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aPresentação

O Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, por meio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, tem a satis-
fação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral e à 
sociedade em geral, os resultados obtidos no projeto Geologia e mineralização aurífera 
da sequência metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, 
como parte do empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM, ligado 
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) do governo federal, denominado 
Avaliação do Potencial dos Minerais Estratégicos do Brasil, dentro da ação Avaliação dos 
Recursos Minerais do Brasil, que integra o programa Gestão Estratégica da Geologia, da 
Mineração e da Transformação Mineral.

O empreendimento ARIM estabeleceu como meta geral contribuir para o enten-
dimento do potencial e vocação metalogenética das diferentes províncias geológicas 
que abrangem o território nacional, fomentando, assim, a exploração mineral. Envolve 
estudos temáticos de geologia básica e geologia econômica com uso de técnicas avan-
çadas e sua execução e gerenciamento, na CPRM – Serviço Geológico do Brasil, foi de 
responsabilidade das unidades regionais (Superintendências, Residências e Núcleos), 
com coordenação geral dos departamentos de Recursos Minerais – DEREM e Geologia 
– DEGEO, e suas divisões técnicas.

A área Troia – Pedra Branca, no Estado do Ceará, foi selecionada pelo fato de re-
presentar uma das principais entidades geológica-metalogenética da porção noroeste 
de Província Borborema, região nordeste do Brasil, onde, destacam-se zonas favoráveis 
para conter mineralizações de ouro, elementos do grupo da platina, ferro, grafita e 
manganês.

Os produtos finais compreendem (i) texto em pdf do Informe de Recursos Mineral, 
(ii) mapa geológico e mapa de recursos minerais e associações tectônicas, na escala 
1:500.000. Esses produtos, assim como os bancos de dados de afloramentos, recursos 
minerais e geoquímicos gerados, estão disponíveis no banco de dados corporativo da 
CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br) e em seu portal (www.cprm.gov.br).

Com mais este lançamento, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil cumpre seu pa-
pel de induzir o desenvolvimento socioeconômico regional e setorial por meio da atua-
lização do conhecimento geológico e dos recursos minerais do Brasil.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente 

JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 
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resUmo

A Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM - Trois-Pedra Branca apresenta uma 
contribuição ao entendimento da geologia e metalogenia do ouro da sequência meta-
vulcanossedimentar da Serra das Pipocas, no Maciço de Troia, Estado do Ceará. Esta se-
quência é de idade paleoproterozoica (2.22–2.06 Ga) e apresenta geologia/estratigrafia 
similar a dos terrenos tipo granito-greenstone do entorno cratônico (ex. Guianas, Cráton 
do São Francisco, Cráton do Oeste da África). Dois principais pulsos de magmatismo plu-
tônico podem ser identificados na área, correspondendo a metatonalitos (adakitos) de 
idade em torno de 2190 Ma e ortognaisses graníticos com idades entre 2080 e 2068 Ma. 
Para a evolução estrutural da área, propõem-se quatro eventos de deformação (Dn, 
Dn+1, Dn+2 e Dn+3) com um tensor de compressão (sigma 1) fixo na direção NW-SE. Em 
imagem magnetométrica que ressalta estruturas de 3 a 10 Km de profundidade, o limite 
de terreno Arqueano-Paleoproterozoico é marcado por uma zona de cisalhamento de 
escala regional (sutura?). Esta estrutura favoreceu transporte de magmas (ex: granitoi-
des da Suíte Bananeira) e fluidos na região. A mineralização de ouro associada com essa 
estrutura, ocorre hospedada geralmente em rochas metavulcanossedimentares, sendo 
a alteração hidrotermal localmente composta de uma mineralogia de alta temperatura 
(entre 400-450 ºC) (ex: diopsídio, feldspato potássico, anfibólios, biotita, titanita, etc). 
A magnetita ocorre substituindo pirita da mineralização, evidenciando que o fluido mi-
neralizante se tornou mais oxidante. Idade U-Pb de 2029 ± 28 Ma em titanita associada 
à mineralização, evidencia gênese ligeiramente tardia à idade e evolução geodinâmica 
das rochas encaixantes (2.22–2.06 Ga). Dados preliminares de inclusões fluidas sugerem 
que fluidos aquo-carbônicos de baixa salinidade participaram na gênese do depósito. O 
modelo genético da mineralização é sugerido aqui como do tipo ouro orogênico hipo-
zonal. Análises de Espectroscopia de Reflectância foram realizadas em diversas escalas 
de observação e abordagem (leituras pontuais, imageamento proximal e imageamen-
to aéreo) utilizando-se três diferentes sensores, ultra- e hiperespectrais. Os resultados 
corroboram com ocorrência de paragênese de alteração hidrotermal de alta tempe-
ratura associada à mineralização aurífera e ainda sugerem o desenvolvimento de mi-
nerais (epidoto, clorita, sericita) em fase retrometamórfica posterior. O mapeamento 
espectral das imagens aéreas hiperespectrais forneceu informações consistentes quan-
to ao conteúdo mineralógico de alteração supergênica, em associações coerentes com 
a distribuição litológica da área e também permitiu a interpretação de áreas de maior 
interesse prospectivo a partir da integração das informações espectroscópicas. Os da-
dos de geoquímica de sedimento de corrente e concentrado de bateia evidenciam as 
áreas mineralizadas em ouro na região das Serra das Pipocas, assim como em rochas 
neoproterozoicas do Complexo Ceará.
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aBstract

The ARIM (Areas of Relevant Mineral Interest) project of Troia – Pedra Branca 
presents a contribution in the understanding of the geology and gold metallogeny of 
the Serra das Pipocas metavulcano-sedimentary sequence, in the Troia Massif, Ceará 
State. This sequence is Paleoproterozoic in age (2.22-2.06 Ga) and has similar geology/
stratigraphy to granite-greenstone terranes of the surrounding cratonic domains (e.g., 
Guianas, São Francisco and West-Africa cratons). Two main pulses of plutonic magmatism 
can be identified in the area, represented by early 2190 Ma metatonalites (adakites) and 
late granitic orthogneisses aged between 2080 and 2068 Ma. Structural evolution of the 
area interpreted as four main deformation events (Dn, Dn+1, Dn+2 and Dn+3), all related 
to a maximum compressive stress (σ1) fixed in the NW-SE direction. In aerogeophysical 
magnetometric image that highlights structures from 3 to 10 km in depth, the Archaean-
Paleoproterozoic terrane boundary is well-marked by a transcrustal fault (suture?). This 
structure may have favored the transport of magmas (e.g., granitoids from the Bananeira 
Suite) and gold-related fluids. Gold mineralization of in the studied targets are generally 
hosted in metavulcanesedimentary rocks, and the hydrothermal alteration mainly 
composed of a high-temperature mineralogy (between 400-450 ºC) (e.g., Diopside, 
K-feldspar, amphiboles, biotite, titanite, etc.). Often, magnetite occurs replacing pyrite 
from the hydrothermal mineral assemblage, evidencing that the mineralizing fluid has 
become more oxidizing. The 2029 ± 28 Ma U-Pb age in gold-related titanite, evidence 
that mineralization is slightly younger than the age and geodynamic evolution of the 
host rocks (2.22 - 2.06 Ga). Preliminary data of fluid inclusions in gold-related quartz 
veins suggest that low salinity aquo-carbonic fluids were involved in the ore genesis. The 
genetic model of gold mineralization is similar to those of hypozonal orogenic gold type. 
Reflectance Spectroscopy analysis were conducted on several scales and approaches 
(point spectroscopy, proximal and airborne imaging), using three different ultra- and 
hyperspectral sensors. The results are similar to those of hydrothermal assemblage in 
high-temperature gold deposits. Minerals such as epidoto, chlorite and sericite was 
also observed, which are probably related to retrometamorphic processes. The spectral 
mapping of airborne hyperspectral images yielded important informations related to 
the weathered mineral associations, akin to the lithological background. These findings 
also allowed interpreting possible high-prospective new gold targets in the area. 
Stream-sediment geochemical and panned-concentrate surveys for gold evidence gold 
mineralized areas in the Serra das Pipocas region, as well as in Neoproterozoic rocks of 
the Ceará complex.
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Visando a uma melhor avaliação do potencial 
mineral da região NE do Brasil, o Departamento de 
Recursos Minerais (DEREM), através da Residência 
de Fortaleza (REFO), sugeriu a realização do pro-
jeto de integração geológico-geofísica, prospec-
ção geoquímica e recursos minerais na região de 
Troia-Pedra Branca, no Ceará, porção noroeste da 
Província Borborema. Inicialmente (de agosto/2013 
até dezembro/2014), o projeto “Bloco Troia-Pedra 
Branca” fez parte do projeto sistemático intitulado 
como “Metalogenia da Província Borborema NW” 
vinculado ao empreendimento “Metalogenia das 
Províncias Minerais do Brasil”, cujos resultados fo-
ram publicados em Costa et al. (2015a). A partir de 
2015, passou a integrar o empreendimento ARIM 
(Áreas de Relevante Interesse Mineral), sistemati-
camente realizado pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) ao longo do território nacional. 

A área do projeto “ARIM-Troia-Pedra Branca” 
engloba o núcleo Arqueano/Paleoproterozoico 
da região central do Estado do Ceará, conhecido 
na literatura técnico-científica como “Maciço de 
Troia” (BRITO NEVES, 1975), uma importante uni-
dade geotectônica e metalogenética da porção 
norte da Província Borborema (Figuras 2.1 e 2.2). 
Do ponto de vista geológico e metalogenético, a 
área é extremamente promissora, refletindo na 
grande quantidade de ocorrências minerais e de-
pósitos de ouro, elementos do grupo da platina 
(EGP), manganês, grafita e ferro. A descrição da 
geologia e das principais mineralizações presentes 
no Maciço de Troia foi previamente publicada por 
Costa et al. (2015a), no informe mineral de nº 2, 
da Série Províncias Minerais do Brasil. Agora, nes-
te informe, focamos o trabalho na descrição da 
geologia da sequência metavulcanossedimentar 
paleoproterozoica da Serra das Pipocas e da mine-
ralização de ouro associada a essa sequência (de-
pósito de ouro de Pedra Branca) (Figura 2.2). 

Neste trabalho, inicialmente, apresentamos 
uma coluna tectono-estratigráfica simplificada 
para sequência metavulcanosedimentar da Serra 
das Pipocas e discutimos o arcabouço estrutural 
da área. A interpretação sobre dados aerogeofísi-
cos (magnetometria e gamaspectrometria) auxi-
liaram na identificação das principais estruturas. 
Com base no arcabouço geológico/estrutural dis-
cutimos possível controle na mineralização aurífe-
ra do depósito de Pedra Branca. Com os dados de 

litogeoquímica e geocronologia (U-Pb em zircão), 
discutimos a ambiência geodinâmica e petrologia 
dos granitoides e rochas metavulcânicas da área. 
Apresentamos também dados de inclusões fluidas, 
descrição petrográfica do minério e investigação 
por microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
visando caracterizar a alteração hidrotermal e 
fluidos associados a mineralização do depósito de 
ouro de Pedra Branca. Adicionalmente, dados de 
espectroscopia de reflectância medidos em amos-
tras de superfície e de testemunhos de sondagem 
(mineralização aurífera) são apresentados no âm-
bito da caracterização da alteração hidrotermal 
do depósito. Por fim, tratamento dos dados de 
geoquímica em sedimento de corrente e a analise 
espacial das pintas de ouro em concentrado de ba-
teia, auxiliaram na visualização de possíveis áreas 
mineralizadas em ouro no Maciço de Troia e seu 
entorno neoproterozoico (Complexo Ceará).     

Os dados apresentados aqui, buscam estabele-
cer um quadro geológico-metalogenético atualizado 
das sequências tipo granito-greenstone do Maciço 
de Troia e mineralização de ouro associada, visando 
auxiliar em modelos prospectivos e incentivar inves-
timentos de exploração mineral para a região.

1.1. METODOLOGIAS

1.1.1. Trabalho de campo

Duas etapas de campo foram realizadas durante 
o ano de 2015. O trabalho de campo foi focado na 
cartografia geológica da sequência metavulcanos-
sedimentar da Serra das Pipocas, visando estabe-
lecer as relações tectôno-estratigráficas da área. 
Foi realizado um total de 65 pontos de campo na 
primeira etapa (14 dias em Maio de 2015) e 51 
pontos na segunda etapa (18 dias em outubro de 
2015). Além dos parâmetros de campo (descrição 
das rochas e estruturas), foram coletadas 32 amos-
tras para litogeoquímica de rochas metavulcânicas 
e 50 amostras de granitoides, assim como 3 amos-
tras para geocronologia U-Pb em zircão. Adicional-
mente, amostras de testemunho de sondagem da 
empresa Jaguar Mining foram coletadas para os 
estudos da mineralização. Adicionalmente, amos-
tras (rochas) para estudo espectral também foram 
coletadas (ver item 1.1.7).

1. INTRODUÇÃO
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1.1.2. Geofísica

Com apoio das informações coletadas em cam-
po, foram feitas interpretações de imagens aero-
geofísicas e de sensores remotos, principalmente 
no âmbito da geologia estrutural, sendo de extre-
ma importância no entendimento da mineralização 
aurífera da área. Os dados aerogeofísicos de mag-
netometria e gamaespectrometria utilizados são 
provenientes do Projeto Novo Oriente e do Projeto 
Norte do Ceará, contratados pelo Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). Para os referidos projetos, o pro-
cessamento dos dados aerogeofísicos foi realizado 
pela equipe de geofísica da CPRM com o software 
Oasis Montaj 7.2.1 da GEOSOFT.

1.1.3. Litogeoquímica

A preparação e as análises das amostras foram 
realizadas pela empresa SGS Geossol Laboratórios 
Ltda. Foram analisados os óxidos de elementos 
maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, MnO, 
Na2O, K2O, P2O5), com abertura por fusão com me-
taborato de lítio e determinação por Fluorescência 
de Raios-X (FRX). Elementos menores e Terras Raras 
(Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, 
W, Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu) foram determinados por ICP-MS (Induced 
Coupled Plasma - Mass Spectrometry) após abertura 
por fusão com metaborato de lítio. O tratamento dos 
dados foi realizado no programa Geochemical Data 
Toolkit (GCDkit) (JANOUŠEK et al., 2006).

1.1.4. Geocronologia

As análises U-Pb em zircões de duas amos-
tras de granitoides foram realizadas no Centro de 
Pesquisas Geocronológicas da Universidade de 
São Paulo (CPGeo/USP), no equipamento Sensitive 
High Resolution Ion Microprobe IIe (SHRIMP-IIe). 
No laboratório do Departamento de Geologia da 
Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO-UFOP), 
uma amostra (granitoide) foi analisada por U-Pb 
em zircão e uma amostra por U-Pb em titanita (mi-
neralização), ambas por Laser Ablation–Induced 
Coupled Plasma–Mass Spectrometry (LA-ICP-MS). 
Procedimentos analíticos utilizados para análises 
U-Pb em zircão por SHRIMP-IIe da USP são descri-
tos por Sato et al., (2014) (zircão padrão = Temora 2). 
Para U-Pb em zircão por LA-ICP-MS na UFOP, os pro-
cedimentos são os mesmos descritos em Farina et al. 
(2015) (zircão padrão = GJ-1 e Plesovice). Para as aná-
lises U-Pb em titanita na UFOP, os procedimentos são 
os mesmos utilizados para zircões, mas utilizando-se 
dos padrões naturais de titanitas; Khan (520 Ma) e 

BLR (1050 Ma). A separação dos minerais (zircões e 
titanitas) e preparação do mount foi realizada em la-
boratórios da CPRM.  Imagens dos grãos por catodo-
luminescência (CL) das analises SHRIMP foram feitas 
pelo laboratório CPGeo da USP. Imagens de elétrons 
retro-espalhados foram feitas em microscópio ele-
trônico de varredura (MEV) da CRPM-Belém. Os 
gráficos e cálculo das idades foram realizados com o 
programa Isoplot 4 (LUDWIG, 2008).

1.1.5. Petrografia de minério

A descrição mesoscópica em testemunho de 
sondagem da mineralização de ouro e em rochas 
encaixantes foi realizada visando sempre relacionar 
com as informações de campo (rochas e estruturas). 
Para descrição petrográfica das amostras foi utiliza-
do microscópio petrográfico convencional e refina-
mento das observações com imagens de elétrons 
retro-espalhados (BSE- back scattered electrons) e 
análises EDS (Energy Dispersive x-ray Spectrometer) 
em microscópio eletrônico de varredura (MEV) da 
CPRM-Belém.

1.1.6. Inclusões fluidas

Petrografia e análises microtermométricas de 
inclusões fluidas foram realizadas no laboratório de 
petrografia e microtermometria da CPRM em Belém, 
que está equipado com platina de aquecimento e 
resfriamento Linkan THMSG 600. A calibração é re-
alizada utilizando padrões sintéticos.

1.1.7. Espectroscopia mineral
 
Análises espectroscópicas pontuais foram re-

alizadas em 109 amostras de rocha coletadas em 
afloramentos e 09 amostras selecionadas de tes-
temunho de sondagem executada no Alvo Coelho 
(Figura 3) e cedidas pela Jaguar Mining (furo FCC-
20). As análises foram efetuadas no Laboratório 
de Espectroscopia Mineral da CPRM-SUREG/SP 
por meio do espectrorradiômetro ASD-FieldSpec 3 
Hi-Resolution, com 2.151 bandas espectrais distri-
buídas nos comprimentos de onda do visível-infra-
vermelho próximo (VNIR) e infravermelho de ondas 
curtas (SWIR) (entre 350 e 2.500 nm), e resolução 
espectral de 3 a 8,5 nm. As amostras do testemu-
nho de sondagem FCC-20 também foram imageadas 
utilizando-se o escâner hiperespectral SisuCHEMA, 
no Instituto de Química da Universidade Estadual 
de Campinas – UNICAMP. Este sensor tem alcance 
espectral no SWIR, entre 928 e 2.524 nm, e produz 
imagens em 256 bandas espectrais, com largura de 
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aproximadamente 6,3 nm. Neste levantamento foi 
utilizada lente de 50 mm, a qual produz imagens 
com resolução espacial de 156 x 156 µm. Imagens 
do sistema de imageamento aerotransportado 
ProSpecTIRTM-VS foram utilizadas para a produ-
ção de mapas minerais em uma área de aproxima-
damente 45 km2 no entorno dos alvos Coelho e 
Queimadas (Figura 3). Este sistema obtém dados em 
357 bandas espectrais, entre 350 e 2.450 nm, com 
amostragem e resolução espectral de, respectiva-
mente, 4,6 nm e 2,9 nm no VNIR, e 5,3 nm e 8,5 nm 
no SWIR. Neste trabalho foram utilizadas imagens 
de 11 linhas de voo, com 650 metros de largura e 
50% de recobrimento, adquiridas com 2 metros de 
resolução espacial. Os dados foram entregues pela 
empresa fornecedora em unidades de reflectância 
aparente (%*100), obtida por compensação atmos-
férica a partir de Modelo de Transferência Radiativa 
(MODTRAN) utilizando-se o programa ATCOR4. O 
pré-processamento compreendeu o georreferen-
ciamento das faixas, a preparação de mosaico e 
recorte da área de interesse, suavização dos espec-
tros (por meio de filtro Savitzky-Golay) e o recorte 
espectral para a seleção de bandas de interesse (40 
bandas entre 2.100 a 2.350 nm). Para o mapeamen-
to espectral das imagens hiperespectrais foi utiliza-
do o assistente semiautomático Spectral Hourglass 
Wizard do software ENVI, o qual implementa uma 
sequência de etapas para extração de endmembers 
que serão usados como referência para a classifica-
ção das imagens, conforme descrito detalhadamen-
te por Boardman e Kruse (2011). Para a classificação 
final das imagens do escâner SisuCHEMA foi empre-
gado o método Mixture Tuned Matched Filtering 
(MTMF) (BOARDMAN et al., 1995) e para as ima-
gens do sistema ProSpecTIR-VS foi empregado o 
método Spectral Angle Mapper (SAM) (KRUSE et al., 
1993). A interpretação mineralógica das assinaturas 
de reflectância foi realizada visualmente a partir da 
análise da posição e geometria das feições de absor-
ção, com base em bibliotecas espectrais de referên-
cia (e.g. PONTUAL et al., 2008a; CLARK et al., 1993) 
e em trabalhos consagrados na literatura científica 
(e.g. HUNT e SALISBURY, 1970, 1971; HUNT et al., 
1971a, 1971b; HUNT e ASHLEY, 1979; CLARK et al., 

1990; CLARK, 1999). Feições espectrais específicas 
nas assinaturas de alguns minerais foram analisadas 
com intuito de investigar tendências físico-químicas 
nos mesmos e suas relações com a mineralização.

1.1.8. Geoquímica de superfície

Os critérios de distribuição das estações de 
amostragem de sedimentos de corrente e concen-
trados de bateias seguiram a metodologia de ma-
peamento geoquímico regional dos levantamentos 
geológicos do Serviço Geológico do Brasil na escala 
1:100.000. As amostras foram coletadas em sedi-
mentos ativo de corrente em uma densidade aproxi-
mada de uma amostra por 20-30 km2. Os sedimentos 
de corrente foram coletados de forma composta, no 
canal ativo da drenagem, em 5 a 10 porções e num 
raio máximo de 50 metros. No total foram coletadas 
2584 amostras de sedimentos de corrente e 1705 
amostras de concentrado de bateia. As amostras 
de concentrado de bateia foram também de forma 
composta, porém nos trechos com concentradores 
naturais como curvas, calhas e corredeiras. Em 241 
estações, e aleatoriamente distribuídas, foram co-
letadas duplicatas de campo das amostras de sedi-
mentos de corrente para teste de variância. Do total 
de amostras de sedimentos, 756 amostras foram en-
viadas para análise no Acme Analytical Laboratories 
Ltda., onde as amostras foram secas a 60ºC, penei-
radas a menor do que 80 mesh, digeridas em Água 
Régia e analisado por ICP-MS. As amostras restantes 
(1828) foram analisadas pela empresa SGS Geossol 
Laboratórios Ltda., onde seguiu por secagem, ensaio 
granulométrico em malhas e análise da fração < 80 
mesh por ICP-MS após digestão com Água Régia. As 
amostras de concentrado de bateia foram analisa-
das pela empresa SGS Geosol Laboratórios Ltda. e 
segue o seguinte roteiro analítico: (i) secagem; (ii) 
separação em líquido denso (bromofórmio); (iii) se-
paração magnética através do separador FRANTZ; 
(iv) estudo analítico através de lupa binocular e mi-
croscópio, onde a analise mineralógica é reportada 
de forma semiquantitativa nos seguintes intervalos: 
<1%; 1-5%; 5-25%; 25-50%; 50-75%; >75%.
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2.1. PROVÍNCIA BORBOREMA NORTE  
E NÚCLEOS DO EMBASAMENTO

A Província Borborema representa parte de 
uma ampla colisão continental, relacionada à aglu-
tinação entre os crátons São Luís-Oeste Africano e 
São Francisco-Congo, ao redor de 600 Ma, associa-
da ao evento orogenético Pan-africano/Brasiliano 
(ALMEIDA et al., 1981). Esta unidade geotectô-
nica integrante do supercontinente Gondwana 
Ocidental (Figura 2.1A) tem como uma das princi-
pais características estruturais uma extensa rede 
de cisalhamento transcorrente com magmatismo 
neoproterozoico associado (VAUCHES et al., 1995; 
NOGUEIRA, 2004). 

Para o Domínio Norte da Província Borborema, 
limitado a sul pela zona de cisalhamento (ou li-
neamento) Patos (Figura 2.1 B), as rochas do 
embasamento são na maioria de idades paleopro-
terozoicas (FETTER et al., 2000; HOLLANDA et al., 
2011), e localmente, encontram-se domínios de 
crosta arqueana (SILVA et al., 1997; FETTER, 1999; 
DANTAS et al., 2004). Estes últimos são represen-
tados principalmente pelo Complexo Granjeiro, 
Maciço São José do Campestre e Maciço de Troia 
(Figura 2.1 B).

2.2. GREENSTONE BELTS 
PALEOPROTEROZOICOS DO MACIÇO DE TROIA

O embasamento Arqueano/Paleoproterozoico 
na porção central do Estado Ceará foi originalmen-
te chamado de Maciço Mediano de Troia por Brito 
Neves (1975), mas também é conhecido na literatura 
como Complexo Cruzeta (OLIVEIRA; CAVALCANTE, 
1993; CAVALCANTE et al., 2003) (Figura 2.2). A expo-
sição de rochas Arqueanas neste domínio é limitada 
à região de Pedra Branca e Mombaça (Figura 2.2). 
Idades U-Pb (TIMS) em zircão obtidas por Fetter 
(1999) confirmam uma idade de ~2,8-2,7 Ga para o 
domínio Arqueano. O limite sudeste deste domínio 
Arqueano é nitidamente definido pela zona de cisa-
lhamento Senador Pompeu (Figura 2.2), enquanto 
que os limites norte e oeste são menos distintos, e 
foram inferidos com base em dados geocronológi-
cos e interpretações aerogeofísicas (PINÉO; COSTA, 
2013). Nas bordas do núcleo Arqueano de Troia, 
sequências metavulcanossedimentares de idade 

Paleoproterozoica têm sido reconhecidas como ter-
renos granito-greenstone, denominadas de sequên-
cia Algodões a norte (MARTINS, 2000; MARTINS et 
al., 2009; COSTA et al., 2015b) e sequência Serra das 
Pipocas (ou supracrustais de Troia) a sul/sudoeste 
(PESSOA et al., 1986; FETTER, 1999; CAVALCANTE et 
al., 2003; COSTA et al., 2014a) (Figura 2.2).

