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RESUMO

Este tex to ex pli ca ti vo apre sen ta, em ane xo, as 
car tas Ge o ló gi ca e Me ta lo ge né ti ca/Pre vi si o nal da
Fo lha Ja gua ri be SW (SB.24-Y), es ca la 1:500.000,
pro du zi das atra vés do Sub pro gra ma Inte gra ção
Ge o ló gi co-Metalogenética, in te gran te do Pro gra -
ma Le van ta men tos Ge o ló gi cos Bá si cos do Bra sil –
PLGB, em exe cu ção pelo Ser vi ço Ge o ló gi co do
Bra sil – CPRM.

Esses pro du tos fi na is são fru to da in te gra -
ção/atu a li za ção ge o ló gi co-metalogenética re a li za -
da com base em to dos os tra ba lhos de cu nho ge o -
ló gi co exe cu ta dos an te ri or men te na área es tu da -
da, com ple men ta da pela adi ção de no vas in for ma -
ções ob ti das pela re a li za ção de tra ba lhos de cam -
po e de la bo ra tó rio, en vol ven do es tu dos pe tro grá fi -
cos e ge o cro no ló gi cos.

As ro chas pré-cambrianas to ta li zam cer ca de
50% da área, apre sen tam ca rac te rís ti cas es tru tu ra -
is ine ren tes a ter re nos po li de for ma dos, e es tão en -
vol vi das numa com par ti men ta ção abran gen do
gran des uni da des re pre sen ta das por par tes dos
do mí ni os: Ce a ren se, in clu in do os ter re nos tec to -
no-estratigráficos; Aca raú, Ce a rá, Ce a rá Cen tral,
Orós-Jaguaribe e Gran je i ro; e da Zona Trans ver sal, 
re pre sen ta da por por ções do Frag men to Ica i ça ra e
do Ter re no Pi an có-Alto Brí gi da, li mi ta dos por ex -
pres si vos li ne a men tos es tru tu ra is.

Fo ram iden ti fi ca dos, con jun tos li to tec tô ni cos
orto e pa ra de ri va dos, com abran gên cia do Arque a -
no ao Ne o pro te ro zói co, li mi ta dos, qua se sem ex ce -
ção, por qui lo mé tri cas zo nas de ci sa lha men to dex -
tral, sen do as mais an ti gas afe ta das pe los even tos
pro te ro zói cos sub se qüen tes.

O Arque a no é for ma do por su í tes de ro chas com
afi ni da des TTG, me ta mor fi za das na fá ci es an fi bo li -
to alto a gra nu li to, evi den cia in ci dên cia de de for ma -
ções po li cí cli cas e é re pre sen ta do, prin ci pal men te,
pe los com ple xos, Gran je i ro, no ter re no ho mô ni mo,
e Cru ze ta.

O Pa le o pro te ro zói co en glo ba os com ple xos Bar -
ro, Par na mi rim, Aco pi a ra, Pa ram bu, Ja gua re ta ma e
São Ni co lau, que se cons ti tu em, ora em con jun tos
or to de ri va dos com res quí ci os de me tas se di men tos
mig ma ti za dos em di fe ren tes gra us, ora em clás si cas 
se qüên ci as ex clu si va men te pa ra de ri va das.

O Me so pro te ro zói co é for ma do pe los gru pos Ce a -
rá, Orós e Ri a cho Gra va tá, que cons ti tu em se qüên ci -
as es tre i tas, alon ga das e on du la das, re pre sen ta das
por se di men ta ções ma ri nhas pla ta for ma is. O Gru po
Orós ca rac te ri za-se por se qüên cia tipo rif te in tra con -
ti nen tal, com pou co ou ne nhum en vol vi men to de
cros ta oceâ ni ca. Como re pre sen tan tes de se qüên -
cias su pra crus ta is ne o pro te ro zói cas me re cem ci ta -
ção as de La vras da Man ga be i ra, Ca i pu e os gru pos
Sal gue i ro e Ca cho e i ri nha.

Ocor rem, ain da, lito ti pos or to de ri va dos, que va ri -
am des de li to lo gi as es sen ci al men te gnáis si cas, a
ti pos gross se i ros e por fi rí ti cos, cu jos pro tó li tos são
as so ci a dos a cor pos in tru si vos nos com ple xos ar -
que a nos e da ta dos em 2.513Ma; nos com ple xos
pa le o pro te ro zói cos, da ta dos em 2.080 e 1.985Ma;
os do tipo Lima Cam pos, me so pro te ro zói cos, com
ida de de ca. 1.800Ma; e o clás si co mag ma tis mo
ne o pro te ro zói co, re la ci o na do ao Even to Bra si li a no,
as so ci a do ao qual exis tem di ques áci dos, como
suas úl ti mas ema na ções, por es ca pe de flu idos.
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Ba ci as mo lás si cas eo cam bri a nas tam bém es tão
pre sen tes, como a do Co co ci.

O Fa ne ro zói co é re pre sen ta do pe las ba ci as se -
di men ta res do Par na í ba, Ara ri pe, Ser ra Ver me lha,
Igua tu, La vras da Man ga be i ra, Lima Cam pos e Ma -
lha da Ver me lha, além de co ber tu ras tér -
cio-quaternárias e qua ter ná ri as.

A aná li se me ta lo ge né ti ca-previsional, pro du to
da in te gra ção das di ver sas in for ma ções ge ra das
pe los dis tin tos mé to dos de pes qui sa uti li za dos

duran te o de sen vol vi men to dos tra ba lhos, des ta cou
a pre sen ça de 16 áre as de in te res se pros pec ti vo
para bens mi ne ra is como: ar gi la, ami an to, ba ri ta,
cal cá rio, chum bo, co bre, fer ro, fos fa to, gip si ta, mag -
ne si ta, ouro, ro chas or na men ta is e tal co. Evi den ci -
ou, ain da, que a vo ca ção me ta lo ge né ti ca da área
abran gi da pela Fo lha Ja gua ri be SW está for te men te
di re ci o na da para pros pec ção de mi ne ra is e ro chas
in dus tri a is, haja vis ta que, dos 400 ja zi men tos mi ne -
ra is nela ca das tra dos, 199 per ten cem a essa clas se.
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ABSTRACT

This ex pla na tory note in tro du ces the Ge o lo -
gic and Me tal lo ge nic maps of the Jaguaribe SW
She et (SB.24-Y), at the 1:500.000 sca le, exe cu ted
un der the Ge o lo gi cal-Metallogenic Inte gra ti on Sub -
pro gram of the Ge o lo gi cal Map ping Pro gram by the 
Ge o lo gi cal Sur vey of Bra zil – CPRM.

The maps are end pro ducts of ge o lo -
gic-metallogenic in te gra ti on and up da ting car ri ed
out by me ans of a through sur vey of the ava i la ble
ge o lo gic li te ra tu re on the area un der sco pe along
with ad di ti o nal in for ma ti on from fi eld work and pe -
tro grap hic and ge och ro no lo gic analy ses.

Pre cam bri an rocks make up about 50% of the
area. They dis play struc tu ral cha rac te ris tics of poly -
de for med ter ra ins and may be di vi ded into lar ge
com part ments re pre sen ting por ti ons of the so-called 
Ce a ren se and Zona Trans ver sal do ma ins. The for -
mer in clu des the Aca raú, Ce a rá Cen tral ,
Orós-Jaguaribe and Gran je i ro tec to no-stratigraphic
ter ra ins whe re as the lat ter en com pas ses por ti ons of
the Ica i ça ra Frag ment and of the Pi an có-Alto Brí gi da
Ter ra in. The li mits bet we en the se com part ments are
im por tant li ne a ments. They con sist of lar ge dex tral
she ar zo nes up to se ve ral ki lo me tres wide, the ol der
ones sho wing evi den ce of re ac ti va ti on in sub se -
quent Pro te ro zo ic tec to nic epi so des.

Se ve ral ort ho- and pa ra me ta morp hic lit ho tec to -
nic rock units Arche an to Ne o pro te ro zo ic in age
have been dis cri mi na ted.

The Arche an re pre sen ted by the Gran je i ro and
Cru ze ta com ple xes which con sist of rocks su i tes

with TTG af fi ni ti es me ta morp ho sed to high amp hi -
bo li te or gra nu li tes fa ci es.

The Pa le o pro te ro zo ic en com pas ses the Bar ro,
Par na mi rim, Aco pi a ra, Pa ram bu, Ja gua re ta ma and
São Ni co lau com ple xes, eit her made up of ort ho me -
ta morp hic rock as sem bla ges con ta i ning re licts of
mig ma ti zed me ta se di men tary rocks, or en ti rely
com po sed of pa ra me ta morp hic units.

The Me so pro te ro zo ic com pri ses the Ce a rá, Orós
and Ri a cho Gra va tá groups, con sis ting of nar row
and si nu ous units of shal low ma ri ne, plat form me ta -
se di ments. The Orós Group is an in tra con ti nen tal
rift-type se quen ce and lit tle or no oce a nic crust was
in vol ved in its de ve lop ment.

The Ne o pro te ro zo ic units are the La vras da Man -
ga be i ra and Ca i pu se quen ces and the Sal gue i ro
and Ca cho e i ri nha groups.

Apart from the men ti o ned units, the Pre cam bri an
of the re gi on con ta ins a num ber of fel sic* ig ne ous
rock su i tes. The ol dest ones con sist es sen ti ally of
ort hog ne is sic rocks, co ar se-grained and equi gra -
nu lar to porphyri tic in tex tu re, which oc cur as in tru si -
ve bo di es in the Arche an com ple xes (Aγ) and are
da ted at 2,513Ma. Other su i tes in tru de Pa le o pro te -
ro zo ic com ple xes and are da ted at 2,080Ma and
1,985Ma. Fol lo wing the se are the Lima Cam -
pos-type su i tes, Me so pro te ro zo ic in age and da ted
ca. 1,800Ma, and fi nally the clas sic long-known Ne -
o pro te ro zo ic gra nitic mag ma tism, re la ted to the
Bra si li a no oro ge nic vent, along with as so ci a ted fel -
sic di kes that re pre sent its la test, ma ni fes ta ti on.
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The ge o lo gi cal re cord is fol lo wed by Eo cam bri an
mo las sic troughs, as exem pli fi ed by theCococi Ba -
sin. The Pha ne ro zo ic is also re pre sen ted by se ve ral
se di men tary ba sins – na mely Pa ra í ba, Ara ri pe, Ser -
ra Ver me lha, Igua tu, la vras da Man ga be i ra, Lima
Cam pos and Ma lha da Ver me lha, as well as by Ce -
no zo ic se di men tary blan kets.

The me tal lo ge nic analy sis – an in te gra ti on pro -
duct of di ver si fi ed in for ma ti on ob ta i ned from the va -
ri ous sour ces se ar ched for in the pre sent work – in -

di ca ted 16 are as of ex plo ra ti on in te rest for the fol lo -
wing mi ne ral subs tan ces: clay, as bes tos, ba ri te, li -
mes to ne, phosp ha te, gypsum, mag ne si te, di men si -
on sto ne, talc, lead, cop per, iron and gold. Be si des
this, the analy sis po in ted out that the me tal lo ge nic
vo ca ti on and the re fo re the main ex plo ra ti on po ten ti -
al of the Ja gua ri be SW She et re gi on is re la ted to in -
dus tri al mi ne rals as the se as a group re pre sent
about half (199) of the 400 mi ne ral de po sits re gis te -
red in the pre sent sur vey.
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1
INTRODUÇÃO

1.1 Localização e Acesso

A Folha Jaguaribe SW, escala 1:500.000, abrange
uma área de aproximadamente 72.000km

2
situada en-

tre os paralelos de 6° e 8� de latitude sul e meridianos
de 39� e 42� de longitude oeste. Engloba as folhas Va-
lença do Piauí (SB.24-Y-A), Iguatu (SB.24-Y-B), Picos
(SB.24-Y-C) e Juazeiro do Norte (SB.24-Y-D), abran-
gendopartedosestadosdoCeará,doPiauíePernam-
buco (figura 1.1). Encontram-se inseridas nessa área
grandes centros populacionais concentrados em ci-
dades de porte médio como Valença do Piauí e Picos,
no Piauí; Araripina, Ouricuri e Exu, em Pernambuco, e,
no Ceará, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e
Missão Velha, dentre outras.

O acesso à área, pode ser feito de duas maneiras,
saindo de Fortaleza. Uma, pela BR-116, até Icó e daí
por estradas estaduais até a cidade de Iguatu, e, ou-
tro, através da BR-020 até a cidade de Tauá. A partir
dessas cidades, atinge-se todas as outras localida-
des da folha, através de estradas federais, estaduais
e municipais, estando, atualmente, a maioria, em pre-
cárias condições de conservação.

1.2 Justificativas e Objetivos

O conhecimento geológico da área abrangida
pela Folha Jaguaribe SW está fundamentado em

trabalhos de mapeamento executados por diferen-
tes órgãos, em escalas diversas e épocas distintas,
onde, os mais novos, datam da década de 80. Tra-
balhos esses, responsáveis pela geração de consi-
derável acervo de informações geológicas multi-
disciplinares, contidas em inúmeros relatórios téc-
nicos, teses universitárias e mapas diversos, espa-
lhados por arquivos e bibliotecas dos órgãos exe-
cutores, muitas vezes de difícil acesso para consul-
ta pelos interessados.

Nas últimas décadas, as ciências geológicas
têm passado por expressiva evolução, promoven-
do grandes modificações nos seus conceitos fun-
damentais, o que justifica, inquestionavelmente, a
necessidade periódica de atualizações geológi-
cas, como a que ora é apresentada.

O presente trabalho, que visa a integração/atua-
l ização geológico-metalogenética, escala
1:500.000, se propõe a disponibilizar, para o públi-
co em geral, documentos cartográficos executa-
dos sob a ótica de uma moderna e atualizada carto-
grafia geológica, registrando o atual nível dos co-
nhecimentos sobre a geologia e os recursos mine-
rais da região. Esses documentos serão disponibili-
zados em meio digital na escala 1:250.000 e as in-
formações contidas são suportadas por dados
geocronológicos, petrográficos, de descrição de
afloramentos e de ocorrências minerais.
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Pelo exposto acima, depreende-se que o pre-
sente estudo se enquadra perfeitamente na missão
do Serviço Geológico do Brasil, ao fornecer, em
nível regional e de forma integrada, os conheci-
mentos básicos sobre os aspectos geológicos,
responsáveis pelas leis gerais que regem a distri-
buição temporal e espacial dos recursos minerais
de uma determinada região, suscitando, assim, o
interesse do empresariado em novos investimen-
tos para o setor mineral que constitui um segmen-
to de relevante alcance econômico, político e so-
cial.

1.3 Metodologia e Produtos

Para a atualização desta folha, os estudos de-
senvolvidos abrangeram o levantamento da biblio-
grafia geológica básica existente, fotointerpreta-
ção e elaboração do mapa geológico preliminar,
com posterior etapas de campo. O tratamento dos
dados obtidos em campo, integração dos resulta-
dos das análises químicas, petrográficas, geocro-
nológicas e dos mapas: aeromagnetométrico e ga-
maespectrométrico, forneceram os elementos im-
prescindíveis a uma reinterpretação geral, tendo

– 2 –
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Figura 1.1 – Localização da Folha Jaguaribe SW.
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sido efetuados os ajustes necessários ao refina-
mento dos contatos geológicos existentes no mapa
preliminar e caracterização das unidades geológi-
cas, e à elaboração da litocronoestratigrafia e evo-
lução geológica. Foram executadas 198 análises
petrográficas, na própria Residência de Fortaleza
(REFO), e uma análise geocronológica realizada no
Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade
Federal do Pará – PARAISO.

Os produtos finais elaborados e disponíveis são
os mapas geológico e metalogenético/previsional,
ambos na escala 1:500.000. As informações com-
pletas sobre os dados relacionados a esta folha, no
que se refere a registros, fichas e boletins analíti-
cos, encontram-se disponíveis para uso público no
Sistema de Informações em Recursos Naturais –
SIR, na CPRM. Esse sistema foi desenvolvido pela
CPRM para o DNPM – Departamento Nacional da
Produção Mineral, e pode ser acessado via internet
(www.cprm.gov. br.). O Sistema de Informações
em Recursos Naturais – SIR, disponível na CPRM,
permite, além dos dados já citados, o processa-
mento adicional e a recuperação de documentos
cartográficos armazenados sob a forma digital.

1.4 Principais Fontes de Informação

As principais fontes de informação, relativas ao
conhecimento da Folha Jaguaribe SW, referem-se,
principalmente, a trabalhos de fotogeologia e ma-
peamentos geológicos regionais nas escalas
1:100.000, 1:250.000 (Projeto Mapas Metalogenéti-
cos e de Previsão de Recursos Minerais: Benevi-
des, 1984; Vasconcelos, 1985; Oliveira, 1984; Cola-
res, 1992 e Campos et al. 1976); 1:500.000 (Cruz &
França, 1970) (figura 1.2). Os trabalhos na escala
1:100.000 foram realizados pela CPRM, através do
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil – PLGB, abrangendo as folhas: Catari-
na-SB.24-Y-B-II (Medeiros et al., 1993), Momba-
ça-SB.24-Y-D-V (Oliveira e Cavalcante, 1993), Pa-
tos-SB.24-Y-C-V (Melo & Vasconcelos, 1991), Si-
mões-SB.24-Y-C-VI (Ribeiro & Vasconcelos, 1991);
as do Projeto Cococi (Oliveira et al.,1974), Param-
bu (SB.24-Y-A-III), Pio IX (SB.24-Y-A-VI), Arneiroz
(SB.24-Y-B-I) e Aiuaba (SB.24-Y-B-IV); e as do Pro-
jeto Cachoeirinha (Silva Filho et al., 1984), Bodocó
(SB.24-Y-D-V) e Jardim (SB.24-Y-D-VI).

Vasconcelos et al. (1998) apresentaram, na es-
cala 1:250.000, os resultados dos recentes traba-
lhos de mapeamento e atualização geológi-
co-metalogenética referentes à Folha Iguatu. Como

fonte de informações relativas a estudos envolven-
do escalas menores, destacam-se: Suszczynski
(1966), Brito Neves (1975), Lima et al. (1979), Go-
mes et al. (1981) e alguns trabalhos da SUDENE e
do DNPM, executados no final da década de ses-
senta, estes últimos podendo ser considerados
como precursores do atual PLGB, desenvolvido
pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Ainda, ci-
tam-se: Kegel (1965), Moraes et al. (1962),
Schobbenhaus et al. (1982), Santos et al. (1984) e
Cavalcante et al. (1983), dentre outros.

Por fim, podem ser destacadas algumas teses
de mestrado, doutorado e diversos estudos recen-
temente publicados em simpósios e congressos de
Geologia, notadamente aqueles realizados pelos
docentes das universidades federais do Ceará, Rio
Grande do Norte e de Pernambuco, como impor-
tantes fontes de consulta para o aprimoramento de
muitas opiniões existentes neste trabalho (figura
1.2).

1.5 Fisiografia

A área acha-se inserida no Polígono das Secas,
com clima quente, árido a semi-árido, tipo BSwh, de
acordo com a classificação de Köppen. Possui um
período distinto, de duração maior, seco, intercala-
do com um outro chuvoso, de menor intensidade,
que pode inclusive não existir, com precipitações
maiores verificadas nos meses de fevereiro a abril,
podendo haver, ainda, esporádicas precipitações
até junho. A temperatura média anual é sempre ele-
vada, entre 25� e 30� C, podendo atingir, muitas ve-
zes, até mais de 40� C. A intensidade pluviométrica é
baixa na chamada zona sertaneja, geralmente in-
ferior a 760mm anuais e, mais elevada, nas zonas
serranas, como Ibiapaba e Araripe.

