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APRESENTAÇÃO

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

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

JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

A Folha Banabuiú (SB. 24-X-C-I) localiza-se na porção centro-leste do Estado do Ceará, 
entre os paralelos 05º00’S e 05º30’S e entre os meridianos 38º30’W e 39º00’W. O 
contexto geológico regional é representado pelos domínios Jaguaribeano e Ceará 
Central da Província Borborema. Os litotipos cartografados foram individualizados 
em dezenove unidades litoestratigráficas. No Domínio Jaguaribeano foi cartografado 
o Complexo Jaguaretama de idade paleoproterozoica, formado por paragnaisses 
migmatíticos, xistos, rochas cálcio-silicáticas e quartzitos depositados em ambiente 
de margem passiva, com ortognaisses intrusivos; o Grupo Orós é representado por 
xistos, filitos, quartzitos, hidrotermalitos, anfibolitos e metariolitos, associados a 
um rift intracontinental desenvolvido no Mesoproterozoico; a Suíte Intrusiva Serra 
do Deserto, formada por um augen-gnaisse granítico cuja intrusão ocorreu no 
Mesoproterozoico e o Complexo Acopiara, de idade neoproterozoica é formado por 
paragnaisses migmatíticos, xistos, rochas cálcio-silicáticas, quartzitos e diatexitos. 
Uma amostra da Suíte Serra do Deserto foi datada em 1.773+24 Ma (U-Pb em 
zircão/SHRIMP). No Domínio Ceará Central foram cartografados o Complexo 
Canindé do Ceará, composto por migmatitos paraderivados e quartzitos e o 
Complexo São José de Macaoca, formado por ortognaisses miloníticos, ambos de 
idade paleoproterozoica, além do Complexo Ceará composto por xistos, quartzitos 
e anfibolitos (Unidade Independência) e paramigmatitos (Unidade Juatama) de 
idade neoproterozoica. Estas unidades foram, no Orógeno Brasiliano/Pan Africano, 
submetidos a uma compressão com s1 E-W, resultando em dobras invertidas, com 
mergulho do plano axial para SE, na porção leste da área, e em dobras normais e 
fechadas, na porção central da área. Com o incremento da deformação o regime 
progrediu para transcorrente com s1 NE-SW, responsável pelo desenvolvimento 
das zonas de cisalhamentos Orós e Senador Pompeu. O Magmatismo Ediacariano/
Cambriano é sintranscorrente, sendo representado pela Suíte Granito Banabuiú, 
Suíte Magmática Morada Nova, Corpo Granito Aroeiras e Granito Pedra Branca. 
Associado à abertura do oceano atlântico, no Mesozoico, foi desenvolvida a 
Bacia sedimentar Sitiá constituída por arenitos, além da intrusão de basaltos 
diqueformes da Unidade Rio Ceará-Mirim. As coberturas sedimentares cenozoicas 
são representadas pelo Grupo Barreiras, pelos depósitos colúvio-eluviais e pelos 
depósitos aluvionares. Foram cadastradas 05 ocorrências minerais, sendo 01 de 
tungstênio, 01 de mármore, 02 de rocha para fins ornamentais e 01 de turmalina.
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ABSTRACT

The Banabuiú Sheet (SB. 24-X-C-I) is located in the Jaguaribeano and Ceará Central 
domains of the Borborema Province, which was formed at Brazilian/Pan-African 
Orogen during the assemblage of the Gondwana supercontinent. The mapped 
rocks were individualized in nineteen lithostratigraphic units. In the Jaguaribeano 
Domain was mapped the Jaguaretama Complex of paleoproterozoic age, formed 
by migmatitics paragnaisses, shales, quartzites and calcissilicates rocks deposited 
on passive margin, with intrusive orthogneiss; the Orós Group, formed by shales, 
quartzites, hidrotermalites, amphibolites and meta-rhyolites, associated with 
an intracontinental rift developed in the Mesoproterozoic; the Serra do Deserto 
Intrusive Suite, formed by a augen-gneisses granitics, whose intrusion occurred in 
the Mesoproterozoic and the Acopiara Complex of Neoproterozoic age, formed by 
migmatitic paragnaisse, shale, calcissilicate rock and quartzite. U-Pb zircon ages 
(SHRIMP) obteined from the Serra do Deserto Intrusive Suite is 1.773+24 Ma. In 
the Ceará Central Domain was mapped the Canindé of Ceará Complex, composed 
of quartzites and migmatitics paragnaisses and the São José de Macaoca Complex, 
formed by mylonitics orthogneisses, both of paleoproterozoic age; and the Ceará 
Complex composed of shales, quartzites and amphibolites (Independência Unit) 
and migmatites (Juatama Unit) of neoproterozoic age. The structural elements 
indicate that these units were affected, in the Brasilian/Pan African Orogen, to 
compression with s1 EW, resulting in inverted folds with axial planes dipping 
to the SE, in the eastern portion of the area, and in normal and closed folds in 
the central portion of the area. With increasing of the deformation, the regime 
progressed to strike-slip with s1 NE-SW, responsible for the development of Orós 
and Senador Pompeu shear zones. The Ediacarian/Cambrian magmatism is syn-
transcurrent, represented by Banabuiú Granite Suite, Morada Nova Magmatic 
Suite, Aroeiras Granite and Pedra Branca Granite. Associated with the opening of 
the Atlantic Ocean in the Mesozoic, was developed the Sitia sedimentary basin, 
consisting of sandstones with conglomeratic levels; and dykes of basalt named Rio 
Ceará-Mirim Unit. The Cenozoic sedimentary covers are represented by Barreiras 
Group, colluvial and alluvial deposits. Were registered 5 mineral resources formed 
by tungsten, carbonate (marble), ornamental granites and tourmaline associated 
with pegmatitic veins.
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1 – INTRODUÇÃO 
O projeto Folha Banabuiú (SB.24-X-C-I) 

envolveu mapeamento geológico realizado em 
escala de 1:100.000, com ênfase a identificação 
de recursos minerais e melhor entendimento da 
geologia local. Foi executado entre junho de 2012 
e julho de 2014, pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), Residência de Fortaleza (REFO), dentro 
do Programa Geologia Brasil (PGB), constituinte 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do 
Governo Federal.

A área do projeto apresentava-se 
pouco conhecida do ponto de vista geológico 
e metalogenético. Assim, a sua seleção para 
realização das atividades aqui propostas se 
justifica pelo fato de que a melhoria no seu 
conhecimento proporcionará um avanço na 
compreensão da evolução tectônica da Província 

Borborema, na qual esta inserida. Além do que, os 
produtos finais a serem gerados proporcionarão 
benefícios à comunidade regional, como um 
todo, uma vez que constituirão subsídios para o 
desenvolvimento do setor mineral do Ceará.

A Folha Banabuiú localiza-se na porção 
centro-leste do estado do Ceará, compreende 
uma superfície de cerca de 3.000 km2, sendo 
limitada pelos paralelos 5° 00’ S e 5° 30’ S e 
meridianos 38° 30’ W e 39° 00’ W. Envolve 
parte dos municípios de Banabuiú, Quixadá, 
Ibicuitinga, Jajuaretama, Jaguaribara, Solonópole 
e Morada Nova. O acesso, partindo da capital 
Fortaleza, pode ser feito pela rodovia BR-116 
até o triângulo de Chorozinho, seguindo então 
pela CE-122, no sentido sudoeste, até a sede de 
Banabuiú (Figura 1.1). 

1.1 - Métodos

Os procedimentos realizados para o 
desenvolvimento deste projeto estão contidos 
nas instruções técnicas do termo de referência 
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Assim, o 
projeto foi executado ao longo de três etapas.

A etapa preparatória correspondeu à 
aquisição e análise do acervo técnico disponível, 
mais especificamente: mapas geológicos 
pré-existentes, bases cartográficas, imagens 
de satélite, fotografias aéreas em escala 
1:70.000, dados aerogeofísicos magnéticos e 
radiométricos, bases de dados do MicroSir/

Figura 1.1 – Mapa de localização da Folha Banabuiú, com mapa de destaque da mesma, tendo como fundo uma imagem 
de relevo oriunda do sensor SRTM.
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CPRM, dados geocronológicos e litogeoquímicos, 
teses, dissertações e artigos científicos.

Dados em formato de mapas, imagens 
e tabelas foram organizados em ambiente SIG 
(software ArcMap 10), junto com o produto 
da interpretação das fotografias aéreas e das 
imagens aerogeofísicas, o que possibilitou, após 
uma análise integrada, a geração de um mapa 
geológico de serviço na escala de 1:100.000, 
utilizado nas atividades de campo.

A etapa principal refere-se às atividades 
de campo, as análises laboratoriais e ao 
preenchimento do banco de dados GEOBANK 
da CPRM.  Desta forma, foram realizadas 
cinco etapas de campo (65 dias) referente 
ao mapeamento geológico e cadastramento 
mineral. As etapas de campo se alternaram com 
períodos de escritório, onde foram realizados 
revisões da fotointerpretação e ajustes no mapa 
de serviço.

O mapeamento geológico foi realizado 
ao longo de seções perpendiculares ao      trend 
estrutural da região. Foram visitados 487 
afloramentos de rocha, dos quais foram 
selecionadas 109 amostras para análise 
petrográfica, 61 amostras para análise de 
litogeoquímica e 1 amostra para análise 
geocronológica. O cadastramento dos recursos 
minerais foi realizado durante as atividades de 
campo de mapeamento geológico e objetivaram 

a reavaliação de ocorrências previamente 
cadastradas e o cadastramento de novas 
ocorrências. Assim, foram visitadas e cadastradas 
5 ocorrências minerais.

A empresa SGS-GEOSOL Laboratórios LTDA 
foi responsável pelo tratamento e análise química 
das amostras de rocha. Conforme relatório 
técnico, os óxidos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, 
Fe2O3T, MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, P2O5, 
Cr2O3) e LOI (Perda ao Fogo) foram analisados 
por ICP-OES por fusão de metaborato de lítio, os 
elementos Ba, Be, Ce, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, 
Ta, Th, U, W, Zr, Y e ETR foram determinados por 
ICP-MS, após abertura por fusão de metaborato 
de lítio, já os elementos Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, 
Sb, Bi, Ag, Au, Hg e Se foram determinados por 
ICP-MS, após abertura por água régia.

A análise geocronológica foi realizada no 
Centro de Pesquisa Geocronológica (CPGeo) da 
Universidade de São Paulo (USP). Foi utilizado 
o método U-Pb em zircão através da técnica 
SHRIMP.

Todos os dados foram lançados nas 
suas respectivas bases (Aflora, Petro e RecMin) 
que constituem o banco de dados GEOBANK da 
CPRM, que pode ser acessado através dos site: 
www.cprm.gov.br.

A etapa final consistiu na elaboração 
do mapa geológico, do SIG geológico e do 
relatório final.
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2 – GEOLOGIA REGIONAL
A folha Banabuiú compreende rochas 

do Domínio Ceará Central e do Domínio 
Jaguaribeano, pertencentes à Província 
Borborema (Figura 2.1). Esta província foi 
consolidada na Orogênese Brasiliana/Pan-

Africana durante a aglutinação entre os cratons 
São Luis - Oeste Africano e São Francisco – Congo 
em torno de 600 Ma, tendo como resultado a 
geração do supercontinente Gondwana Oeste 
(Almeida et al., 1981).

Dentre outros autores Delgado et al. 
(2003) compartimentam a Província Borborema 
em três segmentos: Subprovíncia Setentrional, 
Subprovíncia da Zona Transversal e Subprovíncia 
Meridional. A Subprovíncia Setentrional situa-se 
a norte do Lineamento Patos, sendo formada, de 
oeste para leste, pelo Domínio Médio Coreaú, 
Domínio Ceará Central, Domínio Jaguaribeano e 
Domínio Rio Grande do Norte (Arthaud, 2007).

O Domínio Ceará Central (DCC) limita-
se a norte pelo Lineamento Transbrasiliano, 
a oeste pela Bacia do Parnaíba e a leste e sul, 
faz fronteira com o Domínio Jaguaribeano por 
meio da Zona de Cisalhamento Senador Pompeu 

(Figura 2.1). Rochas arqueanas deste domínio 
compõem o Complexo Cruzeta (Cavalcante 
et al., 2003) constituído por ortognaisses de 
composição TTG e metassedimentos agrupados 
nas Unidades Pedra Branca e Mombaça. Fetter 
(1999) destaca o Complexo Cruzeta (Unidade 
Pedra Branca), com idade U-Pb de 2,7 Ga e idade 
modelo TDM entre 2,7 e 2,8 Ga, e o Complexo 
Mombaça com idade U-Pb de 2,8 Ga, com 
TDM entre 2,9 e 3,0 Ga. Em meio às rochas 
arqueanos há uma sequência de rochas máficas-
ultramáficas que compõem o Complexo Tróia.  
De acordo com Costa (2014a) o Complexo Tróia 
tem idade de 2036 Ma e seu magmatismo está 

Figura 2.1 – Província Borborema (modificado de Delgado et al., 2003) com destaque para o Domínio Ceará Central e 
Domínio Jaguaretama (modificado de Cavalcante et al., 2003) onde localiza-se a Folha Banabuiú.
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associado a um ambiente pós-colisional. Pinéo 
e Costa (2013) propõem uma nova delimitação 
para o Complexo Cruzeta (Figura 2.1), com 
base em dados aerogamaespectrométricos e 
geocronológicos compilados.

Registro de colagem paleoproterozoica 
ao núcleo arqueano, corresponde a Unidade 
Algodões, sequência metavulcanosedimentar 
com idade U-Pb entre 2,13 e 2,23 Ga e idade 
modelo TDM entre 2,24 e 2,44 Ga (Martins, 
2000). Intrusivo nestas unidades há a Suíte 
Madalena, que corresponde a um quartzo-
diorito deformado de dimensão batolítica com 
idade U-Pb de 2,15 a 2,2 Ga (Castro, 2004), além 
do Complexo São José da Macaoca (Torres et 
al., 2007), caracterizado por ortognaisses cinza 
de composição granodiorítica a tonalítica com 
idade de 2,1 Ga e o Ortognaisse Cipó com idade 
de cristalização de 2,18 Ga (Costa et al., 2013). 

Grande parte do Domínio Ceará 
Central constituído por litotipos proterozoicos, 
individualizados no Complexo Canindé do 
Ceará, Complexo Ceará, Complexo Acopiara e 
Grupo Novo Oriente. O Complexo Canindé do 
Ceará (Torres et al., 2007) corresponde a uma 
sequência metaplutono-sedimentar com idades 
U-Pb em ortognaisses entre 2,11 e 2,19 Ga 
(Fetter et al., 2000; Castro, 2004). O Complexo 
Ceará que compreende uma sequência 
metavulcano-sedimentar formada por xisto, 
quartzito, mármore, metariolito e anfibolito, 
onde através de estudos geocronológicos U-Pb 
em zircão oriundos de metavulcânicas e zircão 
detrítico, foi definida uma idade neoproterozoica 
para a sedimentação, em torno de 750 Ma 
(Fetter, 1999; Castro, 2004; Arthaud, 2007). O 
Complexo Acopiara, situado entre as zonas de 
cisalhamento Senador Pompeu e Orós-Auiaba, 
é formado por paragnaisses migmatíticos, xistos, 
quartzitos, rocha cálcio-silicática e ortognaisses, 
com idade máxima de deposição (U-Pb em zircão 
detrítico) de 860 Ma (Palheta, 2011). O Grupo 
Novo Oriente é formado por xistos, quartzitos, 
mármores e anfibolitos, com idade máxima de 
deposição baseada em idades modelos TDM 
entre 1,36 e 1,69 Ga, obtidas em sills de rocha 
metabásica (Araújo et al., 2010).

Na porção oeste do DCC há um extenso 
contexto metaígneo/anatético com enclaves 
de rochas cálcio-silicáticas e anfibolitos, 
denominado de Complexo Tamboril-Santa 

Quitéria, de idade neoproterozoica (Fetter, 
1999). Fetter et al. (2003) interpretam este 
complexo como um arco magmático continental 
desenvolvido entre 660 e 590 Ma. 

