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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	 PARAMBU	 -	 SB.24-Y-A-III.	 Executado	 pela	
Residência	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	Tauá,	
Independência,	Mombaça,	Boa	Viagem	e	Parambu	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.
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RESUMO
Esta	nota	explicativa	apresenta	os	resultados	do	mapeamento	geológico,	do	levantamento	geoquímico	
exploratório	e	da	avaliação	do	potencial	de	recursos	minerais	da	Folha	Parambu,	 localizada	na	divisa	
entre	os	estados	do	Ceará	e	Piauí,	nordeste	do	Brasil.	A	área	está	 inserida	na	porção	setentrional	da	
Província	Borborema	e,	mais	especificamente,	na	Subprovíncia	Ceará	Central.
Durante	o	mapeamento	geológico	foram	cartografadas	importantes	unidades	lito-tectônicas	pertencentes	
a	Subprovíncia	Ceará	Central:	 i)	fragmentos	do	embasamento	paleoproterozoico,	representados	pelos	
Ortognaisses	Malhada	 Bonita,	 formados	 por	 uma	 sequência	 de	 rochas	 plutônicas	 máficas	 e	 ácidas,	
correlacionados	ao	Complexo	Canindé	do	Ceará;	ii)	uma	sequência	vulcanossedimentar	correlacionada	
ao	Grupo	novo	Oriente;	iii)	uma	sequência	de	rochas	supracrustais	de	idade	proterozoica,	do	Complexo	
Ceará	,	onde	foram	individualizadas	as	unidades	Independência,	Canindé	e	Arneiroz;	iv)	uma	associação	
granito-gnaisse-migmatítica	do	Neoproterozoico,	do	Complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria	 (granitoides	
Santa	Quitéria	e	Gado	Bravo,	Diorito	Boi,	diatexitos	e	metatexitos);v)	o	magmatismo	Neoproterozoico/
Cambriano	(granitos	alcalinos	Oiti,	diques	ácidos	Guaribas	e	os	diques	básicos	Rio	Ceará-Mirim);	vi)	uma	
sequência	de	rochas	sedimentares	pertencentes	a	uma	bacia	molássica	do	estágio	de	transição	(Grupo	
Rio	Jucá	da	Bacia	do	Cococi);	vii)	e	uma	unidade	composta	por	arenitos	da	Formação	Jaicós,	pertencentes	
ao	Grupo	Serra	Grande,	da	Bacia	do	Parnaíba.
Em	relação	ao	potencial	mineral,	o	destaque	é	para	as	ocorrências	de	barita	e	cobre	hospedadas	em	
brechas	cataclásticas	que	ocorrem	no	interior	do	Grupo	Rio	Jucá	e	que	também	possuem	relação	direta	
com	as	zonas	de	cisalhamento	que	contornam	a	bacia	e	com	o	magmatismo	alcalino	Oiti	que	ocorre	na	
borda	norte	da	Bacia	do	Cococi.	
As	ocorrências	de	mármore	e	manganês	na	Unidade	Canindé,	do	Complexo	Ceará	é	outro	destaque.	
Esta	unidade	hospeda	as	principais	ocorrências	de	manganês	e	mármore	na	Subprovíncia	Ceará	Central.	
As	ocorrências	de	manganês	associam-se	a	camadas	de	gondito	hospedadas	em	sequências	gnaissicas	
metassedimentares	que	encontram-se	alteradas	supergenicamente.
O	Grupo	Novo	Oriente	é	conhecido	regionalmente	pelo	seu	potencial	para	cromo.	Na	folha	Parambu	
ocorre	uma	sequência	de	rochas	metaultramáficas	que	foi	correlacionada	a	formação	Caraúbas,	que	é	
anômala	em	cromo	e	precisa	ser	estudada	com	maior	detalhe.
Nos	arenitos	da	Formação	Jaicós,	além	das	belas	escarpas	e	baixões	que	compõem	a	paisagem	sertaneja,	
ocorrem	uma	série	de	abrigos	(cavernas),	paredões,	torres	de	pedra	e	sítios	de	pintura	rupestre	de	grande	
interesse	científico,	pois	podem	estar	relacionadas	com	o	processo	de	ocupação	pré-histórica	da	região	
sul	do	estado	do	Piauí,	onde	se	encontra	o	Parque	Nacional	da	Serra	da	Capivara.
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ABSTRACT
This	note	show	the	results	of	geologic	mapping,	geochemical	explorations	studies	and	mineral	resources	
evaluation	of	Parambu	sheet,	located	at	the	boundary	between	the	Borborema	Province	and	Parnaíba	
Basin,	 northeastern	 Brazil.	 The	major	 portion	 is	 the	 precambrian	 basement	 of	 northern	 Borborema	
Province	and,	more	specifically,	in	the	Ceará	Central	Subprovince.
During	 the	 geological	 mapping	 were	 mapped	 major	 litho-tectonic	 units	 belonging	 to	 Ceará	 Central	
subprovince:	i)	Ships	of	Paleoproterozoic	basement,	represented	by	orthogneiss	Malhada	Bonita,	formed	
by	mafic	and	acidic	plutonic	rocks	sequence	correlated	Canindé	do	Ceará	Complex,	ii)	volcanossedimentary	
sequence	correlated	with	Novo	Oriente	Group;		iii)	supracrustal	sequence	of	Proterozoic	age,	of	Ceará	
Complex,	 individualized	 in	 Independence,	 Canindé	 and	 Arneiroz	 units;	 iv)	 granite-gneiss-migmatitic	
association	 of	 the	Neoproterozoic	 age,	 Tamboril	 -	 Santa	Quitéria	 Complex	 (Santa	Quitéria	 and	Gado	
Bravo	 granitoids,	 Boi	 diorite,	 diatexites	 and	 metatexites),	 v)	 Neoproterozoic/Cambrian	 magmatism	
(Oiti	alkali	granites,	Guaribas	acids	dikes	swarm	and	Rio	Ceará-Mirim	basic	dikes);	vi)	sedimentary	rocks	
sequence	belonging	to	a	molassic	basin	of	the	transition	stage	(Rio	Jucá	Group,	of	the	Cococi	Basin);	vii)	
unit	composed	of	sandstones	of	the	Jaicós	Formation,	Serra	Grande	Group,	of	Parnaíba	Basin.
The	mineral	occurrences	of	Parambu	sheet,	is	the	highlight	for	barite	and	copper	hosted	in	cataclastic	
breccias	that	occur	within	the	Rio	Jucá	Group,	that	also	have	a	direct	relationship	with	the	shear	zones	
surround	of	the	basin	and	Oiti	alkaline	magmatism	that	occurs	at	the	northern	edge	of	the	Cococi	Basin.
Marble	and	manganese	mineral	occurrences	in	Canindé	Unit	(Ceará	Complex)	is	another	highlight.	This	
unit	hosts	the	main	occurrences	of	manganese	and	marble	on	Ceara	Central	Subprovince.	The	manganese	
occurrences	are	associated	with	gondites	layers	hosted	in	paragneiss	sequences	with	superge	alteration.
Novo	Oriente	Group	 is	 known	 regionally	 for	 its	 chromium	potential.	 In	 the	 following	Parambu	 sheet	
occurs	metaultramafic	sequence	which	has	been	correlated	Caraúbas	formation	which	is	anomalous	in	
chromium	and	must	be	studied	in	more	detail.
Sandstones	of	the	Jaicós	Formation,	besides	the	beautiful	scarps	and	baixões	that	make	up	the	sertaneja	
landscape,	there	a	number	of	caves,	walls,	stone	towers	and	rock	paintings	sites	of	great	scientific	interest	
because	they	may	be	related	to	the	process	of	prehistoric	occupation	of	the	southern	Piaui	state,	where	
the	National	Park	of	Serra	da	Capivara.
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1 – INTRODUÇÃO
O	 mapeamento	 geológico	 da	 Folha	

Parambu	 faz	 parte	 do	 Programa	 Geologia	 do	
Brasil	 –	 PGB,	 na	 escala	 1:100.000.	 A	 folha	 está	
inserida	na	micro-região	do	Sertão	dos	Inhamuns,	
meso-região	 dos	 Sertões	 Cearenses,	 onde	
frequentemente	 ocorrem	 extensos	 períodos	 de	
secas,	tornado-a	desfavorável	ao	desenvolvimento	
de	atividades	agrícolas.	Daí	a	necessidade	de	se	
investir	em	geração	de	conhecimento	geológico	da	
região,	buscando	novas	descobertas	de	recursos	
minerais	 que	 possam	 vir	 a	 ser	 aproveitados	 de	
forma	 sustentável,	 gerando	 uma	 melhoria	 na	
qualidade	 de	 vida	 dos	 habitantes	 dessa	 região.	
Os	seguintes	municípios	estão	inseridos	na	folha:	
Parambu,	 quiterianópolis,	 Tauá,	 Pimenteiras	 e	
Assunção	do	Piauí.	

Do	 ponto	 de	 vista	 geológico,	 o	
mapeamento	 da	 folha	 proporcionou	 uma	
melhor	 definição	 das	 unidades	 geológicas	
que	 ocorrem	 na	 Subprovíncia	 Ceará	 Central,	
porção	 setentrional	 da	 Província	 Borborema.	
A	 caracterização	 geológica	 dessas	 unidades	 foi	
de	 fundamental	 importância	 para	 uma	melhor	
compreensão	 dos	 processos	 e	 ambientes	
geradores	 dessas	 seqüências	 de	 rochas	 e	 das	
mineralizações	a	elas	associadas.

A	 maioria	 dos	 estudos	 realizados	 na	

região	 data	 das	 décadas	 de	 70,	 80	 e	 90	 e	 são	
principalmente	projetos	da	CPRM,	dissertações	
de	mestrado	e	artigos	científicos.

O	 objetivo	 principal	 do	 projeto	 foi	 realizar	
o	 mapeamento	 geológico	 e	 o	 reconhecimento	
dos	 recursos	minerais	da	 região,	ao	nível	da	escala	
1:100.000,	 sob	 a	 ótica	 da	 cartografia	 digital	 no	
ambiente	SIG,	a	partir	das	metodologias	desenvolvidas	
pelo	Serviço	Geológico	do	Brasil	-	CPRM.

1.1 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

A	 área	 do	 projeto	 corresponde	 a	 folha	
SB.24-Y-A-III,	 localizada	 na	 região	 sudoeste	 do	
Estado	 do	 Ceará	 e	 contém	 o	 limite	 entre	 os	
estados	 do	 Ceará	 e	 Piauí	 e,	 também	 o	 limite	
entre	 a	 Província	 Borborema	 e	 a	 Bacia	 do	
Parnaíba,	 onde	 se	 inserem	 os	 municípios	 de	
Parambu,	 Quiterianópolis,	 Tauá,	 Pimenteiras	 e	
Assunção	 do	 Piauí	 (Figura	 1.1).	 	 Os	municípios	
Parambu,	Pimenteiras	e	Quiterianípolis	ocupam,	
praticamente,	 90%	 da	 área	 do	 projeto,	 sendo	
que	somente	a	sede	de	Tauá	foi	utilizada	como	
base	para	a	realização	dos	trabalhos	de	campo.	
A	 sede	 do	 município	 de	 Tauá	 está	 situada	 a	
aproximadamente	 345	 km	 de	 Fortaleza	 e	 o	
acesso	principal	da	área	é	através	da	BR-020.	

Figura 1.1	–	a)	mapa	do	estado	do	Ceará	com	a	localização	da	Folha	Parambu,	sedes	municipais	próximas	e	vias	de	acesso;	
b)	detalhe	da	Folha	Parambu	tendo	ao	fundo	o	canal	de	potássio,	mostrando	o	limite	entre	a	Província	Borborema	(a	
leste)	e	a	Bacia	do	Parnaíba	(a	oeste),	os	acessos	fotointerpretados	e	a	divisão	estadual.
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
2.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O	 Estado	 do	 Ceará	 está	 inserido	 na	
Província	 Borborema	 (Almeida	 et al. 1977), 
entidade	tectônica	que	abrange	a	porção	nordeste	
da	 Plataforma	 Sul-Americana,	 e	 corresponde	 a	
uma	 área	 com	 efetiva	 atuação	 de	 fenômenos	
tectono-termais	e	magmáticos	neoproterozoicos	
a	 cambro-ordovicianos	 (Santos	 &	 Brito	 Neves,	
1984).	Na	África,	seus	correlatos	geológicos	são	
representados	 pelos	 domínios	 Trans-Saarianos,	
Nigerianos	 e	 pelas	 faixas	 orogenéticas	 África	
Central-Oubanguides,	designadas	por	Trompete	
et al.	 (1993)	 de	 Província	 Nordeste	 do	 Brasil	 /
Centro-Oeste	Africano.	Várias	designações	foram	
utilizadas	 para	 descrever	 a	 compartimentação	
tectono-estratigrafica	 da	 província,	 tais	 como:	
bloco	 orogenênicos	 (Kegel,	 1965);	 sistemas	 de	
faixas	de	dobramentos	e	maciços	 (Brito	Neves,	

1975;	 Santos	 &	 Brito	 Neves,	 1984);	 terrenos	
tectono-estratigraficos	(Jardim	de	Sá	et al.1992, 
Santos	1996,	Santos	&	Medeiros	1999,	Santos	et 
al.	2000,	Medeiros	2004).	

A	Província	Borborema	pode	ser	definida	
como	 parte	 da	 colagem	 neoproterozoica	
do	 Gondwana	 Ocidental,	 correspondendo	 à	
colisão	 de	 um	 complexo	 sistema	 orogênico	
situado	 entre	 os	 crátons	 São	 Luís-Oeste	
África	 e	 São	 Francisco-Congo	 (Van	 Schmus	
et al.1995,	 Santos	 1996,	 Brito	 Neves	 et al. 
2000).	 A	 província	 pode	 ser	 subdividida	 nas	
subprovíncias	 Médio	 Coreaú,	 Ceará	 Central,	
Rio	Grande	do	Norte,	Transversal	e	Meridional	
(Brito	 Neves	 et al.	 2000;	 Santos	 et al.	 2000;	
Medeiros,	 2004;	 Oliveira,	 2008;	 Edilton	 et al., 
no	prelo)	(Figura	2.1).	Maior	detalhamento	será	
dado	 a	 Subprovíncia	 Ceará	 Central,	 por	 ser	 a	
região	onde	se	insere	a	Folha	Parambu.

Figura 2.1	–	Arcabouço	geral	da	Província	Borborema	e	localização	da	Folha	Parambu.	SMC-	Subprovíncia	Médio	Coreaú;	
SCC	–	Subprovíncia	Ceará	Central;	 SRN	–	Subprovíncia	Rio	Grande	do	Norte;	 STR	–	Subprovíncia	Transversal;	 SME	–	
Subprovíncia	Meridional	(Compilado	e	modificado	de	Santos	et	al.,	no	prelo).
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2.2 - SUBPROVÍNCIA CEARÁ CENTRAL
A	 subprovíncia	 Ceará	 Central	 (SCC)	

corresponde	à	área	delimitada:	a	oeste	pela	Bacia	
do	Parnaíba;	a	noroeste	pela	Zona	de	Cisalhamento	
Sobral-Pedro	 II,	 que	 a	 separa	 da	 subprovíncia	
Médio	Coreaú;	e	a	sul,	pelo	Lineamento	Jaguaribe-
Tatajuba,	que	é	a	zona	limite	entre	as	subprovíncias	
Ceará	Central	e	Rio	Grande	do	Norte	(Santos	et al. 
2000,	Medeiros	2004,	Oliveira	2008,	Santo	et al., 
no	prelo)	(Figura	2.2).

Em	 termos	 atuais	 a	 compartimentação	
tectono-estratigráfica	 da	 subprovíncia	 Ceará	
Central	 abrange	 um	 embasamento	 arqueano-
paleoproterozoico	 circundado	 por	 terrenos	
acrescionários	 paleoproterozoicos,	 além	 de	
uma	 extensa	 cobertura	 metassedimentar,	
cujos	 constituintes	 exibem	 características	 de	
sedimentos	de	margem	passiva	de	idade	meso-	a	
neoproterozoica.	Complementando	este	quadro	
é	 comum	 a	 presença	 de	 expressivos	 corpos	
granitoides	 intrusivos	 sin-	 a	 pós-colisionais	
brasilianos.	 Associados	 às	 mega-zonas	 de	
cisalhamento	 que	 seccionam	 este	 domínio,	
também	ocorrem,	localmente,	pequenas	bacias	
molassoides	de	idade	paleozoica.	

2.2.1 - Embasamento Arqueano/ 
Paleoproterozoico

O	 embasamento	 arqueano/	 paleo-
proterozoico	 na	 subprovíncia	 Ceará	 Central	 é	
representado	pelo	Maciço	de	Tróia	(Brito	Neves	
1975,	 Brito	 Neves	 et al.	 1977),	 uma	 complexa	
unidade	 geotectônica	 localizada	 no	 interior	 do	
Bloco	 Santa	 Quitéria	 (Kegel	 1965),	 constituída	
pelas	unidades	Tróia,	Pedra	Branca	e	Mombaça.	
De	 grande	 importância	 neste	 maciço	 é	 a	
ocorrência	de	 rochas	máficas	e	ultramáficas	da	
Unidade	Tróia,	considerada	a	maior	da	província,	
que	hospeda	mineralizações	de	Cr	e	metais	do	
grupo	da	platina.

A	zona	de	cisalhamento	Sabonete-Inharé,	
segundo	Fetter	(1999),	secciona	o	Maciço	de	Tróia	
em	 dois	 terrenos	 tectonoestratigráficos,	 Troia-
Pedra	Branca	 e	Mombaça.	O	Bloco	 Tróia-Pedra	
Branca	compreende	tratos	de	gnaisses	cinzentos	
e	 associações	 do	 tipo	 greenstone (Pessoa	 &	
Arcanjo,	1984; Caby	e	Arthaud,	1986, Caby	et al. 
1995).	Nesta	associação,	Fetter	(op. cit)	destaca	
que	 as	 rochas	 supracrustais	 são	 vulcânicas	

félsicas,	máficas	e	metassedimentares,	onde	as	
rochas	 vulcânicas	 félsicas	 foram	 datadas	 pelo	
método	U-Pb	em	2.776	+	65	Ma	e	as	análises	de	
Nd	apresentaram	uma	idade	T(DM)	de	2,81	Ga	
e	εNd(2,78	Ga)	de	+2,1,	indicando	se	tratarem	de	
rochas	vulcânicas	juvenis.

A	 Unidade	 Tróia	 representa	 uma	
associação	 plutono-vulcanosedimentar	
constituída	 por	 ortoanfibolitos	 (metabasaltos	
e	metagabros	 com	quimismo	 toleítico	e	 cálcio-
alcalino),	 metaultramafitos	 (em	 parte	 com	
cumulatos	 cromitíferos),	 para-anfibolitos,	
metatufos	básicos,	metadacitos	e	metadioritos,	
quatzitos,	 metacherts,	 metacalcários,	 rochas	
cálcio-silicáticas	e	xistos	grafitosos,	subordinados.

A	Unidade	Pedra	Branca	que	ocupa	maior	
área	 do	 complexo	 é	 composta	 por	 ortognaisses	
granitoides	cinzentos,	parcialmente	migmatíticos,	
de	composição	quartzo-dioríticas,	granodioríticas	
e	 graníticas	 que	 servem	de	 encaixantes	 para	 os	
litotipos	de	Tróia	(Oliveira	et al. op.cit.). 

Já,	a	Unidade	Mombaça	é	constituída	de	
ortognaisses	 diversos,	 com	 ou	 sem	 anfibólios	 e	
granada,	de	composição	granodiorítica,	granítica	
e	 quartzo-diorítica,	 geralmente	 migmatizados	
e	 contendo	 lentes	 de	 anfibolitos,	 rochas	 cálcio-
silicáticas	 e,	 mais	 raramente,	 metacalcários,	
quartzitos	ferruginosos	e	rochas	metaultramáficas.	
Fetter	 (1999)	 analisou	 quatro	 amostras	 de	
gnaisses	 tonalíticos	 coletados	 na	 parte	 sul	 do	
denominado	“Bloco	Mombaça”	e	obteve	 idades	
T(DM)	 de	 2,78,	 2,96,	 3,02	 e	 3,04	 Ga,	 sugerindo	
presença	de	crosta	meso	a	neo-arqueana.	Outras	
duas	 amostras	de	 zircões,	 datadas	pelo	método	
U-Pb,	revelaram	idades	de	intercepto	superior	de	
2857 ± 42 Ma e 2794 ±	77	Ma.	Segundo	o	autor,	
os	dados	geocronológicos	U-Pb	e	Sm-Nd	desses	
gnaisses	 indicam	 que	 a	 crosta	 arqueana	 é	 não	
juvenil,	 e	 a	 disparidade	 entre	 idades	 de	 zircões	
Nd	T(DM)	e	U-Pb		apontam	para	o	retrabalhamento	
desses	gnaisses,	que	foram	enriquecidos	por	uma	
componente	crustal	antiga.

2.2.2 – Terrenos Acrescionários 
Paleoproterozoicos 

Estes	 terrenos	 são	 representados	
principalmente	 pelo	 Complexo	 Madalena-
Algodões-Choró	 (Castro	 2004),	 pelo	 Complexo	
Canindé	 do	 Ceará	 (Torres	 et al. 2008) e 
Ortognaisses	 São	 José	 de	 Macaoca	 (Fetter	
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Figura 2.2 -	 Porção	 setentrional	 da	 Província	 Borborema	 com	 destaque	 (em	 vermelho)	 para	 a	 localização	 da	 Folha	
Parambu.	 Principais	 zonas	de	 cisalhamento:	 TBSZ,	 Sobral–Pedro	 II;	 TSZ,	 Tauá;	 SISZ,	 Sabonete–Inharé;	 SPSZ,	 Senador	
Pompeu;	OSZ,	Orós;	JSZ,	Jaguaribe;	PASZ,	Portalegre;	JCSZ,	João	Câmara;	ASZ,	Aiuába;	FBSZ,	Farias	Brito;	PSZ,	Patos.	RGF, 
Falha	Rio	Groaíras.	Modificado	de	Mont’Alverne	et al.	(1998),	Cavalcante	(1999),	Cavalcante	et al. (2003),	Van	Schmus	et 
al.	(2003),	Dantas	et al.	(2004)	e	Arthaud	(2005).	Compilado	e	modificado	de	Arthaud		2007.

1999),	que	são	constituídos	por	associações	de	
ortognaisses,	rochas	metavulcano-sedimentares,	
metas-sedimentares	 e	 núcleos	 gnáissicos-
migmatíticos	 de	 idade	 paleoproterozoica,	
formados	 por	 rochas	 de	 composição	 granítica,	
sendo	 comum	 a	 presença	 de	 metatonalitos	 e	
metagranodioritos,	 bem	 como,	 supracrustais	
diversas.	

As	 datações	 U-Pb	 em	 zircão	 nos	
ortognaisses	tonalíticos	do	Complexo	Madalena-
Algodões-Choró	 forneceram	 idades	 em	 torno	
de	 2,1-2,13	 Ga	 (Fetter	 1999;	 Martins	 2000;	
Castro	2004)	e	para	as	supracrustais	(Sequência	

Algodões,	de	Martins	&	Oliveira	2004)	foi	obtida	
uma	idade	de	ca.	2,23	Ga	pelo	método	Sm-Nd	em	
rocha	total.	Nos	dois	casos,	valores	de	εNd	positivos	
indicaram	 que	 se	 trata	 de	 material	 juvenil.	
Os	 dados	 geocronológicos	 obtidos	 por	 Fetter	
(1999)	 dos	 Ortognaisses	 São	 José	 de	Macaoca	
são	 relativos	 aos	 granitoides	 gnaissificados	 e	
também	de	um	gnaisse	tonalítico	 (a	sul	de	São	
José	de	Macaoca)	que	apresentam	idades	U-Pb	
em	 torno	 de	 2,13	 Ga.	 Já,	 os	 ortognaisses	 do	
Complexo	Canindé	do	Ceará	possuem	idades	Pb-
Pb	no	intervalo	entre	2130	Ma	e	2098	Ma	(Torres	
et al. 2008). 
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2.2.3 – Sequência Metassedimentar 
Neoproterozoica

	Esta	sequência	constitui	uma	cobertura	
de	 rochas	 metasssedimentares	 reunidas	 no	
Complexo	 Ceará	 (Cavalcante	 et al. 2003) 
representada	 por	 associações	 de	 rochas	
essencialmente	 pelíticas	 ou	 semi-pelíticas,	
com	 contribuições	 secundárias	 de	 quartzitos,	
mármores,	rochas	cálcio-silicáticas	e,	raramente,	
rochas	metavulcânicas	ácidas	e	básicas.	

A	idade	de	deposição	desses	sedimentos	
permanece	 em	 discussão.	 Fetter	 (1999)	 datou	
um	metariolito	 da	 Unidade	 Independência	 em	
772 ±31	Ma,	e	interpretou	o	magmatismo	como	
associado	à	extensão	e	afinamento	crustal	que	
marcaria	o	início	da	deposição	da	bacia.	Segundo	
Almeida	et al. (2006),	as	 idades	TDM	disponíveis	
indicam	 que	 parte	 do	 material	 sedimentar	
provém	 de	 domínios	 paleoproterozoicos	 e/ou	
arqueanos.	

As	idades	modelos	de	Nd	para	o	Complexo	
Ceará	variam	do	Neoproterozoico	ao	Arqueano,	
com	maior	 concentração	no	Paleoproterozoico,	
no	 intervalo	entre	1950	Ma	e	2400	Ma	 (Fetter,	
1999;	 Santos	 et al.	 2003,	 2004;	 Castro	 2004;	
Arthaud,	2007).	Uma	análise	realizada	em	grãos	
de	 zircões	 detríticos	 de	 um	 paragnaisse,	 pelo	
método	SHIRIMP,	apontou	idade	neoproterozoica	
para	 Unidade	 Independência	 (Arthaud,	 op.cit), 
integrante	desse	complexo.

2.2.4 – Magmatismo Neoproterozoico/
Cambriano 

O	 Complexo	 Tamboril-Santa	 Quitéria	
(CTSQ)	e	os	granitos	brasilianos	são	dois	conjuntos	
litológicos	 do	 Neoproterozoico.	 O	 CTSQ	 é	 uma	
unidade	 reconhecida	 desde	 a	 década	 70	 pela	
CPRM,	 que,	 caracteristicamente,	 exibe	 intensa	
migmatização	associada	a	um	grande	volume	de	
granitos	anatéticos	e	de	restitos	de	anfibolitos	e	
rochas	cálcio-silicáticas.	

O	 Complexo	 Tamboril-Santa	
Quitéria	 é	 constituído	 por	 uma	 associação	
granito-migmatítica	 onde	 estão	 presentes	
metatexitos,	 diatexítos	 e	 granitoides	 rosados,	
predominantemente	 porfiríticos,	 contendo	
enclaves	 de	 rochas	 cálcio-silicáticas,	 gnaisses	 e	
rochas	metabásicas.	As	 idades	U-Pb,	em	zircão,	
dos	 granitoides	 do	 CTSQ	 variam	 entre	 650	 e	

610	Ma	 (Fetter	 et al.	 2003;	 Brito	 Neves	 et al. 
2003)	e	suas	idades	TDM	são	comumente	meso-	
a	 neopreoterozoicas,	 com	 valores	 εNd (600) 
levemente	negativos	a	positivos.	Com	base	nos	
dados	de	Nd	e	petrográficos,	Fetter	et al. (2003) 
sugeriram	 um	 ambiente	 de	 arco	 continental	
para	a	 formação	do	CTSQ,	com	zona	de	sutura	
localizada,	 possivelmente,	 a	 oeste	 da	 Zona	 de	
Cisalhamento	Sobral-Pedro	II.

Os	 granitos	 tardi-colisionais	 podem	
ser	 agrupados	 em:	 i)	 sin-tangenciais	 que	
se	 encontram,	 geralmente,	 sob	 a	 forma	 de	
lâminas	gnáissicas	muito	deformadas	e	de	difícil	
individualização	atribuídos	ao	espessamento	da	
crosta	 (ex:	granitos	tipo	S	que	ocorrem	entre	a	
ZC	de	Senador	Pompeu	e	de	Orós);	ii)	os	granitos	
sin-transcorrentes	 correlacionados	 a	 fase	 de	
extrusão	lateral	(ex:	granitos	de	Quixeramobim,	
Quixadá	 e	 Senador	 Pompeu,	 que	 apresentam	
idade	U-Pb	 em	 torno	 de	 590	Ma,	 interpretada	
como	 idade	 de	 alojamento	 e	 cristalização	
(Nogueira	2004).	

Os	 granitos	 pós-colisionais	 estão	
representados,	 no	 Ceará	 Central,	 pelos	
complexos	 anelares	 de	 Tauá	 e	 Taperuaba,	
associados	 a	 enxames	 de	 diques	 ácidos	 a	
intermediários	 (Diques	 Guaribas)	 e	 por	 stocks 
graníticos	 do	 tipo	 Serra	 da	 Barriga,	 São	 Paulo,	
Mucambo	e	Meruoca.	Estes	últimos	pertencem	
a	Subprovíncia	Médio	Coreaú	e	foram	intrudidos	
quando	esta	 subprovíncia	e	a	do	Ceará	Central	
já	 haviam	 sido	 suturadas	 e	 evoluíam	 de	 forma	
conjunta.	 Os	 dados	 Rb-Sr	 e	 U-Pb	 para	 estes	
corpos	 forneceram	 idades	entre	550	e	520	Ma	
(Fetter	1999).

2.2.5 – Bacias Fanerozoicas

	 Baseado	 no	 conceito	 de	 estratigrafia	
de	 sequências,	 Almeida	 (1969)	 identificou	
na	 cobertura	 plataformal	 Sul-Americana	
seis	 sequências	 estratigráficas:	 i)	 Cambro-
Ordoviciana	 corresponde	 ao	 “estágio	 de	
transição”;	 ii)	 	 Siluriana	 Inferior	 -	 Carbonífera	
Inferior	 e	 a	 Carbonífera	 Superior	 –	 Triássica,	
correspondem	 ao	 “estágio	 de	 estabilização”;	
iii)	 as	 sequências	 Jurássica	 Superior	 –	 Cretácea	
Inferior	pré-Aptiana,	Cretácea	Inferior	–	Eocênica	
e	pós-Eocênica,	que	correspondem.	

As	 bacias	 da	 transição	 Proterozoico-
Fanerozoico	 da	 Província	 Borborema	 são	
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conhecidas	 como	bacias	molassoides	 formadas	
por	 sequências	 clásticas	 imaturas	 compostas	
por	 conglomerados,	 arenitos	 e	 folhelhos	 de	
ambiente	 continental,	 associados	 ou	 não	 com	
magmatismo	 bimodal	 (Parente	 et al. 2004). 
Dentre	 essas	 bacias	 estão	 Jaibaras,	 Cococi,	
Jaguarapi,	São	Julião	e	Iara.	As	bacias	com	maior	
aporte	de	sedimentos	encontram-se	próximo	ao	
limite	oeste	da	Borborema,	e	prolongam-se	sob	
as	 rochas	 sedimentares	 silurianas	 da	 Bacia	 do	

Parnaíba.
A	Bacia	do	Parnaíba	foi	implantada	sobre	

os	rifts	cambro-ordovicianos	(Jaibaras,	Jaguarapi,	
Cococi,	São	Julião	e	São	Raimundo	Nonato)	e	é	
formada	 por	 uma	 sequência	 Siluriana	 (Grupo	
Serra	Grande),	uma	Devoniana	(Grupo	Canindé)	
e	 outra	 Carbonífera-Triássica	 (Grupo	 Balsas)	
(Santos	 &	 Carvalho	 2004).	 Na	 área	 estudada	
afloram	 somente	 as	 rochas	 do	 grupo	 Serra	
Grande.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parambu

17

3 – UNIDADES LITO-ESTRATIGRÁFICAS
3.1 - APRESENTAÇÃO

Na	 Folha	 Parambu	 afloram	 rochas	
pertencentes	 ao	 embasamento	 precambriano	
inseridas	no	Bloco	Acaraú	e	rochas	sedimentares	
paleozoicas	 pertencentes	 à	 Bacia	 do	 Cococi,	
no	 contexto	 da	 Província	 Borborema	 e,	
também	 rochas	 sedimentares	 da	 Bacia	 do	
Parnaíba	 pertencente	 a	 província	 homônima.	
O	 Bloco	 Acaraú	 localiza-se	 na	 porção	 oeste	 da	
Subprovíncia	 Ceará	 Central	 e	 está	 limitado	 a	
leste	 pela	 Zona	 de	 Cisalhamento	 Tauá,	 a	 oeste	
pelos	 sedimentos	da	Bacia	do	Parnaíba	 e	 a	 sul	
pela	Bacia	Cococi	 e	pela	 zona	de	 cisalhamento	
Senador	 Pompeu	 (Kegel	 1965).	 De	 acordo	
com	 Arthaud	 et	 al.	 (2008)	 o	 Ceará	 Central	 é	
formado	 por	 i)	 um	 embasamento	 de	 idade	
arqueano/paleoproterozoico;	 ii)	 uma	 cobertura	
de	 rochas	 metassedimentares	 deformadas	 e	
metamorfisadas	 durante	 a	 colisão	 brasiliana;	
iii)	granitos	e	diques	neoproterozoicos;	iv)	e	por	
depósitos	molássicos	tardi-orogênicos.

