - Detalhe da Columbita-Tantalita (Cb-Ta) “chapinha”, com superfície estriada diagnóstica, com albita (Alb) e 
muscovita (Mu) (afloramento AP 83).

Romer & Wright (1992) mostraram 
que minerais de columbita-tantalita podem 
acomodar quantidades consideráveis de urânio 
(cerca de 500 a 1000 ppm), ao mesmo tempo 

que excluem o chumbo quase que totalmente, 
o que os torna potencialmente úteis para a 
datar a colocação de pegmatitos da classe dos 
elementos terras-raras (Smith et al., 2004). 

Figura 7.102 – Finos aglomerados de columbita-tantalita (Ca-Ta) (seta vermelha) disseminados em porção feldspática 
albitizada, com alteração amarelada, ferruginosa (afloramento AP 85). Fsp: feldspato.

Figura 7.101 – Finos aglomerados de columbita – tantalita (cb-ta) (seta vermelha) disseminados em porção feldspática 
albitizada, com alteração verde-pistache (afloramento AP 35).



 Programa Geologia do Brasil

126

7.3.5 - Gemas

Gemas são minerais, rochas ou materiais 
petrificados que, quando cortados e facetados 
ou polidos são transformados em objetos 
lapidados e atrativos, colecionáveis ou utilizáveis 
em joalheria. Em geral são cristais naturais ou 
sintéticos, com aspecto límpido, transparente e 
translúcido, de brilho intenso e belas colorações, 
às vezes ásperos ou irregulares. A definição de 
gemas variou com o tempo, a subdivisão inicial 
entre pedras preciosas e semipreciosas foi 
abandonada pelos gemólogos, e atualmente 
todas as gemas são consideradas preciosas. 
Embora a grande maioria das gemas seja 
formada principalmente por minerais e rochas, 
estas podem ser divididas em quatro grupos, 
conforme sua origem, natural, orgânica, sintética 
ou artificial (Postal & Zanatta, 2009). 

Na área de estudo, todas as gemas 
cadastradas são definidas como naturais; ou 
seja, materiais produzidos pela natureza sem 
a intervenção do homem; formadas em rochas 

e encontradas tanto em depósitos primários, 
como em depósitos secundários.

7.3.5.1 - Água-Marinha

A água marinha é um berilo da qualidade 
de gema, cuja cor abrange todo o espectro do azul. 
Os pegmatitos homogêneos são principalmente 
produtores de água-marinha (Bezerra & Nesi, 
2008). Duas áreas com potencialidade para água-
marinha foram delimitadas dentro dos limites da 
Folha Senador Pompeu (Domínio VI – Fig. 7.4 e 
Tab. 7.1). Em ambas as áreas existem ocorrências 
de água-marinha em pegmatitos homogêneos, 
AP 63 (Figs. 7.103 e 7.104 - Massapé dos Bois, 
distrito de Encantado de Quixeramobim) e AP 22 
(Fig. 7.105 – fazenda Santa Fé, Carnaúba). A gema 
também é encontrada em pegmatitos zonados, 
como no pegmatito AP 24, (Fig. 7.106 – garimpo 
do Peba, Berilópolis), que devido à proximidade 
de garimpos produtores de turmalina, foi 
inserido no Domínio VII - turmalina (Fig.7.4 e 
Tab.7.1).

Figura 7.103 – Cristal de água marinha em pegmatito homogêneo (afloramento AP 63).

Figura 7.104 – Cristais de água marinha em pegmatito homogêneo (afloramento AP 63).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Senador Pompeu

127

Figura 7.106 – Cristal de água-marinha na zona II de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 24).

Figura 7.105 – Cristal de água-marinha associado a quartzo+feldspato+muscovita e turmalina preta em pegmatito 
homogêneo (afloramento AP 22).

7.3.5.2 - Ametista

A ametista é uma variedade lilás 
do quartzo, cuja cor característica se deve 
a presença de íons de Fe em sua estrutura 
cristalina. Cristais de ametista foram observados 
em veios quartzo-feldspáticos com calcedônia 
e quartzo fumê, encaixados em meio aos 
metaleucogranitos Banabuiú nos garimpos 
AP 64 e AP 65 (respectivamente, Massapê dos 

Bois e Boa Situação, no distrito de Encantado 
de Quixeramobim). Porém, os garimpos de 
ametista mais relevantes se encontram nos 
veios gerados, provavelmente, por processos 
de brechação pneumatolítica em meio aos 
diatexitos do Complexo Acopiara (Figs. 7.107 e 
7.108 – sítio Varzinha, sul de Solonópole). Este 
contexto motivou a delimitação do Domínio 
VIII, classificado como uma área com potencial 
econômico para ametista (Fig. 7.4 e Tab. 7.1).

Figura 7.107 – Diatexito encaixante dos veios quartzo-feldspáticos portadores de ametista (afloramento AP 43).
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Figura 7.108 – Amostras do veio de quartzo com ametista, encaixado em diatexito (afloramento AP 43). 

As brechas pneumatolíticas são 
compostas por quartzo hialino, ametista e 
fragmentos dos diatexitos encaixantes, soldados 

por matriz argilosa, provavelmente oriunda da 
alteração hidrotermal sobre feldspatos (Figs. 
7.109 e 7.110 – sítio Varzinha, sul de Solonópole).