A sequência Algodões, na porção norte do 
Maciço de Troia, foi inicialmente definida na região 
de Algodões-Choró (ARTHAUD; LANDIM, 1995; 
MARTINS, 2000) e, posteriormente, expandida para 
oeste, perto de Madalena (CASTRO, 2004) (Figura 2.2). 
Esta sequência compreende rochas supracrustais 
exibindo foliação subhorizontal e ausência de mig-
matização. A sequência registra condição metamór-
fica de fácies xisto-verde superior para anfibolito 
inferior (MARTINS, 2000; ARTHAUD et al., 2008). 
Os tipos de rochas dominantes são anfibolitos de-
rivados de metabasaltos, paragnaisses leucocráti-
cos, metagrauvacas, meta-arcóseos, metapelitos, 
quartzitos, meta-andesitos, metaconglomerados e 
rochas cálcio-silicáticas (MARTINS, 2000; MARTINS 
et al., 2009; COSTA, 2013). Os anfibolitos na sequ-
ência Algodões foram datados em cerca de 2236 
Ma (MARTINS et al., 2009) e partilham caracterís-
ticas geoquímicas semelhantes com as de platafor-
ma oceânica e/ou basaltos de retro-arco (MARTINS 
et al., 2009; VERMA; OLIVEIRA, 2014). Intrusões na 
sequência metavulcanossedimentar Algodões são 
representados por um primeiro pulso plutônico de 
2190-2160 Ma, representado essencialmente por 
metatrondhjemitos (MARTINS et al., 2009; COSTA 
et al., 2015b), e, posteriormente, outro pulso em 
torno de 2150-2130 Ma representado por plutons 
adakíticos (ex., ortognaisses Madalena e Macaoca) 
e granitos de alto-K (ex., ortognaisse Serra da Palha) 
(COSTA et al., 2015b). Estruturalmente, a sequência 
Algodões mostra trends regionais de direção NE-
SW, com foliações mergulhando geralmente para 
SE (MARTINS, 2000; COSTA, 2013). Este padrão 
estrutural é provavelmente relacionado ao evento 
Brasiliano (?), de idade neoproterozoica (~650-600 
Ma). No entanto, uma idade U-Pb (LA-ICPMS) em 
zircão de 2046 ± 12 Ma foi obtida recentemente 
por Gomes (2013) para leucossoma de ortognais-
se migmatítico (Complexo São José da Macaoca) 
encontrado a norte da sequência Algodões, mos-
trando que o metamorfismo paleoproterozoico é 
localmente preservado no Maciço de Troia.

2. GEOLOGIA REGIONAL
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Figura 2.1 - (A) Localização da Província Borborema em reconstrução pré-deriva continental da África e América do 
Sul. Polígono tracejado localiza figura B; (B) Província Borborema com subdivisões de: (I)- Domínio Norte, (II)- Domínio 

Central e (III)- Domínio Sul, modificado de Trompete (1994). Destaque para localização dos núcleos arqueano  
(1)- Maciço de Troia, (2)- Complexo Granjeiro e (3)- Maciço São José do Campestre. L-Pa e L-Pe, LT= Lineamento Patos, 

Pernambuco e Transbrasiliano, respectivamente. SP= Zona de cisalhamento Senador Pompeu. 

A sequência metavulcanossedimentar da Serra 
das Pipocas é composta por metabasaltos (anfibo-
litos), rochas metavulcânicas intermediárias, rochas 
metassedimentares, metacherts, serpentinitos, in-
trusões de leucogranito do tipo S (ex., Suíte Cedro), 
corpos metatonalíticos e rochas metaplutônicas 
máfica-ultramáficas, incluindo lentes de meta-
cromititos (PESSOA; ARCHANJO, 1984; PESSOA et 
al., 1986; CAVALCANTE et al., 2003; COSTA et al., 
2014a). Estudos preliminares de análises U-Pb em 

zircões detríticos de rocha metassedimentar da 
Sequência Serra das Pipocas revelou uma popula-
ção mais jovem por volta de 2200 Ma e idades mais 
antigas de 3074 Ma, 3096 Ma, 2600-2500 Ma, o que 
indica uma mistura de fontes arqueanas e paleopro-
terozoicas e uma idade máxima de deposição de ca. 
2.2 Ga (COSTA et al., 2014a). A presença de grãos 
de zircão detrítico arqueano sugere uma evolução 
ensiálica (back-arc continental?) para esta sequên-
cia metavulcanossedimentar (COSTA et al., 2014a). 
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Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado do Maciço de Troia. 

As rochas metaplutônicas máficas e ultramáficas da 
região de Troia são representadas principalmente 
por corpos de metagabros e cumulatos associados, 
alguns com local mineralização de elementos do 
grupo da platina (EGP) em lentes de metacromiti-
tos (ANGELI et al., 2009; BARRUETO; HUNT, 2010). 
Uma idade isocrônica Sm-Nd de ~2060 Ma foi ob-
tida para esta unidade metamáfica-ultramáficas 
(LIÉGEOIS, dados não publicados; apud FETTER, 
1999) indica uma idade paleoproterozoica para 
este magmatismo, e mais recentemente comprova-
da por uma idade U-Pb (SHRIMP) em zircão de 2036 
± 28 Ma, obtida para uma amostra metacromitito 
do Complexo Máfico-Ultramáfico de Troia-Pedra 
Branca (COSTA et al., 2014b).

2.3. O DEPÓSITO DE OURO DE PEDRA BRANCA 
E CONTEXTO GEOLÓGICO FAVORÁVEL PARA 
MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS  

Recentemente, mineralizações de ouro foram 
identificadas na sequência de Troia, na região da 
Serra das Pipocas (Figura 2.2). As mineralizações 
ocorrem associadas a zonas de cisalhamento regio-
nais de direção NE-SW, cortando sequências de ro-
chas metavulcanossedimentares metamorfizadas 
em fácies anfibolito. A mineralização ocorre em veios 
de quartzo associados a zonas de alteração hidroter-
mal, medindo centenas de metros ao longo do strike, 
com 1 a 5 metros de espessura e teor de 1 g/t até 3 
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g/t ouro (Projeto Pedra Branca - www.jaguarmining.
com). Dados preliminares de reserva indicada totali-
zam cerca de 1487 Kg de ouro contido (DNPM, 2016).    

A presença destas mineralizações de ouro, na 
sequência metavulcanossedimentar da Serra das 
Pipocas (depósito de Pedra Branca), abre grandes 
expectativas para novas descobertas de depósitos 
auríferos orogênicos, frequentemente hospedado 
em sequências metavulcanossedimentares do tipo 
greenstone belts. Este fato permite classificar a se-
quência da Serra das Pipocas como de alta poten-
cialidade metalogenética para ouro, similar a outras 
sequências paleoproterozoicas tipo-greenstone belt 
e assemelhados dos crátons São Francisco (SILVA et 
al., 2001; MELLO et al., 2006), São Luís (KLEIN et al., 
2005; 2008), Oeste-Africano (Birimiano) (BÉZIAT et 
al., 2008; HAMMOND et al., 2011) e do Escudo das 
Guianas (VOICU et al., 2001; KLEIN; ROSA-COSTA, 
2003; MCREATH; FARACO, 2006; DAOUST et al., 
2011). No entanto, diferentemente destes domínios 

cratônicos, o Maciço de Troia encontra-se den-
tro de uma faixa móvel neoproterozoica (Província 
Borborema), retrabalhado pelo ciclo orogenético 
Pan-Africano/Brasiliano. Sendo assim, as mineraliza-
ções auríferas provavelmente se encontram afeta-
das (reestruturadas/remobilizadas?) por este último 
evento tectônico, similar ao que se encontra para 
mineralizações auríferas em terrenos semelhantes, 
como o Maciço de Goiás (embasamento Arqueano/
Paleoproterozoico) na Faixa Brasília (JOST et al., 
2014) e o Cinturão Gurupi (KLEIN, 2014a). 

Portanto, em contexto favorável para mineraliza-
ções auríferas no Maciço de Troia, o Serviço Geológico 
do Brasil buscou apresentar um arcabouço geológico-
-metalogenético do depósito de ouro recentemente 
encontrado na sequência metavulcanossedimentar 
da Serra das Pipocas, com intuito de fomentar o in-
vestimento do setor mineral para esta região do semi-
árido brasileiro, bem como contribuir para o avanço 
no entendimento da evolução crustal dessa província.
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3.1. GEOLOGIA LOCAL

Com base nos dados de campo e interpretações 
de sensores remotos (ex., imagens de satélite e ae-
rogeofísica), alguns itens são apresentados a seguir 
com intuito de descrever o arcabouço geológico-es-
trutural da área de trabalho, para auxiliar na cons-
trução do modelo genético da mineralização aurífera 
em estudo. 

3.1.1. Estratigrafia da sequência  
Serra das Pipocas 

O entendimento da estratigrafia da sequência 
metavulcanossedimentar da região da Serra das 
Pipocas é extremamente importante no que tan-
ge às mineralizações de ouro nesta área. Portanto, 
nos trabalhos de campo realizados em 2015 con-
centrou-se a aquisição de dados na região desta 
sequência tipo-greenstone, com intuito de levantar 
informações acerca das litologias e seu empilhamen-
to estratigráfico.

A cartografia atual da área (COSTA et al., 2015b), 
sugere que existam três faixas (principais) de domí-
nio metavulcanossedimentar com direção NE-SW 
(Figura 3.1). Conforme o padrão estrutural, com 
mergulho da foliação principal para SE, sugere-se 
que o empilhamento estratigráfico destas sequên-
cias se encontra invertido por tectônica (Figura 3.1). 
Apresentamos aqui, uma coluna estratigráfica sim-
plificada para a sequência Serra das Pipocas, com 
base em dados de campo e geocronologia das princi-
pais unidades reconhecidas (Figura 3.2).

Rochas metavulcânicas máficas ocorrem pre-
dominantemente na Unidade inferior da sequência 
(Figuras 3.1 e 3.2) e são representadas por níveis 
de anfibolitos e/ou granada-anfibolitos interca-
lados a rochas metassedimentares (Figura 3.3 A). 
Localmente, níveis de rochas metaultramáficas re-
presentadas por talco-xistos (metapicritos e/ou me-
takomatiitos?) também ocorrem. Ainda na Unidade 
inferior, corpos de rochas metaplutônicas são repre-
sentados por ortognaisses tonalíticos (tipo Mirador) 
e metagabros (Figuras 3.1 e 3.2). Estes, não apare-
cem intrusivos na Unidade superior.

Na Unidade superior da sequência, nota-se o pre-
domínio de litologias paraderivadas, representadas 

principalmente por paragnaisses bandados com aca-
mamento composicional, alternado níveis de meta-
grauvacas com níveis de biotita xistos (Figuras 3.3 
B e C). Localmente, níveis de grafita-cianita xistos 
ocorrem associados (Figuras 3.3 D e E), evidencian-
do que estas rochas atingiram grau metamórfico de 
fácies anfibolito, de média a alta pressão. Também 
na Unidade superior é comum a ocorrência de or-
tognaisses graníticos (Suíte Bananeira) intrusivos em 
diferentes locais (Figura 3.1).

Na Unidade superior é constatada a transição 
para um nível com frequente ocorrência de quartzi-
tos e metacalcários (Figura 3.2). Para esta “subunida-
de”, usamos aqui o termo de Paragnaisses Algodões 
(Figuras 3.1 e 3.2), assim como definido ao norte do 
Maciço de Troia, na Sequência Algodões, para do-
mínio de paragnaisses que inclui níveis de rochas 
cálcio-silicáticas, espacialmente associado aos me-
taconglomerados da Unidade Choró (COSTA, 2013), 
com idade máxima de sedimentação em torno de 
2100 Ma (COSTA et al., 2014a).

Rochas supracrustais de idade neoproterozoica 
(Complexo Ceará) ocorrem a oeste da sequênica Serra 
das Pipocas, em contato tectônico com a unidade su-
perior da sequência (Figuras 3.1 e 3.2).  Rochas intru-
sivas de idade neoproterozoica, ocorrem na porção 
sul da sequência, representadas por granitoides da 
Suíte Tauá e diques félsicos/intermediários denomina-
dos de diques Guaribas. Esses diques estão associa-
dos ao magmatismo neoproterozoico pós-colisional 
(cerca de 590-580 Ma), intimamente conectado a 
grandes batólitos sin- a tardi-transcorrentes que se 
colocarão ao longo das zonas de cisalhamento Tauá 
e Senador Pompeu (ex. os batólitos Tauá e Quixadá-
Quixeramobim) (FETTER, 1999; NOGUEIRA, 2004).

3.1.2. Granitogênese
 
Para os principais granitoides encontrados na 

região da sequência Serra das Pipocas, dois princi-
pais pulsos de magmatismo podem ser identificados; 
sendo (1) um essencialmente tonalítico (ortognais-
ses Mirador) e (2) o outro dominantemente granítico 
(Suíte Bananeira) (Figuras 3.1 e 3.2).

Os metatonalitos (ortognaisses Mirador) ocor-
rem intrusivos somente na Unidade inferior da sequ-
ência da Serra das Pipocas, sugerindo que estes são 
mais velhos que a deposição da Unidade superior 

3. GEOLOGIA E MINERALIZAÇÃO AURÍFERA
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Figura 3.1 - Mapa geológico da área da sequência Serra das Pipocas com localização dos principais  
alvos do depósito de Pedra Branca. Modificado de Costa et al. (2015a).

Figura 3.2 - Coluna estratigráfica simplificada para a sequência Serra das Pipocas.
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Figura 3.3 - (A) Nível de rocha metavulcânica máfica intercalada em pagnaisses da região da Serra das Pipocas,  
com foliação Sn e acamamento So mergulhando para SE; (B) Paragnaisses e xistos da região da Serra das Pipocas;  

(C) Detalhe do afloramento com níveis ricos em biotita (xistos) alternando com camadas metapsamíticas 
(metagrauvacas); (D) Moscovita-biotita xistos alternando com níveis de metagrauvaca;  

(E) Paragnaisse (metagrauvaca) com cristal de grafita; (F) Granada-biotita xisto com cristais de cianita.

(Figura 3.2). Os ortognaisses Mirador são corpos 
de composição tonalítica, com coloração cinza, gra-
nulação média equigranular e apresentam biotita 
como mineral máfico dominante (Figuras 3.4 A e B). 
Enclaves máficos magmáticos e termos mais primi-
tivos (ex: fácies dioríticas com hornblenda) são ex-
tremamente raros, mostrando pouca variação de 
fácies magmáticas para os ortognaisses Mirador. 
No entanto, enclaves (xenólitos) de anfibolitos dos 
mais variados tamanhos são frequentemente en-
contrados, sugerindo uma provável relação genética 
entre as rochas anfibolíticas (fonte?) e o ortognais-
se Mirador. Para os ortognaisses Mirador, nota-se 
composição predominantemente tonalítica, rara-
mente granodiorítica, sendo compostos de plagio-
clásio 40-30%, quartzo 25-20%, biotita 20-15%, 
hornblenda 0-10% e feldspato potássico 0-5%.

Granitoides potássicos são representado na 
área por uma associação ígnea, de composição 
quartzo-monzonítica a granítica, geralmente com 
termos porfiríticos deformados (Figuras 3.4 C, D e 
E). Aprecem em abundância (intrusivos) no contato 
leste e norte da sequência Serra das Pipocas (Figura 
3.1). Para estes granitoides potássicos propõe-se 
o termo Suíte Bananeira (OLIVEIRA; CAVALCANTE, 
1993), definidos originalmente para ortognaisses 
potássicos mapeados na região central do Maciço 
de Troia, nas proximidades da cidade de Pedra 
Branca (Figura 3.1).

Diatexitos e gnaisses bandados (mega-enclaves?) 
também ocorrem associados, sugerindo processos 
anatéticos com rochas gnáissicas do embasamento 
arqueano (?). Intrusões graníticas de forma tabular 
(sheets) ocorrem localmente na sequência paraderi-
vada da Serra das Pipocas, geralmente com feições 
de augen-gnaisse, boudinados e dobrados segundo 
deformação Dn+1 (transporte para NW) (Figuras 3.4 
C e D). Corpos graníticos tardios de coloração rosa, 
textura equigranular e pouco deformados (isotrópi-
cos) também ocorrem associados (Figura 3.4 F). Para 
os termos mais primitivos (quartzo-monzonitos), 
hornblenda é o mineral máfico mais abundante e é 
frequente ocorrência de enclaves máficos magmáti-
cos e diques sin-plutônicos (Figura 3.5 A). Para os ter-
mos graníticos, biotita ocorre como mineral máfico 
dominante e fenocristais são de feldspato potássico. 

Localmente os ortognaisses graníticos da Suíte 
Bananeira apresentam cristais de magnetita, aparen-
temente em zonas de alteração hidrotermal (Figura 
3.5 B). Veios pegmatíticos rosas (ricos em feldspato 
potássico) ocorrem em abundância e também com 
presença de magnetita (Figura 3.5 C). Em afloramen-
tos em corte de estrada (BR-020) pirita e calcopirita 
são frequentemente encontradas em planos de falha, 
com calcopirita parcialmente substituída por mala-
quita (Figuras 3.5 D).  Grandes exposições de ortog-
naisses da Suíte Bananeira ocorrem em afloramento 
da Pedreira RN (c. 20 Km ao sudeste da cidade de Boa 
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Viagem), onde podem ser observados cristais de piri-
ta e calcopirita ainda preservados do intemperismo. 
Em geral, pirita e calcopirita encontram-se em asso-
ciação com magnetita em rochas quartzo-feldspáticas  
pegmatíticas (Figura 3.5 E, F e G). 

 
3.2. GEOLOGIA ESTRUTURAL

As principais informações publicadas sobre a 
evolução estrutural do Maciço de Troia foram apre-
sentadas por Pessoa e Archanjo (1984), seguidas pelo 
trabalho de Oliveira e Cavalcante (1993). Segundo 

Figura 3.4 -  (A) Aspecto dos ortognaisses Mirador aflorando na forma de lajedos; (B) Detalhe do ortognaisse Mirador; 
(C) Afloramento na BR-226, no flanco W da Serra das Pipocas, mostrando nível de paragnaisses (escuro) em contato 

com ortognaisse granítico da Suíte Bananeira, ambos dobrados segundo deformação Dn+1, empurrão para NW;  
(D) Detalhe do ortognaisse (da foto E ao lado) com fenocristais de feldspato potássico na forma de augen (facoidal);  

(E) Ortognaisse porfirítico (Suíte Bananeira) de composição quartzo-monzonítica (na BR-020);  
(F) Granito rosa (Suíte Bananeira), equigranular e isotrópico.

Pessoa e Archanjo (1984), três principais fases de de-
formação foram identificadas. O primeiro evento de 
deformação (D1) resultou em dobramento intrafolial 
e bandeamento gnáissico, o segundo (D2) caracteri-
zado pelas dobras assimétricas associadas à tectôni-
ca de empurrão, com transporte para NW, e (D3) o 
último evento de deformação, está relacionado a do-
bras abertas de eixo horizontal (PESSOA; ARCHANJO, 
1984). Segundo Oliveira e Cavalcante (1993), cinco 
eventos de deformação foram caracterizados; Dn-1, 
Dn, Dn+1, Dn+2, Dn+3 e Dn+4. Em resumo, os even-
tos Dn-1 e Dn são reconhecidos apenas por planos de 
foliação e localmente dobras intrafoliais, o Dn+1 está 
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Figura 3.5 - (A) Mistura de magma entre fácies quartzo-monzonítica (porfirítica) com fácies monzonítica (afanítica);  
(B) Ortognaisse granítico com cristais de magnetita (Mag) ao longo de níveis com alteração hidrotermal 

(potassificação); (C) Cristais de magnetita (Mag) em nível pegmatítico associado a ortognaisses da Suíte Bananeira;  
(D) Plano de falha em fácies monzonítica da Suíte Bananeira, com destaque para cristais de calcopirita (Cpy) 

deformados e alterados para de malaquita (Mal); (E) Aglomerado de pirita (Py) em contato de fácies  
primitiva fina (diorítica) com fácies tardia quatzo-feldspática; (F), (G) e (H) Calcopirita e  

magnetita em rocha quartzo-feldspática de textura pegmatítica.

3.2.1. Fases de deformação

Com base nos trabalhos anteriores citados aci-
ma e nas observações de campo deste projeto, será 
apresentado aqui um quadro da evolução estrutural 
do Maciço de Troia, compondo-se de 4 eventos de 
deformação (Dn, Dn+1, Dn+2 e Dn+3).

 O registro de um evento precursor na área 
(Dn) é marcado pela foliação Sn, ocorrendo para-
lela ao acamamento (So) (badamento composicio-
nal) nas rochas metassedimentares (Figura 3.3 A, 
B, C e D). A foliação Sn//So apresenta-se dobrada 
pelo evento Dn+1, que corresponde a uma tectôni-
ca tangencial (empurrão), de transporte tectônico 

relacionado tectônica tangencial (empurrão), o Dn+2 
e Dn+3 estão associados à deformação transcor-
rente de cinemática dextral, e o evento Dn+4 even-
to associado a zonas de cisalhamento dúctil-rúpil 
na direção NW e dobras abertas de eixo horizontal 
(OLIVEIRA; CAVALCANTE, 1993). De acordo com es-
tes trabalhos, o evento de deformação tangencial é o 
mais expressivo na área, considerado como o evento 
D2 por Pessoa e Archanjo (1984) e Dn+1 por Oliveira 
e Cavalcante (1993). O evento de deformação asso-
ciado às zonas de cisalhamento transcorrentes dex-
trais foi descrito apenas pelo trabalho de Oliveira e 
Cavalcante (1993) (mapeamento 1:100.000), mas 
não identificado pelo mapeamento em escala local 
de Pessoa e Archanjo (1984).]
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para W/NW (Figura 3.4 C). As estruturas associadas 
a esta tectônica de empurrão (Dn+1) são principal-
mente as dobras assimétricas com vergência para 
W/NW, dobras isoclinais e recumbentes, planos de 
foliação Sn+1 e lineações Ln+1 (down dip) (Figura 
3.4 C e 3.6 A e B). O evento Dn+2 representa um 
estágio transcorrente, com desenvolvimento de zo-
nas de cisalhamento com direção NE-SW e cinemá-
tica predominantemente dextral. Para este evento 
transcorrente, associa-se o desenvolvimento de 
uma foliação Sn+2 e uma lineação Ln+2, com cai-
mento aproximado de 30 a 45º para N40E. A folia-
ção Sn+2 concentra-se nas proximidades de zonas 
de cisalhamento e apresenta alto angulo de mergu-
lho, ocorre espaçada, apresentando-se como faixas 

miloníticas, onde as foliações Sn//Sn+1 tendem 
a ser paralelizados em zonas de alta deformação 
(Figura 3.6 C). O último evento registrado na área 
refere-se ao evento Dn+3, que representa um es-
tágio de deformação caracterizado por estruturas 
rúptil-dúcteis, como falhas e fraturas de direções 
predominantemente NW-SE e cinemática sinistral 
(Figura 3.6 D). Planos de clivagem espaçados, ge-
rados em baixa temperatura, caracterizam as folia-
ções Sn+3, associadas a dobras de arraste ao logo 
de falhas WNW-ESE (Figura 3.6 D). Algumas dobras 
abertas de plano axial vertical, que se apresentam 
sobre os planos de foliações Sn//Sn+1 (e.x. Figura 
3.3 B), também são interpretadas como referentes 
a esta fase tardia Dn+3. 

Figura 3.6 - (A) Dobra recumbente em paragnaisse (metagrauvaca) com foliação Sn+1 plano axial (evento Dn+1);  
(B) Dobra recumbente em metagabro da região de Troia, com detalhe para foliação Sn dobrada e Sn+1 plano axial 

(evento Dn+1); (C) Foliações Sn e Sn+1 paralelas sendo transpostas por foliações miloníticas espaçadas Sn+2  
(evento Dn+2) (esboço estrutural ao lado). (D) Dobra de arraste com cinemática sinistral ao longo de plano de falha  

ruptil-dúctil de direção NW-SE do evento Dn+3 (esboço estrutural ao lado).
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Os dados estruturais coletados em campo são 
planos de foliação, lineações, eixos de dobras e es-
truturas rúptil-dúcteis (fraturas e falhas). Os planos 
de foliação medidos na área apresentam direção NE-
SW e mergulhos médios de 30-40º para SE (Figura 
3.7 A), que em geral representam as foliações Sn//
Sn+1. Planos de foliação com mergulhos para NW 
também estão presentes (Figura 3.7 A), provavel-
mente refletindo dobras assimétricas regionais, as-
sociadas ao evento Dn+1. As lineações medidas em 
campo evidenciam duas gerações distintas, uma line-
ação (Ln+1) de alto rake, sendo down dip aos planos 
de foliação, e outra (Ln+2) com baixo rake, associada 
a uma movimentação transcorrente (Figura 3.7 B). 
A lineação Ln+2 é paralela a maior parte das medi-
das de eixo de dobra na região, evidenciando uma 
alta taxa de deformação associada ao evento Dn+2 
(Figura 3.7 B e C). Medidas de eixo de dobras em ge-
ral mostram mergulhos de 30-45º para NE (Figura 
3.7 C). Provavelmente, os eixos de dobras (horizon-
tais) associados ao evento Dn+1 foram rotacionados 

durante o evento Dn+2. Por fim, representando as 
estruturas rúptil-dúcteis, medidas de falhas e fra-
turas associadas ao evento Dn+3, evidenciam um 
padrão estrutural de par conjugado de direção pre-
dominante no quadrante WNW-ESE (Figura 3.7 D).