A	 área	 onde	 se	 insere	 a	 Folha	
Parambu	 foi	mapeada	 inicialmente	 na	 escala	
1:100.000	no	Projeto	Cococi	(Oliveira	e	Fortes,	
1974a,b).	 Posteriormente,	 nos	 trabalhos	 de	
integração	 esta	 área	 foi	 contemplada	 nos	
mapas	geológicos	do	Ceará,	escala	1:500.000	
(de	 1972	 e	 1983);	 na	 Folha	 Jaguaribe	 SW,	
na	 escala	 1:500.000	 (Gomes	 et	 al.	 2000);	 no	
mapa	 geológico	 do	 Ceará,	 escala	 1:500.000	
(2003);	 e	 também	na	 Folha	 Jaguaribe,	 escala	
1:1.000.000	(2004).	Ao	longo	dessa	trajetória,	
as	 unidades	 litoestratigráficas,	 pertencentes	
ao	 embasamento	 precambriano,	 receberam	
diversas	denominações	e	ocuparam	diferentes	
andares	 crono-estratigráficos	 da	 Província	
Borborema.

A	 partir	 desse	 novo	 mapeamento,	
na	 escala	 1:100.000,	 foram	 individualizadas	
as	 seguintes	 unidades:	 i)	 o	 embasamento,	
constituído	 por	 uma	 sequência	 gnáissica	
ortoderivada	 denomida	 de	 Ortognaisses	
Malhada	 Bonita,	 correlacionada	 a	 sequência	
ortoderivada	 do	 Complexo	 Canindé	 do	 Ceará;	
ii)	 uma	 sequência	 metavulcano-sedimentar	
correlacionada	 ao	 Grupo	 Novo	 Oriente;	 iii)	
uma	 sequência	 metassedimentar	 composta	

por	 migmatitos,	 gnaisses,	 xistos,	 quartzitos	 e	
metacalcários,	 correlacionada	 ao	 Complexo	
Ceará;	 iv)	 uma	 sequência	 granito-gnaissica-
migmatítica	 correlacionada	 ao	 Complexo	
Tamboril	 –	 Santa	Quitéria;	 v)	 diversos	 plútons	
graníticos	 tardi-	 e	 pós-tectônicos;	 vi)	 um	
enxame	 de	 diques	 ácidos	 a	 intermediários	
correlacionados	 ao	 magmatismo	 Guaribas;	
vii)	 uma	 sequência	 de	 rochas	 sedimentares	
do	 Grupo	 Rio	 Jucá,	 da	 Bacia	 do	 Cococi;	 viii)	
uma	 sequência	 de	 arenitos	 correlacionada	 ao	
Grupo	 Serra	 Grande,	 da	 Bacia	 do	 Parnaíba;	
e	 ix)	 vulcanismo	 toleítico	 correlacionado	 ao	
vulcanismo	Rio	Ceará-Mirim	(Figuras	3.1	e	3.2).

A	 coluna	 litoestratigráfica	 proposta	
para	 a	 Folha	 Parambu	 foi	 montada	 com	 base	
na	 análise	 dos	mapeamentos	 anteriores	 (Folha	
Jaguaribe	SW,	na	escala	1:500.000,	de	Gomes	et	
al.	2000;	Folha	Jaguaribe,	na	escala	1:1.000.000,	
de	 Angelin	 et	 al.	 2004;	 Mapa	 Geológico	 do	
Ceará,	na	escala	1:500.000,	de	Cavalcante	et	al.	
2003;	 da	 Folha	 Quixadá,	 na	 escala	 1:250.000,	
de	Torres	et	al.	2008;	das	folhas	Independência,	
Mombaça,	 Boa	 Viagem,	 Itatira,	 Quixeramobim,	
Novo	Oriente,	Várzea	do	Boi,	Crateús	e	Baturité,	
todas	na	escala	1:100.000)	e	acrescidos	de	novos	
dados	 obtidos	 durante	 o	 desenvolvimento	 do	
presente	trabalho	(Figura	3.2).

3.2 – ORTOGNAISSES MALHADA 
BONITA (PP2ΓMB)

A	seção	tipo	ocorre	nas	proximidades	da	
localidade	Malhada	Bonita,	porção	oeste	da	folha	
Parambu.	Estes	ortognaisses	são	correlacionáveis	
a	 aqueles	 pertencentes	 ao	 Complexo	 Canindé	
do	 Ceará,	 que	 foram	 descritos	 inicialmente	
nas	 folhas	 Quixadá	 (escala	 1:250.000),	 Novo	
Oriente,	 Várzea	 do	 Boi	 e	 Crateús	 (escala	
1:100.000)	como	uma	unidade	composta	por	um	
litodema,	 predominantemente,	 ortoderivado.	
Os	 litotipos	 desse	 complexo	 que	 foram	datados	
e	 apresentaram	 idades	 em	 torno	 de	 2,1	 Ga	 e	
2,0	 Ga	 (Hackspacher	 et	 al.	 1990,	 Fetter	 1999	 e	
Castro	 2004).	 Diferentemente	 dos	 litotipos	 do	
Complexo	 Ceará	 que	 são,	 predominantemente,	
paraderivados,	 possuem	 idades	 entre	 740	 Ma	 e	
634	Ma	e	que	têm	sidos	interpretados	como	parte	
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Figura 3.1 –	Mapa	geológico	da	folha	Parambu,	em	escala	reduzida.
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de	uma	bacia	de	margem	passiva	que	se	envolveu,	
posteriormente,	em	uma	tectônica	do	tipo	fore-arc	
durante	o	evento	brasiliano	(Castro	2004).

Na	folha	Jaguaribe	SW	(escala	1:500.00),	
a	 área	 onde	 foi	 delimitada	 a	 ocorrência	 do	
Complexo	 Canindé	 do	 Ceará	 durante	 este	
mapeamento,	corresponde	aquela	denominada	
por	Gomes	et	al.	(2000)	de	Complexo	Granítico-
Migmatítico	 (porção	 predominantemente	
ortoderivada).

Na	 Folha	 Parambu,	 os	 ortognaisses	
Malhada	 Bonita	 aparecem	 nas	 porções	 leste,	
central	e	norte	do	mapa	e	ocupa	uma	área	total	
de,	cerca	de,	80	km2,	em	contado	tectônico	com	
diversas	unidades.	A	seção	tipo	é	composta,	da	
base	para	o	topo	de:	piroxênio	horblendito	com	
textura	 cumulática,	 ortognaisses	 anfibolíticos	 e	
ortognaisses	 granidioríticos	 a	 monzograníticos	
(Figura	3.3).	De	forma	mais	geral,	nesta	sequência	

predominam	 ortognaisses	 de	 composição	
granodiorítica,	granítica,	monzogranítica	e,	mais	
raramente,	 tonalítica	 e	 anfibolítica.	 Associam-
se	a	 leucognaisses	 e	metatexitos	e,	 localmente	
contém	 lentes	 de	 piroxênio	 hornblenditos	 com	
textura	 cumulática.	 Suas	 melhores	 exposições	
ocorrem	 nos	 perfis:	 Serra	 Fechada	 –	 Pedra	
Redonda	 (entre	 DC-288	 e	 DC-291);	 Gandú	 –	
Cacimba	(DC-307	e	DC-308);	e	Retiro	–	Primavera	
(entre	DC-268	e	DC-270).

O	 hornblenda-biotita	 gnaisse	 é	 uma	
rocha	de	coloração	cinza-escura	com	finos	veios	
esbranquiçados,	 granulação	 fina	 e	 foliação	
penetrativa	 (Figuras	 3.3a	 e	 b).	 Ao	microscópio	
exibe	 textura	 granoblástica,	 xenoblástica	 e	 é	
constituído	 de	 plagioclásio	 (34%)	 e	 quartzo	
(25%),	biotita	(20%)	e	hornblenda	(8%).	As	fases	
acessórias	 são	 epidoto,	 apatita,	 opacos,	 zircão,	
titanita	e	clorita.	O	plagioclásio	(oligoclásio)	é	hipi-	

Figura 3.2a –	Descrição	das	unidades	litodêmicas	mapeadas	na	folha	Parambu.
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Figura 3.2b	–	Relações	tectono-estratigráficas	fanerozoicas	e	precambrianas	da	Folha	Parambu.

Figura 3.2c	–	Convenções	geológicas	utilizadas	no	mapa	geológico	da	folha	Parambu.
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e	xenoblásticos,	por	vezes	alongados,	localmente	
recristalizados	em	subgrãos	e	saussuritiza-se	para	
argilominerais	 e	 epídoto.	O	quartzo	é	 anédrico	
e	 comumente	 aparece	 alongado	 com	 extinção	
ondulante.	 A	 biotita	 ocorre	 como	 agregados	
orientados	paralelamente,	definindo	a	 foliação.	
A	 hornblenda	 está	 orientada	 paralelamente	 a	
foliação,	possui	inclusões	de	opaco	e	de	apatita,	
alteração	 para	 biotita	 e	 clorita.	 O	 epídoto	 é	
anédrico	 e	 subédrico,	 podendo	 ser	 tanto	 de	
origem	primária	(magmática)	como	secundária,	
formados	a	partir	da	desestabilização	da	biotita	e	
também	do	anfibólio	ou	ainda	como	produto	de	
sausuritização	do	plagioclásio.	Alguns	dos	cristais	
de	epídoto	mostram-se	com	núcleo	de	allanita.	
A	apatita	ocorre	inclusa	e	associada	a	biotita,	ao	
anfibólio	e	ao	plagioclásio.	Os	opacos	 (ilmenita	
e	ou	magnetita)	são	cristais	anédricos	alongados	
associados	principalmente	a	biotita,	anfibólio	e	
epídoto.	 O	 zircão	 ocorre	 em	 diminutos	 cristais	
inclusos	em	biotita,	formando	halos	pleocroícos.	
A	 titanita	 está	 associada	 à	 biotita	 e	 também	
ocorre	como	produto	da	alteração	dos	opacos.	A	
clorita	ocorre	ao	longo	de	placas	de	biotita,	nas	
bordas	de	alguns	dos	cristais	de	anfibólio	e	como	
produto	 da	 alteração	 da	 granada.	 A	 granada	
ocorre	localmente	sob	a	forma	de	porfiroblásto	
fraturado	 contendo	 inclusões	 de	 plagioclásio	 e	
alterada	para	sericita	e	clorita.

O	 biotita	 ortognaisse	 é	 uma	 rocha	
com	 tonalidades	 cinza	 claro	 e	 cinza	 escuro,	
possui	 granulação	 fina,	 foliação	 penetrativa,	
composição	 monzogranítica	 e	 tonalítica,	 nos	
quais	se	observam,	com	freqüência,	finos	veios	
quartzo-feldspáticos	 tardios.	 Ao	 microscópio,	
exibe	 textura	 granoblástica	 e	 é	 composto	 por:	
plagioclásio	 (albita	 e/ou	 oligoclásio)	 (34%),	 às	
vezes,	 alterados	 para	 argilominerais	 e	 epidoto;	
feldspato	potássico	(microclina	e	pertita)	(30%);	
cristais	 de	 quartzo	 alongados	 e	 com	 extinção	
ondulante	 (18%);	 biotitas	 (15%)	 orientadas	
segundo	 a	 foliação.	 Como	 fases	 acessórias	
ocorrem	 opacos	 e	 apatita.	 Estas	 rochas	 foram	
metamorfisadas	 em	 condições	 da	 fácies	
anfibolito	 e	 tiveram	 como	 protólitos	 rochas	
ígneas	plutônicas.

O	 piroxênio	 hornblendito	 (Figuras	 3.3e	
e	 f)	 é	 uma	 rocha	 de	 coloração	 cinza	 escuro,	
melanocrática,	 granulação	 fina,	 equigranular,	
composta	 essencialmente	 por	 anfibólio	 (75%)	
e	 ortopiroxênio	 (20%).	 O	 anfibólio	 possui	 alta	

densidade	 de	 inclusões	 de	 ortopiroxênio	 e	
poucos	opacos	(óxido	de	ferro),	formando	assim	
uma	 textura	 poiquilítica.	 Já,	 o	 ortopiroxênio	
exibe	 aspecto	 fibroso	 e	 é	 representado	 pelo	
hiperstênio,	mostrando	algumas	vezes	alteração	
para	actinolita	e	talco.	

3.3 – COMPLEXO CEARÁ
Este	 complexo	 foi	 subdividido	 por	

Cavalcante	 et	 al.	 (2003)	 nas	 seguintes	
unidades:	 Independência,	 Canindé,	
Quixeramobim	 e	 Arneiroz.	 Representa	 uma	
associação	de	rochas	essencialmente	pelíticas	
ou	semi-pelíticas	(gnaisses),	com	contribuições	
secundárias	 de	 quartzitos,	 mármores,	 rocha	
cálcio-silicática	 e,	 raramente	 por	 rochas	
metavulcânicas	ácidas	e	básicas	(Cavalcante	et	
al.,	op.cit).	Fetter	(1999)	datou	um	metariolito	
da	Unidade	Independência	em	772	±31	Ma,	e	
interpretou	o	magmatismo	como	relacionado	
à	extensão	e	afinamento	crustal	que	culminou	
com	abertura	de	uma	bacia	oceânica,	fechada	
durante	a	colisão	brasiliana.	Segundo	Almeida	
et	al.	(2006)	as	idades	TDM	disponíveis	indicam	
que	parte	do	material	 sedimentar	provém	de	
domínios	paleoproterozoico/arqueano.	Apesar	
de	 não	 ser	 conclusiva	 a	 história	 deposicional	
dessas	 rochas,	 são	 consideradas	 produto	
de	 um	 evento	 metamórfico/deformacional	
monocíclico,	 afetadas	 apenas	 pelo	 Ciclo	
Brasiliano.	As	idades	modelos	(TDMNd	)	para	o	
Complexo	Ceará,	 	variam	do	Neoproterozoico	
ao	 Arqueano,	 com	 maior	 concentração	 no	
Paleoproterozoico,	 no	 intervalo	 entre	 1950	
e	 2400	Ma	 (Fetter,	 1999;	 Santos	 et	 al.	 2003,	
2004;	Castro	2004;	Arthaud	2007),	 sugerindo	
uma	idade	neoproterozoica	para	parte	dessas	
idades.	

Arthaud	 (2007)	 subdividiu	 a	 Unidade	
Independência	 em	 quatro	 subunidades,	
a	 saber,	 da	 base	 para	 o	 topo:	 São	 José	 dos	
Guerras,	 Lazaro,	 Guia,	 Ematuba,	 Itatira.	 São	
José	dos	Guerras	é	composta	principalmente	
por	 muscovita-granada-sillimanita	 gnaisses	
de	granulação	fina,	intercalados	com	estreitas	
camadas	 de	 quartzito.	 Lázaro	 compreende	
uma	 pequena	 fatia	 tectônica	 composta	
por	 gnaisses	 migmatíticos	 de	 granulação	
média,	 localmente	 com	 granada	 e	 cianita.	
Guia	é	a	que	ocupa	maior	área,	compreende	
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gnaisses	 (metapelitos),	 quartzitos,	 camadas	
descontínuas	 de	 metacalcário	 e	 raras	
ocorrências	 de	 metavulcânicas	 básicas	 e	
félsicas.	 Ematuba	 é	 composta	 por	 biotita	
gnaisse	 intensamente	 migmatizados	 de	
origem	 sedimentar,	 contendo	 raramente	
lentes	 de	 mármore	 e	 quartzitos.	 Já	 a	 Sub-
unidade	 Itatira	 que	 é	 muito	 semelhante	 a	
Sub-unidade	Guia,	é	formada	principalmente	
por	gnaisses	(metapelitos)	ricos	em	granada.

Na	 área	 mapeada	 foram	 descritas	

três	 sequências	 que	 foram	 correlacionadas	 as	
unidades	Independência,	Canindé	e	Arneiroz.	De	
acordo	com	Cavalcante	et	al.	(op.cit)	as	unidades	
Independência	e	Arneiroz	são	muito	parecidas	em	
termos	 litológicos,	mas	 ocorrem	 em	diferentes	
domínios	 estruturais,	 separados	 pela	 zona	 de	
cisalhamento	 Senador	 Pompeu.	 A	 Unidade	
Independência	aparece	a	noroeste,	no	domínio	
Ceará	 Central,	 enquanto	 a	 Unidade	 Arneiroz	
ocorre	a	sudestes	da	zona	de	cisalhamento,	no	
domínio	Jaguaribeano.

Figura 3.3	–	Principais	litotipos	dos	ortognaisses	Malhada	Bonita.	a)	ortognaisse	cinzento;	b)	ortognaisse	anfibolítico;	c)	
piroxênio	hornblendito	com	textura	cumulática;	d)	microfotografia	de	um	ortognaisses	monzogranítico	composto	por	
k-feldspato,	plagioclásio,	quartzo	biotita	e	moscovita;	e)	ortognaisse	anfibolítico	composto	por	hornblenda,	plagioclásio	
e	quartzo;	f)	piroxênio	hornblendito	composto	por	horblenda	e	piroxênio	de	granulação	grossa.
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3.3.1 – Sequência Canindé (PRcc)

Essa	sequência	ocupa	uma	área	de	cerca	
de,	220	km2	na	região	central	e	norte	do	mapa,	
em	contato	tectônico	com	diversas	unidades.	É	
composta,	 principalmente,	 por	 granada-biotita	
metatexito	estromático,	dobrado	e	falhado,	com	
variável	taxa	de	fusão,	podendo	ocorrer	inclusive	
biotita	 gnaisse	 rico	 em	 granada	 e	 sillimanita	
(Figura	3.4).	Outras	litologias	que	ocorrem,	mais	
raramente,	 são	 quartzitos,	 xistos,	 mármores,	
rochas	 cálcio-silicáticas,	 anfibolitos,	 sheets	 de	
ortognaisses,	 e	 pegmatitos	 a	 quartzo-feldspato	
contendo	muscovita,	granada	e	turmalina.	Suas	
melhores	 exposições	 ocorrem	 nos	 perfis	 Santa	
Maria	 -	 Parambu	 (entre	os	pontos	DF-75	e	DF-
26),	Cacimba	Velha	-	Monte	Sion	(entre	os	pontos	
DC-79	e	DC-71),	Lagoa	do	Mato	-	Lucas	(entre	os	
pontos	DC-277	e	DC-237).

O	granada-biotita	diatexito	é	de	coloração	
cinza,	 granulação	 fina	 a	 grossa,	 parcialmente	
intemperizado.	 Ao	 microscópio,	 exibe	 textura	
granoblástica	a	granolepidoblástica	formada	pela	
alternância	de	camadas	quartzo-feldspáticas	com	
camadas	ricas	em	cristais	de	biotita	orientados.	
Mineralogicamente	é	composto	por:	plagioclásio	
(oligoclásio)	 (35%)	 frequentemente	 alterado	
para	argilominerais;	biotita	titanífera,	 indicativa	
de	 altas	 temperaturas	 (34%);	 e	 quartzo	 (27%)	
com	 extinção	 ondulante,	 por	 vezes,	 alongado.	
Como	 fases	 acessórias	 ocorrem	 de	 granada,	
apatita,	 opacos	 e	 zircão	 e,	 como	 produtos	 de	
alteração	aparecem	argilominerais	e	muscovita.	
Este	metatexito	 é	 foliado	 e	metamorfisado	 em	
condições	 de	 grau	 médio	 da	 fácies	 anfibolito	
(plagioclásio	 +	 quartzo	 +	 biotita	 +	 granada)	 e	
formou-se	a	partir	de	protólitos	sedimentares.

O	 granada-biotita	 gnaisse	 é	 formado	 por	
camadas	 de	 coloração	 cinza-escura	 composta	 por	
biotita	 e	 granada	 entre	 as	 quais	 se	 encontram	 as	
camadas	compostas	por	quartzo,	feldspato	e	biotita	
(Figuras	3.4a	e	b).	O	plagioclásio	(oligoclásio)	exibe	
cristais	hipi-	 a	 xenoblásticos,	por	vezes	geminados	
em	albita	polissintética	e	albita-carlsbad	e	periclina	
e	em	alguns	cristais	aparecem	inclusões	globulares	
de	plagioclásio	mais	antigo	e	lamelas	de	biotita.	O	
quartzo	 aparece	 anédrico	 e	 intersticial	 exibindo	
extinção	 ondulante.	 A	 biotita	 ocorre	 na	 forma	 de	
agregados	nos	quais	a	granada	se	associa.		A	granada	
ocorre	 sob	 a	 forma	 de	 porfiroblastos	 anédricos	
e	 subédricos,	 geralmente	 fraturados,	 contendo	

inclusões	de	biotita	cloritizada	e	de	opaco.	O	zircão	
ocorre	em	diminutos	cristais	anédricos	inclusos	e	na	
biotita	 formando	halos	 na	 granada.	A	 paragênese	
plagioclásio	+	quartzo	+	biotita	+	granada,	representa	
uma	 associação	 típica	 de	 metamorfismo	 de	 grau	
médio,	da	fácies	anfibolito	(Figuras	3.4c	e	d).

O	 quartzito	 normalmente	 é	 impuro	 é	
de	 cor	 bege	 claro,	 granulação	 grossa,	 exibe	
foliação	 e	 é	 composto	 por	 quartzo,	 muscovita	
e	 sillimanita.	 É	 comum	a	presença	de	 camadas	
estreitas	 (centimétricas)	 intercaladas	 de	 xistos	
de	 coloração	 roxa	 muito	 intemperizados.	 Em	
seção	 delgada,	 tem-se	 uma	 rocha	 quartzosa	
de	 textura	 granoblástica	 formada	 por	 cristais	
alongados	de	quartzo	e	placas	de	muscovita.	O	
quartzo	 exibe	 extinção	 ondulante	 e	 por	 vezes	
inclusões	 de	 muscovita.	 Alguns	 cristais	 de	
muscovita	mostram-se	oxidados	e	associados	ao	
opaco	(oxido	de	ferro).	

A	 rocha	 cálcio-silicática	 apresenta	
coloração	 cinza	 esverdeada,	 granulação	
fina,	 textura	 granoblástica	 bandada	 e	
granonematoblástica,	evidenciada	pelos	cristais	
de	hornblenda	e	diopsídio	alongados	alternados	
paralelamente	 com	 cristais	 de	 plagioclásio.	
É	 composta	 essencialmente	 por	 anfibólio	
(hornblenda)	(25-56%),	clinopiroxênio	(diopsídio)	
(18-52%)	e	plagioclásio	(andesina)	(22-23%)	com	
ou	sem	epidoto.	As	fases	acessórias	são	opacos,	
apatita	e	zircão.	Esta	rocha	é	foliada,	por	vezes,	
bandada,	metamorfisada	em	condições	de	fácies	
anfibolito	 baixo	 a	 médio,	 formada	 a	 partir	 de	
protólitos	sedimentares.

O	 anfibolito	 é	 de	 cor	 verde	 escuro,	
microbandado	 com	 foliação	 plano-paralela,	
de	 granulação	 média	 a	 fina,	 composto	
essencialmente	 por	 hornblenda	 e	 plagioclásio,	
exibe	 dobras	 suaves	 (ou	 abertas)	 e	 fechadas,	
está	moderadamente	intemperizado	e	ocorre	na	
forma	de	blocos	soltos,	dispersos	na	superfície	e	
também	na	forma	de	lentes.	

O	mármore	geralmente	ocorre	associado	
com	 rochas	 cálcio-silicáticas	 e	 anfibolitos.	 A	
rocha	 exibe	 cor	 branca,	 granulação	 grossa	
e	 aflora	 na	 forma	 de	 lajedo,	 blocos	 soltos	 e	
matacões.	 O	 principal	 afloramento	 ocorre	 em	
um	sangradouro	no	ponto	DC-294.

Os	sheets	de	ortognaisse	cinzento	são	de	
rochas	de	coloração	cinza	claro,	granulação	fina,	
textura	granoblástica	xenoblástica	e	constituídos	
por:	 plagioclásio	 (albita-oligoclásio)	 (23-46%),	
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feldspato	 potássico	 (microclina	 e	 pertita)	 (5-
34%),	 quartzo	 (20-28%)	 e	 biotita	 (12-16%).	
As	 fases	 acessórias	 são	 os	 opacos	 (óxido	 de	
ferro	 e	magnetita),	 zircão,	 apatita	 e	 allanita	 e,	
secundariamente,	ocorrem	epidoto	e	muscovita.		
A	 deformação	 é	 evidenciada	 pela	 presença	
de	 biotitas	 orientadas,	 quartzo	 estirado	 com	
extinção	ondulante,	além	de	 recristalização	em	
subgrãos	 de	 feldspato	 potássico	 e	 plagioclásio.	
Esta	 rocha	 é	 foliada,	 metamorfisada	 na	 fácies	
anfibolito	 e	 possivelmente	 originou-se	 a	 partir	
de	 protólitos	 ígneos	 plutônicos	 de	 composição	
monzogranítica	e	quartzo	monzonítica.

Nesta	 unidade	 também	 foram	 descritos	
gondito	 e	 rodonita	 gondito.	 O	 primeiro	 tipo	
apresenta	coloração	cinza	escuro,	aspecto	maciço	
e	é	composto	essencialmente	por	quartzo	(70%)	
e	granada	(25%),	tendo	como	acessórios	opacos	
e	traços	de	clinopiroxênio.	Ao	microscópio	tem-se	
uma	rocha	quartzosa	com	porções	irregulares	ricas	
em	diminutos	grãos	de	granada	oxidada	associada	
aos	opacos.	O	segundo	tipo	apresenta	coloração	
cinza	escuro	a	esverdeado,	com	porções	rosadas,	
sendo	 composto	 por	 rodonita	 (53%),	 granada	
(30%)	e	quartzo	(12%)	e	opacos	como	acessório.	

Em	 lâmina	 apresenta	 textura	 granoblástica	
grossa,	formada	por	cristais	de	rodonita	associada	
a	 granada	 (espessartita)	 e	 quartzo.	 Estas	 rochas	
foram	 metamorfisadas	 na	 fácies	 anfibolito	 e	
formaram-se	a	partir	de	protólitos	sedimentares.

3.3.2 – Sequência Independência (NPci)

É	 composta,	 principalmente,	 por	
paragnaisses	em	parte	migmatíticos,	muscovita	
xistos,	e	lentes	de	quartzito,	metacalcário,	rocha	
cálcio-silicática	 e,	 mais	 raramente	 anfibolito	
(Cavalcante	 et	 al.	 op.cit).	 Na	 área	 mapeada,	
a	 incidência	 dessa	 unidade	 cartografada	 no	
mapa	 geológico	 do	 Ceará	 (2003)	 corresponde,	
em	 parte,	 ao	 domínio	 das	 rochas	 atribuídas	 a	
Unidade	Canindé,	do	Complexo	Ceará.

Essa	 unidade	 ocorre	 principalmente	 na	
porção	central	da	área	mapeada	e	ocupa,	cerca	
de,	178	km2.	Suas	melhores	exposições	podem	
ser	vistas	nos	perfis	da	BR-020	(entre	os	pontos	
DC-05	e	DC-143)	e	o	perfil	Brasília	–	Serrote	de	
Santo	Antônio	(entre	os	pontos	DC-57	e	DC-64).	
Está	 em	 contato	 tectônico	 com	 as	 rochas	 do	
Complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria	e	 também	

Figura 3.4 –	Principais	 litotipos	da	Sequência	Canindé.	a)	paragnaisse	cinzento	com	baixa	taxa	de	fusão;	b)	granada-
biotita	metatexito	 rico	 em	neossomas	de	quartzo-feldspato-biotita;	 c)	microfotografia	de	um	paragnaisse	 composto	
principalmente	por	plagioclásio,	quartzo,	biotita	e	granada,	em	luz	natural;	d)	em	nicóis	cruzados.
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com	 os	 ortognaisses	 do	 Complexo	 Canindé	 do	
Ceará.

Na	 folha	 Parambu,	 é	 composta	 por	
gnaisses,	xistos,	quartzitos	e	lentes	de	metacalcário	
e	 anfibolito.	 O	 contato	 basal	 com	 a	 sequência	
migmatítica	 é	 concordante	 não	 existindo	
discordância	 entre	 estas	 unidades.	 Já	 o	 contato	
com	 as	 rochas	 do	 complexo	 Tamboril	 –	 Santa	
Quitéria	 e	 com	 as	 rochas	 do	 Complexo	 Canindé	
do	 Ceará	 é	 nitidamente	 discordante,	 ou	 seja,	
tectônico.	Talvez	este	seja	um	indício	de	que	estas	
unidades	 pertençam	 a	 uma	 mesma	 sequência,	
sendo	que,	o	que	as	diferencia	principalmente	é	a	
taxa	de	fusão	que	ocorre	nos	gnaisses/migmatitos	
e	a	participação	de	xistos	e	quartzitos.	A	sequência	
migmatítica	 possui	 altas	 taxas	 de	 fusão	 sendo	
composta	por	diatexitos	estromáticos,	dobrados	e	
falhados,	com	prováveis	protólitos	grauvaquianos,	
enquanto	 a	 sequência	 gnaíssica	 possui	 baixa	 ou	
nula	taxa	de	fusão,	com	protólitos	pelíticos	a	semi-
pelíticos,	 além	 de	 ter	 em	 sua	 constituição	 uma	
maior	participação	de	xistos	e	quartzitos.

Os	 gnaisses	 podem	 constituir	 biotita	
gnaisse,	 granada-biotita	 gnaisse,	 sillimanita-
biotita	 gnaisse	 e	 sillimanita-granada-biotita	
gnaisse.	 Como	 também	 constituir	 diatexitos	
com	baixa	 taxa	 de	 fusão,	 contendo	neossomas	
quartzo-feldspáticos	e	fases	tardias	pegmatoides	
a	 quartzo-feldspato-muscovita-turmalina.	 Os	
gnaisses	 são	 de	 cor	 cinza,	 granulação	 fina	 a	
média,	 bandados	 a	 microbandados	 com	 baixo	
ângulo	 de	mergulho,	 contém	 porfiroblastos	 de	
feldspato	 e	 geralmente	 exibem	 dobras	 abertas	
suaves.	 Quando	 constituem	 diatexitos	 (ou	
gnaisses	migmatíticos)	são	estromáticos,	exibem	
dobrados	e	falhas,	contêm	veios	de	quartzo	e	de	
pegmatito,	 possuem	 foliação	 de	 baixo	 ângulo	
e	 raros	 neossomas	 quartzo-feldspáticos.	 Ao	
microscópio,	 apresentam	 textura	 granoblástica	
e	 são	 constituídos	 mineralogicamente	 por:	
plagioclásio	 (oligoclásio)	 (28-44%),	 levemente	
argilizado;	 cristais	 alongados	 de	 quartzo	 (25-
28%)	com	extinção	ondulante;	biotitas	titaníferas	
(18-26%)	 de	 altas	 temperaturas	 orientadas	
segundo	a	foliação;	pode	conter	ou	não	feldspato	
potássico	(0-7%);	sillimanita	(0-5%),	aparece	em	
feixes	fibrosos	e	prismáticos	associados	a	biotita;	
cianita	 (0-2%)	 ocorre	 em	 prismas	 alongados	
orientados	 segundo	 a	 foliação;	 andaluzita	 (0-
1%)	 prismática	 com	 bordas	 alteradas	 para	
sericita.	 Granada,	 zircão,	 apatita,	 monazita	 e	

opacos	(óxido	de	ferro,	magnetita	e	grafita)	são	
as	fases	acessórias.	Clorita	e	muscovita	ocorrem	
de	 forma	 secundária,	 como	 produtos	 de	
alteração.	 A	 paragênese	 plagioclásio	 +	 quartzo	
+	biotita	+	granada,	bem	como	a	presença	dos	
três	polimorfos	de	Al2SiO3	associados	à	biotita	
titanífera	e	granada	indicam	um	metamorfismo	
de	grau	médio	a	alto	da	fácies	anfibolito.	

Os	 xistos	 geralmente	 encontram-se	
muito	 intemperizados	 com	 cores	 que	 variam	
do	 amarelo,	 passando	 pelo	 vermelho	 e	 pelo	
roxo.	 Quando	 pouco	 alterados	 podem	 ser	
classificados	 em	 muscovita	 xisto,	 sillimanita-
muscovita-quartzo	 xisto	 e	 muscovita-quartzo	
xisto,	 podendo	 inclusive	 conter	 granada	 e	
cianita.	 Ocorrem	 em	 camadas	 pouco	 espessas	
(de	 até	 um	 1m)	 comumente	 intercaladas	 com	
quartzito,	raramente	com	rochas	carbonáticas	e	
muitas	vezes	exibindo	dobras	suaves.

Os	 quartzitos	 ocorrem	 na	 forma	 de	
camadas	 centimétricas,	 de	 granulação	 média	
a	 grossa,	 na	 maioria	 das	 vezes	 associados	 aos	
xistos.	Quase	 sempre	estão	muito	 fraturados	 e	
impuros	 podendo	 conter	muscovita,	 sillimanita	
e	 granada.	 Podem	 constituir	 muscovita	
quartzito	 com	 ou	 sem	 granada	 e	 sillimanita-
muscovita	 quartzito.	 A	 coloração	 varia	 de	
acordo	com	a	composição,	desde	branco,	cinza	
claro	 e	 bege,	 passando	 pelo	 alaranjado	 até	 o	
avermelhado.	 Podem	 apresentar	 dobras	 desde	
suaves	 a	 fechadas	 verticais.	 Ao	 microscópio,	
é	 uma	 rocha	 de	 coloração	 creme,	 granulação	
fina,	 composta	 essencialmente	 por	 quartzo,	
contendo	 ainda	 minerais	 micáceos.	 Apresenta	
textura	 granolepidoblástica,	 caracterizada	 pela	
alternância	 de	 faixas	 constituídas	 por	 quartzo	
(79%)	 alongado,	 com	 extinção	 ondulante	 e,	
faixas	 micáceas	 com	 aspecto	 anastomosado,	
compostas	 dominantemente	 por	 sericita	 (16%)	
associada	 à	 muscovita	 (5%).	 Como	 acessórios	
estão	presentes	alguns	opacos	e	zircão.	