O Domínio Jaguaribeano (DJ) 
corresponde ao segmento crustal limitado 
pelas Zonas de cisalhamento Senador Pompeu 
e Portalegre (Figura 2.1), sendo formado por 
rochas do Complexo Jaguaretama e do Grupo 
Orós, além de granitoides de dimensões até 
batolíticas (Cavalcante, 1999; Delgado et 
al., 2003; Cavalcante et al., 2003; Arthaud, 
2007). O Complexo Jaguaretama é formado 
por ortognaisses de composição tonalítica 
a granodiorítica e rochas paraderivadas 
(paragnaisses, xistos, quartzitos, cálcio-
silicáticas) de alto grau metamórfico, variável 
grau de migmatização e idade de cristalização 
dos litotipos ortoderivados variando de 2,21 a 
1,98 (Fetter, 1999; Sá et al., 2013a). O Grupo Orós 
corresponde a uma faixa sigmóidal relativamente 
estreita, porém extensa, formada por xistos 
aluminosos, mármores (calcíticos, dolomíticos e 
magnesianos) rocha cálcio-silicática, quartzitos e 
metavulcânicas ácidas e básicas depositadas em 
uma bacia epi-plataformal (Parente e Arthaud, 
1995) desenvolvida em 1,8 Ga (Sá, 1991), 
relacionada com a tafrogênese Estateriana 
(Brito Neves et al., 1996). Adjacente ao Grupo 
Orós, bem como em outros locais do DJ, há 
faixas alongadas de augen ortognaisse, definida 
como Suíte Serra do Deserto, com idade U-Pb de 
cristalização de 1,77 Ga (Sá et al., 2013a).

A Província Borborema possui batólitos 
graníticos, sin a tardi-Brasiliano, associados 
ao desenvolvimento de extensas zonas de 
cisalhamento predominantemente dextrais. No 
DCC e DJ destaca-se, dente outros, o Granito 
Banabuiú, o Granito Nova Russas, a Suíte Tauá, 
o Granito Quixadá-Quixeramobim e o Granito 
Pereiro com idade U-Pb entre 560 e 590 Ma 
(Nogueira, 2004; Sá et al., 2013b), há também 
granitos pós Brasiliano (e.g. Pajé, Serrote São 
Paulo, Barriga, Complexo Anelar Quintas) com 
idade U-Pb variando de 530 a 480 Ma (Fetter, 
1999; Teixeira, 2005; Castro, 2009).

A reativação extensional de zonas 
de cisalhamento durante a estabilização da 
Plataforma Sul-Americana propiciou a formação 
de riftes no cambro-ordoviciano, tendo como 
exemplo a Bacia do Cococi no DCC, que é 
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constituída por conglomerados, ardóseas e filitos 
do Grupo Rio Jucá (Cavalcante et al., 2003). Sobre 
este sistema de riftes foi desenvolvida a Bacia 
do Parnaíba (Oliveira e Mohriak, 2003) com o 
Grupo Serra Grande (conglomerados e arenitos) 
de idade siluriana aflorando em grande parte do 
extremo oeste do estado do Ceará (Góes e Feijó, 
1994).

Movimentos extesionais, agora 
associados ao rifteamento do supercontinente 
Gondwana e abertura do Oceano Atlântico 
no mesozoico, possibilitaram a reativação 
de estruturas geológicas antigas com o 
desenvolvimento de bacias sedimentares 
interiores, com destaque às Bacias de Iguatu 

(Bacia de Iguatu, Lima Campos e Malhada 
Vermelha) e de diques máficos (Suíte Magmática 
Ceará-Mirim). Estas bacias são compostas por 
conglomerados, brechas e arenitos próximos 
às zonas de cisalhamento que as limitam e por 
siltitos, folhelhos, argilitos, calcários e margas 
nas áreas centrais, compondo o Grupo Iguatu 
(Silva et al., 2003; Cavalcante et al., 2003).

As coberturas sedimentares cenozoicas 
compreendem o Grupo Barreiras, composto em 
geral por arenitos e arenitos conglomeráticos 
aflorantes e os Depósitos Aluviais, Coluviais, 
Tálus e Eólicos litorâneos, caracterizados por 
argilas, areias, areias argilosas conglomeráticas 
ou não e cascalhos (Cavalcante et al., 2003).
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3 – GEOFÍSICA DE PROSPECÇÃO
3.1 - INTRODUÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
iniciou no ano 2004, junto com a retomada do 
mapeamento geológico básico do território 
Brasileiro, levantamentos aerogeofísicos 
sistemáticos através das técnicas de 
magnetometria e gamaespectrometria. Estes 
dois métodos são amplamente utilizados 
em 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).

O método geofísico magnetométrico 
investiga a geologia com base nas anomalias 
do campo magnético da Terra resultantes 
das propriedades magnéticas das rochas 
em subsuperfície, possibilitando estimar a 
localização, o tamanho, a forma, o volume e a 
profundidade das fontes magnéticas (Kearey 
et al. 2009). Já o método gamaespectrométrico 
mede a variação geoquímica de potássio, 
urânio e tório, emitidos por uma camada 
superficial da superfície terrestre 
(aproximadamente 30 cm), sendo que a 
variação destes radioelementos no solo ou 
na rocha exposta permite o mapeamento 
de mudança litológica (Dickson & Scott, 
1997). Além disso, rochas não ou pouco 
alteradas podem exibir uma boa correlação 
com padrões de dados gamaespectrométrico 
(Gunn et al. 1997).

Constam, neste capítulo, os resultados 
do processamento e da interpretação dos 
dados provenientes dos dois métodos 
geofísicos citados, referente à região que 
abrange a Folha Banabuiú. Este trabalho foi 
realizado na etapa preliminar do projeto e teve 
o objetivo de dar suporte ao mapeamento 
geológico da referente folha, portanto, foram 
individualizados principalmente domínios 
magnéticos, lineamentos magnéticos e 
domínios gamaespectrométricos.

3.2 - AQUISIÇÃO E 
PROCESSAMENTO DOS DADOS

Os dados aerogeofísicos trabalhados 

(magnetométrico e gamaespectrométrico) 
são provenientes do Projeto Aerogeofísico 
Paraíba-Rio Grande do Norte-Pernambuco, 
concluído em 2010 pela empresa 
Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas 
LTDA, contratada pelo Serviço Geológico 
do Brasil (Figura 3.1). Foram levantados 
134.228 km de perfis em uma área de 63.888 
km2, as linhas de vôo foram orientadas na 
direção N-S com espaçamento de 500 m e 
as linhas de controle na direção E-W com 
espaçamento de 10 km, sendo a altura do 
vôo de 100 m (+ 15 metros) e a medição dos 
dados a cada 0,1 segundo.

O processamento dos dados 
aerogeofísicos foi realizado com o uso do 
software Oasis Montaj da GEOSOFT e teve 
início com uma análise da qualidade dos 
mesmos, seguido do corte da área de interesse. 
Posteriormente foi realizada uma interpolação 
através do método bidirecional (Bi-Directional 
Line Gridding), utilizando uma malha regular 
de 125x125 m. 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) e, a partir dos dados 
gamaespectrométricos, foram geradas as 
imagens do canal de potássio (K), do canal do 
equivalente tório (eTh), do canal do equivalente 
urânio (eU) e a imagem ternária, resultante da 
composição entre os três radioelementos e as 
cores vermelho, verde e azul, o que facilita a 
visualização integrada dos elementos.

3.3 - INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os dados aeromagnetométricos 

foram utilizados para a caracterização da 
compartimentação tectônica, do arcabouço 
estrutural da área e individualização de 
anomalias magnéticas, com base nas diferenças 
entre os padrões de amplitudes, comprimentos 
de onda e direção dos lineamentos magnéticos. 
Já os dados aerogamaespectrométricos 
possibilitou a individualização de domínios 
geoquímicos, com base nos padrões de 
distribuição dos radioelementos, bem como na 
relação entre os mesmos.
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Figura 3.1 – Mapa simplificado do Estado do Ceará com a localização da área referente ao Projeto Aerogeofísico Paraíba-
Rio Grande do Norte-Pernambuco em contorno preto, e da Folha Banabuiú com preenchimento em azul.

3.3.1 - Magnetometria

Com base no mapa do campo magnético 
anômalo foram diferenciados quatro domínios 
principais (figuras 3.2 e 3.3). O Domínio A 
apresenta um padrão magnético homogêneo, 
ou seja, sem anomalias magnéticas e com baixa 
amplitude, da ordem de 25 nT. Apesar de pouca 
abrangência na área de estudo, o Domínio A se 
estende com este mesmo padrão do sentido 
leste para oeste. 

O Domínio B é formado por rochas 
fortemente magnéticas que estão estiradas e 
alongadas na direção aproximada norte-sul, na sua 
porção meridional, com inflexão para a direção 
nordeste-sudoeste na sua porção setentrional. 
A amplitude magnética máxima deste domínio 
é de 160 nT. Este domínio corresponde a rochas 
miloníticas que formam a Zona de Cisalhamento 
Orós, bem como as rochas miloníticas situadas 
entre as Zonas de Cisalhamento Senador Pompeu e 
Orós, respectivamente localizadas a oeste e a leste.

Na imagem referente ao Sinal Analítico 
(Figura 3.3) observa-se melhor, que o padrão 
magnético do Domínio C é caracterizado por 
um núcleo menos magnético, com anomalias 
da ordem de 32 nT (c1), onde aflora um o 

leucogranito (tipo S) denominado de Granito 
Banabuiú, seguido por uma borda estreita e 
relativamente mais magnética, com amplitude 
máxima de 60 nT (c2). 

O Domínio D é o mais extenso da área e 
tem padrão magnético similar ao do Domínio C, 
ou seja, um núcleo com amplitude da ondem de 
10 a 20 nT, com borda mais magnética (40 nT). 
Há ainda anomalias bipolares com dimensões e 
formas distintas, algumas estiradas e maiores, 
com orientação NE-SW, que representam rochas 
magnéticas deformadas (d1) com amplitude 
máxima de 140 nT. As demais anomalias 
bipolares (d2) são circulares e menores, com 
amplitudes máximas variando de 40 a 65 nT, 
típicas de rochas magnéticas sem deformação 
e são melhor visualizadas na imagem do Sinal 
Analítico (Figura 3.3).

Anomalias magnéticas lineares foram 
realçadas na imagem da primeira derivada 
vertical (Figura 3.4) 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 área de estudo foram interpretados três 
grupos de lineamentos magnéticos.
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Os lineamentos L1 são pouco sinuosos, 
com direção N-S na porção centro-sul da área 
com inflexão para NE-SW na porção centro-norte 
e são interpretados como correlatos a estruturas 

dúcteis miloníticas. Na porção centro-oeste, 
estes lineamentos correspondem a milonitos 
que materializam a Zona de Cisalhamento Orós, 
bem como a uma faixa de rochas miloníticas 

Figura 3.2 – Imagem do campo magnético total anômalo, com a sobreposição dos quatro domínios magnéticos 
interpretados (A, B, C e D) e com destaque de algumas anomalias magnéticas. 

Figura 3.3 – Imagem do Sinal Analítico, com a sobreposição dos quatro domínios magnéticos interpretados (A, B, C e D) 
e com destaque de algumas anomalias magnéticas.
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localizada entre esta estrutura e a Zona de 
Cisalhamento Senador Pompeu, a oeste. Os 
lineamentos L2 são extensos, desmembrados, 
discordantes em relação aos lineamentos L1, 
apresentam orientação aproximada E-W e 
devem corresponder a intrusões na forma de 

diques compostos por minerais magnéticos. Os 
lineamentos L3 são retilíneos, pouco expressivos 
e com orientação preferencial E-W, no entanto 
são discordantes em relação aos lineamentos L1 
e devem representar estruturas rúpteis (falhas 
ou fraturas) relativamente mais recentes. 

3.3.2 - Gamaespectrometria

A imagem ternária (K-eTh-eU) foi o 
principal produto utilizado na interpretação 
dos dados gamaespectrométricos e possibilitou 
a individualização de doze domínios principais, 
possivelmente correlatos a litotipos ou a 
associações de litotipos que ocorrem na área de 
estudo, no entanto, também foram interpretadas 
as imagens individuais de cada radioelemento 
(figuras 3.5 e 3.6). Será apresentada uma 
interpretação litológica possível para cada 
domínio, de modo a contribuir com o 
mapeamento geológico.

O Domínio gamaespectrométrico A é o 
mais extenso da área e apresenta um padrão 
radiométrico heterogêneo, onde na sua porção 
central possui valores moderados a altos para 
os três radioelementos e uma baixa contagem, 
também nos três radioelementos, nas bordas 
leste e oeste. Na imagem ternária observa-se 

uma coloração azul a esverdeada, que pode 
corresponder a uma associação litológica de 
natureza paraderivada. O Domínio B é alongado, 
estreito e possui alta contagem em K e baixa 
contagem em Th e em U, destacando-o em 
cor vermelha na imagem ternária e que deve 
corresponder a rochas ortoderivadas. Os 
domínios A e B correspondem às rochas do 
Complexo Jaguaretama.

O Domínio C corresponde às rochas 
metavulcanossedimentares do Grupo Orós, 
tendo baixa contagem nos três radioelementos 
para a porção centro-norte e alta contagem nos 
três radioelementos para a porção centro-sul, 
o que pode indicar uma maior contribuição de 
rochas ortoderivadas (plutônicas e vulcânicas) 
neste setor. Os domínios D, E e J são alongados 
conforme o padrão estrutural da área  e 
demonstram alta contagem para os elementos U 
e Th e contagem moderada para o elemento K, 
sugerindo que representem rochas supracrustais 

Figura 3.4 – A) Imagem da primeira derivada vertical do campo magnético total anômalo realçando os lineamentos 
magnéticos. B) Lineamentos interpretados a partir da imagem da primeira derivada vertical. 
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de natureza paraderivada. Os dois primeiros 
correspondem às rochas do Complexo Acopiara.

Os domínios K, H, G e L apresentam 
forma e padrão radiométrico que sugerem 
representar rochas de natureza ígnea. Os 
domínios K e H apresentam alta contagem nos 
três radioelementos, sendo que o primeiro 
corresponde ao Granito Banabuiú e, domínio H, 
corresponde ao Granito Pedra Branca, que foi 
individualizado neste projeto. Já os domínios G 
e L apresentam alta contagem em K e contagem 
moderada à baixa para Th e U, correspondendo 
respectivamente ao Corpo Granito Aroeiras 

e a Suíte Magmática Morada Nova, ambos 
cartografados e individualizados neste projeto.

 O Domínio I possui baixa contagem 
nos três radioelementos, porém, por ser 
discordante ao padrão estrutural e aos outros 
domínios adjacentes, deve corresponder a 
coberturas sedimentares inconsolidadas. O 
Domínio F e J exibem contagem moderada 
em K e Th e contagem moderada a alta em 
U. O Domínio F corresponde aos ortognaisses 
miloníticos do Complexo São José de Macaoca e 
o Domínio J corresponde aos metassedimentos 
do Grupo Orós.

Figura 3.5 – Imagens gamaespectrométricas referente aos radioelementos potássio, tório e urânio da área, com a 
sobreposição dos domínios interpretados.
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Figura 3.6 – Imagem radiométrica ternária K-Th-U (RGB) com sobreposição dos domínios interpretados.
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4 – UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
Neste projeto, de cartografia geológica 

da Folha Banabuiú, foram individualizadas 
dezenove unidades estratigráficas, descritas 

a seguir, na ordem cronológica da unidade 
mais antiga até a mais recente (figuras 4.1 
e 4.2).

Figura 4.1 – Quadro estratigráfico proposto para a Folha Banabuiú.

4.1 - COMPLEXO JAGUARETAMA 
(PP2j1 E PP2j2)

Definido por Gomes e Vasconcelos (2000) 
e por Ferreira e Santos (2000), o Complexo 
Jaguaretama engloba ortognaisses migmatíticos 
de composição granodiorítica a tonalítica, com 
faixas de paragnaisses associados a anfibolitos 
e a rochas cálcio-silicáticas, estando limitado a 
oeste pelo Grupo Orós e a leste pela Zona de 
Cisalhamento Portalegre. Idades de cristalização 
U-Pb em ortognaisses são da ordem de 2,19 Ga (Sá 
et al., 2013a) e idades U-Pb em zircões detríticos 
provenientes de metatexitos paraderivados 
variam de 1,9 a 2,25 Ga (Fernandes, 2010). 
Estas rochas já pertenceram ao Complexo 
Fundamental (Crandall, 1910), Complexo Caicó 
(Campos et al., 1979) e ao Complexo Nordestino 
(Gomes et al., 1981).

Na área de estudo, o Complexo 
Jaguaretama é formado por migmatitos 

paraderivados (metatexitos e diatexitos), 
leucognaisses, xistos aluminosos, rochas 
de composição cálcio-silicática, quartzitos, 
anfibolitos e por ortognaisses. Aflora na 
porção centro-leste da área e perfaz um 
total de aproximadamente 58% das unidades 
cartografadas.  Cavalcante et al. (2003) 
destacam a predominância de ortognaisses 
para a referida unidade na Folha Banabuiú, no 
entanto, observamos uma associação de rochas 
paraderivadas como mais abundante, conforme 
explanado ao longo do texto.