Incluída que está no semi-árido nordestino, a re-
gião abrangida pela folha engloba, em sua maio-
ria, uma vegetação representada por caatinga xe-
rófita, com variações intrinsecamente relaciona-
das ao relevo, solo e teor de umidade, e a floresta
latifoliada tropical, com árvores de até 20m de al-
tura, porém em áreas extremamente reduzidas,
devido à devastação humana para a ocupação do
solo. Tanto a vegetação do tipo caatinga quanto a
floresta latifoliada tropical sofrem diretamente a in-
fluência climática, sendo, as mais desenvolvidas,
ligadas a regiões com índices pluviométricos mais
elevados.

Embora os tipos de solo da área possam estar re-
lacionados às variações climáticas, as diversas lito-
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logias é que, propriamente, são responsáveis pelos
diferentes tipos existentes. Na região compreendi-
da pela chapada do Araripe, devido ao índice plu-
viométrico relativamente elevado, ocorrem latosso-
los cremes a amarelados, com alta porosidade e
baixa fertilidade, geralmente espessos e relaciona-
dos à decomposição das rochas da Formação Exu.
Nas áreas de litotipos pré-cambrianos como gnais-
ses, migmatitos e granitos, os litossolos são bastan-
te diversificados, exibindo textura e coloração va-
riadas, podendo ser argilosos e escuros em rochas
máficas, ou essencialmente arenosos e esbranqui-
çados em locais onde afloram quartzitos. Compon-
do uma unidade específica de solos transporta-
dos, existem, nos leitos dos principais rios, sedi-
mentos quaternários areno-argilosos, às vezes

com material mais grosseiro, constituindo casca-
lheiras, sem nenhuma perspectiva de aproveita-
mento agrícola.

A rede de drenagem da folha, no Estado do Cea-
rá, é formada, predominantemente, pelo rio Jaguari-
be e seus afluentes (rio dos Bastiões, rio Salgado, rio
Trussu e os riachos Conceição, Cariús e Cacondé).
No Piauí, pequenos riachos como: São José, Si-
mões e Itaim, compõem afluentes da margem direita
do rio Parnaíba. Em Pernambuco, imediatamente a
sul da chapada do Araripe, fazem parte da rede de
drenagem da folha trabalhada, os riachos de São
Pedro, Capim Grosso, Brígida, Milagres, Garças e
Mucambo, como pequenos tributários da margem
esquerda do rio São Francisco. De um modo geral,
a drenagem exibe um padrão dendrítico a subden-
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Figura 1.2 – Principais fontes de informação.
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drítico fortemente controlado pelas grandes zonas
de cisalhamento, falhamentos e, secundariamente,
por fraturamentos. Geralmente são rios intermiten-
tes, pouco encaixados, com relativa presença de
aluviões. No topo da Chapada do Araripe, região li-
mítrofe entre os estados do Ceará, Piauí e de Per-
nambuco, a drenagem é relativamente pobre e pra-
ticamente inexistente.

1.6 Geomorfologia

A existência de relevos nitidamente distintos
comprova que os componentes litologia e tectônica
controlam o seu desenvolvimento. São observa-
das: a Região Serrana, compondo parte das bacias
sedimentares do Parnaíba e Araripe, e a Depressão
Sertaneja, cada uma ocupando, aproximadamen-
te, 50% da área de trabalho.

A Região Serrana correspondente à Bacia do
Parnaíba; ocupa quase todo o hemisfério ocidental
da folha, estando lá expostos apenas os sedimen-
tos paleozóicos da Formação Jaicós. Forma uma
faixa norte-sul, com largura média de 80km que

atinge cotas de até 831m (Folha SB.24-Y-A-III), de-
crescendo progressivamente para oeste.

A Chapada do Araripe forma um platô elevado,
com direção aproximada leste-oeste, na porção su-
deste da folha. Tem extensão em torno de 180km e
largura média de 50km. A topografia do topo é pla-
na, com cotas máximas de 700m, compondo um re-
levo tabular, englobando sedimentos mesozóicos
do Grupo Araripe. Faz contato, com a Depressão
Sertaneja, através de escarpas erosivas e abruptas.

A Depressão Sertaneja corresponde a um exten-
so pediplano, com relevo suavemente ondulado,
com cotas variando de 350 a 480m, entalhado em
rochas do embasamento cristalino como gnaisses,
migmatitos e granitos. Sobressaem, na paisagem
arrasada, maciços residuais, geralmente compos-
tos de rochas granitóides, lato sensu, de forma arre-
dondada, ou orientados segundo as direções de zo-
nas de cisalhamento. Compõem, como maciços resi-
duais, cristas, mais ou menos alinhadas, de quartzito,
veios de quartzo, rochas metabásicas, calcários
cristalinos e milonitos, que comprovam a influência
do clima no modelamento do relevo atual da região,
através da erosão diferencial cenozóica.
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2

GEOLOGIA

2.1 Contexto Geológico Regional

2.1.1 Generalidades

A Folha Jaguaribe SW localiza-se no cen-
tro-oeste da Província Borborema (Almeida et al.,
1977), abrangendo, ainda, parte da porção oriental
da Província (Sinéclise) do Parnaíba (figura 2.1).
Engloba domínios afetados pela Orogênese Bra-
siliana, situados entre os crátons do São Francisco
e São Luís. A província, como um todo, cobre uma
superfície superior a 380.000km2 da Região Nor-
deste do Brasil e exibe um quadro composto por
conjuntos de intrincada evolução geológica em
tempos arqueanos-proterozóicos. Extensas zonas
de cisalhamento dividem a província em diversos
blocos (domínios) orogênicos, caracterizados por
associações litológicas e evolução tecto-
no-metamórfica específicas (Caby et al., 1991).
Esse regime, de caráter predominantemente trans-
corrente, é responsável por seu atual arcabouço re-
gional, produto da justaposição de blocos e/ou fai-
xas de diferentes graus metamórficos e, muitos de-
les, com história evolutiva característica, distinta da
dos blocos adjacentes.

A sua região de abrangência tem sido, nas últi-
mas décadas, palco de inúmeros trabalhos de cu-
nho geológico, geotectônico e geocronológico; in-

felizmente ainda insuficientes para solucionar os
diversos problemas inerentes à sua história evoluti-
va.

2.1.2 Subdivisão Tectono-Estratigráfica da
Província Borborema

Os trabalhos pioneiros de Brito Neves (1975;
1978); Santos & Brito Neves (1984) e Santos et al.
(1984) foram responsáveis pelos primeiros ensaios
de compartimentação da Província Borborema. Fo-
ram individualizas extensas faixas de dobramentos
marginais (Sergipana e Médio Coreaú), interiores (Ria-
cho do Pontal, Piancó-Alto Brígida, Seridó, Pa-
jeú-Paraíba, Jaguaribeana, Rio Curu-Independência),
desenvolvidas durante o Ciclo Brasiliano. Estas faixas
se alternam com expressivos “maciços” gnáissi-
co-migmatítico-graníticos, de idades radiométricas
(Rb/Sr) paleoproterozóicas a arqueanas, exibindo
retrabalhamento no Neoproterozóico (Pernambu-
co-Alagoas, Caldas Brandão, Rio Piranhas, Tauá,
Santa Quitéria e Marginal do Cráton São Francisco).
A distribuição geográfica desses elementos pode
ser visualizada na figura 2.2.

A consolidação desse modelo propiciou o surgi-
mento de controvérsias, defendidas por duas ver-
tentes principais, no que se relaciona aos temas
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mono (Caby, 1985, 1989; Caby & Arthaud, 1986;
Arthaud & Hartmann, 1986; Archanjo & Salim, 1986;
Archanjo & Bouchez, 1991; Caby et al., 1995) e poli-
ciclismo (Jardim de Sá & Hackspacher, 1980; Jar-
dim de Sá, 1984, 1988 e 1994) orogenético das fai-
xas de dobramentos.

A partir da década de 80, o conceito de terrenos
suspeitos (Coney et al., 1980) passou a ganhar es-
paço nas Ciências Geológicas, a tal ponto que, di-
versos compartimentos crustais do mundo, tais
como: Apallaches, Cordilheira Americana, Tasma-
nides da Austrália, entre outros, vêm sendo consi-
derados como mosaicos de terrenos suspeitos, le-
vando os estudiosos da Província Borborema a re-
definir sua compartimentação, à luz desses novos
conhecimentos. O processo iniciou-se com os

estudos de Davison & Santos (1989), na Faixa
Sergipana, seguidos por trabalhos de Jardim de Sá
et al. (1992) e Jardim de Sá (1994), devendo-se, no
entanto, sua difusão ao longo de toda a província,
aos trabalhos de Van Schmus et al. (1994), Santos
(1995), Santos et al. (1997) e Silva Filho (1995), cujo
modelo pode ser visualizado na figura 2.3. Dessa
forma, atualmente, a Província Borborema constitui
o produto de intensa aglutinação de diversos terre-
nos alóctones, cada um deles com características
e evolução geológica específicas, representando
verdadeiras micro-placas continentais, onde estão
registrados ciclos orogenéticos pretéritos. A agluti-
nação final acima referida, ocorreu no desenrolar
da Orogênese Brasiliana, que teve seu ápice em
580� 30Ma (Jardim de Sá, 1994).
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Figura 2.1 – Províncias estruturais do Brasil (Almeida et al., 1977).
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2.1.3 Subdivisão Tectono-Estratigráfica da
Folha Jaguaribe SW

Como todo novo conceito, sua correta aplicação
e aceitação, ainda gera controvérsias, devidas,
principalmente, à grande profusão de termos a ele
relacionados, tais como: terrenos, terrenos suspei-
tos, terrenos acrescionários, terrenos alóctones,
terrenos tectono-estratigráficos, entre outros.

Berg et al. (1978) usaram o termo terrenos tecto-
no-estratigráficos, considerando-os como entida-
des geológicas limitadas por descontinuidades
tectônicas (falhas e/ou zonas de cisalhamento) de
extensão regional, caracterizadas por uma história
geológica evolutiva distinta da dos terrenos contí-
guos. Trata-se, portanto, de um conceito ligado,
muito mais a caracteres descritivos do que genéti-
cos, e abrange temas fundamentais da análise de
terrenos, como tectônica e estratigrafia. Jones et al.
(1983) consideraram os termos, terrenos e terrenos

acrescionários, como sinônimos, constituindo enti-
dades com forte significado genético, implicando a
presença de acresção continental.

A individualização e caracterização de terrenos
envolvendo concepções genéticas (terrenos acres-
cionários ou suspeitos) subentende a realização de
estudos multitemáticos, envolvendo, entre outros,
estratigrafia, sedimentologia, metamorfismo, geolo-
gia estrutural, litoquímica, geocronologia e paleo-
magnetismo, num estágio tal, que boa parte da Re-
gião Nordeste do Brasil, nela incluindo-se a área
ocupada pela Folha Jaguaribe SW, ainda não dis-
põe. Diante disso, os autores do presente trabalho
optaram pela sua subdivisão em terrenos tecto-
no-estratigráficos, cuja distribuição pode ser visuali-
zada na figura 2.4, onde acham-se individualizados,
dentro do Domínio Cearense, os terrenos Ceará,
Ceará Central, Orós-Jaguaribe, Granjeiro e Acaraú,
e, dentro do Domínio da Zona Tansversal, o Frag-
mento Icaiçara e o Terreno Piancó-Alto Brígida.
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Figura 2.2 – Subdivisão da Província Borborema em maciços, sistemas de dobramentos e coberturas.
Fonte: Santos & Brito Neves, 1984.
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Figura 2.3 – Principais terrenos tectono-estratigráficos propostos para a Província Borborema.

Fonte: Jardim de Sá (1994) e Santos . (1998), modificado.et al
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2.2 Estratigrafia

2.2.1 Generalidades

À semelhança de outras regiões ocupadas por
rochas pré-cambrianas polideformadas, a organi-
zação litoestratigráfica da Folha Jaguaribe SW tam-
bém mostrou-se uma tarefa bastante árdua e ainda
não pode ser considerada consensual, já que apre-
senta alguns aspectos passíveis de discussão.
Isso se deve, principalmente, ao insuficiente nível
de informações referentes à cartografia geológica,
análise estrutural, geofísica, litogeoquímica e geo-
cronologia.

Após a análise e o tratamento dos dados obtidos
neste trabalho, o quadro estratigráfico final da área
conflita, em alguns pontos, com algumas hipóteses
existentes ao nível dos recentes conhecimentos geo-
lógicos nordestinos. O modelo litocronoestratigráfico
proposto, atende aos preceitos do Código de No-
menclatura Estratigráfica, notadamente no tocante à
manutenção da maioria das denominações já consa-
gradas na literatura. De forma a uma melhor adapta-
ção aos modelos geológico/geotectônico atuais, al-
gumas unidades litocronoestratigráficas foram rede-
finidas, em função dos novos dados geocronológicos
e das evidências de campo, adquiridos durante a
execução do trabalho ora apresentado.
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Figura 2.4 – Subdivisão da Folha Jaguaribe SW em terrenos tectono-estratigráficos.
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Foram identificados conjuntos litotectônicos dis-
tribuídos do Arqueano ao Proterozóico Superior, ten-
do sido evidenciado que os mais antigos foram re-
trabalhados nos ciclos Transamazônico e Brasilia-
no. Citam-se os complexos arqueanos Cruzeta e
Granjeiro; os paleoproterozóicos Barro, Parnamirim,
Acopiara, Parambu, Jaguaretama e São Nicolau; e
os conjuntos mesoproterozóicos Ceará, Orós e Ria-
cho Gravatá. As seqüências neoproterozóicas são
Lavras da Mangabeira e Caipu, e os grupos Salguei-
ro e Cachoeirinha. Ocorrem, ainda, rochas plutôni-
cas em variado grau de deformação e de idades
que vão do Arqueano ao Neoproterozóico.

As últimas manifestações relacionadas às fases
finais do Ciclo Brasiliano, são registradas através
da unidade Diques Ácidos a Intermediários (da),
que reúne aplitos, riolitos, andesitos, pegmatitos e
veios de quartzo, e a sedimentação molássica do
Grupo Rio Jucá, do Eocambriano, na Bacia trans-
tensiva do Cococi.

Finalizando o desenho da Folha Jaguaribe SW, ci-
tam-se as rochas paleozóicas da Bacia do Parnaíba,
as bacias interiores de Iguatu, Lima Campos, Lavras
da Mangabeira e Malhada Vermelha, as do Araripe,
compreendendo parte dos estados do Ceará, de Per-
nambuco e do Piauí, e a Bacia Serra Vermelha, a sul,
no Estado de Pernambuco. As bacias sedimentares
encontram-se aleatoriamente dispersas nos vários
terrenos que compõem os setores da área trabalha-
da. Por isso, para melhor visualização e evitar repeti-
ções, elas foram descritas num ítem específico, e não
no seu respectivo terreno de ocorrência.

Ainda, há, em vários locais da Folha Jaguaribe
SW, um Magmatismo Básico (diques e soleiras de
diabásio) relacionado ao que Almeida (1967) deno-
minou de fase de Reativação Wealdeniana da Pla-
taforma Sul-Americana. A figura 2.5 apresenta, su-
cintamente, o arcabouço geológico global da folha.

Considerando a subdivisão em terrenos tecto-
no-estratigráficos proposta para as regiões da folha
ocupadas por rochas pré-cambrianas, o presente
capítulo iniciar-se-á pela descrição das unidades que
transcendem os limites dos citados terrenos, como:
Magmatitos Neoproterozóicos, Bacias Sedimenta-
res, Magmatismo Básico, e Formações Superficiais.

2.2.2 Magmatitos Neoproterozóicos

2.2.2.1 Generalidades

Usando o mesmo procedimento adotado para a
descrição da parte referente às unidades que

constituem as bacias sedimentares, a descrição dos
corpos desta unidade foi efetivada neste ítem espe-
cífico, e não nos seus respectivos terrenos de ocor-
rência, para não torná-la repetitiva, já que são muito
comuns e observados em quase todos os domínios
da folha mapeada. Os termos discriminados, englo-
bam quatro grupos: Diques Ácidos a Intermediários,
Granitóides Pós-Tectônicos, Tardi a Pós-Tectônicos
e Cedo a Sintectônicos (quadro 2.1).

2.2.2.2 Granitóides Cedo a Sintectônicos
(N�1a, b ,c, d)

São os corpos de maior expressão existentes na
folha. Têm forma alongada, limitam-se por extensas
zonas de cisalhamento e, por isso, dispõem-se pa-
ralelamente aos trends estruturais regionais, po-
dendo exibir uma lineação de estiramento mineral
de baixo rake e foliação milonítica verticalizada e
contatos gradacionais. São heterogêneos, forte-
mente foliados nas bordas, isotrópicos na parte
central (foto 1) e, geralmente, apresentam mais de
uma geração de magma. Retêm restos de rochas
básicas e das encaixantes. Os dados geocronoló-
gicos disponíveis, os posicionam no final do Ciclo
Brasiliano, por volta de 650Ma (Gomes et al., 1981).
Composicionalmente apresentam características
de magmatismo calcialcalino a alcalino, engloban-
do tipos essencialmente plutônicos. Ressalte-se
que alguns corpos aqui posicionados, podem, na
realidade, pertencer a outra classe mais nova, pois,
como concluíram Macedo et al. (1997) para o grani-
tóide de Serrinha, por problemas de contaminação
por magma diorítico, a idade do corpo pode ser
menor do que a obtida pela datação. Entretanto, é
mais ou menos consensual, que tais granitóides re-
presentam um estágio de posicionamento sincolisi-
onal em relação à grande colagem brasiliana (capí-
tulo 3, item 3.2).

Parente & Arthaud (1995) mapearam o batólito
granítico situado entre a Zona de Cisalhamento de
Tatajuba e a de Farias Brito, como do tipo Lima
Campos, do Mesoproterozóico, pertencente ao
Grupo Orós. Neste trabalho de síntese da Folha Ja-
guaribe SW, este batólito foi considerado como de
idade neoproterozóica, pelas suas características
litoestruturais. Estruturalmente apresentam-se com
fácies deformada bem pronunciada, notadamente
nas bordas, e, litologicamente compreendem: or-
tognaisses granodioríticos (N� 1a); granitos, grano-
dioritos, monzonitos, tonalitos e sienitos (N� 1b);
granitos e granodioritos porfiríticos a hornblenda e
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biotita (N� 1c), enquanto o tipo N� 1d engloba diori-
tos e quartzo dioritos porfiróides. Sua idade é esti-
mada em cerca de 650Ma (quadro 2.1).

2.2.2.3 Granitóides Tardi a Pós-Tectônicos
(N�2a, b)

São corpos intrusivos, de dimensões alongadas
ou ovaladas, às vezes circulares, em forma de
stocks, alinhados paralelamente aos grandes

traços estruturais, sendo por elas influenciados,
apresentando, como resposta, uma incipiente foli-
ação desenvolvida notadamente nas bordas.
Apresentam raros restos das encaixantes e de bá-
sicas (foto 2), além de contatos bruscos a gradaci-
onais com as encaixantes. Geocronologicamente
são datados entre 570 e 620Ma, e, petrografica-
mente, são representados por biotita granitos e
monzodioritos (N� 2a) e quartzo sienitos, granitos,
granodioritos e monzodioritos (N� 2b) (quadro
2.1).
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Figura 2.5 – Arcabouço geológico simplificado.
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2.2.2.4 Granitóides Pós-Tectônicos (N�3a, b, c)

Os corpos mapeados têm forma geralmente ar-
redondada, tamanho reduzido e contatos nitida-
mente discordantes com as encaixantes. Ocorrem
profusamente em todos os terrenos da folha
mapeada, tendo idades amplamente aceitas como
do final do Ciclo Brasiliano, com valores situados no
intervalo de 520 a 550Ma, porém com alguns resul-
tados de 512Ma (Gomes et al., 1981), este fora dos
limites da Jaguaribe SW. Nesta unidade foram dis-
criminados os seguintes tipos: granitos e granodio-
ritos leucocráticos com K2O>Na2O (N� 3a); grani-
tos, monzonitos, granodioritos e sienitos (N� 3b); pi-
roxenitos (foto 3) e quartzo-alcalifeldspato sienitos
de coloração avermelhada a acinzentada (N� 3c)
(quadro 2.1).