As	rochas	cálcio-silicáticas	são	bandadas,	
de	 granulação	média	 a	 grossa,	 cor	 verde	 claro,	
pouco	 intemperizada,	 contendo	 quartzo,	
feldspato	 e	 anfibólios.	 Comumente	 ocorre	 na	
forma	de	 blocos	 soltos	 e	 camadas	 intercaladas	
com	metacalcário,	xistos	e	quartzito.

Os	 metacalcários	 ocorrem	 de	 forma	
de	 lentes,	 de	 coloração	 braça,	 bege	 e	 cinza	
clara,	 granulação	média	 a	 grossa,	 bandamento	
metamórfico	 e	 pouco	 intemperizados.	 Ocorre	
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geralmente	 associados	 às	 rochas	 metabásicas	
e	 cálcio-silicáticas.	 Ao	 microscópio,	 são	 rochas	
esbranquiçadas	 com	 nuances	 esverdeadas	 e	
amareladas,	 granulação	 média,	 com	 textura	
granoblástica	 e	 compostas	 essencialmente	
por	 carbonatos	 (calcita	 e	 dolomita)	 (84%)	 e	
brucita	(15%).	Foram	observadas	raras	fibras	de	
actinolita,	além	de	talco,	presente	como	uma	fina	
massa	e	serpentina	como	produto	de	alteração	
da	brucita.	

Os	 anfibolitos	 ocorrem	 na	 forma	 de	

lentes	 de	 cor	 verde	 escuro,	 granulação	média,	
pouco	intemperizado.	Quando	intercaladas	com	
rochas	cálcio-silicáticas	podem	constituir	corpos	
anfibólio	xistos	ricos	em	plagioclásio.

3.3.3 – Sequência Arneiroz (PRca)

A	 Unidade	 Arneiroz	 é	 composta	 por	
paragnaisses	 diversos	 em	 parte	 migmatíticos,	
mica	 xistos,	 quartzitos,	 metacalcários,	 rochas	
cálcio-silicáticas,	 anfibolitos	 e	 talco	 xistos	

Figura 3.5	 –	 Principais	 litotipos	 da	 Sequência	 Independência.	 a)	 granada-biotita	 gnaisse;	 b)	 muscovita	 quartzito	
com	sillimanita;	 c)	muscovita	 xistos	 intercalados	 com	finas	 camadas	de	quartzito	 sericítico,	muito	 intemperizado;	d)	
metacalcário	 dolomítico;	 e)	microfotografia	 do	 Bt	 gnaisse	 com	 cianita,	 em	 luz	 natural;	 f)	microfotografia	 do	 biotita	
gnaisse	com	sillimanita	e	cianita,	em	nicóis	cruzados.
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(Cavalcante	 et	 al.	 op.cit).	 Na	 área	 mapeada,	
aparece	 no	 extremo	 sul	 e	 ocupa	 uma	 área	 de	
2,98	km2.	Sua	melhor	exposição	pode	ser	vista	
no	 ponto	 DC-30,	 onde	 aflora	 um	 quartzito	
branco	milonítico	com	foliação	subvertical.	Está	
em	contato	tectônico	com	os	com	os	milonitos	
da	 zona	 de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu	 a	
nordeste	 e,	 recoberto	pelos	 arenitos	 do	Grupo	
Serra	Grande	a	sudoeste.

Nos	 raros	 pontos	 nessa	 unidade	
foram	 descritos	 quartzitos	 brancos	 puros	 e	
sericíticos,	de	granulação	média,	com	foliação	
milonítica	 subvertical,	 pouco	 intemperizado	
(Figura	3.6).	Nas	porções	 alteradas	percebe-
se	a	presença	de	caulim	devido	a	presença	de	
feldspato	 na	 composição	 do	 quartzito,	 que	
provavelmente	teria	um	protólito	arcoseano.	
Em	 um	 ponto	 fora	 da	 área	 mapeada,	 mas	
próximo	 ao	 limite	 da	 carta,	 foi	 descrito	 um	
corpo	 de	 anfibolito,	 de	 cor	 verde	 escura,	
razoavelmente	intemperizado,	microbandado,	
composto	 por	 hornblenda	 e	 plagioclásio,	
apresentando	 dobras	 abertas,	 foliação	 de	
alto	ângulo,	encaixado	no	quartzito.

O	 quartzito	 em	 seção	 delgada	 (Figura	
3.6d)	 é	 constituído	 basicamente	 por	 quartzo	
com	 cristais	 anédricos,	 apresenta	 textura	
granoblástica,	 extinção	 ondulante	 e	 contatos	
intergranular	 serrilhados.	 Exibe	ainda	 inclusões	
de	 finíssimas	 de	 impurezas	 e	 diminutos	 grãos	
arredondados,	 oxidados	 não	 identificados.	 O	
caulim	 visto	 em	 meso	 escala	 foi	 totalmente	
retirado	 durante	 o	 polimento	 na	 fabricação	 da	
seção.	 Restam	 apenas	 traços	mica	 e	 finíssimos	
cordões	oxidados.	Em	outra	amostra	estudada,	
o	quartzito	é	 formado	por	quartzo	e	finíssimas	
lamelas	de	sericita.	O	quartzo	apresenta	textura	
granoblástica,	 extinção	 ondulante	 e	 diminutas	
inclusões	de	opaco.	As	lamelas	de	sericita	estão	
oxidadas	e	alteradas	para	mineral	opaco	(oxido	
de	ferro).

3.4 – GRUPO NOVO ORIENTE

O	 Grupo	 Novo	 Oriente	 foi	 subdividido	
nas	 formações	 Caraúbas	 e	 Bonsucesso	 no	
mapa	 geológico	 do	 Ceará,	 na	 escala	 1:500.000	
(Cavalcante	et	al.	2003).	Segundo	estes	autores,	
a	 formação	 Caraúbas	 é	 composta	 por	 mica	
xistos,	 hornfelsitos	 granadíferos,	 metassiltitos,	
filitos,	 metavulcanoclásticas,	 metavulcânicas	

básicas-intermediárias,	 xistos	 ultramáficos,	
metacalcários	 e	 metarenitos	 e,	 a	 formação	
Bonsucesso	 é	 composta	 por	 quartzitos	 com	
intercalações	de	muscovita-quartzo	xistos.

3.4.1 – Formação Caraúbas (MNPnc)

No	mapeamento	da	folha	Novo	Oriente,	
a	 formação	 Caraúbas	 foi	 descrita	 como	 uma	
sequência	 que	 aflora	 na	 porção	 centro-norte,	
composta	 principalmente	 por	 xistos,	 filitos,	
metarenitos,	metasiltitos	 e	metargilitos	 (Figura	
3.7).	 Além	 de	 outras	 litologias,	 tais	 como,	
metacalcários,	metachertes,	rochas	metabásicas	
e	 metaultrabásicas	 serpentinizadas,	 xistos	
magnesianos,	rochas	cálcio-silicáticas,	brechas	e	
vulcânicas	ácidas	(Araújo	et	al.	2011).

Na	 folha	 Parambu,	 a	 sequência	
metavulcanossedimentar	 aparece	 próximo	 ao	
limite	 norte	 da	 folha,	 em	 contato	 tectônico	
com	diversas	unidades,	ocupando	uma	área	de	
21	 km2.	 É	 composta	 por	 quartzitos	 impuros,	
muscovita	xistos	e	rochas	metavulcânicas	básicas	
e	ultrabásicas.	

O	 quartzito	 impuro	 é	 uma	 rocha	
de	 coloração	 cinza	 a	 bege	 claro,	 finamente	
foliada,	 com	 dobras	 suaves	 abertas	 e	 contem	
estreitas	camadas	de	xisto	e	anfibolito,	além	de	
metariolito	milonítico.	Em	seção	delgada,	exibe	
bandamento	 definido	 por	 níveis	 de	 quartzo	
alternados	com	finíssimos	níveis	micáceos,	onde	
o	quartzo	e	a	granada	estão	envoltos	por	sericita	
e	 muscovita.	 	 Mineralogicamente	 é	 composto	
por	quartzo,	sericita,	muscovita,	biotita,	clorita,	
granada,	 sillimanita.	 Como	 fases	 acessórias	
ocorrem	 	apatita	e	opacos	 (magnetita,	 ilmenita	
e/ou	rutilo).	A	presença	de	sillimanita	prismática	
e	 de	 porfiroblastos	 de	 granada	 indica	 que	 a	
rocha	 atingiu	 o	 ponto	 alto	 do	 metamorfismo,	
porém	 sofreu	 retrometamorfismo,	 evidenciado	
pela	 presença	 de	 muscovita,	 sericita	 e	 clorita,	
passando	 de	 fácies	 anfibolito	 alto	 para	 fácies	
xisto-verde.

O	 talco	 xisto	é	uma	 rocha	de	 coloração	
cinza	claro,	granulação	muito	fina	e	de	sensação	
sedosa	 ao	 tato.	 	 Ao	microscópio,	 exibe	 textura	
nematoblástica,	 formada	 por	 finíssimas	 fibras	
e	 cristais	 tabulares	 de	 talco	 (98%)	 e	 cristais	
opacos	anédricos	(2%).	O	metamorfismo	foi	em	
condições	 de	 fácies	 xisto	 verde,	 com	 protólito	
ultramáfico.
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O	talco-hornblenda-tremolita	xisto	é	uma	
rocha	de	coloração	verde-escura	(melanocrática),	
granulação	 fina,	 composta	 essencialmente	 por	
anfibólio.	 Ao	 microscópio,	 exibe	 textura	 em	
mosaico	 granoblástico,	 constituído	 por	 cristais	
de	 hornblenda-tremolita	 (85%),	 talco	 (10%)	
e	 opacos	 (5%).	 Os	 anfibólios	 (hornblenda-
tremolita)	são	prismáticos	e,	por	vezes,	exibem	
aspecto	 fibroso.	 	 O	 talco	 constitui	 uma	 massa	
fina	intersticial	oriunda	da	alteração	do	anfibólio	
fibroso	 (tremolita).	 Os	 minerais	 opacos	 são	
anédricos	 e	 estão	 inclusos	 e	 associados	 aos	
anfibólios.	A	 rocha	 foi	metamorfisada	na	 fácies	
anfibolito	com	protólito	ultramáfico.

A	rocha	metabásica	é	de	coloração	cinza-
clara,	 granulação	muito	fina,	 foliada,	 composta	
por	 anfibólio,	 clinopiroxênio	 e	 plagioclásio.	 Ao	
microscópio	 apresenta	 textura	 granoblástica,	
granulação	 variando	 de	 0,01mm	 a	 0,5mm,	
composta	 por	 anfibólio	 (hornblenda)	 e	 por	
plagioclásio,	 clinopiroxênio	 (diopsídio)	 e	 de	
forma	 intersticial	 quartzo.	 Localmente	 em	uma	
zona	de	maior	alteração	devido	provavelmente	
à	 percolação	 de	 água	 tem-se	 a	 formação	 de	

epídoto.	O	plagioclásio	(andesina)	é	xenoblástico	
e	 comumente	 ocorre	 saussuritizado	 para	
argilominerais	 e	 para	 epídoto.	 Os	 anfibólios	
(hornblenda-tremolita)	 são	 anédricos,	 e	
localmente	 altera-se	 para	 um	 anfibólio	 fibroso	
(tremolita)	e	epídoto.	O	clinopiroxênio	(diopsídio)	
é	 anédrico,	 e	 está	 associado	 com	 anfibólio	 e	
opaco.	 O	 quartzo	 ocorre	 em	 diminutos	 cristais	
anédricos	e	intersticiais	ao	anfibólio	e	plagioclásio.	
Os	 minerais	 opacos	 ocorrem	 em	 pequenos	
cristais	anédricos,	inclusos	e	associados	tanto	ao	
anfibólio	como	ao	clinopiroxênio	e	plagioclásio.	O	
epídoto	ocorre	em	uma	zona	de	maior	alteração	
da	rocha,	formados	a	partir	da	saussuritização	do	
plagioclásio	e	da	desestabilização	do	anfibólio.

O	 metariolito	 milonítico	 ocorre	
intercalado	com	quartzitos,	xistos	e	anfibolitos.	É	
uma	rocha	de	coloração	cinza-clara,	granulação	
fina	e	finamente	foliada,	composta	por	quartzo,	
feldspato	 e	 biotita.	 Em	 seção	 delgada,	 exibe	
textura	milonítica	com	bandamento	definido	pelo	
estiramento	de	quartzo	(ribons	e	flaser),	que	se	
alternam	paralelamente	por	porções	feldspáticas	
recristalizadas	 em	 subgrãos.	 Nas	 bandas	

Figura 3.6 –	 Principal	 litotipo	 da	 Sequência	 Arneiroz.	 a)	 quartzito	 com	 foliação	 milonítica	 subvertical	 em	 zona	 de	
cisalhamento;	b)	detalhe	do	quartzito,	da	foto	anterior;	c)	quartzito	com	lineação	de	estiramento	mineral	na	zona	de	
cisalhamento	Senador	Pompeu;	d)	microfotografia	do	quartzito	com	textura	granoblástica,	constituída	basicamente	por	
quartzo	com	cristais	anédricos	e	com	extinção	ondulante	e	contatos	serrilhados,	em	nicóis	cruzados.
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feldspáticas	 ocorrem	 pequenos	 porfiroblástos	
de	 feldspato	 potássico	 e	 plagioclásio	 na	 forma	
de	 augens.	 	 O	 plagioclásio	 (albita-oligoclásio)	
são	anédricos,	recristalizados	em	subgrãos	e	sob	
a	 forma	 de	 augen	 e	 completamente	 alterados	
para	 argilominerais.	 O	 feldspato	 potássico	 é	
anédrico,	 por	 vezes	 alongados,	 recristalizados	
em	subgrãos	e	também	na	forma	de	augen.	Os	
cristais	 de	 quartzo	 estão	 totalmente	 estirados	
exibindo	 estruturas	 do	tipo	 ribon	 e	 flaser,	 com	
lamelas	de	deformação.	A	biotita	altera-se	clorita	
que	se	associa	com	opacos,	Os	minerais	opacos	
(ilmenita	 e/ou	 oxido	 de	 ferro)	 são	 anédricos	
e	 comumente	 alongados,	 ocorrendo	 entre	 as	
bandas	 quartzo-feldspáticas.	 Localmente	 tem-
se	ilmenita	alterada	para	leucoxênio.	A	rocha	foi	
classificada	 como	 milonito,	 metamorfisado	 na	
fácies	 anfibolito,	 com	 protólito,	 possivelmente	
subvulcânico.

3.5 – COMPLEXO TAMBORIL – 
SANTA QUITÉRIA

O	 Complexo	 Tamboril	 –	 Santa	 Quitéria	
corresponde	 a	 um	 complexo	 ígneo-anatético	
que	 foi	 definido	 por	 Campos	 et	 al.	 (1976)	 e	
delineado	no	Mapa	Geológico	do	Ceará	(1983).	
Na	 concepção	 de	 Fetter	 (1999)	 e	 Fetter	 et	 al.	
(2003)	trata-se	de	um	complexo	granito-gnaisse-
migmatítico	 de	 idade	 neoproterozoica,	 de	
dimensões	batolíticas,	que	apresenta	sucessivas	
fases	 de	 magmatismo	 e	 deformação.	 Na	 folha	
Parambu,	tal	complexo	ocorre	dominantemente	
na	porção	nordeste	e	está	subdividido	em:	i)	um	
núcleo	granito-gnaíssico	porfirítico	com	foliação	
de	 baixo	 ângulo	 e	 com	 porções	 isotrópicas	
preservadas	 da	 deformação;	 ii)	 uma	 porção	
diatexítica	contendo	resistatos	de	rochas	cálcio-
silicáticas,	 anfibolitos	 e	 ortognaisses	 cinzentos;	
várias	 áreas	 de	 ocorrências	 de	 metatexitos	
rosados	e	cinzentos;	plutons	de	granitos	rosados	
e	 cinzentos	 isotrópicos	 de	 granulação	 média	
denominados	 de	 granitóides	Gado	 Bravo	 e	 um	
pluton	de	rocha	máfica,	denominado	de	Diorito	
Boi	(Figura	3.8).

3.5.1 – Granitoides Santa Quitéria 
(NP3δtsq)

O	 Granitoide	 Santa	 Quitéria	 ocorre,	
principalmente,	 na	 porção	 nordeste	 da	 folha,	

ocupa	 uma	 área	 de	 146	 km2	 e	 é	 formado	 por	
um	 núcleo	 composto	 por	 granitos	 porfiríticos	
isotrópicos	 de	 cor	 rosa	 e	 cinza,	 envolvido	 por	
augen	 gnaisse.	 Outros	 cinco	 plutons	 menores	
de	 granito	 isotrópico	 de	 cor	 rosa	 ocorrem	
espalhados	na	área	da	folha	e	foram	denominados	
de	 granitos	 Gado	 Bravo.	 O	 augen	 gnaisse	 é	
de	 cor	 rosa	 a	 bege,	 possui	 foliação	 de	 baixo	
ângulo	e	 comumente	aparece	moderadamente	
intemperizado.	 Suas	 melhores	 exposições	 dos	
granitos	 isotrópicos	 ocorrem	 nas	 proximidades	
de	Massapé,	nos	pontos	DF-99,	DF-100	e	DF-104.	
Já	 os	 gnaisses	 porfiríticos	 possuem	 melhores	
exposições	no	perfil	entre	os	pontos	DF-17	e	DF-
31,	na	região	de	Novo	Assis.

Ao	 microscópio,	 foram	 descritos	
sienogranitos,	 monzogranitos	 e	 quartzo	
monzonitos	 de	 coloração	 cinza	 clara	 a	 rosada,	
granulação	 média	 a	 grossa,	 compostos	
essencialmente	 por	 feldspato	 potássico	
(microclina,	 pertita	 e	 mesopertita)	 (29-51%),	
plagioclásio	 (albita-oligoclásio)	 (18-36%)	
e	 quartzo	 (11-28%),	 tendo	 biotita	 (2-9%)	
como	 máfico	 principal,	 com	 ou	 sem	 anfibólio	
(hornblenda)	(0-5%).	Além	de	opacos	(magnetita	
e	 ilmenita),	 apatita,	 titanita	 e	 zircão	 ocorrem	
como	 principais	 fases	 acessórias	 e	 allanita	 e	
epidoto	aparecem	eventualmente.	A	muscovita,	
o	carbonato	e	a	clorita	são	produtos	de	alteração.	
As	 porções	 sem	 deformação	 exibem	 textura	
granular,	 enquanto	 as	 deformadas	 possuem	
paragêneses	 da	 fácies	 anfibolito.	 As	 porções	
gnáissicas	 estão	 foliadas	 e	 exibem	 texturas	
granoblásticas	 com	 orientação	 dos	 principais	
constituintes	 e	 também	 porfiroblásticas	
com	 porfiroblastos	 de	 feldspato	 potássico	 e,	
eventualmente,	de	plagioclásio.	

3.5.2 – Diatexitos (NP3γtsd)

Os	 diatexitos	 (Figura	 3.8d)	 aparecem	
em	três	porções	do	mapa,	ocupando	uma	área	
de	 aproximadamente	 436	 km2,	 em	 contato	
com	 diversas	 unidades	 litoestratigráficas	 que	
ocorrem	na	folha.	Possui	ótimas	exposições	em	
quase	toda	a	área	de	ocorrência,	destacando-se	
as	regiões	onde	se	encontram	os	pontos.

Nos	afloramentos,	comumente	ocorrem	
com	 granulação	 grossa,	 cores	 que	 variam	 do	
cinza	ao	rosa	claro,	com	porções	porfiríticas,	raras	
zonas	miloníticas,	 foliação	 levemente	ondulada	



Programa Geologia do Brasil

30

e	de	baixo	ângulo	e	estruturas	dos	tipos	schollen,	
Shilieren	 e	 nebulítica.	 Outra	 característica	 dos	
diatexitos	é	a	presença	de	enclaves	de	anfibolito,	
diques	 sin-plutônicos	 máficos	 e	 injeções	 de	
granito	 rosa.	 Ótimas	 exposições	 ocorrem	 nos	
pontos	 DC-149,	 próximo	 a	 Maxixe;	 DF-08,	
próximo	a	 São	 João;	DF-46	e	DF-47,	 próximo	a	
São	Joaquim.

Ao	 microscópio	 os	 diatexitos	 são	 de	
coloração	cinza	rosado	a	cinza	avermelhado,	com	
pontuações	 de	 minerais	 máficos,	 granulação	

fina	 a	 grossa,	 composição	 sienogranítica,	
monzogranítica	 e	 granodiorítica,	 apresentando	
estruturas	 schlieren,	 nebulítica	 e	 schöllen e 
enclaves	 de	 ortognaisses,	 anfibolitos	 e	 rochas	
cálcio-silicáticas.	 Ocasionalmente	 podem	
apresentar	 diques	 sinplutônicos	 (gabronoritos)	
e	 enclaves	 de	 metatexitos.	 Exibem	 texturas	
granulares	 hipi-	 a	 xenomórficas,	 granoblásticas	
e	porfiríticas	e	são	constituídas	essencialmente	
por	 feldspato	 potássico	 (microclina,	 pertita	
e	 micropertita)	 (20-51%),	 quartzo	 (20-32%),	

Figura 3.7 –	Principais	litotipos	da	Formação	Caraúbas.	a)	muscovita	quartzito	com	foliação	milonítica;	b)	rocha	metavulcânica	
ácida;	c)	anfibolito	composto	por	hornblenda-tremolita	e	talco;	d)	microfotografia	do	anfibolito	composto	por	hornblenda-
tremolita	(85%),	talco	(10%)	e	opacos	(5%);	e)	metaquartzo	diorito,	de	granulação	muito	fina,	foliado,	composto	anfibólio,	
clinopiroxênio	e	plagioclásio;	f)	microfotografia	do	metaquartzo	diorito	com	textura	granoblástica,	granulação,	formada	por	
anfibólio	(hornblenda)	e	plagioclásio,	clinopiroxênio	(diopsídio)	e	quartzo	intersticial,	além	de	opacos.
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plagioclásio	 (albita-oligoclásio)	 (12-45%),	
frequentemente	 argilizado,	 e	 biotita	 (0-10%)	
como	 principal	 máfico.	 Como	 fases	 acessórias	
aparecem	 minerais	 opacos,	 zircão	 e	 apatita.	
A	 titanita	 e	 allanita	 ocorrem	 com	 menor	
freqüência.	 Como	 produtos	 de	 alteração	
têm-se	 principalmente	 clorita	 (0-18%)	 e,	
subordinadamente,	muscovita	e	carbonato.	

Os	 resistatos	 são	 de	 rochas	 básicas	
e	 cálcio-silicáticas.	 As	 rochas	 básicas	 são	
plagioclásio	anfibolitos,	foliados,	coloração	cinza	
escuro	e	granulação	fina.	Ao	microscópio	exibem	
textura	 granoblástica	 a	 granonematoblástica	
e	 são	 compostos	 por	 anfibólio	 (hornblenda	 e	
tremolita)	 (45-63%)	 e	 plagioclásio	 (andesina)	
(18-37%),	 com	 ou	 sem	 piroxênio	 (diopsídio)	
(0-17%)	 e	 biotita	 (0-11%).	 Subordinadamente	
tem-se	 quartzo	 e	 como	 minerais	 acessórios	 a	
titanita,	opacos,	 apatita	e	 zircão.	 	 Já,	 as	 rochas	
cálcio-silicáticas	 são	 de	 cor	 cinza	 esverdeado,	
granulação	 fina	 a	 média,	 foliadas,	 por	 vezes,	
bandadas,	 compostas	 essencialmente	 por	
anfibólio	(hornblenda)	(10-55%),	plagioclásio	(20-
31%)	 e	 clinopiroxênio	 (diopsídio-hedenbergita)	
(8-46%).	Escapolita	 (18%)	e	 feldspato	potássico	
(microclina)	(11%)	ocorrem	raramente,	enquanto	
quartzo	 está	 sempre	 presente	 em	 quantidade	
subordinada	 (7%).	 As	 fases	 acessórias	 mais	
comuns	 são	 minerais	 opacos,	 titanita,	 epidoto	
e	apatita	e,	menos	comuns	são	zircão	e	allanita.	
Apresentam	 predominantemente	 texturas	
granoblásticas,	 embora	 também	 se	 observe	
textura	 granonematoblástica,	 formada	 por	
cristais	 alongados	 e	 orientados	 de	 anfibólio	 e	
clinopiroxênio,	 alternados	 com	 plagioclásio,	
feldspato	 potássico	 e	 quartzo.	 Estas	 rochas	
têm	 como	 protólitos	 rochas	 sedimentares	 que	
foram	metamorfisadas	 em	 condições	 de	 fácies	
anfibolito.

3.5.3 – Metatexitos (NP3γtsm)

Os	metatexitos	(Figura	3.8c)	ocorrem	
em	quatro	 áreas,	 principalmente	na	porção	
oeste	 e	 norte	 da	 folha,	 ocupando	 uma	
área	 de,	 cerca	 de,	 134	 km2	 e	 os	 melhores	
afloramentos	podem	ser	vistos	próximo	aos	
povoados	Gavião,	 no	perfil	 entre	os	 pontos	
DC-261	e	DC-264,	e	Algodões,	no	perfil	entre	
os	pontos	DC-222	e	DC-226.

Nos	afloramentos,	os	metatexitos	são	

estromáticos,	 ,	 cores	 cinza	 claro	 e	 rosa,	 às	
vezes,	finamente	foliados	com	dobras	suaves,	
de	 granulação	 média	 a	 grossa,	 compostos	
por	 feldspato,	 quartzo,	 biotita	 e	 hornblenda	
e	 podendo	 conter	 porções	 porfiríticas.	
Constituem	 litotitos	 ricos	 em	 horblenda	
(hornblenda	 metatexitos)	 e	 em	 biotita	
(biotita	metatexito).	É	comum	a	presença	de	
restitos	de	anfibolitos	e	mesossoma	 rico	em	
biotita.	Estas	rochas	constantemente	afloram	
bastante	intemperizadas.

3.6 – GRANITOIDE ITAPORANGA 
(NP3Γ2I) 

O	 Granitoide	 Itaporanga	 (Figura	 3.9)	
ocorre	 na	 zona	 de	 cisalhamento	 Senador	
Pompeu,	 no	 sudoeste	 da	 folha,	 ocupando	
uma	área	de	9,3	km2,	está	em	contato	com	os	
quartzitos	 da	 sequência	 Arneiroz	 e	 recoberto	
pelos	 arenitos	 do	 Grupo	 Serra	 Grande.	 Ótimas	
exposições	podem	ser	vistas	na	BR-020,	próximo	
ao	limite	entre	os	estados	do	ceará	do	Piauí	no	
ponto	DC-29,	próximo	a	Catolé	no	ponto	DF-96,	
e	próximo	a	Croata	no	ponto	DC-352.	

Este	 granitóide	 é	 sin-tectônico,	 está	
milonitizado,	 apresenta	 foliação	 vertical	 a	
subvertical,	 cor	 cinza	 escuro	 a	 médio,	 contém	
porfiroblastos	orientados	segundo	a	cinemática	
dextral	da	zona	de	cisalhamento,	disseminados	
em	uma	matriz	fina	milonítica.	

3.7 – MAGMATISMO OITI (NP3γ3I)

O	 magmatismo	 Oiti	 (Figura	 3.10)	
é	 representado	 por	 um	 pluton	 de	 granito	
tardi-	 a	 pós-tectônico	 que	 ocorre	 na	 borda	
da	 Bacia	 do	 Cococi,	 recobrindo	 uma	 área	 de	
aproximadamente	 98	 km2.	 Está	 em	 contato	
tectônico	 no	 seu	 limite	 sul	 com	 as	 rochas	
sedimentares	do	Grupo	Rio	Jucá,	através	de	uma	
zona	de	cisalhamento	discreta	e,	com	as	rochas	
do	 embasamento	 precambriano	 pertencentes	
aos	complexos	Tamboril	–	Santa	Quitéria	e	Ceará,	
a	norte.	Ótimas	exposições	podem	ser	vistas	nos	
perfis	 entre	 São	 Vicente	 e	 Gurguéia,	 entre	 os	
pontos	DC-150	e	DC-157	e	no	perfil	entre	Baixas	
e	Riacho	do	Mirador,	entre	os	pontos	DC-196	e	
DC-201.

O	granito	é	de	cor	vermelha	a	rosa	escura,	
granulação	variável,	de	grossa	a	fina,	isotrópico,	
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às	vezes	muito	fraturado,	pouco	intemperizado,	
com	raros	enclaves	de	diorito	e	restitos	de	rochas	
supracrustais.	 Foram	descritas	pelo	menos	 três	
fácies	 diferentes:	 uma	 de	 granulação	 média	 a	
grossa,	 isotrópica,	 composta	 por	 k-feldspato,	
quartzo	 e	 anfibólio;	 uma	 fácies	 subvulcânica,	
de	 granulação	 fina;	 e	 outra	 semelhante	 ao	 um	
granito	alcalino,	pobre	em	quartzo,	de	granulação	
média.	Em	alguns	afloramentos	exibe	uma	fácies	
porfirítica,	rica	em	k-feldspato.

Em	 lâmina,	 o	 Magmatismo	 Oiti	 é	
representado	 por	 sienogranitos	 sódicos,	
quartzo	 sienitos,	 álcali	 granitos	 e	 mais	
raramente	 monzogranitos,	 isotrópicos,	
de	 coloração	 rosada	 e	 granulação	
variando	 de	 fina	 a	 média.	 Apresentam	
predominantemente	texturas	granulares	hipi-	
a	xenomórficas	e,	localmente	textura	gráfica,	
dada	 pelo	 intercrescimento	 de	 feldspato	
potássico	e	quartzo.	 São	 rochas	 constituídas	
mineralogicamente	 por	 feldspato	 potássico	
(30-65%),	 presente	 em	 cristais	 pertíticos,	
micropertíticos,	 normalmente	 albitizados	 e,	
mais	 raramente,	 com	a	macla	da	microclina;	

plagioclásio	(albita-oligoclásio)	(12-33%),	por	
vezes,	 completamente	 argilizado	 e	 quartzo	
(8-37%),	 com	ou	 sem	anfibólio	 (hornblenda)	
(0-12%)	 e	 biotita	 (0-13%),	 além	 de	minerais	
opacos	 (óxidos	 de	 ferro)	 como	 principais	
fases	acessórias	e,	eventualmente,	zircão.

3.8 – MAGMATISMO GUARIBAS (ε3λg)
O	 Magmatismo	 Guaribas	 (Figura	 3.11)	

foi	 descrito	 inicialmente	 por	 Almeida	 (1987),	
na	 região	 de	 Tauá,	 como	 enxame	 de	 diques	
Guaribas	 ou	 enxame	 de	 Tauá,	 composto	 por	
diques	 lineares	 de	 distribuição	 não	 muito	
homogênea,	 subparalelos,	 alinhados	 110º	 Az,	
com	 espaçamentos	 que	 variam	 de	 80cm	 a	 1,4	
km.	 Os	 principais	 litotipos	 descritos	 na	 região	
foram	 riolitos,	 granitos,	 riodacitos	 e	 quartzo	
sienitos.	Na	Folha	Várzea	do	Boi,	sua	orientação	
parece	ser	controlada	pela	zona	de	cisalhamento	
de	 Tauá	 (com	 orientação	 aproximada	 N-S),	
enquanto	 na	 folha	 Parambu,	 é	 controlada	
pela	 zona	 de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu	
(aproximadamente	E-W).

Figura 3.8	 –	Os	principais	 litotipos	do	Complexo	Tamboril	 –	 Santa	Quitéria.	 a)	 rocha	granítica	porfirítica	 com	matriz	
predominantemente	 máfica;	 b)	 granitoide	 Santa	 Quitéria,	 porfirítico	 deformado	 com	 foliação	 de	 baixo	 ângulo;	 c)	
metatexito	 dobrado	 cortado	 por	 dique	 pegmatítico;	 d)	 diatexito	 com	 restitos	 de	 ortognaisse	 granítico	 cinzento;	 e)	
fragmento	 do	 corpo	 de	 gabro	 norito	 isotópico;	 f)	 bloco	 de	 resistato	 de	 rocha	 calciossilicática	 cortada	 por	 veios	 de	
quartzo,	comumente	encontrado	imerso	nos	diatexitos.
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Na	 folha	Parambu,	o	enxame	de	diques	
Guaribas	 ocorre	 na	 porção	 sudeste	 da	 folha,	
cortando	 principalmente	 os	 granitos	 Oiti	 e	 os	
diatexitos	do	Complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria,	
e	 mais	 raramente,	 rochas	 do	 Complexo	 Ceará	
e	 o	 Granitoide	 Santa	 Quitéria.	 Sua	 orientação	
principal	 é	NE-SW,	aproximadamente	45º	 -	50º	
Az.	 Ótimas	 exposições	 podem	 ser	 vistas	 nos	
pontos	 DC-147,	 próximo	 a	Maxixe,	 e	 no	 ponto	
DC-115,	próximo	a	Cruzeta.

Afloram	 na	 região	 rochas	 vulcânicas	 e	
subvulcânicas	ácidas	a	intermediárias,	isotrópicas,	
microporfiríticas,	com	matriz	afanítica	e	fanerítica	
fina,	 de	 cor	 bege	 a	 cinza	 clara,	 na	 forma	 de	
diques	 lineares.	 Em	 termos	 petrográficos,	 foram	
classificados	 como	 riolitos	 sódicos,	 de	 coloração	
cinza	 clara	 e	 esverdeada,	 com	 granulação	 fina	
e	 aspecto	 maciço.	 Exibem	 textura	 porfirítica	 e	
traquítica.	Nos	riolitos	porfiríticos	são	observados	
fenocristais	de	feldspato	potássico	pertítico	(14%),	
por	 vezes,	 albitizados	e	de	aegirina-augita	 (10%),	
envoltos	 por	 uma	 matriz	 fina	 a	 microclistalina	
de	 composição	 quartzo-feldspática	 (60%)	
recristalizada,	com	micrólitos	fibrosos	agregados	de	
crocidolita	(15%)	e	opacos,	estes,	provenientes	da	
alteração	da	aegirina-augita	e	da	crocidolita.	Já	nas	
rochas	vulcânicas	com	textura	traquítica,	observa-
se	uma	massa	fina	(criptocristalina)	de	composição	
quartzo-feldspática	 (62%)	 com	 micrólitos	 de	
aegirina	 (23%)	 e	 de	 anfibólio	 (hastingsita)	 (12%),	
além	de	alguns	fenocristais	de	feldspato	potássico	
pertíticos	 albitizados,	 de	 quartzo	 com	 extinção	
ondulante	 e	 lamelas	 de	 deformação,	 e	 minerais	
opacos	como	fases	acessórias.