4.1.1 - Rochas paraderivadas (PP2j1)

O padrão radiométrico destas rochas 
é caracterizado, em geral, por moderada a 
alta contagem no três radioelementos (K, Th, 
U) destacando-se em tons de azul e verde na 
imagem aerogamaespectrométrica ternária 
K-eTh-eU (figuras 3.5 e 3.6). 
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Figura 4.2 – Mapa geológico simplificado da Folha Banabuiú.
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Os migmatitos paraderivados são 
formados predominantemente por metatexitos 
seguidos dos diatexitos. Os metatexitos são de 
granulação média e de cor cinza, apresentam 
mesossoma gnáissico com bandamento 
milimétrico, sendo composto por biotita, 
quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e 
por vezes anfibólio, granada e muscovita, já os 
leucossomas são ácidos, de composição granítica 
e leucocráticos, marcado pela presença de pouca 
biotita e predominância de quartzo-feldspato, 
por vezes contem granada e muscovita. 
Ocorrem, predominantemente, concordante 

à foliação, na forma de faixas alongadas e 
boudinadas, raramente tem forma mais difusa 
e discordante. É comum a existência de biotita 
na forma de lentes estreitas (centimétricas) e 
desmembradas, que representam o paleossoma. 
Por vezes, e mais comum na porção sul da 
área, os leucossomas predominam, formando 
pequenos lajedos e afloramentos rasteiros 
de leucognaisses com granada e muscovita. 
Há afloramentos de metatexitos com 
lentes estreitas (centimétricas) de rochas 
de composição cálcio-silicática dobradas, 
estiradas e boudinadas (Figura 4.3A e B).

Figura 4.3 – Rochas paraderivadas do Complexo Jaguaretama. A) Metatexito com níveis de rocha cálcio-silicática 
(tracejado em vermelho) (TP-40). B) Metatexito com mesossoma caracterizado por um granada-biotita gnaisse bandado 
com leucossoma boudinado (TP-67). C) Granada-biotita xisto (TP-236). D) Rocha de composição cálcio-silicática, textura 
granoblástica e estrutura maciça (TP-304).

Os diatexitos são leucocráticos, de cor 
cinza claro a bege, granulação fina a média e 
de composição granítica, em geral com cristais 
de quartzo, feldspato, biotita e muscovita como 
minerais essenciais observados com auxílio 
de lupa de bolso. Em alguns afloramentos 
observa-se blastos de feldspato de até 2 cm e 
blastos de granada. Tal mineralogia o caracteriza 
como do tipo S, indicando um contexto de 
rochas paraderivadas. É comum a existência de 
shollens do mesossoma bem como restitos de 
biotita. Os diatexitos ocorrem normalmente em 
lajedos métricos alternando com afloramentos 

de metatexitos, o que impossibilita sua 
individualização no mapa geológico nesta escala 
de trabalho.

Nas proximidades da Zona de 
Cisalhamento Orós, porção oeste da área, os 
migmatitos tem uma trama milonítica com 
foliação verticalizada e bandamento pronunciado 
entre o leucossoma e o mesossoma, sendo que os 
leucossomas lenticulares mais estreitos podem 
estar boudinados e transpostos. Em direção 
ao extremo leste da área, a foliação torna-se 
de baixo ângulo, exceto em zonas miloníticas 
localizadas. 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Banabuiú

25

Em geral, os xistos cartografados não 
tem boa exposição, aflorando em ravinas e 
estão intemperizados. No ponto TP-236, mais 
especificamente no sangradouro do açude 
Cipoada, há a melhor exposição de xistos 
aluminosos cartografados na área. Corresponde 
a um granada-biotita xisto migmatítico, 
com cristais de quartzo na forma de ribons 
e leucossomas lenticulares de dimensão 
centimétrica, compostos de quartzo e feldspato 
(Figura 4.3C).

Em análise de seção delgada 
dos mesossomas observa-se as texturas 
granoblásticas, granolepidoblásticas e 
xenoblásticas. Os minerais essências são: 
plagioclásio (30% a 43%), feldspato potássico 
(3% a 30%), quartzo (25%), biotita (16% a 35%), 
muscovita (5% a 10%), anfibólio (2%) e granada 
(8%), já os minerais acessórios são: titanita, 
allanita, clorita, epídoto, apatita, zircão, opacos 
e carbonatos. 

Os cristais de plagioclásios (albita-
oligoclásio) são xenoblásticos, raramente 
geminados segundo a lei da Albita e exibem 
leves alterações para argilominerais, 
carbonato, epídoto e sericita. Os cristais 
de feldspato potássico são xenoblásticos, 
pertitícos com geminação Carlsbad e 
exibindo maclas da Albita-Periclina (xadrez) 
típica do microclínio. Os cristais de quartzo 
são anédricos e alongados, com extinção 
ondulante. A biotita apresenta-se em cristais 
tabulares, orientados, com pleocroísmo 
castanho-escuro a claro, com alteração 
para clorita e muscovita e com inclusões de 
apatita e raramente de zircão formando halos 
pleocroícos. A muscovita mostra-se em cristais 
tabulares agregados e associados à biotita. A 
granada encontra-se em cristais anédricos 
e neoformados, podendo estar inclusos em 
quartzo, plagioclásio e biotita. Os cristais de 
anfibólio são de hornblenda, prismáticas, 
alongadas e com pleocroísmo verde a verde-
claro. Contêm raramente inclusões de zircão 
e de titanita e alteram-se para biotita e 
carbonato. A paragênese mineral observada 
nas seções analisadas é característica do fácies 
metamórfico anfibolito.

Apenas um afloramento de quartzito foi 
encontrado na área e de forma muito restrita, 
corresponde ao ponto TP-300, que apesar de 

ocorrer na forma de afloramento rasteiro, foi 
individualizado como uma lente, implicando num 
certo exagero de escala na sua cartografia. Trata-
se de um mica-quartzito de granulação fina, com 
argilo-minerais provenientes da alteração de 
plagioclásio.

Rochas de composição cálcio-silicática 
ocorrem predominantemente como blocos de 
até 1 m de diâmetro dispersos na superfície 
ao longo de todo Complexo Jaguaretama, 
portanto associado aos metatexitos. No 
entanto, no ponto TP-189 ocorre como um 
morro alinhado segundo a foliação regional 
(direção NE-SW) com altitude de 255 m. 
Algumas lentes foram individualizadas com 
o auxílio de fotografias aéreas e controle de 
campo, sendo que duas destas materializam 
antiformes invertidos. A trama das rochas 
cálcio-silicáticas varia de maciça a gnáissica, 
geralmente possuem cor verde e beje, de 
granulação média, com textura granoblástica 
e de composição variada, com quartzo, 
feldspato, biotita, anfibólio, clorita e granada 
(Figura 4.3D). 

A análise petrográfica das rochas cálcio-
silicáticas revela uma textura granoblástica 
e xenoblástica. Os minerais essências são: 
feldspato potássico (10% a 45%), plagioclásio 
(12%), quartzo (13% a 40%), clinopiroxênio (22%), 
anfibólio (3% a 10%) e granada, já os minerais 
acessórios são: titanita, calcita, epidoto, biotita 
e apatita. 

Os cristais de feldspato potássico 
são xenoblásticos, por vezes alongados, 
geralmente com maclas da Albita-Periclina 
(xadrez) típica do microclínio e pertitas e 
micropertitas com lamelas de deformação, 
os quais exibem comumente bordas 
cuminuídas e albitizadas com reentrâncias de 
mirmequitas e recristalizadas em subgrãos. 
Contêm por vezes inclusões de quartzo. Os 
cristais de plagioclásio são xenoblásticos, 
albíticos, desprovidos de geminação e com 
leves saussuritização para argilominerais, 
carbonato e epídoto, alguns cristais estão 
engolfados e ilhados por epídotos. Os cristais 
de quartzo são anédricos e alongados, 
intersticiais, alguns com extinção ondulante 
ou com lamelas de deformação. A granada tem 
cor castanho-alaranjado a luz natural, em tons 
tipo grossularita, engolfados por plagioclásio 
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e clinopiroxênio. Os cristais de clinopiroxênio 
(diopsídio) são prismáticos, exibem um 
leve pleocroísmo verde-claro e processo de 
oxidação com contribuição para formação de 
biotita. Estão quase sempre manteados por 
anfibólio fibroso (actinolita). Os cristais de 
anfibólios são colunares e fibrosos, exibindo 
pleocroísmo verde a azulado e quase sempre 
associados ao clinopiroxênio, onde em alguns 
casos são produtos de alteração deste.

Os anfibolitos também ocorrem em 
afloramentos restritos, predominando na 
porção centro-norte da área. São compostos por 
hornblenda e plagioclásio, possuem granulação 
média e estão associados com os metatexitos. 
Em um afloramento localizado na Folha 
Jaguaretama, a sul da Folha Banabuiú, observa-
se uma relação entre rocha cálcio-sicilicática 
e anfibolito, sugerindo uma proveniência 
sedimentar para estes litotipos, por meio de 
metamorfismo progressivo de sedimentos 
margosos.

Em seção delgada observa-se que os 
anfibolitos possuem textura granoblástica, 
sendo os minerais essências: hornblenda 
(45% a 80%), plagioclásio (2% a 38%), 
quartzo (5%), epídoto (5%) e clinopiroxênio 
(12%), e os minerais acessórios: titanita, 
opaco e apatita. 

Os cristais de hornblenda são 
prismáticos e colunares, ligeiramente 
orientados, com pleocroísmo verde a verde-
claro, contendo por vezes inclusões de 
quartzo globular e de grânulos de titanita. 
Os cristais de clinopiroxênio são anédricos, 

prismáticos, associados ao anfibólio e por 
vezes alterados para anfibólio. Os cristais de 
plagioclásio ocorrem de forma intersticial aos 
cristais de hornblenda; são xenoblásticos, 
desprovidos de geminação e com alterações 
para argilominerais. O quartzo também ocorre 
em cristais anédricos de forma intersticial 
aos cristais de hornblenda e inclusos nestes 
de forma globular. Os cristais de epídotos 
(pistacita e clinozoisita) são anédricos e 
provenientes do processo de saussuritização 
do plagioclásio.

4.1.2 - Ortognaisses (PP2j2)

Os ortognaisses foram individualizados 
como faixas alongadas segundo o trend da 
foliação, principalmente no extremo leste da 
folha, bem como na porção oeste, em contato 
com os metassedimentos do Grupo Orós. Os 
dados radiométricos da área onde afloram 
os ortognaisses são caracterizados por alta 
contagem em K, contagem moderada em U 
e baixa a moderada em Th, destacando-o em 
vermelho na imagem ternária K-eTh-eU (figuras 
3.5 e 3.6).

Os ortognaisses são de cor cinza, 
granulação fina a média, de composição 
tonalítica, com plagioclásio, feldspato potássico 
e quartzo, sendo os máficos representados 
por biotita e hornblenda, com predomínio do 
primeiro. Em alguns afloramentos há enclaves 
máficos dioríticos estirados e boudinados. A 
foliação nesta rocha é marcada pela orientação 
de cristais biotita e de hornblenda (Figura 4.4). 

Figura 4.4 – Rochas ortoderivadas do Complexo Jaguaretama. A) Hornblenda ortognaisse cinza de composição tonalítica 
com enclaves máficos dioríticos estirados destacados em círculo vermelho (TP-66). B) Ortognaisse de composição 
granítica milonitizado (TP-345).
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Os ortognaisses individualizados 
no extremo oeste da folha apresentam 
leucossomas ácidos centimétricos, de formato 
lenticular e concordante, o que caracteriza uma 
migmatização insipiente, fato não observados 
nos demais locais de exposição desta subunidade. 
O corpo individualizado próximo ao distrito 
Pedra Branca (pontos TP-337, 338, 339 e 345) 
tem composição granodiorítica. Em relação à 
subunidade formada por rochas paraderivadas, 
principalmente metatexitos (PP2j1), acreditamos 
que os ortognaisses sejam intrusivos nesta.

Em análise de seções delgadas 
observam-se as texturas granoblásticas, 
granonematoblásticas e granolepidoblásticas. 
Os minerais essenciais são formados por: 
plagioclásio (30% a 46%), feldspato potássico 
(3%), quartzo (28%), biotita (16%) e anfibólio (10% 
a 24%). Os minerais acessórios compreendem: 
apatita, zircão, titanita, opaco, epídoto, monazita 
e allanita.

Os cristais de plagioclásio (oligoclásio) 
são xenoblásticos, geralmente alongados 
e recristalizados em subgrãos e por vezes 
geminados segundo a lei da Albita (simples 
e composta). Alteram-se levemente para 
argilominerais e sericita. Os cristais de quartzo são 
anédricos e alongados com extinção ondulante e 
um pouco recristalizados em subgrãos. A biotita 
apresenta-se em cristais tabulares e lamelares, 
alongados e orientados, exibindo pleocroísmo 
castanho-escuro a claro e pardo-escuro, podem 
ter inclusões diminutas de zircão com halos 
pleocroícos e de titanita, opaco e apatita. 
Algumas biotitas são secundárias, formadas 
a partir do anfibólio. Os cristais de anfibólio 
(hornblenda) são prismáticos e colunares, 
alongados e orientados paralelamente, com 
pleocroísmo verde a verde-escuro, contendo por 
vezes inclusões de epídoto, titanita e apatita. 
Altera-se para biotita e contribui parta formação 
de epídoto. A paragênese mineral observada nas 
seções delgadas permite caracterizar o fácies 
metamórfico como anfibolito.

4.1.2.1 - Litogeoquímica

Para esta unidade foram selecionadas e 
submetidas à análise química, 20 amostras de 
ortognaisses do Complexo Jaguaretama. Com 
base nos dados apresentados na Tabela 4.1 se 

observa que são rochas de composição ácida 
e intermediária, com teor de SiO2 entre 59% e 
75%, já em relação a razão K2O/Na2O há rochas 
tanto potássicas (razão superior a 1) como não 
potássicas (razão inferior a 1).

A composição dos ortognaisses 
analisados varia de granodiorito a tonalito, sendo 
que uma amostra está posicionada no campo do 
monzogranito e outra, no campo do quartzo-
diorito, conforme o diagrama QAP de Streckeisen 
(1974) (Figura 4.5A). De acordo com o diagrama 
de Shand (1943) as rochas são peraluminosas 
e predominantemente metaluminosas (Figura 
4.5B). Os ortognaisses apresentam-se ainda com 
tendência cálcio-alcalina, sendo que alguns são 
de alto potássio (Figura 4.5C e D).

A distribuição dos elementos traços é 
homogênea, porém com anomalias negativas de 
Nb, Sr e Zr e anomalia positiva de Yb (Figura 4.5E). 
Em relação aos elementos terras raras (Figura 
4.5F), observa-se um fraco fracionamento entre 
os elementos leves e os pesados, com razão 
(La/Yb)N variando de 0,5 a 6. O único elemento 
anômalo corresponde o Yb, com caráter 
positivo, conforme já destacado de diagrama dos 
elementos traços.

4.2 - COMPLEXO SÃO JOSÉ DE 
MACAOCA (PP2gsjmg)

Esta unidade foi definida por Torres et 
al. (2007), como constituída por uma associação 
de  ortognaisses e paragnaisses geralmente 
migmatíticos. Os ortognaisses tem idade U-Pb 
em zircão em torno de 2,1 Ga (Fetter, 1999; 
Castro, 2004).

Na folha Banabuiú esta unidade ocorre no 
seu extremo noroeste, na forma de uma estreita 
faixa de direção NE-SW, formada por ortognaisse. 
O padrão radiométrico é caracterizado por 
contagem moderada para os elementos K e Th 
e contagem moderada a alta para o elemento U, 
bem distinto das unidades geológicas adjacentes 
(figura 3.5 e 3.6). 

Os ortognaisses são do tipo biotita-
hornblenda ortognaisse, possuem estrutura 
milonítica, cor cinza claro, granulação fina a 
média, composto por quartzo, plagioclásio, 
feldspato potássico, biotita e hornblenda 
(Figura 4.6). Pórfiros de plagioclásio de até 1 cm, 
indicam, que o protólito ígneo era porfirítico. 
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Tabela 4.1 – Dados resultantes da análise litogeoquímica para elementos maiores, traços e terras raras de amostras de 
rocha ortoderivadas do Complexo Jaguaretama.