7.3.5.3 - Turmalinas coradas

Turmalinas formam um grupo de 
minerais da família dos ciclossilicatos cuja 
fórmula estrutural ideal pode ser expressa, por 
XY3Z6(BO3)3(T6O18)V3W, onde X = Ca, Na, K; Y = Li, 
Mg, Fe2+, Manganês2+, Al, Cr3+, V3+, Fe3+, Ti4+; Z = 

Mg, Al, Fe3+, V3+, Cr3+; T = Si, Al; V = OH, O; W = OH, 
O, F (Hawthorne & Henry, 1999). O termo elbaíta 
abrange variedades multicoloridas de turmalinas, 
com fórmulas aproximadas - Na(Li1.5,Al1.5Al6Si6O18(
BO3)3(OH)4 - designadas conforme as respectivas 
tonalidades predominantes (verdelita, rubelita, 
indicolita, melancia, paraíba, etc.)

Figura 7.110 – Brecha penumatolítica com quartzo hialino, ametista e fragmentos do diatexito encaixante, soldados por 
matriz argilosa (afloramento AP 43).

Figura 7.109 – Fragmento da brecha penumatolítica com quartzo hialino, ametista e fragmento do diatexito encaixante 
(afloramento AP 43).
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As turmalinas coradas tendem a ser 
subprodutos em pegmatitos heterogêneos 
mineralizados em metais raros; por isso, a maioria 
de suas ocorrências está localizada em áreas 
com potencial econômico para outros minerais 
de pegmatitos (columbita-tantalita, berilo, água 
marinha, muscovita). Entretanto, no nordeste da 
Folha Senador Pompeu, com continuidade para 
a Folha Quixeramobim, foi delimitada uma área 
com potencial principal para turmalinas coradas; 
o Domínio VII corresponde a um alinhamento 
N-S de aproximadamente 5km de comprimento 
(perceptível pela rugosidade no relevo, através 
de imagens Landsat ETM 7), ao longo do qual 
estão alinhados diversos garimpos de turmalina 
(Fig 7.4 e Tab. 7.1).

As elbaítas esverdeadas ocorrem de 
diversas formas em pegmatitos heterogêneos, 
a exemplo do pegmatito AP 47, como 
cristais idiomórficos e em aglomerados 
(respectivamente, Figs. 7.111 e 7.112 - mina 
Verde, Bom Jesus); a exemplo do pegmatito AP 
53, como cristais fraturados (Fig. 7.113 - mina 
do Estanho Velha, Bom Jesus de Baixo); e muitas 
vezes como cristais fraturados e substituídos por 
lepidolita e/ou caulim dentro da massa caulínica 
com cristais de quartzo morion. O pegmatito AP 
25 (Fig. 7.114 - garimpo do Peba, Berilópolis) é 
um exemplo de turmalina melancia (bicolor) 
associada a estes corpos de substituição, os 
quais servem de controle para a mineralização 
das gemas de elbaítas.

Figura 7.111 – Cristais idiomórficos de verdelita associados à albita+feldspato na transição das zonas 3 e 4 em pegmatito 
heterogêneo (afloramento AP 47).

Figura 7.112 – Aglomerado de verdelita associado a quartzo+albita+feldspato+turmalina preta na transição das zonas 3 
e 4 de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 47).
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Figura 7.114 – Turmalina bicolor em corpo de substituição com lepidolita e massa caulínica na zona 3 de pegmatito 
heterogêneo (afloramento AP 25).

Figura 7.113 – Verdelita fraturada na transição entre as zonas 3 e 4 de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 53).

As elbaítas azuladas também são 
preferencialmente encontradas em corpos de 
substituição localizados na transição entre as 
zonas 3 e 4 de pegmatitos heterogêneos. Há 
exemplos de cristais centimétricos azuis escuros 

que iniciam o crescimento na zona dos blocos de 
feldspatos (AP 47 – Fig. 7.115), em direção aos 
corpos de substituição já próximos ao núcleo do 
pegmatito (AP 45 – mina de Raimundo carneiro, 
Bom Jesus de Baixo – Fig. 7.116).

Figura 7.115 – Turmalina azul associada a bloco de feldspato em pegmatito heterogêneo (afloramento AP 47).
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Figura 7.116 – Turmalina azul em corpo de substituição de pegmatito heterogêneo (afloramento AP 45).

Há frequente associação entre as 
turmalinas azuis e as porções albitizadas dos 
pegmatitos. Turmalinas em tons azulados mais 
claros e lilás se apresentaram em aglomerados 
na parede de cristais de feldspato e albita, ora 

como uma massa amorfa (AP 44 – mina da 
Albita, Bom Jesus de Baixo – Fig. 7.117), ora 
com pequenos cristais idiomórficos (AP-83 – 
mina de Maria Alzenira Bezerra, Bom Jesus – 
Fig. 7.118).

Figura 7.118 – Pequenos cristais idiomórficos de elbaíta azul-clara em porção albitizada e pegmatito heterogêneo 
(afloramento AP 83).

Figura 7.117 – Massa amorfa de elbaítas em tons azulados claros e lilás, associada a cristal de feldspato em pegmatito 
heterogêneo (afloramento AP 44).
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7.4 - METALOGÊNESE

7.4.1 - Metais ferrosos

7.4.1.1 - Ferro

Interpreta-se para as ocorrências de ferro 
(AP-21 e EP-835), a remobilização de fluidos 
sílico-ferruginosos, podendo ou não conter 
Manganês, ao longo das zonas de cisalhamento 
que cortam a área na direção N-S/NNE-SSW, as 
quais imprimem condições metamórficas desde 
fácies xisto-verde a anfibolito alto nas rochas 
metassedimentares do Complexo Acopiara. 
Assumir para estas ocorrências uma origem 
metamórfica, a partir da remobilização de ferro 
e manganês depositados por sedimentação 
exalativa, justifica a presença de mineralizações 
entre as rochas metassedimentares do Complexo 
Acopiara, e entre os diatexitos derivados da 
migmatização daqueles.