Já,	o	riolito	sódico,	descrito	no	ponto	DC-
13,	é	uma	rocha	afanítica	de	coloração	cinza	com	
pontuações	 esbranquiçadas.	 Ao	 microscópio	
apresenta	 textura	 porfirítica,	 constituída	 por	
fenocristais	euédricos	e	subédricos	de	feldspato	
potássico	(pertitas	e	micropertitas)	e	de	quartzo	
subarredondado	 com	 engolfamento	 típico	 de	
embaiamento	 envoltos	 por	 uma	 matriz	 muito	
fina	 de	 composição	 essencialmente	 quartzo-
feldspática,	com	micrólitos	de	epidoto	e	aegirina-
augita,	com	aspecto	fibroso	e	oxidado,	além	de	
opacos	(grafita	e	pirita/magnetita).	

3.9 – GRUPO RIO JUCÁ (εOrj)

A	Bacia	 do	Cococi,	 situada	no	 sudoeste	
do	 Ceará,	 é	 materializada	 pelas	 rochas	

sedimentares	 do	 Cambriano	 pertencentes	
ao	 Grupo	 Rio	 Jucá.	 Tal	 grupo	 foi	 inicialmente	
denominado	 de	 Formação	 Rio	 Jucá	 (BRASIL/
SUDENE/	 ASMIC,	 1967).	 Posteriormente,	
esta	 nomenclatura	 foi	 novamente	 utilizada	
por	 Oliveira	 et	 al.	 (1974),	 que	 subdividiram-
na	 em	 duas	 fácies	 distintas,	 uma	 arcosiana	
grosseira,	 incluindo	 conglomerados	 e	 brechas;	
e	 outra,	mais	 pelítica,	 com	 folhelhos,	 siltitos	 e	
arenitos	 interdigitados	 com	 conglomerados	 (in	
Vasconcelos	 et	 al.	 1998).	 No	 mapeamento	 da	
folha	 Iguatú,	 na	 escala	 1:250.000,	 Vasconcelos	
et	 al.	 (op.	 cit.)	 modificaram	 a	 nomenclatura	
para	 Grupo	 Rio	 Jucá	 e	 o	 subdividiram	 em	 três	
formações:	 Angico	 Torto,	 Cococi	 e	 Melancia.	
Está	 será	 a	nomenclatura	 adotada	no	presente	
projeto.

3.9.1 – Formação Riacho Angico Torto 
(εOrjt)

A	 Formação	 Riacho	 Torto	 é	 a	 unidade	
basal	 do	 Grupo	 Rio	 Jucá	 que	 ocupa	 uma	 área	
de,	 aproximadamente,	 188	 km2	 e	 ocorre	
principalmente	 sob	 a	 forma	 de	 uma	 camada	
contínua	bordejando	o	limite	norte	da	Bacia	do	
Cococi.	O	seu	contato,	a	norte,	com	as	rochas	do	
embasamento	precambriano	é	tectônico	e	se	faz	
através	de	uma	zona	de	cisalhamento	discreta.	Já	
o	seu	contato	com	as	rochas	da	Formação	Cococi	
é	 concordante	 e	 gradacional.	 De	 acordo	 com	
Vasconcelos	 et	 al.	 (1998),	 litologicamente	 essa	
formação	 constitui	 uma	 fácies	 essencialmente	
psefítica,	 onde	 predominam	 conglomerados	
polimíticos,	 brechas	 de	 falha,	 arenitos	
conglomeráticos	 arcosianos,	 com	 intercalações	
subordinadas	 de	 arenitos	 mais	 finos	 e	 siltitos,	
no	topo	(Figura	3.12).	No	mapeamento	da	folha	
Parambu,	foram	descritas	nesta	unidade	brechas	
cataclásticas,	 conglomerados	 polimíticos,	
arenitos	arcosianos	e	siltitos.

a) Brechas e conglomerados polimíticos
As	 brechas	 e	 conglomerados	

polimíticos	 são	 do	 tipo	 matriz-suportada.	 A	
matriz	 é	 arenosa	 grossa,	mal	 selecionada,	 de	
cor	 vermelha	 escura,	 formada	 por	 grãos	 de	
diversos	materiais	 (quartzo,	 feldspato,	 rochas	
vulcânicas	ácidas,	 granitos	alcalinos,	etc.).	Os	
seixos	e	 fragmentos	 são	de	veios	de	quartzo,	
granito,	 anfibolito	 e	 rochas	 vulcânicas,	 com	
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variável	 grau	 de	 arredondamento	 (bem	
arredondados,	subarredondados	e	angulosos),	
mal	 selecionados	 e	 possuem	 dimensão	
centimétrica.	 Os	 fragmentos	 de	 rochas	
vulcânicas	 ácidas	 são	 vesiculares.	 Em	 alguns	
locais	 exibe	 acamamento	 bem	definido	 pelas	
camadas	 de	 arenitos	 microconglomeráticos	
grossos,	 intercalados	 com	 camadas	
conglomeráticas.

Petrograficamente,	 as	 brechas	 e	
microbrechas	são	rochas	de	coloração	rosada,	de	
granulação	média	e	grossa,	mal	 selecionadas	e	
imaturas.	Exibem	textura	clástica	compostas	por	
clastos	 angulosos	 e	 subangulosos	 de	 feldspato	
potássico	 (microclina	 e	 pertita),	 plagioclásio,	
frequentemente	 alterado	 para	 argilominerais	
e,	 quartzo,	 em	 grãos	 angulosos,	 com	 extinção	
ondulante	 e	 lamelas	 de	 deformação	 e	 ainda	
por	 fragmentos	 angulosos	 de	 rochas	 ígneas	
(plutônicas	 e	 vulcânicas)	 e	metamórficas,	 além	
de	 biotita,	 opacos,	 muscovita	 e	 calcita.	 Os	
clastos	e	fragmentos	são	unidos	por	matriz	fina	
composta	 por	 diminutos	 grãos	 de	 feldspato	
potássico,	plagioclásio	e	quartzo	e	precipitados	

de	 óxido	 de	 ferro.	 Também	 são	 observadas	
brechas	 formadas	 unicamente	 por	 fragmentos	
de	 rocha,	 cimentados	 tanto	por	matriz	argilosa	
muito	 fina	 e	 escura	 como	 por	 matriz	 arenosa	
de	textura	siliciclástica	constituída	por	grãos	de	
quartzo,	 feldspato	 e	 finas	 lamelas	 de	 biotita	 e	
muscovita.

b) Arenitos Arcoseanos
Os	 arenitos	 são	 de	 granulação	 fina,	 cor	

marrom	 avermelhado	 e	 exibem	 acamamento	
suavemente	inclinado,	definido	pela	estratificação	
plano-paralela	 com	 sets	 que	 variam	 de	 poucos	
centímetros	 até	 um	 metro	 de	 espessura.	
Outra	 estrutura	 comumente	 observada	 é	 a	
estratificação	 cruzada	 acanalada.	 Estão	 pouco	
ou	nada	 intemperizados	e	em	certos	 locais	gera	
uma	 feição	 semelhante	 à	 esfoliação	 esferoidal.	
Comumente	 possui	 diaclasamento	 em	 pelo	
menos	 três	 direções.	 É	 comum	 a	 intercalação	
com	 siltitos	 de	 cor	 marrom	 avermelhada	 com	
cristais	 de	 sericita	 disseminados.	 Em	 certos	
locais	 apresenta	 intercalação	 de	 estreitas	
camadas	 microconglomeráticas	 com	 grãos	 bem	

Figura 3.9	–	Magmatismo	Itaporanga.	a)	rocha	granitoide	milonítica,	com	foliação	subvertical	correlacionada	a	zona	de	
cisalhamento	Senador	Pompeu;	b)	microfotografia	do	milonito	composto	de	k-feldspato,	plagioclásio,	quartzo	e	biotita;	
c)	rocha	milomítica	cinzenta	com	porfiroblastos	rotacionados,	também	correlacionados	a	zona	de	cisalhamento	Senador	
Pompeu;		d)	detalhe	dos	porfiroblastos	com	indicação	de	movimento	dextral.
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arredondados	 e	 no	 topo	 dos	 sets	 deposicionais	
pode	 conter	 finas	 camadas	 de	 argilito.	 Raras	 às	
vezes	aparecem	lentes	de	argilito	verde.

Ao	 microscópio,	 os	 arenitos	 arcosianos	
são	 rochas	 de	 coloração	 rosada,	 granulação	
muito	 fina	 e	 composição	 essencialmente	
quartzo-feldspática.	 Apresentam	 textura	
clástica,	 mal	 selecionada,	 imatura,	 sendo	
formadas	por	clastos	angulosos	e	subangulosos,	
com	 contatos	 pontuais	 e,	 raramente	 retos,	

de	 feldspato	 potássico	 (microclina	 e	 pertita),	
plagioclásio	 e	quartzo,	 além	de	placas	de	 illita,	
muscovita	 e	 biotita.	 Os	 opacos	 ocorrem	 sob	 a	
forma	 de	 precipitados	 oxidados	 cimentando	
a	maioria	 dos	 clastos	 e	 raros	 grãos	 de	 apatita.	
Foram	descritos	também	fragmentos	de	rochas	
quartzosas	 de	 origem	 metamórfica,	 clastos	 de	
epidoto	e	carbonato,	este	último	presente	como	
clasto,	 produto	 de	 alteração	 do	 plagioclásio	 e	
precipitado	 cimentando	 alguns	 grãos.	 A	matriz	

é	argilosa	fina	e	oxidada.	Os	clastos	de	quartzo	
e	 feldspato,	 algumas	 vezes,	 exibem	 linhas	 de	
crescimento	 sintaxial	 e	 uma	 fina	 película	 de	
precipitação	 de	 óxido	 de	 ferro.	 Alguns	 clastos	
de	 quartzo	 são	 monocristalinos	 e	 apresentam	
leve	 extinção	ondulante,	 podendo	em	algumas	
amostras	 se	 apresentam	 recristalizados	 em	
finíssimos	 grãos	 e	 ainda	 deformados,	 com	
recristalizados	alongados,	 lembrando	“ribbons”,	
indicando	 assim	 uma	 origem	 metamórfica.	
As	 placas	 de	 mica,	 quando	 presentes,	 estão	
arqueadas	 e	 moldadas	 sobre	 os	 clastos,	
indicando	uma	incipiente	compactação.	

c) Siltitos
Os	 siltitos	 ocorrem	 comumente	

intercalados	 com	 os	 arenitos	 arcosianos,	 de	
cor	 marrom	 avermelhado,	 laminado	 com	
diversas	 estruturas	 sedimentares,	 diagenéticas	
de	 deformacionais.	 Em	 certos	 afloramentos	
aparecem	 dobras	 suaves	 (DC-50).	 Podem	
constituir	 siltitos	 arenosos	 e	 argilosos,	 com	
estratificação	 plano-paralela,	 estratificação	
cruzada	e	marcas	de	ondas.

Ao	 microscópio,	 os	 siltitos	 são	 rochas	
siliciclásticas	de	coloração	marrom	avermelhada,	
granulação	 fina,	 com	 estratificação	 ondulada	 e	

Figura 3.10 –	Magmatismo	Oiti.	a)	afloramento	de	quartzo	sienito,	rocha	característica	do	magmatismo	Oiti;	b)	detalhe	
da	 foto	anterior,	mostrando	uma	rocha	rica	em	k-feldspato	e	hornblenda	 (pontuações	pretas);	c)	microfotografia	do	
quartzo	sienito	com	destaque	para	a	mineralogia	principal	e	processo	de	altibização	no	k-feldspato,	em	luz	natural;		d)	
em	nicois	cruzados.
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bandada,	 indicando	 várias	 fases	 de	 deposição.	
Apresenta	 granulação	 síltica,	 mal	 selecionada,	
com	 infiltração	 de	 argila	 oxidada	 cimentando	
os	 clastos.	 É	 composta	 por	 diminutos	 grânulos	
angulosos	de	feldspato	e	quartzo	e	por	finíssimas	
lamelas	 de	muscovita,	 biotita	 oxidada	 e	 clorita.	
Apresenta	ainda	 faixas	 com	maior	 concentração	
de	precipitados	oxidados	e	de	minerais	micáceos	
detríticos.	Na	superfície	dos	grãos,	os	precipitados	
de	óxido	de	ferro	formam	uma	fina	película.	Têm-
se	também	precipitados	de	carbonato	entre	grãos	
e	 intraclastos	 argilosos	 oxidados.	 Alguns	 cristais	
de	plagioclásio	apresentam	geminação	da	albita	
e	 albita-carlsbad,	 outros	 estão	 completamente	
alterados	 para	 illita.	 Os	 cristais	 de	 feldspato	
potássico	são	dificilmente	identificados,	podendo	
inclusive	 estar	 ausentes,	 enquanto	 os	 grãos	 de	
quartzo	 são	 monocristalinos.	 As	 finas	 lamelas	
de	muscovita,	 biotita	 e	 clorita	 amoldadas	 sobre	
os	 grãos,	 bem	 como	 os	 contatos	 pontuais,	 por	
vezes,	 retos	 entre	 estes	 indicam	uma	 incipiente	
compactação	 mecânica.	 A	 biotita	 ocorre	
geralmente	oxidada	e	alterada	para	opaco.	

3.9.2 – Formação Cococi (εOrjc)

Esta	 unidade	 ocorre	 na	 porção	 central	
da	bacia,	ocupa	uma	área	de	aproximadamente,	
118	km2,	composta	por	arenitos,	siltitos,	argilitos	
e	folhelhos,	em	uma	estrutura	semelhante	a	um	
homoclinal.	 Está	 em	 contato	 tectônico	 com	 os	
granitoides	miloníticos	Itaporanga,	através	da	zona	
de	cisalhamento	Senador	Pompeu,	na	porção	sul	
da	bacia.	Os	 contatos	 com	as	 formações	Riacho	
Angico	 Torto	 e	 Melancia,	 são	 gradacionais.	 De	
acordo	com	Vasconcelos	et	al.	(1998),	os	litotipos	

mais	 comuns	 dessa	 unidade	 são	 folhelhos,	
ardósias,	siltitos	calcíferos	e	argilitos,	de	coloração	
variando	de	vermelho	à	roxo.

Durante	o	mapeamento	foram	descritos	
em	 campo	 siltitos,	 argilitos,	 folhelhos	 roxos,	
arenitos	 e	 brechas	 cataclásticas	 associadas	
com	mineralização	de	Cu	e	Ba.	 Também	 foram	
descritas	rochas	pelíticas	com	clorita.	Na	porção	
oeste	 dessa	 unidade	 foram	 descritas	 rochas	
deformadas	contento	estreitas	zonas	miloníticas	
contendo	 clorita,	 exibindo	 foliação	 crenulada	
subvertical	e	uma	fina	camada	de	chert	milonítico	
(ponto	DC-40).	Nesta	unidade	também	é	comum	
a	presença	de	veios	de	barita.

As	camadas	de	folhelhos	roxos	ocorrem	
intercaladas	 com	 argilito	 verde	 bastante	
consolidado	e	 com	 raras	 lentes	de	 arenito	fino	
bem	 selecionado,	 que	 também	 é	 de	 cor	 roxa.	
Estes	 folhelhos	 são	 homogêneos	 e	 possuem	
filmes	 de	 material	 carbonáceo	 entre	 os	 sets	
deposicionais	 e	 também	 nas	 fraturas.	 O	
acamamento	está	suavemente	dobrado	e	possue	
ângulo	 de	 mergulho	 de	 até	 40º.	 Nos	 siltitos	
argilosos	 ocorrem	 intercalações	 de	 arenitos	 e	
argilitos	bege	claro	contendo	óxidos	dendríticos	
e	material	carbonáceo.

Ao	 microscópio,	 o	 siltito	 apresenta	
granulação	 muito	 fina,	 coloração	 castanha	
amarronzada	e	é	composto	por	material	argiloso	
oxidado,	 illita,	 feldspatos	 e	 quartzo.	 É	 uma	
rocha	 lutácea	 (grãos	menores	 que	 0,002	mm),	
onde	foram		identificados	material	argiloso	com	
precipitado	de	óxido	de	ferro,	illita	em	finíssimas	
lamelas	 e/ou	 esmectita	 e	 raros	 grânulos	 de	
feldspato	e	de	quartzo.	

O	argilito	é	uma	rocha	de	granulação	muito	

Figura 3.11 –	Magmatismo	Guaribas.	a)	foto	em	planta	de	um	dique	subvertical	de	uma	rocha	subvulcânica	cortando	os	
diatexitos	do	complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria;	b)	microfotografia,	com	nicois	cruzados,	de	uma	amostra	de	um	dique	
andesítico,	evidenciando	a	sua	composição	mineralógica.
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fina,	 composta	 por	 argila	 (montmorillonita	 e	
illita)	(75%),	quartzo	(15%),	biotita	(3%),	feldspato	
(2%),	 opacos	 (3%)	 e	 clorita	 (2%).	 Apresenta	
textura	silte-argilosa,	com	estratificação	marcada	
por	finas	lâminas	onduladas	a	dobradas,	onde	se	
tem	uma	maior	concentração	de	fração	argilosa	
escura,	 no	 caso	 a	 montmorillonita,	 que	 se	
encontra	um	pouco	oxidada.		Não	há	evidências	
de	compactação	mecânica	e	dissolução	de	grãos.	
Destacam-se	 nas	 porções	 mais	 claras,	 ou	 seja,	
com	pouca	montmorillonita,	diminutos	grânulos	
detríticos	e	angulares	de	quartzo	e	feldspatos,	e	
ainda	finíssimas	lamelas	de	illita,	biotita	e	clorita.	
Tem-se	 precipitação	 de	 óxido	 de	 ferro	 com	
formação	de	opacos.	

3.9.3 – Formação Melancia (εOrjm)

Aflora	em	uma	pequena	porção	no	limite	
sudeste	da	folha	Parambu,	de	aproximadamente	
4	 km2,	 em	 contato	 com	 a	 Formação	 Cococi,	 a	
norte	 e	 com	 a	 zona	 de	 cisalhamento	 Senador	
Pompeu,	 a	 sul.	 De	 acordo	 com	 Vasconcelos	
et	 al.	 (1998),	 a	 Formação	 Melancia	 está	 em	
contato	 discordante	 erosivo	 com	 a	 formação	
cococi	 e,	 em	 termos	 litológicos,	 é	 semelhante	a	
Formação	 riacho	 Angico	 Torto,	 sendo	 composta	
predominantemente	por	conglomerados,	brechas	
e	 microbrechas,	 depositadas	 em	 condições	
subaéreas	(Figura	3.13).

No	ponto	DC-175,	afloram	conglomerados	
polimíticos	 compostos,	 predominantemente,	 por	
seixos	de	anfibolito,	quartzo	e	feldspato.	A	matriz	é	uma	
areia	mal	selecionada	com	grãos	subarredondados.	
Os	 arenitos	 micro	 conglomeráticos	 que	 ocorrem	
intercalados	 possuem	 composição	 semelhante	 a	
dos	conglomerados,	diferenciando-se	somente	pela	
granulação.	

3.10 – GRUPO SERRA GRANDE

O	 Grupo	 Serra	 Grande	 (Carozzi	 et	 al.	
1975)	compreende	uma	sequência	Siluriana	que	
ocorre	na	base	da	Bacia	do	Parnaíba.	Esta	bacia	
formou-se	 sobre	 os	 riftes	 cambro-ordovicianos	
de	 Jaibaras,	 Jaguarapi,	Cococi,	 São	 Julião	e	São	
Raimundo	Nonato	(Brito	Neves	1998,	Góes	&	Feijó	
1994).	O	Grupo	Serra	Grande,	constituído	pelas	
formações	Ipu,	Tianguá	e	Jaicós,	foi	interpretado	
por	 Góes	 &	 Feijó	 (1994)	 como	 resultado	 da	
deposição	em	ambientes	flúvio-glacial	e	glacial,	

passando	a	 transicional	 (nerítico)	 e	 retornando	
às	 condições	 continentais	 (fluvial	 entrelaçado).	
O	 topo	do	Grupo	Serra	Grande	é	 representado	
pela	Formação	 Jaicós,	 composta	por	arenitos	e	
conglomerados	 que	 formam	 o	 relevo	 da	 Serra	
Grande,	situada	na	porção	leste	da	bacia	(Santos	
&	Carvalho	2009).

3.10.1 – Formação Jaicós (Ssgj)

Na	folha	Parambu,	os	arenitos	do	Grupo	
Serra	Grande,	que	afloram	na	escarpa	da	 serra	
e	 também	 nos	 baixios,	 foram	 correlacionados	
aqueles	da	Formação	Jaicós	e	ocupam	uma	área	
de,	aproximadamente,	611	km2.	

A	Formação	Jaicós	(Figura	3.14)	é	formada	
por	 arenitos	 mal	 selecionados,	 de	 granulação	
que	 varia	 de	 fina	 a	 grossa,	 contendo	 estreitas	
camadas	 microconglomeráticas	 com	 seixos	
arredondados.	Na	descrição	feita	utilizando	uma	
lupa	 bi-ocular,	 os	 arenitos	 foram	 classificados	
como	 quartzo	 arenitos	 e	 arenitos	 subarcósios,	
de	cor	bege	claro	e	rosada,	de	granulação	grossa	
a	fina,	contendo	grãos	e	micro-seixos	angulares	
a	 subangulares	 mal	 selecionado,,	 raramente	
sub-arredondados,	 com	 baixa	 esfericidade,	
geralmente	 são	 friáveis,	 às	 vezes	 silicificados,	
contém	concreções	ferruginosas	e	estratificações	
plano-paralelas,	cruzadas	e	cruzadas	acanaladas.

3.11 – MAGMATISMO RIO CEARÁ-
MIRIM (Jkβ)

É	um	magmatismo	com	afinidade	toleítica	
correlacionado	ao	processo	de	 rifteamento	em	
escala	global	e	a	atividade	de	hotspot	durante	a	
abertura	do	Atlântico	Sul	e	Equatorial	(Hollanda	
et	al.	2006).	Segundo	Hollanda	et	al.	 (op.cit),	a	
fonte	dos	basaltos	Rio	Ceará-Mirim	parece	estar	
relacionada	com	a	fusão	de	um	manto	litosférico	
enriquecido,	 desencadeado	 por	 uma	 anomalia	
térmica	 de	 longa	 duração,	 ou	 seja,	 pode	 estar	
relacionado	tanto	a	plumas	mantélicas	profundas	
quanto	 a	 células	 convectivas	 induzidas	 por	
descontinuidades	litosféricas.	

Na	 Folha	 Parambu,	 os	 diques	 de	
rochas	 vulcânicas	 toleíticas	 correlacionados	
ao	 magmatismo	 Ceará	 Mirim,	 ocorrem	
esporadicamente,	 interceptando	 rochas	 do	
embasamento	 precambriano	 pertencente	 aos	
complexos	 Ceará	 e	 Tamboril	 �	 Santa	 Quitéria,	
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alinhados	ENE-WSW	e	E-W.	Estes	diques	ocorrem	
próximos	 a:	 Cacimba	 Velha,	 no	 ponto	 DC-80	 e	
DC-81;	Poço	Preto,	no	ponto	DC-98;	Maquiné,	no	
ponto	DF-53;	e	Vieira	Gomes,	no	ponto	DF-35.

São	 rochas	 de	 coloração	 cinza	
escura	 a	 cinza	 esverdeada,	 com	 pontuações	
esbranquiçadas	 (plagioclásio),	 granulação	
muito	 fina	 e	 maciça,	 compostas	 por	 minerais	
máficos	 (anfibólio,	 biotita	 e	 piroxênio)	 e	
plagioclásio.	 Microscopicamente,	 exibem	

textura	 intergranular	 porfirítica,	 formada	 por	
fenocristais	 de	 plagioclásio	 em	 uma	 matriz	
fina	 .	 A	 matriz	 é	 constituída	 por	 ripas	 de	
plagioclásio	 (normalmente	 argilizado	 e,	 por	
vezes,	 saussuritizado	 para	 epidoto),	 biotita	
(alterada	 para	 clorita),	 clinopiroxênio,	 anfibólio	
fibroso	 (formado	 a	 partir	 do	 clinopiroxênio	 e	
da	horblenda)	e	prismático	associado	à	biotita.	
Como	fases	acessórias	foram	descritos	minerais	
opacos	(ilmenita	e/ou	óxido	de	ferro	e	pirita)	e	

Figura 3.12 –	Principais	litotipos	da	formação	Riacho	Angico	Torto.	a)	brecha	polimítica	matriz	suportada	com	fragmentos	
de	granito,	gnaisses	e	rochas	vulcânicas;	b)	microfotografia,	da	brecha	lítica	mal	selecionada	com	matriz	fina	e	oxidada	
portando		fragmentos	de	rocha	e	diversos	minerais,	em	luz	natural;	c)	afloramento	de	arenito	arcosiano	vermelho;	d)	
arenito	arcosiano	formado	por	grãos	angulosos	de	albita,	feldspato	potássico,	quartzo	e	finíssimas	lamelas	de	illita;	e)	
sequência	formada	pela	intercalação	de	siltitos	e	arenito	vermelhos;	f)	siltito	com	grãos	mal	selecionados,	com	infiltração	
de	argila	oxidada	cimentando	os	clastos,	composto	por	diminutos	grânulos	angulosos	de	feldspatos,	quartzo	e	finíssimas	
lamelas	de	muscovita,	biotita	oxidada	e	clorita.
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titanita.	 Também	 foram	 descritos	 minerais	 de	
alteração,	 tais	 como,	 epidoto,	 calcita	 e	 clorita.	
Observam-se	 ainda	 em	 algumas	 amostras	
pequenas	 vesículas	 preenchidas	 por	 material	
carbonático	e	finos	veios	de	calcita	com	clorita	
cortando	a	rocha.

3.12 – COBERTURAS 
SEDIMENTARES QUATERNÁRIAS

3.12.1 – Areias quartzosas finas bem 
selecionadas (Q1p3)

Ocorrem	 recobrindo	 os	 arenitos	 da	
Formação	Jaicós,	na	Bacia	do	Parnaíba,	ocupando	
uma	grande	área	de	663	km2,	 sobre	a	encosta	
da	Serra	Grande.	Esta	unidade	é	composta	por	
areias	 finas	 pouco	 consolidadas,	 contendo	
uma	 fração	 silte	 a	 argilosa	 de	 cor	 bege	 claro.	

Corresponde	 a	 camada	 de	 solo	 sobre	 a	 qual	
desenvolve	 a	 vegetação.	 Em	 alguns	 locais	 são	
vistas	áreas	de	onde	são	retiradas	como	material	
de	uso	imediato	na	construção	civil,	utilizada	na	
elaboração	de	tijolos	 e	massa	para	fixação	dos	
mesmos.

3.12.2 – Coberturas coluvio-aluvionares 
(Q2a)

	 Esta	 cobertura	 ocorre	 ao	 longo	
das	linhas	de	drenagem,	recobrindo	as	rochas	o	
embasamento	 Pre-cambriano	 e	 do	 Cambriano	
(Grupo	Rio	Jucá).	São	constituídas	principalmente	
por	material	mal	selecionado,	pouco	consolidado,	
as	vezes	arenosos,	argilosos	e	conglomeráticos,	
com	espessura	de	poucos	centímetros	podendo	
atingir	 até	 4	 metros	 de	 espessura.	 Em	 certos	
locais	 são	visíveis	estruturas	 sedimentares	com	
estratificações	plano-paralelas	e	cruzadas.

Figura 3.13 –	Principais	litotipos	da	formação	Melancia.	a)	intercalação	de	siltitos	e	argilitos	com	o	acamamento	com	alto	
ângulo;	b)	argilito	bege	claro	com	aspecto	maciço	e	com	fraturas	preenchidas	por	material	oxidado;	c)	folhelho	roxo	rico	
em	material	carbonoso;	d)	clorita	xisto	que	ocorre	próximo	a	zona	cataclástica,	onde	também	se	encontra	uma	camada	
de	metacherte.



Programa Geologia do Brasil

40

Figura 3.14 – Afloramentos	da	Formação	Jaicós,	Bacia	do	Paraníba,	Estado	do	Piauí.	a)	arenito	com	estratificação	cruzada	
de	grande	porte;	b)	arenito	com	o	acamamento	com	caimento	suave	para	oeste;	c)	feições	cársticas		em	arenito	(torres	
e	cavernas);	d)	pintura	rupestre	zoomórfica,	 localizada	na	entrada	da	caverna,	da	 foto	anterior;	e)	painel	de	pintura	
rupestre	em	abrigo	de	arenito	contendo	figuras	zoomórficas	e	antropomórficas;	f)	detalhe	da	foto	anterior	mostrando	
uma	pintura	zoomórfica	semelhante	as	existentes	no	Parque	Nacional	Serra	das	Capivarras-PI.
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4 – MAGMATISMOS NEOPROTEROZOICO E FANEROZOICO
Neste	 capítulo	 são	 apresentados	

os	 resultados	 dos	 estudos	 litogeoquímicos	
das	 rochas	 magmáticas	 neoproterozoicas	 e	
eocambrianas	 pertencentes	 ao	 Complexo	
Tamboril	 -	 Santa	 Quitéria,	 Granitoides	 Oiti	 e	
também	dos	diques	Guaribas.

As	 análises	 geoquímicas	 de	 rocha	 total	
foram	realizadas	nos	laboratórios	da	SGS Geosol, 
no	Brasil.	Foram	analisados	os	elementos	maiores	
(SiO2,	TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, MnO, Na2O, 
K2O, P2O5)	 por	 fusão	 com	 metaborato	 de	 lítio	
com	 determinação	 por	 ICP-ES	 e	 os	 elementos	
menores	 e	 traços,	 inclusive	 os	 elementos	 de	
terras	 raras	 (Ba,	Be,	Co,	Cs,	Ga,	Hf,	Nb,	Rb,	 Sn,	
Sr,	Ta,	Th,	U,	V,	W,	Zr,	Y,	 La,	Ce,	Pr,	Nd,	Sm,	Eu,	
Gd,	 Tb,	 Dy,	 Ho,	 Er,	 Tm,	 Yb,	 Lu)	 por	 fusão	 com	
metaborato	de	lítio	com	determinação	por	ICP-
MS.	Os	elementos	Mo,	Cu,	Pb,	Zn,	Ni,	As,	Cd,	Sb,	
Bi,	Ag,	Au,	Hg,	Tl	e	Se	tiveram	abertura	realizada	
por	diluição	com	água	régia	e	a	dosagem	por	ICP-
MS. 

4.1 – COMPLEXO TAMBORIL – 
SANTA QUITÉRIA

Foram	 analisadas	 20	 amostras	 do	
Complexo	 Tamboril	 -	 Santa	 Quitéria,	 sendo	 9	
amostras	 do	 granitoide	 Santa	 Quitéria	 e	 11	
amostras	dos	diatexitos.	Os	elementos	maiores,	
traços	e	terras	raras	podem	ser	vistos	na	tabela	
4.1.	 O	 conteúdo	 de	 SiO2	 nos	 granitoides	 Santa	
Quitéria	 varia	 entre	 80,24%	 e	 60,82%,	 Al2O3 
entre	 12,73%	 e	 16,29%,	 Fe2O3	 entre	 4,58%	 e	
0,65%	e	o	álcalis	total	entre	10,58%	e	8,48%.	Os	
diatexitos	 possuem	SiO2	 entre	 79,52	 e	 54,51%,	
Al2O3	entre	21,10%	e	10,72%,	Fe2O3	entre	6,68%	
e	0,57%	e	o	álcalis	total	entre	16,73%	e	7,94%.	
Ao	 observarmos	 a	 variação	 dos	 elementos	
maiores	 em	 relação	 a	 SiO2,	 nota-se	que	 com	o	
aumento	 da	 SiO2	 ocorre	 a	 diminuição	 de	 TiO2, 
Al2O3, MgO, CaO, FeOtot	e	K2O	o	que	evidencia	um	
trend	 de	diferenciação.	As	 rochas	do	 complexo	
apresentam	o	conteúdo	de	álcalis	total	alto	entre	
16,73%	e	7,94%.

No	diagrama	AFM,	as	rochas	do	complexo	
possuem	afinidade	cálcio-alcalina	e	no	diagrama	
R1-R2	as	amostras	aparecem	aproximadamente	
alinhadas	 compondo	 um	 trend	 sub-alcalino	

(Figuras	4.1a	e	4.1b).	De	acordo	com	a	classificação	
geoquímica	 dos	 granitoides	 proposta	 por	 Frost	
et al.	 2008,	 as	 rochas	do	Complexo	 Tamboril	 –	
Santa	Quitéria	 são	 ricas	 em	Fe	e	 assumem	um	
trend	álcali-cálcico	a	cálcio-alcalino,	mas	podem	
conter	termos	alcalinos	(Figuras	4.1c	e	4.1d).	Em	
relação	ao	 Índice	de	Shand	 são	metaluminosas	
do	 tipo	 “I”	 (Figura	 4.1e).	 Na	 distinção	 de	
ambientes	 tectônicos	 pelo	 diagrama	de	 Pearce	
et al.	(1984)	estas	rochas	apresentam	assinatura	
de	granitoides	pós-colisionais	(Figura	4.1f).