Observa-se uma transposição da foliação 
com geração de dobras assimétricas dextrais. 
O bandamento composicional é marcado 
por uma variação no percentual de minerais 
máficos, assim há bandas mesocráticas e 
bandas leucocráticas, bem como pela presença 
de feldspato potássico, caracterizando bandas 
de composição tonalítica e bandas graníticas. 
Existem também bandas de composição 
gabroide estiradas como se estivessem 
boudinadas, possivelmente representando 
enclaves máficos, que devido à milonitização 
assumiram um formato alongado. É comum 
encontrar blocos centimétricos dos referidos 

gabros dispersos na superfície. Há veios 
ácidos de textura pegmatoide, composto por 
quartzo e feldspato potássico, concordantes 
a sutilmente discordante com a foliação 
milonítica.

Em seção delgada os ortognaisses 
possuem textura granoblástica, sendo composto 
pelos seguintes minerais essenciais: plagioclásio 
(47%), feldspato potássico (43%), quartzo (13%), 
biotita (15%) e anfibólio (20%), já os minerais 
acessório são: titanita, zircão e apatita. 

Os cristais de plagioclásios (albita-
andesina) são xenoblásticos, por vezes 
geminados em Albita (composta) e Periclina. 
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Figura 4.5 - (A) Diagrama de classificação de rocha QAP (Streckeisen, 1974). (B) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943). (C) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971). (D) 
Diagrama K2O vs. SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio, médio potássio e baixo potássio 
(Peccerillo e Taylor, 1976). (E) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). 
(F) Diagrama para os elementos terras raras normalizados pelo condrito (Boynton, 1984).
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Figura 4.6 – Rochas ortoderivadas do Complexo São José de Macaoca. A) Lajedo de um ortognaisse milonítico com 
bandas de composição tonalítica, granodiorítica e granítica, alternadas (TP-314). B) Detalhe do lajedo.

Alguns dos cristais de plagioclásio possuem 
inclusões de quartzo e outros do tipo albita 
contêm traços ou restos de microclínio. 
Os cristais de feldspato potássico são 
xenoblásticos, com maclas da Albita-Periclina 
(xadrez) e pertitas em barras deformadas, 
ocorrem apenas nas bandas de composição 
granítica. Os cristais de quartzo são anédricos, 
intersticiais, com leve extinção ondulante. A 
biotita apresenta-se em cristais tabulares, com 
pleocroísmo castanho-escuro a claro e pardo-
escuro, associada por vezes ao anfibólio. 
Algumas biotitas são secundárias, formadas a 
partir do anfibólio. O anfibólio é a hornblenda, 
ocorrem em cristais prismáticos e colunares, 
por vezes com geminação em dois planos, 
pleocroísmo verde a verde-escuro, contendo 
geralmente inclusões de plagioclásio e de 
quartzo e biotita. A paragênese mineral 
observada indica que o grau metamórfico é da 
fácies anfibolítico.

4.3 - COMPLEXO CANINDÉ DO 
CEARÁ (PRcn1)

Torres et al. (2007) individualizaram a 
Unidade Canindé do Complexo Ceará de Cavalcante 
et al. 2003, definindo-a como Complexo Canindé do 
Ceará de idade paleoproterozoica, sendo composto 
por migmatitos diversos, paragnaisses e ortognaisses.

Na folha Banabuiú, as rochas do Complexo 
Canindé do Ceará ocorrem no extremo noroeste, 
na forma de uma faixa com direção NE-SW. É 
formada por um migmatito paraderivado, cujo 
mesossoma corresponde a um xisto aluminoso, 
finamente laminado, de cor cinza e granulação fina, 
composto por granada, muscovita, biotita, quartzo, 
feldspato e plagioclásio (Figura 4.7). O leucossoma 
é composto por quartzo, feldspato, muscovita 
e granada, forma faixas estiradas concordantes 
com a foliação. No ponto TP-316 há um serrote 
alinhado na direção NE-SW, concordante a foliação, 
que corresponde a um quartzito extremamente 

Figura 4.7 – Rochas do Complexo Canindé do Ceará. A) Afloramento rasteiro de um migmatito paraderivado (TP-444). B) 
Detalhe do mesossoma dos migmatitos desta unidade, que corresponde a um granada-muscovita-biotita gnaisse (TP-425).
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recristalizado.
Em seção delgada o mesossoma xistoso 

tem textura lepidoblástica, é composto por 
biotita (32%), muscovita (12%), sericita (15%), 
quartzo (18%), plagioclásio (6%) e silimanita 
(12%) e tem grafita como acessório. A biotita 
encontra-se em cristais tabulares e lamelares, 
agregados e orientados, com pleocroísmo 
castanho-escuro e castanho-pardo a amarelado, 
oxidadas e com liberação de opaco e com 
alteração para muscovita. A muscovita mostra-
se em cristais tabulares, agregados e orientados, 
associados à biotita e a sericita e a fibrolita. As 
faixas sericíticas foram originadas ao longo das 
terminações dos feixes de silimanita (fibrolita), 
por processos retrometamórficos. A silimanita, 
na variedade de fibrolita, forma feixes agregados 
e em novelos com aspecto de uma massa 
fina, que por vezes mostra-se dobrada, e com 
continuidade optica ao longo dos terminais 
dos feixes para sericita. Os cristais de quartzo 
formam faixas em cristais anédricos, por vezes 
alongados, com extinção ondulante. Os cristais 
de plagioclásio (oligoclásio) são xenoblásticos, 
desprovidos de geminação e comumente com 
leves alterações para argilominerais rico em 
ferro. Os minerais opacos (grafita) encontram-
se geralmente em cristais anédricos, alongados 
e de aspecto fibrosos, inclusos e associados à 
biotita e a muscovita e sericita. Tem-se zircão 
em grãos detríticos, associados à muscovita 
e biotita. A paregênese mineral indica que o 
metamorfismo foi da fácies anfibolito alto, com 
retrometamorfismo na fácies xisto-verde.

4.4 - GRUPO ORÓS 

O Grupo Orós (Faixa Orós-Jaguaribe de 
Jardim de Sá, 1994; Sistema Orós-Jaguaribe de 
Parente e Arthaud, 1995) é formado por duas 
faixas de rochas supracrustais miloníticas (a Faixa 
Orós e a Faixa Jaguaribe) localizadas na porção 
centro-leste e sul do estado do Ceará e que 
estão separadas pelo Complexo Jaguaretama. 
Estas supracrustais compunham o Grupo Ceará 
(e.g. Campos et al., 1979, Braga et al., 1977, 
Cavalcante et al., 1983) depois, Cavalcante et al. 
(1987) sugeriram a individualização do Grupo 
Orós pertencente ao Supergrupo Ceará e, em 
seguida, Oliveira e Cavalcante (1993) e Medeiros 
et al. (1993) definiram o Grupo Orós como uma 

unidade litoestratigráfica principal. 
De acordo com Cavalcante (1999) 

o Grupo Orós é composto pelas formações 
Santarém (metassedimentos) e Campo Alegre 
(metavulcânicas) depositadas em ambiente 
de rifte intracontinental desenvolvido em 1,8 
Ga. Parente e Arthaud (1995) discordaram 
do desenvolvimento de um rifte e apontaram 
para uma deposição em bacia epi-plataformal 
com processos magmáticos intracratônicos. Já 
Fernandes (2010) sugeriu que o Grupo Orós e o 
Complexo Jaguaretama tem o mesmo protólito, 
que a deposição sedimentar de ambos ocorreu 
em 2,25 Ga e que o primeiro foi formado por 
cisalhamento em 1,8 Ga.

Na área de estudo, o Grupo Orós aflora na 
porção oeste, na forma de uma estreita faixa de 
direção Norte-Sul com inflexão para NE-SW que 
ocorre próximo ao açude Pedra Branca. Foram 
cartografas as duas formações constituintes, 
sendo que a Formação Santarém predomina em 
relação à Suíte Campo Alegre 3.

4.4.1 - Formação Santarém (PP4os)

Como já mencionado, esta subunidade 
é formada por metassedimentos com 
estrutura milonítica. Na folha Banabuiú foram 
cartografados quartzitos, xistos aluminosos, 
filitos, mármores, anfibolitos e rochas cálcio-
silicáticas (Figura 4.8).

A sul da cidade Banabuiú há uma 
predominância de quartzitos em relação aos 
xistos e filitos, sendo estes mais predominantes 
na porção centro-norte da área. Os quartzitos 
contem muscovita/sericita e por vezes silimanita, 
são de granulação fina a média e de cor beje. 
No geral estão associados aos xistos e filitos, 
no entanto, foi possível individualizar lentes de 
quartzito (PP4osq) alinhadas com relevo positivo, 
na porção norte da área. Há afloramentos 
em que os quartzitos estão intensamente 
recristalizados, devido à milonitização associada 
aos estágios finais da orogênese Brasiliano/Pan 
Africano. Em análise de seção delgada observa-
se que os quartzitos têm textura granoblástica 
recristalizada e granolepidoblástica, formada 
por cristais anédricos de quartzo (70-95%) e por 
lamelas de sericita (5-25%), além de opacos e 
epídoto como minerais acessórios.

Os xistos aluminosos são rochas de 
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Figura 4.8 – Rochas da Formação Santarém do Grupo Orós. A) Neste afloramento há uma alternância entre xisto e quartzito 
(TP-470). B) Detalhe do xisto milonitíco (TP-470). C) Quartzito milonítico com dobra isoclinal, onde o eixo da dobra (Lb) é 
paralelo a lineação de estiramento mineral (Lx) (TP-137). D) Detalhe de mármore impuro com pirita (TP-108).

granulação fina, cor cinza, com exposição na 
forma de afloramentos rasteiros moderadamente 
alterados. São compostos por blastos de granada 
de até 0,5cm, lamelas de biotita, ribons de 
quartzo, silimanita, muscovita e plagioclásio. 
Apesar de não haver na biobliografia referência 
de migmatização desta unidade, foi descrito 
um xisto migmatítico próximo ao açude 
Pedra Branca (TP-319) além de leucognaisse 
próximo a localidade Cipó dos Anjos (TP-
276). Em seção delgada os xistos tem textura 
granolepidoblástica, lepidoblástica e milonítica. 
São compostos por biotita (18% a 38%), sericita 
(28% a 53%), quartzo (20% a 28%), opaco (14%) 
e plagioclásio (3%). A biotita é pardo-escura, 
geralmente oxidada e com liberação de opaco e 
com alteração para sericita. O quartzo encontra-
se recristalizados e formam por vezes finíssimas 
lentes entre os níveis micáceos. A sericita mostra-
se em finíssimas lamelas agregadas e orientadas. 
O plagioclásio ocorre localmente entre faixas 
quartzosas e micáceas em cristais anédricos, 
alongados, desprovidos de geminação e com 

alteração para sericita. 
Os filitos estão associados aos xistos e 

quartzitos, são rochas de granulação muito fina, 
finamente laminados, de cor cinza-esverdeada 
e com aspecto sedoso. Em análise de seção 
delgada observa-se os seguintes minerais 
essenciais: sericita (48%), clorita (23%), quartzo 
(20%) e opaco (8%), tendo turmalina como 
acessório. A textura da rocha é lepidoblástica, 
onde se tem finíssimas faixas de sericita e de 
diminutos cristais de quartzo. Ao longo das 
finíssimas lamelas de sericita tem-se minerais 
opacos (grafita) que contribui para formação 
de clorita. O quartzo encontra-se em diminutos 
cristais anédricos entre os cristais lamelares de 
sericita. Em alguns locais formam-se pequenas 
segregações lenticulares. Os cristais de opaco 
(grafita) mostram-se alongados e poeirentos ao 
longo das lamelas de sericita.  Têm-se alguns 
raros cristais de turmalina prismática entre as 
finíssimas faixas de sericita.

O mármore (PP4osm) foi individualizado 
como uma lente na porção sul da área, próximo a 
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localidade Caieiras. Aflora como blocos métricos 
dispersos na superfície e em afloramento rasteiro 
de pequeno porte. Também foram encontrados 
pequenos blocos na porção norte, próximo 
ao açude Pedra Branca (TP-135) associados à 
rochas cálcio-silicáticas. O mármore cartografado 
tem cor branca a cinza claro, granulação fina a 
média, textura granoblástica e além de minerais 
carbonáticos (calcita e dolomita) contem 
sulfetos disseminados (pirita). Em análise de 
secção delgada observa-se que a rocha se trata 
de um mármore impuro composto por calcita 
e/ou dolomita (78%), quartzo (18%), além de 
muscovita e flogopita como minerais acessórios, 
tendo textura em mosaico granoblástico. Os 
cristais de calcita e/ou dolomita são subédricos 
e anédricos, com clivagem perfeita, contendo 
por vezes inclusões globulares de quartzo. Os 
grãos de quartzo são subarredondados, inclusos e 
intersticiais aos cristais de calcita. Alguns dos grãos 
de quartzo exibem fina borda de precipitação ou 
substituição de calcita. As placas de muscovita 
ocorrem localmente, são tabulares, alongadas e 
orientadas e por vezes compactadas entre cristais 
de calcita. A flogopita encontra-se localmente em 
cristais tabulares, com pleocroísmo castanho-
alaranjado, associados a muscovita e entre cristais 
de calcita. 

Possivelmente há dois tipos de anfibolitos 
(PP4osaf), quanto ao protólito, pertencentes ao 
Grupo Orós e que foram cartografados neste 

projeto. Os anfibolitos associados aos xistos 
e quartzitos na forma de lentes estreitas ou 
mesmo como blocos centimétricos dispersos nas 
proximidades, possivelmente sejam de origem 
sedimentar. Estes predominam e ocorrem na 
porção norte da área (pontos: TP-319, TP-327, 
TP-328, TP-386 e TP-446). Já na barragem do 
açude Arrojado Lisboa (TP-470) ocorre um 
anfibolito associado a uma rocha metavulcânica 
ácida e metassedimentos, podendo representar 
o magmatismo bimodal. Em geral os anfibolitos 
tem cor preta, possui uma granulação fina e é 
composto por hornblenda e plagioclásio.

4.4.2 - Suíte Campo Alegre 3 (PP4oca)

Como já mencionado esta subunidade 
é composta por rochas metavulcânicas 
miloníticas. Próximo a cidade de Banabuiú há 
um extenso afloramento de metavulcânica 
ácida de composição riolítica, cujo protolito 
foi micorporfirítico, pois há porfiroclástos 
simétricos de feldspato potássico, com até 1 
cm de comprimento, inseridos em uma matriz 
de granulação muito fina, com textura afanítica 
e de cor cinza (Figura 4.9A). Metavulcânicas 
básicas (anfibolitos) associados aos metariolitos 
foram descritos na barragem do açude Arrojado 
Lisboa, caracterizando assim um magmatismo 
bimodal (Figura 4.9B). Estas rochas apresentam 
uma estrutura milonítica como resultado do 

Figura 4.9 – Rochas da Formação Campo Alegre do Grupo Orós. A) Metariolito microporfirítico e milonítico que aflora 
na sede de Banabuiú (TP-136). B) Metavulcânica básica caracterizada por um anfibolito que ocorre associado aos xistos, 
quartzitos e vulcânicas ácidas do Grupo Orós (TP-470).

desenvolvimento da Zona de Cisalhamento Orós.
Em seção delgada observa-se uma textura 

milonítica com matriz muito fina. Os minerais 
essenciais são formados por: feldspato potássico 

(33%), plagioclásio (18%), quartzo (24%), biotita 
(12%) e opacos (7%), sendo os minerais acessórios: 
epídoto, titanita, muscovita e calcita.

Os porfiroclástos de feldspato potássico 
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são pertitícos e micropertitícos, albitizados, com 
fraturas e aspecto deformados. Os porfiroclástos 
de plagioclásios (albita-oligoclásio) são por vezes 
hipidioblásticos, com geminados em Albita 
(composta) e com fraturas, geminação mecânica 
devido à deformação, falhas e alterações para 
sericita e carbonato. O quartzo está presente na 
matriz, formando recristalizados em subgrãos 
e estaticamente. Ocorre ainda sob a forma de 
segregações em lentes alongadas e ocelares, 
por vezes dobradas com quartzo recristalizado 
estaticamente. Também preenchem fraturas 
dos porfiroclástos de feldspatos. A biotita 
está presente na matriz, sob a forma de 
pequeníssimas lamelas pardas e pardo-oxidadas 
e que formam cordões oxidados em torno dos 
porfiroclástos de feldspatos, associadas aos 
opacos (ilmenita e oxido de ferro). Os cristais 
de opacos (ilmenita e ou oxido de ferro) são 
anédricos, raramente cúbicos e por vezes 
alterados para titanita e/ou leucoxênio. Também 
se associam aos cristais de epídoto e muscovita 
ao longo das microfalhas. Epídoto encontra-se 
em cristais subédricos e anédricos, ao longo de 
microfalhas. Calcita ocorre como produto de 
alteração do plagioclásio. Titanita mostra-se em 
cristais anédricos e neoformados, originados a 
partir da alteração da ilmenita.