Este quadro simplificado para a evolução estru-
tural do Maciço de Troia, compondo-se de 4 eventos 
de deformação (Dn, Dn+1, Dn+2 e Dn+3) é provavel-
mente resultado de um evento progressivo Dn+1, 
Dn+2 e Dn+3, com um tensor de compressão (σ1) na 
direção WNW-ESE (Figura 3.8). 

3.2.2. Interpretação estrutural sobre imagens 
de aerogeofísica e sensores remotos 

Neste item, interpretações sobre imagens ae-
rogeofísicas e de sensores remotos foram confron-
tadas com o modelo estrutural da área com intuito 
principal de discutir o controle estrutural da mine-
ralização aurífera.

Figura 3.7 - Medidas estruturais da região da sequência Serra das Pipocas: (A) Polo dos planos de foliação com linha  
de contorno da densidade dos pontos; (B) Medidas de lineação com linha de contorno referente; (C) Medidas de eixo  

de dobra com linha de contorno referente; (D) Diagrama roseta da densidade de medidas para falhas e fraturas.
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3.2.2.1. Magnetometria e interpretação 
estrutural

Lineamentos interpretados sobre a imagem mag-
netométrica (1º derivada vertical) mostram que o prin-
cipal trend magnético ocorre na direção NE-SW (Figuras 
3.9 A e B). Esta direção, provavelmente corresponde 

Figura 3.9 - A) e (B) Imagem magnetométrica (1º derivada vertical) com lineamentos interpretados; (C) Diagrama 
roseta com direção de lineamentos magnéticos interpretados como estruturas dúcteis (valor médio em N50E);  
(D) Diagrama roseta com direção de lineamentos magnéticos interpretados como estruturação rúptil-dúctil.

com a orientação dos principais minerais ferro-mag-
nesianos que cristalizaram (ou recristalizaram) durante 
ao último evento tectôno-termal Dn+2. No entanto, as 
terminações abruptas destes lineamentos magnéticos 
evidenciam a estruturação rúptil-dúctil da área, com 
predomínio de falhas na direção NW-SE. Estas estru-
turas rúptil-dúcteis (mais frias), não são magnéticas, e 
em geral, ocorrem deslocando os lineamentos magné-
ticos (zonas de cisalhamento) (Figuras 3.9 A e B). A par-
tir de medidas de azimute, os dados dos lineamentos 
interpretados foram lançados em diagramas rosetas 
(Figura 3.9 C e D), mostrando-se compatíveis com as 
estruturas medidas em campo (Figura 3.7). A direção 
dos lineamentos magnéticos (dúcteis) é predominan-
temente NE-SW, com valor médio em N50E (Figura 3.9 
C), enquanto que os lineamentos rúptil-dúcteis têm 
duas famílias bem definida na direção NW-SE, com pa-
drão de par conjugado (Figura 3.9 D), compatível com 
as medidas de campo (Figura 3.7 D).  

3.2.2.2. Gamaespectrometria e interpretação 
estrutural

Extraídos da imagem gamaspectrométrica (com-
posição ternária RGB= K, eTh, U), o padrão estrutural 
dos traços de foliação da área (Figuras 3.10 A e B) evi-
dencia um terreno fortemente dobrado pelo evento 

Figura 3.8 - Modelo esquemático para as três principais 
fases de deformação na área, sendo o tensor de 
compressão (σ1) na direção WNW-ESE. Foliação 

 Sn é referente ao evento anterior Dn.
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Dn+2, no qual as foliações Sn, Sn+1 e Sn+2 tendem a 
se paralelizar (Figuras 3.10 C e D). Este padrão regional 
observado (Figuras 3.10 C e D) é também reproduzi-
do em escala de afloramento (Figuras 3.7 C). O even-
to Dn+2 é regionalmente associado às grandes zonas 
de cisalhamento trancorrente de cinemática dex-
tral, principalmente a zona de cisalhamento Senador 
Pompeu, que limita o Maciço de Troia na porção su-
deste (Figura 2.2). Claramente, o padrão observado 
pelos traços de foliação (Figuras 3.10 B e C) refere-se 
ao dobramento dos planos de foliação Sn//Sn+1, no 
qual a foliação Sn+2 é o plano axial (Figuras 3.10 D). 
Os lineamentos extraídos da imagem magnetométri-
ca (1º derivada vertical) são exatamente o registro da 
direção plano axial Sn+2, refletindo a somatória de 
minerais magnéticos que se cristalizaram e/ou recris-
talizaram na direção NE-SW (valor médio em N50E) 
durante o evento Dn+2 (Figuras 3.9 C e 3.10 C).

Figura 3.10 - (A) Imagem ternária (RGB) gamaespectrométrica com interpretação dos traços de foliação na área; 
(B) Imagem ternária com transparência para ressaltar os traços de foliação interpretados; (C) Imagem ternária com 

traços de foliação junto aos lineamentos magnéticos extraídos de imagem magnetométrica; (D) Detalhe dos traços de 
foliação evidenciando estruturação plano-axial dos lineamentos magnéticos, e tendência de paralelismos entre  

as foliações Sn, Sn+1 e Sn+2. A área da figura corresponde à área do mapa geológico da Figura 3.1.

Na interpretação de imagem aeromagnética 
reduzida ao polo (reduced to pole – RTP), que ressalta 
estruturas profundas (entre 3 a 10 Km), as grandes 
zonas de cisalhamento da área são visivelmente deli-
neadas (Figura 3.11). Nesta imagem, os principais 
alvos do depósito de ouro de Pedra Branca, estão 
balizados por uma estrutura bem marcada na direção 
NE-SW, denominada aqui de Zona de Cisalhamento 
Serra das Pipocas (ZCSPi), que provavelmente, tem 
um papel importante nas mineralizações de ouro da 
região (Figura 3.11). Na imagem aeromagnética RTP, 
é possível observar a direção de mergulho das estru-
turas, evidenciada pela assimetria do sinal magnético. 
Estruturas com alto ângulo de mergulho (verticais) 
são simétricas no sinal magnético, enquanto que 
estruturas com baixo ângulo de mergulho apresentam 
assimetria no sinal magnético. Nesta imagem, fica evi-
dente o mergulho para SE da zona de cisalhamento 
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Serra das Pipocas, enquanto que a zona de ciasalha-
mento Tauá (ZCT), por exemplo, apresenta planos de 
cislhamento com mergulho vertical (Figura 3.11).

3.2.2.3. Interpretação estrutural  
sobre imagem MDT e LANDSAT-8

Sobre a imagem do Modelo Digital de Terreno 
(MDT) (Processamento de SRTM, 35º de inclinação, 
azimute 0º), foi feita a interpretação dos lineamen-
tos com intuito de ressaltar as estruturas rúptil-
-dúcteis do quadrante NW (omitindo lineamentos 
NE) (Figura 3.12 A). O padrão obtido pelo diagrama 
roseta (Figura 3.12 B) é similar aos dados medidos 
em campo, com a mesma orientação média das fra-
turas (Figura 3.7 D). Conforme exposto anteriormen-
te, o tensor regional de compressão (σ1) encontra-se 
na direção WNW-ESE, eportanto, posicionamos o 

Figura 3.11 - Imagem aerogeofísica do campo magnético anômalo reduzido ao polo,  
ressaltando estruturas de 3 a 10 Km de profundidade. 

modelo estrutural de Riedel na tentativa de discutir 
algumas feições de estruturas rúptil-dúcteis da área 
(Figura 3.12 C). Nota-se que a principal direção das 
estruturas rúptil-dúcteis corresponde com a dire-
ção das falhas R e R’ do sistema de Riedel (Figuras 
3.12 B e C). Adicionalmente, os diques Guaribas, 
uma manifestação fissural de magmatismo pós-co-
lisional neoproterozoico (~580-560 Ma) (ARCHANJO; 
HOLLANDA, 2013), encontram-se paralelos segundo 
a direção do σ1, e paralelos à direção esperada para 
as a fraturas extensionais T (tension gashs) do siste-
ma de Riedel (Figuras 3.12 A e C).

Os diques Guaribas são feições lineares mar-
cantes na imagem de satélite próximo à área do de-
pósito de ouro de Pedra Branca (Figura 3.13 A). Na 
interpretação simplificada das feições estruturais so-
bre imagem LANDSAT-8, próximo à área do depósito, 
nota-se a colocação do enxame dos diques Guaribas 
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Figura 3.12 - (A) Imagem do MDT com interpretação dos lineamentos rúptil-dúcteis (pontos em vermelho 
 referentes aos alvos do depósito de ouro de Pedra Branca); (B) Diagrama roseta com direção azimutal dos lineamentos 

rúptil-dúcteis; (C) Modelo estrutural de Riedel, com σ1 posicionado paralelamente à direção dos diques Guaribas.

Figura 3.13 - (A) Imagem LANDSAT-8 (217/64) composição RGB-567, com destaque para feições  
lineares dos diques Guaribas e localização dos alvos estudados do depósito de ouro de Pedra Branca;  

(B) Imagem LANDSAT-8 (60% de transparência) com interpretação estrutural ao redor dos diques Guaribas;  
C) Modelo estrutural de Riedel, com σ1 posicionado paralelamente à direção dos diques Guaribas;  

(D) Exemplo de campo para dique de composição quartzo monzonítica, sem registro de deformação dúctil.
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sobre influência de duas falhas com cinemáticas 
distintas entre elas (Figura 3.13 B). Estas falhas são 
aproximadamente paralelas a direções R e R’ do sis-
tema de Riedel, assumindo que estes diques intru-
dem ao longo de fraturas extencionais, paralelas ao 
σ1 regional (Figura 3.13 B e C). 

3.2.3. Deformação Paleoproterozoica vs. 
Neoproterozoica

As idades das diferentes fases de deformação 
na região de Troia, ainda não se encontram bem 
estabelecidas. Por exemplo, para o caso da tec-
tônica tangencial Dn+1, ou D2 segundo Pessoa e 
Archanjo (1984), alguns autores interpretam como 
registro da tectônica Brasiliana/Pan-africana (~600-
580 Ma), responsável pela estruturação de nappes 
durante aglutinação do supercontinente Gondwana 
(ARTHAUD; HARTMANN, 1986; CABY; ARTHAUD, 
1986). Segundo estes autores, a concordância das 
estruturas do embasamento com as sequências de 
rochas metassedimetares neoproterozoicas suge-
rem que a tectônica brasiliana foi penetrativa, tanto 
no embasamento quanto nas sequências de rochas 
metassedimentares (ARTHAUD; HARTMANN, 1986; 
CABY; ARTHAUD, 1986). No entanto, outros auto-
res advogam que a tectônica tangencial na região 
do Maciço de Troia é registro de uma deformação 
de idade paleoproterozoica associada ao evento 
Eburneano/Transamazônico (PESSOA et al., 1986; 
OLIVEIRA; CAVALCANTE, 1993). Estes autores 
baseiam-se no fato de que a suíte intrusiva Cedro, 
representada por leucogranitos (tipo-S) da região 
central do Maciço de Troia (Figura 3.1), apresentam 
idades isocrônicas Rb-Sr (rocha total) entre 1700 
Ma e 2100 Ma e aparenta representar injeções sin-
-tectônicas em relação ao evento tangencial Dn+1. 
Estas idades Rb-Sr sugerem que os leucogranitos da 
suíte Cedro formaram-se durante o ciclo orogênico 
Transamazônico (ca. 2.1-2.0 Ga), mas com alguma 
perda de Sr radiogênico durante o ciclo Brasiliano, 
refletindo nas idades “rejuvenescidas” (e.x. 1700 
Ma) (PESSOA et al., 1986). De acordo com Oliveira 
e Cavalcante (1993) e Pessoa et al. (1986) estas ida-
des Rb-Sr para suíte Cedro evidenciam que nem todo 
domínio do Maciço de Troia apresenta-se isotopica-
mente reequilibrado pelo evento tectôno-termal 
Brasiliano/Pan-Africano (~600-580 Ma).   

Considerando que as deformações Dn+1, Dn+2 e 
Dn+3 sejam de carater progressivo, a colocação dos 
diques Guaribas (em ~580-560 Ma) ao longo desta 
direção (σ1), sugere que as deformações sejam de 
idade neoproterozoica (Figura 3.14). Nesta linha de 
raciocínio, a deformação (Dn) mais antiga (de idade 
Paleoproterozoica?), é representada apenas pela 

foliação Sn, reorientada intensamente pelas defor-
mações Dn+1 e Dn+2 de idade neoproterozoica. No 
entanto, no que tange às mineralizações auríferas 
do depósito de Pedra Branca, se a mineralização é 
de idade paleoproterozoica (ca. 2029 Ma, ver item 
3.4.2), fica a dúvida se esta foi somente deforma-
da (retrabalhada) pelo evento tectono-termal do 
Neoproterozoico (ciclo Brasiliano) ou houve também 
remobilizações e novo evento mineralizador. Para 
tanto, ainda são necessárias maiores informações 
geocronológicas para datar os respectivos eventos 
de deformação e mineralização.

Ao analisamos as estruturas em escala regional, 
nota-se uma configuração estrutural conduzida por 
grandes zonas de cisalhamento de direção NE-SW 
e cinemática dextral, representadas principalmente 
pela zona de cisalhamento Senador Pompeu e pela 
zona de cisalhamento Sobral-Pedro-II (Figura 3.14). 
Nesta visão regional, o Maciço de Troia encontra-se 
arrastado (drag fold) pela a zona de cisalhamento 
Senador Pompeu, na qual se alojam granitoides sin-
-transcorrentes de idade neoproterozoica (ca. 580-
590 Ma) (NOGUEIRA, 2004) (Figura 3.14). Tendo 
em vista esta configuração estrutural regional, é 
sugestivo que o principal evento de deformação re-
gistrado no Maciço de Troia seja de idade neoprote-
rozoica, estruturado com σ1 na direção WNW-ESE 
(Figura 3.14). Segundo Monié et al (1996), as ida-
des Ar-Ar em anfibólio e biotita ao longo da zona 
de cisalhamento Senador Pompeu variam entre ca. 
575 e 522 Ma. Este registro estrutural, conduzido 
por grandes zonas de cisalhamento de cinemática 
dextral, é identificado neste projeto como evento 
Dn+2 e regionalmente associado à extrusão tectô-
nica de toda extensão da Província Borborema (e.x. 
GANADE DE ARAÚJO et al., 2013). 

No entanto, quando analisamos o mapa geoló-
gico da área (Figura 3.1), e a imagem aeromagnéti-
ca reduzida ao polo (Figura 3.11) é sugestivo que a 
zona de cisalhamento da Serra das Pipocas (ZCSPi) 
represente um limite de terrenos entre a sequên-
cia granito-greenstone e o embasamento arqueano 
(Complexo Cruzeta) (Figura 3.15). A ZCSPi provavel-
mente apresenta um controle estrutural de 1º ordem 
para a mineralização aurífera desta região (Figura 
3.11 e 3.15), sendo uma importante estrutura de di-
mensões transcrustais por onde circularam grande 
quantidade de fluidos hidrotermais. Sendo assim, 
com interpretação no perfil geológico da área, um 
limite de terreno ao longo da ZCSPi pode ser inferido, 
configurando uma provável zona de sutura fantasma 
(cryptic suture) de idade paleoproterozoica (Figura 
3.15). Esta estrutura pode representar um dos prin-
cipais condutos de magmas (ex: granitoides da Suíte 
Bananeira) e fluidos na região podendo estar intima-
mente associado com a mineralização aurífera do 
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Figura 3.14 - Modelo tectônico com ênfase na granitogênese e zonas de cisalhamento regionais. (ZCSP-II= Zona de 
cisalhamento Sobral-Pedro-II, ZCP= Zona de cisalhamento Paramoti, ZCSP= Zona de cisalhamento Senador Pompeu;  

ZTC= Zona de cisalhamento Tauá, ZCRG= Zona de cisalhamento Rio Groaíras). Idades U-Pb em zircão para granitóides sin 
a tardi-transcorrência são referentes; (a) Nogueira (2004), (b) Santos et al. (2013), (c) Fetter (1999) e Braga et al. (2016).

Figura 3.15 - Perfil geológico da área com interpretação de limite de terreno Arqueano-Paleoproterozoico  
do Maciço de Troia. Localização A-B do perfil na Figura 3.1.
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depósito de Pedra Branca (Figura 3.15). Nesta linha 
de raciocínio, junto a obtenção da idade paleoprote-
rozoica para mineralização aurífera (ca. 2029 Ma, ver 
item 3.4.2), é sugestivo que a mineralização aurífera 
na região seja originalmente associada a orogênese 
Eburneana/Transamazônica, associada a um evento 
tectônico Dn, e posteriormente deformada (remobi-
lizada?) pelas deformações progressivas Dn+1, Dn+2 
e Dn+3 de idade neoproterozoica.

3.3. LITOGEOQUÍMICA

3.3.1.  Rochas metavulcânicas

Foram analisadas 31 amostras de rochas meta-
vulcânicas da Sequência Serra das Pipocas, sendo 
representadas, principalmente por anfibolitos (pre-
dominantes), granada-anfibolitos e clorita-xistos, 
que se encontram intercalados com xistos e meta-
grauvácas da unidade inferior da sequência. Em cam-
po, os anfibolitos são bastante homogêneos, sem 
bandamentos e/ou variações composicionais visíveis 
em afloramento, descartando a hipótese de protóli-
to sedimentar.

Considerando processos pós-magmáticos, 
como intemperismo e metamorfismo, elementos 
considerados móveis (ex: K, Rb, Na) devem ser tra-
tados com cautela nos diagramas. No entanto, ele-
mentos considerados menos móveis (ex: Ti, Nb, Zr 
e Th) não são afetados por processos pós-magmáti-
cos, sendo então utilizados para identificar as carac-
terísticas originais do magma (ROLLINSON, 1993). 
Sendo assim, muitos diagramas discriminantes de 
ambiente tectônico são encontrados na literatura, 
sendo em geral construídos com elementos de alto 
potencial iônico, conhecidos em inglês como high 
field streigth elements (HFSE) (ROLLINSON, 1993). 

Estes elementos (ex: Zr, Ti, Nb, ETR, Th, U e Ta) são 
incompatíveis, e em geral não são móveis em pro-
cessos pós-magmáticos (ex: metamorfismo e hidro-
termalismo) (ROLLINSON, 1993).

 Com base na análise integrada de diversos 
diagramas que são apresentados aqui, três grupos 
de rochas metavulcânicas são individualizados, 
cujos protólitos provavelmente representam; basal-
tos andesíticos (grupo 1), basaltos (grupo 2) e ba-
saltos de alto-Mg (alto magnésio) (grupo 3) (Figuras 
3.16, 3.17 e 3.18).

 As rochas do grupo 1 (basaltos andesíticos) 
apresentam teores de SiO2 entre 52,8 e 55,1 %, com 
teores de MgO variando de 4,87 a 7,54 % e valores de 
mg# (=100.MgO/MgO+FeOt) [proporção molar] que 
em geral variam entre de 47,64 e 59,26 (FeOt % foi 
calculado por Fe2O3t % * 0,8998) (Anexo 1A). Para as 
rochas metavulcânicas do grupo 2 (basaltos), teores 
de SiO2 variam entre 47,6 e 52,8 %, MgO variando 
de 5,1 a 7,73 % e valores de mg# ente 34,89 e 54,26, 
enquanto que para as rochas do grupo 3 (basaltos de 
alto-Mg) os valores de SiO2 variam entre 46,7 e 57 %, 
MgO de 9,33 a 17,20 % e valores de mg# ente 61,22 e 
73,78 % (Anexo 1A e B). Os valores de mg# inferiores 
a 63 (grupos 1 e 2), são característicos de magmas di-
ferenciados, diferente de um magma primitivo (gru-
po 3) onde alguns dos valores são próximos de 80.

No diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971), 
as amostras em geral apresentam um trend toleíti-
co (alinhamento em direção a extremidade do FeO) 
(Figura 3.16 A). Neste diagrama, as rochas metavul-
cânicas do grupo 1 (basaltos andesiticos) aproximam-
-se mais da extremidade A (Álcalis = Na2O+K2O) em 
relação aos outros grupos, enquanto que as rochas 
do grupo 3 (basaltos de alto-Mg) plotam próximas 
da extremidade MgO (Figura 3.16 A). No diagrama 
de Jensen (1976), as amostras do grupo 1 (basaltos 

Figura 3.16 - (A) Diagrama classificatório AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971); (B) Diagrama classificatório de Jensen (1976).
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Figura 3.17 - (A) Diagrama TAS (SiO2 vs. Na2O+K2O) (% em peso) com campos de Le Maitre (2002). 

Figura 3.18 - Diagrama de variação de elementos maiores (Al2O3, CaO, Na2O, TiO2, FeOt, SiO2) vs. MgO,  
todos em porcentagem em peso (% em peso). (FeOt foi calculado por Fe2O3*0,8998). Setas indicam evolução  

do magma em função da cristalização fracionada de minerais máficos.
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Figura 3.19 - Diagrama Nb/Yb vs. Th/Yb com campos para basaltos de arcos oceânicos e arcos continentais  
segundo Pearce e Peate (1995) (N-MORB= basaltos de cadeia meso-oceânica normal e E-MORB= basaltos de cadeia 

meso-oceânica enriquecidos). O campo para basaltos de arcos oceânicos Cenozoicos foi extraído de Polat et al. (2011).

andesiticos) situam-se próximas ao campo de ba-
saltos cálcio-alcalinos enquanto que as do grupo 2 
(basaltos) inserem-se no campo de basaltos toleíti-
cos de alto-Ferro (Figura 3.16 B). Neste diagrama as 
amostras do grupo 3 (basaltos de alto-Mg) situam-se 
em geral no campo de basaltos komatiíticos (Figura 
3.16 B). 

Segundo visualização das amostras no diagrama 
TAS (Total Alkalis vs. Silica) com campos de Le Maitre 
(2002), estas se classificam como subalcalinas, e plo-
tam no campo de basaltos e basaltos andesíticos, 
intercalando o limite entre rochas básicas e interme-
diárias (Figura 3.17). 

Os trends lineares descendentes nos diagramas 
MgO vs. Al2O3 e vs. TiO2 e são consistentes com um 
controle de minerais máficos (ex., olivina) na cristaliza-
ção fracionada (Figura 3.18). Em geral, nestes diagra-
mas, as amostras do grupo 1 (basaltos andesíticos) e 
grupo 2 (basaltos) se alinham em trends descendentes 
com algumas amostras do grupo 3 (basaltos de alto-
-Mg), sugerindo provável relação genética entre elas, 
com evolução por cristalização fracionada (Figura 
3.18). No entanto, os teores de SiO2 não apresentam 
direta correlação com MgO. Adicionalmente, algu-
mas amostras do grupo 3 (basaltos de alto-Mg) não 
se alinham a estes trends, podendo representar a ní-
veis cumuláticos associados (Figura 3.18). Quanto a 
interpretação do MgO vs. CaO e Na2O, podem haver 
controvérsias, pois estes elementos são muito móveis 

durante alterações hidrotermais e metamorfismo. No 
diagrama de MgO vs. CaO não é observado nenhum 
alinhamento, enquanto que o Na2O apresenta uma 
correlação linear negativa com o MgO, condizente 
com a lógica de fracionamento, onde ele enriquece ao 
passo que o MgO diminue (Figura 3.18).

Para o diagrama Th/Yb vs. Nb/Yb segundo 
Pearce e Peate (1995), basaltos de cadeias oceânicas 
tipo N-MORB e E-MORB apresentam uma variação 
composicional que plotam ao longo de um campo 
diagonal de variação (Figura 3.19). Magmas máficos 
que tenham interagido com material crustal durante 
sua ascensão, ou magmas com componentes de sub-
ducção, tendem a se movimentar para altos valores 
de Th/Yb, acima do campo diagonal de basaltos oce-
ânicos N-MORB e E-MORB (Figura 3.19).

Para as amostras metavulcânicas máficas/in-
termediárias da sequência Serra das Pipocas nota-
-se que estas plotam acima do campo diagonal para 
basaltos de cadeias oceânicas, apresentando alta 
razão Th/Yb, se posicionando no campo para ba-
saltos de arcos oceânicos e/ou continentais (Figura 
3.19). Para comparação inserimos também o campo 
para basaltos de arcos oceânicos Cenozoicos compi-
lado de Polat et al. (2011). Segundo estes autores, 
os anfibolitos (metabasaltos) arqueanos estudados 
no sudoeste da Groenlândia (Isua greenstone belt) 
plotam neste campo de basaltos de arcos oceânicos 
e, portanto, são interpretados como originados em 
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ambientes de supra-subducção (retro-arco, arco, 
ante-arco). Basaltos de arco enriquecidos em Th e Ta 
são provavelmente originados por magmas gerados 
a partir de um manto metassomatizados por fluidos 
em zona de subducção (PEARCE, 2008).