7.4.1.2 - Tungstênio

A mineralização scheelitífera é 
representada por jazimentos de pequeno 
porte gerados pelo aporte de W (CPRM, 1973), 
mobilizados silicosos “hidrotermais” (Roy, 1964) 
e pegmatíticos, os quais se individualizaram 
através da migração e concentração ao longo de 
microfraturas nos tactitos; levando à formação 
de veios de quartzo e de pegmatitos. Com 
base no exposto, as principais condicionantes 
geológicos para a gênese da scheelita na região 
seriam aspectos litoestratigráficos (associação 
a lentes de tactitos/calcissilicáticas em meio 
as rochas metassedimentares do Complexo 
Acopiara) e estruturais (distribuição por áreas de 
deformação mais intensas, caracteristicamente 
desenvolvendo “ore-shoots”). 

7.4.2 - Minerais Industriais

7.4.2.1 - Grafita (associada a manganês)

A gênese das ocorrências primárias de 
grafita, localmente associadas a manganês+ferro, 
em meio às rochas metassedimentares, 
migmatizadas ou não, provavelmente esteve 
associada à deposição de sedimentos carbonosos 
e de margas em ambiente redutor, cujas 

condições propiciaram inclusive a sedimentação 
local químico-exalativa de ferro e manganês. 
Os processos diagenéticos, seguidos pelo 
desenvolvimento do metamorfismo que afetaram 
o material carbonoso, desencadearam a perda 
progressiva dos compostos dos grupos oxigênio, 
nitrogênio e enxofre, resultando na formação de 
grafita (Brooks apud Araújo et al., 1981).

Já as concentrações secundárias têm 
sua origem relacionada à progressão do 
metamorfismo das rochas metassedimentares 
do Complexo Acopiara, chegando a atingir 
condições de fusão parcial, e possibilitando 
a remobilização de fluidos hidrotermais ricos 
em grafita, quartzo, manganês e ferro, ao 
longo das falhas e zonas de cisalhamento mais 
importantes. Segundo Fleischer & Oliveira 
(1994), tais elementos tectônicos constituem 
significantes metalotéctos na prospecção de 
depósitos econômicos de grafita. 

7.4.3 - Minerais de pegmatito

7.4.3.1 - Contexto geotectônico do Distrito 
Pegmatítico de Solonópole-Banabuiú 
(DPSB)

O DPSB é considerado o de maior 
expressividade econômica do estado do Ceará, 
abrange uma área de 2.375 km2, e segundo 
Vidal & Neto (2005), envolve cinco campos 
pegmatíticos diferentes, a saber, de sul para 
norte: 1) Nova Floresta-Feiticeiro, município 
de Jaguaribe, ao sul de Solonópole (cassiterita 
e tantalita); 2) NE de Solonópole (pegmatitos 
lítio-berilo-tantalíferos, com fluorita); 3) Oeste 
e noroeste de Solonópole (maior detentor de 
pegmatitos lítio-berilo-tantalíferos do DPSB); 4) 
Berilândia-Carnaubinha (berilo industrial e água 
marinha); e 5) Rinaré-Banabuiú, a norte da cidade 
de Banabuiú (turmalina e berilo) (Fig. 7.119).

O DPSB está inserido em um segmento 
da Faixa Trans-Sahara-Borborema que registra 
a colisão neoproterozoica entre os crátons São 
Francisco-Congo e São Luís-Oeste Africano, durante 
assembleia do Gondwana Ocidental. Os diversos 
terrenos alóctones aglutinados são balizados por 
significativas zonas de cisalhamento dúctil, de 
cinemática desde transcorrente até contracional. 

Ao longo da Faixa Trans-Sahara-
Borborema, enxames de diques pegmatíticos 
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estéreis e mineralizados a metais-raros 
são evidências da geodinâmica do final da 
Orogênese Brasiliana-Pan-Africana, que atuou 
desde o noroeste africano (campos pegmatíticos 
no Escudo Nigeriano: Wamba-Keffi-Nasarawa, 
Isanlu-Egbe, Ijero-Aramoko-llesha, Birnin Gwari, 
Magami, Maradun, Pategi-Oro, Oshogbo-lbadan, 
Oke Ogun) até o nordeste brasileiro (Província 
Pegmatítica do Seridó-Borborema e Província 
Pegmatítica do Ceará – distritos de Cristais-
Russas e Solonópole-Banabuiú) (Fig. 7.120).

As duas províncias pegmatíticas do 
nordeste brasileiro (Fig. 7.121), citadas acima, 
guardam algumas semelhanças entre si, dentre 
as quais se destacam: evolução geotectônica 
das litologias encaixantes, idades de colocação, 
condicionamento estrutural e principalmente a 
ocorrência de importantes mineralizações (minerais 
industriais, metais raros e gemas) associadas aos 
corpos pegmatíticos. As idades dos pegmatitos da 
PPSB são muito similares àquelas sumarizadas por 
Morteani et. al. (2000) para a Província Pegmatítica 
do Brasil Oriental, no estado de Minas Gerais; e por 
Almeida et. al. (1968) para a Província Pegmatítica 
do Ceará (470 e 530 Ma – Rb-Sr e K-Ar em biotita e 
muscovita, respectivamente).