Uma observação de campo interessante 
é a similaridade composicional e textural entre as 
referentes metavulcânicas e os augen gnaisses da 
Suíte Intrusiva Serra do Deserto, com diferença 
principal na estrutura, pois as metavulcânicas 
são mais miloníticas. Então fica a dúvida, se na 
Folha Banabuiú realmente existe a Suíte Campo 
Alegre 3, ou se na realidade os metariolitos 
miloníticos correspondem aos augen gnaisses 
da Suíte Intrusiva Serra do Deserto, porém mais 
miloníticas (ultramilonitos), mais recristalizadas.

4.4.2.1 - Litogeoquímica

Apenas as rochas vulcânicas ácidas foram 
coletadas para análise litogeoquímica, num total 
de quatro amostras, pois os afloramentos de 
vulcânicas básicas são bem restritos. As rochas 
analisadas, além de serem ácidas, com teor 
de SiO2 superior a 69%,  são potássicas, com 
razão K2O/Na2O superior a 1, no entanto há 
uma amostra onde o resultado desta operação 
é inferior a 1, indicando que a mesma não é 

potássica (Tabela 4.2).
De acordo com o diagrama QAP de 

Streckeisen (1978) as mostras analisadas tem 
composição riolítica (Figura 4.10A). Conforme 
os diagramas de classificação geoquímica as 
amostras analisadas são metaluminosas e 
pertencem à série shoshonítica, (Figura 4.10B e 
C). 

Os elementos traços apresentam-se em 
um padrão caótico, com anomalias fortemente 
negativas de Nb, Sr, Zr e Ti e anomalias negativas 
de Pb e Y (Figura 4.10D). Considerando o padrão 
dos ETR há um fraco fracionamento entre os 
leves e pesados, ou mesmo nulo, onde (La/Yb)
N é em média igual a 1 (um), há ainda anomalia 
negativa de Eu (Eu/Eu* < 1) e anomalia positiva 
de Yb (Figura 4.10E).

4.5 - SUÍTE INTRUSIVA SERRA DO 
DESERTO (PP4gs)

A Suíte Intrusiva Serra do Deserto foi 
definido por Cavalcante (1999) como sendo 
formada por augen gnaisses sotopostos ao 
Grupo Orós (Faixa Orós e Faixa Jaguaribe). De 
acordo com Sá et al. (1997) os augen gnaisses 
tem idade U-Pb de 1,68 Ga e são intrusivos na 
sequência metavulcanosedimentar do Grupo 
Orós. Dados gocronológicos mais atuais foram 
obtidos por Sá et al. (2013a), pelo método U-Pb 
em zircões, com resultado de 1,78 Ga.

Esta unidade ocorre na porção oeste da 
área de estudo, na forma de uma faixa alongada e 
estreita de direção norte-sul com inflexão para NE-
SW, próximo ao açude Pedra Branca. Faz contato 
com o Grupo Orós (oeste) e com o Complexo 
Jaguaretama (leste) e apresenta estrutura 
milonítica proveniente do desenvolvimento 
da Zona de Cisalhamento Orós. O Padrão 
radiométrico é caracterizado por alta contagem 
nos três radioelementos (K, Th, U) (figuras 3.5 e 
3.6). A referente unidade é formada por um augen 
gnaisse ortoderivado, cuja composição varia de 
granito a álcali-feldspato granito (Figura 4.11). 
A matriz desta rocha tem cor cinza, granulação 
média, sendo composta por quartzo, plagioclásio, 
biotita e, por vezes, com hornblenda, sendo 
que os cristais de quartzo estão bem estirados 
(ribons), devido o processo de milonitização que 
atuou nesta rocha. Os augens são representados 
por porfiroclastos de feldspato potássico com até 
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Tabela 4.2 – Dados resultantes da análise litogeoquímica para elementos maiores, traços e terras raras de amostras de 
rocha da Suíte Campo Alegre 3 do Grupo Orós.
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Figura 4.10 - (A) Diagrama de classificação de rocha vulcânica QAP (Streckeisen 1978). (B) Diagrama A/CNK vs. A/NK 
(Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943). (C) Diagrama K2O vs. SiO2 para classificação 
das séries cálcio-alcalinas de alto potássio, médio potássio e baixo potássio (Peccerillo e Taylor, 1976). (D) Diagrama 
multielementar normalizado pelo manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). (E) Diagrama para os elementos terras 
raras normalizados pelo condrito (Boynton, 1984).

5 cm de comprimento, há afloramentos em que 
estão extremamente deformados (fitados) e em 
outros, onde se observa a assimetria, a cinemática 
é dextral. No ponto TP-39, há muitos cristais de 
magnetita disseminados por todo o lajedo, sendo 
este mineral comum na referida unidade, no 
entanto em menor quantidade. 

Não foi observado nos alforamentos 
descritos, relações de contato intrusivo no Grupo 
Orós ou no Complexo Jaguaretama, com os quais 
faz contato direto. No entanto, com base nas 
idades destas unidades, disponíveis na literatura, 

bem como, análises provenientes de outros 
trabalhos (e.g. Sá et al., 1997) acreditamos em um 
contato intrusivo entre a Suíte Magmática Serra 
do Deserto e as unidades adjacentes.

Em seção delgada observa-se que os 
augen gnaisses possuem uma textura que varia 
de granoblástica a milonítica bandada, granulação 
fina a média, com finas bandas e porções 
alongadas constituídas por feldspatos potássicos 
e plagioclásios, recristalizados em subgrãos ou 
formando agregados de neoblastos poligonizados. 
Os minerais essências são formados por feldspato 
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Figura 4.11 – Rochas da Suíte Intrusiva Serra do Deserto. A) Augen gnaisse ortoderivado de composição granítca (TP-36). 
B) Detalhe do augen gnaisse com destaque para os augens de feldspato potássico, em sua maioria simétricos, e para a 
matriz milonítica.

potássico (38%), plagioclásio (12%), quartzo 
(25%), biotita (15%) e anfibólio (8%). Os minerais 
acessórios são representados por titanita, epídoto, 
monazita, zircão, allanita, apatita e opacos.

Os cristais de feldspato potássico são 
xenoblásticos, recristalizado em subgrãos 
e poligonizados, exibindo maclas da Albita-
Periclina (xadrez) típica do microclínio e 
comumente pertitícos em barras deformadas e 
com alteração para argilominerais. Os cristais de 
plagioclásio (albita) são xenoblásticos, raramente 
geminados em Albita e comumente com leves 
alterações para argilominerais. Intercrescem 
com quarto na borda de um dos cristais de 
feldspato potássico formando mirmequita. Os 
cristais de quartzo são anédricos, por vezes 
alongados e com extinção ondulante e ainda 

recristalizados em subgrãos. A biotita encontra-
se em cristais lamelares e tabulares, agregados 
e orientados, com pleocroísmo castanho-escuro 
e pardo-acastanhado, oxidados, contendo por 
vezes inclusões de monazita e de zircão. Os 
cristais de anfibólio são de hornblenda; ocorre 
em cristais prismáticos e colunares, alongados 
e orientados, com pleocroísmo verde a verde-
escuro e quase sempre associados à biotita e a 
grânulos de titanita. As paragêneses minerais 
observadas sugerem um grau metamórfico de 
fáceis anfibolito a anfibolito alto.

Uma amostra do augen gnaisse obtida 
perto da localidade Belo Monte (TP-36) foi 
datada neste projeto pelo método U-Pb 
(SHRIMP), revelando uma idade de 1.773+24 
Ma (Figura 4.12). 

Figura 4.12 – Diagrama concórdia com idade de 1773+24 Ma calculada para a amostra TP-36, referente a Suíte Intrusiva 
Serra do Deserto.
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4.5.1 - Litogeoquímica
Para a unidade Suíte Intrusiva Serra do 

Deserto foram coletadas 10 amostras de rocha 
para análise litogeoquímica. As rochas analisadas 
são ácidas, com teor de SiO2 entre 71% e 76% e 
são potássicas, com razão K2O/Na2O superior a 
1 (Tabela 4.3).

De acordo com o diagrama de classificação 
QAP de Streckeisen (1974), as amostras 
analisadas tem composição sienogranítica a 
monzogranítica (Figura 4.13A). De acordo com 
os diagramas de classificação geoquímica as 

amostras analisadas são predominantemente 
metaluminosas, com uma amostra no campo 
peraluminoso, tem tendência cálcio-alcalina e 
são da série shoshonítica (Figura 4.13B, C e D). 

Os elementos traços apresentam-se em 
um padrão caótico, com anomalias fortemente 
negativas de Nb, Sr, Zr e Ti e anomalias negativas 
de Ba e Y (Figura 4.13E). Considerando o padrão 
dos ETR há um fraco fracionamento entre os 
leves e pesados, ou mesmo nulo, onde (La/Yb)
N é em média igual a 1 (um), há ainda anomalia 
negativa de Eu (Eu/Eu* < 1) e anomalia positiva 
de Yb (Figura 4.13F).

Tabela 4.3 – Dados resultantes da análise litogeoquímica para elementos maiores, traços e terras raras de amostras de 
rocha da Suíte Intrusiva Serra do Deserto.
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4.6 - COMPLEXO ACOPIARA 
(NPaco)

Inicialmente pertencente ao Complexo 
Fundamental (Crandall, 1910), depois ao 
Complexo Caicó (Campos et al., 1979) e, em 
seguida, ao Complexo Nordestino (Gomes et 
al., 1981); o Complexo Acopiara foi definido por 
Gomes e Vasconcelos (2000) como sendo formado 
por uma associação gnáissico-migmatítica 

essencialmente paraderivada que aflora na 
Folha Jaguaribe SW (SB.24-Y). Para Cavalcante 
et al. (2003) esta unidade compreende um 
segmento crustal paleoproterozoico, localizado 
na porção central do Estado do Ceará, entre a 
zonas de cisalhamento Senador Pompeu e Orós, 
sendo formado por paragnaisses e ortognaisses 
migmatíticos, com xistos, quartzitos, anfibolitos 
e rocha cálcio-silicáticas. De acordo com Palheta 
et al. (2010) a deposição dos sedimentos do 
Complexo Acopiara ocorreu no neoproterozoico, 

Figura 4.13 - (A) Diagrama de classificação de rocha QAP (Streckeisen, 1974). (B) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943). (C) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971). (D) 
Diagrama K2O vs. SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio, médio potássio e baixo potássio 
(Peccerillo e Taylor, 1976). (E) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). 
(F) Diagrama para os Elementos Terras Raras normalizados pelo condrito (Boynton, 1984).
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no intervalo de 686-621 Ma.
Na Folha Banabuiú, o Complexo 

Acopiara aflora na porção oeste, como uma 
faixa relativamente estreita de direção norte-
sul, formada por migmatitos paraderivados 
(metatexitos), diatexitos, leucognaisse, xistos 
migmatíticos, quartzitos e rochas cálcio-
silicáticas. O padrão radiométrico desta unidade 
é caracterizado por contagem moderada de K e 
alta contagem em Th e U, ficando com uma cor 
verde-azulado na imagem ternária K-eTh-eU 
(figuras 3.5 e 3.6). 

O mesossoma dos migmatitos 
(metatexitos) compreende xistos e gnaisses 
paraderivados, de granulação fina, cor cinza 
escuro, compostos por quartzo, feldspato, 

plagioclásio, biotita, muscovita e granada 
(Figura 4.14). Os leucossomas são ácidos e 
aluminosos, compostos por quartzo e feldspato, 
podendo ter muscovita e granada, são de cor 
beje, de granulação fina e ocorrem como lentes 
centimétricas concordante com a foliação. 
Localmente os leucossomas formam lajedos 
de pequeno porte e podem ser descritos como 
leucognaisses de granulação fina a média, de 
cor beje e compostos por quartzo, feldspato, 
muscovita e granada. Em geral, a foliação destes 
migmatitos é de alto ângulo, devido à influência 
tectônica da Zona de Cisalhamento Orós. Quanto 
mais próximo do granito Banabuiú, mais comum 
é a existência de veios pegmatóides intrusivos 
nos migmatitos, sendo que em alguns há ou 

houve a extração de muscovita e de turmalina 
em garimpos (exemplo: ponto TP-141).

Nas proximidades do contato com o 
Grupo Orós, há migmatitos com taxa de fusão 
mais acentuada. Tratam-se de diatexitos de 
composição granítica, granulação grossa, cor 
cinza, com mineralogia similar ao dos metatexitos, 

ou seja, quartzo, feldspato, plagioclásio, biotita, 
muscovita e granada. No mapa geológico da 
folha Banabuiú foi individualizada apenas uma 
lente no extremo sul e cartografada com exagero 
na escala. É comum a existência de restitos do 
mesossoma ou mesmo do paleossoma.

Em seção delgada o mesossoma 

Figura 4.14 – Rochas do Complexo Acopiara. A) Metatexito com mesossoma xistoso e leucossoma granítico concordante a 
foliação (TP-447). B) Detalhe da foto (A) onde se observa que o mesossoma corresponde a um granada-biotita xisto. C) Diatexito 
de composição granítica a duas micas (TP-79). D) Rocha de composição cálio-silicática, maciça e granoblástica (TP-430). 
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xistoso/gnáissico dos migmatitos possuem 
textura granolepidoblástica, lepidoblástica e 
xenoblástica, os minerais essenciais são: biotita 
(20 a 30%), muscovita (12 a 42%), quartzo 
(25%), plagioclásio (28%) e silimanita (5%), já os 
minerais acessórios são: granada, opaco, zircão, 
turmalina e apatita. A biotita apresenta-se em 
grandes cristais tabulares, alongados, exibindo 
pleocroísmo castanho-claro a escuro e alteração 
para muscovita, com opacos nos planos de 
clivagens e inclusões de zircão, este último 
formando halos pleocroícos. O quartzo ocorre 
em cristais anédricos e por vezes alongados, 
com fraca extinção ondulante. Os cristais de 
plagioclásio (oligoclásio) são inequigranulares, 
xenoblásticos, raramente geminados em 
Albita e comumente com fraturas e alterações 
para argilominerais, devido a processos de 
intemperismo hidrotermal. A granada ocorre 
localmente em um cristal anédrico e com fraturas 
preenchidas por biotita oxidada. A silimanita 
ocorre na variedade de fibrolita, formando finos 
feixes com continuidade óptica ao longo da biotita 
e muscovita. Os cristais de opacos são grafita e 
oxido de ferro. A mineralogia identificada é típica 
do fáceis anfibolito a anfibolito alto.

Nas proximidades de Valência (TP-430) 
foi descrito o único afloramento de quartzito 
(NPacoq) encontrado nesta unidade e que ocorre 
na forma de um lajedo de pequeno porte. No 
entanto, foi individualizada no mapa uma lente 
com exagero em sua dimensão. Corresponde a 
um quartzito de granulação fina, de cor amarelo 
claro, impuro, composto por quartzo na forma 
de ribons e lamelas de biotita. 

As rochas cálcio-silicáticas (NPacocs) são 
de cor verde, granulação fina, composto por 
quartzo, feldspato, biotita, granada e anfibólio. 
Ocorrem como afloramentos lajedos de pequeno 
porte, ou mais comumente como blocos 
centimétricos dispersos (Figura 4.14D). Em seção 
delgada observa-se uma textura granoblástica, 
sendo os minerais essenciais: clinopiroxênio 
(50%), epídoto (15%), feldspato potássico (18%), 
plagioclásio (12%) e ripidiolita (3%), tendo ainda 
titanita como mineral acessório. Os cristais de 
plagioclásio, de clinopiroxênio e de epídoto 
mostram-se em alguns locais recristalizados 
em subgrãos. Os cristais de feldspato potássico 
são anédricos e em alguns locais poligonizados 
e com maclas da Albita-Periclina (xadrez) 

típica do microclínio deformado. Os cristais de 
plagioclásio são xenoblásticos e identificados 
por exibirem alguns dos cristais a geminação 
da Albita composta e da Periclina. Os cristais 
de clinopiroxênio (diopsídio) são prismáticos, 
anédricos, desprovidos de pleocroísmo e com 
baixa e alta birrefringência. Os cristais de 
epídotos (pistacita e clinozoisita) são anédricos 
e misturados com clinopiroxênio. A ripidiolita 
ocorre localmente em placas tabulares, 
orientadas e associadas aos cristais de clinozoisita 
e aos de plagioclásio. A titanita ocorre em 
cristais anédricos, associados ao clinopiroxênio e 
ao epídoto. A peragênese mineral observada é 
típica da fácies anfibolito alto.