Em	termos	de	elementos	traços,	as	rochas	
do	 complexo	 são	 enriquecidas	 nos	 elementos	
LILE	 em	 relação	 aos	 HFSE,	 exibem	 anomalias	
negativas	 de	 Ba,	 Nb,	 Sr	 e	 Ti	 (Figura	 4.2a).	 No	
diagrama	 dos	 ETR	 normalizado	 ao	 condrito	
(Boynton	 1984),	 exibem	 enriquecimento	 de	
ERT	 leves	 em	 relação	 aos	 ETR	 pesados	 (LaN/
YbN	 =	 68,93	 –	 6,33)	 (Fig.4.2b).	 Os	 ETR	 leves	
exibem	 fracionamento	 acentuado	 (LaN/SmN = 
15,65	–	5,49)	enquanto	os	ETR	pesados	exibem	
fracionamento	moderado	(GdN/YbN= 6,90 – 1,14) 
e	 anomalia	 negativa	 de	 Eu	 que	 são	 típicas	 do	
fracionamento	de	plagioclásio.	

4.2 – MAGMATISMO OITI E GUARIBAS
Foram	 analisadas	 apenas	 4	 amostras	

do	 magmatismo	 Oiti	 e	 6	 amostras	 dos	 diques	
Guaribas	(tabelas	4.2a	e	4.2b).	As	variações	mais	
importantes	dos	elementos	maiores	nas	rochas	
do	Magmatismo	Oiti	ocorrem	nos	conteúdos	de	
SiO2	(75,71%	a	62,48%),	Al2O3	(18,50%	a	13,91%),	
FeOtot	(4,15%	a	1,70%),	MgO	(0,73%	a	0,05%)	e	
CaO	(2,92%	a	0,15%).	No	magmatismo	Guaribas,	
ocorrem	 nos	 conteúdos	 de	 SiO2	 (76,42%	 a	
71,51%),	 Al2O3	 (14,15%	 a	 10,16%)	 e	 FeOtot 
(5,46%	a	2,56%).	O	conteúdo	de	álcalis	total	nos	
granitoides	 Oite	 varia	 entre	 9,31%	 e	 11,65%	 e	
nas	 amostras	 dos	 diques	 Guaribas	 estão	 entre	
8,48%	e	10,35%.

No	 diagrama	 AFM,	 as	 amostras	 dos	
magmatismos	Oiti	e	Guaribas	ocorrem	alinhadas	
sobre	o	lado	AF	do	triângulo	e	no	diagrama	R1-
R2	 estão	 alinhadas	 segundo	 um	 trend	 alcalino	
(Figuras	4.3a		e	4.3b).	Ainda	no	diagrama	R1-R2,	
as	rochas	do	magmatismo	Oiti	foram	classificadas	
como	 sienitos,	 quartzo	 sienitos,	 álcali	 granitos	
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Figura 4.1 -	a)	AFM	de	filiação	magmática,	segundo	Irvine	&	Baragar	(1971);	b)	diagrama	R1-R2	de	De	La	Roche	et al. 
(1984);	c)	Diagrama	A/CNK	-	ANK	de	classificação	das	rochas	granitoides	em	relação	a	saturação	de	alumina	ou	Índice	
de	Shand	(segundo	Maniar	&	Piccoli	1989;	d)	Diagrama	Na2O+K2O-CaO	x	SiO2	de	Frost	et	al.	2008;	e)	Diagrama	FeOtot	/
(FeOtot/MgO)	x	SiO2	de	Frost	et	al.	2008;	f)	Diagrama	de	ambientes	geotectônicos	de	Pearce	et al. (1984).
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e	 granitos	 e,	 os	 diques	 Guaribas	 como	 álcali	
riolitos.	

De	 acordo	 com	 a	 classificação	
geoquímica	proposta	por	Frost	et al.	2008,	estas	
rochas	definem	um	agrupamento	rico	em	Fe	em	
relação	 ao	 conteúdo	de	 sílica,	 possui	 afinidade	
álcali-cálcica	a	alcalina	(Figuras	4.3c,	4.3d).	 	Em	
relação	 ao	 Índice de Shand,	 os	 granitoides	Oiti	
são	metaluminosos	 a	 peraluminosos	 e	 do	 tipo	
“I”.	 Já	 o	magmatismo	Gauribas	 é	 peralcalino	 e	
do	tipo	“I”.	No	diagrama	de	Pearce	et al. (1984) 
os	 magmatismos	 apresentam	 assinatura	 pós-
colisional	(Figura	4.3f).

Em	relação	aos	conteúdos	de	elementos	
traços	e	sílica,	somente	o	Ba,	Sr	e	Ni	diminuem	
com	 o	 aumento	 da	 sílica,	 o	 Rb	 aumenta	 com	
o	 aumento	 da	 sílica,	 o	 Zr	 é	 constante	 com	
o	 aumento	 da	 sílica	 e	 os	 outros	 elementos	
apresentam	 uma	 dispersão.	 No	 diagrama	
multi-elementar	 normalizado	 de	 acordo	 com	
Thompson	(1982)	é	evidente	o	enriquecimento	
em	elementos	 LILE	 em	 relação	 aos	HFSE,	 além	
da	presença	de	anomalias	negativas	de	Ba,	Nb,	
Ta,	Sr,	P	e	Ti	(Fig.4.4a).	As	rochas	pertententes	ao	
magmatismo	Oiti	mostram	alto	conteúdo	de	Ba	
(978	–	3716	ppm),	com	exceção	de	uma	amostra	
DC-151	que	possui	244	ppm	(Ba)	(Tabela	4.2a).	

O	 somatório	 de	 ETR	 nas	 amostras	 da	
Magmatismo	Oiti	varia	entre	213	ppm	e	685	ppm.	
Já	 nos	 diques	 Guaribas	 varia	 entre	 109	 ppm	 e	
582	ppm.	O	diagrama	mostra	um	fracionamento	
moderado	 em	 ETR	 leves	 em	 relação	 aos	 ETR	
pesados,	 sendo	 que	 no	 magmatismo	 Oiti,	 as	
razões	La/Yb(n)	está	entre	47	–	181	e	nos	diques	
Guaribas	 entre	 4,24	 e	 16,41.	 As	 anomalias	
negativas	de	Eu	estão	presentes	na	maioria	das	

rochas	com	valores	bastante	dispersos.

4.3 - DISCUSSÕES SOBRE O 
MAGMATISMO

O	 fechamento	 do	 Oceano	 Farusiano-
Neoproterozoico	 com	 a	 junção	 dos	 crátons	
Oeste	 Africano	 e	 São	 Francisco	 resultou	 na	
colocação	 de	 granitoides	 sin-colisionais,	
metamorfismo	de	alto	grau	e	o	desenvolvimento	
de	 intenso	 cisalhamento	 ao	 longo	 de	milhares	
de	 quilômetros	 nas	 províncias	 de	 Tuareg,	
Nigéria	e	Borborema	(Hollanda	et al.	2010).	Este	
magmatismo	permeia	as	faixas	supracrustais,	os	
fragmentos	do	embasamento	paleoproterozoico	
retrabalhados	 e	 zonas	 de	 cisalhamento	 que	
definiram	o	 arcabouço	 final	 da	 província	 (Brito	
Neves	 et al.	 2003).	 Várias	 classificações	 foram	
formuladas	na	tentativa	de	agrupar	as	principais	
tipologias	de	magmatismo	da	província	(Almeida	
et al.	 1967;	 Sial	 1986;	 Ferreira	 et al.	 1998;	
Guimarães	 et al.	 1998;	 Santos	 &	 Medeiros	
1999;	Brito	Neves	et al.	2000;	Brito	Neves	et al. 
2003).	 Guimarães	 et al.	 (1998)	 distinguiram	 	 5	
grupos:	 cálcio-alcalinos	 normais;	 cálcio-alcalino	
de	alto	potássio	(com	afinidades	shoshoníticas);	
sienogranitos,	 quartzo	 sienitos	 e	 sienitos	 (com	
afinidades	 shoshoníticas);	 biotita	 granitos	
(transicionais	 entre	 alcalinos	 e	 shoshoníticos);	
biotita	 sienogranitos	 leucocráticos,	 biotita	
sienogranitos	 comagmaticos	 com	 basalto	 e	
dacitos	 (mais	 jovens).	Brito	Neves	et al. (2003)  
na	 tentativa	 de	 sintetizar	 as	 classificações	
anteriores	propuseram	um	novo	enquadramento	
em	 três	 supersuítes,	 baseados	 nos	 modelos	
petrogenéticos	e	na	colocação	dos	granitóides	ao	

Figura 4.2 -	Diagramas:	a)	elementos	traços	normalizados	ao	condrito,	segundo	Thompson	(1982);	b)	elementos	terras	
raras	normalizados	ao	condrito,	segundo	Boyton	(1984).



Programa Geologia do Brasil

44

Figura 4.3 -	a)	AFM	de	filiação	magmática,	segundo	Irvine	&	Baragar	(1971);	b)	diagrama	R1-R2	de	De	La	Roche	et al. 
(1984);		c)	Diagrama	FeOtot	/(FeOtot/MgO)	x	SiO2	de	Frost	et al.	2008;	d)	Diagrama	Na2O+K2O-CaO	x	SiO2	de	Frost	et al. 
2008;	e)	Diagrama	A/CNK	-	ANK	de	classificação	das	rochas	granitoides	em	relação	a	saturação	de	alumina	ou	Índice	de	
Shand	(segundo	Maniar	&	Piccoli	1989);	f)	Diagramas	de	ambientes	geotectônicos	de	Pearce	et al. (1984).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parambu

45

longo	da	colagem	brasiliana:	 i)	suítes	derivadas	
de	fontes	híbridas	e	crustais;	ii)	suítes	derivadas	
de	 manto	 enriquecido;	 e	 iii)	 suítes	 híbridas,	
intrusivas	 graníticas	 menores	 e	 enxames	 de	
diques	relacionados	com	as	fases	pós-colisionais.

No	Domínio	Ceará	Central,	o	magmatismo	
de	 maior	 expressão	 é	 representado	 pelo	
Complexo	 Tamboril	 –	 Santa	 Quitéria	 e	 por	
corpos	 granitoides	 associados	 às	 grandes	
transcorrências,	 tais	 como	 as	 zonas	 de	
cisalhamento	Senador	Pompeu	e	Sobral	–	Pedro	
II	 (Lineamento	 Transbrasiliano)	 e,	 também	 por	
suas	subsidiárias	como	as	zonas	de	cisalhamento	
Tauá	e	Sabonete-Inharé.	

O	Complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria	foi	
definido	por	Fetter	et al.	 (2003)	como	um	arco	
magmático	 continental,	 com	 idades	 entre	 665	
Ma	 e	 591	 Ma,	 que	 teria	 resultado	 da	 colisão	
entre	 a	 Província	 Borborema	 e	 o	 Craton	Oeste	
Africano	 -	 São	 Luis	 durante	 a	 formação	 do	
West Gondwana.	 Na	 Parambu,	 tal	 complexo	 é	
constituído	 de	 diatexitos,	 metatexitos,	 corpos	
graníticos	 tardios	 e	 resistatos	 de	 rochas	 cálcio-
silicáticas	 e	 anfibolitos.	 Os	 diatexitos	 possuem	
termos	 intermediários	 a	 ácidos,	 ricos	 em	 Fe	
(com	 Fe*	 entre	 0,7	 e	 1,0),	 exibem	 trend	 sub	
alcalino	 e	 no	 diagrama	 de	 frost	 et	 al.	 (2008)	
exibem	 afinidade	 principalmente	 álcali-cálcico,	
são	metaluminosos	a	fracamente	peraluminosos	
e,	 nos	 diagramas	 discriminantes	 de	 ambientes	
tectônicos	 plotaram	 no	 campo	 sin-	 a	 pós-

colisional.	 Os	 padrões	 de	 ETR	 e	 as	 anomalias	
negativas	 de	 Nb,	 Ta,	 Sr,	 P,	 e	 Ti	 são	 típicas	 de	
arco	magmático,	o	que	é	corroborado	 também	
pelo	 comportamento	 dos	 elementos	 traços.	 O	
empobrecimento	em	Y	e	Yb	podem	indicar	que	
a	 origem	 destas	 rochas	 está	 relacionada	 a	 um	
evento	de	subducção.	

Os	 magmatismos	 representados	 pelos	
granitoides	Oiti	e	diques	Guaribas,	que	tiveram	
a	 sua	 colocação	 correlacionada	 com	 as	 zonas	
de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu	 e	 Tauá.	 O	
magmatismo	 Oiti	 é	 composto	 por	 litotipos	
ácidos	 (sienitos	 quartzo-sienitos,	 álcali	 granitos	
e	 granitos),	 em	 relação	 ao	 conteúdo	 de	 sílica	
definem	 um	 trend	 alcalino	 podendo	 ainda	
conter	 termos	alcalinos-cálcicos.	Em	relação	ao	
Índice	de	Shand as	 rochas	do	magmatismo	são	
metaluminosos	 a	 fracamente	 peraluminosos,	
do	 tipo	 “I”.	 Nos	 diagramas	 discriminantes	 de	
ambientes	 tectônicos	 plotaram	 no	 campo	 pós-
colisional.	 Apresentam	altos	 teores	de	BA	e	 Zr,	
anomalias	 negativas	 de	Ba,	Nb,	 Ta,	 Sr,	 P	 e	 Ti	 e	
enriquecimento	em	ETR´s	 leves	em	relação	aos	
ERT´s	pesados,	além	de	pronunciadas	anomalias	
de	 Eu,	 característica	 do	 fracionamento	 de	
plagioclásio.	 A	 assinatura	 geoquímica	 desse	
magmatismo	e	do	magmatismo	Tamboril	–	Santa	
Quitéria	 são	 muito	 semelhantes	 o	 que	 pode	
indicar	 que	 os	 mesmos	 originaram	 de	 fontes	
similares	e	que	foram	de	diferenciando	ao	longo	
do	tempo.

Figura 4.4 -	Diagramas:	a)	Elementos	traços	normalizados	ao	condrito,	segundo	Thompson	(1982);	b)	Elementos	terras	
raras	normalizados	ao	condrito,	segundo	Boyton	(1984).	A	legenda	é	a	mesma	da	figura	4.3.
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Tabela 4.1a	–	Resultados	analíticos	das	amostras	dos	Granitoides	Santa	Quitéria.
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Tabela 4.1b –	Resultados	analíticos	das	amostras	dos	diatexitos	do	Complexo	Tamboril	–	Santa	Quitéria.
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Tabela 4.2a –	Resultados	analíticos	das	amostras	dos	Granitoides	Oiti.
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Tabela 4.2b –	Resultados	analíticos	das	amostras	das	rochas	do	magmatismo	Guaribas.
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5.1 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO

A	 Folha	 Parambu	 está	 inserida	 na	
porção	 setentrional	 da	 Província	 Borborema	
(PB),	 limitada	 a	 sul	 pela	 Zona	de	Cisalhamento	
Patos	(Figura	5.1).	Esta	porção	da	província	está	
subdividida	 em	 subprovíncias,	 caracterizadas	
pelos	 contrastes	 litológicos,	 estruturais,	
metamórficos,	 isotópicos	 e	 gravimétricos	
(Campelo	1999),	separadas	por	grandes	zonas	de	
cisalhamento	dúcteis	dextrais	com	alinhamentos	
NE-SW	 e	 ENE-WSW.	 Estas	 subprovíncias	 são:	
Rio	 Grande	 do	 Norte,	 Ceará	 Central	 e	 Médio	
Coreaú	 (Brito	 Neves	 et	 al.	 2000;	 Santos	 et	 al.	
2000;	Medeiros,	2004;	Oliveira,	2008;	Edilton	et	
al.,	no	prelo).	A	Folha	Parambu	está	inserida	na	
Subprovíncia	Ceará	Central.

A	estruturação	atual	da	PB	é	em	parte	
do	 Neoproterozoico	 (600	 Ma),	 resultante	 da	
colisão	 Brasiliana/Pan-Africana	 de	 cinturões	
continentais	 (?)	 que	 envolveram	 os	 crátons	
Oeste	 África/São	 Luis	 e	 São	 Francisco/
Congo,	 resultando	 na	 amalgamação	 do	
paleocontinente	Oeste	Gondwana.	Esta	colisão	
ocorreu	 no	 intervalo	 entre	 790	Ma	 e	 540	Ma	
(Caby	et	al.	1981,	Pimentel	et	al.	2000,	Trow	et	
al.	 2000,	 Caby	 2003).	O	final	 da	 colisão	 gerou	
as	grandes	 zonas	de	cisalhamento	da	PB,	 com	
movimentos	 laterais	 estimados	 em	 centenas	
de	 quilômetros,	 a	 cerca	 de	 580	 Ma	 (Vauchez	
et	al.	1995).	A	tectônica	de	nappes	e	de	zonas	
de	cisalhamento	relacionadas	ao	Brasiliano	foi	
descrita	por	Kegel	1961,	Caby	&	Arthaud	1986,	
Vauchez	et	al.	1995	e	Sousa	et	al.	2006.	

A	subprovíncia	Ceará	Central	é	delimitada	
a	 noroeste	 pela	 Zona	 de	 Cisalhamento	 Sobral-
Pedro	 II,	 a	 norte	 pelo	 Oceano	 Atlântico	 e	 a	
leste	 pelos	 sedimentos	 da	 Bacia	 do	 Parnaíba.	
O	seu	 limite	sudeste	ainda	não	é	bem	definido	
e	 os	 diversos	 autores	 discutem	 este	 limite	
traçando-o	 a	 partir	 da	 Zona	 de	 Cisalhamento	
Senador	 Pompeu	 ou	 do	 sistema	 de	 zonas	 de	
cisalhamento	 Orós-Jaguaribe-Aiuaba.	 Trabalhos	
recentes	 propuseram	 o	 Lineamento	 Jaguaribe-
Tatajuba	 como	 limite	 entre	 as	 subprovíncias	
Ceará	Central	e	Rio	Grande	do	Norte	(Santos	et	
al.	2000,	Medeiros	2004,	Oliveira	2008,	Santo	et	
al.,	no	prelo)	(Figuras	2.2	e	5.1).

Esta	 subprovíncia	 foi	 subdividida	 em	
domínios	 estruturais,	 separados	 pelas	 zonas	
de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu,	 Sabonete-
Inharé	 e	 Tauá,	 já	 são	 conhecidos	 na	 literatura	
por	Bloco	Acaraú	e	Bloco	Santa	Quitéria	de	Kegel	
(1965)	e	Bloco	Mombaça	de	Fetter	(1999).	Neste	
contexto,	a	folha	Parambu	está	contida	no	bloco	
Acaraú,	 onde	 foi	 reconhecida	 a	 terminação	 da	
zona	 de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu,	 local	
onde	se	instalou	a	Bacia	do	Cococi	(Figura	5.2).

Em	termos	estruturais,	na	área	estudada	
ocorre	a	convergência	ou	terminação	das	zonas	
de	 cisalhamento	 Senador	 Pompeu,	 Sabonete	 –	
Inharé	e	Tauá	(Figura	5.1),	o	que	gerou	um	campo	
de	tensão	complexo	que	acabou	por	dar	origem	
a	Bacia	do	Cococi,	que	possui	idade	máxima	de	
548,2	+6	Ma	(Machado,	2006).	Segundo	Oliveira	
&	 Fortes	 (1974)	 a	 Bacia	 do	 Cococi	 originou-se	
devido	 a	 reativação	 de	 zonas	 de	 cisalhamento	
transcorrentes	precambrianas.

5.2 – DOMÍNIOS LITO-ESTRUTURAIS
Os	 domínios	 lito-estruturais	 foram	

definidos	 com	 base	 no	 mapa	 geológico	 e	 nos	
dados	de	campo	e	da	literatura	disponíveis.	Assim,	
utilizaram-se	as	grandes	unidades	litoestratigráficas	
que	predominam	na	 área	 estudada	 para	 definir	
tais	domínios:	 i)	domínio	gnaisse-migmatítico;	ii)	
domínio	 granito-migmatítico;	 iii)	 milonitos	 das	
zonas	 de	 cisalhamento;	 iv)	 Bacia	 do	 Cococi;	 v)	
Bacia	 do	 Parnaíba;	 e	 vi)	 granitoides	 isotrópicos	
(Figura	5.3).	

As	 macro-estruturas	 descritas	 na	 área	
foram:	 foliação	principal	 (Sn),	 foliação	milonítica	
(Sn+1),	lineação	de	estiramento	mineral	associada	
às	 zonas	 de	 cisalhamento	 (Ln+1),	 direções	 de	
diques	 (d)	 e	 acamamento	 (So).	 Estas	 estruturas	
serão	 descritas	 em	 relação	 aos	 domínios	
estruturais	 em	 que	 se	 encontram	 e	 podem	 ser	
visualizadas	nos	estereogramas	da	Figura	5.4.	

Os	diques	que	ocorrem	na	área	constituem	
dois	 grupos	 distintos.	 Aqueles	 alinhados	 NE-SW,	
pertencentes	ao	magmatismo	ácido	Guaribas	e	o	
grupo	de	diques	alinhados	ENE-WSW,	pertencentes	
ao	vulcanismo	básico	Rio	Ceará	Mirim	(Figura	6.3f).	
Em	 relação	à	 estruturação	da	bacia	do	Parnaíba,	
não	 há	 dados	 suficientes	 para	 uma	 discussão	

5 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO E ESTRUTURAL
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Figura 5.1 –	Contexto	geotectônico	da	folha	Parambu.	Neste	trabalho	foi	utilizada	a	denominação	de	Subprovíncia	Ceará	
Central	para	o	Domínio	Cearense	de	Medeiros	(2004).	Mapa	compilado	de	Medeiros,	2004.

Figura 5.2 –	Contexto	geológico-estrutural	da	 região	onde	se	 insere	a	Folha	Parambu.	ZCSP	–	zona	de	cisalhamento	
Senador	Pompeu;	ZCSI	–	zona	de	cisalhamento	Sabonete	–	 Inharé;	ZCT	–	zona	de	cisalhamento	Tauá;	ZCA	–	zona	de	
cisalhamento	Aiuaba.	Mapa	compilado	e	modificado	de	Arthaud	et	al.	2008.
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ou	 apresentação.	 Assim,	 serão	 apresentados	
somente	os	domínios	gnaisse-migmatítico,	granito-
migmatítico,	milonitico	e	bacia	do	Cococi.

5.2.1 - Domínio Gnaisse - Migmatito

O	 domínio	 gnaisse-migmatítico	
corresponde	 ao	 contexto	 das	 rochas	
supracrustais	pertencentes	aos	complexos	Ceará	
e	 Canindé	 e	 também	 do	 Grupo	 Novo	 Oriente,	
que	 ocorrem	 envolvidas,	 principalmente,	 por	
migmatitos	e	granitoides	do	Complexo	Tamboril	
–	 Santa	 Quitéria.	 Neste	 domínio	 ocorrem	
ortognaisses	 pertencentes	 ao	 Complexo	
Canindé;	biotita	metatexitos	e	lentes	mármores	
da	 unidade	 Canindé,	 do	 Complexo	 Ceará;	 uma	
sequência	composta	por	gnaisses	paraderivados,	
xistos,	 quartzitos	 pertencentes	 a	 unidade	
Independência	 do	 Complexo	 Ceará;	 e	 uma	
sequência	 metavulcanossedimentar	 do	 Grupo	
Novo	Oriente.

A	 principal	 estrutura	 descrita	 foi	 a	
foliação	 Sn,	 que	 possui	 direção	 e	 ângulo	 de	
caimento	 muito	 variável	 (de	 baixo	 a	 médio	
ângulo).	A	porção	norte	do	domínio	predomina	
de	 um	 trend	 principal	 aproximadamente	 NW-
SE,	 com	 caimento	 tanto	 para	 nordeste	 quanto	
para	 sudoeste,	 podendo	 inclusive	 apresentar	 e	
caimento	 de	 alto	 ângulo	 associado	 a	 estreitas	
zonas	de	cisalhamento	(Figura	5.3).	Já	a	porção	
sul	do	domínio	o	trend	preferencial	passa	a	ser	
NE-SW,	com	caimento	para	SE.	Ocorrem	também	
dobras	abertas	e	estreitas	zonas	de	cisalhamento	
de	baixo	ângulo	que	se	associam	a	tectônica	de	
nappes,	 que	 é	 característica	 dessa	 região	 da	
subprovíncia	Ceará	Central.

Os	 ortognaisses	 são	 provavelmente	 do	
Paleoproterozoico	e	correspondem	a	fragmentos	
ou	lascas	do	embasamento	da	região,	enquanto	
as	 sequências	 paraderivadas	 do	 Complexo	
Ceará	 e	 a	 sequência	 metavulcanossedimentar	
do	 Grupo	 novo	 Oriente	 são	 de	 idade	
neoproterozoica.

5.2.2 - Domínio Granito - Migmatito

Este	domínio	ocorre	na	porção	centro-
norte	da	 folha	e	é	 representado	pelas	 rochas	
pertencentes	 ao	 Complexo	 Tamboril	 -	 Santa	
Quitéria.	São	diatexitos,	metatexitos	e	granito-
gnaisses	 com	 foliação	 principal	 (Sn)	 de	 baixo	

ângulo	que	 foram	envolvidos	na	 tectônica	de	
nappes.	 Ocorrem	 também	 discretas	 zonas	
de	 cisalhamento	de	baixo	ângulo	que	podem	
representar	 discontinuidades	 dentro	 de	
uma	 mesma	 unidade.	 Dobramentos	 abertos	
amplos	também	são	comuns.	Em	certos	locais	
a	foliação	parece	contornar	núcleos	graníticos	
porfiríticos	 poupados	 da	 deformação	 e,	 nas	
bordas	 ocorrem	 os	 augen-gnaisses	 que	 são	
o	 produto	 da	 deformação	 destes	 granitos.	 A	
foliação	 principal	 (Sn)	 é	 melhor	 definida	 nos	
augen-gnaisses	e	nos	metatexitos.	Nos	augen-
gnaisses	 a	 foliação	 ocorrem	 contornando	 os	
pórfiros	 de	 feldspatos,	 com	 planos	 máximos	
em	52/30	e	93/32.

5.2.3 - Domínio dos Milonitos

O	 domínio	 das	 rochas	 miloníticas	 é	
constituído	por	brechas	cataclásticas,	passando	
por	milonitos	 e	 chegando	 a	 ultramilonitos.	 Foi	
caracterizado	 no	 campo	 através	 da	 foliação	
milonítica	 (Sn+1),	 lineação	 mineral	 (Ln+1)	 e	
indicadores	 cinemáticos.	 Ocorre	 contornando	
a	 Bacia	 do	 Cococi	 nos	 seus	 limites	 norte	 e	
sul.	 Possui	 lineação	 de	 estiramento	 mineral,	
aproximadamente	E-W	e	indicadores	cinemáticos	
apontando	 predominantemente	 movimento	
dextral.	Na	porção	norte,	possui	trend	E-W,	com	
caimento	para	sul,	podendo	ser	correlacionada	à	
zona	de	cisalhamento	Sabonete	–	Inharé,	sendo	
o	produto	da	deformação	de	rochas	granitoides	
pertencentes,	 principalmente,	 ao	 complexo	
Tamboril	 –	 Santa	 Quitéria,	 mas	 também	 de	
rochas	 vulcânicas	 ácidas	 associadas	 a	 abertura	
da	 bacia.	 Já	 a	 porção	 sudoeste,	 possui	 trend	
WNW-ESE,	 com	 caimento	 para	 NNE,	 pode	 ser	
correlacionado	à	zona	de	cisalhamento	Senador	
Pompeu,	 podendo	 exibir	 espessura	 em	 planta,	
de	até	3	km	e,	é	o	produto	da	deformação	das	
rochas	granitoides	sin-tangenciais	e	também	dos	
quartzitos	e	anfibolitos	da	Unidade	Arneiroz,	do	
Complexo	Ceará.

5.2.4 - Domínio da Bacia do Cococi

É	o	domínio	onde	se	 inserem	as	 rochas	
sedimentares	das	formações	Angico	Torto,	Cococi	
e	 Melancia.	 A	 principal	 estrutura	 observada	
foi	 o	 acamamento	 sedimentar,	 materializado	
por	 estratificações	 plano-paralelas,	 cruzadas	
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e	marcas	de	ondas.	O	contato	que	ocorre	mais	
comumente	 é	 o	 gradacional	 entre	 os	 arenitos	
e	 siltitos	 e	mais	 raramente	 argilitos.	 Em	 certos	
locais	 da	 bacia	 esta	 estrutura	 está	 modificada	
pela	 acomodação	 da	 bacia	 e	 também	 por	
movimentos	tectônicos,	inclusive,	em	raros	locais	
aparecem	rochas	contendo	clorita	indicando	um	
baixo	grau	metamórfico,	dobramentos	e	brechas	
cataclásticas,	as	quais	associa-se	a	mineralização	
de	 cobre.	 O	 acamamento	 é	 geralmente	 de	
baixo	 ângulo	 com	 mergulhos	 tendendo,	 hora	

para	 sul,	 ora	 para	 norte,	 mas	 o	 trend	 geral	 é	
aproximadamente	E-W.

Figura 5.3	–	Domínios	lito-estruturais	da	Folha	Parambu.
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Figura 5.4 –	Estereogramas	com	 isolinhas	de	pólos	da	 foliação	Sn,	Sn+1	e	Ln+1	para	os	domínios	 lito-estruturais	da	
Folha	Parambu.	a)	domínio	granito-migmatito;	b)	domínio	gnaisse-migmatito;	c)	e	d)	domínio	da	zona	de	cisalhamento;	
e)	acamamento	(So)	das	rochas	sedimentares	do	domínio	da	Bacia	do	cococi;	f)	roseta	com	as	direções	principais	dos	
diques	Guaribas	e	Rio	Ceará-Mirim.
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6.1 - INTRODUÇÃO
Métodos	 geofísicos	 aerotransportados	

são	 amplamente	 utilizados	 nas	 atividades	 de	
mapeamento	geológico	e	pesquisa	mineral	(e.g.	
Jaques	 et	 al.,	 1997;	 Blum	 et	 al.,	 2001;	 Dantas	
et	al.,	2003;	Gout	et	al.,	2011;	Medeiros	et	al.,	
2011).	 Neste	 sentido,	 o	 Serviço	 Geológico	 do	
Brasil	 (CPRM)	 iniciou	 em	 2004,	 juntamente	
com	 a	 retomada	 do	 mapeamento	 geológico	
básico	 do	 território	 brasileiro,	 levantamentos	
aerogeofísicos	 de	 magnetometria	 e	
gamaespectrometria.	 A	 magnetométria	
estuda	 as	 anomalias	 do	 campo	 magnético	
terrestre	possibilitando	estimar	a	 localização,	o	
tamanho,	 a	 forma,	 o	 volume	e	 a	 profundidade	
das	 fontes	 magnéticas	 (Kearey	 et	 al.	 2009).	
Já	 a	 gamaespectrométria	 mede	 a	 variação	 da	
radiação	de	potássio,	urânio	e	tório	emitida	pela	
superfície	terrestre	(profundidade	de	até	30cm),	
de	forma	que	a	variação	destes	radioelementos,	
no	 solo	 ou	 na	 rocha	 exposta,	 permite	 o	
mapeamento	das	mudanças	composicionais	dos	
mesmos	(Dickson	&	Scott,	1997).	Além	disso,	as	
rochas	 podem	 exibir	 uma	 boa	 correlação	 com	
padrões	 gamaespectrométricos	 conhecidos	
(Gunn	et	al.	1997).

6.2 - AQUISIÇÃO E 
PROCESSAMENTO DOS DADOS

Os	 dados	 aerogeofísicos	 utilizados	 são	
provenientes	 do	 projeto	 Centro-Sudoeste	 do	
Ceará,	 cujo	 levantamento	 foi	 realizado	 pela	
empresa	 Prospectors	 Aerolevantamentos	 e	
Sistemas	 LTDA,	 no	 ano	 de	 2010,	 contratada	
pelo	 Serviço	 Geológico	 do	 Brasil.	 Foram	
levantados	 100.487km	 de	 perfis	 em	 uma	 área	
de	 47.873km2,	 onde	 as	 linhas	 de	 vôo	 foram	
orientadas	na	direção	N-S	com	espaçamento	de	
500m	e	as	linhas	de	controle	na	direção	E-W	com	
espaçamento	de	10km,	sendo	a	altura	do	vôo	de	
100m	 (+	 15	metros)	 e	 a	medição	 dos	 dados	 a	
cada	0,1	segundo.

O	processamento	dos	dados	foi	realizado	
com	 o	 software	 Oasis	 Montaj.	 Inicialmente	
realizou-se	 a	 análise	 da	 qualidade	 dos	 dados,	
seguido	 do	 corte	 da	 área	 de	 interesse.	

Posteriormente,	 foi	 realizada	 a	 interpolação	
através	 do	 método	 bidirecional	 (Bi-Directional 
Line Gridding),	 utilizando	 uma	 malha	 regular	
de	 125x125m.	 O	 grid	 resultante	 do	 dado	
magnetométrico	 foi	 expandido	 para	 o	 domínio	
da	 freqüência	 (transformada	 de	 Fourier)	 e	
submetido	 ao	 filtro	 de	 Continuada	 para	 Cima	
(Upward Continuation)	 para	 a	 remoção	 dos	
ruídos	 de	 alta	 freqüência	 de	 direção	 NW-SE.	
Por	 fim,	 foram	 elaborados	 os	 temas	 a	 partir	
dos	dados	magnetométricos	(campo	magnético	
total,	 amplitude	 do	 sinal	 analítico	 e	 primeira	
derivada	vertical	do	campo	magnético	 total).	A	
partir	 dos	 dados	 gamaespectrométricos,	 foram	
geradas	as	imagens	do	canal	de	potássio	(K),	do	
equivalente	tório	(eTh),	e	do	equivalente	urânio	
(eU)	e,	também	uma	imagem	ternária,	resultante	
da	composição	falsa	cor	dos	três	radioelementos.