2.2.2.5 Diques Ácidos a Intermediários (da)

Apresentam-se em corpos com espessura da
ordem de dezenas de metros e comprimento até
quilométrico, não deformados, não metamorfiza-
dos e verticalizados. Observam-se geralmente

nas imediações de batólitos graníticos, com os
quais têm íntima correspondência genética, re-
presentando os seus estágios finais. Apresen-
tam-se geralmente isolados, porém, às vezes,
formam enxames de diques, como a sudeste e
leste de Parambu, no extremo-nordeste da Folha
Valença do Piauí (SB.24-Y-A), nas imediações do
povoado Marrecas, porção noroeste da Folha
Iguatu (SB.24-Y-B) e a nordeste de Patos, na Fo-
lha Picos (SB.24-Y-C). Datações efetuadas em
outras áreas geologicamente semelhantes,
apontaram valores compreendidos no intervalo
de 452 a 550Ma (Brito Neves & Pessoa, 1974),
atingindo, pois, o Ordoviciano. Litologicamente
compreendem riolitos, traquitos, aplitos, andesi-
tos, dacitos, pegmatitos e veios de quartzo. Estu-
dos em lâminas delgadas, efetuados em um pro-
vável andesito milonitizado, próximo ao contato
do embasamento com uma pequena bacia tafro-
gênica, a sul da Bacia do Cococi, revelaram que
a fase tectônica inicial, formadora de grabens
pertencentes ao final do Ciclo Brasiliano, foi sin-
crônica a um vulcanismo ácido do tipo andesíti-
co/riolítico (figura 2.5).
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Quadro 2.1 – Caracterização dos granitóides meso e neoproterozóicos.

GRANITÓIDES

MESOPROTEROZÓICOS NEOPROTEROZÓICOS

CARACTERÍSTICAS ANOROGÊNICOS CEDO A
SIN-TECTÔNICOS (N�1)

TARDI A
PÓS-TECTÔNICOS (N�2) PÓS-TECTÔNICOS (N�3)

FORMA DE OCORRÊNCIA Corpos estreitos alongados Batólitos alongados
Stocks circulares a

alongados
Stocks

NÍVEL CRUSTAL Epizona Mesozona Meso a epizona Epizona

ENCLAVES
Supracrustais Supracrustais e autólitos

quartzo-dioríticos Supracrustais Supracrustais

DEFORMAÇÃO
Foliação milonítica

acentuada
Foliação milonítica marginal
medianamente acentuada

Foliação milonítica marginal
incipiente a isotrópica Isotrópico

TEXTURA Porfirítica Grossa a porfirítica Fina a média, localmente
porfirítica Média a grossa / porfirítica

ESPECTRO
COMPOSICIONAL

Biotita-hornblenda granito e
biotita granito

Ortognaisse granítico a gra-
nodiorítico (N�1a); granito,
monzonito e sienito (N�1b);
hornblenda-biotita granito
(N�1c)

Biotita granito, monzodiorito
(N�2a); granito; quartzo sie-
nito (N�2b)

Biotita granito; biotita grano-
diorito; hornblenda monzo-
diorito e monzonito (N�3a);
granito, monzodiorito e sie-
nito avermelhado (N�3b)

MINERAIS
CARACTERÍSTICOS

K-feldspato, plagioclásio,
quartzo, biotita e/ou

hornblenda

K-feldspato, plagioclásio,
quartzo, biotita e/ou horn-
blenda

K-feldspato, plagioclásio,
quartzo e biotita

K-feldspato, plagioclásio,
quartzo e biotita

MINERAIS ACESSÓRIOS Zircão, ilmenita e magnetita Apatita e zircão Zircão, apatita e magnetita Zircão, magnetita e epidoto

QUIMISMO Calcialcalino a alcalino Calcialcalino de médio a
alto potássio Alcalino Alcalino, localmente com

afinidade trondhjemítica

ORIGEM IM e IC IC IC IC

IDADE (Ma) 1.673 650 570 a 620 520 a 550



2.2.3 Bacia Transtensiva do Cococi

2.2.3.1 Generalidades

Moraes et al. (1962, apud Vasconcelos et al.,
1998) pioneiramente denominaram de
“Eo-Paleozóico do Rio Jucá” a seqüência anquimeta-
mórfica constituída de conglomerados, arenitos e fo-
lhelhos, com raras intercalações de calcário, afloran-
tes no leito do rio homônimo. Neste trabalho, estas
denominações também serão adotadas, com idade
eocambriana, haja vista as formações apresenta-
rem-se anquimetamorfizadas e deformadas em regi-
me frágil, jazendo num semi-graben. O Grupo Rio
Jucá marca o final do Ciclo Brasiliano, é representado
por sedimentos molássicos, recobre discordante-
mente rochas pré-cambrianas e, do mesmo modo, é
recoberto pelos sedimentos paleozóicos da Forma-
ção Jaicós, sendo, por isso, aqui considerado como
de idade eocambriana. Tectonicamente representa
uma bacia relacionada a reativações transtensivas
de zonas de cisalhamento transcorrentes protero-
zóicas.

Além da sua ocorrência clássica na Bacia do Co-
coci, ocorre também em outras pequenas áreas a
sul, como em Primavera, Vaquejador, ao longo do
riacho Riachão, riacho Santo Antônio e em São Ju-
lião e Mandacaru, nas folhas SB.24-Y-A e
SB.24-Y-C. Vasconcelos et al. (1998), seguindo as
idéias de Cavalcante et al. (1983), consideraram
tais sedimentos como de idade cam-
bro-ordoviciana, subdivididos da base para o topo
nas formações Angico Torto, Cococi e Melancia,
descritas adiante (figura 2.5). O quadro 2.2 mostra
a distribuição das bacias sedimentares presentes
na Folha Jaguaribe SW.

2.2.3.2 Grupo Rio Jucá

Formação Angico Torto (�Oa)

Ocorre bordejando toda a bacia, sendo a unida-
de basal do grupo. Compõe-se de sedimentos pse-
fíticos, correspondendo a conglomerados arcosia-
nos, intercalados, no topo, com arenitos mais finos
e siltitos. Os seixos dos conglomerados são de lito-
logias pré-cambrianas como: granitos, gnaisses,
xistos, quartzitos, quartzo e outras. Os tipos litológi-
cos arcosianos presentes caracterizam uma sedi-
mentação realizada em ambiente de forte gradien-
te energético, com desníveis topográficos acentua-
dos, típicos de depósitos de leques aluviais de

fácies proximal, associados a zonas de falha, na
base, com planície aluvial no topo (quadro 2.3).

Formação Cococi (�Oc)

É a que aflora mais extensivamente na bacia. É
composta quase que exclusivamente de sedimen-
tos pelíticos, tendo suas melhores exposições ao
longo do rio Jucá. Constitui-se de folhelhos, ar-
dósias, siltitos calcíferos e argilitos, coloração vari-
ando de avermelhada a arroxeada. Próximo ao
topo voltam a ocorrer horizontes de arenitos arcosi-
anos. Ambientes de sedimentação: flúvio-lacustre
a leques aluviais no topo (quadro 2.3).

Formação Melancia (�Om)

Representa uma fase de reativação tectônica da
bacia. Predominam conglomerados, brechas e mi-
crobrechas, com intercalações, no topo, de areni-
tos finos, siltitos e até mesmo pelitos. Os ambientes
de sedimentação foram leques aluviais na base e
planície de inundação no topo (quadro 2.3).

2.2.4 Bacia do Parnaíba

2.2.4.1 Grupo Serra Grande

O nome Serra Grande foi usado pela primeira vez
por Small (1913) para representar um espesso pa-
cote de arenitos que forma a escarpa leste da Bacia
do Parnaíba. Carozzi et al. (1975) elevaram a For-
mação Serra Grande à categoria de grupo, congre-
gando as formações: Mirador, Ipu, Tianguá e Itaim.
Segundo Góes & Feijó (1994), Caputo & Lima
(1984) e Góes et al. (1992) redefiniram este grupo,
representado pelas formações Ipu, Tianguá e Jai-
cós, o que será adotado neste trabalho.

Formação Jaicós (Ssgj) – A Formação Jaicós
(Plummer, 1946, in Góes & Feijó, 1994) é a única uni-
dade do Grupo Serra Grande que aflora na Folha Ja-
guaribe SW (figura 2.5). É representada por arenitos
cremes a esbranquiçados, granulação média, gros-
sa a conglomerática, geralmente caulínicos. Exibem
estratificação cruzada de pequeno porte na parte
basal. Na parte média predominam arenitos mal se-
lecionados, finos a grossos, com intercalações de
conglomerados. Na parte superior ocorrem arenitos
finos a médios, cremes e, às vezes, avermelhados.
Apresentam estratificação cruzada de pequeno por-
te e intercalações de siltitos argilosos. Foi deposita-
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da em ambiente fluvial entrelaçado. É datada do Si-
luriano, por correlação com outras formações seme-
lhantes, de outras bacias; por estar assentada dis-
cordantemente sobre rochas pré-cambrianas, ou
sobre molassas eocambrianas e com base em da-
dos obtidos em furos de sondagens (Góes & Feijó,
1994, quadro 2.4).

Em íntima e exclusiva associação com os arenitos
da Formação Jaicós, no extremo-nordeste da Folha
Valença do Piauí (SB.24-Y-C), foram identificados vá-
rios corpos lenticulares alinhados e referidos como
cristas silicificadas. Foram reportadas por Lima et al.
(1978) com essa mesma denominação, entretanto
sem que haja sido apontada a idade de sua forma-

ção. Têm formas alongadas, bem delineadas e curvi-
líneas, e suas direções gerais apresentam um certo
paralelismo com os trends lineagênicos estruturais
das rochas do embasamento, sugerindo que os seus
processos genéticos tenham sido de lá originados, a
partir de prováveis reativações de estruturas pretéritas
registradas nas litologias pré-cambrianas, com reflexos
nas litologias da Formação Jaicós. Na ausência de
critérios geológico/geomorfológicos que permitissem
uma datação mais segura, apresenta-se, aqui, uma
primeira tentativa de enquadramento cronoestrati-
gráfico desta unidade, entendendo-se como válido, o
seu posicionamento no Tércio-Quaternário, rela-
cionando-as geneticamente aos processos cenozói-
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IDADE
(Ma)

AMBIENTE
TECTÔNICO

BACIAS DO MÉDIO
JAGUARIBE

BACIAS DO
ARARIPE E

SERRA VERMELHA

BACIA DO
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COCOCI
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65

135

205

335

410

438

Rift Intracontinental

Sinéclise

Rift Intracontinental

Jkdb

Jkl

Jkm

Jm

Jki

Jb

Sm

Formação Lima Campos

Formação Icó

Formação Brejo Santo

Formação Mauriti

Cpo

Dl

Dc

Dp

Ssgj

Formação Poti

Grupo Canindé

Formação Longá

Formação Cabeças

Formação Pimenteiras

Formação Jaicós

Grupo Serra Grande

Formação Melancia

Formação Cococi

Formação Angico Torto

Grupo Rio Jucá

Formação Malhada Vermelha

Formação Missão Velha

Grupo Vale do Cariri

Magmatismo fissural
Grupo Iguatu

Ke
Formação Exu

Grupo Araripe

Formação Santana
Ks

Om

Oc

Oa



cos de formação dos relevos atuais. Considera-se
esse evento como tendo sido gerado da lixiviação
e/ou outros processos físico/químicos, possivelmente
atuantes conjunta ou isoladamente, em zonas de fra-
turas/falhas, processos esses correlacionados com a
mesma época da formação da Superfície de Aplaina-
mento Velhas (King, 1956). Os corpos encontram-se
destacados na topografia, por atuação de erosão di-
ferencial, a partir da elevação geral da bacia, notada-
mente nas bordas, conseqüência da atuação de mo-
vimentos isostáticos.

2.2.4.2 Grupo Canindé

Segundo Góes & Feijó (1994), o termo Grupo Ca-
nindé foi originalmente utilizado por Rodrigues

(1967) e Carozzi (1975), agrupando as formações
Pimenteiras, Cabeças e Longá. Será adotado, nes-
te trabalho, a proposição de Góes & Feijó (1994)
que consideram como pertencentes a este grupo,
as formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e
Poti (figura 2.5), estando, entretanto, a Formação
Itaim englobada na Formação Pimenteiras.

Formação Pimenteiras (Dp) – Small (1913) criou
o termo Pimenteiras para designar um pacote de fo-
lhelhos vermelhos aflorantes na cidade do mesmo
nome, no Piauí. Esta formação será considerada
como englobando a Formação Itaim, de Góes & Fei-
jó (1994), de acordo com Kegel (1952) que a consi-
derou como membro inferior da Formação Pimentei-
ras. Engloba arenitos cinzas e avermelhados, granu-
lação fina, bastante argilosos, com níveis ferrugino-
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Quadro 2.3 – Unidades litoestratigráficas da Bacia do Cococi.

Unidade Litologia Ambiente deposicional

G
R

U
P

O
R

IO
JU

C
Á

Fo
rm

aç
ão

M
el

an
ci

a
( �

O
m

)
Conglomerados polimícticos com
níveis de arenitos finos, siltitos e fo-
lhelhos avermelhados.

Leques aluviais na base e planície
de inundação no topo.

Fo
rm

aç
ão

C
oc

oc
i

(�
O

c) Ardósias, folhelhos, argilitos e silti-
tos calcíferos avermelhados, com
intercalações de arenitos grossei-
ros e conglomeráticos.

Flúvio-lacustre a leques aluviais no
topo.

Fo
rm

aç
ão

A
ng

ic
o

To
rt

o
(�

O
a) Brechas, microbrechas, conglome-

rados polimícticos, arenitos arcosia-
nos, às vezes calcíferos, intercala-
ções de arenitos finos, siltitos e argi-
litos no topo, com intercalações su-
bordinadas de arenitos finos, siltitos
e argilitos.

Leques aluviais e planície de inun-
dação no topo.



sos. Contêm estratificação cruzada e pla-
no-paralela, de pequeno porte. Alternam-se com
horizontes de siltitos argilosos creme-amarelados e
folhelhos amarelados e micáceos. Reporta-se o
ambiente de deposição da Formação Pimenteiras
como deltaico e plataformal dominado por marés e
tempestades (Góes & Feijó, 1994), com tempesti-
tos abundantes na base, e nerítico de plataforma,
dominada por tempestades no topo (Della Fávera,
1990, apud Góes & Feijó, 1994). O rico conteúdo
fossilífero, representado por trilobitas, braquiópo-

des, celenterados e peixes (Mesner & Wooldridge,
1964, in Angelim, no prelo) permitem atribuir a ida-
de eo a neodevoniana à Formação Pimenteiras (fi-
gura 2.5).

Formação Cabeças (Dc) – A denominação de
Formação Cabeças é devida a Plummer (1946),
para agrupar uma seqüência de arenitos existentes
nos arredores da cidade de Cabeças, hoje Dom
Expedito Lopes, no Piauí. Compõe-se de arenitos
esbranquiçados, finos a médios, com raras interca-
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Quadro 2.4 – Litoestratigrafia da Bacia do Parnaíba.

Unidade Litologia Ambiente Deposicional

G
ru

p
o

C
an

in
d

é

F
o

rm
a

ç
ã

o
P

o
ti

(C
p

o
) Arenitos cinza-esbranquiçados, finos a

médios, com intercalações de folhelhos
carbonosos e restos de plantas carbo-
nizadas, além de horizontes de siltitos
avermelhados.

Delta e planície de maré, com influência oca-
sional de tempestades.

F
.
L

o
n

g
á

(D
I) Folhelhos e siltitoss cinza-escuros e ar-

roxeados, micromicáceos, aspecto
mosqueado, com bioturbações.

Nerítico plataformal.

F
o

rm
a

ç
ã

o
C

a
b

e
ç
a

s
(D

c
) Arenitos esbranquiçados, finos a

médios, com raras intercalações de sil-
titos e folhelhos cinzas e arroxeados.
Contêm estratificações cruzadas.

Nerítico plataformal sob ação de correntes in-
duzidas por marés.

F
o

rm
a

ç
ã

o
P

im
e

n
te

ir
a

s
(D

p
) Arenitos cinzas e avermelhados, granu-

lação fina, bastante argilosos, com ní-
veis ferruginosos. Contêm estratifica-
ção cruzada e plano-paralela, de pe-
queno porte. Alternam-se com horizon-
tes de si l t i tos argi losos cre-
me-amarelados e folhelhos amarelados
e micáceos.

Nerítico plataformal com tempestades e ma-
rés dominantes no topo.

G
ru

p
o

S
er

ra
G

ra
n

d
e

F
o

rm
a

ç
ã

o
J
a

ic
ó

s
(S

s
g

j)

Arenitos claros, caulínicos, granulação
grossa a conglomerática. Há granode-
crescência em direção ao topo, bem
como intercalações de siltitos argilo-
sos.

Fluvial entrelaçado.



lações de siltitos e folhelhos cinza e arroxeados.
Contém estratificações cruzadas. Tais sedimentos
foram depositados em ambiente nerítico platafor-
mal, sob a ação predominante de correntes induzi-
das por processos de marés (Della Fávera, 1990, in
Góes & Feijó, 1994). A idade desta formação é
meso a neodevoniana (figura 2.5) (Lima et al., 1978,
apud Ribeiro et al., 1998).

Formação Longá (Dl) – Albuquerque e De-
quech (1946) foram os primeiros a referir como
folhelhos do rio Longá, aos sedimentos do rio do
mesmo nome, posicionando-os no Devoniano.
Compreende folhelhos e siltitos cinza-escuros e
arroxeados, micromicáceos, aspecto mosquea-
do, com bioturbações. Contém intercalações es-
porádicas de arenitos finos. O ambiente de sedi-
mentação foi nerítico plataformal, dominado por
tempestades (Góes & Feijó, 1994). Segundo Ri-
beiro et al. (1998), Kegel (1953), registrou uma
fauna de lamelibrânquios na borda leste da serra
de Campo Maior, no Piauí, característica da par-
te superior do Devoniano Superior. Ainda estes
autores registram análises paleontológicas efe-
tuadas pela CPRM que inferem, para esta forma-
ção, idade neodevoniana/eocarbonífera (figura
2.5).

Formação Poti (Cpo) – Paiva (1937) foi o criador
deste termo para representar uma sucessão de
arenitos cinza-esbranquiçados, finos a médios,
com intercalações de folhelhos carbonosos e res-
tos de plantas carbonizadas, além de horizontes de
siltitos avermelhados. Segundo Ribeiro et al. (1998)
é datada do Carbonífero Inferior (Mississipiano)
(Aguiar, 1971) tendo, como ambiente de sedimen-
tação (Góes & Feijó, 1994), deltas e planícies de
maré, sob influência ocasional de tempestades (fi-
gura 2.5).

2.2.5 Bacias do Araripe e Serra Vermelha

2.2.5.1 Generalidades

A Bacia do Araripe, situada numa região limítrofe
entre os estados, do Ceará, de Pernambuco e do
Piauí, corresponde a uma faixa com cerca de
180km de comprimento na direção leste-oeste, e
largura variando de 30 a 70km no eixo norte-sul.
Forma um platô com bordos irregulares, bastante
entalhados pela erosão, e altitude máxima ca.
900m. Os sedimentos presentes são horizontais,

com ligeira inclinação para o norte, proporcionan-
do a existência dos inúmeros pontos d’água que
drenam os municípios da região do Cariri, no Esta-
do do Ceará. Geologicamente compreende os gru-
pos Araripe (formações Exu e Santana), Vale do
Cariri (formações Missão Velha e Brejo Santo), e a
Formação Mauriti. A Bacia de Serra Vermelha é
uma pequena bacia situada a sul da do Araripe,
com aproximadamente 30km na direção les-
te-oeste, e largura da ordem de 10km, tendo maior
representatividade na Folha Aracaju NW (SC.24-V)
a sul e exibe apenas as formações: Santana e Exu
(quadro 2.5).