Como parte integrante da Província 
Pegmatítica do Ceará está o Distrito Pegmatítico 
de Solonópole-Banabuiú (DPSB), localizado 
no limite entre os domínios Ceará Central 
e Jaguaribeano. Os corpos pegmatíticos do 
DPSB estão alojados ao longo de uma faixa N-S 
composta por xistos, quartzitos, paragnaisses, 
gnaisses-migmatíticos paraderivados, anfibolitos 
e rochas cálcissilicáticas do Complexo Acopiara. 
Ao longo desta faixa é notável a presença de 
corpos de metaleucogranitos peraluminosos 
(tipo S), e de intrusões de monzonitos porfiríticos, 
respectivamente denominados Granito Banabuiú 
e Monzonito Quixadá.

Os pegmatitos mineralizados ocorrem 
encaixados tanto nas rochas metassedimentares 
do Complexo Acopiara (Fig. 7.122), como em 
metaleucogranitos peraluminosos (Fig. 7.123), 
em cujas adjacências tendem a imprimir 
marcante xistosidade que grada veio a dentro 
pelo característico desenvolvimento de uma 
unidade de borda, aplítica, geralmente bandada, 
composta pela alternância de camadas quartzo-
albíticas e schorlíticas (Fig. 7.124). De modo 
muito subordinado, ocorrem veios pegmatíticos 
encaixados nos monzonitos porfiríricos (Fig. 7.125).

Figura 7.119 - Campos Pegmatíticos do DPSB (Souza, 1985) e Leal Neto (2005). 
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Figura 7.120 - Mapa do Gondwana no final do Neoproterozóico (≈540 Ma), mostrando em elipse vermelha a conexão 
entre a Borborema e a Nigéria, onde são encontrados os principais campos pegmatíticos destas províncias. Fonte: Kusky 
et. al. (2003) apud Kröner & Stern (2004).

Figura 7.121 - Mapa geológico simplificado da Província Borborema Setentrional, com destaque em polígono azul para 
as Províncias Pegmatíticas: Seridó-Borborema (PPSB) e do Ceará (PPC): distritos pegmatíticos Solonópole-Banabuiú 
(DPSB) e Cristais-Russas (DPCR). Fonte: Arthaud et al. (2008), modificado.
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As idades modelos (TDM) encontradas 
por Lima et al. (2007) para amostras de dois 
corpos pegmatíticos homogêneos, do ainda 
então denominado Distrito Pegmatítico 
Solonópole-Quixeramobim, intrusivos em 
granitos tipo S, nas cidades de Banabuiú e 

Berilândia, variaram entre 1,02 e 1,48 Ga. O 
contraste entre as idades obtidas levou os 
autores a sugerirem origens distintas para os 
pegmatitos: um corpo mostrando contribuição 
crustal (εNd= - 4,0), e o outro indicando fraca 
influência crustal (εNd = 0,25).

Figura 7.122 - Veio de pegmatito tabular encaixado em biotita xisto do Complexo Acopiara (afloramento AP 55).

Figura 7.123 – Metaleucogranito encaixante do Granito Banabuiú (afloramento AP 56).

Figura 7.124 – Contato entre o metaleucogranito encaixante e a zona de borda de veio pegmatítico, caracterizada por 
turmalina xisto (afloramento AP 83).
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7.4.3.2 - Controles estruturais da 
mineralização dos pegmatitos

A estruturação regional da área que 
abrange o Distrito Pegmatítico Solonópole-
Banabuiu (DPSB) é controlada por duas grandes 
zonas de cisalhamento de escala crustal, a Zona 
de Cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP) - NE-
SW, e a Zona de Cisalhamento Orós (ZCO) - N-S. 
O quadro evolutivo tectônico-estrutural para 
esta região sugere deformação progressiva, de 
D2 a D3 (vide Capítulo 5). 

O controle estrutural dos pegmatitos 
no DPSB está associado a deformação D3 
(vide capítulo 5). Esta permitiu alojar os 
pegmatitos heterogêneos (zonados, portadores 
de elementos raros como Li, Be, Cs, Ta, Nb) e 
aquela a colocação de pegmatitos, homogêneos 
(não zonados, parcialmente com Be). As duas 
gerações principais de pegmatitos, homogêneos 
e heterogêneos, se alojaram preferencialmente 
em metaleucogranitos peraluminosos, 
desencadeando, no contato destes com os 
filões pegmatíticos, intensos processos de 
turmalização, também observados nas rochas 
encaixantes das áreas pegmatíticas do Seridó e 
da Nigéria.

Para validar esta interpretação realizada 
com base em dados estruturais de campo, a área 
de ocorrência dos pegmatitos foi subdividida 
em três domínios estruturais: Carnaubinha, 
Bom Jesus e Solonópole, visando o tratamento 
estrutural a partir da fotointerpretação na escala 
1:40.000 (Fig. 7.126).

O tratamento estatístico, com base na 
fotointerpretação, utilizou apenas os lineamentos 
rúpteis, que permitiram um controle preciso das 

direções preferenciais das fraturas, a partir de 
suas representações gráficas em ambiente SIG 
como segmentos de retas. 

Nas fotografias-aéreas foram visualizadas 
as estruturas transcorrentes dúcteis-rúpteis, 
condicionantes da instalação dos pegmatitos 
homogêneos no Domínio Carnaubinha (N-S/
NNE-SSW - (Fig. 7.127 – garimpo Nova Vida 
em Cruzeiro do Norte, localidade de Ipueiras). 
Neste domínio, além das estruturas N-S/NNE-
SSW serem tidas como condicionantes da 
primeira geração de pegmatitos (homogêneos); 
interpreta-se que aquelas podem ter sofrido 
reativação durante o estágio de deformação rúptil 
posterior, referente a evolução da D3. Isto tenta 
explicar a correlação existente entre as direções 
principais apresentadas pelos lineamentos nas 
rosetas e pelas atitudes dos corpos pegmatíticos 
no estereograma, para o Domínio Carnaubinha 
(Fig. 7.128). 