6.3 – INTERPRETAÇÃO
Os	 dados	 magnetométricos	

foram	 utilizados	 para	 a	 caracterização	 da	
compartimentação	 tectônica	 e	 do	 arcabouço	
estrutural	 da	 área,	 com	 base	 nas	 diferenças	
entre	os	padrões	de	amplitudes,	comprimentos	
de	onda	e	direção	dos	lineamentos	magnéticos.	
Já	os	dados	gamaespectométricos	possibilitaram	
a	 individualização	 de	 domínios	 geofísicos,	
com	 base	 nos	 padrões	 de	 distribuição	 dos	
radioelementos,	bem	como	na	relação	entre	os	
mesmos.	

6.3.1 - Magnetometria

Com	base	na	imagem	do	campo	magnético	
anômalo	 (Figura	 6.1)	 foi	 possível	 individualizar	
três	domínios	(A,	B	e	C).	

O	 Domínio	 “A”	 foi	 definido	 na	 porção	
sul	 da	 folha,	 onde	 predominam	 as	 rochas	
sedimentares	da	 	Bacia	do	Cococi.	Nesta	região,	
o	 campo	magnético	anômalo	possui	um	padrão	
homogêneo,	 alongado	 na	 direção	 E-W,	 com	
amplitudes	variando	entre	110	e	180nT.	Na	porção	
oeste	 deste	 domínio	 observa-se	 a	 continuidade	
da	Bacia	do	Cococi,	abaixo	dos	arenitos	do	Grupo	
Serra	Grande	e,	 também	é	onde	se	encontra	os	
valores	mais	altos	do	campo	magnético.	

6 – MAGNETOMETRIA E GAMAESPECTROMETRIA
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O	 Domínio	 B	 apresenta	 dois	 padrões	
magnéticos,	 um	 mais	 homogêneo	 com	
amplitude	 em	 torno	 de	 50nT,	 indicando	 uma	
região	 composta	 por	 rochas	 pouco	 magnéticas	
localizadas	na	porção	central	da	área,	porém	com	
uma	anomalia	alongada	representada	por	rochas	
com	alto	magnetismo	deformadas	com	amplitude	
de	 aproximadamente	 190nT	 (b1).	 Já	 a	 porção	
norte	do	Domínio	B	é	caracterizado	por	anomalias	
magnéticas	 pouco	 expressivas,	 com	 amplitude	

de	40	nT	associado	a	 rochas	pouco	magnéticas,	
porém	há	uma	anomalia	magnética	circular	com	
amplitude	de	170	nT	associada	a	uma	intrusão	de	
composição	 máfica	 (b2).	 O	 Domínio	 magnético	
C	 está	 sobresposto	 aos	 sedimentos	 da	 Bacia	
do	Parnaíba	e	possui	 amplitudes	 inferiores	a	20	
nT,	 com	 evidência	 apenas	 de	 anomalias	 pouco	
expressivas,	 alongadas,	 sinuosas	 e	 orientadas	
na	 direção	 NE-SW	 (c1)	 que	 correspondem	 a	
descontinuidades	estruturais.

Na	 imagem	 de	 Amplitude	 do	 Sinal	
Analítico	(Figura	6.2)	a	anomalia	a1	corresponde	
a	uma	rocha	composta	por	minerais	magnéticos,	
intrusiva	nos	sedimentos	da	bacia	Cococi,	porém	
não	 aflorante,	 uma	 vez	 que	 nesta	 região	 foi	
cartografada	os	sedimentos	da	Bacia	do	Parnaíba.	
Já	a	anomalia	b2	apresenta	um	formato	circular	
com	 amplitude	 de	 aproximada	 de	 0,45	 nT/m,	
onde	 foi	 cartografado	 um	 gabro	 intrusivo	 em	
granitóide.

Anomalias	 magnéticas	 lineares	 foram	
realçadas	 na	 imagem	 da	 primeira	 derivada	
vertical	 (Figura	 6.3)	 originada	 a	 partir	 do	
campo	 magnético	 anômalo.	 Estas	 anomalias	
podem	 corresponder	 a	 estruturas	 geológicas,	
a	 contato	 entre	 litotipos	 ou	 representar	

intrusões	lineares	do	tipo	dique,	composto	por	
minerais	magnéticos.	Na	folha	Parambu	foram	
interpretados	 três	 grupos	 de	 lineamentos	
magnéticos.	 Os	 lineamentos	 L1	 ocorrem	 na	
porção	centro-norte	da	área,	estão	orientados	
na	 direção	 leste-oeste	 e	 são	 levemente	
sinuosos,	 possivelmente	 representam	 zonas	
de	 cisalhamento,	 sendo	 que	 alguns	 marcam	
o	 contato	 tectônico	 entre	 litotipos	 (L1a).	 Os	
lineamentos	 magnéticos	 L2	 seccionam	 os	
L1,	 portanto	 devem	 representar	 estruturas	
(falhas)	 de	 direção	 nordeste	 mais	 jovens.	
Na	 parte	 sul	 da	 folha	 Parambu	 observam-se	
lineamentos	 magnéticos	 de	 direção	 leste-
oeste,	sutilmente	sinuosos	que	representam	o	
sistema	de	falhas	que	marca	os	contatos	norte	

Figura 6.1 –	Imagem	do	campo	magnético	total	anômalo	com	sobreposição	da	interpretação	dos	domínios	geofísicos.	
Imagem	sombreada:	Inclinação	=	45º,	declinação	=	45º.		
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e	sul	da	Bacia	Cococi	(L3).	Observa-se	também	
um	 feixe	 de	 lineamentos	 (L3a)	 partindo	 do	
extremo	 norte	 da	 Bacia	 Cococi,	 e	 associado	
com	 o	 seu	 desenvolvimento,	 com	 flexão	 para	
nordeste	tendendo	ao	paralelismo	com	a	Zona	
de	 Cisalhamento	 Tauá	 de	 direção	 norte-sul.	
Ressalta-se	 a	 continuidades	 dos	 lineamentos	
magnéticos	sob	a	Bacia	do	Parnaíba.

O	espectro	de	potência	foi	gerado	para	toda	
a	área	(Figura	6.4)	e	possibilita	a	individualização	de	
três	grupos	de	fontes	magnéticas	com	profundidades	
distintas.	 O	 primeiro	 grupo	 ocorre	 entre	 as	
profundidades	de	4	e	6,5	Km,	o	segundo	é	caracterizado	
por	 fontes	 intermediárias,	 com	 profundidade	
entre	0,8	e	4	Km	e	o	terceiro,	corresponde	a	fontes	
magnéticas	rasas,	inferiores	a	0,8	Km.

A	partir	do	espectro	de	potência	(Figura	
6.4)	 foi	 aplicado,	 no	 domínio	 de	 Fourier,	 o	
filtro	 Gaussiano	 Residual	 nos	 dados	 de	 campo	
anômalo	 total,	 para	 as	 três	 profundidades	 de	
fontes	magnéticas	identificadas	(<	0,8	Km,	0,8	a	
4	Km,	4	 a	6,5	Km)	 com	o	 intuito	de	analisá-las	
separadamente	 (Figura	 6.5).	 O	 filtro	Gaussiano	
Residual	funciona	como	um	passa-alta,	ou	seja,	
realça	as	feições	de	alta	freqüência,	que	podem	
corresponder	a	contato	litológico,	a	diques	ou	a	
estruturas	geológicas.	As	feições	magnéticas	mais	

penetrativas	correspondem	as	que	delimitam	a	
Bacia	do	Cococi	 (L3),	bem	como	uma	estrutura	
localizada	no	extremo	noroeste	da	área	que	está	
sotoposta	aos	sedimentos	da	Bacia	do	Parnaíba.	
Já	 as	 feições	 de	 direção	 NE-SW	 (L2)	 e	 o	 feixe	
de	 lineamentos	 L3a,	 interpretados	 como	 falhas	
geológicas,	 são	 melhor	 realçados	 nas	 imagens	
que	correspondem	as	duas	profundidades	mais	
rasas	(Figura	6.5).

6.3.2 - Gamaespectrometria

A	 imagem	 ternária	 foi	 o	 principal	
produto	 utilizado	 na	 interpretação	 dos	 dados	
gamaespectrométricos	 e	 possibilitou	 a	
individualização	de	dez	domínios,	possivelmente	
correlatos	a	litotipos	ou	a	associações	de	litotipos	
(Figura	6.6),	no	entanto,	também	foram	utilizados	
as	 imagens	 individuais	 de	 cada	 radioelemento.	
Para	 a	 descrição	 destes	 domínios	 utilizaremos,	
quando	oportuno,	as	informações	da	estratigrafia	
da	área,	consolidada	junto	com	a	elaboração	do	
mapa	 geológico,	 que	 naturalmente	 apresenta	
diferenças	 e	 semelhanças	 em	 relação	 ao	mapa	
de	domínios	gamaespectrométricos.

Os	domínios	gamaespectrométricos	A	e	B	
correspondem	aos	litotipos	da	Bacia	do	Parnaíba,	

Figura 6.2 –	 Imagem	 da	 Amplitude	 do	 Sinal	 Analítico	 com	 sobreposição	 da	 interpretação	 dos	 domínios	 geofísicos.	
Imagem	sombreada:	Inclinação	=	45º,	declinação	=	45º.		
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sendo	 que	 o	 domínio	 A	 possui	 alta	 contagem	
nos	 três	 radioelementos	 e	 está	 associado	 a	
inclinações	 do	 terreno,	 caracterizado	 por	 uma	
encosta	 íngreme	 a	 leste	 e	 por	 vales	 aluviais	 a	

oeste,	onde	podem	ocorrer	depósitos	de	tálus	e	
afloramentos	na	 forma	de	cristas.	O	domínio	B	
ocorre	ao	longo	do	planalto	da	serra	da	Ibiapaba,	
com	baixa	contagem	em	K	e	média	contagem	em	

Figura 6.3 –	Imagem	do	campo	magnético	total	com	derivada	vertical	(1ª	ordem)	e	com	sobreposição	da	interpretação	
das	estruturas	geológicas.	Imagem	sombreada:	Inclinação	=	45º,	declinação	=	45º.		

U	e	 Th,	onde,	 além	da	exposição	de	 rochas	da	
bacia	 do	 Parnaíba	 devem	 ocorrer	 sedimentos	
inconsolidados	 resultantes	 da	 alteração	 in-situ	
das	rochas.

Os	domínios	gamaespectrométricos	C	e	D	
são	referentes	a	bacia	do	Cococi,	e	representam	
bem	 a	 variação	 litológica	 desta	 bacia,	 que	 é	
composta	em	geral	por	conglomerados,	arenitos	

Figura 6.4	 -	 Espectro	 de	 potência	 radial	 médio	 do	 campo	 magnético	 anômalo	 da	 área,	 com	 interpretação	 das	
profundidades	de	fontes	magnéticas.
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e	 siltitos.	 Em	 relação	 aos	 teores,	 a	 diferença	
entre	 estes	 domínios	 deve-se	 principalmente	
a	maior	 concentração	de	urânio	no	domínio	C,	
sendo	 que	 os	 demais	 radioelementos	 (K	 e	 Th)	
apresentam	 contagem	 moderada	 para	 os	 dois	
domínios	gamaespectrométricos.

Os	domínios	gamaespectrométricos	E	e	F	
ocorrem	respectivamente	ao	longo	do	limite	sul	
e	norte	da	bacia	do	Cococi,	sendo	que	o	domínio	
F	 também	ocorre	no	extremo	norte	da	área.	O	
primeiro	apresenta	baixa	contagem	em	Th	e	em	
U	e	 contagem	moderada	em	K,	 já	o	domínio	 F	

apresenta	 contagem	moderada	 em	 Th	 e	 em	U	
e	 alta	 contagem	 em	 K.	 Estes	 domínios	 devem	
corresponder	 a	 granitóides	 de	 composição	
variada,	deformados	ou	não.	

O	 domínio	 G	 tem	 distribuição	 dispersa	
na	 área,	 apresentando	 alta	 contagem	 nos	 três	
radioelementos,	 possivelmente	 associado	 a	
migmatitos	 diversos	 com	 alta	 taxa	 de	 fusão.	
Localmente	ha	zonas	com	maior	concentração	em	
potássio,	 provavelmente	 associado	 ao	 protólito	
que	resistiu	parcialmente	a	fusão	(G1).	Já	o	domínio	
gamaespectrométrico	H	 sugere	 ser	uma	 intrusão	
básica	em	meio	aos	granitoides	representados	pelo	
domínio	F,	uma	vez	que	possui	baixa	contagem	nos	

três	radioelementos	além	do	seu	formato	circular.	
Este	domínio	é	correlato	a	anomalia	magnética	b2	
(Figuras	 6.1	 e	 6.2)	 que	 corresponde	a	um	gabro,	
conforme	dados	de	campo.

O	 domínio	 gamaespectrométrico	
I	 apresenta	 alta	 contagem	 em	 U	 e	 Th	 e	
contagem	 moderada	 em	 K,	 características	
sugestivas	de	domínio	de	rochas	supracrustais,	
corroborado	 por	 dados	 de	 campo	 referente	
ao	 mapeamento.	 Já	 o	 subdomínio	 I1	 que	
apresenta	 contagem	 moderada	 nos	 três	
radioelementos,	 pode	 corresponder	 a	 rochas	
ortoderivadas,	 constituintes	 da	 referida	
sequência	supracrustal.

Figura 6.5 –	Imagens	resultantes	da	aplicação	do	filtro	Gaussiano	Residual	nos	dados	do	campo	magnético	anômalo	
total.	A	–	 Imagem	que	realça	 fontes	magnéticas	com	profundidade	 inferior	a	0,8	Km.	B	–	 Imagem	que	realça	 fontes	
magnéticas	com	profundidade	entre	0,8	e	4	Km.	C	–	Imagem	que	realça	fontes	magnéticas	com	profundidade	entre	4	e	
6,5	Km.	Imagens	sombreadas:	Inclinação	=	45º,	declinação	=	45º.		
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Figura 6.6 –	composição	falsa	cor	ternária	K-eTh-eU	(RGB)	com	sobreposição	da	interpretação	dos	domínios	de	raios	gama.	
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7.1 - INTRODUÇÃO
Os	métodos	de	investigação	geoquímica	

baseiam-se	 na	 premissa	 de	 que	 a	 composição	
química	das	rochas	da	crosta	terrestre	próxima	a	
um	jazimento	mineral	é	diferente	da	composição	
de	materiais	similares,	situados	em	regiões	sem	
qualquer	 tipo	 de	 mineralização	 (Govett,	 1983	
em	Licht,	 1998).	Pela	ação	de	processos	físicos	
e	 químicos	 na	 superfície	 ou	 próximo	 dela,	 as	
concentrações	 anômalas	 dos	 elementos	 são	
incorporadas	ao	ciclo	de	intemperismo	da	região,	
resultando	 na	 dispersão	 de	 seus	 componentes	
em	forma	de	leque	ou	pluma,	configurando	um	
alvo	exploratório	muito	mais	amplo.	

A	região	onde	se	insere	a	Folha	Parambu	
é	marcada	pela	presença	de	vegetação	do	tipo	
caatinga	que	ocorre	na	maior	parte	do	Ceará,	e	
também	vegetação	de	cerrado	de	pequeno	porte	
na	 região	 da	 serra	 dos	 Cariris	Novos,	 no	 Piauí.	
A	 área	 possui	 rede	 hidrográfica	 intermitente,	
e	 geomorfologicamente,	 é	 representada	 pela	
chapada	 dos	 arenitos	 microconglomeráticos	
devonianos	 da	 Formação	 Serra	 Grande,	
pertencente	a	Bacia	do	Parnaíba,	na	parte	oeste	
da	 folha,	 e	 por	 extensos	 peneplanos	 sobre	
o	 embasamento	 Pré-cambriano	 e	 Cambro-
Ordoviciano,	 do	 lado	 leste	 (Oliveira	 e	 Fortes,	
1974).		Carente	de	investigações	de	prospecção	
geoquímica	 tanto	em	escala	 regional	 como	em	
escala	de	detalhe,	esta	região	é	merecedora	de	
estudos	 mais	 avançados.	 Por	 isso,	 os	 estudos	
nesta	 área	 tiveram	 por	 objetivo	 auxiliar	 o	
acompanhamento	 das	 investigações	 geológicas	
através	da	evidencia	de	concentrações	anômalas	
de	 certos	 elementos,	 em	 contraste	 com	 o	
fundo	 geoquímico	 da	 área,	 e	 das	 variações	
nas	 concentrações	 de	 minerais	 resistatos,	 que	
podem	indicar	possíveis	sítios	de	ocorrências	de	
minérios.	

7.2 – TRABALHOS ANTERIORES
O	 principal	 projeto	 de	 prospecção	

geoquímica	realizado	na	área	da	folha	Parambu	
foi	 o	 projeto	 Cococi	 (1974).	 Neste	 projeto	
formam	estudados	459	afloramentos	e	coletadas	
236	 amostras	 de	 rochas	 e	 produzidos	 mapas	
geológicos	 na	 escala	 1:100.000.	 Em	 relação	

a	 prospecção	 geoquímica,	 foram	 coletadas	
apenas	38	amostras	de	sedimentos	de	corrente	
e	 38	 amostras	 de	 concentrados	de	batéia	 para	
análise	 de	 minerais	 pesados.	 Aparentemente,	
os	resultados	das	análises	químicas	não	tiveram	
ênfase	 neste	 trabalho,	 mas	 os	 resultados	 das	
analises	 de	 minerais	 pesados	 enfatizaram	 a	
presença	 de	 nove	 ocorrências	 minerais,	 sendo	
uma	 de	 malaquita,	 duas	 de	 barita	 e	 seis	 de	
calcário	cristalino.	

7.3 – MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 
DE SEDIMENTOS

Foram	 coletados	 sedimentos	 ativos	 de	
corrente	em	333	estações	nos	leitos	das	drenagens,	
obedecendo	 aos	 critérios	 determinados	 pela	
metodologia	 de	 mapeamento	 geoquímico	 dos	
levantamentos	geológicos	 regionais	da	CPRM	–	
Serviço	Geológico	do	Brasil.	As	amostras	 foram	
coletadas	 no	 mesmo	 período	 climático,	 em	
locais	 onde	 se	 encontravam	 em	 qualidade	 e	
quantidade	suficientes	e	adequadas	para	compor	
amostras	 válidas,	 eficazes	 e	 representativas.	 A	
amostragem	foi	mais	adensada	na	parte	leste	da	
área,	onde	existe	maior	diversidade	 litológica	e	
maior	probabilidade	de	ocorrências	de	minérios.	
Adicionalmente,	 foram	 coletadas	 33	 duplicatas	
em	 local	 próximo	 das	 amostras	 originais,	
permitindo	 a	 sua	 utilização	 para	 estudos	 de	
variância.	

As	 amostras	 foram	 enviadas	 ao	
Laboratório	 SGS	 Geosol,	 onde	 foram	 secas,	
peneiradas	 e	 quarteadas,	 sendo	 a	 porção	
destinada	 à	 análise	 química,	 pulverizada	 <	 200	
mesh.	 	 Foram	 analisadas	 para	 53	 elementos	
por	 ICP–MS,	 após	 digestão	 em	 água	 régia.	 Os	
elementos	 analisados	 encontram-se	 listados	
nas	figuras	7.2,	7.3,	7.4,	7.5	e	7.6,	sendo	ainda	
analisados	Se,	Re,	Ge	e	B.	

Foram	 coletadas	 112	 amostras	 de	
concentrado	de	bateia	nos	aluviões,	distribuídas	
na	 folha	 de	 acordo	 com	 o	 conhecimento	
geológico	da	região,	tendo	em	vista	a	gênese	de	
depósitos	minerais,	e	 levando	em	consideração	
também	 os	 locais	 de	 concentração	 natural	 de	
minerais	pesados.	Foram	coletados	cerca	de	12	
litros	de	material	em	cada	estação	de	coleta,	que	
foram	concentrados	ainda	no	campo.

7 – PROSPECÇÃO GEOQUIMICA



Programa Geologia do Brasil

62

7.4 – SEDIMENTOS DE CORRENTE

Os	 teores	 dos	 elementos	 medidos	 em	
laboratório	foram	representados	em	gráficos	do	tipo	
histograma,	 mostrando	 a	 distribuição	 de	 cada	 um	
deles	 na	 área,	 fornecendo	 informações	 gráficas	 a	
respeito	da	amplitude	desses	teores	e	das	classes	de	
valores	de	maior	frequência.	

Alguns	 elementos	 tiveram	 seus	 teores	

modificados	 por	 transformação	 logarítmica,	 fato	
muito	comum	em	geoquímica,	pois	na	natureza,	as	
curvas	de	distribuição	de	dados	raramente	obedecem	
ao	 modelo	 gaussiano,	 apresentando	 normalmente	
assimetria	 positiva,	 representando	 abundância	 de	
baixos	teores,	e	escassez	de	altos	teores.	

Os	 elementos	 como	 Cu,	 Ga,	 Fe,	 Mn,	
Mo,	 Pb,	 Sn,	 U,	 Al	 tiveram	 suas	 distribuições	 de	
frequência	 assumindo	 um	 traçado	 praticamente	

Figura 01 -		Estações	de	amostragem	na	folha	Parambu.
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simétrico	após	a	 transformação	 logarítmica.	O	Ba,	
Co,	 Th,	 e	 Sr	 possuem	 uma	 característica	 bimodal	
em	 sua	 distribuição	 de	 frequência,	 caracterizando	
mais	 de	 uma	 classe	 de	 teores	 com	 altos	 valores	

ao	 longo	 da	 área.	 O	 Be,	 Ca,	 Cs,	 Mg,	 Ni,	 Ti	 e	 Ag	
mostraram	 características	 de	 assimetria	 positiva	
em	 sua	 distribuição	 de	 frequência,	 caracterizando	
abundância	de	baixos	teores	eFigura	7.4	

Figura 7.2 -	Histogramas	dos	elementos	analisados	em	sedimentos	de	corrente.

Figura 7.3 -	Histogramas	dos	elementos	analisados	em	sedimentos	de	corrente.
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Figura 7.4 -	Histogramas	dos	elementos	analisados	nos	sedimentos	de	corrente.

Figura 7.5 -	Histogramas	dos	elementos	analisados	nos	sedimentos	de	corrente.
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Amostras	dos	sedimentos	de	corrente	e	
dos	sedimentos	de	bateia,	foram	consideradas	
na	geoestatística	como	variáveis	regionalizadas,	
pois	 os	 teores	 dos	 elementos	 químicos	 e	 dos	
minerais	 pesados,	 respectivamente,	 variam	
de	 um	 lugar	 a	 outro	 no	 espaço,	 com	 certa	
continuidade.	 Esta	 continuidade	 se	 manifesta	
através	 tendência	 de	 assumirem	 valores	 mais	
próximos	 de	 dois	 pontos	 amostrados,	 quanto	
menos	 afastados	 estiverem	 esses	 dois	 pontos	

(Guerra,	 1988).	 Essa	 tendência	 também	 se	
expressa	 através	 de	 uma	 flutuação	 mais	 ou	
menos	importante	entre	os	valores	das	amostras	
vizinhas,	 refletindo	 o	 grau	 de	 dependência	
ou	 independência	 existente	 entre	 um	 valor	
e	 outro.	 Esse	 grau	 de	 dependência,	 por	 sua	
vez,	 reflete	 o	 ambiente	 em	 que	 se	 formaram	
as	 ligações	 químicas	 entre	 certos	 elementos,	
ou	o	ambiente	de	formação	da	paragênese	de	
minerais	em	um	sedimento	de	aluvião.	

Figura 7.6 -	Histogramas	dos	elementos	analisados	nos	sedimentos	de	corrente.

Para	 a	 estatística	 dos	 dados	 analíticos	
dos	 sedimentos	 de	 corrente,	 os	 resultados	
inferiores	ao	limite	de	detecção	(<	menor	que)	
foram	multiplicados	por	0,7	e	os	valores	acima	
do	 limite	 de	 detecção	 (>	 maior	 que)	 foram	
multiplicados	 por	 1,5	 conforme	 (Lins,	 2003).	
Para	individualizar	associações	de	elementos	de	
distintas	procedências,	foi	realizado	o	cálculo	da	
matriz	 de	 correlação,	 analise	 de	 agrupamento	
e	análise	dos	componentes	principais.	A	tabela	
7.1	 mostra	 o	 resumo	 estatístico	 dos	 valores	
analisados,	que	representa	uma	visão	geral	da	
variação	desses	valores	e	também	ressaltando	
suas	 tendências	 e	 características.	 O	 limiar	
corresponde	 ao	 valor	 acima	 do	 qual	 o	 teor	
de	 um	 determinado	 elemento	 é	 considerado	
anômalo	 (Licht,	 1998),	 e	 seu	 cálculo	 foi	 feito	
multiplicando-se	 a	 média	 geométrica	 pelo	
desvio	 geométrico	 ao	 quadrado,	 segundo	
tabela	 de	 cálculos	 repassada	 em	 meio	 digital	
por	Carlos	Lins.

7.4.1 – Matriz de Correlação

A	 análise	 dos	 coeficientes	 de	
correlação	de	 Pearson	 aplicada	 à	 geoquímica	
de	prospecção	nos	fornece	as	primeiras	idéias	

sobre	 as	 paragêneses	 minerais,	 através	 das	
associações	 lineares	 entre	 os	 elementos.	
A	 matriz	 de	 correlação	 (Tabela	 7.2)	 mostra	
a	 associação	 linear	 entre	 cada	 elemento	
analisado	na	área	em	estudo.	

A	 associação	 Fe,	 Al	 e	 V,	 corroborada	
no	 dendograma	 da	 análise	 de	 agrupamento	
é	 vista	 na	 matriz	 de	 correlação,	 onde	 Fe	 e	
Al	 possuem	 forte	 correlação	 linear	 (r=0,88);	
V	 e	 Fe	 (0,85);	 V	 e	 Al	 (0,76).	 No	 entanto,	
o	 dendograma	 não	 mostra	 com	 clareza	 a	
associação	tanto	do	Al	e	do	Fe	com	o	elemento	
Ga	(0,81	e	0,76,	respectivamente).

Os	 elementos	 Sc,	 Co,	 K,	 Mg,	 Fe,	 Ga,	
Al,	Zn,	Cs,	Rb,	Ni,	V,	Nb,	Y,	vistos	na	análise	de	
componentes	 principais	 como	 os	 detentores	
de	 maior	 variância	 no	 conjunto	 de	 dados,	
possuem	forte	correlação	linear	(r)	de	Pearson	
entre	 si	 na	 matriz	 de	 correlação,	 variando	
entre	0,63	a	0,90,	podendo	significar	condições	
parecidas	de	formação	das	rochas	detentoras	
desses	elementos.	

O	 segundo	 grupo	 de	 elementos	
detentores	 de	 maior	 variância	 na	 análise	 de	
componentes	 principais	 é	 representado	 por	
As,	 Sb,	 Cd,	 Pb,	 Hg,	 que	 	 possuem	 coeficiente	
de	correlação	de	Pearson	 (r)	 variando	de	0,73	
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a	 0,93,	 caracterizando	 um	 parâmetro	 para	
a	 indicação	 de	 mesma	 paragênese	 mineral.	
Todas	 as	 fortes	 correlações	 observadas	 na	
matriz	 de	 correlação	 também	 são	 observadas	
no	 dendograma	 da	 análise	 de	 agrupamento	
(Figura	07).	

Quanto	a	correlações	negativas,	a	matriz	
dos	dados	da	folha	Parambu	não	possui	nenhuma	
relevante.	 Apenas	 uma	 pequena	 correlação	

negativa	entre	Te	e	Be	 (r	 =	 -0,14);	 Te	e	Be	 (r	 =	
-0,14);	W	e	Ti	(r	=	-0,10).	

A	 falta	 de	 correlações	 negativas	
significantes	 pode	 indicar	 que	 as	 rochas	
da	 região,	 pelo	 menos	 no	 lado	 leste	 da	
folha	 Parambu,	 onde	 foi	 realizada	 a	 coleta	
mais	 adensada,	 possuem	 condições	 mais	
ou	 menos	 parecidas	 com	 o	 ambiente	 de	
formação.	

Tabela 7.1	-	Estatística	descritiva	dos	resultados	analíticos	contendo	o	valor	do	limiar	de	cada	elemento	para	a	região	de	
Parambu.
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Tabela 7.2 -	Matriz	de	correlação	dos	dados	analíticos	de	sedimento	de	corrente	de	Parambu.	Em	verde,	as	correlações	
mais	fortes.
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7.4.2 – Análise de Grupamento

A	 análise	 de	 agrupamento	 em	
geoquímica	 representa	 uma	 análise	 de	
otimização,	 que	 se	 mostra	 útil	 na	 junção	 das	
variáveis	com	as	mesmas	características	em	um	
ambiente	 metalogenético,	 maximizando	 assim	
a	homogeneidade	dos	elementos	dentro	de	um	
grupo	de	mesmas	características,	e	maximizando	
também	 a	 heterogeneidade	 entre	 diferentes	
grupos.	

Foi	utilizado	o	método	“Não	Ponderado	
de	 Agrupamento	 aos	 Pares”	 (Unweighted	 Pair-

Group	 Method	 Using	 Arithmetic	 Averages	 -	
UPGMA).		Neste	método,	a	distância	entre	dois	
grupos	é	definida	como	a	média	das	distâncias	
ou	 variâncias	 entre	 os	 pares	 de	 valores	 de	 um	
grupo	com	o	outro.	O	dendograma	(Figura	7.7)	
revelou	as	seguintes	relações	entre	as	variáveis	
da	área	em	estudo:	W	e	Au	associados	a	Bi	e	Te;	
Th	e	 La	 associado	a	U,	 ambos	 associados	 a	Ge	
e	Ce,	Zr	e	Hf;	 S	e	Na	associados	a	Mn;	Sr	e	Ca	
associados	ao	P;	In	e	Cu	associados	a	Y	e	Ga;	Ti	e	
Nb	associados	a	Be;	Ni	associado	ao	Cr;		Mg	e	K	
associados	ao	Zn,	associados	a	Sc	e	Co;	Pb	e	Cd	
associados	ao	Sb	e	As,	associados	a	Hg.	

7.4.3 – Análise dos componentes principais

Análise	dos	Componentes	Principais	(ACP)	
em	geoquímica	de	prospecção	é	executada	com	
o	objetivo	de	simplificar	a	descrição	do	conjunto	
de	 variáveis	 inter-relacionadas,	 estabelecendo,	
a	 partir	 de	 similaridades	 e	 combinações	
lineares,	 correlações,	 variâncias	 e	 covariâncias,	
em	 um	 conjunto	 de	 eixos	 ou	 componentes	
perpendiculares.	 Estes	 eixos	 contêm	 um	 novo	
conjunto	 de	 variáveis	 representadas	 por	 uma	
matriz	 de	 correlação	 entre	 “m”	 variáveis,	
calculando-se	 assim	 m-autovetores	 ou	 eixos	
fatoriais	 de	 comprimento	 α1,	 α2,...	 αm,	
decrescentes	 em	 função	 da	 sua	 contribuição	 à	
variância	 total	 dos	 dados.	No	 caso	da	 área	 em	

estudo,	 esses	 fatores	 são	 representados	 pela	
tabela	 7.3,	 que	 contém	 alguns	 dos	 principais	
fatores.

O	 primeiro	 componente	 define	 a	
máxima	variação	dos	dados,	e	cada	componente	
sucessivo	 corresponde	 a	 uma	 variação	 menor.	
Deste	modo,	o	fator	1	detém	38,43%	da	variância	
total	dos	 teores	observados,	e	o	 fator	2	detém	
11,61%	da	variância.

O	 grupo	 dos	 elementos	 detentores	 de	
38,43%	da	variância	total	é	formado	por	Sc,	Co,	K,	
Mg,	Fe,	Ga,	Al,	Zn,	Cs,	Rb,	Ni,	V,	Nb,	Y,	significando	
que,	dentre	os	elementos	analisados	nesta	área,	
estes	 são	 os	 que	 possuem	 maior	 variação	 nos	
seus	valores,	não	necessariamente	representando	
anomalias	geoquímicas.	A	maioria	está	agrupada	

Figura 7.7 -	Dendograma	da	análise	de	agrupamento	dos	elementos	analisados	dos	sedimentos	da	folha	Parambu.
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entre	si,	como	mostrado	no	dendograma	da	figura	
7.7,	segundo	o	que	se	segue:	(Sc-Co),	(K-Mg)-Zn,	
(Fe-Al)-V,	Ga-Y,	Cs-Rb.	Todos	os	elementos	desses	
grupos	possuem	alto	 índice	de	 correlação	entre	
si,	com	o	coeficiente	de	correlação	(r)	de	Pearson	
variando	de	0,7	a	0,9	(Tabela	7.2).	