2.2.5.2 Formação Mauriti (Sm)

Em obediência ao princípio de prioridade do Có-
digo de Nomenclatura Estratigráfica, Gomes et al.
(1981) utilizaram o termo Formação Cariri, cuja cria-
ção é creditada a Barbosa (1970). Este termo foi
adotado em alguns estudos subseqüentes, realiza-
dos na Bacia do Araripe, da qual integra a parte ba-
sal da sua estratigrafia. Entretanto, como frisaram
Ponte & Appi (1990) a denominação de Formação
Cariri, embora tenha a prioridade de utilização, re-
vela-se inadequada pois: o termo Cariri correspon-
de a uma região onde afloram outras formações; os
termos Tacaratu e Serra Grande também são ina-
dequados, pois são exclusivos de outras bacias e
não há evidências geológicas conclusivas de que
as formações Mauriti, Serra Grande e Tacaratu pos-
sam ter correspondido a uma única sedimentação
pretérita e, finalmente, não há utilização exclusiva
de um ou outro termo, e sim o uso, em trabalhos es-
pecíficos e mesmo regionais, dos nomes, Mauriti,
Cariri e Tacaratu. Por isso, será aqui utilizada a de-
nominação de Formação Mauriti, substituindo, na
Bacia do Araripe, o termo Formação Cariri, concor-
dando com Ponte & Appi (1990), para representar
uma seqüência de conglomerados, arenitos gros-
sos, em parte silicificados, de coloração cinza a es-
branquiçada e tons avermelhados, com estratifica-
ção plano-paralela e cruzada. Podem conter hori-
zontes de siltitos e folhelhos. Ocorre na porção les-
te da Bacia do Araripe, em exposições geralmente
limitadas por falhas normais, repousando direta-
mente sobre rochas pré-cambrianas e recoberta,
discordantemente, pela Formação Brejo Santo. A
espessura aflorante varia de 10 a 50m. É datada do
Siluriano, por correlação com outras formações se-
melhantes, existentes nas bacias do Parnaíba e do
Tacaratu (quadro 2.5).
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2.2.5.3 Grupo Vale do Cariri

A denominação de Grupo Vale do Cariri é credita-
da a Ponte & Appi (1990), para designar um conjun-
to de formações aflorantes no vale homônimo, corre-
lacionáveis às seqüências pré-rifte e rifte das bacias
pericratônicas do nordeste, e datado do Neojurássi-
co ao Neocretáceo. Engloba as formações Brejo
Santo e Missão Velha, que recobre a primeira atra-
vés de contato gradacional. A Formação Abaiara,
por possuir pequena área de exposição e contato
gradacional com a Formação Missão Velha, foi con-

siderada neste trabalho como fácies superior desta
(quadro 2.5).

Formação Brejo Santo (Jb) – Segundo Ponte &
Appi (1990) o uso inicial do termo Brejo Santo é devi-
do a Gaspary & Anjos (1964), para designar a parte
basal da Formação Missão Velha, de Beurlen
(1963), reunindo arenitos finos e argilosos, bem es-
tratificados. O nome deriva-se da localidade homô-
nima, no Estado do Ceará e, a despeito de terem
sido utilizadas as denominações Aliança e Sergi da
Bacia do Recôncavo (Braun, 1966), em substituição
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Quadro 2.5 – Litoestratigrafia da Bacia do Araripe.

Unidade Litologia Ambiente
Deposicional

G
ru

p
o

A
ra

ri
p

e

Fo
rm

aç
ão

E
xu

(K
e)

Arenitos amarelados a avermelhados, gros-
sos a médios, com níveis conglomeráticos,
estratificação plano-paralela e cruzada e in-
tercalações caulínicas e sílticas.

Fluvial entrelaçado
a fluvial meandrante

Fo
rm

aç
ão

S
an

ta
na

(K
s)

Folhelhos de coloração cinza e avermelha-
da, em parte calcíferos e fossilíferos, com in-
tercalações de calcários laminados cremes,
margas, siltitos, calcarenitos, arenitos finos
e gipsita no topo.

Marinho oscilante
estuarino

G
ru

p
o

V
al

e
d

o
C

ar
ir

i Fo
rm

aç
ão

M
is

sã
o

V
el

ha
(J

m
)

Arenitos avermelhados, finos a grossos,
com intercalações de níveis calcíferos, sílti-
cos e conglomeráticos. Apresenta estratifi-
cação plano-paralela e cruzada e corpos
sigmoidais amalgamados. Há troncos de
madeira silicificada.

Lacustre

Fo
rm

aç
ão

B
re

jo
S

an
to

(J
b

)

Folhelhos, argilas calcíferas, margas de co-
loração variegada e arenitos casta-
nho-avermelhados, finos, com intercalações
de lâminas de aragonita e calcários ostracoi-
dal.

Fluvial meandrante
e lacustrino raso,
com alguma influên-
cia eólica

Fo
rm

aç
ão

M
au

rit
i(

S
m

)

Conglomerados, arenitos grossos, em parte
silicificados, de coloração cinza a esbran-
quiçada e tons avermelhados, com estratifi-
cação plano-paralela e cruzada. Podem
conter horizontes de siltitos e folhelhos.

Fluvial, com retra-
balhamento eólico



aos termos Missão Velha e Brejo Santo, não houve
aceitação desta concepção, e, logo em seguida, tais
termos tiveram suas terminologias restritas às suas
bacias de origem, por sugestão de vários autores que
se seguiram, consagrando assim a utilização dos ter-
mos Brejo Santo e Missão Velha, à Bacia do Araripe.

A Formação Brejo Santo é formada por folhelhos, ar-
gilas calcíferas, margas de coloração variegada e are-
nitos castanho-avermelhados, finos, com intercala-
ções de lâminas de aragonita e calcário ostracoidal.
Foi depositada em ambiente fluvial meandrante e la-
custrino raso, com alguma influência eólica (Lima et
al., 1998) e repousa discordantemente sobre a Forma-
ção Mauriti. Ponte & Appi (1990), consideram-na como
do Jurássico Superior, Kimeridgeano (quadro.2.5).

Formação Missão Velha (Jm) – Foi pioneira-
mente descrita por Small (1913) com o nome de
Arenito Inferior do Araripe. A denominação Forma-
ção Missão Velha é creditada a Beurlen (1963), po-
rém com abrangência muito ampla, pois incluía,
também, áreas posteriormente definidas como per-
tencentes a outras formações, inclusive da Forma-
ção Brejo Santo (Medeiros, 1990). O termo foi pos-
teriormente reutilizado e aplicado em áreas com
arenitos grossos, mal selecionados, com estratifi-
cações cruzadas e leitos conglomeráticos (Ponte &
Appi, 1990) que gradam, superiormente, para are-
nitos finos, siltitos e folhelhos (Formação Abaiara,
segundo vários autores), depositada em ambiente
lacustre. Neste trabalho serão adotados estes mes-
mos conceitos, todavia abarcando, na Formação
Missão Velha, a Formação Abaiara. É, pois, forma-
da por arenitos avermelhados, finos a grossos, com
intercalações de níveis calcíferos, sílticos e conglo-
meráticos. Exibem estratificação plano-paralela e
cruzada do tipo acanalada de médio porte, espar-
sos corpos arenosos lenticulares e sigmoidais
amalgamados, além de troncos de madeira silicifi-
cada. É recoberta discordantemente pela For-
mação Santana e recobre, através de contato grada-
cional, a Formação Brejo Santo. A sua localidade-tipo
situa-se nos arredores da cidade de Missão Velha, no
Ceará, e, de acordo com Pontes & Appi (1990) é da-
tada do Jurássico Superior, Tithoniano (quadro.2.5).

2.2.5.4 Grupo Araripe

O registro litológico correspondente à sedimen-
tação das rochas que compõem o Grupo Araripe,
de idade cretácica, comprova uma seqüência
transgressiva oscilante (Formação Santana) reco-

berta por uma outra, regressiva continental, a For-
mação Exu (quadro 2.5).

Formação Santana (Ks) – Beurlen (1963) subdi-
vidiu esta formação nos membros Crato, Ipubi e Ro-
mualdo, divisão esta adotada em trabalhos subse-
qüentes, mormente aqueles mais detalhados. Sen-
do esta síntese de caráter regional, aquela divisão
não será aqui adotada, já que tais membros têm es-
pessura de algumas dezenas de metros, sendo in-
viável sua representação na escala do mapa. Esta
formação encerra um dos maiores conteúdos fossi-
líferos cretáceos conhecidos, sendo, por isso, de
extrema importância, como importante supridora
de material fóssil imprescindível ao estudo desse
período da história do planeta. A sua espessura é
da ordem de 50 a 180m e foi depositada em ambien-
te referido como o ápice da transgressão marinha,
com recuo e avanço do mar, em ambiente estuarino
restritivo à circulação de água do mar, sugerido pela
presença das lentes de gipsita. É datada, segundo
Ponte & Appi (1990) como do Cretáceo Médio, Aptia-
no/Albiano (quadro 2.5).

Formação Exu (Ke) – A denominação de Forma-
ção Exu é devida a Beurlen (1963). Embora tenha
sido questionada por alguns estudiosos, a sua utili-
zação para designar um conjunto de rochas sedi-
mentares, por ser Exu uma pequena cidade situada
em terrenos pré-cambrianos, tal designação foi
mantida, devido à consagração do uso na literatura
geológica nordestina. Esta litologia capeia a Chapa-
da do Araripe e tem espessura máxima de 280m.
Eventualmente pode estar assentada diretamente
sobre rochas pré-cambrianas, preenchendo peque-
nas bacias. Predominam arenitos amarelados a
avermelhados, grossos a médios, com níveis con-
glomeráticos, estratificação plano-paralela e cruza-
da e intercalações caulínicas e sílticas, formando, às
vezes, acamadamento rítmico. Predomina um ambi-
ente de sedimentação continental fluvial entrelaça-
do a fluvial meandrante. Embora afossilífera, foi da-
tada por Ponte & Appi (1990) como do Cretáceo Mé-
dio, Albiano/Cenomaniano (quadro 2.5).

2.2.6 Bacias do Médio Jaguaribe

2.2.6.1 Generalidades

As bacias do Médio Jaguaribe (Iguatu, Lavras da
Mangabeira, Lima Campos e Malhada Vermelha),
do tipo pull-apart, foram formadas num contexto de
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instabilidade tectônica, exibindo registros de ativi-
dade sísmica contemporânea às suas respectivas
implantações, no Período de Reativação Wealdeni-
ana da Plataforma Brasileira, no início do Mesozói-
co (Almeida, 1967). A principal característica des-
se estágio foi a retomada de processos tectônicos
distensivos, reaproveitando antigas zonas de cisa-
lhamento transcorrentes pré-cambrianas, que pas-
saram, a partir de então, a ser normais e de pouca
extensão, resultando na formação dessas peque-
nas bacias rapidamente entulhadas com sedimen-
tos imaturos (figura 2.5). O período de instabilidade
tectônica prolongou-se até após a deposição de,
no mínimo, a parte basal do Grupo Iguatu, pelo
acentuado mergulho de tais sedimentos, que che-
ga a atingir até mais de 45° de inclinação em dire-
ção ao centro da bacia, em alguns locais.

2.2.6.2 Grupo Iguatu

O Grupo Iguatu será aqui empregado no mes-
mo conceito de Ponte et al. (1991) constituído, do
topo para a base, pelas formações Lima Campos,
Malhada Vermelha e Icó, datadas do Ju-
ro-Cretáceo.

Formação Icó (JKi) – Na borda sul da Bacia de
Iguatu, ocorre ao longo de uma estreita faixa, e, na
parte norte, em pequenas exposições. O contato
com a formação sobrejacente é gradacional, por
diminuição na granulometria dos sedimentos. É o
único representante do Grupo Iguatu nas manchas
situadas nas margens do rio Bastiões. Litologica-
mente constitui-se de arenitos cremes a avermelha-
dos, médios e finos, com níveis mais grossos a con-

glomeráticos, estratificação cruzada acanalada de
pequeno a médio porte e intercalações de siltitos e
argilitos avermelhados e esverdeados. Em direção
ao topo, esses arenitos tornam-se mais finos, inter-
calados com horizontes de argilitos e siltitos, local-
mente com finos leitos de margas calcíferas, às ve-
zes fossilíferas. Os arenitos conglomeráticos exis-
tentes nas proximidades de José de Alencar são re-
portados como pertencentes a essa formação. Se-
gundo Vasconcelos et al. (1998), Srivastava (1990)
indica como ambientes de sedimentação para
essa formação, leque aluvial distal e fluvial braided
(quadro 2.6).

Formação Malhada Vermelha (JKm) – Está pre-
sente nas bacias maiores, de Iguatu, Lima Campos
e Malhada Vermelha, e tem espessura entre 400 e
800m. A sedimentação inicia-se por siltitos puros a
argilosos, roxos a esverdeados, com horizontes de
margas carbonáticas intercaladas com arenitos fi-
nos a muito finos, localmente calcíferos, finamente
laminados ou formando pequenos bancos maci-
ços, com laminações cruzadas e marcas de ondas.
A porção intermediária compõe-se de argilitos e fo-
lhelhos, às vezes calcíferos, esverdeados a varie-
gados, alternando com siltitos e arenitos finos. Mais
para o topo, predominam arenitos finos e siltitos
arenosos, variegados, que gradam progressiva-
mente para termos mais grosseiros. Restos de os-
tracóides, conchostráceos, fragmentos de verte-
brados e vegetais são encontrados nessa forma-
ção, que é a mais fossilífera do grupo. A sedimenta-
ção ocorreu em um sistema flúvio-lacustre, sendo a
presença de folhelhos e sedimentos calcíferos, in-
dicação de maior ou menor profundidade da bacia
(quadro 2.6).
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Quadro 2.6 – Estratigrafia da Bacia de Iguatu.

Unidade Litologia Ambiente Deposicional

Formação
Lima Campos

(JKl)

Arenitos finos, grossos a conglomeráticos
com intercalações de siltitos e folhelhos.

Leque aluvial, fluvial
braided e planície de
inundação

Formação
Malhada
Vermelha

(JKm)

Siltitos e argilitos com horizontes de mar-
gas intercaladas com arenitos finos calcí-
feros, com laminações cruzadas e marcas
de ondas. No topo há arenitos e siltitos
que gradam para termos mais grosseiros.

Flúvio-lacustre

Formação
Icó (JKi)

Arenitos médios com níveis mais grossei-
ros a conglomeráticos e intercalações de
siltitos, argilitos e margas.

Leque aluvial distal e flu-
vial braided



Formação Lima Campos (JKl) – Ocorre nas
bacias de Lima Campos (com espessura máxima
da ordem de 300m), Iguatu, e na borda norte da
Bacia de Malhada Vermelha. É formada por areni-
tos finos na base, evoluindo para fácies mais gros-
sa a conglomerática, com níveis intercalados de
siltitos e folhelhos. É datada do Juro-Cretáceo e,
de acordo com Vasconcelos et al. (1998), Srivas-
tava (1990) reconheceu, baseado na textura, es-
truturas sedimentares e composição mineralógi-
ca, três ambientes deposicionais predominantes:
leque aluvial, fluvial braided e planície de inunda-
ção (quadro 2.6).

A figura 2.6 mostra a correlação estratigráfica
proposta para as bacias preenchidas por sedimen-
tos do Grupo Iguatu.

2.2.7 Magmatismo Básico (JK� e JKdb)

Almeida (1967) caracterizou, dentro do Estágio
de Reativação da Plataforma Sul-Americana, duas
atividades ígneas: uma mesozóica e outra terciária.
Para os dois sets de rochas magmáticas continen-
tais, várias datações existem, registrando dois in-
tervalos específicos, um de 160 a 175Ma, e outro
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Figura 2.6 – Correlações estratigráficas entre as principais bacias sedimentares mesozóicas
da região de Iguatu-CE.
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entre 125 e 145Ma (Gomes et al., 1981), logo, do fi-
nal do Jurássico e início do Cretáceo. Vasconcelos
et al. (1998) assinalam uma idade jurássica para o
início do rifteamento da Bacia Lavras da Mangabei-
ra, pelas idades de 176Ma (K/Ar) obtidas por Priem
et al. (1978) em uma amostra de uma soleira de dia-
básio dessa mesma bacia, associado aos arenitos
basais da Formação Icó, base do Grupo Iguatu.
Esse fenômeno magmático é responsável pela co-
locação de corpos filonianos preenchendo siste-
mas de fraturas, cujos alinhamentos principais são
NE-SW e E-W, como os corpos situados na Folha
Valença do Piauí (SB.24-Y-A) a sudoeste de Pio IX e
Quixaba, e na Folha SB.24-Y-C a sudoeste de Pa-
tos, todas no Estado do Piauí. Ocorre também sob a
forma de derrames e soleiras, como nas bacias do
Parnaíba (extremo-ocidental das folhas Valença do
Piauí e Picos, respectivamente, SB.24-Y-A e Y-C),
Iguatu e Lavras da Mangabeira. Inclui basaltos,
gabros, microgabros e diabásios, coloração cin-
za-escura, granulação fina a média, homogêneos,
faneríticos, com uma constituição mineralógica à
base de anfibólio, piroxênio e plagioclásio, con-
tendo, localmente, cristais de sulfetos metálicos.
Ocorre indistintamente em vários terrenos estuda-
dos e, tendo em vista suas características geológi-
co-estrutural-temporais, foi correlacionado ao de-
nominado vulcanismo Rio Ceará Mirim, de Gomes
et al. (1981). Foi identificado também, por outros
autores, em outras áreas da Província Borborema,
com a mesma idade (Almeida et al., 1988), deno-
tando, inclusive, um significativo realce nos ma-
pas aeromagnéticos estudados, pelos destaca-

dos alinhamentos dos diques de diabásio, sua for-
ma típica de ocorrência.

2.2.8 Formações Superficiais

Ocorrem capeando indistinta e discordantemen-
te diferentes litologias ao longo de toda a área ma-
peada, muitas vezes ocupando superfícies de di-
mensões bastante consideráveis, como na porção
oeste da folha, onde superpõem sedimentos paleo-
zóicos da Bacia do Parnaíba. Localmente chegam
a formar tipos de relevos característicos, sob a for-
ma de mesetas dissecadas nas bordas, como na
serra do Ermo e adjacências, no Estado do Ceará.
Esses depósitos acham-se caracterizados no qua-
dro 2.7.

2.2.9 Domínio da Zona Transversal

A área deste domínio corresponde ao território
geográfico compreendido entre as zonas de cisa-
lhamento dextrais, Patos, a norte, e Pernambuco, a
sul. Geologicamente compreende os complexos
meso e neoproterozóicos: Alto Moxotó (Complexo
Lagoa das Contendas); Alto Pajeú (complexos Ria-
cho da Barreira e São Caetano), ausentes na Folha
Jaguaribe SW, e as unidades que se encontram pre-
sentes: Complexo Riacho Gravatá, grupos Salgueiro
e Cachoeirinha, além da porção terminal nordeste
do Fragmento Icaiçara (complexos Barro, Parnami-
rim e Rochas Intrusivas, todos paleoproterozóicos).
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Quadro 2.7 – Caracterização das formações superficiais.

Unidade Litologia Ambiente
Deposicional

Aluvião (Qa)
Cascalhos e areias com granulação varia-
da, localmente com concentração de ma-
terial argiloso.

Fluvial

Coberturas
Colúvio-Eluviais

(TQc)

Sedimentos inconsolidados, localmente la-
teritizados, de constituição essencialmente
areno-síltico-argilosa.

Leques
aluviais

Formação Moura
(TQm)

Sedimentos inconsolidados e/ou com fraca
diagênese, incluindo cascalhos, areias e
argilas.

Leques
aluviais



É observada uma extensa atividade granítica bra-
siliana, cortando as unidades precedentes, com
grande variabilidade composicional (figura 2.4).