Truncando as estruturas dúcteis-rúpteis, 
foram visualizados também, através das fotos 
aéreas, os sets de fraturas rúpteis distensivas 
subverticais no Domínio Solonópole (WNW/E-W 
- Fig. 7.129 – mina Belém, Soledade), as quais 
balizaram a entrada da segunda geração de 
pegmatitos (heterogêneos – definido como D3+). 
Neste domínio, fica clara a correspondência 
existente entre as principais direções dos 
lineamentos mostradas pelas rosetas, e as 
atitudes dos corpos pegmatíticos evidenciadas 
pelo estereograma (Fig. 7.128). 

O Domínio Bom Jesus guarda registros 
de ambos os estágios tectônicos de colocação 
dos pegmatitos (D3 e D3+), através das 
três concentrações principais de direções 
preferenciais obtidas nas rosetas para os 

Figura 7.125 – Cava de garimpo em veio pegmatítico encaixado em metagranitoide porfirírico da unidade do Monzogranito 
Quixadá (afloramento AP 32).
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Figura 7.126: Mapa de lineamentos rúpteis aerofotointerpretados, sobreposto ao mapa geológico da porção NE da 
Folha Senador Pompeu. Os lineamentos estão separados de acordo com os três domínios estruturais delimitados: 
Carnaubinha, Bom Jesus e Solonópole. Os domínios foram delimitados com base nos dados de campo coletados das 
direções dos principais corpos pegmatíticos encontrados.

Figura 7.127 - Veios de pegmatitos homogêneos com direção N-S, produtores de berilo e água marinha (afloramento AP 73).
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Figura 7.128 - Rosetas de comprimentos acumulados (primeira linha) e de frequências acumuladas (segunda linha) dos 
lineamentos rúpteis extraídos das fotografias aéreas na escala 1:40.000. Nos estereogramas (terceira linha) as curvas de 
contorno referem-se às porcentagens dos pólos das atitudes coletadas em campo, dos corpos pegmatíticos encontrados 
(N= número de dados coletados); as linhas correspondem às projeções dos planos médios dos pegmatitos. Da esquerda 
para direita, dispostos em colunas de acordo com o domínio estrutural estudado: Solonópole, Bom Jesus, Carnaubinha, 
e na extrema direita consta o total de dados para os três domínios (vide Figura 7.128 para localização dos domínios).

Figura 7.129 - Núcleo de quartzo de veio de pegmatito heterogêneo com direção E-W, produtor de berilo e tântalo 
(afloramento AP 90).

lineamentos aerofotointerpretados (NNE-SSW, 
WNW-ESSE, NW-SE). Como consequência, o 
plano médio estimado para as atitudes dos 
copos pegmatíticos, mostrou-se intermediário 
aqueles encontrados para os demais domínios 
(Fig. 7.126). 

7.4.3.3 - Gênese das mineralizações no DPSB

De acordo com a literatura existente 
sobre o tema, a gênese dos pegmatitos do Distrito 

Pegmatítico de Solonópole-Banabuiú pode ser 
interpretada de dois modos distintos: i) como 
um processo cristalização fracionada de uma 
fusão de composição granítica, dada a extensa 
granitogênese a qual sua área de exposição foi 
submetida no final da Orogênese Brasiliana/
Pan-Africana; ou ii) a partir de baixos graus de 
fusões parciais produzidos ao redor de plútons 
em ambientes orogênicos, aqueles capazes 
de formar fusões pegmatíticas de composição 
granítica diretamente pela anatexia.

De acordo com Marques Jr. (1992) e 
Marques Jr. & Nogueira Neto (1992), na região de 
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Berilândia (imediatamente a norte da porção NE 
da Folha Senador Pompeu), os dados geoquímicos 
dos granitos, considerando a relação Rb-Ba-Sr, 
sugerem que nenhuma destas rochas pertença 
aos termos de granitos diferenciados, os quais 
são potencialmente geradores de pegmatitos 
mineralizados em elementos raros. 

Tais granitos foram classificados como 
peraluminosos devido aos elevados teores de 
Al2O3, e quando somados aos valores de Na2O e 
K2O, situam-se como ricos em sódio, sugerindo, 
assim, baixo grau de diferenciação. Os teores de 
Rb relacionados ao grau de diferenciação dos 
granitos são baixos e, adicionalmente, os elevados 
valores das relações Na2O/K2O e os baixíssimos 
conteúdos de Nb, Y, F, Sr e Zr indicam que os 
granitos do Campo Pegmatítico de Berilândia 
exibem alto grau de esterilidade metalogenética, 
e não poderiam corresponder a granitos a partir 
dos quais os pegmatitos seriam gerados (Vidal 
& Neto, 2005). Desta forma, os pegmatitos do 
DPSB seriam provenientes da fusão de rochas do 
embasamento gnáissico (Marques Júnior, 1992). 
Segundo Silva (1993), o mesmo comportamento 
pode ser atribuído à grande parte dos pegmatitos 
da PPSB (pegmatitos do Rio Grande do Norte e 
Paraíba). 

O estudo detalhado do pegmatito Várzea 
Torta, na região de Solonópole, envolveu o 
comportamento geoquímico de elementos (Rb, 
Ba, Sr, K, Nb, etc.) deste corpo e dos granitos de 
anatexia adjacentes, o que demonstrou a relação 
genética entre ambos, sugerindo ser o pegmatito 
um termo evoluído dos granitos (Leal Neto, 
2005). Adicionalmente, os elevados valores em 
Li, assim como os de F, B e P encontrados pelo 
autor através das análises realizadas em amostras 
do pegmatito Várzea Torta demonstraram a 
tendência deste à família LCT, e sua associação 
aos granitos de anatexia próximos.