O	segundo	grupo	de	elementos	detentores	
da	 maior	 variação	 (11,61%)	 é	 representado	
por	 (As-Sb)-(Cd-Pb),	 todos	associados	ao	Hg	no	
dendograma	 da	 análise	 de	 grupamento,	 todos	
também	 com	 forte	 correlação	 linear	 (r)	 de	
Pearson	variando	entre	0,73	a	0,93.	Todas	estas	
características	 de	 variação	 e	 covariação	 dos	
elementos	podem	significar	um	mesmo	processo	
genético	ou	o	desenvolvimento	em	comum	dos	

minerais	portadores	dos	mesmos	valores.	
A	 associação	 As-Sb-Cd-Pb-Hg	

evidenciada	 pela	 análise	 de	 componentes	
principais	é	característica	de	sulfetos	complexos.	
Dentro	desta	associação,	os	elementos	As	e	Sb	
apresentaram	 valores	 anômalos,	 ambos	 com	
suas	 zonas	 anômalas	 próximas	 uma	 da	 outra.		
A	área	de	captação	da	zona	do	As	alcança	solo	
arenoso	 de	 depósitos	 recentes,	 arenitos	 e	
microconglomerados	 da	 Formação	 Jaicós,	 e	 os	
conglomerados,	arenitos	e	siltitos	vermelhos	da	
Formação	 Riacho	 Angico	 Torto.	 	 A	 zona	 do	 Sb	
engloba	tanto	a	Formação	Riacho	Angico	Torto,	
como	também,	os	arenitos	e	 siltitos	vermelhos	
da	Formação	Cococi.

Tabela 7.3 -	Variância	total	de	alguns	componentes	principais	dos	resultados	analíticos	da	folha	Parambu.

Tabela 7.4 -	Fator	score	dos	elementos	mais	influentes	com	relação	à	variância,	dentro	de	cada	componente	principal.
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7.4.4 – Variância da Amostragem

Foram	 utilizados	 33	 pares	 de	 amostras	
duplicadas	 para	 a	 realização	 do	 cálculo	 da	
variância.	 Adotou-se	 o	 teste	 t-student	 ou	 teste	
das	 pequenas	 amostras	 para	 estabelecer	 a	
confiabilidade	 dos	 resultados	 analíticos.	 De	
acordo	 com	 os	 resultados	 obtidos,	 a	 hipótese	
nula	 para	 as	 populações	 originais	 e	 réplicas	
serem	iguais	foi	aceita	a	um	nível	de	significância	

de	95%	para	a	quase	totalidade	dos	elementos	
(Tabela	7.5).	

Para	 todos	 os	 elementos	 testados,	
concluiu-se	 que	 não	 há	 diferença	
significativa	 entre	 as	 amostras	 de	 rotina	
e	 as	 respectivas	 duplicatas	 de	 campo.	
Sendo	 assim	 comprovada	 que	 é	 pequena	 a	
variância	dos	procedimentos	de	amostragem	
e	 análise	 associados,	 e	 os	 dados	 analíticos	
são	considerados	confiáveis.	 	

7.4.5 - Anomalias

Através	da	observação	dos	teores	acima	
do	 limiar	de	 certos	elementos	químicos,	 foram	
traçadas	 zonas	 de	 anomalias	 (Figura	 7.8),	 em	
regiões	adjacentes	aos	pontos,	circulando	bacias	

de	captação	de	sedimentos	dos	pontos	coletados	
com	teores	elevados,	enfatizando	uma	possível	
continuidade	 espacial	 desses	 teores.	 Desta	
forma,	 foram	 traçadas	 oito	 zonas	 anômalas,	
dentre	as	quais,	 três	zonas	de	bismuto-tântalo-
telúrio;	 uma	 zona	 de	 arsênio;	 uma	 zona	 de	

Tabela 7.5 -	Variância	segundo	o	teste	t-student.
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germânio;	uma	zona	de	antimônio;	uma	zona	de	
estanho;	e	uma	zona	de	tungstênio.	

Uma	 das	 zonas	 de	 bismuto-tântalo-
telúrio	 foi	 traçada	 nos	 sedimentos	 que	
recobrem	 a	 Formação	 Jaicós,	 composta	
por	 arenitos	 e	 microconglomerados.	 Esta	
zona	 é	 representada	 pelos	 pontos	 RAS007,	
RAS005	e	RAS006,	 com	sua	bacia	de	captação	
se	 estendendo	 até	 os	 depósitos	 recentes,	
caracterizados	 por	 solos	 arenosos.	 Outra	
zona	 anômala	 de	 bismuto-	 tântalo-telúrio	 foi	
traçada	nos	sedimentos	que	ocorrem	sobre	os	
ortognaisses	 Malhada	 Bonita	 e	 paragnaisses	
do	Complexo	Ceará.	 Esta	 zona	é	 representada	
pelos	pontos	RAS204,	RAS205	e	RAS	206,	com	
sua	 bacia	 de	 captação	 alcançando	 diatexitos	
do	Complexo	Tamboril	-	Santa	Quitéria.	A	outra	
zona	 anômala	 do	 bismuto-tântalo-telúrio	 está	
representada	pelos	pontos	RAS053	e	RAS054,	e	
tem	sua	bacia	de	captação	englobando	rochas	
da	 Unidade	 Independência	 (biotita	 gnaisse,	
xistos	 e	 quartzitos),	Magmatismo	Oiti	 (granito	
alcalino)	e	os	diatexitos	do	complexo	Tamboril	
-	Santa	Quitéria.

A	zona	anômala	de	germânio	é	a	maior	
encontrada	 na	 área	 em	 estudo,	 englobando	
rochas	 da	 Unidade	 Independência,	 os	
diatexitos	 do	 Complexo	 Tamboril	 -	 Santa	
Quitéria,	 os	 granitoides	 Serra	 do	 Gado	
Bravo	 (granitos	 rosados)	 e	 os	 paragnaisses	
do	 Complexo	 Ceará.	 Esta	 zona	 anômala	
corresponde	à	bacia	de	captação	dos	pontos	
VCS041, VCS161, VCS271, VCS042, VCS299, 
VCS087, VCS168, VCS044, VCS038, VCS170, 
VCS037 e RAS172.

A	 zona	 do	 antimônio	 foi	 traçada	 com	
base	 nos	 limiares	 dos	 pontos	 RAS058,	 RAS059	
e	 RAS060,	 e	 sua	 bacia	 de	 captação	 ocorre	
sobre	 a	 Formação	 Cococi	 (arenitos	 e	 siltitos	
vermelhos)	 e	 a	 Formação	 Riacho	 Angico	 Torto	
(conglomerados	 e	 brechas	polimíticas,	 arenitos	
e	siltitos	vermelhos).

A	 zona	 do	 estanho,	 representada	 pelos	
pontos	 VCS033	 e	 VCS088	 tem	 sua	 bacia	 de	
captação	 dentro	 dos	 diatexitos	 do	 Complexo	
Tamboril	-	Santa	Quitéria.	

A	 zona	 do	 tungstênio	 é	 representada	
pelos	 pontos	 RAS	 100	 e	 RAS	 300	 e	 tem	 sua	
bacia	 de	 captação	 situada	 nos	 metatexitos	 do	
Complexo	Tamboril	-	Santa	Quitéria,	paragnaisses	
do	Complexo	Ceará.

7.5 – ANÁLISES MINERALOMÉTRICAS
Com	base	nas	análises	mineralométricas	

semiquantitativas,	 foram	 traçadas	 cinco	 zonas	
anômalas	 de	 ocorrências	 de	 minerais	 pesados	
(Figura	7.9):	 i)	 zona	da	 ilmenita,	com	60	a	85%	
em	peso	desse	mineral	na	amostra;	 ii)	 zona	do	
anfibólio,	 com	 40	 a	 60%	 em	 peso;	 iii)	 zona	 da	
turmalina	com	40%	em	peso;	iv)	zona	da	granada	
com	40	a	60%	em	peso;	v)	e	zona	da	cianita,	com	
40	a	60%	em	peso	na	amostra.

A	zona	da	ilmenita	é	representada	pelos	
pontos	 VCS72,	 VCS74,	 VCS75,	 VCS76,	 VCS89,	
VCS109,	VCS110	e	VCS111,	todos	com	teor	desse	
mineral	de	40	a	60%.	A	área	desta	zona	engloba	
diatexitos	 e	 dioritos	 do	 Complexo	 Tamboril	 -	
Santa	Quitéria,	Granitoides	Serra	do	Gado	Bravo,	
e	Granitoides	Santa	Quitéria.

A	zona	do	anfibólio	é	representada	pelos	
pontos	VCS68,	VCS71,	VCS84,	VCS106	e	VCS107,	
todos	com	um	teor	de	40	a	60%	deste	mineral.	
Engloba	os	metatexitos	e	diatexitos	do	Complexo	
Tamboril	 -	 Santa	Quitéria,	Granitoides	 Serra	do	
Gado,	e	os	Granitoides	Santa	Quitéria.

A	zona	da	turmalina	é	representada	pelos	
pontos	RAS11,	RAS08,	RAS86,	RAS15,	RAS14,	e	
RAS12,	 todos	com	teor	de	pelo	menos	40%	de	
porcentagem	em	peso	deste	mineral.	As	amostras	
pertencentes	 a	 esta	 zona	 estão	 sobrejacentes	
aos	arenitos	e	microconglomerados	da	Formação	
Jaicós	e	solos	arenosos.

A	zona	da	granada	é	representada	pelos	
pontos	 VCS27,	 VCS28,	 VCS33,	 VCS30,	 VCS88,	
VCS35, VCS29, VCS39, VCS37, VCS38, VCS44, 
VCS87, VCS42, RAS79, RAS40, RAS46, RAS116 
e	RAS113,	todos	com	teor	de	granada	variando	
de	40	a	60%	em	peso	na	amostra.	Estes	pontos	
estão	 sobrejacentes	 a	 rochas	 da	 Unidade	
Independência,	 diatexitos	 e	 metatexitos	 do	
Complexo	Tamboril	-	Santa	Quitéria,	ortognaisses	
Malhada	 Bonita,	 paragnaisses	 do	 Complexo	
Ceará,	e	os	granitoides	Serra	do	Gado	Bravo.

A	 zona	 da	 cianita	 é	 representada	 pelos	
pontos	 RAS52,	 RAS53,	 RAS54,	 RAS58,	 RAS59,	
RAS103, RAS62, RAS117, RAS96, RAS115, RAS64, 
RAS63	e	RAS56.	A	área	de	captação	desta	zona	é:	
sobrejacente	aos	arenitos,	siltitos	e	folhelhos,	da	
Formação	Melancia;	arenitos	e	siltitos	vermelhos,	
da	Formação	Cococi;	conglomerados,	arenitos	e	
siltitos	 vermelhos,	 da	 Formação	 Riacho	 Angico	
Torto;	magmatismo	Oiti;	e	biotita	gnaisses,	xistos	
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e	quartzitos	da	Unidade	Independência.

7.6 – DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

	 A	 escala	 de	 amostragem	 utilizada	
(1:100.000)	não	 foi	suficiente	para	determinar	
que	tipos	 litológicos	 seriam	 responsáveis	 pelo	
lançamento	 e	 disseminação	 dos	 elementos	
com	 teores	 anômalos	 nos	 sedimentos	 de	
corrente	 da	 área	 de	 estudo.	 Porém,	 o	 estudo	
geoquímico	de	prospecção	da	área	apontaram	
que	 os	 diatexitos	 e	 metatexitos	 do	 Complexo	
Tamboril	 -	 Santa	 Quitéria	 são	 promissores	
em	 teores	 de	 Bi,	 Ta	 e	 Te;	 Sn,	 Ge	 e	 W;	 assim	
como	 a	 Unidade	 Independência	 se	 mostrou	
promissora	 em	 teores	 de	Bi,	 Ta	 e	 Te;	Ge	 e	W.	
A	 Formação	 Cococi	 se	 mostrou	 promissora	
em	 teores	 de	 Sb,	 e	 oo	 ortognaisses	 Malhada	
Bonita	 se	 mostrou	 promissor	 em	 teores	 de	

W.	 Para	 a	 caracterização	 geoquímica	 dessas	
grandes	 unidades	 geológicas	 é	 necessário	
um	 levantamento	 em	 escala	 maior	 (1:50.000	
ou	 1:25.000),	 para	 que	 sejam	 delimitados	 os	
litotipos	 primários	 responsáveis	 por	 teores	
anômalos	dos	elementos	supracitados.

Apesar	 de	 não	 ter	 sido	 encontrada	
nenhuma	 pinta	 de	 ouro	 durante	 a	 análise	
mineralométrica,	 este	 elemento	 encontra-
se	 associado	 ao	 Be,	 Te	 e	 ao	 W	 na	 análise	
de	 agrupamento.	 Talvez	 em	 levantamentos	
de	 maior	 detalhe	 seja	 possível	 observar	 a	
existência	 de	 teores	 anômalos	 deste	 elemento	
juntamente	 com	 os	 elementos	 farejadores,	
sendo	 possível	 determinar	 as	 tipologias	 de	
depósitos	responsáveis	pela	disseminação	destes	
elementos	na	área.	A	área	em	estudo	mostrou-
se	com	potencial	para	ilmenita,	que	apresentou	
teores	em	peso	entre	40%	e	85%.

Figura 7.8 -	Zonas	anômalas	de	alguns	elementos	em	sedimentos	de	corrente	na	folha	Parambu.
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Figura 7.9 -	Zonas	anômalas	de	minerais	pesados	na	folha	Parambu.
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8.1 - APRESENTAÇÃO

A	 Folha	 Parambu	 está	 inserida,	
parcialmente,	 no	 distrito	 mineiro	 Novo	 Oriente-
Tauá,	 onde	 os	 principais	 recursos	 minerais	
conhecidos	 são	 o	 calcário,	 cobre	 e	 bário	 (DNPM,	
2000).	No	projeto	Cococi	 (Oliveira	&	Fortes	1974),	
mais	especificamente	na	folha	Parambu,	na	escala	
1:100.000,	 foram	 registradas:	 uma	 ocorrência	 de	
malaquita,	 duas	de	barita	 e	 sete	de	metacalcário.	
No	 mapa	 geológico	 da	 Folha	 Jaguaribe	 (Gomes	
et	al.	2000),	na	escala	1:500.000,	na	área	da	Folha	
Parambu,	 foram	 pontuadas	 sete	 ocorrências	 de	
rochas	carbonáticas,	três	de	barita	e	uma	de	cobre.	
No	mapa	geológico	do	Ceará	(Cavalcante	et	al.	2003),	
na	escala	1:500.000,	além	das	ocorrências	de	barita	
e	 cobre	 supracitadas,	 aparecem	 cinco	 ocorrências	
de	rochas	carbonáticas	(mármore).

A	área	não	tem	tradição	mineira,	a	não	ser	
pelas	extrações	de	barita	que	houve	no	passado	e	
que	atualmente	encontram-se	abandonadas.	Mas,	
consultando	 o	 sigmine	 (do	 DNPM,	 em	 09/2012),	
verificou-se	 que	 atualmente	 tem-se	 na	 área	 um	
requerimento	 de	 lavra	 de	 uma	 área	 de	 651	 ha	
para	 barita	 e	 dois	 requerimentos	 de	 lavra	 de	
conglomerado	para	uso	como	rochas	ornamentais	e	
de	revestimento,	que	totalizam	uma	área	de	344	ha.	

No	presente	trabalho	de	mapeamento,	foram	
cadastradas	vinte	e	duas	ocorrências	e/ou	indícios	de	
recursos	minerais,	que	estão	representados	no	mapa	
juntamente	 com	 os	 domínios	 lito-estruturais	 aos	
quais	 estão	 relacionados	 (Figura	 8.1).	 Além	 dessas	
ocorrências,	 há	 também	 um	 licenciamento	 para	
areia	destinado	ao	uso	na	construção	civil	e	também	
extração	 de	 rochas	 vulcânicas	 (diques	 Guaribas)	
utilizados	no	calçamento	de	certas	ruas	dos	vilarejos.

8 – RECURSOS MINERAIS

Tabela 8.1 -	Substâncias	identificadas	na	Folha	Parambu	e	seus	respectivos	domínios	lito-estruturais.

Figura 8.1 -	Mapa	de	domínios	lito-estruturais	com	a	localização	das	ocorrências	e	indícios	de	recursos	minerais	da	Folha	
Parambu.	As	ocorrências	são:	ca	–	metacalcários;	Ba	–	veios	de	barita;	Cu	–	malaquita;	ro	–	rocha	ornamental;	qtz	–	
quartzo;	Mn	–	manganês;	tlc	–	talco;	Cr	–	cromo;	ser	-	serpentina	.	A	legenda	é	a	mesma	da	figura	6.3.
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OCORRÊNCIAS MINERAIS
As	 ocorrências	 (e/ou	 indícios)	 de	

recursos	 minerais	 da	 Folha	 Parambu	 foram	
agrupadas	 segundo	 os	 domínios	 lito-
estruturais	em	estão	hospedados	(Figura	8.1)	e	
podem	ser	vistas	na	tabela	8.1.	Assim,	temos:	
i)	 as	 ocorrências	 de	 rochas	 carbonáticas,	
quartzo,	manganês	 e	 ferro,	 talco	 e	 cromo	no	
domínio	dos	gnaisses	e	migmatitos;	 ii)	rochas	
ornamentais,	 bário	 e	 cobre	 no	 domínio	 da	
Bacia	 do	 Cococi;	 	 e	 cromo	 no	 domínio	 das	
rochas	isotrópicas.	

8.1.1 – Domínio Gnaisse - Migmatito

Neste	domínio	têm-se	as	ocorrências	
de	 mármore,	 quartzo,	 manganês,	 talco	 e	
cromo.	 As	 ocorrências	 de	 mármore	 estão	
hospedadas	 nas	 sequências	 paraderivadas	
do	 Complexo	 Ceará,	 nas	 unidades	
Independência	e	Canindé.	O	quartzo	ocorre	
na	 forma	 de	 um	 grande	 veio	 encaixado	 no	
biotita	 metatexito	 da	 Unidade	 Canindé,	
do	 Complexo	 Ceará.	 As	 ocorrências	 de	
manganês	 também	 estão	 hospedadas	 nos	
biotita	metatexitos	 da	 unidade	 Canindé.	 O	
talco	 e	 o	 cromo	 já	 estão	 relacionados	 com	
sequências	 metaultramáficas	 do	 Grupo	
novo	Oriente.

a) Mármore

O	mármore	ocorre	na	 forma	de	 lentes,	
não	mapeáves	 na	 escala	 1:100.000.	No	 ponto	
DC-41,	 próximo	 a	 Fazenda	 Boa	 Vista,	 aparece	
em	pequenos	 afloramentos	 (1m	x	1m)	 (Figura	
8.2c).	 Possui	 bandamento	 composicional,	
granulação	 média	 a	 grossa,	 cor	 clara.	 Em	
seção	 delgada,	 exibe	 tons	 de	 cores	 variando	
de	 amarelo-claro	 a	 amarelo	 limão,	 composto	
por	 carbonatos	 (calcita	e/ou	dolomita	–	84%),	
brucita	 (15%)	 e	 actinolita	 (1%)	 (Figura	 8.2d).	
Apresenta	 textura	 granoblástica	 formada	 por	
cristais	euédricos	a	subédricos	de	calcita	(e/ou	
dolomita	com	inclusões	esferóides	de	brucita	e	
raras	fibras	de	actinolita.	

No	 ponto	 DF-29,	 próximo	 a	 João	
da	 Costa	 dos	 Ferreiras,	 aflora	 uma	 rocha	

dita	 carbonática	 com	 cerca	 de	 3	 metros	
de	 espessura	 e	 por	 mais	 de	 10	 metros	 de	
extensão.	Trata-se,	na	verdade	de	uma	rocha	
carbonática	que	sofreu	metamorfismo	de	alto	
grau,	dando	origem	a	talco	e	serpentina,	cujo	
protólito	 pode	 ser	 uma	 rocha	 carbonática	
dolomítica	 contendo	 quartzo	 (dolomita	 +	
quartzo	 =	 olivina.	 Os	 carbonatos	 não	 são	
distinguíveis,	 serão	 necessárias	 análises	
posteriores	 de	 química	 mineral	 para	 defini-
los.	 Esta	 lente	 está	 encaixada	 em	 uma	
sequência	 de	 ortognaisses,	 do	 complexo	
Canindé	do	Ceará.

No	 ponto	 DC-59,	 o	mármore	 ocorre	
na	 forma	 de	 lente-camada	 estreita	 com	
até	 1	 metro	 de	 espessura,	 encaixada	 em	
uma	 sequência	 do	 tipo	 QPC,	 composta	
por	 biotita	 gnaisse,	 quartzito	 sericítico,	
muscovita	 xisto,	 rochas	 calciossilicáticas,	
pertencentes	 a	 unidade	 Independência	 do	
complexo	Ceará.

Os	 pontos	 DC-292	 e	 DC-294	 são	
muito	 próximos	 e	 ocorrem	 no	 mesmo	
contexto	 litoestratigráfico,	 a	 unidade	
Canindé	 do	 complexo	 Ceará.	 O	 ponto	 DC-
292,	 nas	proximidades	de	Pedra	Redonda,	
aparece	apenas	pequenos	afloramentos	(<	
1m	 de	 dimensão)	 de	 rochas	 carbonáticas	
puras	 e	 impuras,	 rocha	 calciossilicática	 e	
silex.	 Já,	 o	 ponto	DC-294,	 no	 sangradouro	
do	 Açude	 das	 Cacimbas,	 aflora	 uma	
lente	 de	 mármore	 intercalada	 com	
rocha	 calciossilicática	 e	 anfibolito,	 com	
dimensões	 de	 10m	 de	 espessura	 por	 50m	
de	extensão	(Figura	8.2a,	b).

b) Quartzo

O	quartzo	ocorre	no	ponto	DC-66,	no	
Serrote	 Santo	 Antônio,	 constitui	 a	 elevação	
com	 dimensões	 de	 50m	 x	 100m	 e	 cerca	 de	
20m	 de	 altura	 (Figura	 8.3a,	 b).	 Trata-se	 de	
um	veio	de	quartzo	puro	de	grande	dimensão	
encaixado	nos	biotita	metatexito	da	unidade	
Canindé,	do	Complexo	Ceará.	Não	foram	feitas	
análises	química	da	 rocha,	 sendo	necessário	
um	estudo	detalhado	para	viabilidade	do	seu	
aproveitamento	 como	 recurso	 mineral,	 por	
exemplo,	para	a	indústria	de	ferro-silício.
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c) Manganês e Ferro

Os	 indícios	 de	 ocorrência	 de	 minérios	
de	 manganês	 estão	 presentes	 nos	 pontos	 DC-
228,	DC-232	e	DC-235,	na	unidade	Canindé,	do	
Complexo	 Ceará.	 No	 ponto	 DC-228,	 próximo	 a	

Pau	D’Arco,	em	uma	área	com	predominância	de	
solo	 vermelho	 escuro,	 com	muitos	 fragmentos	
de	 veios	 de	 quartzo	 ricos	 em	 turmalina	
(turmalinito	 hidrotermal),	 e	 também	 muito	
material	oxidado	rico	em	ferro	que	se	encontra	
disperso	 na	 superfície.	 A	 amostra	 laminada	

Figura 8.2 -	Prancha	de	fotos.	a)	afloramento	de	mármore	no	sangradouro	do	Açude	das	Cacimbas,	ponto	DC-284;	b)	
detalhe	do	afloramento	da	foto	anterior;	c)	afloramento	mármore,	do	ponto	DC-41;	d)	microfotografia	do	mármore	do	
ponto	DC-41	com	sua	mineralogia	principal	(Ca	–	carbonatos,	Brc	–	brucita).

Figura 8.3 -	Prancha	de	fotos.	a)	vista	da	elevação	formada	exclusivamente	por	quartzo	de	veio;	b)	detalhe	do	veio	de	
quartzo.
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(DC-228a)	 foi	 classificada	 como	 gondito,	 uma	
rocha	de	coloração	cinza	escura,	 composta	por	
quartzo	 (70%),	 granada	 (25%),	 opacos	 (5%)	 e	
clinopiroxênio	(traço).	A	outra	amostra	laminada	
(DC-228d)	foi	caracterizada	como	cherte	ferrífero,	
composta	 por	 materiais	 oxidados	 (65%),	 sílica	
criptocristalina	(20%)	e	magnetita	(15%).	O	que	
caracterizou	a	área	como	indício	para	manganês	
e	 ferro.	A	 análise	química	da	 amostra	DC-228a	
apontou	teor	>10%	de	MnO	e	38,32%	de	Fe2O	3.

No	 Ponto	 DC-232,	 próximo	 a	 Barreiro,	
em	 uma	 área	 arrasada	 pela	 erosão	 superficial	
há	uma	grande	quantidade	de	material	laterítico	
ferruginoso	 (Figura	 8.4b),	 silexito	 e	 fragmentos	
de	 veios	 de	 quartzo.	 A	 amostra	 DC-232a	 foi	
classificada	como	um	cherte,	composto	por	uma	
matriz	 fina	 formada	 por	 sílica	 criptocristalina,	
calcedônia	 e	 tridimita,	 e	 com	 pontuações	

esbranquiçadas	 de	 caulim.	 A	 amostra	 DC-232b,	
é	 uma	 rocha	 ferruginosa	 lixiviada,	 composta	
por	uma	massa	argilosa	oxidada	e	por	 grãos	de	
quartzo	 e	 feldspatos	 caulinizados.	 Este	 ponto	 é	
caracterizado	pela	presença	de	 ferro	e	a	análise	
química	apontou	teor	de	Fe2O3	de	41,15%,	0,05%	
de	P2O4	e	11,30%	de	Al2O3	e	42,79%	de	SiO2.

Já	no	ponto	DC-235,	 também	próximo	
a	 Barreiro,	 ocorrem	 blocos	 de	 material	
manganesífero	 dispersos	 na	 superfície	
(Figura	 8.4a).	 Este	 material	 é	 composto,	
principalmente,	 por	 minerais	 de	 manganês	
e	 apresenta	 o	 núcleo	 de	 rodonita.	 Em	 seção	
delgada	 foi	 classificado	 como	 um	 rodonita	
gondito,	 composto	 por	 rodonita	 (53%),	
espessartita	(30%),	quartzo	(12%)	e	opacos	(5%)	
(Figura	 8.4c,	 d).	 Este	 ponto	 foi	 caracterizado	
como	de	ocorrência	de	manganês.

Figura 8.4 –	Prancha	de	fotos.	a)	Fragmento	de	rocha	composto	por	óxidos	de	manganês	e	rodonita	ao	centro,	ponto	
DC-235;	b)	canga	ferruginosa,	do	ponto	DC-232;	c)	microfotografia,	em	luz	natural,	do	rodonita	gondito	composto	por	
rodonita	 (Rdn),	 granada	 (Grt)	 e	quartzo	 (Qtz);	 d)	microfotografia	 com	nicois	X,	do	mesmo	campo	mostrado	na	 foto	
anterior.
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d) Talco e Cromo

Foi	 descrita	 na	 formação	 Macaúbas,	
do	 grupo	 Novo	 Oriente,	 no	 ponto	 DC-240,	
próximo	a	Santa	Cruz,	uma	associação	de	 rochas	
metaultramáficas	 formada	 por	 talco	 xisto	 (Figura	
8.5a),	 talco	 anfibolito	 e	 metaquartzo	 diorito.	 A	

amostra	 do	 talco	 xisto	 (DC-240a),	 de	 cor	 cinza	
clara	 e	 granulação	 fina,	 composta	 quase	 que	
essencialmente	por	talco	(98%)	e	opacos	(2%)	(Figura	
8.5b).	A	análise	química	de	rocha	total	dessa	amostra	
apresentou	0,39%	de	Cr2O3	e	2%	de	TiO2,	indicando	
que	esta	associação	litológica	pode	representar	um	
metalotecto	para	a	pesquisa	de	cromo.

8.1.2 – Domínio Bacia do Cococi

Na	 Bacia	 do	 Cococi	 foram	 localizadas	 5	
ocorrências	de	barita	 (bário),	uma	de	malaquita	e	
azurita	(cobre)	e	5	de	conglomerado	para	uso	como	
rocha	 ornamental.	 Todos	 estes	 recursos	 minerais	
estão	inseridos	no	contexto	das	rochas	sedimentares	
do	 grupo	 Rio	 Jucá.	 Os	 conglomerados	 para	 uso	
como	rocha	ornamental	e	de	revestimento	ocorrem	
na	formação	Riacho	Angico	Torto.	As	ocorrências	de	
bário	e	cobre	estão	hospedadas	na	formação	Cococí.

a) Barita

A	 barita	 ocorre	 principalmente	 na	 forma	
de	 veios	 encaixados	 nas	 rochas	 sedimentares	 da	
formação	Cococi.	Na	área	foram	vistas	diversas	cavas	
abandonadas	 (Figura	 8.6	 c,	 d).	 Estes	 veios	 possuem	
espessuras	que	variam	de	1m	a	2	m	e	que	podem	se	
estender	por	dezenas	de	metros,	podendo	atingir	até	
100m,	 com	 duas	 direções	 principais	 (220º	 -	 245º	 e	
135º	-	160º	de	Az).	Em	alguns	locais	aparecem	rochas	
com	aspecto	de	brechas	hidrotermais,	as	quais	a	barita	
também	está	associada.	Em	sete	amostras	analisadas,	
todas	apresentaram	conteúdo	de	Ba	maior	do	que	1%.		

A	 amostra	 DC-157c,	 localizada	 próximo	
ao	povoado	de	Gurguéia,	está	inserida	na	zona	de	
cisalhamento	 Sabonete-Inharé	 (E-W),	 próximo	 ao	
contato	entre	as	rochas	sedimentares	da	bacia	do	

Cococi	e	dos	granitoides	Oiti.	A	rocha	é	uma	brecha	
cataclástica	de	coloração	verde	escura,	granulação	
muito	fina,	com	aspecto	maciço,	mas	com	muitas	
fraturas	irregulares	e	que	possivelmente	tenha	como	
protólito	 uma	 rocha	 vulcânica.	 A	 análise	 química	
dessa	rocha	apresentou	teor	de	Ba	acima	de	1%.	

No	 ponto	 DC-181,	 localizado	 próximo	 a	
Fazenda	Canaã,	a	rocha	encaixante	é	uma	brecha	de	cor	
verde-claro,	cortada	por	finíssimas	fraturas	irregulares	
preeenchidas	 por	 barita.	 Em	 seção	 delgada,	 tem-
se	 uma	 rocha	 com	 textura	 brechoide	 a	 cataclástica,	
formada	 por	 fragmentos	 de	 rochas	 vulcânicas	 e	
ultramiloníticas	entrelaçadas	por	veios	microcristalinos	
de	barita	e	material	oxidado.	A	analise	química	dessa	
amostra	também	apresentou	teor	de	Ba		acima	de	1%.

As	outras	ocorrências	são	todas	em	veios	
encaixados	nas	rochas	sedimentares	da	formação	
Cococi	 (DC-165,	DC-179,	DC-180,	DC-182)	 (Figura	
8.6a,	 b).	 As	 rochas	 encaixantes	 são	 arenitos	
vermelhos	escuros	e	microconglomerados.	Próximo	
aos	veios,	as	rochas	exibem	aspecto	brechoide,	com	
fraturas	preenchidas	por	veios	de	barita.	Em	seção	
delgada,	 aparcem	 cristais	 individuais	 em	 “flakes”	
alongados	de	barita	(Figura	8.6e,	f),	restos	de	rocha	
vulcânica	 oxidada	 e	 romboedros	 de	 calcita	 e/ou	
siderita	em	forma	de	geodos.	As	analises	realizadas	
das	 amostras	 supracitadas	 apresentaram	 teores	
acima	de	1%	de	Ba	e	de	Sr.	

Figura 8.5 –	Prancha	de	fotos.	a)	Afloramento	de	talco	xisto	do	ponto	DC-240;	b)	microfotografia	em	luz	natural	do	talco	
xisto,	composto,	basicamente,	por	talco	e	minerais	opacos.	
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b) Malaquita e Azurita

Estes	minerais	foram	descritos	no	ponto	
DC-114,	 próximo	 a	 Croatá	 (Figura	 8.7	 a,	 b).	
Ocorre	em	planos	de	fraturas	de	uma	rocha	de	
granulação	muito	fina,	que	no	campo	assemelha-
se	 a	 uma	 rocha	 vulcânica.	 No	 entanto,	 em	
seção	 delgada	 tem-se	 uma	 rocha	 com	 textura	
cataclástica,	formada	por	grãos	microcristalinos,	
microfraturados	e	recristalizados	dinamicamente	

em	 subgrãos	 (Figura	 8.7c).	 Na	 matriz	 têm-se	
resquícios	 angulares	 de	 feldspato	 potássico,	
plagioclásio	 e	 quartzo.	 Algumas	 fraturas	 estão	
preenchidas	 por	 quartzo	 e	 contendo	 óxido	 de	
ferro,	 malaquita	 e	 azurita.	 Ao	 longo	 de	 alguns	
veios	 tem-se	 também	finos	 cordões	 de	 opacos	
(óxido	de	ferro)	associado	a	malaquita,	e	também	
apatita	e	barita	associada	a	siderita	(Figura	8.7	d,	
e,	f).	A	análise	química	de	rocha	total	apontou,	
nesta	amostra,	teor	acima	de	1%	de	Cu.

Figura 8.6	–	Prancha	de	fotos.	a)	Cristais	de	veio	de	barita,	no	ponto	DC-179;	b)	veios	de	barita	encaixados	em	arenitos	
siltosos	da	formação	Cococi,	ponto	DC-179;	c)	cava	de	explotação	de	barita	abandonada,	de	cerca	de	1	metro	de	espessura	
por	100	metros	de	extensão;	d)	cava	abandonada	de	veios	de	bária	com	até	4	metros	de	espessura;	e)	microfotografia	
dos	cristais	de	barita	de	veio,	em	luz	natural,	seção	delgada	de	amostra	do	ponto	DC-182;	f)	cristais	de	barita	em	nicois	x.
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c) Conglomerados e Brechas Líticas

Os	conglomerados	e	brechas	da	base	da	
formação	Riacho	Angico	Torto	tem	sido	lavradas	
na	região	para	o	uso	como	rochas	ornamentais	
e	 de	 revestimento.	 Existem	 duas	 áreas	 onde	
já	 foram	retirados	blocos	de	 rocha	para	 tal	fim	
(pontos	DC-31	e	DC-100).	São	rochas	muito	duras	
tipo	 matriz	 suportadas,	 de	 cor	 avermelhada,	
compostas	por	fragmentos	de	rochas	graníticas,	
quartzo,	 feldspatos	 e	 rochas	 vulcânicas.	Outras	
três	 áreas	 (pontos	 DC-44,	 DC-46	 e	 DC-96),	
foram	 apontadas	 neste	 trabalho	 como	 áreas	
promissoras	para	extração	dessas	rochas.	