Nos diagramas de elementos terras raras (ETR) 
normalizados ao condrito (Figura 3.20) nota-se que as 
amostras dos grupos 1, 2 e 3, em geral apresentam-
-se fracionadas, com razão (La/Yb)N bem maior do 
que 1. A somatória de elementos terras raras (∑ETR) 
também é similar entre os grupos, variando entre 27 
e 67 ppm. As amostras grupo 2 (basaltos) são as que 
apresem os maiores conteúdos de ETR, com valores 
de ETR/condritos geralmente maiores que 10 (Figura 
3.20). Em relação as anomalias de Európio (Eu), em 
geral as amostras do grupo 1 e 2 apresentam pouca 
ou nenhuma anomalia de Eu, com valores de Eu/Eu* 
geralmente próximos de 1, enquanto que as amos-
tras do grupo 3 geralmente apresentam anomalias 
positivas de Eu (Figura 3.20). Nos diagramas multie-
lementares normalizados ao N-MORB (basaltos de 
cadeias meso-oceânicas), segundo valores de Sun e 
McDonough (1989), nota-se que as amostras dos gru-
pos 1, 2 e 3 apresentam enriquecidas em elementos 
incompatíveis (ex., Cs, Rb, Th, U, K, La...) em relação 
a basalto N-MORB (Figura 3.20). Para elementos me-
nos incompatíveis (ex., Zr, Ti, Y, Yb, Lu...), as amostras 
apresentam padrão mais retilíneo, mostrando valo-
res similares aos de basaltos N-MORB (Figura 3.20). 
Em geral, todas as amostras apresentam anomalias 
positivas de Th e negativas de Nb (Figura 3.20). Para 
elementos como Th e Nb, estes estão provavelmen-
te refletindo enriquecimento e/ou empobrecimento 

Figura 3.20 - Diagramas para os elementos terras raras com valores normalizados ao condrito segundo Boyton (1984) 
e diagramas multielementar com valores normalizados ao N-MORB (basaltos de cadeia meso-oceânica - normais) 

segundo Sun e McDonough (1989).

destes elementos na fonte. Estas características su-
gerem uma origem em manto heterogêneo, previa-
mente metassomatizado por fluidos e/ou magmas 
em ambiente de subducção (PEARCE, 2008). 

3.3.2. Granitoides
 
Foram analisadas 50 amostras de rochas meta-

plutônicas intrusivas na Sequência Serra das Pipocas 
e seu entorno, sendo representadas por metatonali-
tos (ortognaisses Mirador) e ortognaisses potássicos 
da Suíte Bananeira (Anexos C, D e E). 

No diagrama AFM todas as amostras apresen-
tam-se no campo de rochas cálcio-alcalinas (Figura 
3.21 A). Em relação ao índice de saturação em alu-
mínio, as amostras dos ortognaisses graníticos da 
Suíte Bananeira plotam no campo das rochas pe-
raluminosas, enquanto que restante se classifica 
como rochas metaluminosas (Figura 3.21 B). No 
diagrama QAP de Streckeisen (1976) com os tren-
ds de diferenciação segundo Lameyre e Bowder 
(1982), as amostras dos ortognaisses tonalíticos 
(Mirador) classificam-se como tonalitos e seguem 
um trend toleiítico e/ou cálcio-alcalino de baixo-K,  
enquanto que as amostras dos granitoides da Suíte 
Bananeira seguem um trend cálcio-alcalino de alto-K 
(Figura 3.21 C).

Nos diagramas de variação de SiO2 vs. elemen-
tos maiores (% em peso) e traços (ppm) notamos 
uma correlação negativa de SiO2 com TiO2, MgO, 
CaO e TiO2 e positiva para K2O (Figura 3.22). Na va-
riação de SiO2 e MgO para o conjunto de amostras, 
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Figura 3.21 - Diagramas discriminantes para os granitoides da região da Serra das Pipocas. (A) Diagrama AFM  
(IRVINE; BARAGAR, 1971); (B) Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de 
Shand (1943) em  (MANIER; PICCOLI, 1989) para discriminar composições metaluminosa, peraluminosa e peralcalina;  

(C) Diagrama QAP segundo Streckeisen (1976) e trends de diferenciação segundo Lameyre e Bowder (1982).

os enclaves máficos são os mais primitivos, com SiO2 
aproximadamente entre 55 e 56 % e MgO entre 4 
e 6 % (Figura 3.22). Os ortognaisses graníticos são 
os mais (evoluídos), com valores de SiO2 aproxi-
madamente entre 68 e 75 % e MgO entre 0,5 e 0,9 
% (Figura 3.22). No diagrama SiO2 vs. Na2O (% em 
peso) nota-se que os ortognaisses Mirador apresen-
tam maior conteúdo em Na2O, com valores entre 3,6 
e 4,7 % (Figura 3.22).

Nos diagramas de variação de SiO2 (% em peso) 
vs. Elementos traços (ppm) notamos maior variação 

dos elementos La, Zr e Ba nos ortognaisses graníticos 
da Suíte Bananeira, sugerindo provável evolução por 
cristalização fracionada (Figura 3.22). 

No diagrama de SiO2 vs. K2O (% em peso) com 
campos de classificação de séries magmáticas se-
gundo Peccerillo e Taylor (1976), as amostras da 
Suíte Bananeira apresentam-se entre os campos 
cálcio-alcalino de alto-K e shoshonítico (Figura 3.23 
A). Neste diagrama, as amostras dos ortognaisses 
Mirador inserem-se no campo de rochas cálcio-al-
calinas de médio-K, evidenciando o baixo conteúdo 
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Figura 3.22 - Diagramas de variação de SiO2 (% em peso) vs. Elementos maiores (Al2O3, CaO, MgO, Na2O, TiO2 e K2O) 
(% em peso) e traços (La, Zr e Ba) (ppm). Seta indica provável evolução por cristalização fracionada dos  

ortognaisses graníticos.

em potássio destas rochas em relação aos granitoi-
des da Suíte Bananeira (Figura 3.23 A). No diagrama 
de variação de sílica (SiO2) em função de K2O/Na2O, 
notamos que a maioria das amostras dos ortognais-
ses Mirador se enquadram na classificação de rochas 
trondhjemíticas (Tdh) segundo Barker e Arth (1976), 
sendo estas rochas ricas em sílica (SiO2 > 64 %) e bai-
xa razão K2O/Na2O (< 0,5) (Figura 3.23 B). 

Notando que as amostras dos ortognaisses 
Mirador se enquadram em rochas magmáticas com 
razão K2O/Na2O similares as rochas trondhjemíticas, 

utilizamos alguns diagramas para explorar melhor esta 
assinatura. Por exemplo, no diagrama ternário Na-K-
Ca (em proporção molecular) mostrando tendência 
para séries Cálcio-Alcalina e Trondhjemítica segundo 
Barker e Arth, (1976), as amostras dos ortognaisses 
Mirador (metatonalitos) apresentam tendência para 
extremidade do sódio (Na) e parcialmente inserem-se 
no campo dos Trondhjemitos (Tdh) definidos por 
Martin (1994) (Figura 3.24 A). Os trondhjemitos, que 
fazem parte das suítes TTG (Tonalitos-Trondhjemitos-
Granodioritos), definidos originalmente em terrenos 
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Figura 3.23 - (A) Diagrama SiO2 vs. K2O com campos para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio 
(alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K) segundo Peccerillo e Taylor (1976); (B) Diagrama SiO2  

(% em peso) vs. K2O/Na2O com campo de rochas trondjemíticas (Tdh) construído com base na classificação de rochas 
trondhjemíticas de Barker e Arth (1976).

Figura 3.24 - Diagramas discriminantes para rochas adakíticas e trondhjemíticas: (A) Diagrama Na-K-Ca em proporção 
molecular mostrando tendência para séries Cálcio-Alcalina (CA) (linha tracejada) e Trondhjemítica (linha inteira) 

segundo Barker e Arth, (1976) e campo dos Trondhjemitos (Tdh) segundo Martin (1994); (B) Diagrama Sr/Y vs. Y (ppm)  
e (C)  YbN vs. (La/Yb)N propostos por Drummond e Defant (1990) para distinção entre adakitos e rochas  
cálcio-alcalinas “normais” (ou “clássicas”) em arcos de ilha e (D) Diagrama segundo Martin et al. (2005)  
para discriminação entre HSA (High Silica Adakites) e LSA (Low Silica Adakites). Figura D mostra também 

 o campo de líquidos experimentais gerados pela fusão de metabasaltos segundo Rapp et al. (1991).
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arqueanos, são caracterizados por tonalitos sódicos, 
similar aos termos aqui representados pelos ortog-
naisses Mirador (metatonalitos). Trondhjemitos são 
formados principalmente por quartzo-plagioclásio-
biotita e interpretados como fusão parcial de ro-
chas metabásicas (BARKER; ARTH, 1976; MARTIN, 
1994). Para rochas “recentes” com composição si-
milar aos trondhjemitos arqueanos, Drummond e 
Defant (1990) propuseram o termo Adakito (ou ro-
chas adakíticas), que podem ser consideradas como 
rochas análogas modernas das suítes arqueanas do 
tipo TTG. No entanto, existem restrições nesta com-
paração (SMITHIES, 2000; MARTIN et al., 2005). 

Nos diagramas Sr/Y vs. Y (ppm) e YbN vs. (La/
Yb)N proposto para identificação de adakitos por 
Drummond e Defant (1990), as amostras dos ortog-
naisses Mirador plotam no campo de rochas adakíticas 
(Figura 3.24 B). Nestes diagramas, algumas amostras 
dos ortognaisses graníticos da Suíte Bananeira tam-
bém se inserem no campo de adakitos, porém não 
podem ser classificadas como tal, por se tratarem de 
rochas potássicas, com visto anteriormente. Os altos 
valores da razão Sr/Y nos adakitos e/ou trondhjemitos 
são interpretados por processos de fusão parcial de 
metabasaltos (anfibolitos) em alta pressão, onde pla-
gioclásio não é estável (funde liberando Sr), enquanto 
elementos como Y e Yb são retidos em granadas que 
permanecem no restito (MARTIN et al., 2005). 

Segundo Martin et al. (2005) os adakitos são di-
vididos em dois grupos; High Silica Adakites (HSA) 
(Adakitos de alta-SiO2; > 64 %) e Low Silica Adakites 

(LSA) (Adakitos de baixa-SiO2; 50 até 60 %). Dentro des-
te critério, podemos dizer que os ortognaisses Mirador 
são similares aos HSA. Os HSA são interpretados como 
produto da fusão de crosta oceânica em subducção, no 
qual este fundido interage com peridotitos durante sua 
ascensão pelo manto (MARTIN et al., 2005). A concen-
tração de Mg, Cr e Ni no HSA é mais elevada do que os 
valores encontrados em líquidos tonalíticos gerados em 
experimentos de fusão de metabasaltos (RAPP et al., 
1991), e, portanto, atribui-se este enriquecimento a in-
teração do magma com o manto peridotítico (MARTIN 
et al., 2005). Os adakitos de baixa-SiO2 (LSA), apresen-
tam maior conteúdo em MgO e são considerados como 
formados por fusão parcial do manto peridotítico que 
foi previamente modificado (metassomatismo) por 
fundidos de crosta oceânica.

Quando plotamos as amostras dos ortognaisses 
Mirador no diagrama de SiO2 vs. MgO (% em peso) 
extraído de Martin et al. (2005) para distinção entre 
HSA e LSA, notamos que estas plotam no campo de 
HSA  (Figura 3.24 D). Neste mesmo diagrama, nota-se 
que as amostras inserem-se também (parcialmente) 
no campo de Rapp et al. (1991) para magmas (líqui-
dos) experimentais gerado pela fusão de metabasal-
tos (Figura 3.24 D). A semelhança composicional dos 
ortognaisses Mirador com líquidos experimentais da 
fusão de metabasaltos sugere pouco envolvimento 
do magma trondhjemítico com manto peridotítico 
(subducção de baixo ângulo?). 

No diagrama SiO2 vs. MgO (% em peso) com 
campos para adakitos formados por distintos 

Figura 3.25 - (A) Diagrama MgO vs. SiO2 (% em peso) com campos de adakitos produzidos por (a) fusão de crosta 
oceânica subductada, (b) fusão de crosta máfica inferior delaminada extraídos de Wang et al. (2006),  

campo (c) de fusão experimental de metabasaltos segundo Rapp et al. (1991) e o campo (d) com adakitos formados 
por fusão de crosta máfica inferior espessada segundo Zhao e Zhou (2008); (B) Diagrama (CaO+FeOt+MgO+ 

TiO2) vs. CaO/(FeOt+MgO+TiO2) com campos de líquidos (magmas) experimentais da fusão parcial de anfibolito, 
metagrauvácas e metapelitos segundo Patinõ Douce (1999). (FeOt foi calculado por Fe2O3 x 0,8998).
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ambientes, nota-se que as amostras dos ortognais-
ses Mirador sobrepõem-se também aos campos de 
adakitos produzidos por fusão de crosta oceânica 
subductada e fusão de crosta máfica inferior delami-
nada (Figura 3.25 A). No diagrama (CaO+FeOt+MgO+ 
TiO2) vs. CaO/(FeOt+MgO+TiO2) com campos de lí-
quidos (magmas) experimentais da fusão parcial de 
anfibolito, metagrauvácas e metapelitos segundo 
Patinõ Douce (1999), os ortognaisses Mirador tam-
bém inserem-se no campo da fusão de anfibolitos 
(Figura 3.25 B). 

Para os ortognaisses graníticos da Suíte 
Bananeira, notamos que estes se enquadram no cam-
po de fusão de metagrauvácas no diagrama de Patinõ 
Douce (1999) (Figura 3.25 B), e neste caso, devido a 
afinidade peraluminosa destas rochas (Figura 3.21 B) 
e altos valores de SiO2 e K2O (Figura 3.23 A), estas 
rochas são compatíveis com fusão parcial de uma 
fonte crustal de composição tonalítica (ex., meta-
grauvacas). Na literatura, alguns autores descrevem 
que granitos “rosas” com assinatura cálcio-alcalina 
de alto-K e levemente peraluminosos, podem deri-
var também da fusão parcial de rochas tonalíticas 
ortoderivadas, sendo comprovado tanto por dados 
experimentais (PATIÑO DOUC; BEARD, 1995) ou em 
relações de campo (PETCOVIC; GRUNDER, 2003). 

Para os ortognaisses quartzo-monzoníticos da 
Suíte Bananeira, com leve tendência para a série al-
calina (Figura 3.21 C) e shoshonítica (Figura 3.23 A), e 
com presença de enclaves máficos magmáticos, é su-
gestiva a contribuição de uma fonte mantélica para 
este magmatismo (manto litosférico sub-continen-
tal?). Comumente, na literatura, quartzo-monzoni-
tos portadores de enclaves máficos magmáticos são 
interpretados como magmas híbridos (fonte manto/
crosta), geralmente originados devido à interação de 
magmas mantélicos com a base de crosta continen-
tal (LIU et al., 2013). 

Nos diagramas de multielementos normaliza-
dos ao manto primitivo, os ortognaisses em geral 
apresentam espectros semelhantes, principalmente 
pelas marcantes anomalias negativas de Nb, P e Ti 
(Figura 3.26). As anomalias negativas de Nb, P e Ti 
são geralmente associadas a ambiente de subducção 
(PEARCE, 1982). Elementos como nióbio (Nb) e titâ-
nio (Ti) são retidos na fonte por minerais como rutilo 
e/ou ilmenita que apresentam coeficiente de parti-
ção (Kd) alto para estes elementos (ex. KdNb para 
rutilo é > 20) (FOLEY et al., 2000).

A anomalia positiva de Sr, marcante para os or-
tognaisses Mirador, é uma característica intrínsecas 
de TTGs e magmas adakíticos, e reflete comporta-
mento do plagioclásio durante a fusão parcial de 
rochas basálticas (MARTIN et al., 2005). Durante a fu-
são, o plagioclásio é extremamente dependente da 

pressão, e, portanto, a concentração de Sr no mag-
ma originado também. Adakitos de alta-sílica (HSA) 
apresentam concentração de Sr até 1100 ppm e 
adakitos de baixa-sílica (LSA) de 1000 até 3000 ppm 
(MARTIN et al., 2005). Segundo dados experimentais 
de Zamora (2000), a fusão de rochas basálticas sob 
elevadas temperatura (850-1150 ºC) e pressão (7-35 
kbar) pode explicar ao conteúdo de Sr em magmas 
TTGs e adakíticos de alta-sílica (HSA). No entanto, 
as altas concentrações de Sr para adakitos de bai-
xa-sílica (LSA) é mais consistente com uma origem 
mantélica previamente enriquecida por metassoma-
tismo, similarmente como proposto para os granitos 
orogênicos denominados de High Ba-Sr granites por 
Tarney e Jones (1994). 

Para os diagramas de elementos terras raras 
normalizados ao condrito, notamos em geral es-
pectros fracionados para todos as amostras, sendo 
os ortognaisses graníticos da Suíte Bananeira com 
os valores mais elevados da razão (La/Yb)N (Figura 
3.26). Para os ortognaisses Mirador, valores maio-
res que 1 para a razão Eu/Eu* associam-se a ano-
malia positiva de Eu para estas rochas. O Európio 
assim como o Sr, também tem forte relação com 
o comportamento do plagioclásio na fonte e/ou 
durante cristalização fracionada. Para as rochas da 
Suíte Bananeira, todas apresentam razão Eu/Eu* 
menores que 1, relacionadas as anomalias negati-
vas de Eu (Figura 3.26). Estas anomalias negativas 
de Eu podem estar relacionadas à retenção (ou au-
sência) de plagioclásio na fonte, ou associada com 
a cristalização fracionada de plagioclásio durante 
evolução do magma.  

Em relação aos elementos terras raras pesadas 
(ex: Lu, Yb, Tm, Er) os valores mais baixos são encon-
trados nos ortognaisses Mirador, provavelmente 
refletindo a presença de granada residual na fon-
te, pois este mineral apresenta alto coeficiente de 
partição (kd) para elementos terras raras pesadas 
(ROLLINSON, 1993). Este fato é importante para gê-
nese de rochas trondhjemíticas e adakíticas, pois a 
rocha fonte sendo metabásica, granada geralmente 
ocorre na fase residual, e, portanto, os magmas gera-
dos apresentam baixo conteúdo de elementos terras 
raras pesadas e também de ítrio (Y), que tem com-
portamento semelhante ao itérbio (Yb) (MARTIN et 
al., 2005).

3.4. GEOCRONOLOGIA
 
Os resultados das análises U-Pb em zircão por 

SHRIMP e LA-ICPMS, e resultados de U-Pb em titanita 
por LA-ICPMS estão dispostos nos Anexos 2A, B e C. 
Localização das amostras (granitoides) no mapa geoló-
gico da área (Figura 3.1).
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Figura 3.26 - Diagramas multielementares normalizados pelo manto primitivo segundo valores de Sun e McDonough 
(1989) e diagramas para elementos terras raras normalizados pelo condrito segundo constantes de Boynton (1984).

3.4.1. U-Pb em zircão

ortognaisse mirador - Os zircões analisados 
por SHRIMP para uma amostra (FC-17) de metato-
nalito são geralmente euédricos, alongados, com 
comprimento em torno de 250 µm, razão de 2:1 a 
3:1 (comprimento:espessura)  e forte presença de 
zoneamento oscilatório (ígneo) observado em ima-
gens de catodoluminescência (CL) (Figura 3.27 A). 
Aparentemente, núcleos herdados são identificados 
nas imagens CL (Figura 3.27 A), mas as idades obtidas 
são similares às dos sobrecrescimentos ígneos asso-
ciados, ficando dentro do erro (ver spot 3.2 – Anexo 
2A). Para um total de 17 grãos analisados, uma idade 
é definida pela discórdia, com intercepto superior de 

2192 ± 11 Ma (Figura 3.28 A). No entanto, para oito (8) 
grãos com concordância entre 101 a 99 % (ou -1 a 1 
%disc.), uma idade concórdia é obtida em 2185 ± 4 Ma 
(Figura 3.28 A) (Anexo 2A). As duas idades (discórdia e 
concórdia) se superpõem dentro dos limites de erro 
analítico e podem ser interpretadas como a idade de 
cristalização do protólito do ortognaisse (tonalito).

ortognaisse quartzo-monzonítico (suíte Bana-
neira) - Na amostra (FC-66-A) de ortognaisse quartzo-
-monzonítico, os zircões analisados por SHRIMP são 
praticamente euédricos a subarredondados, medindo 
em torno de 80 µm, de razão 2:1, e com zoneamento 
oscilatório (ígneo) observado em imagens de CL (Figura 
3.27 B). Núcleos bem marcados ocorrem nas imagens 
CL, porém com mesma idade do sobrecrescimento 
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Figura 3.27 - Imagens selecionadas de catodoluminescência (CL) e eletros retro-espalhados (BSE- back-scattered 
electrons) para zircões e titanitas das amostras analisadas. (A) Imagens de CL para zircões do ortognaisse Mirador 
(amostra FC-17); (B) Imagens de CL para ortognaisse quartzo-monzonítico da Suíte Bananeira (amostra FC-66-A);  
(C) e (D) Imagens de BSE para zircões de granito tardio (isotrópico) da Suíte Bananeira; (E) Imagens BSE de titanita 
“zonada”; (F) Imagem BSE de titanita sem zoneamento. Idades selecionadas são referentes às razões 206Pb/207Pb 

para os zircões e 206Pb/238U para as titanitas (ambas idades corrigidas por 204Pb).

ígneo associado (Figura 3.27 B). Para um total de 
12 grãos analisados, uma discórdia define idade em 
intercepto superior de 2092 ± 12 Ma (Figura 3.28 B). 
Porem, para seis (6) grãos com concordância entre 100 
e 99 % (ou 0 e 1 %disc.), uma idade concórdia pode ser 
obtida em 2079 ± 4 Ma (Figura 3.28 B). As duas idades 
(discórdia e concórdia) se superpõem dentro dos limi-
tes de erro analítico e podem ser interpretadas como 
a idade de cristalização do protólito do ortognaisse 
(quartzo-monzonito).

granito tardio isotrópico (suíte Bananeira) -  
Para uma amostra (FC-278) de granito de Suíte 
Bananeira analisada por LA-ICPMS em zircão, os grãos 
analisados apresentam populações distintas, localmen-
te grãos maiores (~250 a 300 µm), euédricos com zo-
neamento oscilatório visível em imagens por elétrons 

retro-espalhados (BSE), e grãos menores (~100 a 150 
µm), arredondados e sem zoneamento visível em ima-
gens BSE (Figura 3.27 C). Para os zircões analisados, 
duas idades foram definidas. Uma idade de 2068 ± 5 Ma 
definida no intercepto superior de 22 grãos analisados 
(grãos maiores) e outra idade de 2307 ± 14 Ma defini-
da pelo intercepto superior de 12 grãos (grão menores) 
(Figura 3.28 C). Ambas as idades são definidas pela reta 
discórdia, porem ambas também possuem zircões con-
cordantes no intercepto superior (entre 98 e 101% de 
concordância) (Figura 3.28 C) (Anexo 2B). A idade de 
2068 ± 5 Ma é interpretada aqui como idade de crista-
lização da rocha e a idade de 2307 ± 14 Ma como he-
rança (rocha fonte?). Para a idade de cristalização, uma 
idade concórdia de 2073 ± 13 Ma (não mostrada) pode 
ser calculada com seis grãos de concordância entre 99 
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Figura 3.28 - iagramas concórdia (207Pb/235U vs. 206Pb/238U) para zircões (granitoides) e titanita  
(alteração hidrotermal) da região da Serra das Pipocas. Diagrama concórdia para dados U-Pb SHRIMP dos  

(A) ortognaisses Mirador e (B) quartzo monzonitos da Suíte Bananeira; (C) Diagrama concórdia para dados U-Pb LA-
ICPMS em granito isotrópico da Suíte Bananeira; (D) diagrama concórdia para dados U-Pb LA-ICPMS em titanita de 

alteração hidrotermal, com detalhe dos grãos “rejuvenescidos” de titanitas no intercepto inferior da discórdia. 

e 101%, porem prefere-se usar a idade de intercepto 
superior (2068 ± 5 Ma), com 22 grãos e erro menor (± 
5 Ma). Contudo, as duas idades se superpõem dentro 
dos limites do erro analítico e podem ser tidas como a 
idade de cristalização. Embora o valor do desvio padrão 
MSWD = 5.1 (Mean Square Weighted Deviation) (calcu-
lado em 2σ) seja relativamente elevado (o ideal é igual 
a 1), a idade de 2307 ± 14 Ma sugere presença de cros-
ta sideriana associada à gênese deste granitoide. Dois 
zircões de idades aparentes neoarqueanas (Complexo 
Cruzeta?) foram encontrados na amostra FC-278, evi-
denciando também participação de crosta arqueana na 
gênese destes granitoides.  

3.4.2. U-Pb em titanita

Com intuito de datar a mineralização aurífera do 
depósito de Pedra Branca, titanitas da assembleia de 
alteração (ver item 3.5) foram separadas para análise 
U-Pb por LA-ICPMS. As titanitas selecionadas (amos-
tra Fi-12) encontram-se intercrescidas com pirita e 
localmente contêm inclusões de teluretos de ouro 
e prata (ver item 3.5). Nos testemunhos de sonda-
gem, os cristais de titanita apresentam tamanhos de 
até 0,5 cm (ver item 3.5). Em imagens BSE para os 
fragmentos de titanitas, nota-se que muitos destes 

cristais apresentam zoneamento, que possivelmente 
reflete alguma variação química do mineral (por me-
tamorfismo?) (Figura 3.28 E).