2.2.9.1 Fragmento Icaiçara

Forma uma estrutura antiformal paleoproterozói-
ca, que inclui rochas ortoderivadas, porfiríticas ou
não, tendo, no núcleo, resquícios de uma seqüên-
cia paraderivada, denominada Complexo Barro.
Tem a forma de um “U”, com concavidade voltada
para sul, e é orlado pelos metapelitos da Faixa Pian-
có-Alto Brígida. Normalmente apresenta contatos
tectônicos com as outras unidades, dentre os quais
cita-se os de empurrão com os grupos Cachoeiri-
nha e Salgueiro. Litologicamente constitui-se pelo
Complexo Parnamirim, supostamente a base, re-
presentado por rochas gnáissico-migmatíticas e o
Complexo Barro, uma unidade metassedimentar,
superior. Todo o conjunto é intrudido por augen
gnaisses porfiríticos estratóides, datados em 1.969
� 9Ma (Medeiros et al., 1993), cuja área de exposi-
ção na folha pode ser visualizada na figura 2.5.

Complexo Parnamirim (Pp)

Apresenta-se na parte mais externa da estrutura
antiformal, com limites tectônicos com os grupos
Cachoeirinha e Salgueiro, tendo, a sua porção nor-
te/nordeste, empurrada sobre ele. É representado
por gnaisses bandados, orto e paraderivados (al-
guns com granada) tendo, aqueles, protólitos gra-
níticos, granodioríticos e sieníticos. O metamorfis-
mo atingiu a fácies anfibolito médio e retrabalha-
mento para xisto-verde, durante ou após o evento
de deformação principal. Santos et al. (1997) suge-
rem também um evento de subducção (metamor-
fismo de alta pressão/baixa temperatura), indicado
pela presença de resquícios de uma fácies eclogíti-
ca nas suítes metamáfico-ultramáficas (quadro 2.8
e figura 2.5).

Complexo Barro (Pba)

Aflora na parte central do Fragmento Icaiçara, na
estrutura anticlinal de Barro. É representado por gra-
nada-biotita xistos com estaurolita e cianita, interca-
lados com paragnaisses, mármores, calcissilicáti-
cas, formações ferríferas, quartzitos e anfibolitos.
Maiores detalhes sobre esta unidade podem ser ob-
tidos em Medeiros (1992). O metamorfismo atingiu a
fácies anfibolito médio (quadro 2.8 e figura 2.5).

Rochas Intrusivas (P�1a e P�1b)

Ocorrem na parte central do Fragmento Icaiça-
ra e são integradas predominantemente por ortog-
naisses porfiríticos calcialcalinos. Têm como ca-
racterística marcante a presença de fenocristais
de feldspato alcalino de tamanho centimétrico e
forma sigmóide, com indicação de cinemática
transcorrente dextral e regime dúctil (foto 14).
Apresentam contatos tectônicos ou intrusivos com
as outras unidades citadas acima. O grau de strain
a que foram submetidas foi variado, pois exibem
estruturas magmáticas com diferentes níveis de
preservação. Foram marcadas por um metamorfis-
mo de grau médio a baixo, fácies de transição xis-
to-verde a anfibolito. Legrand et al. (1991) e Mace-
do et al. (1991) obtiveram na região do Seridó, res-
pectivamente, idades de 1.934 � 12Ma e 2.078 �
242Ma. Destaca-se a importância desses corpos
como marcadores estruturais e cronológicos da Oro-
gênese Transamazônica nas faixas de dobramentos
da Província Borborema, cuja colocação encontra-se
intimamente relacionada a uma deformação tangen-
cial (Vasconcelos et al., 1997b). À luz do atual nível de
conhecimento, adotou-se que estas rochas são intru-
sivas nos complexos Parnamirim e Barro, pois con-
têm xenólitos de rochas xistosas, muito provavelmen-
te deste último complexo. Litologicamente compre-
endem dois tipos distintos, ambos com inclusão de
restos de supracrustais: augen gnaisse granítico a
quartzo sienito alcalino (P� 1a) e biotita augen gnaisse
granítico, cinzentos com ou sem anfibólio, composi-
ção granítica a granodiorítica, localmente tonalítica
(P� 1b). Suas áreas de exposição estão melhor repre-
sentadas na folha contígua a sul, Aracaju NW
(SC-24-V) (quadro 2.8 e figura 2.5).

2.2.9.2 Terreno Piancó-Alto Brígida

Barbosa et al. (1964, apud Gomes et al., 1981)
denominaram de Salgueiro-Cachoeirinha uma se-
qüência de xistos e filitos aflorantes na área do Proje-
to do Cobre. Vários trabalhos se seguiram a partir de
então, separando os xistos de acordo com o grau
metamórfico, presença de vulcânicas, níveis de me-
taconglomerados e outros critérios que, de certa for-
ma caíram em desuso, ou pela dificuldade de apli-
cação, ou falta de comprovação subseqüente (ver
Campos Neto et al., 1994). A litoestratigrafia da Fai-
xa de Dobramentos Piancó-Alto Brígida (Brito Ne-
ves, 1975) é basicamente constituída pelos grupos
Cachoeirinha e Salgueiro, englobando as seguintes
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unidades: Complexo Metavulcano-sedimentar Ria-
cho Gravatá, Complexo Metavulcano-sedimentar
Poço dos Cachorros, Complexo Metaturbidítico Ser-
ra Olho d’Água e Nappe Piancó (Campos Neto et al.,
1994). A evolução dos conhecimentos referentes ao
Grupo Cachoeirinha acompanha pari passu a do
Grupo Salgueiro, com quem divide, em termos lito-
estratigráficos, uma terminologia quase gêmea. A
distinção se refere, basicamente, ao grau metamór-
fico, notando-se, de um modo geral, que os modelos
existentes colocam os xistos (Grupo Salgueiro) na
base, e os filitos (Grupo Cachoeirinha), no topo, ten-
do, cada grupo, suas intercalações específicas de
metavulcânicas, formações ferríferas e conglomera-
dos (figura 2.4).

Complexo Metaplutônico (Pgr)

Consiste num conjunto rochoso existente no
quadrante centro-sul da folha em estudo, que se
prolonga para sudoeste, até a base da Bacia do
Parnaíba, numa estreita faixa de direção aproxima-
da leste-oeste, correspondendo à distância entre
as cidades de Trindade e Ouricuri pela BR-316, em
Pernambuco. Representa o embasamento dos gru-
pos Cachoeirinha e Salgueiro, com os quais, nor-
malmente, possui contatos tectônicos. Constitui-se
de gnaisses e migmatitos diversos, possivelmente
ortoderivados, tendo como paleossomas predomi-
nantes: biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnais-
ses e muscovita gnaisses, de composição variando
de granítica, predominante, a granodiorítica em
parte, correlacionável ao Complexo Caicó. Con-
tém, ainda, lentes de anfibolitos e de paraderivadas
como: quartzitos, mármores, xistos e gnaisses.

Estruturalmente encontra-se em zona de atuação
dos l ineamentos Pernambuco, no extre-
mo-sudoeste, e Patos, na porção nordeste. Em am-
bos os setores, acham-se registrados em seus tec-
tonotipos, os efeitos típicos daquelas tran-
corrências, como foliação milonítica verticalizada,
associada a uma lineação mineralógica de baixo
rake. As associações petrotectônicas, o grau de
metamorfismo e de polideformação, bem como da-
dos geocronológicos observados em áreas seme-
lhantes, permitiram a indicação da idade paleopro-
terozóica para este complexo (figura 2.5 e quadro
2.9). Indícios petrográficos mostram que o comple-
xo foi submetido a um metamorfismo da fácies anfi-
bolito médio a alto, com indícios de fusões locais e
retrometamorfismo para xisto-verde.

Complexo Riacho Gravatá (Mrg)

O Complexo Riacho Gravatá (Campos Neto et
al., 1994) ocorre apenas numa pequena faixa no
extremo-sudeste da Folha Jaguaribe SW e corres-
ponde a partes dos grupos Salgueiro, de Silva Filho
(1985 apud Angelim, no prelo) e Cachoeirinha, de
Barbosa, (1970 apud Angelim, no prelo). Segundo
Campos Neto et al. (1994), este complexo é uma en-
tidade pré-orogênica, com seqüências metassedi-
mentares de ambiente marinho plataformal e séries
metavulcânicas do tipo rifte. Encontram-se meta-
morfizadas no início do grau médio e no limite supe-
rior do grau fraco. Corresponde a uma seqüência de
metarritmitos pelito-psamíticos, representados pela
alternância de vários tipos de xistos e filitos, acinzen-
tados a negros, localmente grafitosos, podendo
conter horizontes metatufáceos e metavulcânicas
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Quadro 2.8 – Unidades litoestratigráficas do Fragmento Icaiçara.

Símbolo Unidade
Litoestratigráfica

Litologia

P� 1a

Rochas Intrusivas

Riebeckita-augita-ferroaugita augen gnaisse graníti-
co a quartzo sienito alcalino.

P� 1b
Biotita augen gnaisse granítico, cinzento, com ou sem
anfibólio, composição granítica a granodiorítica, lo-
calmente tonalítica.

Pba Complexo Barro
Xistos aluminosos intercalados com paragnaisses,
mármores, calcissilicáticas, formações ferríferas,
quartzitos e anfibolitos.

Pp Complexo Parnamirim Orto e paragnaisses bandados.



ácidas, metamáficas e metaultramáficas, além de
raras intercalações de formações ferríferas e calcá-
rios cristalinos. Santos, 1998 (apud Angelim, no pre-
lo) faz referências a datações efetuadas por Brito
Neves et al. (1990) pelo método Pb/Pb, obtendo ida-
de de 1.070 � 30Ma, e Rb/Sr de 950 � 7Ma, respecti-
vamente para a idade de sedimentação e metamor-
fismo do Complexo Riacho Gravatá (figura 2.5 e
quadro 2.9).

Grupo Salgueiro (Ns)

As maiores áreas de exposição das rochas deste
grupo situam-se na folha contígua, Aracaju NW
(SC.24-V), a sul, e correspondem a uma seqüência
essencialmente terrígena com contribuição pelítica
e vulcanogênica, de fácies anfibolito médio a alto.
Compõe-se, segundo Santos (1998, apud Angelim,
no prelo), de granada-muscovita-biotita xistos, silli-
manita-granada-biotita xistos mais ou menos mig-
matizados, metassiltitos, metarenitos, metarritmi-
tos, com intercalações de formações ferríferas ban-
dadas, raras metavulcânicas ácidas e interme-
diárias e níveis de metaconglomerados. É datado
do Neoproterozóico, a partir de inúmeras determi-
nações efetuadas por vários autores em plutônicas
intrusivas (figura 2.5 e quadro 2.9).

Grupo Cachoeirinha (Nc)

Petrograficamente o Grupo Cachoeirinha é ca-
racterizado por rochas metamorfizadas regional-
mente na fácies xisto-verde, representadas por fili-
tos, xistos pelíticos com quartzo, calcissilicáticas,
metarritmitos e metavulcânicas (foto 4). Na região
de Bodocó, em Pernambuco, intrusões graníticas
batolíticas formaram, no contato com tais metapeli-
tos, uma auréola de termometamorfitos, cujos tipos
mais comuns ostentam uma mineralogia típica de
rochas hornfélsicas: sillimanita, cordierita, estauro-
lita e andaluzita (foto 5), com clorita, muscovita, bio-
tita, granada e variados teores de quartzo, confor-
me assinalaram Paiva & Gomes (1996). Normal-
mente apresenta contactos tectônicos com outras
unidades (fotos 6 e 7). A idade é creditada ao Brasi-
liano, inferida a partir das datações obtidas em inú-
meros corpos graníticos intrusivos nas litologias
desse grupo (figura 2.5 e quadro 2.9).

2.2.10 Domínio Cearense

2.2.10.1 Terreno Granjeiro

O Terreno Granjeiro (Vasconcelos et al., 1998),
no âmbito da Folha Jaguaribe SW, possui duas
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Quadro 2.9 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Piancó-Alto Brígida.

Símbolo Unidade
Litoestratigráfica

Litologia

Nc Grupo
Cachoeirinha

Filitos, xistos pelíticos com quartzo, calcissilicáticas, me-
tarritmitos e metavulcânicas.

Ns Grupo Salgueiro

Xistos a granada, muscovita, biotita e sillimanita, mais ou
menos migmatizados, metassiltitos, metarenitos, metarrit-
mitos, com intercalações de seqüências ferríferas banda-
das, raras metavulcânicas ácidas e intermediárias e níveis
de metaconglomerados.

Mrg Complexo
Riacho Gravatá

Xistos e filitos, acinzentados a negros, grafitosos, com hori-
zontes metatufáceos e metavulcânicas ácidas, metamáfi-
cas e metaultramáficas, e raras intercalações de forma-
ções ferríferas e calcários cristalinos.

Pgr Complexo
Metaplutônico

Gnaisses e migmatitos diversos, composição variando de
granítica a granodiorítica, em parte, com lentes de anfiboli-
tos e paraderivadas como quartzitos, mármores, xistos e
gnaisses.



principais áreas de exposição, uma na sua porção
centro-leste, proximidades da cidade homônima,
que se projeta para a folha vizinha, Jaguaribe SE, e,
a outra, no seu quadrante sudoeste (foto 19), es-
tando, a continuidade física entre as duas, enco-
berta por sedimentos mesozóicos da Bacia do Ara-
ripe. Ocorrem sob a forma de megasigmóides, com
estruturação sugestiva de fragmentos tectonica-
mente imbricados, limitando-se a sul, na principal
área de ocorrência, pelo Lineamento Patos, e, a
norte, pela Zona de Cisalhamento de Farias Brito (fi-
gura 2.4).

Do ponto de vista litoestratigráfico, o Terreno
Granjeiro apresenta, como unidade mais antiga,
restos de uma seqüência vulcano-sedimentar
exalativa (Ag), intrudida, e, localmente, assimila-
da por metaplutônicas arqueanas de composi-
ção tonalítica a granodiorítica, com restrita contri-
buição de trondhjemitos (A� ). Esse conjunto, por
sua vez, acha-se cortado, discordantemente, por
granitóides tabulares de idade paleoproterozói-
ca (P� ). Como unidades mais novas, identifica-
das nesse terreno, ocorrem, ainda, as se-
qüências supracrustais neoproterozóicas: La-
vras da Mangabeira (Nl) e Caipu (Ncp) (figura 2.5
e quadro 2.10).

Complexo Granjeiro (Ag)

O Complexo Granjeiro constitui um conjunto lito-
lógico formado por gnaisses para e ortoderivados,
metabasitos anfibolitizados, tufos máficos, félsicos
e metaultrabasitos associados a xistos, quartzitos,
metacalcários, calcissilicáticas, metachertes e for-
mações ferríferas bandadas, caracterizando uma
associação vulcano-sedimentar, portadora de hori-
zontes químico-exalativos, podendo tratar-se de
remanescente de crosta oceânica antiga (Vascon-
celos et al., 1998). Seu posicionamento no Arquea-
no é corroborado pelos resultados de datações
geocronológicas efetuadas em amostras dos meta-
tonalitos que lhes são intrusivos, fornecendo valo-
res em torno de 2.513Ma (Vasconcelos et al.,
1997a) pelo método Pb/Pb, por evaporação de mo-
nocristais de zircão, datação realizada nos labora-
tórios de Geologia Isotópica da Universidade Fede-
ral do Pará – PARAISO.

As metaplutônicas arqueanas (A� ) intrudem e, lo-
calmente, assimilam litotipos da unidade descrita
acima. Constituem um importante evento magmáti-
co plutônico, representado por uma associação to-
nalito-granodiorítica, com subordinada presença de
termos trondhjemíticos, e linhagem calcialcalina.
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Quadro 2.10 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Granjeiro.

Símbolo Unidade
Litoestratigráfica Litologia

Nl
Seqüência
Lavras da

Mangabeira

Quartzitos com horizontes de metaconglomerados basais,
xistos, filitos e, subordinadamente, lentes de calcissilicáti-
cas e metavulcânicas.

Ncp Seqüência
Caipu

Predominância de metapelitos/metapsamitos representa-
dos por quartzitos, muscovita-biotita xistos, sericita-clorita
xistos, tremolita xistos, ocasionalmente com estruturas pri-
márias preservadas, com intercalações de lentes de meta-
vulcânicas básicas a intermediárias.

P� Granitóides
Sintectônicos

Ortognaisses porfiríticos de composição granítica a grano-
diorítica, intensamente foliados.

A� Metaplutônicas
Ortognaisses cinza, bandados, de composição tonalítica a
granodiorítica, localmente trondhjemítica, associados a
corpos tabulares de leucogranitóides e metapegmatóides.

Ag Complexo
Granjeiro

Associação vulcano-sedimentar constituída pela alternân-
cia de gnaisses para e ortoderivados, metagrauvacas,
contendo frações subordinadas de metachertes, calcissili-
cáticas, metabásicas/metaultrabásicas e metavulcânicas
ácidas, além de corpos lenticulares de quartzitos, forma-
ções ferríferas bandadas e metacalcários.



Do ponto de vista deformacional, a região de
abrangência do Terreno Granjeiro apresenta-se
policiclicamente deformada, destacando-se, pelo
menos, dois eventos tectônicos maiores. Um, mais
antigo, de provável idade transamazônica (2,1 -
1,8Ga), com nítidas evidências de uma tectônica
tangencial e metamorfismo de alto grau. E o outro,
mais novo, atribuído ao Ciclo Brasiliano (800 -
600Ma), caracterizado pela presença de estrutu-
ras originadas em regime do tipo transcorrente e
geração de intenso plutonismo granítico.

Litologicamente, mostra variações composicio-
nais, distinguindo-se, desde gnaisses uniforme-
mente bandados, a ligeiramente foliados, até tipos
bastante homogêneos e, ocasionalmente, áreas de
exposição de rochas migmatíticas, com diferentes
graus de migmatização.

Nos termos mais gnáissicos predominam bioti-
ta-hornblenda gnaisses, mais abundantes, e biotita
gnaisses de composição tonalítica, às vezes gra-
nodiorítica, e, muito subordinadamente, trondhje-
mítica. Apresentam-se com coloração cinza, gra-
nulação média a grossa, exibindo um bandamento
milimétrico, que varia de bem definido a incipiente,
realçado pela alternância de leitos escuros, forma-
dos por hornblenda e biotita, e claros, compostos
por feldspato e quartzo. Constituem tipos de afini-
dade calcialcalina, derivação mantélica e de pro-
vável ambiência de arco magmático, conforme evi-
denciado nos estudos litoquímicos efetuados nos
trabalhos de Vasconcelos et al. (1998).

Os termos mais potássicos, menos abundantes,
são representados por biotita ortognaisses, médios
a grossos, eventualmente porfiríticos, com porfiro-
clastos de microclina e plagioclásio, imersos numa
matriz mais quartzosa.

Ao microscópio, os termos mais tonalíticos se
apresentam como rochas de textura granoblástica
a xenoblástica, bandada, formada por plagioclásio
(42%), biotita (21%), hornblenda (21%) e quartzo
(16%), além de titanita, zircão, apatita e allanita,
como minerais acessórios. Exibem, portanto, uma
composição tonalítica, metamorfizada em fácies
anfibolito médio, dado pela paragênese: plagioclá-
sio + quartzo + hornblenda + biotita.

A análise dos óxidos dos elementos maiores de-
nota tratar-se de rochas essencialmente pobres
em SiO2 e K2O, ricas em Na2O, CaO, MgO, TiO2,
FeO e P2O5. Os índices de diferenciação de
Thornton e Tuttle são baixos, e os índices petroge-
néticos, sempre inferiores a 1, atestam o caráter
eminentemente sódico dessas rochas (Vasconce-
los et al., 1998).

Os termos mais potássicos apresentam-se com
textura granoblástica xenomórfica, às vezes com
presença de porfiroclastos de feldspatos (potássico
e plagioclásio), arredondados ou alongados segun-
do a foliação. O quartzo encontra-se poligonizado e
recristalizado dinamicamente. O feldspato potássi-
co, às vezes, apresenta bordas albitizadas ou com
reentrâncias de mirmequitas, podendo conter inclu-
sões de quartzo e plagioclásio da matriz, indicando
um processo de potassificação posterior. Como mi-
nerais acessórios, incluem, zircão e apatita.