No	 ponto	 DC-31,	 próximo	 ao	 povoado	
Secreta,	 tem-se	 uma	 lavra	 de	 conglomerado	
polimítico,	 de	 cor	 vermelho	 intenso,	 não	
intemperizado,	 com	 granulação	 decimétrica	
a	 centimétrica	 e	 matriz	 brechoide	 composta	

por	 fragmentos	angulares	de	rochas	e	minerais	
e	 também	 por	 uma	 fração	 arenosa	 grosseira	
que	define	o	 acamamento	da	 rocha.	 Em	 seção	
delgada,	 a	 matriz	 brechoide	 foi	 classificada	
como	 brecha	 lítica,	 com	 textura	 clástica,	 mal	
selecionada	 e	 com	 matriz	 argilosa	 oxidada	
composta	por	fragmentos	de	rocha	e	por	clastos	
angulosos	e	subangulosos	de	feldspato	potássico,	
plagioclásio	e	quartzo.

No	 ponto	 DC-100,	 no	 Serrote	 das	
Pombas,	 é	 onde	 se	 encontra	 a	 outra	 lavra	 de	
conglomerado	 com	 uma	 frente	 de	 lavra	 com	
30m	 x	 20m	 x	 10m	 de	 dimensões	 (Figura	 8.8).	
A	 rocha	 é	 um	 conglomerado	 polimítico	 com	
matriz	brechoide-arenosa	contendo	fragmentos	
de	 rochas	 granitoides	 do	 Complexo	 Tamboril	
–	 Santa	 Quitéria,	 rochas	 vulcânicas	 e	 veios	
de	 quartzo.	 Em	 seção	 delgada,	 a	 matriz	 do	
conglomerado	foi	classificada	como	uma	brecha	

Figura 8.7 –	 Prancha	 de	 fotos.	 a)	 Afloramento	 de	 rocha	 cataclástica	 com	malaquita	 impregnada,	 no	 ponto	DC-114;	
b)	 detalhe	 do	 mesmo	 afloramento;	 c)	 microfotografia	 mostrando	 a	 textura	 cataclástica	 da	 rocha	 hospedeira	 da	
mineralização	de	cobre;	fotos	d),	e),	f)	detalhes	da	seção	delgada	mostrando	a	mineralogia	principal	da	mineralização	
(malaquita,	azurita,	barita,	apatita	e	siderita).
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lítica	 de	 cor	 rosa-avermelhada,	 de	 granulação	
grossa,	textura	clástica,	formada	por	fragmentos	
angulosos	de	rochas	ígneas	plutônicas	(granitos),	
vulcânicas	 (riolito)	 e	 metamórficas	 (gnaisses,	
quartzitos,	 milonitos),	 mal	 selecionados	 e	
cimentados	 por	 uma	 matriz	 argilosa	 oxidada.	
Além	dos	fragmentos	de	rocha,	têm-se	também	
fragmentos	 monominerálicos	 de	 feldspato	
potássico,	plagioclásio	e	quartzo.

8.1.3 – Domínio Granitoides Isotrópicos

No	 domínio	 dos	 granitoides	 ocorre	 um	
corpo	intrusivo	de	gabro-norito	na	porção	nordeste	

da	 folha	Parambu,	que	ocupa	8,6	km2,	no	ponto	
DC-213,	próximo	a	ao	povoado	de	Água	Peixe	que	
é	mais	um	indício	para	a	ocorrência	de	cromo.

a) Cromita

A	cromita	ocorre	em	um	gabro	norito,	no	
ponto	DC-213.	É	uma	rocha	isotrópica	de	granulação	
fina,	de	cor	cinza	escura,	textura	ofítica	a	poiquilítica,	
formada	por	ripas	de	plagioclásio	(34%)	dentro	de	
grandes	 cristais	 de	 ortopiroxênios	 (5%)	 e	 biotita	
(15%).	 Além	 desses,	 tem-se	 augita	 (20%),	 opacos	
(magnetita	e	cromita)	(12%)	e	espinélio	(2%).	Faz-se	
necessário	um	estudo	mais	detalhado	desse	corpo	
que	pode	ser	portador	de	mineralização	de	cromo.

8.2 – CONSIDERAÇÕES 
METALOGENÉTICAS SOBRE A BACIA 
DO COCOCI

8.2.1 – Contextualização

A	 Bacia	 do	 Cococi	 insere-se	 no	 contexto	
das	 bacias	 do	 estágio	 de	 transição	 Proterozoico–
Fanerozoico	 da	 Província	 Borborema,	 também	
conhecidas	 como	 bacias	 molassoides,	 devido	
a	 sua	 intima	 relação	 temporal	 com	 o	 final	 do	

ciclo	 Brasiliano	 (Parente	 et	 al.	 2004).	 As	 bacias	
que	 ocorrem	 no	 estado	 do	 Ceará,	 associadas	 às	
grandes	zonas	de	cisalhamento	e	que	se	encontram	
preservadas	 em	 estruturas	 do	 tipo	 grabbens e/
ou	riftes	são	as	bacias	Jaibaras,	Cococi,	Yara,	Sairi/
Jaguari	e	Catolé/São	Julião	(Figura	8.9).	As	bacias	
Jaibaras,	Cococi	e	Catolé/São	Julião	são	conhecidas	
também	pela	ocorrência	de	mineralização	de	Cu-
Fe,	 que	 foram	 classificadas	 com	 depósitos	 do	
tipo	IOCG	(Mass	et	al.	2003,	Parente	et.	al.	2004,	
Machado	2006	e	Parente	et	al.	2011).

Os	depósitos	do	tipo	IOCG	têm	atraído	a	

Figura 8.8 –	prancha	de	fotos.	a)	Frente	de	 lavra	de	conglomerado,	ponto	DC-100;	b)	detalhe	da	parede	da	 lavra;	c)	
detalhe	do	conglomerado	no	chão	da	lavra;	d)	blocos	lavrados	do	conglomerado	para	uso	como	rocha	ornamental.
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atenção	de	muitos	pesquisadores	e	mineradores	
devido	a	suas	dimensões	e	potencialidade	mineral,	
principalmente	 para	 Cu	 e	 Au.	Muitos	 depósitos	
desse	tipo	mostram	uma	relação	espaço-temporal	
com	 batólitos	 graníticos,	 com	 metassomatismo	
alcalino	pervasivo	e	também	estão	enriquecidos	
em	 diversos	 elementos	 menores,	 tais	 como	 F,	
P,	 Co,	 Ni,	 As,	Mo,	 Ag,	 Ba,	 ETRL	 e	U	 (Willians	 et	
al.	 2005).	 Os	 maiores	 depósitos	 desta	 classe	
conhecidos	 são:	 Salobo,	 Cristallino,	 Sossego	 e	
Alemão	 (Carajás,	 Brasil);	 Olympic	 Dam	 (Gawler	
Craton,	 Austrália);	 Ernest	 Henry	 (Cloncurry	
District,	Austrália);	Candelaria	-	Punta	Del	Cobre	e	
Manto	Verde	(Chile),	que	possuem	reservas	acima	
de	100	milhões	de	toneladas	métricas.

Outros	tipos	de	depósitos	que	possuem	
similaridades	com	os	 IOCG	são:	 i)	depósitos	de	
óxidos	 de	 ferro	 apatítico;	 ii)	 depósitos	 do	 tipo	
Cu-pórfiro	com	grande	quantidade	de	magnetita	
hidrotermal	e	membro	diorítico	rico	em	Au;	 iii)	
depósito	de	cobre	rico	em	magnetita	hospedado	
no	 carbonatito	 Phalabowra;	 iv)	 depósito	 de	
Cu+Ag	 hospedado	 em	 manto	 e	 brecha,	 tais	
como	 aqueles	 que	 ocorrem	 em	 cinturões	 de	
IOCG	 Andeano;	 v)	 depósito	 de	 Cu	 sintectônico	
hospedado	 em	 sequência	 metassedimentar,	
tais	como,	aqueles	de	Mount	Isa	que	podem	ser	
contemporâneo	ao	depósito	IOCG	de	Cloncurry	
district	(Haynes,	2000,	in:	Willians	et	al.	2005).

Jost	 et	 al.	 (2010)	 correlacionam	 as	
ocorrências	de	cobre	do	Ceará	(São	Julião,	Aurora	
e	 Pedra	 Verde)	 com	 depósitos	 de	 cobre	 em	
sequências	 sedimentares	 detríticas,	 que	 podem	
ser	do	tipo	red	beds,	de	ocorrência	em	sucessões	
de	 conglomerados	 e	 arenitos	 arcosianos	 de	
ambientes	 transicionais	 ou	 continentais,	 como	
ocorre	na	bacia	do	Cococi.	No	Brasil,	o	depósito	
deste	tipo	mais	conhecido	é	o	depósito	de	cobre	
de	 Camaquã,	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Toniolo	 et	
al.	 (2010)	 ao	 estudar	 Camaquã	 concluiu	 que	 a	
formação	 do	 depósito	 esteve	 relacionada	 com	
fluidos	magmáticos	distais,	apesar	da	ausência	de	
intrusões	 graníticas	 nas	 proximidades	 e	 destaca	
também	a	presença	de	cloritização	e	sericitização	
como	envelope	dos	corpos	de	minério,	a	assinatura	
isotópica	 do	 magmática	 do	 S	 dos	 sulfetos	 e	 a	
assinatura	 dos	 elementos	 metálicos	 indicam	
a	 influência	 tanto	 de	 rochas	 do	 embasamento	
metamórfico,	quanto	das	rochas	sedimentares	da	
bacia.	 E	 dessa	 forma	 compartilha	 a	 semelhança	
desse	depósito	 com	os	depósitos	do	tipo	Cu-Au	

pórfiro.
De	 acordo	 com	 Parente	 et	 al.	 (2011),	

as	 ocorrências	 de	Cu-Fe	da	 bacia	 Jaibaras	 estão	
intimamente	associadas	a	processos	de	alteração	
hidrotermal	que	afetam	tanto	as	rochas	vulcano-
sedimentares,	 quanto	 as	 rochas	 intrusivas,	
próximas	 a	 zona	 de	 cisalhamento	 Café-Ipueiras.	
Tais	 ocorrências	 apresentam	 em	 geral	 feições	
que	 são	 comuns	 em	 depósitos	 da	 classe	 IOCG,	
entre	as	quais:	i)	a	mineralização	ocorre	em	filões	
hidrotermais	enriquecidos	em	óxidos	de	ferro,	em	
parte	associados	com	sulfetos	e	carbonatos	de	Cu;	
ii)	a	fase	sulfeto	se	desenvolveu	após	a	fase	óxido;	
iii)	 a	 mineralização	 associa-se	 a	 uma	 sequência	
vulcano-sedimentar	de	ambiente	intracontinental,	
onde	as	rochas	vulcânicas	encontram-se	alteradas	
com	 albitização	 e	 propilitização;	 iv)	 as	 rochas	
sedimentares	 hospedeiras	 dos	 minérios	 de	 Fe	
formaram-se	 em	 ambiente	 continental;	 v)	 o	
conjunto	 vulcano-sedimentar	 é	 cortado	 por	
plutons	graníticos	do	tipo	A,	alojados	ao	longo	de	
zonas	de	cisalhamento;	vi)	a	idade	das	intrusões	
é	próxima	a	das	rochas	hospedeiras;	vii)	a	maior	
concentração	de	ferro	não	mostra	relação	espacial	
direta	 com	 os	 granitos	 e	 sim	 com	 a	 sequência	
vulcano-sedimentar	e	estruturas	tectônicas.

Na	 bacia	 de	 São	 Julião,	 as	 brechas	
hidrotermais	estão	relacionadas	com	as	grandes	
zonas	de	cisalhamento	e	também	com	as	 falhas	
normais	 associadas	 ao	 colapso	 orogênico	
brasiliano	(Mass	2003).	Segundo	Mass	et	al.	(2003),	
as	brechas	hematíticas	ocorrem	em	zonas	ricas	em	
potássio	e	urânio,	onde	ocorrem	pelo	menos	três	
paragêneses	hidrotermais,	a	propilítica	(epidoto	+	
clorita	+	carbonato	+	sericita	+	hematita),	hetatito-
sericitica	 (hematita	+	sericita	+	epidoto	+	clorita	
+	 carbonato)	 e	 quartzo	 hematítica	 (hematita	 +	
quartzo	+	sericita	+	carbonato).

Machado	 (2006)	 em	 sua	 dissertação	
de	 mestrado,	 estudando	 as	 áreas	 das	 bacias	
de	 São	 Julião	 e	 Cococi,	 definiu	 cinco	 tipos	 de	
alteração	hidrotemal	nas	porções	brechadas	dos	
corpos	 graníticos:	 propilítica	 (epidoto	 +	 clorita	
+	carbonato);	fílica	(sericita	+	quartzo	+	clorita);	
quartzo	 +	 albita	 +	 carbonato;	 silicificação;	 e	
hematitização.	 O	 autor	 supracitado	 também	
descreveu	 a	 protomineralização	 de	 cobre	
representada	 por	 malaquita	 e	 sulfetos	
subordinados	 (principalmente	 calcopirita	 e	
calcocita),	além	da	presença	constante	de	óxido	
de	ferro	em	todas	as	brechas.
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8.2.2 - Aspectos Estruturais da Bacia

A	Bacia	do	Cococi	localiza-se	no	extremo	
oeste	 da	 Província	 Borborema,	 na	 região	 é	
onde	 se	 encontra	 a	 terminação	 da	 zona	 de	
cisalhamento	Senador	Pompeu,	considerada	por	
alguns	autores	como	limite	entre	os	domínios	da	
subprovíncia	Ceará	Central	e	Rio	Grande	do	Norte.	
A	Bacia	do	Cocici	está	situada	dentro	dos	limites	
da	 Subprovíncia	 Ceará	 Central,	 envolvida	 por	
rochas	supracrustais	de	idade	Neoproterozoica	e	
por	rochas	graníticas	alcalinas	e	cálcio-alcalinas	
sin-	 e	 tardi-brasilianas.	 Encontra-se	 também	
recoberta	 parcialmente,	 em	 sua	 porção	 oeste,	
pelas	rochas	sedimentares	da	bacia	do	Parnaíba.

A	 estruturação	 geral	 da	 bacia	 é	 de	
um	 sinforme	 de	 baixo	 ângulo	 com	 eixo	
aproximadamente	 E-W	e	 os	 seus	 limites,	 tanto	
norte	 quanto	 sul,	 são	 delineados	 por	 zonas	 de	
cisalhamento	 sinistrais.	 No	 limite	 sul,	 ocorre	
uma	 zona	 de	 cisalhamento	 com	 até	 3,5	 km	

de	 espessura,	 correlacionada	 com	 a	 zona	 de	
cisalhamento	 Senador	 Pompeu.	 Já	 no	 limite	
norte,	a	zona	de	cisalhamento	é	mais	estreita,	com	
até	1,5	km	de	espessura,	que	foi	correlacionada	
a	 zona	 de	 cisalhamento	 Sabonete-Inharé,	 uma	
subsidiária	 da	 zona	 de	 cisalhamento	 Senador	
Pompeu.	 No	 interior	 da	 bacia	 do	 Cococi,	 em	
diversos	 afloramentos	 aparecem	 indícios	 de	
deformação	nas	rochas	sedimentares,	tais	como,	
acamamento	com	alto	ângulo,	dobras	suaves	e	
apertadas,	 zonas	 de	 cloritização	 e	 de	 brechas	
cataclásticas.

No	 limite	 sul	 da	 bacia,	 a	 zona	 de	
cisalhamento	 Senador	 Pompeu,	 possui	 o	
traço	 em	 superfície	 abaulado	 e,	 os	milonitos	 e	
ultramilonitos	 têm	 como	 protólitos	 granitoides	
Itaporanga	e	também	quartzitos	e	anfibolitos	da	
unidade	Arneiroz,	 do	 complexo	Ceará.	O	 limite	
norte	 é	 bem	 diferente,	 além	 dos	 milonitos	 e	
ultramilonitos,	possui	brechas	cataclásticas	com	
alteração	 hidrotermal	 onde	 os	 protolitos	 são	

Figura 8.9 –	Mapa	com	a	localização	das	principais	bacias	eo-paleozoicas	da	província	Borborema	(Compilado	de	Parente	et	al.	2004).
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rochas	 graníticas	 alcalinas	 e	 cálcio-alcalinas	 e	
também	rochas	vulcânicas	ácidas.

Com	 base	 na	 interpretação	
fotogeológica,	 Oliveira	 et	 al.	 (1974)	 definiram	
dois	diferentes	setores	(um	leste	e	outro	oeste)	
na	bacia	com	base	nos	padrões	de	fraturamento	
e	 do	 acamamento	 sedimentar	 (Figura	 8.10).	
No	 setor	 leste,	 o	 par	 de	 fraturas	 posiciona-
se	 em	média	 nos	 quadrantes	 N34oW–N50oE,	
enquanto	no	setor	oeste	posiciona-se	em	média	
nos	quadrantes	N38oW–N37oE.	O	acamamento	
sedimentar	 também	 se	 mostra	 diferente	 nos	
dois	 setores,	 sendo	 preferencialmente	 N-S	 no	
setor	oeste	e	WSW	no	setor	leste.	(Figura	8.7).	A	
mudança	de	padrões	das	estruturas	ocorre	sobre	
o	 lineamento	 de	 52º	 Az,	 que	 foi	 denominado	
de	 lineamento	 Cococi.	 Nas	 proximidades	
desse	 lineamento	 foi	 observada	 malaquita	
em	 milonitos	 nos	 planos	 de	 diaclasamento	 e	
mais	 para	 nordeste	 ocorrem	 veios	 de	 barita	
orientados	a	72º	Az.	Outra	estrutura	presente	
são	 as	 falhas	 de	 abatimento	 que	 foram	
interpretadas	por	Oliveira	et	al.	(1974)	a	partir	
de	desvios	 acentuados	 e	 interrupções	bruscas	
no	acamamento.

A	 zonas	 de	 cisalhamento	 que	 delimita	
o	 limite	norte	da	bacia	é	constituída	por	brechas	
miloníticas,	milonitos	e	ultramilonitos.	Os	pontos	
DC-53,	 DC-54	 e	 DC-55,	 localizados	 próximo	 ao	
riacho	do	Bocó,	 ilustram	bem	o	perfil	da	zona	de	
cisalhamento	que	ocorre	na	porção	norte	da	bacia.	

O	milonito	do	ponto	DC-53,	é	uma	rocha	

de	coloração	cinza-esverdeada	e	estruturalmente	
homogênea	com	aspecto	maciço,	em	amostras	
de	 mão.	 Em	 seções	 delgadas,	 exibe	 textura	
milonítica	 cataclástica	 marcada	 pela	 presença	
de	microfraturas	e	microfalhas.	Os	porfiroclastos	
de	 plagioclásio	 e	 feldspato	 potássico	 são	
arredontados	 a	 subarredondados,	 fraturasdos,	
imbricados	e,	por	vezes	rotacionados	indicando	
o	 sentido	 de	 movimentos.	 É	 composto	 por	
plagioclásio,	 feldspato	 potássico,	 quartzo	 e	
clorita.	 Os	 minerais	 acessórios	 são	 opacos,	
carbonatos,	titanita,	allanita	e	cassiterita.

O	ultramilonito,	 do	 ponto	DC-94,	 é	 uma	
rochas	 de	 coloração	 cinza	 clara,	 de	 granulação	
finíssima.	 Em	 seção	 delgada,	 tem-se	 uma	 rocha	
com	textura	milonítica,	com	matriz	microscristalina	
finamente	 foliada,	 composta	 por	 feldspato	
potássico,	plagioclásio	e	quartzo,	 com	finíssimas	
lamelas	de	mica	que	definem	a	foliação.	Ocorrem	
também	 cristais	 de	 minerais	 opacos	 (óxidos	 de	
ferro)	sobre	a	foliação	e	carbonatos	provenientes	
da	alteração	hidrotermal.

No	 ponto	 DC-120,	 próximo	 a	 Morada	
Nova,	no	riacho	João	da	Costa,	ocorrem	brechas	
cataclásticas,	de	coloração	cinza-esverdeada,	de	
granulação	muito	 fina	 e	 cortada	 por	 finíssimos	
veios	 de	 carbonato.	 Em	 seção	 delgada,	 tem-se	
uma	 rocha	 composta	 por	 plagioclásio	 (56%),	
quartzo	(18%),	clorita	(15%),	calcita	(8%)	e	opacos	
(3%),	exibe	textura	clataclástica	com	aspecto	de	
brecha,	cortada	por	veios	de	carbonatos	e	com	
ramificações	de	clorita.

Figura 8.10 –	Mapa	estrutural	 da	bacia	 do	Cococi.	 Alinha	 tracejada	 representa	o	 limite	da	 área	de	estudo	da	 folha	
Parambu.	Compilado	e	modificado	de	Oliveira	et	al.	1974.
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8.2.3 – As Mineralizações de Cu e Ba

As	ocorrências	de	barita	e	malaquita	são	
os	 indícios	de	mineralização	na	bacia	do	Cococi.	
A	barita	aparece	em	veios	verticais	a	subverticais	
e	 também	 em	 brechas	 cataclásticas	 nas	 quais	
também	 aparecem	 a	 malaquita	 e	 azurita.	 Em	
locais,	onde	outrora	foram	extraídos	veios	de	barita	
é	 comum	 a	 presença	 de	 malaquita	 encrustada	
nas	rochas	encaixantes	sedimentares	e	vulcânicas	
brechadas,	mostrando	uma	estreita	relação	entre	
estes	 minerais.	 A	 malaquita	 que	 foi	 pontuada	
neste	projeto	ocorre	em	um	cataclasito	no	interior	
da	bacia,	que	também	é	rico	em	barita.	Os	veios	
de	 barita,	 no	 interior	 da	 bacia,	 representam	 o	
estágio	final	da	atividade	hidrotermal	na	bacia.

Foram	 descritas	 na	 região	 várias	
paragêneses	de	alteração	hidrotermal	nas	rochas	
graníticas	que	ocorrem	nas	bordas	das	bacias	de	
São	 Julião,	 Cococi	 e	 Jaibaras.	 Este	 fato	 mostra	
a	 estreita	 relação	 da	 mineralização	 com	 estas	
rochas.	Nos	estudos	realizados	na	folha	Parambu	
o	magmatismo	Oiti,	tardi-brasiliano	foi	classificado	
com	 base	 na	 composição	 química	 em	 sienitos,	
quartzo	 sienitos,	 álcali	 granitos,	 ou	 seja,	 um	
magmatismo	com	afinidade	alcalina,	que	ocorre	

na	borda	norte	da	bacia.	Em	vários	afloramentos,	
próximo	ao	contato	com	as	rochas	sedimentares	
da	 bacia,	 estas	 rochas	 estão	 milonitizadas,	
brechadas	 e	 alteradas	 hidrotermalmente,	
indicando	que	após	a	sua	colocação,	a	atividade	
tectônica	 continuou,	 dando	 origem	 a	 bacia	 do	
Cococi.	 Os	 conglomerados	 e	 brechas	 líticas	 que	
ocorrem	 na	 bacia,	 nas	 proximidades	 do	 pluton	
Oiti	 revelam	 a	 sua	 contribuição	 para	 formar	 a	
bacia,	sendo	formados	quase	que	exclusivamente	
por	 fragmentos	 de	 rochas	 do	 pluton	 Oiti.	 No	
lado	oeste,	do	limite	norte	da	bacia,	ocorrem	os	
granitoides	Santa	Quitéria	que	possuem	afinidade	
álcali-cálcico	 e	 cálcio-alcalinos,	 que	 também	
foram	milonitizados	e	brechados	e	são	portadores	
de	 alteração	 hidrotermal.	 Rochas	 vulcânicas	
preservadas	são	raras.	Mais	comumente	aparecem	
como	parte	dos	conglomerados	e	brechas	líticas,	
principalmente,	 próximo	 as	 bordas	 da	 bacia.	
Isto	 denota	 que	 a	 atividade	 vulcânica	 deve	 ter	
acontecido	 no	 início	 da	 formação	 da	 bacia.	 E,	
estando	nas	bordas	da	bacia,	estas	rochas	foram	
deformadas	e	alteradas,	passando	a	constituir	os	
milonitos,	ultramilonitos	e	cataclasitos	da	zona	de	
cisalhamento	que	bordeja	a	bacia,	principalmente	
na	borda	norte.

Figura 8.11	 –	Mapas	 aerogeofíscos	 da	 bacia	 do	 Cococi	 (retângulo	 tracejado	 corresponde	 a	 parte	 da	 área	 da	 folha	
Parambu).	a)	Mapa	do	campo	magnético	anômalo;	b)	mapa	do	sinal	analítico.	Podem	ser	vistos	no	mapa:	anomalia	
acima	de	200	nT	(a	área	em	branco);	lineamentos	magnéticos	(linha	tracejada),	fratura	(linha	contínua	grossa);	enxame	
de	diques	(●--●);	ocorrências	minerais	(círculo	branco).	
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9.1 - CONCLUSÕES
O	 mapeamento	 geológico,	 na	 escala	

1:100.000	 da	 Folha	 Parambu	 possibilitou	 um	
melhor	 entendimento	 e	 discriminação	 	 das	
unidades	litoestratigráficas	locais,	bem	como,	das	
unidades	 tectôno-estratigráficas	 presentes	 na	
área	 (Ortognaisses	Malhada	Nova,	Grupo	Novo	
Oriente,	 Complexo	 Ceará,	 Complexo	 Tamboril	
–	Santa	Quitéria,	Grupo	Rio	Jucá	e	Grupo	Serra	
Grande).	

Apesar	 deste	 entendimento,	 faz-se	
necessário	 um	 maior	 esforço	 em	 termos	 de	
cartografia	geológica	e	de	análises	geoquímicas	
isotópicas	para	que,	no	futuro,	possamos	definir	
os	 Ortognaisses	Malhada	 Nova	 como	 parte	 de	
um	cinturão	acrescionário	do	Paleoproterozoico	
que	ocorre	na	Subprovíncia	Ceará	Central.	Outro	
ponto	muito	importante	a	ser	desenvolvido	é	a	
definição	das	idades	das	seqüências	proterozóicas	
descritas	 como	 Complexo	 Ceará,	 que	 na	 área	
foi	 subdividido	 nas	 unidades	 Independência,	
Canindé	e	Arneiroz.	

O	Paleoproterozoico,	na	 folha	Parambu,	
está	 representado	 pelos	Ortognaisses	Malhada	
Bonita	 que	 podem	 ser	 correlacionados	 com	os	
ortognaisses	 do	 Complexo	 Canindé	 do	 Ceará	
foi	 definido	 na	 Folha	 Quixadá	 (1:250.000).	
Este	 era	 tido	 como	 uma	 unidade	 pertencente	
ao	 Complexo	 Ceará,	 de	 idade	 Meso-	 a	
neoproterozoica,	e	adquiriu	o	status	de	unidade	
paleoproterozoica.	 Esta	 unidade	 aparece	 nas	
folhas	 (Novo	 Oriente,	 Crateús	 e	 Ipueiras)	 que	
foram	 mapeadas	 recentemente	 através	 do	
PGB.	 A	 porção	 metassedimentar	 do	 Complexo	
Canindé	do	Ceará	hospeda	importantes	reservas	
de	 metacalcário	 e	 ocorrências	 de	 manganês.	
Durante	a	execução	do	projeto	foram	coletadas	
amostras	 para	 análises	 geocronológicas	 pelo	
método	U-Pb	 	e	Sm-Nd.	No	entanto,	ainda	não	
recebemos	os	resultados.	

O	 Grupo	 Novo	 Oriente	 aparece	 em	
uma	área	 restrita	na	porção	noroeste	da	 folha,	
representa	 uma	 sequência	 vulcano-sedimentar	
composta	 por	 xisto,	 muscovita	 quartzitos	 e	
rochas	 vulcânicas	 ácidas	 (riolitos)	 e	 máficas	 a	
ultramáficas	anômalas	em	cromo.

O	 Complexo	 Ceará	 é	 uma	 unidade	 que	
ocorre	amplamente	distribuída	na	Subprovíncia	

Ceará	 Central.	 Na	 folha	 Parambu,	 aparece	 a	
sul	 da	 zona	de	 cisalhamento	 Senador	Pompeu,	
que	 já	 foi	 considerada	 limite	do	domínio	Ceará	
Central,	aqui	tratado	como	subprovíncia.	Sendo	
a	 unidade	 Arneiroz	 parte	 do	 complexo	 Ceará,	
esta	 zona	 de	 cisalhamento	 não	 poderia	 ser	
considerada	 limite	 de	 terreno.	 O	 Complexo	
Ceará,	na	 folha	Parambu,	hospeda	 importantes	
ocorrências	 minerais	 de	 ferro,	 manganês,	
mármore	e	quartzo.	

O	Grupo	Rio	 Jucá,	que	constitui	a	Bacia	
do	Cococi,	foi	subdividido	nas	formações	Riacho	
Angico	 Torto,	 Cococi	 e	 Melancia.	 Nesta	 bacia	
encontram-se	 diversas	 ocorrências	 de	 barita	 e	
uma	de	cobre	(que	inclusive	já	foi	prospecto	das	
empresas	VALE	e	INCO).

9.2 - RECOMENDAÇÕES
Com	 base	 nos	 estudos	 efetuados	 na	

Folha	 Parambu	 e	 no	 conhecimento	 geológico	
regional	recomendamos:

-	 Estudos	 isotópicos	 Nd	 e	 U-Pb	 de	
zircões	 detríticos	 da	 seqüência	 paraderivada	
que	 constitui	 a	 Unidade	 Canindé,	 pertencente	
ao	 Complexo	 Ceará,	 para	 definir	 melhor	 a	
sua	 idade	máxima	 de	 deposição	 e	 também	 as	
relações	 petrogenéticas	 em	 termos	 de	 fonte	 e	
maturidade	dos	sedimentos	e	sua	potencialidade	
metalogenética.	 Com	 relação	 a	 potencialidade	
metalogenética,	 a	 unidade	 Canindé	 hospeda	
pequenas	reservas	de	manganês	que	atualmente	
vem	 sendo	 explotadas	 e	 também	 diversas	
ocorrências	 de	 manganês	 e	 metacalcário	
espalhadas	na	subprovíncia	Ceará	Central.

-	Com	relação	ao	Grupo	Novo	Oriente,	que	
foi	mapeado	na	folha	Parambu,	faz-se	necessário	
fazer	uma	revisão	da	porção	sudoeste	do	mapa	
da	folha	Novo	Oriente,	que	faz	limite	com	a	folha	
Parambu	para	estabelecer	a	continuidade	dessa	
unidade	 que	 apresenta	 potencial	 mineral	 para	
cromo.

-	 A	 região	 onde	 se	 encontra	 o	 Grupo	
Rio	 Jucá	 (Bacia	 do	 Cococi)	 é	 uma	 importante	
unidade	 geotectônica,	 com	 potencial	 mineral	
para	 cobre	 e	 bário,	 que	 precisa	 ser	 estudada	

9 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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com	mais	detalhe.	O	projeto	envolveu	apenas	a	
porção	oeste	da	bacia.	A	outra	porção	encontra-
se	na	 folha	Arneiroz,	a	 leste	da	 folha	Parambu.	
Além	dessa,	 a	 Folha	Pio	 IX	que	 já	 foi	mapeada	
é	 onde	 se	 encontra	 as	 bacias	 Catolé/São	
Julião	 e	 Carnaubinha	 (Lisboa	 et	 al.	 2009),	 que	
também	possui	potencial	para	cobre.	Outra	área	
importante	que	também	se	destaca	na	província	
Borborema	 é	 a	 ocorrência	 Cu-hematítica	 do	
prospecto	 de	 Aurora-CE,	 localizado	 ao	 longo	
do	lineamento	de	Patos,	mas	alojado	em	falhas	
subsidiárias,	mas	que	também	aponta	para	um	
depósito	do	tipo	IOCG	(Huhn	et	al.	2011).

A	 região	 que	 envolve	 os	 municípios	
de	 São	 Julião,	 Mandacaru,	 Fronteiras,	 Pio	 IX,	
Parambu	 e	 Campos	 Sales	 é	 onde	 se	 encontra	

o	 setor	 sudoeste	 do	 cinturão	 cuprifero	 Orós-
Jaguaribe,	que	hospeda	importantes	ocorrências	
Cu-hematíticas,	 que	 se	 estende	 por	 centenas	
de	 quilômetros	 (Maas	 et	 al.	 2003).	 Estas	
ocorrências	possuem	características,	 tais	como,	
concentração	 de	 ferro	 e	 cobre	 em	 zonas	 com	
alteração	hidrotermal	e	brechação	sob	influência	
de	 rochas	 graníticas,	 que	 sugerem	 tratar-se	 de	
depósitos	 do	 tipo	 IOCG,	 apesar	 de	 os	 estudos	
realizados	até	então	não	constatarem	a	existência	
de	 depósitos	 com	 volume	 considerável	 que	
justifique	 a	 explotação	 do	 minério	 (Machado,	
2006).	 Dessa	 forma,	 projetos	 futuros	 visando	
o	 estudo	 das	 ocorrências	 cupro-hematíticas	
devem	envolver	as	folhas	Parambu,	Arneiroz,	Pio	
IX,	Aiuaba,	Fronteiras	e	Campos	Sales.
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