Para um total de 52 grãos analisados, uma ida-
de definida pela discórdia é obtida em 2029 ± 28 Ma 
no intercepto superior e de 574 ± 7 Ma no intercep-
to inferior (Figura 3.29 D). A maior parte dos grãos se 
encontra próximo do intercepto inferior (Figura 3.29 
D). A idade de 2029 Ma é interpretada aqui como 
idade de cristalização da titanita (mineralização), en-
quanto que a idade de 574 Ma é interpretada como 
perda de chumbo radiogênico durante evento termal 
neoproterozoico (metamorfismo Brasiliano). Para os 
grãos que apresentam zoneamento, as idades obti-
das em ambos os domínios são sempre neoprotero-
zoicas (Figura 3.27 E), sugerindo que o zoneamento 
tenha alguma relação com metamorfismo. Para um 
grão analisado, sem a presença de zoneamento, duas 
idades paleoproterozoicas (discordantes) obtidas no 
mesmo cristal (Figura 3.27 F), plotam próximas do in-
tercepto superior no diagrama concórdia, e permitem 
assim definir o intercepto superior da reta discórdia 
na posição 2029 ± 28 Ma (Figura 3.28 E). Este grão de 
idade paleoproterozoica, embora também apresente 
perda de chumbo radiogênico (análises discordantes), 
provavelmente representa um domínio da titanita 
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que foi pouco (menos) afetado pelo metamorfismo 
neoproterozoico, revelando a idade de cristalização 
das titanitas, e consequentemente da mineralização 
aurífera. Para as 51 titanitas próximas do intercepto 
inferior, a idade calculada no diagrama concórdia sem 
a titanita “preservada”, não apresenta bom resultado 
(521±62 Ma & 1389±390 Ma nos interceptos inferior 
e superior, respectivamente), com erro alto (±62 Ma) 
associado e intercepto superior sem significado geoló-
gico (diagrama não mostrado).

3.5. MINERALIZAÇÃO AURÍFERA

A mineralização de ouro no depósito de Pedra 
Branca, na Sequência Serra das Pipocas, está associa-
da a veios de quartzo controlados (ou reorientados) 
regionalmente por zona de cisalhamento. Em escala 
regional, a mineralização aurífera ocorre no limite 
estratigráfico da unidade inferior (metavulcânicas 
máficas/intermediárias) com a unidade superior (pre-
dominantemente metassedimentar), que inclui cama-
das de grafita-xistos. A área mineralizada no depósito 
de Pedra Branca se estende por centenas de metros 
ao longo da direção, com 1 a 5 metros de espessura, e 
com cerca de 1 a 3 g/t de ouro (Projeto Pedra Branca 
- www.jaguarmining.com). As principais rochas hos-
pedeiras da mineralização de ouro são metatonalitos 

Figura 3.29 - (A) Detalhe de testemunho (mineralizado) de sondagem do Alvo Queimadas (Furo-01), com exemplo de 
metandesito com pirita (Py) associada à veio de quartzo dobrado (em preto; pirita disseminada + biotita e anfibólios); 
(B) Afloramento de metandesito na área do Alvo Queimadas, com veios de quartzo dobrados, e foliação plano axial 

de direção NE; (C) Pirita (Py) precipitada entre boudinagem (evento Dn+1 ou Dn+2) de veio de quartzo em rocha 
metassedimentar; (D) Pirita (Py) associada a carbonato (Cb) em fraturas (evento Dn+3) em intrusiva intermediária;  

(E) Pirita (Py) associada a veio de quartzo (Qtz) discordante (evento D3) da foliação Sn+1//Sn+2.

(Alvo Mirador), anfibolitos (Alvo Coelho), metandesi-
tos e rochas metassedimentares (Alvo Queimadas). 

3.5.1. Alvos Mirador e Queimadas 

Foi realizada a descrição de testemunhos de son-
dagem e petrografia para amostras dos alvos Mirador 
e Queimadas. A mineralização ocorre em veios de 
quartzo, hospedados em litologias metavulcanosse-
dimentares, representadas por anfibolitos, granada-
-anfibolitos (metabasaltos), metabasalto-andesitos 
e níveis metavulcanoclásticos e/ou metassedimen-
tares. Intrusões (sheets) de metatonalitos (albititiza-
dos) ocorrem associadas.

 O sulfeto predominantemente é a pirita, que 
ocorre na forma disseminada e/ou associada a veios 
de quartzo (Figura 3.29 A). Em geral, os veios de 
quartzo e alteração hidrotermal ocorrem deforma-
dos, sugerindo que a mineralização foi deformada/
reorientada, durante os principais eventos deforma-
cionais da área (Dn+1, Dn+2 e Dn+3) (Figuras 3.29 A, 
B, C, D e E). Em rochas metassedimentares do Alvo 
Queimadas, nota-se localmente a formação de sulfe-
tos em zonas de sombra de pressão (boudinagem), evi-
denciando precipitação de sulfetos em regime dúctil 
a rúptil-dúctil (evento Dn+1 ou Dn+2) (Figura 3.29 C).  
Nota-se também a precipitação de sulfetos em 
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estruturas rúptil/dúcteis (falhas e fraturas) (evento 
Dn+3), associados a veios de quartzo e/ou carbonato 
(Figuras 3.29 D e E).

3.5.2. Alteração cálcio-silicatada

A alteração hidrotermal nos níveis metassedi-
mentares ocorre associada a veios de quartzo conten-
do minerais típicos de uma alteração cálcio-silicatada,  
sendo visíveis no testemunho cristais de anfibólio 
(verde) e titanita associados à pirita (Figura 3.30 A e 

B). Em microscópio petrográfico, nota-se uma assem-
bleia hidrotermal com piroxênio (diopsídio), feldspato 
potássico, anfibólio (uralita), biotita, titanita, pirrotita, 
pirita, magnetita, ±calcopirita, ±carbonato e ±clorita 
(Figuras 3.30 C). O diopsídio apresenta-se desestabi-
lizado para anfibólio (hornblenda e/ou uralita) (Figura 
3.30 C). A magnetita ocorre geralmente nas bordas da 
pirita, sugerindo que seja uma fase (oxidante) tardia à 
formação da pirita (Figura 3.30 D). Localmente, nota-
-se o intercrescimento de pirita, magnetita e titanita 
(Figuras 3.30 D). Em imagem gerada por Microscópio 

Figura 3.30 - (A) Amostra (Fi-12) de testemunho do Alvo Queimadas, mostrando rocha metassedimentar  
de composição intermediária (metagrauvaca) com “bolsão” de quartzo e minerais hidrotermais associados,  

com detalhe para um cristal de titanita (Ttn); (B) Detalhe de testemunho de sondagem com alteração cálcica, contendo 
titanita (Ttn), anfibólios (Am), piroxênios (Px), pirita (Py) e quartzo (Qtz); (C) Imagem fotomicrográfica sobre luz 

transmitida (nicóis cruzados) mostrando disposição dos principais minerais da assembleia hidrotermal;  
(D) Imagem fotomicrográfica sobre luz refletida mostrando intercrescimento entre pirita (Py), magnetita (Mag)  

e titanita (Ttn); (E) Imagem de elétrons retro-espalhados por microscópio eletrônico de varredura (MEV) mostrando 
análise EDS em inclusões de teluretos de ouro/prata e prata na titanita (Sylvanita e hessita), associado  

as bordas da magnetita (Mag) e pirita (Py).
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Figura 3.31 - (A) Veio de quartzo/carbonato mineralizado do alvo Mirador, com minerais hidrotermais representados 
principalmente por biotita e anfibólio (hornblenda); (B) Foto em microscópio petrográfico com luz refletida, mostrando 

ouro associado a anfibólio e biotita; (C) Foto da mesma visada, com luz transmitida (nicóis descruzados).

Eletrônico de Varredura (MEV) e análises por EDS 
(Energy Dispersive x-ray Spectrometer), nota-se a pre-
sença de teluretos de prata (hessita = Ag2Te) e telure-
tos de prata/ouro (± molibdênio) (sylvanita = (Ag, Au)
Te2) inclusos na titanita, próximo às bordas da mag-
netita e pirita (Figura 3.30 F). Particulas de ouro livre, 
também são encontradas junto à alteração cálcio-sili-
catada, localmente associada a biotita e hornblenda 
em veio de quartzo e carbonato (Figura 3.31).

A presença constante de magnetita em diversas 
amostras mineralizadas evidencia uma oxidação do 
fluido mineralizante na área, provavelmente em esta-
gio tardio a formação dos sulfetos, pois a magnetita 
geralmente ocorre nas bordas da pirita (Figuras 3.30 D 
e 3.32 A, D, E e F). Em amostra de anfibolito nota-se pi-
rita e pirrotita na forma disseminada e precipitada em 
fraturas (Figuras 3.32 B). Os cristais de pirrotita são ge-
ralmente substituídos por pirita, oque também sugere 
uma oxidação tardia do fluido (Figuras 3.32 B e C). A 
calcopirita ocorre localmente, em menores quantida-
des, e sempre nas bordas da pirita, junto à magnetita 
tardia (Figura 3.32 D). Localmente notam-se cristais 
tardios de magnetita englobando cristais de pirita 
(Figura 3.32 E). Para comparação, analisamos a lâmina 
delgada de uma amostra com sulfetos do granitoide 

porfirítico da Suíte Bananeira (Pedreira RN, na BR-020, 
a 60 km do depósito), nota-se que este apresenta mi-
neralogia similar, com sulfetos (pirita e calcopirita) e 
borda de magnetita tardia (Figura 3.32 F). Este fato 
sugere que este fluido mineralizante tem abrangência 
regional, sendo similar a presença de sulfetos junto a 
magnetita tardia (?).

Com base nestas observações preliminares, 
conclui-se que parte da mineralização hospedada 
em rochas metavulcanossedimentares e associada a 
uma alteração cálcio-silicatada, com mineralogia de 
alta temperatura (ex: diopsídio, feldspato potássi-
co, anfibólio, biotita, titanita, etc.), equivalente a fá-
cies anfibolito-médio a superior (entre 450-650 ºC).  
Adicionalmente, tendo o exemplo da pirrotita sendo 
substituída por pirita, e a magnetita tardia ocorrendo 
nas bordas dos sulfetos da mineralização, evidencia-se 
que o fluido além de diminuir sua temperatura tam-
bém se tornou mais oxidante, sugerindo a trajetória 
exposta no diagrama da Figura 3.33, extraído de Evans 
(2010). Segundo este autor, a transição de pirrotita-pi-
rita-magnetita é comum em assembleias de alteração 
hidrotermal nas rochas metassedimentares interca-
ladas a anfibolitos da mina de ouro de Kambalda-St. 
Ives (Kalgoorlie, greenstone belt arqueano do cráton 
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Figura 3.32 - (A) Amostra de testemunho (Alvo Queimadas, furo FQC-05, amostra FK-09) com cristal de pirita (Py) 
substituída por magnetita (Mgt) nas bordas; (B) Detalhe de testemunho de anfibolito com sulfetos disseminados e 

localmente com sulfetos precipitados em fratura, com cristal de pirrotita (Po) substituído por pirita (Py); (C) Em microscópio 
petrográfico (luz refletida) cristal de pirrotita (Po) substituídos por pirita (Py); (D) Pirita (Py) bodejada por calcopirita (Cpy) 
e magnetita (Mag) em rocha metassedimentar do Alvo Queimadas; (E) Imagem fotomicrográfica sobre luz refletida da 
amostra FJ-06 (intrusiva intermediária), testemunho do Alvo Queimadas, mostrando cristais de pirita (Py) substituídos 

por magnetita (Mag), sendo parcialmente englobados (inclusos) nas magnetitas. Biotita (Bt) também ocorre associada; 
(F) Imagem fotomicrográfica sob luz refletida para amostra da Pedreira RN de granitoide porfirítico da Suíte Bananeira, 

evidenciando a presença cristais de pirita (Py) e calcopirita (Cpy) “manteados” por uma borda de magnetita (Mag).

Yilgarn, Austrália). Para este depósito, informações da 
literatura sugerem que a assembleia pirrotita-pirita-
-magnetita é associada a teores econômicos de ouro 
e gerada pela oxidação do fluido por distintos proces-
sos; mistura de fluidos (NEUMAYR et al., 2008), sepa-
ração de fases (HODKIEWICZ et al., 2009) e interação 
fluido-rocha (EVANS, 2010).

3.5.3. Alteração sódica (albititos)

Um dos principais níveis mineralizados do Alvo 
Queimadas apresenta-se em uma espessura de ~12 
metros, com teores em torno de ~1,43 a 3,65 g/t 

de Au (Furo FCQ-01), e constitui-se principalmen-
te de rochas intrusivas intermediárias abitizadas 
(alteração sódica), provavelmente representando 
metatonalitos (sheets) e/ou rochas subvulcânicas in-
termediárias, aos quais, denominamos aqui de “albi-
tito hidrotermal” (Figuras 3.34 A, B e C). 

O contato destas rochas com as rochas encai-
xantes (metavulcanossedimentar) são localmente 
abruptos, evidenciando caráter intrusivo na sequ-
ência (Figura 3.34 B). Sulfetos são visíveis nos tes-
temunhos de sondagem, representados por pirita ± 
magnetita que ocorrem disseminadas e/ou em fra-
turas (Figuras 3.34 A e C). Além dos minerais opacos, 
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Figura 3.33 - Diagrama Temperatura (ºC) vs. proporção de minerais opacos (moles kg-1) e pressão de oxigênio (p(ox)) 
para as fases minerais pirrotita, pirita, magnetita e hematita (EVANS, 2010). (Seta indica trajetória de evolução dos 

minerais opacos no depósito de ouro de Pedra Branca).

Figura 3.34 - (A) Intrusiva félsica/intermediária hidrotermalizada (albitização) com pirita (Py)  
e magnetita (Mag) disseminadas, e veio de quartzo (Qtz) associado; (B) Albitito (ígneo/hidrotermal)  

em contato abrupto (intrusivo) com anfibolito da sequência metavulcanossedimentar;  
(C) Rocha intrusiva félsica/intermediária (albitizada) (albita= Ab) com pirita (Py) disseminada e precipitada  

em fraturas junto a carbonato (Cb).
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aparentemente não se observa outros minerais de 
alteração hidrotermal na amostra de mão (Figuras 
3.34 A, B e C), pois a albita (hidrotermal) é um pseu-
domorfo do plagioclásio original (ígneo). Estas rochas 
são compostas principalmente de albita, chegando a 
constituir cerca de 80% do total da rocha (albititos). 
Através de análises (semi-quantitativas) por EDS em 
microscópio eletrônico de varredura (MEV), pouca 
ou nenhuma porcentagem de cálcio (Ca) ocorre nos 
plagioclásios (Tabela 4.1), e, portanto, estes podem 
ser classificados como albita pura, provavelmen-
te associadas à alteração hidrotermal (albitização). 
A albitização ocorre pela troca catiônica de cálcio 
(Ca2+) por sódio (Na+) em alteração hidrotermal 
de plagioclásios (por fluidos aquosos com sódio) de 
uma variedade de rochas (ex., félsicas, intermediá-
rias e máficas) em distintos ambientes tectônicos e 
metalogenéticos (KENT et al., 2000; PUTNIS, 2002; 
ENGVIK et al., 2008). A relação espacial entre albi-
titos hidrotermais e depósitos minerais é frequen-
temente descrita na literatura (KENT et al., 2000), 
e o processo de remobilização catiônica gerado por 
ação de fluido hidrotermal é geralmente associa-
do a precipitação de metais em depósitos do tipo 
IOCG (Fe, Cu e Au) (FRIETSCH et al., 1997; OLIVER 
et al., 2004; SMITH et al., 2007) e também em de-
pósitos de ouro em sequências granito-greenstone 
(TEIXEIRA et al., 1990; WITT, 1992; ROBERT et al., 
2005; BÉZIAT et al., 2008; RODRIGUES, 2011; JAGUIN 
et al., 2013) (na discussão, item 8, estes exemplos 
vão ser melhor explorados).

Na zona mineralizada dos “albititos”, no Alvo 
Queimadas, pirita é o principal sulfeto encontrado, 
ocorrendo de forma disseminada (~5 a 10% da rocha) e 
localmente precipitada em fraturas junto a carbonato 
(Figura 3.34 C). A pirita ocorre associada à albita, pirro-
tita, magnetita, ilmenita, biotita e carbonato (Figuras 

Tabela 4.1 - Análises semi-quantitativa por EDS (Energy Dispersive x-ray Spectrometer) em Microscópio Eletrônico  
de Varredura (MEV) (CPRM-Belém). Analises foram feitas em cristais de albita (hidrotermal) associadas a partículas de 
ouro e teluretos descritos nas Figuras 3.38 B, E e F (ver discussão adiante).

Imagem Spot O Si Al Na Ca Total (%)
Figura 39 B 10 42,3 36,6 11,6 9,1 0,4 100,00
Figura 39 B 12 39,3 38,9 12,8 9 0 100,00
Figura 39 B 13 41,7 37,5 11,7 9,1 0 100,00
Figura 39 E 5 45 34,5 11,4 9,1 0 100,00
Figura 39 E 9 44,9 34,5 11,5 8,9 0 99,80
Figura 39 E 10 45 34,9 11,2 8,9 0 100,00
Figura 39 F 2 45,1 35 11,3 8,6 0 100,00
Figura 39 F 11 47,6 32,3 10,9 8,8 0,5 100,10
Figura 39 F 14 45,2 34,6 11,1 9,1 0 100,00

3.35 A, B C e D). A presença de biotita geralmente em 
contato com as piritas (Figura 3.35 B), sugere que es-
tas são também de origem hidrotermal. Nos albititos a 
pirrotita ocorre inclusa em cristais de pirita, sugerindo 
sua precipitação anterior a pirita (Figura 3.35 C e D), 
condizente com o diagrama da Figura 3.33. 

Em microscópio petrográfico observa-se a pre-
sença de ouro livre no limite dos grãos de albita, asso-
ciados a carbonatos e ilmenita (Figuras 3.35 A, E e F). 
Nota-se também, partículas de ouro ao longo de fra-
tura paralela ao plano de geminação da albita (Figura 
3.35 F). Carbonatos ocorrem próximos às partículas 
de ouro, também no limite de grãos e nos planos de 
clivagem da albita, sugerindo alteração do plagioclásio 
por carbonatação (Figuras 3.35 E e F). Provavelmente, 
o cálcio liberado durante albitização do plagioclásio, 
combina-se com CO2 do fluido hidrotermal para pre-
cipitação do carbonato. Adicionalmente, a remoção 
do cálcio destas rochas pode também favorecer o 
desenvolvimento da alteração cálcica observada nas 
rochas encaixantes metassedimentares (também mi-
neralizadas). A presença de ilmenita associada às par-
tículas de ouro no limite entre grãos de albita (Figura 
3.35 E), sugere que o ouro precipitou durante estagio 
oxidante do fluido hidrotermal.

Nas imagens BSE e análises EDS foram identi-
ficados teluretos de ouro/prata, sylvanita (Au, Ag)
Te2, que ocorrem inclusos em pirita (Figura 3.36 A) 
e localmente teluretos de chumbo (altaita = PbTe) e 
de bismuto (telurobismutita = Bi2Te3), englobando 
partículas de ouro/prata (electrum) (Figura 3.36 B). 
Análises EDS em partículas de ouro revelam uma por-
centagem de ~5 a 15% de prata, caracterizando-as  
como partículas de electro ou electrum (Figuras 3.36 
B, E e F). Pequena porcentagem de prata também 
ocorre na altaita ((Pb, Ag)Te), substituindo o chum-
bo neste telureto (Figura 3.36 B). Para a partícula 
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Figura 3.35 - Foto em microscópio petrográfico em luz refletida (LR) e transmitida (LT; (A) Foto (LR) do aspecto de 
albitito com pirita (Py), ilmenita (Ilm) e localmente partícula de ouro (Au) livre entre cristais de albita (Ab);  

(B) Foto (LT) (nicóis cruzados) de matriz de albita (Ab) com cristal de pirita (Py) junto à magnetita (Mag) em contato 
com biotita (Bt) e carbonato (Cb); (C) e (D) Foto (LR) mostrando cristais de pirrotita (Po) inclusos em pirita (Py)  

e magnetita tardia nas bordas de pirita. A magnetita tem localmente inclusões de pirita; (E) Foto (LR) mostrando 
partículas de ouro-livre (Au) no contato de grão de albita (Ab) junto a carbonato (Cb) e ilmenita (Ilm); (F) Foto (LT) 

(nicóis cruzados) da mesma visada anterior destacando carbonatos (Cb) nas bordas e nos planos de clivagem da albita 
(Ab), ouro nos limites de grãos e localmente incluso paralelo aos planos de geminação da albita.

de electrum associada aos teluretos foi encontrada 
também a presença de molibdênio (6.2 %) (Figura 
3.36 B). As partículas de ouro livre, sem os telure-
tos associados, são as com menor conteúdo de prata 
(~5%) (Figuras 3.36 E e F).

Localmente, incluso em cristal de pirita foi 
encontrada uma associação de cristais de galena, 
pirrotita e uma possível liga metálica de ouro-pra-
ta-chumbo (Figura 3.36 C), evidenciando a presença 
de outros metais (ex., Ag e Pb) na mineralogia do 

minério. Galena também é localmente encontra-
da livre, associada a carbonato, quartzo e biotita 
(Figura 3.36 D). 

A presença de partículas de ouro livre nos albi-
titos hidrotermais, ocorrendo nos limites de grão e/
ou em fraturas na albita (Figuras 3.35 e 3.36 E e F), 
evidencia precipitação tardia do ouro livre em rela-
ção ao ouro associado a teluretos inclusos nas piri-
tas e pirrotitas (Figura 3.36 A e C). Adicionalmente, a 
presença de ouro livre é uma informação importante 
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Figura 3.36 - Imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) e análises EDS por MEV em amostras do albitito hidrotermal: 
(A) Telureto de prata/ouro (sylvanita) incluso em pirita (Py) (as porcentagens de ferro e enxofre são contaminação  

pela pirita na análise); (B) Imagem BSE e análise EDS de partícula de ouro/prata, com ± molibidenio (Mo) e ± telúrio  
(Te), associada à telureto de chumbo (altaita) e de bismuto (telurobismutita); (C) Imagem de pirita englobando  

cristal de pirrotita associada a galena e provável liga de ouro/prata/chumbo (?); (D) Cristal de galena  
associado a carbonato próximo a cristais de quartzo e biotita; (E) Imagem BSE e análise  
EDS de partículas de ouro prata (electrum) dispostos no contato entre grãos de albita;  

(F) Partícula de ouro/prata (electrum) disposta em plano de fratura em cristal de albita (Ab).

no que tange a processos de beneficiamento do mi-
nério, sendo mais fácil de extrair, do que o ouro em 
teluretos inclusos na pirita.

3.5.4. Inclusões fluidas
 
No estudo preliminar de inclusões fluidas em 

veios de quartzo mineralizados do alvo Queimadas 
foi selecionada amostra de quartzo proveniente de 
bolsão hidrotermal com alteração cálcica associada 
(Figura 3.37 A). Para esta mesma amostra, separou-se 

a titanita (com inclusões de teluretos de ouro e pra-
ta) para geocronologia U-Pb (ver item 3.4.2). No frag-
mento de quartzo selecionado, nota-se a associação 
com pirita e magnetita (Figura 3.37 B) e trilhas pe-
seudosecundárias de inclusões predominantemente 
carbônicas (inclusões escuras) (Figura 3.38 C).

Na descrição petrográfica da amostra, evi-
dencia-se a presença de duas principais FIAs (Fluid 
Inclusion Assemblages); (1) trilhas pseudo-secun-
dárias compostas de inclusões carbônicas em con-
junto com inclusões aquo-carbônicas e aquosas, e 



CPRM - Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral

56

Figura 3.37 - (A) Detalhe de bolsão de quartzo associado à alteração cálcica; (B) detalhe do fragmento de quartzo em 
luz transmitida (LT) associado a mineral opaco (pirita (Py) + magnetita (Mag)); (C) Detalhe de trilha pseudosecundária 

de inclusões fluidas da FIA 1 (dominantemente carbônicas); (D) Detalhe de trilhas de inclusões aquosas (vertical)  
e carbônicas (horizontal), com zoom de inclusões representativas; (E) Detalhe para inclusões aquosas da FIA 2;  
(F) Trilha de inclusões da FIA 1 (em diferentes níveis de foco) mostrando predominância de inclusões carbônicas 

associadas a aquosas e aquo-carbônicas. Destaque para o predomínio de inclusões carbônicas, com variável 
porcentagem de preenchimento da fase vapor (V(CO2)).

(2) trilhas transgranulares de inclusões aquosas se-
cundárias (Figura 3.37 D). As inclusões carbônicas 
da FIA 1, são o tipo mais abundante, mostrando-se 
bifásicas (líquido e vapor) e monofásicas em tem-
peratura ambiente (Figura 3.37 E). Nas variedades 
bifásicas, a fase vapor ocupa entre 60-80% da cavi-
dade (Figura 3.37 E). Temperaturas de fusão (TfCO2) 
obtidas para as inclusões carbônicas variam de -58,3 
para -57,1 ºC, o que sugere uma composição fluida 
perto de CO2 puro. Inclusões aquo-carbônicas da 
FIA 1 apresentam-se bifásicas ou trifásicas em tem-
peratura ambiente, com ThCO2 variando entre 8,6 
e 26,6 ºC, TfCO2 ~ -58 ºC e Tf(clatrato) aproxima-
damente entre 6 e 8 ºC. As inclusões fluidas aquo-
sas de ambas as FIAs são geralmente bifásicas na 
temperatura ambiente, e o grau de preenchimento 

pela fase líquida é de cerca de 80 % na FIA 1 e 90% 
na FIA 2 (Figuras 3.37 E e F). A temperatura de fu-
são do gelo (Tm) para as inclusões fluidas aquosas 
de ambas as FIAs são em torno de -3,0 a -0,4 ºC, 
demonstrando que fluidos aquosos de baixa salini-
dade (0,71 a 4,96 % equiv. de NaCl) circularam na 
área do depósito (envolvimento na gênese do mi-
nério?). As temperaturas de homogeneização (Th) 
para inclusões aquosas e aquo-carbônicas da FIA 1 
variam de 350 até 430 ºC, enquanto que as inclusões 
aquosas da FIA 2 apresentam Th entre 140 e 220 ºC. 
A presença de inclusões carbônicas (predominante), 
aquo-carbônicas e aquosas dispostas em uma mes-
ma trilha pseudo-secundária (FIA 1), sugere provável 
aprisionamento heterogêneo, possivelmente duran-
te imiscibilidade de fluidos.
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4.1. INTRODUÇÃO

Na prospecção mineral de depósitos hidroter-
mais a caracterização das assembleias de alteração é 
uma ferramenta de grande importância para o enten-
dimento dos condicionantes físico-químicos da mine-
ralização e construção de modelos exploratórios. O 
mapeamento dos halos de alteração adjacentes aos 
depósitos, integrados às suas características geológi-
cas, permite indicar direções de favorabilidade cres-
cente à ocorrência das zonas ou veios mineralizados.