Muitas vezes os ortognaisses tonalíticos adqui-
rem um aspecto bandado acentuado, por se encon-
trarem intimamente associados a corpos de meta-
básicas anfibolitizadas do Complexo Granjeiro e
abundantes venulações de material trondhjemítico e
leucogranitóides esbranquiçados. Em alguns locais
os tonalitos acham-se totalmente envolvidos por
granodioritos, sendo, o conjunto, truncado por leu-
cogranitos derivados da fusão parcial do tonalito.
Nota-se a presença de finos leitos de melanossoma,
caracterizando processo de fusão parcial in situ.

Metaplutônicas (A�)

Estudos geocronológicos recentemente efetua-
dos em metatonalitos da região de Granjeiro-CE
(Vasconcelos et al., 1997a) pelo método Pb/Pb por
evaporação em zircão forneceram uma idade bem
marcada de 2.513 � 47Ma (foto 20), valor esse con-
siderado como idade mínima de cristalização de
zircões relacionados à época de colocação do pro-
tólito ígneo dessas rochas.

Granitóides Sintectônicos (P�)

Os granitóides paleoproterozóicos (P� ) são
constituídos por termos de composição granodiorí-
tica a granítica e são tidos como granitóides sin a
tardi-colisionais em relação ao Evento Transama-
zônico.

Esses granitóides mais potássicos, geralmente
são rochas de coloração cinza a esbranquiçada,
textura granular grossa a porfirítica, com foliação
bem desenvolvida e penetrativa, em graus va-
riáveis de strain. Sua forma de ocorrência varia de
sheets, com espessura variando de métrica a de-
camétrica, a corpos batolíticos e geometria ainda
não totalmente conhecida, e com a constante pre-
sença de xenólitos da suíte TTG e metamáfica/me-
taultramáficas. Sua intrusão é controlada pela de-
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formação tangencial paleoproterozóica, observan-
do-se que, na maioria das vezes, seus corpos re-
presentativos se alojam ao longo de planos axiais
de dobras isoclinais ligadas à tectônica tangencial
imposta às rochas mais antigas presentes na área.
No que se relaciona à geocronologia, os dados dis-
poníveis referem-se a estudos de Vasconcelos et
al. (1997a), efetuados em amostras das proximida-
des da cidade de Várzea Alegre-CE. O método
adotado foi o Pb/Pb por evaporação em zircão, for-
necendo uma idade de 2.080 � 16Ma, considerada
como idade mínima de cristalização.

Seqüências Lavras da Mangabeira e Caipu

Como supracrustais neoproterozóicas identifica-
das no âmbito desse terreno, ocorrem as se-
qüências: Caipu, formada por uma associação vul-
cano-sedimentar com predominância de metapeli-
tos/metapsamitos de médio a baixo grau metamór-
fico, à qual se intercalam horizontes de metavulcâ-
nicas básicas a intermediárias; e Lavras da Manga-
beira, constituída por xistos, quartzitos, metacon-
glomerados e, subordinadamente, calcissilicáticas
e metavulcânicas.

2.2.10.2 Terreno Orós-Jaguaribe

Este terreno forma uma vasta área de afloramen-
tos com trend NE-SW, recoberta por sedimentos da
Bacia do Parnaíba em sua extremidade sudoeste.
Os limites são feitos por zonas de cisalhamento
dúcteis transcorrentes, sendo a de Aiuaba a que
define o seu limite norte, com o Terreno Ceará Cen-
tral, e a de Farias Brito, o limite sul. O prolongamen-
to desses lineamentos, passando por baixo da Ba-
cia do Araripe, permite correlacionar as litologias
metapelíticas existentes a nordeste e sudoeste
destes terrenos, respectivamente denominadas de
Grupo Orós e Seqüência Ipueirinha (figura 2.4).

Seu embasamento é constituído por dois comple-
xos paleoproterozóicos: Jaguaretama e São Nico-
lau, formados predominantemente de metatonalitos
milonitizados e, localmente, associados a restos de
paraderivadas migmatizadas em diferentes graus. A
seqüência supracrustal é formada pelo Grupo Orós,
do Mesoproterozóico, que geologicamente é a uni-
dade mais bem conhecida, seja ao nível de carto-
grafia básica, seja em termos geocronológicos ou
petrográficos, com razoável acervo de dados (ver
Macedo, Sá e colaboradores, 1988, 1991, 1992,
1995; Parente & Arthaud,1995; Nogueira Neto et al.,

1999, dentre outros). O Grupo Orós e a Faixa Jagua-
ribe, juntamente com os complexos Jaguaretama e
São Nicolau, constituem o que Parente & Arthaud
(1995) definiram como uma unidade geotectônica
especial, o Sistema Orós-Jaguaribe. Este terreno
encontra-se intrudido por inúmeros corpos granitói-
des, reportados ao final do Ciclo Brasiliano (quadro
2.11).

Complexo Jaguaretama (Pj)

Forma uma faixa orientada estruturalmente se-
gundo a direção E-W, limitada por zonas de cisalha-
mento dextrais, tendo continuidade mais expressiva
para leste, adentrando na Folha Jaguaribe SE.

Predominam litologias ortoderivadas: ortog-
naisses granodioríticos, tonalíticos e graníticos,
com leucotonalitos, trondhjemitos e lentes de
anfibolitos. Inclui restos de paraderivadas fre-
qüentemente migmatizadas, como biotita gnais-
ses com ou sem sillimanita e granada, quartzi-
tos, quartzitos ferríferos, xistos, mármores, ro-
chas calcissilicáticas e metavulcânicas miloniti-
zadas. Foram afetadas por um metamorfismo da
fácies anfibolito, localmente atingindo a fácies
granulito. É correlacionado às rochas pertencen-
tes ao Complexo São Nicolau, aflorante mais a su-
doeste, porém com maior abundância de paraderi-
vadas (figura 2.5 e quadro 2.11).

Complexo São Nicolau (Psn)

Constitui uma faixa com trend NE-SW, limitada
a sul pela Zona de Cisalhamento dúctil dextral de
Aiuaba. Aqui predominam magmatitos de caráter
eminentemente plutônico (foto 15), representa-
dos por ortognaisses a hornblenda e biotita, cin-
zentos, de composição tonalítica a granodioríti-
ca, com intercalações anfibolíticas e localmente
associados a raros remanescentes de paraderi-
vadas, às vezes migmatizadas, constituídas por
xistos, quartzitos, gnaisses e mármores (foto 13).
Ocorrem variações litológicas, desde gnaisses ban-
dados até tipos homogêneos e de aspecto migmatí-
tico. Estudos petrográficos em lâminas delgadas re-
velaram protólitos ígneos, como biotita granito pórfi-
ro, biotita granodiorito, metadiorito fino foliado e ou-
tros, inclusive de paraderivadas, não individualiza-
dos em mapa. Formam cinturões alongados, ocu-
pando relevo acidentado e contatos tectônicos re-
presentados por zonas de cisalhamento dúcteis,
transcorrentes e dextrais. É correlacionado ao Com-
plexo Jaguaretama, que ocorre a nordeste, com
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quem tem continuidade geográfico/estrutural atra-
vés das zonas de cisalhamento transcorrente, como
a de Tatajuba, seu limite sul. Estruturalmente corres-
pondem a terrenos polideformados, submetidos a
um metamorfismo de fácies anfibolito (figura 2.5 e
quadro 2.11).

A idade paleoproterozóica assumida, deve-se a
dados de campo que permitiram uma correlação
com outras áreas geologicamente semelhantes e
melhor estudadas, a exemplo de Vasconcelos et al.
(1998), que compararam, geologicamente, re-
giões da Folha Iguatu com outras áreas no Rio
Grande do Norte (região do Seridó) e Ceará (Hack-
spacher et al., 1990; Pessoa et al., 1986; Brito Ne-
ves, 1975). Adicionando argumentos favoráveis a
essa interpretação, Gomes et al. (1981) obtiveram,
pelo método Pb/Pb, idade de 1.985 � 23Ma em um
hornblenda-biotita metaquartzo diorito (foto 16,
amostra JG-445), conforme ilustrado na figura 2.7.

Grupo Orós (Mor)

Gomes et al. (1981) consideraram esta unidade
como Grupo Ceará. Cavalcante (1987) redefiniu a
utilização desta concepção, tendo sido o primeiro

autor a caracterizá-la como Grupo Orós, o que foi
adotado por outros, subseqüentes, como Sá (1991),
Parente (1995), Oliveira & Cavalcante (1993),
Medeiros et al. (1993) e Vasconcelos et al. (1998).

Existe um razoável número de informações geo-
cronológicas, obtidas através dos métodos Rb/Sr,
U/Pb e Sm/Nd (Macedo et al., 1988; Sá, 1991) para
os metamorfitos deste grupo e seu embasamento,
tendo sido obtidos dados indicando, o Ciclo Meso-
proterozóico e o Paleoproterozóico, respectiva-
mente, para os metamorfitos e para o seu embasa-
mento. Sá (1991) caracterizou este grupo como do
Mesoproterozóico. Parente & Arthaud (1995) dis-
cordam de Sá (1991) com relação ao rifteamento e
magmatismo, tendo este ocorrido, segundo aque-
les autores, após a deposição da seqüência sedi-
mentar, em ambiente de plataforma ou de parapla-
taforma, e não durante a deposição. Isto implica em
interpretar que a sedimentação deve ter tido início
no final do Paleoproterozóico a início do Mesopro-
terozóico. Vasconcelos et al. (1998), concordando
com Sá (1991), assinalaram que a sedimentação
desse grupo teria se efetuado em ambiente de rifte
intracontinental, no Proterozóico Médio, e identifi-
caram três fases de deformação, relacionadas ao
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Quadro 2.11 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Orós-Jaguaribe.

Símbolo Unidade
Litoestratigráfica

Litologia

Mi Seqüência
Ipueirinha

Seqüência vulcano-sedimentar representada por clorita xistos
orto e paraderivados. Inclui lentes de quartzitos, quartzitos fer-
ríferos, metachertes e metamáficas.

Mor Grupo Orós

Na base, ocorrem gnaisses, metavulcânicas de composição
ácida a básica (metarriolitos, metadacitos, metandesitos e anfi-
bolitos) e quartzitos, interacamadados com metavulcânicas e
ortognaisses porfiríticos grosseiros (Mg) intrudidos por granitos
porfiríticos sin a tardi-tectônicos. Em direção ao topo, inclui mi-
caxistos diversos, metassiltitos, quartzitos e metacalcários as-
sociados localmente a extensos depósitos de magnesita.

Psn Complexo
São Nicolau

Ortognaisses a hornblenda e biotita, cinzentos, de composi-
ção tonalítica a granodiorítica, com intercalações anfibolíticas
e localmente associados a remanescentes paraderivados
migmatizados em diferentes graus.

Pj Complexo
Jaguaretama

Ortognaisses granodioríticos, tonalíticos e graníticos, com leu-
cotonalitos e trondhjemitos e lentes de anfibolitos. Inclui restos
de paraderivadas freqüentemente migmatizadas: biotita gnais-
ses com ou sem sillimanita e granada, quartzitos, quartzitos fer-
ríferos, xistos, mármores, rochas calcissilicáticas e metavulcâ-
nicas milonitizadas.



Ciclo Brasiliano: uma mais antiga, representada
por micas orientadas; uma segunda gerou dobras
recumbentes facilmente identificáveis, e a terceira,
relacionada às grandes transcorrências dextrais.
As fases, inicial e final estão relacionadas à fácies
xisto-verde, enquanto a intermediária atingiu a
fácies anfibolito, com a presença de estaurolita e
andaluzita.

Cavalcante (1999) mapeou a Seqüência Meta-
vulcano-sedimentar de Peixe Gordo, também
como Grupo Orós, apresentando características
geológico-estruturais comuns a ambas as ocorrên-
cias, inclusive de cunho cronológico, tendo obtido
idades de 1.796 � 55Ma em metarriolito porfirítico,
que representa a Formação Campo Alegre, soto-
posta à Formação Santarém, metassedimentar.

Parente & Arthaud (1995) argumentam que a se-
dimentação inicial não se processou em ambiente
tipo rifte, pois não são observados sedimentos típi-
cos de ambiente rifte como clásticos imaturos (ar-
cóseos, quartzitos feldspáticos e conglomera-

dos), na base do Grupo Orós, e, sim, termos que
refletem uma sedimentação marinha epicontinen-
tal, como xistos aluminosos e quartzitos quase pu-
ros, ou aluminosos. Caso a argumentação desses
autores, de que o magmatismo, de idade 1.673Ma
tenha se processado após a sedimentação, esta
tem que, obrigatoriamente, ser mais antiga que
1.673Ma, o que não encontra suporte nos dados
de campo e geocronológicos existentes. Aqueles
mesmos autores, ainda mapearam como Faixa Ja-
guaribe, pertencente ao Sistema Orós-Jaguaribe,
uma seqüência metassedimentar existente
imediatamente a noroeste da Zona de Cisalha-
mento Farias Brito, o que não será aqui considera-
do, e, sim, como duas unidades distintas: o Grupo
Orós e a Seqüência Caipu.

Neste trabalho indica-se, com os dados existen-
tes para o Grupo Orós, uma sedimentação e vulca-
nismo no início do Mesoproterozóico e evolução
tectonotermal no Brasiliano, com deformação e me-
tamorfismo monocíclicos, não tendo sido observa-
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Figura 2.7 – Idade 207Pb/ 206Pb em monocristais de zircão do metatonalito de Várzea Nova (CE).
Círculos preeenchidos: blocos considerados para o cálculo da idade. X: blocos rejeitados devido a

razão 206Pb/ 204Pb < 2.500. Quadrado: blocos rejeitados manualmente devido ao incremento dos
valores da razão 207Pb/ 206Pb. Círculos vazios: blocos rejeitados devido ao espalhamento > 2�.
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dos, ainda, eventuais registros de uma outra defor-
mação mais antiga, obliterada por uma outra mais
nova, como, por exemplo, uma tangencial, bastan-
te comum em outros litotipos da Província Borbore-
ma.

O Grupo Orós acha-se muito bem exposto na Fo-
lha Iguatu (SB.24-Y-B), compreendendo uma faixa
alongada, de direção norte-sul, que se inflete para
sudoeste na altura da cidade de Iguatu, prolongan-
do-se daí, em direção sudoeste, onde, no extre-
mo-sudoeste da Folha Jaguaribe SW, é recoberto
pela Formação Jaicós. Inclui, na base, uma suces-
são de gnaisses, metavulcânicas de composição
ácida a básica (metarriolitos, metadacitos, metan-
desitos e anfibolitos) e quartzitos, interacamada-
dos com ortognaisses porfiríticos grosseiros, intru-
didos por granitos porfiríticos sin a tardi-tectônicos
(figura 2.5 e quadro 2.11). Em direção ao topo,
compõem este grupo, micaxistos diversos, metas-
siltitos (foto 9, metaturbiditos?), quartzitos e meta-
calcários (foto 8) associados, localmente, a exten-
sos depósitos de magnesita.

Os granitóides tipo Lima Campos (M� ), são or-
tognaisses porfiríticos, grosseiros (foto 10), róseos,
com fenocristais centimétricos de feldspato potás-
sico, de forma sigmóide, com indicação de cinemá-
tica dextral. Apresentam normalmente uma foliação
milonítica penetrativa, subvertical. Vasconcelos et
al. (1998), através da observação das relações de
contato entre esses granitóides e os metassedi-
mentos, aliado à presença de enclaves tanto des-
ses metassedimentos e de metavulcânicas, as-
sociaram uma simultaneidade da colocação des-
ses corpos com o inicio da sedimentação do Grupo
Orós.

Alguns outros corpos granitóides porfiríticos ma-
peados neste trabalho foram correlacionados aos
do tipo Lima Campos, considerando aspectos pe-
trológicos e condicionamentos geológicos. Contu-
do, sugere-se a realização de um programa com-
plementar de datações geocronológicas, para con-
firmação dessa interpretação, pois há uma grande
semelhança textural das fábricas exibidas por cor-
pos granitóides porfiríticos brasilianos, deformados
por zonas de cisalhamento, com aquelas exibidas
pelos granitóides Lima Campos, mesoproterozói-
cos.

Em termos deformacionais, é mais ou menos
consensual, (Gomes et al., 1981; Macedo et al.,
1988; Parente, 1995; Vasconcelos et al., 1998) que
o Grupo Orós foi afetado por três fases de deforma-
ção brasilianas: a mais antiga, gerou, na fácies xis-
to-verde, uma foliação definida por orientação de

micas. A segunda, caracterizando a principal folia-
ção metamórfica, gerou dobras isoclinais a recum-
bentes muito bem identificáveis, sob condições de
fácies xisto-verde (com granada e biotita) até anfi-
bolito, com estaurolita e andaluzita. As zonas de ci-
salhamento dúcteis e dextrais correspondem à ter-
ceira fase de deformação, na qual foi gerada uma
intensa foliação milonítica, fácies xisto-verde, obli-
terando sobremaneira as evidências pretéritas das
duas primeiras fases. Dados mais específicos so-
bre o Grupo Orós podem também ser obtidos em
Macedo, Sá e colaboradores (1988, 1991, 1992,
1995).

Seqüência Ipueirinha (Mi)

Melo & Vasconcelos (1991) mapearam como
Grupo Cachoeirinha, uma seqüência metavulca-
no-sedimentar mesoproterozóica, metamorfizada
na fácies xisto-verde, que aflora no extre-
mo-sudoeste do Terreno Orós-Jaguaribe. Em dire-
ção nordeste, é recoberta pelos sedimentos da
Bacia do Araripe, e, a partir daí, voltam a aflorar, po-
rém já com a denominação de Grupo Orós. Os con-
dicionamentos geológico-estruturais e tipos litoló-
gicos existentes nesses dois setores são perfeita-
mente correlacionáveis entre si, a partir das proje-
ções dos grandes traços das zonas de cisalhamen-
to existentes. Desta forma, pela inexistência de
uma continuidade física entre essas duas associa-
ções metavulcano-sedimentares, propomos a de-
nominação de Seqüência Ipueirinha, de idade me-
soproterozóica, correlacionável ao Grupo Orós, an-
teriormente denominada de Grupo Cachoeirinha,
por Melo & Vasconcelos (op. cit.).

É constituída de xistos variados, alguns de ori-
gem vulcânica, incluindo lentes de quartzitos,
quartzitos ferríferos, metachertes e metamáficas
(quadro 2.11). A seqüência é cortada por granitos,
granodioritos e gabros, de idade brasiliana. O me-
tamorfismo que atingiu o conjunto litológico é de
baixo grau, fácies xisto-verde. Em termos deforma-
cionais, são referidas três fases, reportadas ao Ci-
clo Brasiliano.

2.2.10.3 Terreno Ceará Central

Forma uma faixa de direção aproximada NE-SW,
limitada pelas zonas de cisalhamento dextrais, de
Senador Pompeu, a norte, e de Aiuaba, a sul. Os
seus afloramentos se iniciam, na parte oeste do Do-
mínio Cearense, próximo aos sedimentos da Bacia
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do Parnaíba e se prolongam para nordeste em dire-
ção à Folha Iguatu (SB.24-Y-B) (figura 2.4).

É composto por um complexo arqueano (Com-
plexo Tonalítico-Granodiorítico) e dois paleoprote-
rozóicos: Complexo Acopiara, de natureza essen-
cialmente paraderivada, e Granitóides Sintectôni-
cos de composição granítica a granodiorítica. O
Mesoproterozóico é formado pelo Grupo Ceará, de
constituição paraderivada e de ambiente marinho
plataformal. Todos os litotipos acima descritos
acham-se cortados por um extenso plutonismo gra-
nítico calcialcalino predominante.