4.7 - COMPLEXO CEARÁ
Inicialmente definido por Crandal (1910) 

como Série Ceará, uma sequência de xistos, 
quartzitos e mármores, foi posteriormente 
denominado de Grupo Ceará no Mapa 
Geológico do Brasil, publicado em 1971 pelo 
DNPM e, atualmente, como Complexo Ceará por 
Cavalcante et al. (2003). 

De acordo com Cavalcante et al. (2003) 
o Complexo Ceará representa uma sequência 
paleoproterozoica de rochas supracrustais, no 
entanto, idades modelo Sm-Nd TDM entre 2.4 Ga 
e 1.09 Ga (Fetter, 1999; Castro, 2004 e Arthaud, 
2007) sugerem uma idade mesoproterozoica 
para o limite superior de deposição. Ademais, 
idade U-Pb de 770 Ma obtido em um meta-
riolito associado a supracrustais (Fetter, 1999) e 
uma idade em zircão detrítico de 800 Ma para os 
metapelitos (Arthaud, 2007) foram interpretadas 
por estes autores como o registro da abertura da 
bacia que propiciou a deposição dos sedimentos 
constituintes do Complexo Ceará. 

Na Folha Banabuiú o Complexo Ceará é 
constituído pela Unidade Quixeramobim (PRcq) 
e Unidade Juatama (NP3j), de idade absoluta 
ainda indefinida.

4.7.1 - Unidade Quixeramobim (PRcq)

Esta unidade representa menos de 1% 
das unidades cartografadas na Folha Banabuiú 
e ocorre no extremo noroeste da área. Apenas 
um afloramento foi descrito (TP-471), devido 
à escassez dos mesmos e pouca abrangência 
superficial. No entanto há continuidade, com área 
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mais expressiva, na Folha Itapiúna, localizada a 
norte e cartografada por Palheta (2013).

Corresponde uma associação de xisto 
aluminoso, quartzito e rocha carbonática. O 
xisto possui uma variação composicional onde se 
observa de noroeste para nordeste, biotita xistos, 
silimanita-biotita xistos e silimanita-biotita xistos 
com granada. A rocha carbonática corresponde 
a uma cálcio-silicática de estrutura maciça, 
textura granoblástica, cor verde e de granulação 
média, sendo composta por anfibólio, quartzo e 
feldspato em análise macroscópica. Já o quartzito 
é de granulação fina e composicionalmente 
impuro, com pouca biotita e feldspato.

4.7.2. Unidade Juatama (NP3j)

Esta unidade foi definida por Almeida 
et al. (2008) como sendo formada por uma 
faixa de rochas migmatíticas (metatexitos e 
diatexitos) localizadas em torno dos batólitos 
de Quixeramobim e Quixadá, cujo protólito são 
os metassedimentos da Unidade Quixeramobim 
(Complexo Ceará).

Na folha Banabuiú esta unidade ocorre 
no extremo noroeste, em contato com as rochas 
do Complexo São José de Macaoca. Possui 
padrão radiométrico caracterizado por contagem 
moderada em K e alta contagem em Th e em U 
(Figura 3.5). 

Os migmatitos cartografados têm taxa 
variada de anatexia, variando de metatexitos a 
diatexitos. Os metatexitos possuem mesossoma 
gnáissico, textura granolepidoblástica, 
granulação fina e cor cinza, com mineralogia 
aluminosa caracterizada pela presença de 
porfiroblastos de granada e muscovita, além 
de biotita, quartzo e feldspato (Figura 4.15A). 
O leucossoma ocorre como faixas concordantes 
à foliação, do tipo estromático, composto por 
quartzo e feldspato, por vezes com granada. Os 
diatexitos foram cartografados no extremo leste 
desta unidade, em contato com o Complexo 
São José de Macaoca. São rochas de cor cinza a 
róseo, granulação média, textura granoblástica 
e de composição granítica, com biotita, quartzo, 
feldspato potássico e plagioclásio. Os diatexitos 
possuem ainda restitos de biotita concentrados 

em faixas centimétricas e de morfologia irregular 
(Figura 4.15B).

4.7.2.1. Granito Pedra Branca (NP3gjp)

Aflora no extremo noroeste da folha, 
intrusivo nos migmatitos da Unidade Juatama. 
Forma uma relevo positivo que se destaca em 
relação à depressão sertaneja, com altitude 
aproximada de 340 m. Possui um padrão 
radiométrico distinto das áreas adjacentes, com 

teores altos nos três radioelementos, K, Th e U 
(figuras 3.5 e 3.6).

O granito Pedra Branca é de cor cinza, 
possui uma foliação incipiente, tem granulação 
fina, sendo composto por quartzo, feldspato 
potássico, plagioclásio e biotita (Figura 4.16). 
Em estudo petrográfico observou-se que 
se trata de um sienogranito com texturas 
granoblásticas e xenoblásticas. Os minerais 
essências são: feldspato potássico (40%), 
plagiolclásio (15%), quartzo (25%) e biotita 

Figura 4.15 – Rochas da Unidade Juatama. A) Afloramento rasteiro de um migmatito (metatexito) (TP-424). B) Diatexito 
de composição granítica com restitos lenticulares de concentrado de (TP-310).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Banabuiú

43

(18%); já os minerais acessórios são: titanita, 
apatita e zircão. Os cristais de feldspato 
potássico são xenoblásticos e um pouco 
recristalizados em subgrãos, exibem maclas da 
Abita-Periclina (xadrez) típica do microclínio e 
pertitícos deformados e bordas corroídas por 
quartzo e albita. Os cristais de plagioclásios 
(albita-oligoclásio) são xenoblásticos, 
raramente geminados em Albita (composta) 

e intercrescem com quartzo formando 
mirmequita. Os cristais de quartzo são 
anédricos, intersticiais e corroem geralmente 
as bordas dos cristais de feldspato potássico. 
A biotita mostra-se em cristais tabulares, 
com pleocroísmo castanho-escuro a claro e 
comumente pardo-acastanhado. Altera-se 
localmente para clorita e contêm raramente 
inclusão de zircão metamíctico. 

Figura 4.16 – Granito Pedra Branca. A) Lajedo do granito cinza, foliado e de granulação fina (TP-309). B) Detalhe do granito.

4.8 - ROCHAS PLUTÔNICAS 
NEOPROTEROZOICAS

4.8.1 - Suíte Magmática Morada Nova 
(NPgm)

Foi individualizado como corpos 
intrusivos nos metatexitos do Complexo 
Jaguaretama, ocorrendo também na forma de 
diques. Portanto, está restritos a porção centro-
leste da área.

Compreende leucogranitos a duas 
micas, do tipo-S, de granulação fina, com 
cor variando de cinza claro, branca e beje. 
São compostos por quartzo, feldspato 
potássico, plagioclásio, muscovita e pouca 
biotita, sendo que em alguns afloramentos 
há cristais de granada; a textura é em geral 
fanerítica foliada, mas ocorrem afloramentos 
com textura microporfíritica, com cristais de 
feldspato de até 1 cm. No geral apresentam 
uma foliação tectônica, mas também há 
corpos isotrópicos e equigranulares. Em 
alguns afloramentos foram encontrados 
enclaves das rochas encaixantes, ou seja, dos 

metatexitos (Figura 4.17).
Em seção delgada há amostras 

do granitoide com textura granoblástica, 
milonítica, xenoblástica, granular 
equidimensional e porfirítica. Os minerais 
essenciais são: feldspato potássico (30 a 42%), 
plagioclásio (16%), quartzo (24%), biotita (10 a 
18%) e muscovita (5%); já os minerais acessórios 
são: zircão, opacos, titanita, allanita, epídoto, 
monazita e calcita. Os cristais de feldspato 
potássico são xenoblásticos, alongados e 
recristalizados em subgrãos. Exibem maclas da 
Albita-Periclina (xadrez) típica do microclínio 
e Pertita em barras deformadas. Alguns dos 
cristais maiores mostram-se com bordas 
albitizadas. Os cristais de plagioclásios (albita-
oligoclásio) são xenoblásticos e por vezes 
alongados, recristalizados em subgrãos e 
raramente geminados em Albita. A maioria dos 
cristais exibem alterações para argilominerais e 
sericita. Intercrescem com quartzo nas bordas 
dos cristais de feldspato potássico formando 
mirmequita. Os cristais de quartzo são 
anédricos, alongados, com extinção ondulante 
e por vezes recristalizados em subgrãos. A 
biotita apresenta-se em cristais tabulares, 



Programa Geologia do Brasil

44

orientados, com pleocroísmo castanho-claro a 
escuro e com inclusões de zircões que formam 
halos pleocroícos. A muscovita encontra-se 
em cristais tabulares e por vezes alongados, 
podendo ser de origem primária e secundária 
(formadas à partir da biotita).

4.8.1.1 - Litogeoquímica

Foram analisadas 14 amostras do Suíte 
Magmática Morada Nova. Todas as rochas 
analisadas são ácidas, com teor de SiO2 entre 
69% e 76%, além de serem potássicas, onde a 
razão K2O/Na2O é superior a 1, com exceção de 
três amostras, conforme destacado na Tabela 4.4.

De acordo com o diagrama QAP de 
Streckeisen (1974) as amostras de rocha 
são predominantemente de composição 
sienogranítica, mas há rochas de composição 
monzogranítica, granodiorítica e tonalítica (Figura 
4.18A). As mostras são predominantemente 
peraluminosas, com exceção de três amostras 
(Figura 4.18B). Quando plotadas no diagrama 
AFM de Irvine e Baragar (1971), as amostras se 

dispõe em uma tendência cálcio-alcalina, sendo 
que há uma predominância para rochas cálcio-
alcalinas de alto potássio (Figura 4.18C e D).

Em relação aos elementos traços 
observa-se um resultado semelhante para todas 
as amostras analisadas, com poucas exceções. 
No entanto, as curvas que representam a 
concentração dos elementos trações possuem 
um padrão caótico, com anomalias fortemente 
negativas de Nb, Sr, Zr e Ti (Figura 4.18E). 
Considerando o padrão dos ETR há um fraco 
fracionamento entre os leves e pesados, ou 
mesmo nulo, onde (La/Yb)N é em média igual a 
3, há ainda anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* < 1) 
e anomalia positiva de Yb (Figura 4.18F).

4.8.2 - Corpo Granito Aroeiras (NP3gar)

Corresponde a um augen-gnaisse 
ortoderivado de composição granítica ou mesmo 
um granito porfirítico deformado, cuja matriz 
possui granulação que varia de fina a média, sendo 
composta por quartzo, plagioclásio, feldspato 
potássico e biotita. Os augens são de plagioclásio 

Figura 4.17 – Suíte Magmática Morada Nova. A) Lajedo de leucogranito sutilmente foliado (TP-410). B) Detalhe do 
leucogranito a duas micas. C) Leucogranito intrusivo nos metatexitos do Complexo Jaguaretama (TP-465). D) Enclave de 
um Granada-biotita xisto no leucogranito foliado (TP-91).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Banabuiú

45

Tabela 4.4 – Dados resultantes da análise litogeoquímica para elementos maiores, traços e terras raras de amostras de 
rocha da Suíte Magmática Morada Nova.
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e de feldspato potássico, com dimensão de até 
3 cm, sendo que há afloramentos onde estes 
cristais correspondem a porfiroclastos com 
formato euedral e outros onde uma trama 
milonítica é evidente. Possui enclaves mapeáveis 
dos paragnaisses encaixantes do Complexo 
Acopiara (Figura 4.19). 

Em análise de seção delgada observa-se 
que as texturas da rocha variam de granoblástica 
a milonítica. Os minerais essenciais são 

formados por: feldspato potássico (38%), 
plagioclásio (10%), quartzo (23%), biotita (20%); 
já os minerais acessórios são: titanita, epídoto, 
zircão, opacos e apatita. Os porfiroclástos de 
feldspato potássico predominam sobre o de 
plagioclásio, são xenoblásticos, alongados e 
orientados segundo a foliação, pertitícos e 
com maclas da Albita-Periclina (xadrez) típica 
do microclínio, apresentando por vezes à 
geminação Carlsbad. Na matriz mostram-se 

Figura 4.18 - (A) Diagrama de classificação de rocha QAP (Streckeisen, 1974). (B) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943). (C) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971). (D) 
Diagrama K2O vs. SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio, médio potássio e baixo potássio 
(Peccerillo e Taylor, 1976). (E) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). 
(F) Diagrama para os elementos terras raras normalizados pelo condrito (Boynton, 1984).
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associados ao quartzo e ao plagioclásio, com 
aspecto deformado, pertitíco e recristalizados 
em subgrãos. Os porfiroclastos de plagioclásios 
(albita-andesina) são xenoblásticos, por vezes 
geminados em Albita (simples e composta), 

aspecto de zonação e com leves alterações 
para argilominerais. Intercrescem com quartzo 
formando mimerquita. O quartzo encontra-se 
na matriz em cristais anédricos e intersticiais, 
com extinção ondulante e em alguns locais 

Figura 4.19 – Corpo Granito Aroeiras. A) Lajedo onde o granito porfirítico deformado intrudiu os metassedimentos do 
Complexo Acopiara (TP-131). B) Detalhe do granito porfirítico deformado.

recristalizados em subgrãos. A biotita apresenta-
se em cristais tabulares e lamelares, orientados 
segundo a foliação, exibindo pleocroísmo 
castanho-escuro a claro e pardo-escuro, com 
liberação de opaco, associados e com inclusões 
de opaco e de apatita e de diminutas pontuações 
de zircão metamíctico com halos pleocroícos.

4.8.3 - Suíte Granito Banabuiú (NP3gbb)

Corresponde a um corpo de dimensão 
batolítica, cujo apenas uma parte deste, aflora 
na folha Banabuiú, no seu extremo oeste. 
Normalmente ocorre como lajedos de grandes 
dimensões, porém moderadamente alterados, 
o que lhe confere uma cor amarela. Idade U-Pb 

em zircão de 578Ma foi interpretada como 
idade de cristalização e foi obtida por Lima et 
al., 2010.

O Granito Banabuiú corresponde a 
um leucogranito a duas micas, de cor branca, 
granulação média, composto por quartzo, 
feldspato potássico, plagioclásio, muscovita, 
pouca biotita e, por vezes, com granada. No 
geral apresenta-se sutilmente foliado, mas 
foi individualizado uma facies isotrópica, com 
textura equigranular nas proximidades de 
Logradouro (TP-76) (Figura 4.20). Veios ácidos de 
textura pegmatoide e com dimensões variadas 
intrudem o leucogranito e possuem além de 
quartzo e feldspato, cristais centimétricos de 
muscovita e de turmalina.

Figura 4.20 – Suíte Granito Banabuiú. A) Lajedo de leucogranito a duas micas, sutilmente foliado (TP-77). B) Detalhe do 
leucogranito de textura equigranular, também com duas micas (TP-76).
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Em análise de seção delgada observa-se 
que a rocha corresponde a um metamonzogranito 
com protólito paraderivado (tipo S). Possui 
textura granular e hidiomórfica, sendo composto 
por feldspato potássico (33%), plagioclásio (23%), 
quartzo (25%), biotita (12%) e muscovita (5%), 
tendo zircão como mineral acessório. Os cristais 
de feldspato potássico são hipi a xenoblásticos, 
com maclas da Albita-Periclina (xadrez) típica do 
microclínio e pertitícos com geminação Carlsbad. 
Contêm, por vezes, inclusões de quartzo e de 
plagioclásio e até mesmo de feldspato potássico 
de geração mais antiga. Altera-se para muscovita. 
Os cristais de plagioclásios (albita-oligoclásio) 
são em sua maioria hipidiomórficos, geminados 
segundo a lei da Albita (simples e composta). 
Alguns dos cristais de plagioclásio possuem 
inclusões diminutas de quartzo globular e leve 
alteração para sericita. O quartzo encontra-se 
em cristais anédricos, intersticiais, exibindo leve 
extinção ondulante. A biotita apresenta-se em 
cristais tabulares, com pleocroísmo castanho-
escuro e pardo-escuro, geralmente contendo 
diminutas inclusões de zircões metamícticos, 
os quais formam pontos com halo pleocroicos. 
Altera-se para muscovita. A muscovita é de origem 
primária e secundária; quando primária mostra-
se em cristais tabulares, por vezes arqueados 
(tipo kink bands) e com lamelas de deformação, 
exibindo um incipiente pleocroísmo e opacos 
nos planos de clivagens. Quando secundárias 
contém restos de biotita ou formam-se ao longo 
de feldspatos. O zircão ocorre em diminutos grãos 
metamícticos inclusos em biotita e em grãos 
anédricos, associados à biotita.