A Espectroscopia de Reflectância é uma técnica 
de uso crescente na indústria mineral, tanto em fa-
ses exploratórias iniciais quanto no controle de qua-
lidade dos minérios, sendo aplicada principalmente 
na caracterização de assembleias hidrotermais. A 
partir do estudo da interação entre a energia eletro-
magnética em comprimentos de onda específicos e 
a superfície dos materiais, esta técnica analítica per-
mite a identificação de uma ampla gama de minerais 
(e.g. óxidos e hidróxidos de Fe, piroxênios, óxidos e 
carbonatos de cobre, filossilicatos, silicatos hidro-
xilados, sulfatos, carbonatos e minerais contendo 
amônia), a quantificação de abundâncias relativas, 
e o levantamento de características físico-químicas 
dos mesmos, de forma rápida, não destrutiva e de 
simples operacionalidade, gerando informações adi-
cionais, além daquelas obtidas por métodos tradicio-
nais, tais como a petrografia, a litogeoquímica ou a 
difratometria de raios X.

O Sensoriamento Remoto Hiperespectral ou 
Espectroscopia de Imageamento se utiliza dos pres-
supostos teóricos da Espectroscopia de Reflectância 
para a identificação e mapeamento de minerais a 
partir do processamento e classificação de imagens, 
as quais são adquiridas em centenas de bandas estrei-
tas e consecutivas, permitindo a extração de assinatu-
ras espectrais contínuas para cada pixel, ao longo de 
um intervalo de comprimento de onda selecionado.

Neste capítulo são apresentados os resultados 
obtidos a partir de análises espectroscópicas reali-
zadas em amostras de rocha coletadas em testemu-
nhos de sondagem e afloramentos na região da Serra 
das Pipocas, no entorno dos alvos investigados pela 
Jaguar Mining (Figura 3.1), e da classificação de ima-
gens hiperespectrais adquiridas tanto na escala de 
amostra de mão (imageamento proximal) quanto na 
escala de mapa (imageamento aéreo), com objetivo 

4. ESPECTROSCOPIA MINERAL  
E MINERALIZAÇÃO AURÍFERA

de se obter informações adicionais relativas ao con-
teúdo e distribuição espacial dos minerais desenvol-
vidos pelas diferentes fases de alteração associadas 
às mineralizações auríferas na área de estudo.

4.2. ESPECTROSCOPIA PONTUAL

4.2.1. Amostras da Sondagem FCC-20 –  
Alvo Coelho

Foram coletadas 9 amostras dos testemunhos 
da sondagem FCC-20, efetuada pela Jaguar Mining 
na região do Alvo Coelho (Figura 3.1), para a realiza-
ção de análises espectroscópicas pontuais. A Figura 
4.1 A apresenta a posição das amostras em perfil es-
quemático do furo, assim como os grupos litológicos 
interceptados e as profundidades das zonas mine-
ralizadas em ouro. Na Figura 4.1 B mostram-se e os 
espectros mais representativos para cada amostra.

Os resultados apontam a ocorrência de asso-
ciações minerais cujas misturas espectrais exibem 
assinaturas dominadas por feições de absorção prin-
cipais posicionadas em comprimentos de onda que 
indicam vibrações moleculares relacionadas às liga-
ções MgOH e/ou CO3, entre 2.300 e 2.370 nm (e.g. 
anfibólios, biotita, clorita, epidoto e carbonatos) 
(Figura 4.1 B), o que muitas vezes dificulta a interpre-
tação mineralógica devido à frequente sobreposição 
de feições. Mesmo assim, a partir da interpretação 
de feições diagnósticas secundárias, foi possível a 
identificação de uma gama variada de minerais, tais 
como hornblenda, actinolita, biotita, epidoto, FeMg-
clorita, micas brancas (sericitas), carbonatos e es-
mectitas (Figura 4.1 B).

Os anfibólios e biotita correspondem aos prin-
cipais minerais identificados, ocorrendo em todas as 
profundidades analisadas, em misturas espectrais 
com os outros minerais citados acima (Figura 4.1 B).

A hornblenda e a actinolita apresentam assina-
turas espectrais semelhantes, com feições princi-
pais diagnósticas posicionadas em torno de 2.325 e 
2.315 nm, e secundárias em 2.390 e 2.380 nm, res-
pectivamente (Figura 4.1 B, espectros 01, 02, 04, 05, 
06, 09, 10, 11 e 13). A geometria das feições, mais 
agudas e estreitas para a actinolita, também auxilia 
na discriminação espectral dos anfibólios, porém 
algumas vezes essas características não estão cla-
ras nos espectros e nestes casos a hornblenda foi 
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Figura 4.1 - (A) Perfil esquemático da sondagem FCC-20 ilustrando os grupos litológicos interceptados,  
as profundidades das zonas mineralizadas em ouro, as posições das amostras coletadas para análises  

espectroscópicas (A a I) e descrição mesoscópica de trechos alterados hidrotermalmente. (B) Espectros de reflectância  
(contínuo removido onde indicado) mais representativos de cada uma das amostras, com indicação da profundidade 

média da coleta e interpretação mineralógica.
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apontada como indistinguível da actinolita (Figura 
4.1 B, espectro 02).

A biotita e a clorita são identificadas por suas 
feições espectrais diagnósticas nos comprimentos 
de onda relativos a absorções associadas às liga-
ções Fe-OH e Mg-OH, respectivamente em torno 
de 2.250 e 2.350 nm. A distinção da clorita pode 
ser feita a partir da posição de suas feições secun-
dárias, em torno de 750, 930, 1.130, 1.410 e 2.000 
nm, e da biotita por secundárias em torno de 900 e 
1.165 nm e pelo pico de reflectância entre as duas 
absorções principais, mais elevado que nas cloritas, 
porém em alguns espectros essas feições não são 
claras e nestes casos a biotita foi apontada como 
indistinguível da clorita (Figura 4.1 B, espectro 04).

Na sondagem FCC-20 a clorita foi identificada 
em quase todas as amostras analisadas, estando 
ausente apenas naquela correspondente à zona 
mineralizada (Figura 4.1 B, espectros 10 e 11). A 
análise da posição da feição relacionada à molé-
cula FeOH nos espectros de clorita (sem misturas 
espectrais com outros minerais com feições seme-
lhantes, como biotita ou epidoto) foi realizada com 
intuito de investigar possíveis tendências compo-
sicionais neste mineral (Figura 4.2). Os resultados 
apontam a ocorrência de cloritas essencialmente 
ferromagnesianas ao longo do furo, porém com 
aparente enriquecimento em Fe nas amostras 
mais próximas às zonas mineralizadas (Figura 4.2), 
provavelmente devido a algum controle litológico, 
já que os comprimentos de onda mais elevados 
da feição de absorção são observados apenas nas 
amostras de anfibolito.

O epidoto, assim como a biotita e a clorita, é 
diagnosticado por feições de absorção principais 

Figura 4.2 - Gráfico exibindo a variação composicional das cloritas a partir da posição da absorção relativa à molécula 
FeOH, em relação aos horizontes de sulfetos disseminados e zonas mineralizadas da sondagem FCC-20.

posicionadas em torno de 2.255 nm e 2.340 nm, o 
que pode tornar confusa sua identificação em es-
pectros de misturas com estes minerais e também 
com anfibólios. Porém, suas feições secundárias 
ocorrem em comprimentos de onda característicos 
(em torno de 1.545 nm e 1.830 nm) e são frequen-
temente persistentes, o que facilita a distinção do 
epidoto em espectros de misturas. Na sondagem 
FCC-20 o epidoto foi identificado de maneira restri-
ta, ocorrendo apenas em amostra de metavulcano-
clástica, na profundidade de 15,68 metros (amostra 
AL-R-S-0001-A) (Figura 4.1 B, espectro 02).

Os carbonatos são identificados em espectros 
de reflectância pela feição de absorção assimétri-
ca em comprimentos de onda em torno de 2.300 a 
2.360 nm, relativa à presença da molécula de CO3 
na estrutura mineral. A variação no comprimento de 
onda desta feição indica a composição do carbona-
to, tal que, a calcita é identificada por absorções em 
torno de 2.340 nm, dolomita em torno de 2.325 nm 
e Fe-carbonatos (Fe-dolomita, ankerita e siderita) 
entre 2.320 e 2.350 nm.

Nos testemunhos da sondagem FCC-20 a pre-
sença de carbonatos é sugerida pelo efeito de suas 
absorções principais sobre espectros dominados 
por feições de anfibólios, cloritas e sericitas, as quais 
deslocam as posições e/ou aprofundam absorções 
diagnósticas destes minerais (Figura 4.1 B, espec-
tros 03, 04, 07, 08, 11, 12 e 14). Adicionalmente, os 
Fe-carbonatos foram distinguidos por suas feições 
secundárias em torno de 1.060 nm e 1.270 nm, as 
quais persistem em misturas espectrais (Figura 4.1 
B, espectros 03, 08, 11 e 12). Nas amostras anali-
sadas foram identificadas calcita e ankerita/siderita 
em profundidades variadas, em espectros medidos 
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Figura 4.3 - Gráfico exibindo a variação composicional das sericitas a partir da posição da absorção relativa  
à molécula AlOH, em relação aos horizontes de sulfetos disseminados e zonas mineralizadas da sondagem FCC-20.

sobre veios, sendo que nas amostras com sulfetos 
disseminados (AL-R-S-0001-B) e em zona mine-
ralizada (AL-R-S-0001-G) ocorrem Fe-carbonatos 
(Figura 4.1 B, espectros 03 e 11) em mistura espec-
tral com hornblenda, biotita e sericita.

As sericitas (ou micas brancas) são identificadas 
por suas feições espectrais diagnósticas nos compri-
mentos de onda correspondentes a vibrações mole-
culares associadas à ligação Al-OH, em torno de 2.200 
nm, em combinação com feições secundárias em 
torno de 1.410, 1.900, 2.350 e 2.440 nm. Variações 
na posição da absorção em torno de 2.200 nm indi-
cam diferenças composicionais neste grupo mineral, 
que pode variar entre paragonita (NaAl2[AlSi3O10]
(OH)2), muscovita (KAl2[Si3AlO10](OH,F)2) e fengita 
KAl1.5(Mg,Fe)0.5[Al0.5Si3.5O10](OH)2 (Figura 4.3).

Na sondagem FCC-20 as sericitas foram identi-
ficadas na maior parte das amostras (Figura 4.1 B, 
espectros 02, 03, 05, 07, 08, 10 e 14), em medidas 
tomadas sobre veios de quartzo concordantes à fo-
liação. A análise da variação composicional deste 
grupo mineral (Figura 4.3) aponta a ocorrência de 
sericita de composição essencialmente potássica 
(muscovita) ao longo do furo, porém observa-se 
uma tendência de composição fengítica ao se apro-
ximar da zona mineralizada, em torno de 153 me-
tros, e paragonítica ao se afastar dela (Figura 4.3), 
além de um provável controle litológico neste pa-
drão, dado pela variação mais abrupta dos valores 
nos anfibolitos que nas metavulcânicas intermediá-
rias/máficas (Figura 4.3).

As esmectitas são caracterizadas por absor-
ções profundas e assimétricas em aproximadamen-
te 1.410 nm e 1.905 nm, relacionadas à presença de 
H2O na estrutura mineral, sendo a montmorilonita 

distinguida pela feição adicional em torno de 2.210 
nm (AlOH), a nontronita entre 2.270 e 2.296 nm 
(FeOH) e a saponita em torno de 2.310 nm (MgOH). 
Nas amostras analisadas apenas um espectro com 
feição de esmectita foi observado, ocorrendo em 
plano de fratura na amostra AL-R-S-0001-H e em mis-
tura espectral com FeMg-clorita e carbonato (Figura 
42 B, espectro 12), cujas feições principais obliteram 
absorções diagnósticas de esmectitas nas regiões de 
FeOH e MgOH, e que impediram neste caso a distin-
ção entre nontronita e saponita.

4.2.2. Amostras de Afloramentos

Cento e nove amostras de rocha provenientes de 
afloramentos no entorno dos alvos investigados pela 
Jaguar Mining (Figura 3.1) foram analisadas. Os resul-
tados apontam associações minerais coerentes com as 
encontradas nos testemunhos da sondagem FCC-20, 
porém exibindo uma gama mais ampla de minerais em 
função da maior variabilidade litológica amostrada.

Nas amostras de rochas metaultramáficas, 
além de actinolita e FeMg-clorita, conforme des-
critos anteriormente, foram identificados também 
tremolita, talco e Mg-clorita. A tremolita e o talco 
apresentam assinaturas espectrais muito seme-
lhantes à actinolita, porém a tremolita pode ser di-
ferenciada pela queda de reflectância causada pelo 
Fe2+ em direção a comprimentos de onda inferio-
res a 1.800 nm e o talco pela absorção relativa ao 
MgOH de geometria dupla, posicionada em torno 
de 2.288 e 2.310 nm. A Mg-clorita, além das feições 
relacionadas às moléculas FeOH e MgOH em posi-
ções características (em torno de 2.244 nm e 2.325 
nm respectivamente), que permitem diferenciá-la 
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em relação a Fe- e FeMg-cloritas, também a ab-
sorção tripla relacionada a OH, em 1.395, 1.430 e 
1.506 nm, auxiliam na identificação deste mineral 
quando misturas espectrais obliteram suas feições 
principais.

As rochas metavulcânicas máficas e intermediá-
rias correspondem a maior parte das amostras cole-
tadas e o conteúdo mineralógico interpretado a partir 
de suas assinaturas espectrais é praticamente idênti-
co ao das amostras da sondagem FCC-20. Nota-se nes-
te conjunto a predominância de hornblenda e biotita 
e ocorrências frequentes de actinolita, FeMg-clorita e 
sericita (muscovita e muscovita-fengita), porém o epi-
doto é observado com maior frequência e os carbona-
tos ocorrem de maneira restrita.

Nas amostras de metagranitoides e rochas me-
tassedimentares as assinaturas espectrais são domi-
nadas por feições diagnósticas de sericitas ou micas 
brancas (conforme descrição espectral no item ante-
rior), com composições variando entre muscovita e 
muscovita-fengita e em mistura espectral com bioti-
ta, flogopita e epidoto (restrito). A flogopita apresen-
ta assinatura espectral semelhante à clorita e biotita, 
com feições principais diagnósticas nas regiões de 
absorção relativas às ligações Fe-OH e Mg-OH, po-
rém com feição secundária em torno de 2.380 nm, a 
qual permite sua distinção.

Nas amostras provenientes de afloramentos na 
área, além dos minerais apontados acima, também 
foram identificadas argilas (esmectitas e caulinita) 
em assinaturas espectrais medidas em faces intem-
perizadas, em todos os grupos litológicos analisados. 

Figura 4.4 - (A) Detalhe, em contínuo removido, de assinaturas espectrais de caulinita entre 2.100 e 2.300 nm, 
ilustrando variações na forma da absorção relativa à molécula AlOH em função de diferenças de cristalinidade  

e absorções indicativas de substituição por Fe na estrutura cristalina, em relação às associações minerais interpretadas 
(cores de acordo com legenda em (B)). (B) Gráfico exibindo a variação de cristalinidade da caulinita, estimada a partir 

do Índice Senna (DE SENNA et al., 2008), em relação às associações minerais interpretadas pela espectroscopia.

Dentre as esmectitas a montmorilonita e a nontroni-
ta ocorrem com maior frequência, associadas prin-
cipalmente às rochas intermediárias e máficas. A 
saponita ocorre de maneira restrita, apenas em ro-
chas ultramáficas, já nas félsicas e metassedimenta-
res foi identificada somente a montmorilonita.

A caulinita apresenta feições espectrais diagnós-
ticas bastante características, exibindo absorções du-
plas posicionadas em torno de 1.400 e 1.410 nm (OH) 
e 2.160 e 2.205 nm (AlOH) e, em mistura espectral com 
sericita e/ou montmorilonita, pode ser identificada 
por uma inflexão na absorção principal destes mine-
rais em torno de 2.160 nm ou por suas feições secun-
dárias em torno de 2.312, 2.350 e 2.380 nm. Variações 
na cristalinidade da caulinita podem ser mensuradas 
a partir do efeito que causam nas absorções duplas 
principais deste mineral, que se tornam mais agudas 
e pronunciadas (Figura 4.4 A). Além disso, substituição 
por Fe na estrutura deste mineral pode ser diagnosti-
cada pela ocorrência de uma fraca absorção (inflexão) 
em suas assinaturas espectrais, em torno de 2.240 
nm (CUDAHY et al., 1996) (Figura 4.4 A, espectros das 
amostras FC-R-0055 e FC-R-0126).

Para as amostras de afloramentos a cristalini-
dade da caulinita foi avaliada a partir do cálculo do 
“Índice Senna”, conforme proposto por de Senna et 
al. (2008), em 11 espectros selecionados por não exi-
birem feições de mistura com outros minerais com 
absorção na região do AlOH. A substituição por Fe 
foi analisada diretamente a partir da observação 
visual dos espectros. Os resultados (Figura 4.4 B) 
apontam caulinitas relativamente mais cristalinas 
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(cristalinidade moderada) e com substituição por Fe 
em suas estruturas ocorrendo nas faces intemperi-
zadas das amostras contendo sericita/micas brancas 
de composição muscovítica e muscovítica-fengítica.

4.3. ESPECTROSCOPIA DE IMAGEAMENTO

4.3.1. Imageamento Proximal  
(escâner SisuCHEMA)

Com objetivo de detalhar as variações espec-
trais encontradas pelas análises pontuais, imagens 
hiperespectrais foram produzidas para as amostras 
da sondagem FCC-20, a partir da câmera hiperespec-
tral SisuCHEMA. Estas imagens permitiram analisar 
a variabilidade espectro-mineralógica observada nas 
amostras em relação às suas características texturais 
e estruturais, uma vez que fornecem informações 
espectrais em alta resolução espacial (pixels de 156 
µm) para a amostra completa.

As imagens de classificação final (mapeamento 
espectral) são apresentadas na Figura 4.5, acompa-
nhadas de uma fotografia convencional para cada 
amostra analisada, em escala compatível com as das 
imagens hiperespectrais.

As associações minerais mapeadas se mostram 
coerentes com os resultados das análises espectros-
cópicas pontuais efetuadas nas amostras da sonda-
gem FCC-20, porém neste levantamento também foi 
possível a identificação espectral de granada (alman-
dina), zeólita (semelhante à laumontita) e quartzo.

As granadas não apresentam feições diagnósti-
cas nos comprimentos de onda amostrados, porém 
espectros puros de almandina foram extraídos de 
porfiroblastos na amostra AL-R-S-0001-H (granada 
anfibolito) (Figura 4.5 H), sendo identificados pela 
feição de Fe em torno de 1.260 nm (Figura 4.6). A 
provável laumontita ocorre em plano de fratura na 
amostra AL-R-S-0001-H (Figura 4.5 H), identificada em 
espectros puros (Figura 4.6) ou em mistura espectral 
com epidoto, carbonato e/ou hornblenda nos pixels 
correspondentes à intersecção da fratura com veios 
concordantes. Sua identificação foi feita a partir das 
feições espectrais agudas em torno de 1.430 e 1.920 
nm (Figura 4.6), relacionadas à presença de H2O na es-
trutura mineral. A Figura 6.6 apresenta a comparação 
dos espectros de almandina e laumontita com assina-
turas semelhantes extraídas da biblioteca espectral 
do USGS – United States Geological Survey (CLARK et 
al., 1993). O quartzo também não apresenta feições 
diagnósticas nos comprimentos de onda amostrados, 
exibindo espectro plano com leve feição de absorção 
relacionada à H2O em inclusões (Figura 4.6). Este mi-
neral ocorre compondo a mineralogia essencial dos 
veios e foi identificado em espectros puros ou em 

mistura espectral com outros minerais, principalmen-
te carbonatos (Figuras 4.5 B, C, D, E, F, H e I).

Na matriz rochosa foram identificadas assina-
turas espectrais dominadas por feições de absorção 
diagnósticas de hornblenda (metamáficas) e/ou bio-
tita (metavulcânicas intermediárias), porém o mape-
amento espectral para estas porções das amostras 
não mostrou bons resultados, possivelmente devido 
às suas granulações fina a muito fina, ocasionando 
espectros (endmembers) muito ruidosos. Assim, op-
tou-se por não incluir estes resultados nas imagens 
de classificação ilustradas na Figura 4.5.

A maior variabilidade mineralógica é encontra-
da nos veios, os quais são compostos essencialmente 
por quartzo e carbonatos, em associações diversas 
com anfibólios, biotita, epidoto, clorita e sericita.

Anfibólios e biotita ocorrem como bandas máficas 
milimétricas em metavulcânicas intermediárias (Figuras 
4.5 A, B e D) ou como pequenos halos de alteração 
(selvedges) e compondo a mineralogia dos veios hi-
drotermais (Figuras 4.5 C, B, D e I). Os anfibólios corres-
pondem principalmente a hornblenda, com ocorrência 
restrita de actinolita, apenas na amostra AL-R-S-0001-A 
(metavulcanoclástica) (Figura 4.5 A). Em algumas amos-
tras biotita e/ou FeMg-clorita (espectralmente indistin-
guíveis) foi apontada (Figuras 4.5 B, C, D e F).

A presença de epidoto é mais evidente nas 
amostras de metavulcanoclástica (AL-R-S-0001-A) 
e granada anfibolito (AL-R-S-0001-H), ocorrendo 
em mistura espectral com carbonatos, sericitas e 
hornblenda e/ou actinolita, em veios concordantes 
à foliação (Figuras 4.5 A e H). Feições secundárias 
de epidoto foram observadas em espectros de hor-
nblenda em mistura ou não com calcita, em veios 
concordantes paralelos (Figuras 4.5 C e G) e dobra-
dos (Figura 4.5 I), em metabasaltos e anfibolitos.

Os carbonatos compreendem a mineralogia es-
sencial dos veios, ocorrendo calcita e ankerita/siderita 
em estreita associação com hornblenda, biotita, +/- 
quartzo, +/- sericita e +/- epidoto. Os Fe-carbonatos 
ocorrem em profundidades e litologias variadas, po-
rém em zona mineralizada (Figura 4.5 G) e na por-
ção máfica da amostra AL-R-S-0001-F (Figura 4.5 F) 
é evidente o seu predomínio sobre a calcita, a qual 
ocorre também em veio discordante (Figura 4.5 D)  
e em planos de fratura (Figuras 4.5 D, G e H).

 As sericitas ocorrem tanto nos veios carbo-
náticos concordantes à foliação, em mistura espec-
tral com epidoto, FeMg-clorita, biotita e hornblenda 
(Figuras 4.5 A, B, D, E e H), quanto nos veios de quart-
zo discordantes, conforme ilustrado nas Figuras 4.5 
F e I. A variação composicional das sericitas aponta 
o mesmo padrão encontrado nas análises espec-
troscópicas pontuais, com predomínio de muscovi-
tas e tendência paragonítica ao se afastar da zona 
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Figura 4.5 - Imagens de classificação das amostras da sondagem FCC-20 (AL-R-S-0001 A a F), resultado do 
mapeamento espectral das imagens hiperespectrais produzidas pelo escâner SisuCHEMA, em comparação com 

fotografias convencionais para cada amostra analisada. Act = actinolita, Ank/Sid = ankerita/siderita, Bt = biotita,  
Calc = calcita, Carb = calcita ou ankerita/siderita, Ep = epidoto, Esm = esmectita, FeMg-Chl = clorita ferromagnesiana, 

Hbl = hornblenda, Mon = montmorilonita, Ms = sericita muscovítica, Ms-Par = sericita muscovítica a paragonítica,  
Nont = nontronita, Qtz = quartzo.
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Figura 4.6 - (Continuação) - Imagens de classificação das amostras da sondagem FCC-20 (AL-R-S-0001 G a I),  
resultado do mapeamento espectral das imagens hiperespectrais produzidas pelo escâner SisuCHEMA, em 

comparação com fotografias convencionais para cada amostra analisada. Alm = almandina, Ank/Sid = ankerita/
siderita, Bt = biotita, Calc = calcita, Carb = calcita ou ankerita/siderita, Ep = epidoto, FeMg-Chl = clorita 

ferromagnesiana, Hbl = hornblenda, Lau = laumontita, Mon = montmorilonita, Ms = sericita muscovítica,  
Ms-Par = sericita muscovítica a paragonítica, Qtz = quartzo.
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Figura 4.7 - Assinaturas espectrais em contínuo removido de quartzo, almandina e laumontita,  
extraídas das imagens do escâner SisuCHEMA, em comparação com espectros (almandina e laumontita)  

da biblioteca espectral do USGS (CLARK et al., 1993).

mineralizada, embora a tendência fengítica não te-
nha sido mapeada nestas análises (Figura 4.5).