Complexo Tonalítico-Granodiorítico (Atg)

Oliveira & Cavalcante (1993) mapearam, na Folha
Mombaça, um conjunto de metamorfitos arqueanos,
denominado de Complexo Cruzeta, representado
pelas unidades: Tróia, Pedra Branca e Mombaça,
ortoderivadas, com raros remanescentes metasse-
dimentares. A idade arqueana foi baseada em Pes-
soa et al. (1986), que obtiveram valores de 2.540 �
60Ma, em biotita gnaisses da unidade Pedra Bran-
ca. Adotou-se, neste trabalho, que a Zona de Cisa-
lhamento Senador Pompeu divide dois ambientes
geotectônicos distintos, o Terreno Ceará Central e o
Terreno Ceará, sendo, por isso, utilizadas terminolo-
gias distintas nesses terrenos. Assim, o Complexo
Cruzeta ficou restrito exclusivamente ao Terreno Ce-
ará, e os termos petrotectônicos arqueanos do Ter-

reno Ceará Central foram denominados de Comple-
xo Tonalítico-Granodiorítico, correlacionável à uni-
dade Mombaça do Complexo Cruzeta, de Oliveira &
Cavalcante (1993). Litologicamente compõe-se de
uma complexa associação ortoderivada, gnáissi-
co-migmatítica, associada a corpos de anfibolitos,
metacalcários, charnoquito e metaultramáficas. Se-
gundo aqueles autores, o metamorfismo atingiu fáci-
es anfibolito até a fusão, gerando diferentes graus
de migmatização, com posterior retrometamorfismo
para xisto-verde. Os litotipos exibem um padrão de-
formacional complexo, reconhecidamente polifási-
co, típico de terrenos arqueanos (figura 2.5 e quadro
2.12).

Complexo Acopiara (Pa)

Neste trabalho, o Complexo Acopiara abarca as
litologias consideradas por Vasconcelos et al.
(1998) como Grupo Ceará, associação gnáissi-
co-migmatítica, que aflora no extremo-nordeste da
Folha Iguatu (SB.24-Y-B). Compreende uma asso-
ciação de rochas gnáissico-migmatíticas de cará-
ter essencialmente paraderivado, localmente enri-
quecida por material grafitoso (e. g. em Piquet Car-
neiro - CE) e/ou scheelitífero (nas proximidades de
Milhã, Betânia e Tataíra, no Ceará). Ocorrem, asso-
ciados, gnaisses aluminosos paraderivados, à silli-
manita e granada. Metamorficamente estão em alto
grau, fácies anfibolito alto, e variado grau de mig-
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Quadro 2.12 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Ceará Central.

Símbolo Unidade
Litoestratigráfica

Litologia

Mc Grupo Ceará
Micaxistos variados, quartzitos e gnaisses a duas micas,
com intercalações de metacalcários e lentes subordinadas
de calcissilicáticas.

P� Granitóides
Sintectônicos

Ortognaisses porfiríticos, de coloração cinza, foliados,
composição granítica a granodiorítica e idade em torno de
2.100Ma.

Pa Complexo
Acopiara

Rochas gnáissico-migmatíticas, de caráter essencialmen-
te paraderivado, localmente enriquecidas por material gra-
fitoso e/ou scheelitífero.

Atg Comp. Tonalítico-
Granodiorítico

Rochas gnáissico-migmatíticas, ortoderivadas, associa-
das a corpos de anfibolitos, metacalcários, charnockito e
metaultramáficas.



matização, podendo localmente atingir a anatexia
(figura 2.5 e quadro 2.12).

Granitóides Sintectônicos (P�)

São formados por ortognaisses de composição
granodiorítica a granítica e ocorrem, geralmente,
sob a forma de corpos tabulares concordantes com
a foliação regional.

Constituem rochas de coloração cinza, textura
granular grossa a porfiróide, com foliação bem de-
senvolvida e penetrativa, em graus variáveis de
strain. Sua intrusão, aparentemente, é controlada
pela deformação tangencial paleoproterozóica, já
que muitos de seus corpos se alojam ao longo de
planos axiais de dobras isoclinais geradas durante
esse evento. Sua idade de intrusão é atribuída ao
período compreendido entre 1.900 e 2.080Ma, com
base em correlações com outros corpos melhor es-
tudados (Vasconcelos et al., 1998).

Grupo Ceará (Mc)

Conforme assinalaram Vasconcelos et al. (1997),
ainda é problemática a individualização do Grupo
Ceará, no que se refere principalmente à litologia,
empilhamento cronoestratigráfico, idades e ambi-
entes de sedimentação. Como naquele estudo fo-
ram incorporadas ao Grupo Ceará rochas que tra-
dicionalmente eram pertencentes ao “embasamen-
to”, o arcabouço apresentado é conflitante em rela-
ção aos modelos antigos. Isto posto, considera-se
este grupo como constituído por uma típica se-
qüência depositada em ambiente marinho platafor-
mal, tendo os estudos petrográficos revelado para-
gêneses compatíveis com um metamorfismo regio-
nal de fácies anfibolito (Winkler, 1977), podendo
atingir a anatexia em alguns locais.

É sugerida uma possível atuação de eventos po-
lifásicos/policíclicos, pela existência de um ou mais
bandamentos gnáissicos, com distintas orienta-
ções, provavelmente transamazônicos, sendo obli-
terados por uma foliação milonítica resultante da
atuação de zonas de cisalhamento transcorrentes.
Tais efeitos são mais ou menos observáveis, de-
pendendo da área estudada, o que sempre dificul-
ta o estabelecimento de um padrão uniforme, ou
seja, válido para toda a área de exposição deste
complexo, advindo daí, as dissensões naturais, tra-
tando-se de trabalhos em áreas pré-cambrianas.

O Grupo Ceará, como foi aqui empregado, agru-
pa, tanto as clássicas seqüências metassedimen-
tares de baixo grau metamórfico (xistos, quartzitos

e mármores), quanto rochas que eram assinaladas
como mais antigas, apenas por exibirem grau me-
tamórfico mais elevado. Dados de campo deste tra-
balho, permitiram identificar, em alguns locais, con-
tatos gradacionais entre tipos mais e menos meta-
mórficos, o que sugere, em princípio, a mesma ida-
de para tais conjuntos rochosos. Mesmo sem se
dispor de um número de determinações geocrono-
lógicas que indiquem as reais idades desses me-
tassedimentos, considera-se que o atual empilha-
mento exibido, pode refletir, com uma certa segu-
rança, a pretérita ordem de sedimentação, permi-
tindo a adoção da mesma idade para o conjunto,
ressalvando, entretanto, a necessidade de dados
adicionais imprescindíveis a uma interpretação
mais conclusiva.

Litologicamente compreende uma associação
de micaxistos variados, quartzitos (foto 11) e gnais-
ses a duas micas (foto 12), com intercalações de
metacalcários e lentes subordinadas de calcissili-
cáticas, compondo, segundo Vasconcelos et al.
(1998), uma típica seqüência depositada em ambi-
ente marinho plataformal.

2.2.10.4 Terreno Acaraú

Este terreno situa-se na porção centro-norte da fo-
lha, limitado, a leste, pela Zona de Cisalhamento de
Tauá; a oeste, pelos sedimentos basais da Bacia do
Parnaíba e, a sul, pela Bacia do Cococi (figura 2.4).

Metaplutônicas (A�1)

As litologias desta unidade ocorrem numa área
de forma arredondada, situada a oeste da Zona de
Cisalhamento de Tauá. Boas exposições podem
ser observadas na BR-020, a sudoeste da cidade
de Tauá, no Ceará. Correspondem a afloramentos
de ortognaisses, muito alterados, composição to-
nalítica a granodiorítica, associados a lentes de
metabásicas/metaultrabásicas e sheets de leuco-
metagranitóides e metapegmatóides (figura 2.5 e
quadro 2.13). A idade arqueana é devida a correla-
ções com a unidade Tróia do Complexo Cruzeta,
descrita adiante.

Complexo Parambu (Ppa)

Ocorre no trecho situado entre a BR-020, a sudo-
este de Tauá, e a cidade de Parambu, no Ceará.
Compreende um conjunto de rochas predominan-
temente paraderivadas (foto 17), subordinadamen-
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te com termos metaplutônicos, metamorfizadas em
alto grau, com abundante granada e migmatizada
em diferentes graus. Tais características permiti-
ram a individualização desta unidade em relação
ao contexto regional adjacente, destacando-se,
que até então, ela não havia sido apontada em ou-
tros mapeamentos.

As suas litologias são: muscovita-biotita gnais-
se com granada e sillimanita, quartzito micáceo e
feldspático, xistos, lentes de mármore, calcissili-
cáticas e metaplutônicas com granada, com varia-
dos níveis de migmatização (figura 2.5 e quadro
2.13). Em termos deformacionais, constatou-se que
esta seqüência foi afetada por uma tectônica de na-
tureza contracional tangencial, com indicação de
transporte tectônico para oeste, marcada por uma
foliação gnáissica, conspícua. Ressalta-se que, em
função dos poucos dados até então obtidos, tal as-
sertiva deve ser encarada com reservas, passível de
confirmação. A idade paleoproterozóica é inferida a
partir dos litotipos envolvidos, sua deformação e
grau de metamorfismo apresentados.

Complexo Granítico-Migmatítico (Pgrmg)

Este complexo, de trend NW-SE, mapeado a su-
doeste de Parambu, é recoberto pelos sedimentos
da Formação Jaicós a oeste, e, a nordeste, encon-
tra-se em contato com o Complexo Parambu. Estru-
turalmente apresenta um foliação metamórfica re-
presentada por um bandamento gnáissico de bai-
xo ângulo e milonítica, em alguns locais. Associa-
das a essa foliação milonítica, pré-brasiliana, su-

postamente transamazônica, são observadas raras
lineações de estiramento, sem que pudesse ter
sido apontada uma indicação preferencial de pos-
sível transporte de massas, pelo insuficiente núme-
ro de medidas estruturais disponíveis. Inclui restos
de seqüências paraderivadas de alto grau, separá-
veis em mapeamentos com escala compatível. Li-
tologicamente foram identificados ortognaisses
(foto 18) com ou sem biotita, muscovita e granada,
biotita metagranito pórfiro, anfibolito e restos de se-
qüências paraderivadas (gnaisses finamente folia-
dos e muscovita sericita quartzito). Foi indicada a
idade paleoproterozóica pelas características lito-
estruturais apresentadas, como: grau metamórfico,
litologias e aspectos deformacionais (quadro 2.13).

2.2.10.5 Terreno Ceará

Ocupa uma pequena faixa situada entre as zo-
nas de cisalhamento Tauá e Senador Pompeu, res-
pectivamente a oeste e leste. A sudoeste é recober-
to pelos sedimentos da Bacia do Cococi. Suas lito-
logias encontram-se extremamente deformadas
por essas duas zonas de cisalhamento, apresen-
tam-se orientadas segundo um trend NE-SW e são
componentes do Complexo Cruzeta (figura 2.4).

Complexo Cruzeta

Esse conjunto de ortometamorfitos já foi denomi-
nado de complexo Caicó (Campos et al. 1976) e
complexo Nordestino (Gomes et al., 1981). Oliveira
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Quadro 2.13 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Acaraú.

Símbolo Unidade Litoestratigráfica Litologia

Pgrmg Complexo
Granítico-Migmatítico

Ortognaisses com ou sem biotita, muscovita e
granada, metagranito pórfiro e restos de se-
qüências paraderivadas.

Ppa Complexo Parambu

Muscovita-biotita gnaisse com granada e silli-
manita, quartzito micáceo e feldspático, xis-
tos, lentes de mármore, calcissilicáticas e me-
taplutônicas com granada. Ostenta variados
graus de migmatização.

A� 1 Metaplutônicas

Ortognaisses cinzentos, de composição tonalí-
tica a granodiorítica, associados a corpos lenti-
culares de metabásicas/meta-ultrabásicas e
sheets de leucometagranitóides e me-
tapegmatóides.



& Cavalcante (1993) consideraram o Complexo
Cruzeta como constituído apenas pelas unidades
Tróia e Pedra Branca, recoberto pela unidade
Mombaça. A idade arqueana para este complexo
baseia-se nas datações Rb/Sr de 2.540 � 60Ma ob-
tidas por Pessoa et al. (1986) em amostras relacio-
nadas à unidade Pedra Branca, intrusivas na unida-
de Tróia. Vasconcelos et al. (1998) englobaram a
unidade Mombaça no Complexo Cruzeta, que pas-
saria a se compor das unidades: Tróia, Pedra Bran-
ca e Mombaça, de idade arqueana e retrabalhadas
no Proterozóico. Ainda, aqueles autores considera-
ram parte das rochas ocorrentes a norte da Zona de
Cisalhamento Senador Pompeu, na Folha Jaguari-
be SW, como granitóides pré-colisionais; uma ter-
minologia diretamente relacionada à tectônica glo-
bal (figura 2.5). Neste trabalho, estas rochas serão
consideradas como pertencentes à unidade Mom-
baça, do Complexo Cruzeta, conforme assinalado
por Vasconcelos et al. (1998), porém de idade ar-
queana (Oliveira & Cavalcante, op. cit.) e não do

Proterozóico Inferior. Este complexo é constituído
pelas unidades Tróia, Pedra Branca e Mombaça (fi-
gura 2.5 e quadro 2.14).

Unidade Tróia (Act) – Ocorre na porção noroes-
te da Folha Iguatu (SB.24-Y-B), a leste da cidade de
Tauá, numa pequena faixa de trend aproximado
NE-SW, limitado por zonas de cisalhamento. Litolo-
gicamente é composto por uma associação meta-
plutonovulcano-sedimentar de ortoanfibolitos (me-
tabasaltos e metagabros), metatufos básicos e res-
tos de rochas paraderivadas representadas por
quartzitos, micaxistos, metachertes e rochas cal-
cissilicáticas não individualizadas (figura 2.5 e qua-
dro 2.14).

Unidade Pedra Branca (Acpb) – É aqui utilizada
no sentido de Oliveira & Cavalcante (1993) para re-
presentar uma seqüência de ortognaisses graníti-
cos cinzentos, parcialmente migmatizados, de
composição tonalítica (predominante), granodiorí-
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Quadro 2.14 – Unidades litoestratigráficas do Terreno Ceará.

Símbolo Unidade
Llitoestratigráfica

Litologia

Acm

C
om

p
le

xo
C

ru
ze

ta

U
ni

d
ad

e

M
om

b
aç

a Biotita gnaisses diversos, ortoderivados, geralmen-
te migmatizados, com ou sem anfibólio e granada,
geralmente cinzentos, composição granodiorítica,
granítica e quartzo-diorítica. Apresenta lentes de
anfibolitos, calcissilicáticas, metacalcários, quartzi-
tos ferruginosos e metaultramáficas.

Acpb

P
ed

ra
B

ra
nc

a Seqüência de ortognaisses graníticos cinzentos,
parcialmente migmatizados, de composição tonalí-
tica (predominante), granodiorítica e granítica mais
raramente. É cortada por diques e sheets de leuco-
granitos pegmatóides e metabasitos.

Act

Tr
ói

a

Associação plutono-vulcano-sedimentar formada
por ortoanfibolitos (metabasaltos e metagabros),
metatufos básicos e restos de rochas paraderiva-
das representadas por quartzitos, micaxistos, me-
tachertes e rochas calcissilicáticas não individuali-
zadas.



tica e granítica, mais raramente. É cortada por di-
ques e sheets de leucogranitos pegmatóides e me-
tabasitos (figura 2.5 e quadro 2.14).

Unidade Mombaça (Acm) – Será aqui utilizada
para representar um conjunto de tectonotipos,
como definido por Oliveira & Cavalcante (1993):
biotita gnaisses diversos, ortoderivados, geral-
mente migmatizados, com ou sem anfibólio e gra-

nada, geralmente cinzentos, composição grano-
diorítica, granítica e quartzo-diorítica. Apresenta
lentes de anfibolitos, calcissilicáticas, metacalcá-
rios, quartzitos ferruginosos e metaultramáficas.
Forma uma faixa de direção estrutural NE-SW, limi-
tada por zonas de cisalhamento que se afunilam
para sudoeste. É diferenciada das outras unida-
des, pela maior abundância de rochas paraderi-
vadas (figura 2.5 e quadro 2.14).

– 38 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



3

EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRUTURAL

3.1 Generalidades

A metodologia de obtenção dos dados de cam-
po foi compatibilizada com a escala da apresenta-
ção final desta síntese, 1:500.000, com trabalhos
de campo efetuados na escala de 1:250.000. A vi-
são da evolução estrutural apresentada, tenta ser a
mais próxima da real, com a manipulação dos da-
dos coligidos.

Para a área delimitada pela Folha Jaguaribe SW
adotou-se uma compartimentação, excetuando as
coberturas fanerozóicas, em dois domínios: o Cea-
rense, composto pelos terrenos Acaraú, Ceará, Cea-
rá Central, Orós-Jaguaribe e Granjeiro; e o da Zona
Transversal, englobando o chamado Fragmento Icai-
çara e o Terreno Piancó-Alto Brígida (figura 2.4).

A região exibe uma complexidade estrutural, ob-
servável em qualquer escala de referência, pois é
fruto de colagens tectônicas de blocos geológicos,
ao longo de uma história evolutiva multiepisódica,
envolvendo mais de um ciclo tectonotermal, como
já dominantemente aceito por vários estudiosos
(Vasconcelos et al., 1998; Santos et al., 1997 e San-
tos, 1999, dentre outros). A apresentação do seu
quadro evolutivo será feita, inicialmente, em termos
geotectônicos, seguida de uma visão dos aspectos
evolutivos estruturais.

3.2 Evolução Tectônica

Em termos geotectônicos, o cenário inicial é deli-
neado a partir de um protocontinente arqueano sub-
metido a movimentos extensionais, causando estira-
mento e rifteamento, que propiciaram a formação de
bacias, algumas com a participação de assoalho
oceânico, posteriormente entulhadas com sedimenta-
ção de várias matizes e possanças, cujos remanes-
centes encontram-se atualmente embutidos em com-
plexos ortognáissicos paleoproterozóicos ou mais an-
tigos.

Uma plêiade de fenômenos geológicos ocorreram,
então, como as primeiras manifestações magmáticas
vulcânicas (tipo unidade Tróia, de Oliveira & Cavalcan-
te, 1993, e Complexo Granjeiro, de Vasconcelos et al.,
1998); e graníticas calci-sódicas (tipo unidade Pedra
Branca, de Oliveira e Cavalcante, 1993). Neste último
ambiente principia-se uma interação manto-crosta re-
sultando na diferenciação magmática com granitóides
calci-sódicos a sodi-potássicos (tipo unidade Momba-
ça, de Oliveira & Cavalcante, 1993), desencadeando o
que hoje compõe os complexos arqueanos Cruzeta e
Granjeiro, ou os seus restos. Tal magmatismo, intrusi-
vo no Complexo Granjeiro, e denominado de Grani-
tóides Sintectônicos, foi datado em 2.513 � 47Ma,
por Vasconcelos et al. (1997a).
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Um outro magmatismo, também foi datado por
Vasconcelos et al. (1997b) em 2.080 � 16Ma e por
Gomes et al. (1997) em 1.985 � 23Ma, em metato-
nalitos, respectivamente nos terrenos Granjeiro e
Orós-Jaguaribe. Jardim de Sá (1994) obteve idade
de 1.970Ma, em gnaisses facoidais associados a
orto e paragnaisses existentes na megantiforme de
Barro, a oeste de Bodocó-PE (Medeiros, 1992) no
Fragmento Icaiçara. Este evento magmático pale-
oproterozóico, encontra-se registrado em todos
os terrenos que compõem a folha, calcialcalinos a
maioria, e correspondem, possivelmente, a arcos
magmáticos ligados à colisão transamazônica, do
final do Orosiriano (ca. 1,8Ga). Marcam, um limite
superior do Paleoproterozóico (Transamazônico), o
término de um regime distensivo até então em vi-
gor, e incidência de um evento colisional que agluti-
nou, por colagem tectônica, microcontinentes e ar-
cos magmáticos até então existentes, evidencian-
do que eventos colisionais no Proterozóico Inferior
podem ter tido um importante papel na amalgama-
ção do embasamento da Província Borborema (Go-
mes et al., 1997).