Com base na profundidade de colocação 
dos corpos, e presença de elementos menores, 
os pegmatitos do DPSB podem ser inseridos 
na classe dos pegmatitos elementos raros 
de Černy (1991b,c), e seus respectivos tipos 
e sub-tipos (Tab. 7.3 e 7.4). E, considerando 
critérios petrogenéticos, relativos a processos 

de fracionamento a partir de magmas parentais 
de composições variadas, os pegmatitos podem 
ainda ser inseridos na família LCT de Černy & 
Ercit (2005) (Tab. 7.5). A denominação destes 
pegmatitos como LCT também é sugerida pela 
análise preliminar de parte da assembléia 
mineralógica presente (ambligonita, berilo, 
columbita-tantalita, espodumênio, lepidolita) 
caracterizada por minerais portadores de metais 
raros, como Li, Be, Ta. Outro fator que favorece 
a inclusão destes pegmatitos na família LCT é 
a relação espacial existente entre os corpos 
pegmatíticos e suas encaixantes preferenciais, os 
metaleucogranitos peraluminosos tipo S, sin- a 
tardi-orogênicos, característicos das fontes não-
depletadas dos pegmatitos LCT.

A prospecção geoquímica de sedimento 
de corrente, realizada durante o presente projeto, 
indicou na região ocupada pelos metaleucogranitos 
Banabuiú com presença de corpos pegmatíticos, 
boa correlação entre os elementos Be-Li-Cs, 
associada à correlação regular com Nb e Rb. 
Este fato também favorece a classificação dos 
pegmatitos do DPSB como pertencentes à família 
LCT dos pegmatítos graníticos de Černy, (1991b,c) 
e Černy & Ercit (2005).

Durante o período de cadastramento 
mineral realizado da Folha Senador Pompeu 
foi dada ênfase à coleta de amostras de 
minerais de pegmatitos predominantemente 
zonados. Entretanto, devido ao precário estado 
das cavas abandonadas, poucas foram as 
situações que possibilitaram o estabelecimento 
de um controle preciso da zona referente à 
cristalização do mineral amostrado. Amostras de 
metaleucogranito encaixante foram coletadas 
de modo subordinado, devido ao elevado 
grau de alteração que estas se encontravam. 
Adicionalmente, a coleta de materiais alterados 
foi realizada com o intuito de investigar 
eventuais enriquecimentos químicos a eles 
associados. Portanto, um estudo geoquímico dos 
pegmatitos amostrados, dando continuidade ao 
trabalho, será uma importante contribuição aos 
trabalhos prévios supracitados, na tentativa de 
melhor caracterizar e compreender a gênese das 
mineralizações do DPSB. 
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O Projeto Folha Senador Pompeu 
consistiu na atualização do mapeamento 
geológico e de cadastro de recursos minerais, 
dando um avanço significativo na cartografia 
geológica, além da interpretação de novos 
dados geoquímicos, cujos resultados finais 
estão disponibilizados nas cartas Geológica e de 
Prospecção Geoquímica, escala 1:100.000, em 
ambiente SIG, que facilita a contínua atualização 
geológica. Diante das novas informações 
obtidas, neste projeto, de dados geológicos, 
geocronológicos e litoquímicos, considera-se 
relevantes as seguintes constatações:

8.1 - CONCLUSÕES

8.1.1 - Cartografia geológica 

O Complexo Cruzeta, na área do projeto, 
é formado pela unidade Cruzeta constituída 
por rochas indiferenciadas representadas 
por gnáissicas orto e paraderivadas, 
metaleucograníticas e anfibolíticas, migmatizadas 
em diversos estágios, e pela unidade Mombaça 
composta por rochas dominantemente 
ortognáissicas migmatizadas, de composição 
trondhjemítica.

A unidade Ortognaisse Cajazeira 
apresenta composição granodiorítica a granítica, 
de caráter metaluminoso (granitóide do tipo I). 
O litotipo datado da unidade revelou idade de 
cristalização de 2.106±16 Ma (U-Pb em zircão). 
A idade-modelo (TDM) de 2,46 Ga e εNd (t = 2,1 
Ga) de – 2,96 é compatível com uma geração de 
magmas originados a partir de retrabalhamento 
crustal do início do Paleoproterozoico na 
formação do protólito do Ortognaisse Cajazeira. 
Esta unidade representa o embasamento do 
Complexo Acopiara.

O Complexo Acopiara é definido como uma 
unidade constituída por metatexitos e diatexitos 
paraderivados, contendo faixas preservadas 
da intensa migmatização compostas por xistos 
diversos, paragnaisses, quartzitos, intercalados 
a anfibolitos para/ortoderivados e rochas 
calcissilicáticas, metamorfizados geralmente em 
fácies anfibolito alto. A idade mais nova obtida, em 
zircões detríticos (U-Pb), do quartzito do complexo 

sugere que a deposição dos protólitos das rochas 
metassedimentares se deu a partir do Toniano, após 
929 Ma. Isso implica em posicionar o Complexo 
Acopiara no Neoproterozoico. A idade-modelo 
(TDM) de 2,13 Ga, do quartzito Acopiara, confirma 
a maior contribuição de sedimentos provenientes 
de crosta paleoproterozoica verificado na principal 
população de zircões detríticos ao redor de 2,1 Ga.