 As esmectitas compreendem montmorilo-
nita e nontronita e foram mapeadas principalmen-
te em planos de fratura e bandas intemperizadas na 
amostra coletada em profundidade mais rasa (AL-R-
S-0001-A – 15, 68 m) (Figuras 4.5 A, B, e G).

4.3.2. Imageamento Aéreo  
(sensor ProSpecTIR-VS)

 
O mapeamento espectral de imagens aéreas 

obtidas pelo sensor ProSpecTIR-VS foi realizado com 
objetivo de ampliar para escala de mapa o entendi-
mento das associações espectro-mineralógicas rela-
cionadas aos depósitos de ouro no entorno dos alvos 
Coelho e Queimadas (Figura 3.1).

 A análise destes dados seguiu o mesmo méto-
do aplicado às imagens hiperespectrais proximais (es-
câner SisuCHEMA) para a extração de endmembers, 
ilustrados na Figura 4.7, os quais foram posteriormen-
te usados como referência para a classificação e pro-
dução dos mapas minerais (Figura 4.8).

A mineralogia interpretada a partir dos end-
members compreende principalmente minerais de 
alteração supergênica, tais como a caulinita e es-
mectitas, e também sericita e traços de clorita. As 
assinaturas espectrais obtidas permitiram a classi-
ficação das caulinitas pelo grau de cristalinidade, a 
partir da análise da forma da feição dupla em torno 
de 2.200 nm (conforme descrições no item 4.2.2), 
sendo apontadas caulinitas de cristalinidade bai-
xa e moderada (Figura 4.7). A nontronita foi iden-
tificada pela absorção em torno de 2.290-2.300 
nm, tendo sua variação de abundância estimada 
pelas diferenças de profundidade desta feição nos 
espectros (maior profundidade indicando maior 
abundância) (Figura 4.7). A absorção profunda re-
lacionada à molécula AlOH, em torno de 2.200 nm, 
sugere a ocorrência de sericita e/ou montmorilo-
nita (Figura 4.7), porém a distinção entre estes mi-
nerais não foi possível devido à ausência de outras 
feições diagnósticas nos comprimentos de onda 
investigados. A presença de caulinita em mistura 
com sericita e/ou montmorilonita foi interpretada 
a partir da absorção em torno de 2.165 nm (Figura 
4.7). As cloritas foram interpretadas a partir de 
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Figura 4.8 - Espectros de referência (endmembers) extraídos a partir do processamento das imagens 
 hiperespectrais de sensor ProSpecTIR-VS para área no entorno dos alvos Coelho e Queimadas  

e respectiva interpretação mineralógica.

feições secundárias nos espectros e tiveram suas 
composições estimadas pela posição da absorção 
relacionada à molécula FeOH (conforme descri-
ções em itens anteriores), em torno de 2.255 nm 
para a FeMg-clorita e em torno de 2.265 nm para 
a Fe-clorita (Figura 4.7).

Os mapas minerais produzidos apresentam a 
distribuição espacial de cada endmember, em esca-
la de cores que ilustram a variação do melhor ajuste 
dado pelo classificador SAM entre os pixels da ima-
gem e o espectro de referência (Figuras 4.8 B a F). 
Além disso, uma imagem de classificação foi gera-
da a partir do corte dos histogramas de cada mapa 
mineral, ilustrando em diferentes cores para cada 
endmember apenas as áreas de melhor ajuste dado 
pelo classificador SAM, sobre uma imagem da ban-
da 259 (1.842 nm) em escala de cinza (Figura 4.8 G).

Os resultados ilustrados nos mapas mineralógi-
cos (Figura 4.8) refletem principalmente o padrão de 
distribuição litológica da área. Nota-se o predomínio 
de sericita/montmorilonita na região leste, onde aflo-
ram rochas de natureza félsica (ortognaisses graníti-
cos e granitos pouco deformados da Suíte Bananeira) 
(Figura 3.1). Nas regiões oeste e sul ocorrem associa-
ções minerais com presença de nontronita e/ou clo-
ritas, refletindo o registro mineralógico da alteração 

supergênica (nontronita) das rochas metamáficas e 
metaultramáficas da Unidade Inferior da Sequência 
tipo granito-greenstone (Figura 3.1). A caulinita ocor-
re em todas as áreas mapeadas, porém com maior 
expressão associada às áreas de exposição de rochas 
metamáficas e metaultramáficas (Figura 3.1).

4.4. DISCUSSÕES

Neste trabalho diversas escalas de observa-
ção e abordagem de análise foram utilizadas para 
a extração de informações espectro-mineralógicas 
relativas aos padrões da distribuição litológica e da 
alteração hidrotermal associada aos depósitos de 
ouro de Pedra Branca.

Amostras de testemunho de sondagem (FCC-
20) no Alvo Coelho (Figura 3.1) foram investigadas a 
partir de análises espectroscópicas pontuais (ASD-
FieldSpec-3 Hi-Res) e de imageamento (SisuCHEMA), 
com objetivo de encontrar variações espectrais rela-
cionadas aos diferentes horizontes de alteração. Estas 
análises apontaram a ocorrência de assembleias hi-
drotermais consistentes com depósitos de ouro oro-
gênico alojado em greenstone belts (e.g. CUDAHY 
et al., 1995; GOLDFARB et al., 2005; PONTUAL et 
al., 2008b), sendo identificados anfibólios, biotita, 
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Figura 4.9 - Mapas minerais gerados a partir do processamento e classificação das imagens hiperespectrais do sensor 
ProSpecTIR-VS para a área no entorno dos alvos Coelho e Queimadas (localização na Figura 3.1).  

(A) Composição colorida falsa-cor R=2.204nm, G=890nm, B=470nm. (B a F) Mapas minerais em escala de cor 
representando a variação do ajuste SAM para cada endmember. (G) Imagem de classificação com cores ilustrando  

as áreas de melhor ajuste SAM para cada endmember, gerada a partir do corte dos histogramas  
das imagens B a F e sobreposição com imagem da banda 259 (1.842nm) em escala de cinza.

carbonatos, epidoto, cloritas e sericitas. A análise de 
feições espectrais específicas em assinaturas coleta-
das pela espectroscopia pontual permitiram a iden-
tificação de variações composicionais nas sericitas 
(Figura 4.1), indicando tendência fengítica (Si, Fe, Mg) 
em direção à zona mineralizada e paragonítica (Al, 
Na) em zonas distais, esta última corroborada pelas 
análises espectroscópicas de imageamento proximal 
(Figura 4.3). Variações composicionais nas cloritas 
também foram investigadas (Figura 4.2), apontando 
aparente enriquecimento em Fe (assim como nas se-
ricitas) em zonas proximais à mineralização, embora 
este padrão também possa ser controlado por varia-
ções litológicas, conforme apontado nos resultados 
das análises espectroscópicas de amostras coletadas 
em afloramentos na área (item 4.2.2). O predomínio 
de Fe-carbonatos sobre calcita na amostra minera-
lizada e em zonas proximais, observado tanto nas 
análises pontuais quanto de imageamento, também 
sugerem um enriquecimento em Fe em direção aos 
veios mineralizados.

As análises espectroscópicas de imageamento 
proximal (SisuCHEMA) das amostras da sondagem 

FCC-20 possibilitaram um importante incremento 
tanto na identificação mineralógica quanto na in-
terpretação do significado geológico/metalogené-
tico das associações minerais, uma vez que a alta 
resolução espacial destes dados e o escaneamento 
integral das amostras permitiram a extração de es-
pectros puros e a observação da relação entre as 
textura e estrutura das amostras e a distribuição 
espacial dos minerais. Os resultados apontaram a 
ocorrência de hornblenda e biotita em veios quart-
zo-carbonáticos concordantes à foliação, o que cor-
robora com a paragênese de alteração hidrotermal 
em alto grau metamórfico identificada nas análises 
petrográficas (item 3.5). A presença de epidoto, clo-
ritas e sericitas associadas aos veios hidrotermais 
possivelmente corresponde ao registro mineralógi-
co da alteração de piroxênio, anfibólios e feldspatos 
por reações retrometamórficas e não estaria geneti-
camente relacionada à fase hidrotermal mineralizan-
te. A ocorrência predominante da sericita associada 
aos veios de quartzo discordantes (Figuras 4.5 F e I) 
também sugere sua gênese em evento posterior em 
mais baixa temperatura, o qual pode ser igualmente 



CPRM - Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral

68

interpretado pela ocorrência de veios discordantes 
de calcita (Figura 4.5 D). O imageamento proximal 
também possibilitou a distinção de zeólita, cujas fei-
ções espectrais diagnósticas se assemelham às das 
esmectitas e possivelmente não haviam sido identi-
ficadas nas análises pontuais devido a estas fornece-
rem essencialmente espectros de misturas minerais. 
A presença deste mineral como preenchimento de 
fratura sugere a ocorrência de evento tardio de 
baixa temperatura em fase rúptil. Também como 
preenchimento de fraturas e ocorrendo em bandas 
intemperizadas, foram identificadas esmectitas, que 
corresponderiam ao resultado da alteração supergê-
nica por circulação de água meteórica.

As análises espectroscópicas pontuais efetu-
adas nas amostras de afloramentos apontaram, 
além do controle litológico sobre as associações 
espectro-mineralógicas, a ocorrência de caulinita 
em faces intemperizadas, indicando a gênese des-
te mineral por processos de alteração supergê-
nica. Estas análises também permitiram avaliar a 
variação de cristalinidade e substituição iônica na 
caulinita Os resultados sugerem a ocorrência de 
substituição por Fe e cristalinidade relativamente 

mais alta (moderada) para as caulinitas encontra-
das em amostras ricas em sericitas/micas brancas, 
padrão também observado por Cudahy et al. (1996) 
e Gray e Cudahy (1996) em depósitos de ouro oro-
gênico no Cráton de Yilgarn, no oeste da Austrália.

O mapeamento espectral das imagens hiperes-
pectrais do sensor ProSpecTIR-VS para a área no 
entorno dos alvos Coelho e Queimadas (Figura 4.8) 
forneceu informações, em escala de mapa, quanto 
ao padrão de distribuição, principalmente, dos mine-
rais de alteração supergênica (caulinita e esmectitas) 
e os resultados exibem forte correlação com o pa-
drão de distribuição litológica da área, com nontro-
nita e cloritas associadas às áreas de exposição de 
rochas metamáficas e metaultramáficas e sericita/
montmorilonita associadas às félsicas. A presença 
de caulinita de cristalinidade moderada em áreas de 
exposição de rochas metamáficas/metaultramáficas 
poderia constituir um indicador indireto da ocorrên-
cia de sericitas nestas rochas (conforme descrição 
acima), o que constituiria um importante indicador 
de alteração hidrotermal, tornando estas áreas as 
mais prospectáveis a partir das informações levanta-
das pelas análises espectroscópicas.
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5.1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

O Bloco Troia-Pedra Branca possui informação 
de prospecção geoquímica referente a sedimentos 
de corrente e concentrado de bateia adquiridos en-
tre os anos 2007 e 2013, e financiados pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo 
Federal. As amostras foram coletadas pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, quando da execução dos 
levantamentos geológicos sistemáticos 1:100.000 das 
folhas Quixadá, Itapiúna, Novo Oriente, Parambu, 
Independência e Várzea do Boi. As demais folhas fo-
ram coletadas pela empresa Brasil Explore (folhas 
Quixeramobim, Boa Viagem, Mombaça, Itatira e 
Arneiroz) quando da execução do Projeto Tróia-Pedra 
Branca. Os sedimentos de corrente foram analisados 
em dois laboratórios, sendo duas folhas realizadas 
pela Acme Analytical Laboratories Ltda. e as demais 
folhas pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. (Figura 5.1). 
A descrição metodológica se encontra no item.

 
5.2. SUMÁRIO ESTATÍSTICO

As Tabelas 5.1 e 5.2 sumarizam os dados es-
tatísticos como valores qualificados, porcenta-
gem de detectados, média e desvio padrão, os 

Figura 5.1 - Localização das folhas 1:100.000 inseridas no 
Bloco Troia Pedra Branca analisadas pelos laboratórios 

ACME e GEOSOL.

5. GEOQUÍMICA DE SUPERFÍCIE

resultados mínimos e máximos com os valores 
correspondentes aos quartis 25% (1º quartil – Q1), 
50% (mediana), e 75% (3º quartil – Q3) da frequên-
cia acumulada, para cada elemento analisado nos 
sedimentos de corrente. Nesta tabela constam os 
valores do percentil 97,5% (estatisticamente possí-
vel anomalia) e os valores de anomalias de 2º or-
dem (Q3+1,5*(Q3-Q1)) e 1º ordem (Q3+3*(Q3-Q1)). 
Por fim, adotou-se como limiar a média geométrica 
multiplicada pelo desvio geométrico ao quadrado, a 
partir dos dados log-transformados. 

5.3. BOXPLOTS

O gráfico boxplot é um método usado para exibir 
os dados estatísticos em uma forma gráfica (TUKEY, 
1977). A principal vantagem deste gráfico é que sua 
forma não depende de uma escolha de intervalo 
como faz o histograma. Além de fornecer uma es-
timativa visual rápida da distribuição de frequência 
dos resultados (GRUNSKY, 2007). O boxplot divide os 
valores ordenados em quatro partes “iguais”, o pri-
meiro partindo da mediana (exibida como uma linha 
na caixa) e, em seguida, definindo a caixa que con-
tem 50% dos dados. As linhas de extremidades são 
calculadas a partir de 1,5 vezes o comprimento da 
caixa (REIMANN. 2005). Para os resultados, os ele-
mentos foram distribuídos em ordem decrescente 
dos valores de mediana da esquerda para a direita 
(Figuras 5.2 e 5.3).

5.4. OURO E FAREJADORES

O mapa de distribuição unielementar para 
ouro possibilitou comparar as técnicas de Percentil, 
Histograma, BoxPlot e QQPlot na determinação do li-
miar ou teor de background, a partir do qual as amos-
tras podem ser classificadas em anômalas (Figura 5.4). 
O elemento ouro foi detectado apenas nas amostras 
do laboratório ACME, com resolução analítica de 0,02 
ppb. Na analise visual do histograma para os resultados 
de ouro verifica-se uma distribuição log-normal e uma 
população de altos valores a partir de 3 ppb. O gráfico 
QQPlot, por sua vez, forneceu resultados semelhantes 
ao histograma, com o primeiro desvio da linearidade da 
curva entre 2 e 3 ppb, e valores outliers (17; 18,4; 25,7 
e 2573,3 ppb). O gráfico Boxplot com os dados brutos 
forneceu um limiar de 1,7 ppb, enquanto que com os 
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Tabela 5.1 -  Sumário estatístico dos resultados de sedimentos de corrente das folhas Várzea do Boi e Independência 
analisados pelo ACME.
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Tabela 5.2 -  Sumário estatístico dos resultados de sedimentos de corrente das folhas analisados pelo SGS-GEOSOL.
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dados log transformados o limiar foi de 2,5 ppb. Embora 
a composição média da crosta terrestre seja de 4 ppb 
(LEVINSON, 1980) o valor de 3 ppb foi usado como li-
miar na China (WANG et al., 2007), onde possibilitou 
delinear anomalias que cobrem 800 km2 com centros 
de concentração de 6 ppb. Na ocasião, levantamento 
de sedimentos de corrente e mapa geológico na escala 
de 1:50.000 permitiu a descoberta de mineralizações 
de cinábrio (HgS) e realgar (As4S4) em rochas hospedei-
ras, que apresentaram teores de 1,5g/t. 

Figura 5.2 - Boxplot dos resultados dos elementos maiores (%), menores (ppm) e traços (ppb) das folhas Várzea do Boi 
e Independência analisadas pela ACME.

Na área de estudo os resultados para ouro in-
dicaram as cabeceiras dos riachos Bom Princípio 
e Santana, nordeste da folha Independência, com 
teores de 4,4 a 6,7 ppb, associado as rochas me-
tassedimentares do Complexo Ceará. Uma segun-
da área corresponde a duas anomalias pontuais de 
17 e 27,3 ppb, relacionadas a sequência metavul-
canossedimentar da Serra das Pipocas. Na área re-
querida para pesquisa de ouro pela empresa Jaguar 
(Projeto Pedra Branca), dados de malha de solo 
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Figura 5.3 - Boxplot dos resultados dos elementos maiores (%) e menores (ppm) das folhas analisadas pela SGS-GEOSOL.

delimitaram áreas com teores 11 a 25 ppb (LOPEZ, 
2012). Entretanto, nos sedimentos de corrente os 
resultados variaram de não detectado a máximo de 
4,2 ppb nesta mesma região. 

Para o estudo da relação entre os elementos 
químicos associados ao ouro optou-se pela análi-
se de principais componentes. Nesta fase foram 

excluídos da analise os elementos B, Ge, Pd, Pt, Re 
e Ta, por apresentar mais de 65% dos dados não 
detectados, os valores outliers com os dados log-
-transformados e optou-se pelo estudo apenas dos 
elementos farejadores de processos mineralizantes. 
Foram avaliados os quatro primeiros fatores, suma-
rizados na Tabela 5.3. As Figuras 5.4 a 5.7 ilustram 
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Figura 5.4 - Mapa de distribuição de ouro em sedimentos de corrente das folhas Várzea do Boi e Independência.
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Tabela 5.3 -  Resultado da Análise de Principais Componentes dos elementos farejadores.

os mapas de interpolação dos scores fatoriais das 
amostras sobre a base geológica simplificada e a 
distribuição de ouro nos sedimentos de corrente. 
Nessas figuras aparecem os gráficos com a distri-
buição dos elementos químicos associados em fun-
ção de seu valor no fator em análise. 

A análise de principais componentes fornece 
uma nova variável, denominada de fator, com valores 
positivos e negativos, e que em função do seu peso 
agrupa elementos correlacionados entre sí (Tabela 
5.3). Além disso, fornece para cada amostra um peso 
ou escore relacionado a cada fator. Os escores posi-
tivos e negativos estão relacionados aos elementos 
com cargas positivas e negativas respectivamente, 
como observado nas Figuras 5.5 a 5.7. Os resultados 
da interpolação dos escores das amostras demons-
tram que as amostras de sedimentos sobre as su-
pracrustais neoproterozóicas do Complexo Ceará 

apresentaram uma associação de elementos Zn, Tl, 
Cu, Co, Sn, Ag, Ba, etc., enquanto a sequencia do tipo 
greenstone belt uma assinatura negativa apenas para 
Te e W (Figura 5.5). O fator 2 mapeou as principais 
unidades geológicas, como o Complexo Cruzeta e a 
sequencia do tipo greenstone belt com forte asso-
ciação de Ni, Co, Cr, etc., relacionados as rochas de 
afinidade máfica desta unidade. Por outro lado, as 
supracrustais do neoproterozoico apresentaram for-
te associação de U, Sb, Pb, Nb, Sn, Mo, Au e Ag (Figura 
5.6). As amostras sobre os granitoides neoproterozoi-
cos apresentaram forte associação no fator 3 para os 
elementos Hg, Ba, Pb, Tl, Zn, Te, etc. (Figura 5.7). O 
fator 4, por sua vez, separou os elementos Bi, Au, As, 
U e Pb associados aos granitóides neoproterozóicos, 
enquanto as seguencias do tipo greesntone belt com 
Ag, Cu, Ba, Nb, Mo, Co, Ni, Zn e Cr com forte assinatu-
ra de rochas máficas (Figura 5.8). 

  fator 1 fator 2 fator 3 fator 4

Ag 0.64 0.28 -0.16 0.23

As 0.24 -0.07 0.62 -0.21

Au 0.29 0.3 0.37 -0.29

Ba 0.64 -0.3 -0.43 0.15

Bi 0.48 -0.18 0.35 -0.31

Cd 0.59 -0.05 -0.05 -0.04

Co 0.72 -0.52 -0.13 0.04

Cr 0.62 -0.5 0.38 0

Cu 0.79 -0.07 0.25 0.2

Hg 0.23 -0.07 -0.54 -0.36

Mo 0.4 0.39 0.28 0.09

Nb 0.58 0.55 -0.04 0.1

Ni 0.5 -0.62 0.31 0.01

Pb 0.52 0.58 -0.25 -0.16

Sb 0.02 0.64 0.17 -0.07

Sn 0.71 0.4 -0.02 -0.04

Te -0.01 -0.2 -0.17 -0.74

Tl 0.8 -0.01 -0.23 -0.1

U 0.17 0.74 0.13 -0.19

W -0.14 -0.14 -0.09 -0.41

Zn 0.9 -0.09 -0.21 0

Cumulative% 29.27 44.45 52.99 59.15

Eigenvalue 6.15 3.19 1.79 1.29

% Total variance 29.27 15.17 8.55 6.16
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Figura 5.5 - Mapa de interpolação dos scores fatoriais (Fator 1) da análise de principais componentes.  
Legenda do mapa geológico na Figura 5.4.
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5.5. MAPA DE ANOMALIA

Existem algumas possibilidades de valores de 
background para dados geoquímicos, por exem-
plo: (i) valor médio global dos metais em argila de 
fundo oceânico (TUREKIAN; WEDEPOHL, 1961); (ii) 
composição média da crosta continental superior 
(RUDNICK, 2003); (iii) valores médios dos elementos 
em sedimentos transportados pelos rios (MARTIN; 
MEYBECK, 1979); (iv) depósitos recentes em áreas 
não poluídas (FÖRSTNER; MÜLLER, 1981), entre ou-
tros. Entretanto, os valores de background são con-
centrações totais das amostras, e em nosso caso, 
as concentrações dos sedimentos são parciais, ou 
seja, as amostras são digeridas em Água Régia e 
elementos ligados a estrutura de silicatos não são 
normalmente dissolvidos (PEÑA-ICART et al., 2011). 
Neste sentido, técnicas estatísticas são aplicadas na 
identificação de outliers ou anomalias geoquímicas, 
como por exemplo, histogramas, gráficos boxplot e 
Q-Q plot (REIMANN et al., 2005) e, neste trabalho, 
média geométrica * (desvio geométrico)2 dos da-
dos log-transformados.

A partir dos mapas de distribuição unielemen-
tares classificados em intervalos percentis (5, 15, 25, 
40, 50, 65, 75, 85, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99) e teores 
acima dos limiares propostos (Tabelas 5.1 e 5.2), fo-
ram delimitadas as bacias hidrográficas contíguas com 
teores anômalos em sedimentos de corrente para os 
elementos analisados, sumarizado na Figura 5.9. 

Os resultados indicaram zonas anômalas em se-
dimentos de corrente como, por exemplo, a região 
nordeste da Folha Independência (Figura 5.4). Uma 
importante zona anômala de Au, Ce, U, Ge, La, In, Sb, 
Pb, Se e Tl esteve associada a zona de cisalhamen-
to indiscriminada de direção NNE e ocorrências de 
metacarbonatos e granitóides. Fluídos residuais dos 
silicatos associados às rochas plutônicas graníticas, 
juntamente com ocorrências de metacarbonatos, 

podem indicar depósitos minerais de contatos me-
tamórficos ou tipo skarn nesta região. Uma expressi-
va zona anômala do elemento germânio (zona 1-Ge) 
delimitou a bacia hidrográfica no qual está inserido 
o depósito de U-P de Itataia. As zonas 1-Bi e 7-As, Sb 
(Figura 5.9), região sudeste da folha Independência, 
estão diretamente relacionadas aos alvos para ouro, 
inseridos na sequencia tipo-greenstone belt da Serra 
das Pipocas. A zona de ouro 3 - Au, As, Ba, V ± Ag, 
Cd, Cu e Se está diretamente relacionada as ocorrên-
cias de formações ferríferas bandadas nesta unida-
de. As zonas 1-Pb e 1-As, localizadas a nordeste da 
folha Quixada, estão relacionadas as ocorrências de 
manganês e grafita do Complexo Canindé e sua re-
lação com o plutonismo de idade Riaciana. A região 
compreendida pelo Complexo Máfico-ultramáfico 
de Troia destacam-se zonas 1-Pb, 1-Bi e 2-Bi, Te, e 
que também estiveram associadas com ocorrências 
de cromita em concentrado de bateia. 