4.8.3.1 - Litogeoquímica

Foram analisadas 05 amostras da Suíte 
Granito Banabuiú. Todas as rochas analisadas 
são ácidas, com teor de SiO2 entre 69% e 74%, 
além de serem potássicas, onde a razão K2O/
Na2O é superior a 1 (Tabela 4.5).

De acordo com o diagrama QAP de 
Streckeisen (1974) as amostras são de composição 
sienogranítica a monzogranítica (Figura 4.21A). As 
mostras são predominantemente peraluminosas, 
com exceção de uma amostra (Figura 4.21B). 
Quando plotadas no diagrama AFM de Irvine e 
Baragar (1971), as amostras se dispõe em uma 
tendência cálcio-alcalina, sendo que há uma 

predominância para rochas cálcio-alcalinas de 
alto potássio (Figura 4.21C e D).

Em relação aos elementos traços observa-
se um resultado semelhante para todas as amostras 
analisadas, com poucas exceções. No entanto, 
as curvas que representam a concentração dos 
elementos trações possuem um padrão caótico, 
com anomalias fortemente negativas de Nb, 
Sr, Zr, Ti e Y e anomalias negativas de Ba (Figura 
4.21E). Considerando o padrão dos ETR há um 
fraco fracionamento entre os leves e pesados, ou 
mesmo nulo, onde (La/Yb)N é em média igual a 3, 
há ainda anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* < 1) e 
anomalia positiva de Yb (Figura 4.21F).

4.9 - BACIA SITIÁ 

Esta bacia foi definida por Cavalcante 
et al. (2003), como pertencente ao sistema 
de bacias sedimentares intracontinentais, 
desenvolvidas no mesozoico durante a abertura 
do oceano atlântico. 

Trata-se de uma bacia relativamente 
pequena com aproximadamente 11 km de 
extensão por 2 km de largura aflorante, sendo 
que o eixo maior possui direção NE-SW. No 
entanto, a parte nordeste da bacia está sob uma 
cobertura sedimentar cenozoica. Apesar de não 
sido observado em campo, o limite sudeste da 
bacia tem um controle estrutural, pois coincide 
com um lineamento magnético realçado na 
imagem de primeira derivada vertical (Figura 
3.4). Desta forma, a Bacia Sitiá pode ser do tipo 
meio-graben.

4.9.1 - Formação Sitiá (K1st)

Abrange as rochas sedimentares que 
preenchem a Bacia Sitiá. Nos perfis realizados 
ao longo da bacia foram encontrados apenas 
afloramentos na forma de matacões.  A rocha 
mapeada corresponde a um arenito grosso, de 
cor beje, com grãos de quartzo e feldspato sub-
arredondados, de baixa esfericidade e com até 
3 mm de diâmetro. Há níveis centimétricos 
de conglomerado polimítico com matriz 
suportada. Os seixos são formados por 
quartzo, plagioclásio e fragmentos de rocha 
(leucognaisse), com até 2 cm de diâmetro, 
sendo também sub-arredondados e de baixa 
esfericidade. A matriz do conglomerado 
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Tabela 4.5 – Dados resultantes da análise litogeoquímica para elementos maiores, traços e terras raras de amostras de 
rocha da Suíte Granito Banabuiú.
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Figura 4.21 - (A) Diagrama de classificação de rocha QAP (Streckeisen, 1974). (B) Diagrama A/CNK vs. A/NK (Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943). (C) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971). (D) 
Diagrama K2O vs. SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio, médio potássio e baixo potássio 
(Peccerillo e Taylor, 1976). (E) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). 
(F) Diagrama para os elementos terras raras normalizados pelo condrito (Boynton, 1984).

corresponde a um arenito grosso. Ocorrem 
estratificações cruzadas acanaladas de médio 
porte (Figura 4.22). Tais características 
apontam para um sistema deposicional do 
tipo fluvial.

Em seção delgada observa-se que o 
arenito é formado por quartzo (42%), feldspato 
potássico mais plagioclásio (28%), fragmentos 
de rocha (22%), além de biotita, illita, muscovita, 
zircão e opacos como acessórios. Os grãos de 
feldspato potássico e plagioclásio ocorrem de 
forma intersticial entre os grãos de quartzo e os 
de fragmentos de rocha. Têm-se ainda lamelas 
de biotita e muscovita e de illita, opaco (oxido de 
ferro) e grãos arredondados de zircão detrítico. 

Em destaque têm-se grandes grãos de quartzo 
angulosos e fragmentos de rocha intensamente 
deformados e com lamelas de deformação e/
ou com recristalização dinâmica em subgrãos e 
por vezes com sericitização. Os grãos de quartzo 
da matriz são angulosos, exibindo alguns a linha 
de crescimento secundário ao longo das bordas, 
outros parecem tratar de fragmentos de rocha 
devido à extinção ondulante forte. Os grãos de 
feldspato potássico são micropertitícos com 
maclas da Albita-Periclina (xadrez) deformada 
e os de plagioclásio são albíticos com maclas 
da Albita (simples e composta), por vezes 
deformada mecanicamente e com alteração 
para argilominerais. As palhetas de biotita 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Banabuiú

51

oxidada e de illita encontram-se arqueadas 
devido ao empacotamento. Porém a palheta 
de muscovita arqueada ou dobrada tipo “kink 
band” e com lamelas de deformação, pertence a 
um fragmento de rocha deformado.

4.10 - UNIDADE BASALTO RIO 
CEARÁ-MIRIM (K1βcm)

O termo Rio Ceará-Mirim foi proposto 
por Gomes et al. (1981) para representar o 

magmatismo máfico toleítico, associado à 
abertura do Oceano Atlântico Sul no mesozoico. 
Este magmatismo é representado por diques de 
direções ENE-WSW e NE-SW, que se estende do 
litoral do Rio Grande do Norte até a região de 
Santa Quitéria no estado do Ceará.

Na folha Banabuiú os diques tem direção 
aproximada E-W e ocorrem na porção oeste, na 
forma de matacões arredondados com até 60 cm 
de diâmetro (Figura 4.23A). Os diques também 
foram cartografados pela aerogeofísica, através 

Figura 4.22 – Rochas sedimentares da Formação Sitiá. A) Matacão de arenito com níveis de conglomerado (tracejado 
vermelho) (TP-306). B) Matacão de um arenito com níveis centimétricos de conglomerado com estratificação cruzada 
acanalada de pequeno porte (TP-306). C) Detalhe do arenito grosso (TP-374). D) Detalhe de um nível de conglomerado 
polimítico do tipo matriz suportada (TP-374).

Figura 4.23 – Unidade Basalto Rio Ceará-Mirim. A) Modo de ocorrência dos diques desta unidade (TP-225). B) Detalhe do 
dique, que se trata de um gabro de granulação fina a média com plagioclásio, hornblenda e piroxênio (TP-225).
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do método magnético, destacando-se como 
anomalias bipolares e lineares nas imagens 
referente ao sinal analítico e a primeira derivada 
vertical (Figura 3.3 e 3.4).

Em análise de afloramento observa-se 
que a rocha corresponde um gabro de textura 
equigranular, isotrópica, de granulação média, 
de cor cinza escuro e composta por hornblenda, 
plagioclásio e piroxênio (Figura 4.23B). No 
entanto, em seção delgada o dique analisado tem 
composição de um gabro-norito, formado por 
plagioclásio (45%), clinopiroxênio (28%), opaco 
(14%), feldspato potássico (2%) e biotita (8%), 
tendo quartzo e clorapatita como acessórios. 
A rocha mostra-se com textura variando de 
subofítica a ofítica. Os cristais de plagioclásio são 
de labradorita; são colunares com geminação 
em Albita-Carlsbad. Sem maior importância tem-
se localmente feldspato potássico (ortoclásio) 
intercrescido com quartzo formando textura 
micrográfica. Os cristais de clinopiroxênios 
(augita-diopsídio) são subédricos e anédricos, 
ocorrendo de forma intersticial e formando 
aglomerados sobre os cristais de plagioclásio. 
Exibem oxidação ao longo dos planos de 
clivagens, contribuído assim para a formação de 
opacos (magnetita) e de biotita. Os cristais de 
magnetita são anédricos e subédricos, inclusos 
e associados aos cristais de clinopiroxênio e 
plagioclásio. As biotitas são pardas e foram 
formadas a partir dos cristais de clinopiroxênios. 

4.11 - COBERTURAS 
SEDIMENTARES CENOZOICAS

As coberturas sedimentares 
inconsolidadas do Cenozoico foram 

agrupadas em três unidades: Formação 
Faceira do Grupo Barreiras (ENfa), Depósitos 
Colúvio-Eluviais (N2Q1c) e Depósitos 
Aluvionares (Q2a).

A Formação Faceira do Grupo 
Barreiras (ENfa) aflora na porção sudeste da 
área e forma um relevo plano, o que limita a 
exposição em afloramentos desta unidade. Os 
afloramentos ocorrem como blocos de até 1 
metro de diâmetro dispersos na superfície. A 
Formação Faceira e constituída por um arenito 
de granulometria grossa e de cor vermelha, 
com níveis conglomeráticos, cujos clastos são 
predominantemente de quartzo, mas também 
há clastos líticos (Figura 4.24). Os clastos são 
de baixa esfericidade, sub-arredondados e mal 
selecionados.

Os Depósitos Colúvio-Eluviais 
(N23c) são formados por sedimentos 
areno-argilosos e argilo-arenosos de cor 
vermelha com níveis centimétrico de 
sedimento mais grosso, com seixos de 
quartzo e feldspato. Possui uma cobertura 
arenosa de cor beje. O padrão radiométrico 
é marcado por baixa contagem nos três 
radioelementos K, Th e U.

Os Depósitos Aluviais (Q2a) são 
constituídos por argilas, areias argilosas, 
areias quartzosas e quartzo-feldspáticas 
além de porções com sedimentos de 
granulometria entre seixos e calhaus, 
compostos predominantemente por quartzo 
e com maturidade textural moderada (bem 
arredondado com esfericidade e seleção 
moderada). Estes depósitos ocorrem ao longo 
dos principais cursos de drenagens, tais como o 
rio Banabuiú e o riacho Santa Rosa.

Figura 4.24 – Formação Faceira. A) Modo de ocorrência dos arenitos vermelhos com níveis conglomeráticos (TP-486). B) 
Detalhe do arenito (TP-486).
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5 – GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA
As estruturas geológicas identificadas e 

medidas em campo correspondem principalmente 
as de natureza dúctil, representadas por foliações 
tectonometamórficas (xistosidade, bandamento 
gnáissico e foliação milonítica) e lineações de 
estiramento mineral. O traçado espacial das 
foliações é bem destacado em imagens de sensores 
remotos (imagens de satélite, fotografias aéreas 
e imagens aeromagnetométricas) corroborando 
com a interpretação da origem e desenvolvimento 
destas estruturas. 

As imagens de sensores remotos destacam 
nitidamente um traçado linear de direção aproximada 
NE-SW na porção centro-leste da folha. Já na porção 
centro-oeste os foto-lineamentos tem direção N-S 
com inflexão para NE-SW nas proximidades do 
distrito Pedras Brancas (porção norte). Destacam-se 
também dobras apertadas e cristas de serra alinhadas 
que correspondem a extensas estruturas geológicas 
de cisalhamento (Figura 5.1).

Algumas estruturas de natureza dúctil, 
desenvolvidas tanto em regime compressional 
como transcorrente, foram identificadas na 
área e são perfeitamente visualizadas por meio 
de imagens de sensores remotos. Desta forma, 
nas proximidades da Fazenda Canafístula foi 
cartografada uma lente de quartzito e de rocha 
cálcio-silicática dobradas em uma antiforme 
invertida com mergulho suave (Dip: 40º) do 
plano axial e dos flancos para SE. Estrutura similar 
foi cartografada na Fazenda Cacimba da Onça, 
sendo que neste antiforme invertido, os flancos 
e plano axial mergulham para E. Estas estruturas 
localizam-se na porção central e leste da área, 
respectivamente (Figura 5.1) e sugerem que os 
litotipos desta região tenham sido submetidos a 
este mesmo regime de dobramentos (antiformes e 
sinformes invertidos), com mergulho do plano axial 
pra E e SE. Estruturas transcorrentes, formadas por 
rochas miloníticas, localizam-se principalmente na 
porção oeste da área, caracterizadas pelas zonas de 
zisalhamento Orós e Senador Pompeu (Figura 5.1).

Nas proximidades da localidade Sitiá há o 
registro de um lineamento magnético de direção 
NE-SW (Figura 3.4), que possivelmente representa 
a estrutura limite da bacia sedimentar do Sitiá e 
que possibilitou o seu desenvolvimento (Figura 5.1). 
Esta estrutura não foi identificada em campo, talvez 

porque os afloramentos analisados são em geral 
rasteiros, pequenos (inferior a 1m2) e intemperizados. 

Nos diagramas de contorno é destacado 
que as foliações tectonometamórficas da porção 
leste da área de estudo, tem direção geral 
NE-SW e são de baixo ângulo, com caimento 
predominante para SE, com máximo das medidas 
de N50º/35SE (Figura 5.2A). As lineações de 
estiramento mineral associadas a estes planos 
de foliação têm direção aproximada E-W com 
caimento para leste, com média das medidas de 
N70º/15ENE e N100º/20ESE (Figura 5.2B). 

Na porção central da folha as foliações 
tem direção NNE-SSW, são de médio ângulo e 
tem caimento para sentidos opostos, indicando 
dobramento (antiforme e sinforme fechado). 
Os máximos das medidas são de N30º/65SE 
e N15º/60NW (Figura 5.2A). As lineações de 
estiramento mineral associadas a estes planos 
de foliação têm direção aproximada NNE-SSW 
com caimento para nordeste, com média das 
medidas de N30º/10NE (Figura 5.2B). 

Na porção oeste da folha as foliações tem 
direção N-S, com inflexão para NE-SW no distrito 
Pedras Brancas. As foliações são do tipo milonítica 
com mergulhos de alto ângulo e com caimento para 
sentidos opostos, indicando também dobramento, 
porém representado por dobras apertadas a 
isoclinais. Os máximos das medidas de foliação 
são N360º/80E e N5º/85WNW (Figura 5.2A). As 
lineações de estiramento mineral associadas a 
estes planos de foliação têm direção aproximada 
NNE-SSW com caimento tanto para nordeste 
como para sudoeste, com média das medidas de 
N10º/10NNE e N190º/5SSW (Figura 5.2B). 

Quanto aos indicadores cinemáticos, 
observamos que os associados às foliações 
de baixo ângulo, medidos na porção leste da 
área, são representados por dobras apertadas 
e inclinadas com plano axial paralelo à foliação, 
portanto, com caimento suave para SE. Estas 
estruturas, associadas às atitudes das lineações 
de estiramento mineral, indicam compressão 
aproximada E-W (s1) com vergência para WNW 
(figuras 5.3 e 5.4).

Na porção central da área, onde 
predomina foliação milonítica de alto ângulo, os 
indicadores cinemáticos da transcorrência são 
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Figura 5.1 – Mapa geológico simplificado da Folha Banabuiú, com destaque para as estruturas geológicas cartografadas. 
Diagramas de contorno para os polos de foliação plotados no mapa mostram que o dip das foliações aumenta de leste 
para oeste. As localidades citadas no texto como referência de alguma observação estrutural estão plotadas no mapa.
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Figura 5.2 - A) Diagrama de contorno para polos de foliação. B) Diagrama de contorno para polos de lineação de 
estiramento mineral. 

Figura 5.3 – Xisto com dobras apertadas e inclinadas indicando vergência para NW. Afloramento TP-236 na localidade Cipoada. 

Figura 5.4 – Paragnaisse com dobras apertadas e inclinadas indicando vergência para NW. Afloramento TP-177, extremo leste da área. 
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Figura 5.5 – Zona de Cisalhamento Orós. A) Augen gnaisse ortoderivado com clastos assimétricos de feldspato indicando 
transcorrência dextral (TP-03, a sul de Banabuiú). B) Mesmo augen gnaisse, porém mais cisalhado e transposto, com 
dobras assimétricas indicando transcorrência dextral (TP-274, a norte de Pedras Brancas). Afloramentos do tipo lajedos.