A denominação Granito Banabuiú 
representa diversos corpos peraluminosos, tipo 
S, alongados, de dimensões variadas, gerados 
por anatexia das rochas metassedimentares 
do Complexo Acopiara. A datação do corpo 
Nenelândia, pertencente a esta unidade, revelou 
idade de cristalização de 620±6 Ma (U-Pb em 
zircão). A idade-modelo (TDM) de 2,3 Ga e εNd (t) 
de - 7,94 são indicativos de que a fonte geradora 
do corpo Nenelândia foi fortemente crustal, cujo 
protólito foi oriundo de crosta paleoproterozoica. 

A denominação Piquet Carneiro 
representa vários corpos granitoides de 
composição, variando de quartzo monzonítica 
a granítica, de caráter metaluminoso a 
peraluminoso, contendo foliação tectônica 
e estrutura isotrópica, considerados de 
colocação cedo a tardi-transcorrente de idade 
brasiliana, como aqueles litotipos das unidades 
Monzonito Quixadá e Complexo Granítico Rio 
Quixeramobim.

A análise do arcabouço tectono-
estrutural da área sugere as seguintes fase 
deformacionais:

D1 pré-Brasiliano: estrutura pretérita (S1) 
encontrada apenas no Complexo Cruzeta;

D2 Brasiliano: evento compressivo de 
direção WNW-ESSE, com vergência para NW, 
imposto principalmente nas rochas do Complexo 
Acopiara. A foliação deste evento (S2) apresenta-
se ondulada, com planos posicionados na 
direção N-S/NNE-SSW, contendo lineações de 
estiramento mineral (L2) frontais a oblíquas. 

 D3 Brasiliano: evento transcorrente 
que afetou todas as unidades pré-cambrianas 
da área. Iniciou com a atuação de um regime 
transpressivo dextral, de direção NNE – SSW, 
caracterizada por foliações de mergulho médio 
a alto (S3). Posteriormente evoluiu para zonas de 
cisalhamento, verticalizadas, dextrais (maioria) 
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e sinistrais N-SE e NNE – SSW. A lineação 
de estiramento mineral (L3) desse evento é 
subhorizontal, geralmente posicionada ora para 
N e ora para S.

8.1.2 - Recursos minerais

139 ocorrências foram cadastradas, 
dentre as quais se destacam em ordem de 
importância: minerais de pegmatitos (117 - usos 
industriais e gemas), materiais para construção 
civil (3 - areia, granito para rochas ornamentais, 
pedras de calçamento e brita); minerais 
industriais (16 - grafita) e metais ferrosos (3 - 
scheelita e ferro associado a manganês). Foram 
selecionadas 18 áreas potenciais, subdivididas 
em 11 domínios de acordo com as substâncias 
encontradas.

Extensas zonas de cisalhamento 
transcorrentes N-S cortam o Complexo Acopiara 
e o Granito Banabuiú por toda a extensão da 
folha, e condicionam: na porção centro-sul da 
folha, ocorrências de ferro, grafita e manganês 
em lentes de anfibolitos intercaladas às unidades 
de metatexitos e diatexitos do Complexo 
Acopiara; e na porção norte,veios e bolsões 
sílico-ferruginosos, originados por processos de 
remobilização de fluídos nos metaleucogranitos 
tipo S Banabuiú; o que sugere uma continuidade 
regional para estes remobilizados de quartzo;

Nas proximidades do município de 
Milhã, ocorrências de scheelita, conhecidas 
desde a década de 1940, ocorrem em 
rochas cálcissilicatícas, associada aos xistos e 
paragnaisses do Complexo Acopiara. Na região 
centro-nordeste da folha, foi encontrado 
scheelita em cinco estações de concentrado de 
bateia, associados em sua maioria às unidades 
graníticas; e nos sedimentos provenientes da 
zona de contato do Complexo Acopiara com o 
Granito Banabuiú. 

No quadrante NE da folha, o DPSB é a 
principal fonte de recursos minerais.  Foram 
cadastrados 117 pegmatitos, estando apenas 09 
em atividade garimpeira. Ocorrem pegmatitos 
menores com início de lavra, que poderão se 
tornar grandes produtores de minério. Muitos 
pegmatitos foram abandonados sem a exaustão 
do bem mineral produzido; com o aumento da 
demanda, muitos desses corpos terão viabilidade 
econômica.

A extração mineral ora praticada na 
região restringe-se à lavra de muscovita, água-
marinha e turmalinas. A tantalita é o mineral 
mais abundante, seguido por ambligonita. O 
espodumênio e lepidolita são escassos, sem 
potencial econômico (Barbosa, 1982). Quartzo, 
muscovita, feldspato ocorrem em todos os 
corpos pegmatíticos visitados. Geralmente, 
onde houve lavra de pedras preciosas restaram 
reservas significativas de feldspato e/ou quartzo.

Merecedora de destaque é a correlação 
espacial das zonas anômalas VIII (In-Cs-Li) e XII 
(Ta-Sb), com os domínios VI (Be) e IV (Cb-Ta), 
respectivamente, que confirma como área-
fonte dos sedimentos de corrente anômalos, 
os pegmatitos heterogêneos do tipo elementos 
raros, gerados por fracionamento a partir de 
magmas parentais de composições variadas. Em 
concentrado de bateia, o destaque da turmalina 
no extremo nordeste da folha é explicado pelos 
intensos processos de turmalinização, comuns à 
zona de contato entre o corpo pegmatítico e sua 
rocha encaixante. 