5.6. CONCENTRADOS DE BATEIA

A partir dos resultados analíticos de concen-
trados de bateia foram delineadas as bacias hidro-
gráficas com destaques mineralométricos, ou seja, 
atribuiu-se como destaque os valores máximos en-
contrados para os principais minerais de importância 
metalogenética, sumarizada na Figura 5.10. Em 39 
estações de coleta de concentrado de bateia foram 
identificadas pintas de ouro, localizadas em diferen-
tes unidades litoestratigráficas (Figura 5.10). Cinco 
amostras com pintas de ouro estiveram associadas 
ao Complexo Tamboril Santa Quitéria, que inclusive 
apresentou o maior teor de ouro em sedimento de 
corrente (2573,3 ppb). Cinco amostras com pintas de 
ouro localizadas na região sudeste da folha Tauá es-
tiveram associadas à Unidade Arneiroz do Complexo 
Ceará. Nesta região ocorre uma expressiva zona anô-
mala de Be, Cs, Li ± Ta, W e As.
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Figura 5.6 - Mapa de interpolação dos scores fatoriais (Fator 2) da análise de principais componentes.  
Legenda do mapa geológico na Figura 5.4.
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Figura 5.7 - Mapa de interpolação dos scores fatoriais (Fator 3) da análise de principais componentes. 
 Legenda do mapa geológico na Figura 5.4. 
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Figura 5.8 -  Mapa de interpolação dos scores fatoriais (Fator 4) da análise de principais componentes.  
Legenda do mapa geológico na Figura 5.4.
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Figura 5.9 - Zonas anômalas em sedimentos de corrente.
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Figura 5.10 - Destaques mineralométricos em concentrado de bateia.
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6.1. ESTRATIGRAFIA

O empilhamento estratigráfico da Sequência 
Serra das Pipocas, subdividida em uma Unidade in-
ferior com predomínios de rochas metavulcânicas 
máficas/intermediárias e uma Unidade superior com 
predomínio de rochas metassedimentares (Figura 
3.2), permite algumas interpretações importantes 
no que tange a evolução crustal desta sequência e 
metalogênese do ouro; 

(1)- Como parâmetro estratigráfico, a presença 
de intrusões dos metatonalitos Mirador somente no 
nível inferior da sequência Serra das Pipocas, suge-
re deposição da Unidade superior após 2192 +/- 11 
Ma e da Unidade inferior antes de 2192 +/- 11 Ma 
(idade U-Pb SHRIMP que obtivemos para estes me-
tatonalitos). Dados em zircões detríticos publicados 
por Costa et al. (2014) evidenciam idade máxima 
para deposição da Unidade inferior de ca. 2200 Ma. 
Adicionalmente, os granitoides potássicos da Suíte 
Bananeira ocorrem intrusivos em toda a sequência, 
e, portanto, com as idades U-Pb LA-ICPMS obtidas 
em torno de 2080-2060 Ma (neste trabalho), eviden-
cia-se a idade mínima para deposição das rochas me-
tassedimentares (Figura 3.2). 

(2)- O limite estratigráfico entre a Unidade infe-
rior e superior aparenta ser um controle importan-
te para a mineralização aurífera que se encontra ao 
longo deste contato, similarmente, ao controle estra-
tigráfico de mineralizações auríferas em outros ter-
renos granito-greenstone do território nacional (ex., 
greenstone belts do Maciço de Goiás) (PAPENDIECK; 
CARVALHO, 2016).

(3)- A presença abundante de grafita nas rochas 
metassedimentares (Unidade superior) desta sequ-
ência pode representar um controle (geoquímico/
estratigráfico) importante na mineralização de ouro, 
sendo que na literatura internacional, uma conexão 
genética entre ouro e grafita é comumente inferida 
para depósitos do tipo orogênico (COX et. al., 1995; 
BIERLEIN et. al., 2001; HENNE; CRAW, 2012).

(4)- Unidade superior é constatada a transição 
para um nível com frequente ocorrência de quart-
zitos e metacalcários, similar ao que se encontra as-
sociado a metaconglomerados da região de Choró, 
na sequencia Algodões (COSTA, 2013; COSTA et al., 
2015b). Esta litologia pode representar um guia es-
tratigráfico importante, marcando a posição de 

6. DISCUSSÕES

topo destas sequências metavulcanossedimenta-
res, importante para a reconstrução geológica-tec-
tônica destes greenstone belts paleoproterozoicos 
do Maciço de Troia. Adicionalmente, depósitos de 
ouro de classe mundial são encontrados em unida-
des semelhantes, em sequencias paleoproterozoicas 
correlatas do cráton Oeste-Africano (Unidade tipo 
Tarkwa) (PIGOIS et al., 2003).

6.2. GEOLOGIA ESTRUTURAL
 

A caracterização estrutural de depósitos epige-
néticos de ouro tem sido uma das principais ferramen-
tas para discussão da gênese, evolução e modelos 
de exploração para estes depósitos (VEARNCOMBE; 
ZELIC, 2015), comumente, utilizada para descrever o 
modo de ocorrência destas mineralizações em diver-
sos terrenos granito-greenstone de idade arqueana 
e paleoproterozoica (MUELLER et. al., 1988; FOSTER; 
PIPER, 1993; REINHARDT; DAVISON, 1990; BALTAZAR; 
ZUCCHETTI, 2007).

Com base nas observações de campo é pro-
posto aqui um quadro simplificado para a evolução 
estrutural da área da sequência Serra das Pipocas, 
compondo-se de quatro eventos deformacionais 
(Dn, Dn+1, Dn+2 e Dn+3), com um tensor de com-
pressão (σ1) fixo na direção NW-SE. Ao longo desta 
direção NW-SE estão alojados diques félsicos//inter-
mediários (diques Guaribas) de idade neoprotero-
zoica (580-560 Ma), sugerindo que esta deformação 
seja de idade neoproterozoica (?).

Na interpretação de imagem aerogeofísica 
(magnetometria) que ressalta estruturas de 3 a 10 
Km de profundidade, uma “grande” zona de cisalha-
mento é delineada na área (Zona de cisalhamento 
Serra das Pipocas), espacialmente associada à mine-
ralização aurífera do depósito de Pedra Branca. Esta 
estrutura provavelmente representa o limite de ter-
reno Arqueano-Paleoproterozoico (sutura paleopro-
terozoica?) no Maciço de Troia, compondo estrutura 
regional para condutos de magmas (ex: granitoides 
da Suíte Bananeira) e fluidos na região. Na literatura 
internacional, crescente ênfase na abordagem es-
trutural de sistemas minerais em uma variedade de 
escalas, apontam as estruturas de primeira ordem, 
como margens de crátons, limites litosféricos e zonas 
de suturas, sendo de extrema importância na busca 
de depósitos auríferos, principalmente os de classe 
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mundial (McCUAIG, 2013; McCUAIG; HRONSKY, 2014; 
GROVES; SANTOSH, 2015).

6.3. LITOGEOQUÍMICA

Com a interpretação dos dados de geoquími-
ca em 31 amostras de rochas metavulcânicas e 50 
amostras de granitoides, podem-se fazer algumas 
considerações em relação à petrogênese e ambiên-
cia tectônica destas rochas;

(1)- Três grupos de rochas metavulcânicas fo-
ram individualizados, cujos protólitos provavel-
mente representam; basaltos andesíticos (grupo 1), 
basaltos (grupo 2) e basaltos de alto-Mg (alto mag-
nésio) (grupo 3).

(2)- As amostras dos grupos 1, 2 e 3 apresen-
tam enriquecidas em elementos incompatíveis (ex., 
Cs, Rb, Th, U, K, La...) em relação a basalto N-MORB 
(“normais”), sendo similares a basaltos de arcos oce-
ânicos e arcos continentais “recentes” (Cenozoicos), 
comparando com os dados de Polat et al. (2011) e 
Pearce e Peate (1995) no diagrama Nb/Yb vs. Th/Yb.

(3)- A presença de basaltos de alto-Mg junto a 
basaltos andesíticos, com assinatura de arco, é uma 
característica comum em diversos greenstone belts 
arqueanos e paleoproterozoicos, geralmente as-
sociados a diferentes taxas de fusão de manto em 
ambiente de arco/retro-arco (manto metassomatiza-
do por fluidos liberados em processo de subducção 
oceânica) (REDMAN; KEYS, 1985; SYLVESTER; ATTOH, 
1992; NAQVI et al., 2006; MANIKYAMBA; KERRICH, 
2013; ZHAO; ZHOU, 2013).

(4)- Na classificação geoquímica dos granitoides, 
os metatonalitos Mirador são caracterizados como 
rochas “sódicas”, tipo-TTG, de composição similar 
aos adakitos de alta-sílica (high-silica Adakites) de-
finidos por Martin et al. (2005). Neste caso, estes 
metatonalitos (Mirador) são provavelmente produto 
da fusão parcial de rochas metabásicas submetidas 
a elevadas pressões (crosta oceânica subductada e/
ou crosta máfica inferior?), similar a “muitos” exem-
plos na literatura (ATHERTON; PETFORD, 1993; 
KAMPUNZU et al., 2003; KAMEI, 2004; MARTINS et 
al., 2009; PENG et al., 2012). 

(5)- Para os termos mais evoluídos da Suíte 
Bananeira, estes são classificados como granitos 
cálcio-alcalinos de alto-K, com de carácter pera-
luminoso, provavelmente gerados pela fusão de 
crosta de composição intermediária (metatonali-
tos e/ou metagrauvácas), similar ao que é obtido 
por dados experimentais (CARROLL; WYLLIE, 1989; 
SKJERLIE; JOHNSTON, 1993; PATINÕ DOUCE; BEARD, 
1995) ou interpretado para magmas peraluminosos 
de alto-K na natureza (ROBERTS; CLEMENS, 1993; 
PETCOVIC; GRUNDER, 2003). No entanto, para os 

termos quartzo-monzoníticos com enclaves máfi-
cos magmáticos, estes, provavelmente são gerados 
por magmas de origem híbrida, com contribuição de 
magmas oriundos da fusão parcial de manto litosféri-
co subcontinental (subcontinental lithospheric man-
tle - SCLM) e base da crosta continental (mafic lower 
crust), assim como sugerido na literatura para plu-
tons de composição semelhante (quartzo-monzoni-
tos) (BARBARIN, 2005; ŞAHIN, 2008; LIU et al., 2013).

6.4. GEOCRONOLOGIA

Para os metatonalitos Mirador foi obtida aqui 
uma idade U-Pb (SHRIMP) de 2192 ± 11 Ma, e segun-
do os dados de litogeoquímica (discutidos acima), 
estas rochas plutônicas apresentam afinidade tron-
dhjemítica (adakitos). A idade (ca. 2190 Ma) é similar 
ao que se encontra para os metatonalitos Cipó na se-
quência Algodões (Figura 2.2), que também apresen-
tam afinidade geoquímica com adakitos (MARTINS 
et al., 2009; COSTA et al., 2015b). Esta semelhança 
sugere uma evolução plutônica similar entre sequên-
cia Algodões e nas sequências granito-greenstone da 
região sul do Maciço de Troia (Serra das Pipocas). A 
intrusão destes “metatonalitos sódicos” (Mirador e 
Cipó) em torno de 2190 Ma (Tabela 6.1), representa 
um estágio inicial de magmatismo plutônico, pro-
vavelmente de arcos oceânicos gerados durante a 
inversão da bacia oceânica/retro-arco desenvolvida 
em torno de 2236 Ma (MARTINS et al., 2009; COSTA 
et al., 2015b).

Para os granitoides da Suíte Bananeira foi obtida 
aqui uma idade U-Pb (SHRIMP) em zircão de 2092 ± 7 
Ma para o termo (porfirítico) de composição quart-
zo-monzonítica, e idade 2068 ± 5 Ma por LA-ICPMS 
para os termos mais evoluídos, de composição mon-
zogranítica. Estas idades evidenciam o caráter tardio 
deste magmatismo (Suíte Bananeira) na evolução 
paleoproterozoica da área, e, portanto, possivel-
mente de natureza tardi- a pós-collisional (Tabela 
6.1). Para estes termos graníticos (sensu stricto) da 
Suíte Bananeira, as características geoquímicas su-
gerem derivação de fonte crustal com composição 
tonalítica (intermediária), tipicamente de granitoi-
des anatéticos em ambientes de colisão continental 
(SYLVESTER, 1998; BARBARIN, 1999). Para a amos-
tra FC-278 (granito) a idade calculada de 2307 ± 14 
Ma para a população de zircões herdados, sugere 
idade sideriana (>2300 Ma) da rocha fonte (cros-
ta tonalítica). No entanto, até o momento, rochas 
do Sideriano não foram encontradas no Domínio 
Ceará Central, sendo exclusivas do Domínio Médio 
Coreaú (SANTOS et al., 2009). Para a gênese dos ter-
mos quartzo-monzoníticos da Suíte Bananeira, com 
seus enclaves máficos magmáticos, necessita-se 
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uma contribuição mantélica para esta magmatismo, 
oque também é comum em ambientes tardi- a pós-
-colisionais, devido ao alto fluxo térmico presente, 
geralmente associado à ascensão da astenosféra 
durante colapso do orógeno por delaminação e/ou 
slab breakoff (DAVIES; VON BLANCKENBURG, 1995). 
Adicionalmente, como exemplo do alto fluxo térmi-
co em torno de 2,0 Ga no Maciço de Troia, tem-se 
as rochas intrusivas do complexo máfico/ultramáfi-
co de Troia-Pedra Branca, com idade de 2036 ± 28 
Ma obtida a partir de zircões extraídos de cromitito 
mineralizado em EGP (COSTA et al., 2014b). Segundo 
discutido por estes autores, esta idade de ~2036 Ma 
é similar a de muitos corpos máficos/ultramáficos 
mineralizados em cobre e cromo (±EGP) no orógeno 
paleoproterozoico Itabuna-Salvador-Curaça da Bahia 
(Cráton do São Francisco) (ex., intrusões de Mirabela, 

Tabela 6.1 - Dados geocronológicos compilados para o Maciço de Troia e estágios de evolução tectônica  
(modificado de COSTA et al., 2015b).

Palestina e Medrado-Ipueira), todos de ambiente tar-
di- a pós-colisional (ABRAM, 1993; OLIVEIRA; LAFON, 
1995; OLIVEIRA et al., 2004; LAZARIN, 2011).

Para a idade da mineralização aurífera do depó-
sito de Pedra Branca (sequência Serra das Pipocas), 
sugerimos aqui a idade de 2029 ± 28 Ma a partir da 
análise U-Pb por LA-ICPMS em cristais de titanitas 
associadas à alteração hidrotermal. Dentro do qua-
dro geocronológico/tectônico do Maciço de Troia, 
esta idade corresponde aos últimos estágios de evo-
lução paleoproterozoica da área, associado a um am-
biente tardi- a pós-colisional (Tabela 6.1), típico de 
mineralizações auríferas de ouro orogênico (GROVES 
et al., 1998; GOLDFARB et al., 2001). Similarmente, 
para outros terrenos tipo granito-greenstone paleo-
proterozoicos do entorno cratônico, idades em torno 
de 2,0 Ga para a mineralização aurífera também são 
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reportadas, associadas a estágios tardios de evo-
lução crustal paleoproterozoica nestes segmentos 
(NORCROSS et al., 2000; MELLO et al., 2006; KLEIN et 
al., 2014b; PARRA-AVILA et al., 2015). Por exemplo, 
para o greenstone belt do Rio Itapicuru, no cráton 
do São Franscico, os dados Ar-Ar em moscovita hi-
drotermal indicam que a mineralização ocorreu em 
torno de 2080 e 2050 Ma, sin- a pós-pico metamórfi-
co regional, durante o soerguimento e exumação do 
orógeno (MELLO et al., 2006).

No entanto, apesar da idade de c. 2029 Ma da 
titanita hidrotermal (Evento Transamazônico), ex-
pressiva perda de chumbo nas titanitas, também 
registra metamorfismo termal do neoporterozoico 
(Evento Brasiliano). A temperatura de fechamento 
para titanita é estimada em torno de 650-700 °C, a 
partir da qual o mineral sofre expressiva perda (di-
fusão) de chumbo radiogênico (SCOTT; ST-ONGE, 
1995; FROST et al., 2000). Portanto, devida a grande 
quantidade de grãos de titanita “rejuvenescidos” (51 
grãos) em ~574 Ma (titanitas próximas do intercep-
to inferior), evidencia-se que o metamorfismo neo-
proterozoico registrado nas rochas mineralizadas do 
depósito de Pedra Branca, atingiu temperaturas em 
torno de 650-700 °C, equivalente a fácies anfibolito-
-médio a alto.

6.5. MODELO GENÉTICO DA MINERALIZAÇÃO 
AURÍFERA

Para depósito de ouro de Pedra Branca (sequência 
Serra das Pipocas), alguns dos controles da mineraliza-
ção podem ser listados; (1) ouro esta hospedados em 
terreno do tipo granito-greenstone de idade paleopro-
terozoica, (2) ouro associado veios de quartzo estrutural-
mente controlados por zona de cisalhamento regional; 
(3) possível envolvimento de fluidos aquo-carbônicos  
de baixa salinidade na gênese do minério e (4) idade 
tardia (2029 ± 28 Ma U-Pb em titanita) da mineraliza-
ção (tardi- a pós-colisional) no contexto geotectônico 
das rochas encaixantes (ca. 2200-2068 Ma). 

Estas características são geralmente associa-
das ao modelo genético de mineralização aurífera 
do tipo ouro orogênico, remetendo a fluidos que 
circulam em escala regional durante orogênese 
(metamorfismo e deformação), com predomínio 
de fluidos metamórficos ± fluidos magmáticos, ca-
nalizados por “grandes” estruturas de dimensões 
continentais (GROVES et al., 1998; GOLDFARB et 
al., 2001). Depósitos de ouro orogênico são mais 
comuns em terrenos com metamorfismo da transi-
ção entre fácies xisto verde e anfibolito (mesozonal 
orogenic gold) (GROVES et al., 1998; GOLDFARB et 
al., 2001; GOLDFARB; GROVES, 2015). No entanto, 
mineralizações do tipo ouro orogênico são também 

encontradas em terrenos granito-greenstone de fá-
cies anfibolito a granulito (ex., hypozonal orogenic 
gold) (WIT, 1991; BARNICOAT et al., 1991; KNIGHT 
et al., 2000; BUCCI et al., 2004; OOTES et al., 2011; 
BARK; WEIHED, 2012; KOLB et al., 2015). Depósitos 
orogênicos de alta temperatura, gerados entre pro-
fundidades de até 15 km na crosta, foram interpre-
tados com equivalentes profundos dos depósitos 
de ouro orogênico mesozonal, conforme discutido 
por Groves (1993) no modelo de continuidade crus-
tal (the crustal continuum model). No entanto, 
mais recentemente, algumas restrições foram co-
locadas sobre este modelo (TOMKINS; GRUNDY, 
2009; PHILLIPS; POWELL, 2009; TOMKINS, 2010), 
por exemplo, a pouca quantidade de fluidos em 
domínios crustais acima de 550 ºC, não favorece a 
formação de depósitos de ouro orogênico (típico) 
(TOMKINS, 2010).

Para a mineralização aurífera no depósito de 
Pedra Branca, na sequência Serra das Pipocas, as 
temperaturas de homogeneização (Th) para in-
clusões aquosas e aquo-carbônicas evidenciam 
temperaturas mínimas de 350 até 430 ºC para apri-
sionamento do fluido associado à mineralização. O 
ouro é localmente associado à assembleia hidroter-
mal de alta temperatura, que inclui diopsídio, anfi-
bólios, feldspato potássico, titanita, pirita, pirrotita, 
biotita, ilmenita, magnetita e carbonato. Esta as-
sembleia hidrotermal de alta temperatura na zona 
mineralizada, aparenta estar em equilíbrio com a 
paragênese metamórfica (fácies anfibolito) das ro-
chas encaixantes da região, com granada-anfibolitos 
e cianita-grafita-xistos descritos na sequência Serra 
das Pipocas. Este “equilíbrio” entre paragênese me-
tamórfica vs. assembleia hidrotermal, é comumente 
descrita para depósitos de ouro do tipo orogênico 
(WIT, 1991; GOLDFARB; GROVES, 2015). 

A assembleia hidrotermal de alta tem-
peratura do depósito de Pedra Branca é 
similar a mineralizações de ouro descri-
tas em outros terrenos granito-greenstone  
em fácies anfibolito médio a alto, (WIT, 1991; 
KNIGHT et al., 2000; BUCCI et al., 2004). Por exem-
plo, segundo Bucci et al. (2004), no depósito de ouro 
de Chalice, no cráton do Yilgarn, o principal estágio 
da mineralização esta associado a uma assembleia 
hidrotermal com quartzo, albita, diopsídio, titani-
ta e granada. Neste mesmo depósito, um segundo 
estágio da mineralização é relacionado a diques de 
monzogranitos que cortam a sequência, com ouro 
disseminado no granitoide e associado localmente 
a molibidenita e telurobismutita (Bucci et al., 2004). 

A associação (tempo e espaço) de depósitos de 
ouro orogênico (hipozonais e mesozonais) com intru-
sões “graníticas” em terrenos granito-greenstone são 
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frequentemente descritas, por exemplo, nos greens-
tone belts arqueanos do cráton do Yilgarn (BLOEM et 
al., 1995; QIU et al., 1997; BUCCI et al., 2004) e nos 
greenstone belts paleoproterozoicos do cráton Oeste 
Africano (HAMMOND et al., 2011; McFARLANE et al., 
2011; LAWRENCE et al., 2013; TRELOAR et al., 2014). 
Geralmente, para estes depósitos de ouro relata-se a 
participação de fluidos magmático-hidrotermais rela-
cionados à mineralização, com ouro associado a diver-
sos elementos, incluindo Cu, Mo, Sb, Bi, W, Pb, Zn, Te, 
Hg, e Ag (GOLDFARB et al., 2005). 

No depósito de ouro de Pedra Branca, nota-se a 
presença de intrusões félsicas/intermediárias albiti-
zadas, com ouro disseminado e associado à teluretos 
de chumbo (altaita = PbTe), prata (sylvanita = (Au,Ag)
Te2) e bismuto (telurobismutita = Bi2Te3), assim como 
a cristais de galena (PbS) e ligas metálicas de Au-Ag-Pb 
associadas ao minério. Estas características, aliadas a 
associação (espaço e tempo) da mineralização aurí-
fera com os granitoides da Suíte Bananeira, sugerem 
(preliminarmente) uma possível contribuição de flui-
dos magmático-hidrotermais na gênese do depósito 
de Pedra Branca. No entanto, estudos adicionais no 
âmbito de isótopos estáveis e inclusões fluidas preci-
sam ser levantados para discutir esta possibilidade.

A presença dos albititos hidrotermais (alteração 
sódica) em depósitos de ouro (Au) em sequências 

Figura 6.1 - Modelo metalogenético esquemático para a mineralização de ouro no depósito de Pedra Branca 
(sequência Serra das Pipocas). A mineralização ocorre associada à zona de cisalhamento que regionalmente limita 

terrenos arqueanos e paleoproterozoicos do Maciço de Troia. Em escala local, a mineralização ocorre no contato entre 
a unidade inferior e superior da sequência Serra das Pipocas. 

granito-greenstone, também é geralmente asso-
ciada com rochas intrusivas félsicas/intermediárias 
(WITT, 1992; BÉZIAT et al., 2008; JAGUIN et al., 2013). 
Por exemplo, segundo Witt (1992), no greenstone 
belt arqueano de Menzies-Kambalda, no cráton do 
Yilgarn, intrusões (pophyries) na forma de sheets e 
diques na sequência metavulcanossedimentar, estão 
albitizadas e mineralizadas, e, provavelmente, o flui-
do responsável pela deposição do ouro foi o mesmo 
que causou albitização nestas rochas.

A partir de dados experimentais para produzir 
albitização em plagioclásios no laboratório, cristais 
de oligoclásio e labradorita são substituídos por albi-
ta em solução aquosa de sódio e silicatos, em tempe-
raturas em torno de 600 ºC a 2 kbars (HOVELMANN 
et al., 2010). Portanto, fluidos de alta temperatura 
são requeridos para processos de albitização na na-
tureza (HOVELMANN et al., 2010). 

Para o depósito de ouro de Pedra Branca, apre-
sentando processos de albitização em níveis de in-
trusões mineralizadas, assembleia hidrotermal de 
alta temperatura (alteração cálcica) e paragênese 
de alto grau metamórfico regional nas rochas en-
caixantes (granada + cianita + grafita), pode-se su-
gerir um ambiente hipozonal para a mineralização 
aurífera, e provavelmente com contribuição de flui-
dos magmático-hidrotermal. (Figura 6.1). 
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6.6. CORRELAÇÃO REGIONAL

Com base nos dados litogeoquímicos e geo-
cronológicos descritos aqui, e segundo informa-
ções da literatura (MARTINS et al., 2009; COSTA 
et al., 2014a; COSTA et al., 2015b), as sequências 
metavulcanossedimentares do Maciço de Troia 
apresentam geologia similar à terrenos granito-
-greenstone de idade paleoproterozoica no seu 
entorno cratônico (Figura 6.2). De um ponto de vis-
ta regional, a definição de ambiente granito-gre-
enstone de idade paleoproterozoica na Província 
Borborema é de extrema importância metaloge-
nética, abrindo perspectivas favoráveis para ex-
ploração mineral, sendo notável o potencial para 

Figura 6.2 - Cartoon esquemático da configuração de supercontinente Oeste-Gondwana mostrando localização  
do Maciço de Troia e terrenos granito-greenstone nos crátons ao entorno. (SF= São Francisco, PB= Província 

Borborema, SL= São Luis, GBI= Greenstone belt do Rio Itapicuru).

ouro (gold endowment) em terrenos semelhan-
tes no entorno (ex., crátons São Francisco (SILVA 
et al., 2001; MELLO et al., 2006), São Luís (KLEIN 
et al., 2005; 2008), Oeste-Africano (BÉZIAT et al., 
2008; HAMMOND et al., 2011) e no Escudo das 
Guianas (VOICU et al., 2001; KLEIN; ROSA-COSTA, 
2003; McREATH & FARACO, 2006; DAOUST et al., 
2011)). Entre estes, os maiores depósitos de ouro 
conhecidos estão nos terrenos granito-greenstone 
(Birimiano) do cráton Oeste Africano, que incluem 
depósitos de classe mundial (>100 t Au) exemplo 
depósito Loulo (LAWRENCE et al., 2013) depósito 
Yatela (MASUREL et al., 2015)  e gigantes (>250 
t Au) exemplo depósito Obuasi (FOUGEROUSE, 
2015; FOUGEROUSE et al., 2015).
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