Figura 5.6 – Zona de Cisalhamento Senador Pompeu. A) Paragnaisse milonítico com dobras assimétrica intrafoliais 
indicando transcorrência dextral (TP-315). B) Xisto milonítico com planos S-C-C’ indicando transcorrência dextral (TP-
443). Afloramentos rasteiros.

facilmente obtidos nos afloramentos do augen 
gnaisse ortoderivado que forma a Suíte Intrusiva 
Serra do Deserto, no entanto há afloramentos 
em que a deformação cisalhante foi mais 
intensa, resultando em cristais de feldspato 
bem recristalizados e simétricos.  Planos S-C em 

quartzitos do Grupo Orós e cristais de feldspatos 
assimétricos em afloramentos da Suíte Serra do 
Deserto indicam uma cinemática dextral para 
as transcorrências, materializadas em extensas 
zonas de cisalhamento que formam a Zona de 
Cisalhamento Orós (Figura 5.5).

No extremo noroeste da área, as rochas 
também tem estrutura milonítica e formam a Zona 
de Cisalhamento Senador Pompeu. Na porção 
central desta estrutura não foram identificados 
indicadores cinemáticos, pois se trata de um 
ultramilonito. No entanto, em afloramentos mais 
afastados do centro desta estrutura, há planos 
S-C e C’, além de dobras intrafoliais em xistos e 
paragnaisses, que indicam cinemática dextral 
para a transcorrência (Figura 5.6).

Propomos para a evolução tectônica da 
área que houve inicialmente uma tectônica de 
compressão (Dn) com os esforções máximos 

(s1) de direção aproximada E-W, responsável 
pelo desenvolvimento, na porção leste da área, 
de foliações de baixo ângulo (Sn) com direção 
preferencial NE-SW e lineações com trend 
aproximado E-W; e, na porção central, de foliação 
de médio ângulo com caimento para sentidos 
opostos e de direção NNE-SSW. Na porção leste 
da área, estas foliações materializam dobras 
antiformes e sinformes invertidas com caimento 
para SE, conforme observado nas localidades 
Fazenda Canafístula e Cacimba da Onça. Estas 
dobras evoluíram para dobras normais e 
fechadas, na porção central da área (Figura 5.7).
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Com o incremento da deformação (Dn), 
o regime tectônico passa necessariamente de 
compressional para transcorrente. Neste novo 
regime (Dn+1) o esforço máximo passa a ter direção 
NE-SW (novo s1) e resultou no desenvolvimento 
de extensas zonas de cisalhamento transcorrente 
de cinemática dextral, representadas pelas 
zonas de cisalhamentos Orós e Senador Pompeu 
(Figura 5.7). Neste setor as dobras são isoclinais 
com eixo paralelo a lineação do tipo strike slip 
(Figura 5.8).

As estruturas identificadas na folha 
Banabuiú estão associadas à colagem 

Brasiliana-Pan Africana. Porém uma fase 
deformacional pretérita (Dn-1) à orogênese 
Brasiliana pode ainda estar discretamente 
impressa nas unidades litológicas mais antigas, 
contudo são de difícil identificação ou foram 
totalmente obliteradas pela deformação 
Dn e Dn+1 e/ou migmatização. Por fim, o 
desenvolvimento da Bacia Sitiá, esta associado 
aos movimentos extensionais que ocorreram 
no mesozoico, tendo como resultado a abertura 
do oceano atlântico e desenvolvimento de 
bacias sedimentares interiores da Província 
Borborema.

Figura 5.7 – Perfil esquemático, simplificado e interpretativo da evolução tectônica da Folha Banabuiú.

Figura 5.8 – A) Segmento N-S da Zona de Cisalhamento Orós (xisto e quartzito milonítico). B) Detalhe de dobra isoclinal 
com eixo (Lb) paralelo a lineação mineral (Lx). Afloramento TP-137. Afloramento em corte de estrada (perfil).
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6 – RECURSOS MINERAIS
Durante as atividades de campo 

referentes ao mapeamento geológico foram 
cadastradas 5 ocorrências minerais de 

diferentes classes utilitárias, constituindo 
minas, garimpo, ocorrências e indícios (Figura 
6.1 e Tabela 6.1). 

Figura 6.1 – Mapa geológico simplificado da Folha Banabuiú com destaque para as ocorrências minerais.
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6.1 - TUNGSTÊNIO
Tungstênio, também conhecido como 

volfrâmio, é um metal encontrado principalmente 
nos minerais de scheelita (CaWO4) e volframita 
(FeWO4/MnWO4), sendo utilizado na produção 
de materiais duros, ligas metálicas e produção de 
compostos químicos. A scheelita é formada por 
processos hidrotermais e/ou metassomáticos de 
rochas carbonáticas; sua determinação pode ser 
feita com o uso do Mineral Light, instrumento 
portátil que produz raio ultravioleta, pois a 
sheelita é um mineral fluorescente que fica 
de cor azul quando submetido à luz com este 
comprimento de onda. Este experimento deve 
ser realizado no período noturno.

Acreditamos que o cadastro deste 
ponto como uma ocorrência de tungstênio, 
tenha sido embasado pela presença de rochas 
cálcio-silicáticas e confirmado como o uso do 
instrumento Mineral Light. Como as rochas 

cálcio-silicáticas são comuns no Complexo 
Jaguaretama, destacamos a possibilidade de 
outras ocorrências de tungstênio, principalmente 
na localidade Estreito e no Morro das Casinhas 
(pontos TP-304 e TP-189, respectivamente), por 
serem afloramentos bem expressivos.  

6.2 - MÁRMORE/CARBONATO
Foi cadastrado carbonato como 

ocorrência mineral no Grupo Orós (Figura 
6.2). Ocorre como uma estreita lente de 
mármore, com até dois quilômetros de 
extensão, porém possivelmente não contínuo, 
ou seja, desmembrado em alguns segmentos 
(boudinado). Ocorre na porção sul da área, 
mais precisamente na localidade Caieiras 
(pontos TP-96 e TP-108); possui cor cinza, 
textura granoblástica, granulação média, sendo 
composto por calcita/dolomita e quartzo. Não 
há atividade de aproveitamento desta rocha.

Tabela 6.1 – Substâncias minerais identificadas na Folha Banabuiú.

Figura 6.2 – A) Afloramento rasteiro que forma uma lente de mármore (TP-108). B) Detalhe do mármore.

6.3 - TURMALINA
Foi cadastrado um garimpo de 

turmalina abandonado. As turmalinas 
estão associadas a veios de pegmatito que 
intrudiram os paragnaisses do Complexo 

Acopiara. Estes veios são provenientes da 
Suíte Granito Banabuiú e são formados por 
megacristais de quartzo, feldspato potássico, 
muscovita e turmalina, inclusive este último 
era o bem mineral extraído pelos garimpeiros 
(Figura 6.3).
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6.4 - ROCHA ORNAMENTAL
De acordo com Chiodi (2005) o Brasil é um dos 

grandes produtores e exportadores mundiais de rochas 
ornamentais, correspondendo ao quarto produtor 
mundial e ao quinto maior exportador em volume 
físico. Este setor se sustenta basicamente na estética, 
cor e disponibilidade do material, uma vez que este é 
empregado na ornamentação de edificações através 
de revestimento interno e externo, pisos, peças de 
mobiliários e outros projetos arquitetônicos.

Neste projeto de mapeamento foram 
diferenciados quatro suítes de granitoides, 

todos com potencial para uso na construção 
civil, especificamente no emprego ornamental. 
No entanto, apenas duas destas suítes são 
aproveitadas economicamente e de modo 
diferente. Na Suíte Intrusiva Banabuiú, há uma 
mina de extração de granito ornamental. Esta mina 
localiza-se em Grossos (TP-76) e o granito extraído 
tem cor cinza claro, granulação fina e textura 
equigranular (Figura 6.4). Na localidade Ramalhete 
(TP-309) ocorre à extração artesanal de granito da 
unidade denominada de Granito Pedra Branca, 
para a produção de paralelepípedos utilizados em 
revestimento de calçadas (Figura 6.5). 

Figura 6.3 – A) Garimpo abandonada em veio pegmatítico intrusivo no Complexo Acopiara, na localidade de Boqueirão. 
B) Detalhe do pegmatito com grandes cristais de feldspato, muscovita e turmalina (TP-141).

Figura 6.4 – A) Frente de lavra de uma mina de extração de granito para fins ornamentais na localidade de Grossos. B) 
Detalhe do granito (TP-76).

Figura 6.5 – A) Frente de lavra de um garimpo de extração de granito na localidade de Ramalhete. B) Detalhe do granito (TP-309).
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7 – CONCLUSÕES 
A cartografia geológica da folha 

Banabuiú (SB.24-X-C-I) envolveu levantamento 
litológico-estrutural, análise petrográfica, 
análise litogeoquímica e interpretação de dados 
geofísicos aerotransportados (magnetométrico 
e radiométrico). O resultado integrado dos 
produtos provenientes destes temas possibilitou 
um melhor entendimento da geologia da área, 
bem como de parte da Província Borborema. 

A folha Banabuiú contem rochas de dois 
domínios geotectônicos distintos, limitados 
pela Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, o 
Domínio Ceará Central e o Domínio Jaguaribeano. 
No Domínio Jaguaribeano foram cartografadas 
rochas do Complexo Jaguaretama, do Grupo 
Orós, da Suíte Intrusiva Serra do Deserto e do 
Complexo Acopiara. No Domínio Ceará Central 
foram cartografados os Complexos Canindé do 
Ceará, São José de Macaoca e Ceará.

O Complexo Jaguaretama, de idade 
paleoproterozoica, é formado por uma 
associação de migmatitos, interpretados como 
paraderivados de historia geológica complexa, 
rochas de composição cálcio-silicática, com 
textura gnáissica ou não, anfibolitos, xistos 
e quartzitos, possivelmente depositados em 
ambiente de margem passiva. Os litotipos 
ortoderivados são gnáissicos, de composição 
granodiorítica a tonalitica, peraluminosos a 
metaluminosos e cálcio-alcalinos.

O Grupo Orós corresponde a uma 
associação metavulcano-sedimentar, cuja 
deposição ocorreu em rift intracontinental 
desenvolvido no Mesoproterozoico. É formado 
por uma faixa estreita e alongada de xistos 
diversos, quartzitos, mármores, hidrotermalitos, 
anfibolitos e metariolitos, todos com estrutura 
milonítica, adquirida no desenvolvimento da 
Zona de Cisalhamento Orós. Os metariolitos são 
metaluminosos e shoshoníticos e, junto com as 
rochas metabásicas, foram agrupados na Suíte 
Campo Alegre 3. Os litotipos metassedimentares 
constituem a Formação Santarém.

A Suíte Serra do Deserto é intrusiva no 
Grupo Orós e apresenta idade U-Pb em zircão 
(SHRIMP) de 1.773+24 Ma. Esta unidade é 
formada por augen gnaisses ortoderivados 
de composição granítica, possui quimismo 

semelhante ao das rochas vulcânicas do Grupo 
Orós, ou seja, é metaluminoso e shoshonítico com 
tendência cálcio-alcalina. Além da semelhança 
química, inclusive padrões de elementos 
menores e terras raras, estas unidades são 
litologicamente similares, com diferença apenas 
granulométrica e estrutural; observação feita 
nos limites da Folha Banabuiú. Portanto, têm-
se algumas questões: as suítes Serra do Deserto 
e Campo Alegre são unidades distintas? Ou 
fazem parte da evolução de uma mesma câmara 
magmática diferenciada em rocha plutônica e 
vulcânica, respectivamente? Ou trata-se apenas 
de uma diferenciação estrutural, onde há rochas 
com estrutura augen e outras ultramiloníticas?

O Complexo Acopiara localiza-se a 
oeste da Zona de Cisalhamento Orós, sendo 
formado por xistos migmatíticos, paragnaisses 
migmatíticos, diatexitos, rochas cálcio-silicáticas 
e quartzitos. Apesar destes litotipos serem 
semelhantes aos do Complexo Jaguaretama, a 
idade máxima de deposição obtida em análise 
U-Pb em zircão detrítico é de 686 Ma (Palheta et 
al., 2010).

Os complexos Canindé do Ceará, São José 
de Macaoca e Ceará, perfazem menos de 10% das 
unidades cartografadas. O Complexo Canindé 
do Ceará é formado por paragnaisses e xistos 
migmatíticos, o Complexo São José de Macaoca 
é formado por ortognaisses de composição 
granítica a tonalítica e o Complexo Ceará é 
formado por xistos, quartzitos e anfibolitos 
(Unidade Quixeramobim) e por migmatitos 
estromáticos paraderivados (Unidade Juatama). 
As duas primeiras unidades possuem estrutura 
milonítica a ultramilonítica e materializam a 
Zona de Cisalhamento Senador Pompeu. Na 
Unidade Juatama foram individualizadas faixas 
preservadas da Unidade Quixeramobim, as quais 
foram interpretadas como paleossomas, ou seja, 
rochas que foram submetidas a migmatização 
e que resultaram nos metatexitos da Unidade 
Juatama.

As paragêneses minerais observadas em 
análise petrográfica de seções delgadas, indicam 
que os litotipos deformados dos complexos 
Jaguaretama, Acopiara, Canindé do Ceará, São 
José de Macaoca e Ceará foram submetidos a 
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um metamorfismo regional na fácies anfibolito 
a anfibolito alto; este último quando os 
espécimes analisados são o mesossoma de 
migmatitos. Enquanto que os metassedimentos 
do Grupo Orós apresentam paragênese mineral 
característica da fácies xisto-verde.

Os litotipos foram submetidos a uma 
tectônica de compressão (Dn) com os esforções 
máximos (s1) de direção aproximada E-W, 
responsável pelo desenvolvimento de dobras 
invertidas, com mergulho do plano axial para SE, 
na porção leste da área, que progrediram para 
dobras normais e fechadas, na porção central 
da área. Com o incremento da deformação (Dn), 
o regime tectônico progride para transcorrente 
(Dn+1) com esforço máximo de direção NE-SW, 
tendo como resultado o desenvolvimento de 
extensas zonas de cisalhamento transcorrente 
de cinemática dextral, representadas pelas 
zonas de cisalhamento Orós e Senador Pompeu. 
Esta evolução ocorreu de forma progressiva 
associada ao Orógeno Brasiliano-Pan Africano. 

Os corpos graníticos cartografados 
intrudiram nos estágios tardios da tectônica 
transcorrente (Dn+1) e são provenientes da 
fusão de rochas supracrustais adjacentes. Desta 
forma, a Suíte Magmática Morada Nova foi 
formada por anatexia dos metassedimentos do 
Complexo Jaguaretama, a Suíte Granito Banabuiú 
foi formada por anatexia dos metassedimentos 
do Complexo Acopiara e o Granito Pedra Branca 
foi formado na evolução da migmatização que 
gerou a Unidade Juatama, tendo como protólito 
as rochas da Unidade Quixaramobim.

No Mesozoico, associado à abertura 
do oceano atlântico, foram desenvolvidas 
bacias sedimentares interiores na Província 
Borborema. Na Folha Banabuiú o registro deste 
evento corresponde a Bacia Sitiá, constituída por 
arenitos com níveis conglomeráticos e aos diques 
de basaltos da Unidade Basalto Rio Ceará-Mirim.

A folha Banabuiú tem baixo potencial 
metalogenético, pois apenas cinco ocorrências 
minerais foram cadastradas. O Complexo 
Jaguaretama, que perfaz quase 70% das unidades 
cartografadas, é formado por migmatitos 
paraderivados (psamito/pelito) e ortognaisses 
sem perspectiva metalogenética, embora haja 
uma antiga ocorrência de tungstênio associada 
à rocha cálcio-silicática, o que pode despertar 
algum interesse para estes litotipos na região. 

No Complexo Acopiara, próximo ao 
contato com a Suíte Granito Banabuiú, ocorrem 
veios de pegmatitos provenientes da referida 
suíte magmática, que são portadores de 
turmalina e muscovita, além de megacristais de 
quarto e feldspato. Alguns destes veios já foram 
garimpados com extração de turmalina, porém 
no momento os garimpos estão abandonados 
devido à baixa qualidade deste mineral.

O principal potencial econômico da região 
restringe-se aos materiais de uso na construção 
civil. Desta forma, há uma lente de mármore 
no Grupo Orós, que não é economicamente 
aproveitada, possivelmente por sua pequena 
dimensão. Os corpos graníticos tem potencial para 
uso como rocha ornamental ou material de brita, 
inclusive existem duas pedreiras instaladas na área.
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