A presença incondicional dos elementos 
Be, Cs e Li, e por vezes de Rb, em amostras de 
sedimentos de corrente das zonas anômalas II, 
III, IV, VIII e XII, corroboram o grande potencial 
para metais raros dos pegmatitos mineralizados. 
Através dos mapas de distribuição de elementos 
químicos em sedimentos de corrente (Anexo 1) 
e da correlação linear de Pearson dos resultados 
obtidos, ficou evidente a boa correlação 
existente entre Be, Cs e Li, acompanhada por 
uma correlação regular com Rb e Nb, o que 
favorece a classificação dos pegmatitos do DPSB 
como pertencentes à família LCT dos pegmatítos 
graníticos de Černy, (1991b,c) e Černy & Ercit 
(2005).

O setor mineral local atravessa uma 
crise de estagnação e abandono. O pequeno 
minerador/garimpeiro atribui esse fato à falta 
de recursos para compra de equipamentos e à 
inexistência de um órgão público, comprador e 
regulador dos preços.

8.1.3 - Prospecção geoquímica

Os resultados de análises químicas e 
mineralométricas de sedimentos de corrente da 
Folha Senador Pompeu foram consistentes com 
o contexto geológico e dos recursos minerais, o 
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que justifica sua aplicabilidade. 
Anomalias de metais preciosos e 

farejadores destes metais foram encontradas em 
todo o contexto geológico da folha. Destaca-se 
que as anomalias que eventualmente estejam 
relacionadas às mineralizações não dependem 
destas serem economicamente viáveis ou não. 

8.2 - RECOMENDAÇÕES

8.2.1 - Cartografia geológica

Sugere-se investigar os problemas 
geológicos não solucionados e comprovar com 
novas informações os modelos geológicos 
estabelecidos neste projeto, por isso recomenda-
se:

Mapeamento detalhado da faixa 
considerada menos migmatização do Complexo 
Acopiara para melhor entender as relações 
de contato entre as rochas paragnássicas, 
xistosas e quartzíticas, dominantes neste 
complexo. Sobretudo, individualizando-as e 
datando-as, através do método U-Pb em zircão 
detrítico, aliado ao estudo isotópico Sm-Nd, 
cujos resultados possam sugerir um possível 
empilhamento estratigráfico, assim como um 
estudo petrográfico mais acurado das condições 
metamórficas, associadas às informações 
geológicas que auxiliam aventar possíveis 
paleoambientes sedimentares.

Também sugere-se a determinação 
isotópica de Hf em zircão detrítico, das rochas 
acima citadas, afim de discutir a natureza juvenil 
ou de retrabalhamento das populações de 
zircão datado pelo método U-Pb. Com isso, o 
refinamento da idade deposicional dos protólitos 
das rochas metassedimentares do Complexo 
Acopiara.

Realizar levantamento geológico básico 
na Folha Iguatu (SB.24-Y-B-III), 1: 100.000, 
continuidade sul da Folha Senador Pompeu, 
em melhoria da caracterização espacial do 
Complexo Acopiara, assim como das outras 
unidades, em busca de encontrar dados que 
auxiliam na proposta formulada para evolução 
geológica desta parte da Província Borborema 
Setentrional.

Estudo geocronológico (p. exs. U-Pb e 
Sm-Nd) da unidade Piquet Carneiro com intuito 
de melhorar o entendimento da relação temporal 

com os litotipos do Complexo Rio Quixeramobim 
e Monzonito Quixadá.

8.2.2 - Recursos minerais

Visando complementar o presente 
estudo e contribuir para o desenvolvimento 
sócio-econômico da região, recomenda-se:

Análises químicas em minerais de 
pegmatitos, materiais de alteração e rochas 
encaixantes dos corpos pegmatíticos situados 
no quadrante NE da Folha Senador Pompeu, 
com o controle do zonamento de cada 
corpo pegmatítico heterogêneo, visando a 
compreensão dos processos metalogenéticos 
atuantes, e o rastreamento das porções mais 
mineralizadas em cada pegmatito. 

Análises espectrais em minerais de 
pegmatitos, materiais de alteração e rochas 
encaixantes dos corpos pegmatíticos situados 
no quadrante NE da Folha Senador Pompeu, 
com o controle do zonamento de cada corpo 
pegmatítico heterogêneo, funcionarão como 
guias prospectivos para a descoberta de possíveis 
novos recursos.

Ensaios tecnológicos para os diversos 
recursos oriundos dos pegmatitos possibilitarão 
uma melhor caracterização do material presente 
nos corpos pegmatíticos.

Fomento à criação de cooperativas de 
garimpeiros e/ou arranjos produtivos locais, 
estimulando o desenvolvimento da lavra dos 
pegmatitos de forma racional e sustentável; 
e a reorganização do setor mineral da 
região, estudando todas suas possibilidades 
econômicas e sociais, adequando-o a nova 
realidade nacional.

8.2.3 - Prospecção geoquímica 

Os modelos de ouro associado a zonas de 
cisalhamento e/ou plutonismo porfirítico devem 
ser investigados nos terrenos neoproterozoicos. 
Entretanto, seria necessário um maior poder de 
resolução do método analítico para ouro e prata. 
O limite de detecção de 0,1 ppm é muito elevado, 
apenas 3% das amostras foram detectadas para 
ouro e 40% para prata. 

A presença de cromita em concentrado 
de bateia nos sedimentos do afluente do riacho 
Verde, região centro-sudoeste da folha, precisa 
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ser confirmada ou investigação de detalhe no 
Complexo Acopiara para verificar a presença de 
rochas ultramáficas na sequência, ou nas rochas 
metassedimentares do Complexo Cruzeta que 

tem como provável área fonte os cromititos da 
unidade Tróia, mapeada na Folha Mombaça 
(SB.24-V-D-V), adjacente a Folha Senador 
Pompeu (lado oeste).
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