O modelo evocado para esta etapa, com afina-
mento litosférico sob a ação de pluma mantélica,
parte do princípio de que tenha sucedido de forma
semelhante ao idealizado por Kröner (1993), para a
evolução de cinturões móveis do Proterozóico Infe-
rior, num cenário evolutivo no qual se instaura un-
derplating máfico na base da crosta e ruptura e
deslaminação do manto litosférico subcrustal, que
afunda na astenosfera, induzindo subducção tipo
“A” e espessamento crustal associado a encurta-
mento horizontal no intervalo 2,1-1,8Ga, que resulta
no fechamento da bacia.

O espessamento crustal acima citado, proporci-
onou fusões da base da crosta e/ou topo do manto,
resultando no desenvolvimento de arcos magmáti-
cos, com intensa participação de material alumino-
so, preconizado pelos granitos tipo S, presentes
com abundância em distintos locais.

Imediatamente após o término do Transamazôni-
co, esforços distensivos iniciados há aproximada-
mente 1.673Ma (Sá, 1991), delineando, portanto,
as orogenias grenvillianas, passaram a atuar nova-
mente na crosta, instalando a bacia tipo rifte intra-
continental de Orós, desenvolvidos ao longo de
descontinuidades prévias, tendo, como embasa-
mento, em face das suas íntimas relações com esta
faixa, os metatonalitos paleoproterozóicos acima
referidos. Em alguns locais, alguma “oceanização”
pode ter se desenvolvido, o que é marcado por me-
tabasaltos amigdaloidais calcialcalinos da região

de Campos Sales-CE. Houve evolução do estágio
rifte para um estágio de mar aberto, com deposi-
ção, no Mesoproterozóico, em condições mari-
nho/plataformais, de porções do Grupo Orós no
Terreno Orós-Jaguaribe, do Grupo Ceará no Terre-
no Ceará Central, e Riacho Gravatá, no Piancó-Alto
Brígida.

Em seguida, tem-se o desenvolvimento do Prote-
rozóico Superior, que pode ser dividido em três fa-
ses distintas, coincidentes com a evolução do Bra-
siliano, nesta área da Província Borborema. Na pri-
meira, um grande processo distensivo tomou lugar
há cerca de 1,1Ga no protocontinente paleoprote-
rozóico, que evolui para a formação de um grande
oceano denominado de Oceano brasilides por
Campos Neto et al. (1994), com sedimentação e
discreto magmatismo pré-tectônico, nos terrenos
Piancó-Alto Brígida (grupos Cachoeirinha e Sal-
gueiro) e Granjeiro (seqüências Lavras da Manga-
beira e Caipu).

A paleogeografia admitida por aqueles autores,
esboça um cenário em que os metassedimentos
tipo Salgueiro e Cachoeirinha do Terreno Pian-
có-Alto Brígida representariam um back arc basin.
A presença de tênues níveis conglomeráticos nas
seqüências supracrustais neoproterozóicas, indica
que o processo de entulhamento foi freqüentemen-
te interrompido, como na região de Orós, Lavras da
Mangabeira e na porção sudeste da Folha Juazeiro
do Norte (SB.24-Y-D), onde tais níveis são associa-
dos aos grupos Cachoeirinha e Salgueiro.

Segue-se um magmatismo granitóide muito ex-
tenso, de idade compreendida entre 650 e 550Ma.
No Cambriano Superior, atingindo até o Ordovicia-
no Superior (Brito Neves et al., 1974), com desen-
volvimento a partir dos fluidos emanados dos cor-
pos graníticos precedentes, formaram-se, em dis-
tintos locais da folha, enxames de diques de com-
posição ácida a intermediária. Marcam a transição
entre um ambiente compressivo, colisional, e outro
nitidamente distensivo, pós-orogênico, de curta
duração, onde antigas descontinuidades são reati-
vadas, proporcionando, tanto os espaços necessá-
rios ao emplacement dos diques, como formando
bacias tafrogênicas, rapidamente entulhadas com
sedimentos molassóides, como o Grupo Rio Jucá,
na Bacia transtensiva do Cococi (Folha Iguatu,
SB.24-Y-B) e seus cronocorrelatos nas folhas Va-
lença do Piauí (SB.24-Y-A) e Picos (SB.24-Y-C). Isto
marca, definitivamente, o término do Ciclo Brasilia-
no, em um regime compressivo intenso, com fecha-
mento do Oceano brasilides (Campos Neto et al.,
1994) e correspondendo à grande colagem bra-
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siliana da Província Borborema. A Folha Jaguaribe
SW, corresponde a um pequeno território situado
na parte sul do supercontinente Rodínia (Brito Ne-
ves, 1998).

A partir desse estágio do desenvolvimento tectô-
nico da folha, já tendo acontecido as devidas oro-
gêneses identificadas, com colagens e fusões, os
movimentos são arrefecidos, seguindo-se proces-
sos que conduzem a rifteamentos e dispersão, par-
tes de uma tafrogênese, já no Ordoviciano, as-
sociadas a afinamento crustal, formando a Sinécli-
se do Parnaíba, e, na Bacia do Araripe, a deposição
da Formação Mauriti em pequenos grabens.

Enfim, como último evento tectônico registrado,
observa-se o desenvolvimento de falhas normais, a
partir da reativação de antigos lineamentos, contro-
lando a formação das bacias sedimentares ju-
ro-cretácicas, do Médio Jaguaribe e denominado
de período de Reativação Wealdeniana da Platafor-
ma Sul-americana (Almeida, 1967).

No Cretáceo e no Tércio-Quaternário, são regis-
tradas litologias típicas de ambiente continental
oxidante, a Formação Exu (Bacia do Araripe), Co-
berturas Colúvio-Eluviais e Formação Moura. Des-
se período até os presentes dias, os processos pre-
dominantes na folha trabalhada referem-se, tão so-
mente, a entulhamentos de pequenas bacias e ca-
lhas de rios atuais, a partir da denudação da plata-
forma brasileira, pela tendência ascensional verifi-
cada com o término dos fenômenos tectônicos bra-
silianos. Embora tenha havido persistência de cal-
ma tectônica, registra-se a incidência de inúmeros
terremotos verificados no Estado do Ceará, prova-
velmente associados à reativação da Zona de Cisa-
lhamento de Senador Pompeu, conforme sugerido
pela localização de seus epicentros.

3.3 Evolução Estrutural

A partir da análise dos registros das estruturas
deformadas presentes nos níveis: meso, micro e
macroescala, foi adotado um modelo estrutural
para explicar a história da deformação proterozói-
ca, considerando a existência de, no mínimo, dois
eventos tectônicos maiores, como já identificado
por vários autores em outras áreas da Província
Borborema e, recentemente, também por Vascon-
celos et al. (1998). São, o Transamazônico
(2,1-1,8Ga) e o Brasiliano (800-600Ma). Sendo, ain-
da, referenciados por outros autores, o Evento Ja-
guaribeano (1,8-1,7Ga, Santos et al., 1999), res-
ponsável pela formação do rifte Orós, e o Cariris Ve-

lhos (1,1 � 0,1Ga, Brito Neves et al., 1990), identifi-
cado nesta folha exclusivamente no quadrante su-
deste, onde afetou as rochas do Complexo Riacho
Gravatá. Cita-se, ainda, a Orogênese Transnordes-
tina (do Neoproterozóico ao Cambriano, Campos
Neto, 1994), que corresponde às últimas evi-
dências tectônicas na área em estudo, dentro do
Ciclo Brasiliano, identificado fora dos domínios
desta folha. Evidentemente não é descartada a
ocorrência de outras orogêneses mais antigas, ar-
queanas, cujos registros, infelizmente, encon-
tram-se totalmente obliterados pelas deformações
mais novas excetuando raros locais, como na re-
gião de Pedra Branca, no Ceará, fora dos domínios
desta folha.

3.3.1 O Ciclo Transamazônico

A este ciclo acha-se relacionado um evento coli-
sional, de natureza dúctil, responsável pela fase de
deformação Dn, onde se desenvolveu uma foliação
Sn, em orto e paragnaisses (alguns já previamente
deformados), representada por um bandamento
gnáissico metamórfico proeminente, subparalelo
aos limites litológicos, resultante, na maioria das ve-
zes, da fusão parcial, in situ, de protólitos predomi-
nantemente ígneos, tonalíticos a granodioríticos,
envolvendo assembléias minerais de fácies anfibo-
lito médio a alto, alcançando até a anatexia. Essa
foliação Sn também pode ser marcada por transpo-
sição de um outro bandamento qualquer, em dife-
rentes graus de intensidade, podendo atingir até a
milonitização plena.

Esta orogênese atuou intensamente em todos os
terrenos da Folha Jaguaribe SW, exceção feita, evi-
dentemente, às áreas sedimentares. Eventuais re-
lações entre estruturas Dn e outras mais antigas
não são mais visualizadas, ainda que relatadas por
outros autores, e fora dos limites da área, nas re-
giões de Tróia, Pedra Branca e Mombaça. Como fe-
ição comum, destacam-se restos de dobramentos
isoclinais e minerais de forma sigmoidal nos ortog-
naisses, estes últimos denotando o caráter ígneo
dos protólitos. Lineações de alto rake em relação à
direção da foliação milonítica são bem comuns, re-
sultantes da interseção entre Sn e outras estrutru-
ras planares.

A deformação Dn processou-se em um regime
tectônico progressivo, dúctil, com transporte de
massas ao longo de zonas miloníticas de baixo ân-
gulo, tendo o metamorfismo atingido a fácies anfi-
bolito (isógrada da sillimanita). O trend geral de Sn
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está em torno de NE-SW com oscilações para
NW-SE e N-S, enquanto a direção de Ln é variável,
mas com freqüência maior na direção N-S.

Como feição marcante e registradora desta oro-
gênese, destaca-se a geração de significativa
crosta continental juvenil, representada pela forma-
ção, no Paleoproterozóico (Vasconcelos et al.,
1997a e Gomes et al., 1997), de um extenso pluto-
nismo tonalítico-granodiorítico calcialcalino, em re-
gime tangencial, na maioria da vezes alojado nos
planos axiais de dobras isoclinais, presente em to-
dos os terrenos da folha, associado ou não a para-
derivadas. Foram discriminados no presente ma-
peamento como: Complexo Metaplutônico, Grani-
tóides Sintectônicos, Rochas Intrusivas e comple-
xos Jaguaretama e São Nicolau.

Na evolução da Orogênese Transamazônica, al-
ternaram-se, periodicamente, tectônicas compres-
sivas e distensivas, que produziram associações
petrotectônicas específicas, fundidas (acrescidas)
posteriormente por colagens tectônicas. Neste par-
ticular, cita-se, como representantes com predomi-
nância nítida de tipos metassedimentares, os com-
plexos Barro, Parnamirim, Acopiara e Parambu. O
processo distensivo continuado, fez surgir, no final
deste ciclo, a bacia tipo rifte (em parte), intraconti-
nental de Orós, fechada, posteriormente, no Ciclo
Brasiliano, descrito em seguida.

3.3.2 O Ciclo Brasiliano

Constitui-se no mais importante evento deforma-
cional ocorrido na área, sendo reconhecido como
responsável pela atual geometria dos blocos que
compõem o mosaico geológico desta folha, incluin-
do, também, o fechamento da bacia mesoprotero-
zóica de Orós.

É facilmente identificado em toda a área, através
de estruturas geradas em cinturões de cisalhamento
dúcteis a dúcteis-frágeis, numa tectônica convergen-
te do tipo transcorrente-oblíquo dextrógiro, e também
por intermédio de deformações locais essociadas a
intrusões de corpos granitóides (figura 3.1).

Todo o contexto dessa deformação é, resumida-
mente, apresentado como tendo ocorrido em três
fases progressivas, denominadas F1, F2 e F3 que
geraram estruturas denominadas respectivamente
de D1, D2 e D3. As duas primeiras caracterizam-se
por um regime tectônico convergente, oblíquo e
dúctil, como no cinturão de Orós, com transporte
de massas ao longo de zonas miloníticas de baixo
ângulo, enquanto, no último tipo, há prevalência de
um regime transcorrente-transpressivo dextral.

Os registros do estágio inicial D1, geralmente
bem impressos nas supracrustais neoproterozói-
cas, são referidos (Sá, 1991) como uma fraca folia-
ção de biotita. No estágio seguinte, D2, resultante
de sucessivos incrementos da deformação a partir
de D1, os elementos planares e lineares resultantes
da deformação, configuram-se como, desde sim-
ples clivagem de crenulação, passando por dife-
rentes tipos de bandamento metamórfico, reorien-
tação de dobras geradas em fases anteriores e
atingindo até a transposição total de seus elemen-
tos pretéritos, com geração de milonitos, em regi-
me dúctil com tectônica tangencial.

Na fase F3, as deformações passam a ter um ca-
ráter eminentemente transcorrente-transpressivo
dextral, de forma extremamente heterogênea
quanto à variação do strain, sendo desta fase a ge-
ração das grandes zonas de cisalhamento dúcteis
existentes na folha. Vasconcelos et al. (1998) indi-
cam, para a Folha Iguatu (SB.24-Y-B), a partir das
paragêneses minerais associadas, um metamorfis-
mo progressivo que, após alcançar a fácies xis-
to-verde no estágio D1, progressivamente, num re-
gime tangencial dúctil, atingiu a fácies anfibolito
alto no estágio D2. Daí, decresceu, progressiva-
mente, até a fácies xisto-verde na fase D3, num regi-
me caracterizado como transcorrente dúctil-frágil.

3.3.3 As Zonas de Cisalhamento Dúctil do
Ciclo Brasiliano

A grande quantidade de zonas de cisalhamento
observadas na Província Borborema (figura 3.1),
evidencia a extensa mobilidade de suas rochas
pré-cambrianas.

A quase totalidade das zonas de cisalhamento
identificadas na área, é referida como tendo de-
senvolvimento tectônico relacionado ao Ciclo Bra-
siliano. Algumas, entretanto, ter-se-iam desenvol-
vido sobre descontinuidades prévias, que podem
ter sido: um contato geológico qualquer, ou, até
mesmo, uma outra semelhante zona de cisalha-
mento dúctil. A intensidade de atuação dessas
transcorrências obliterou eventuais registros de
estruturas pré-brasilianas ou mesmo aquelas mais
antigas geradas nesse mesmo ciclo, sendo raros
os locais onde tais estruturas podem ainda ser
identificadas.

Quanto à idade relativa dessas zonas de cisalha-
mento brasilianas, pode-se inferir que as mais anti-
gas corresponderiam àquelas de direção E-W e as
com traçado sinuoso. As mais novas seriam as reti-
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líneas, de direção NE-SW, conforme indicado por
outros estudos (Vasconcelos et al.,1998), tendo os
registros de uma vida prévia pré-brasiliana, devida-
mente moldados, posteriormente, por essas últi-
mas, retilíneas. Como exemplo, cita-se a estrutura
sigmoidal de Pio IX, formada, em muitos setores,
por milonitos deformados por D3.

Kegel (1965) idealizou um modelo no qual essas
grandes descontinuidades são referidas como os
limites de grandes entidades geotectônicas deno-
minadas “blocos orogenéticos”. Várias idéias e mo-
delos seguintes, corroboraram tal pensamento, no
seu todo, ou em parte. De um modo geral, acredi-
ta-se que realmente os limites, do que se denomina
hoje, terrenos, sejam balizados por essas desconti-
nuidades, havendo, entretanto exceções, como
postularam, Neves e Mariano (1997).

Embora todas sejam reportadas ao Brasiliano,
umas são precoces em relação às outras, como por
exemplo, a de Afogados da Ingazeira (Silva et al.,
1997), fora da Folha Jaguaribe SW, que possui, se-
gundo aqueles autores, duas etapas no seu desen-
volvimento tectônico: uma etapa transpressional
dextral, mais antiga, com transporte de nappes, no
Evento Cariris Velhos (1,0 a 0,9 Ga), e outra, predo-
minantemente, transcorrente sinistral, brasiliana.

É bastante comum a coexistência de batólitos
graníticos com essas zonas de cisalhamento, ge-
ralmente por elas limitados, indicando que as estru-
turas de alojamento do magma foram, em parte, go-
vernadas pela mesma deformação que afetou as
encaixantes, o que sugere que tais lineamentos
controlaram em grande parte o processo de
emplacement dos corpos plutônicos.
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Figura 3.1 – Principais feições estruturais da Folha Jaguaribe SW.
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Rochas metabásicas/ultrabásicas com associa-
ções mineralógicas típicas de eclogitos, próximas a
zonas de cisalhamento, são interpretadas por Beur-
len & Villarroel (1990) e Medeiros (1992), como res-
tos de crosta oceânica, após colisão e subducção
de blocos litosféricos, com ulterior geração de arcos
magmáticos e vulcânicos. Essa é a interpretação
dada por aqueles autores às ocorrências de meta-
básicas da região de Barro, na Folha Santana do Ca-
riri (SB.24-Y-D), a leste de Ouricuri-PE. O que se
apresenta de forma mais plausível, além da indica-
ção das possíveis paragêneses eclogíticas, é que,
tais descontinuidades podem ser limites colisionais
entre terrenos, alguns desses, semelhantes a sutu-
ras, posteriormente reaproveitados para o desenvol-
vimento das zonas de cisalhamento dextrais.

Como características mais marcantes e comuns
à quase totalidade das zonas de cisalhamento, ci-
ta-se uma foliação milonítica de alto ângulo, com
espessura às vezes da ordem de quilômetros e
uma lineação de estiramento mineral de baixo rake,
com intensa transposição de seus constituintes mi-
neralógicos. A cinemática é, via de regra, dextral,
indicada pela presença de cristais sigmoidais de
feldspato alcalino, sombras de pressão e estrutu-
ras “S” e “C”. A intensidade do strain é variável, ob-
servável ao longo das exposições dos milonitos,
cataclasitos e pseudotaquilitos, existentes em tre-

chos distintos de um mesmo lineamento. A zona de
milonitos pode alcançar até 15km de largura, como
observado nos lineamentos de Senador Pompeu,
Patos e Pernambuco (figura 3.1). Ressalta-se, en-
tretanto, que a presença de pseudotaquilitos pode
indicar a possibilidade de exposição diferenciada
de blocos, através de basculamentos póstumos ao
longo do próprio plano da zona de cisalhamento,
ou mesmo variações de strain, conforme indicaram
Parente & Arthaud (1995) para a região de Boquei-
rão do Cesário, fora da área da folha ora em discus-
são.

Por fim, ressalta-se a existência do fenômeno da
herança tectônica da Orogênese Brasiliana, corro-
borando que a história deformacional de tais des-
continuidades foi marcada por reativações periódi-
cas, em regimes frágeis. No final do Brasiliano, du-
rante e após a tendência ascensional da crosta, a
reativação é comprovada por pseudotaquilitos
presentes na estrutura sigmoidal de Pio IX, canto
sudeste da Folha Valença do Piauí (SB.24-Y-A), e
pelas bacias molássicas eopaleozóicas tafrogêni-
cas (bacia do Cococi) e outras a sul desta, sem de-
nominações específicas. No Mesozóico, reativa-
ções também foram registradas formando bacias
tipo rifte, denominadas de bacias do Médio Ja-
guaribe: Iguatu, Lima Campos, Lavras da Manga-
beira e Malhada Vermelha.
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4

RECURSOS MINERAIS E ÁREAS
POTENCIAIS

4.1 Ge ne ra li da des

A aná li se dos da dos re la ti vos aos ja zi men tos mi -
ne ra is re gis tra dos na re gião abran gi da pela Fo lha
Ja gua ri be SW re ve lou um am plo es pec tro de bens
mi ne ra is de in te res se eco nô mi co, ain da ca ren te
de es tu dos es pe cí fi cos vi san do seu apro ve i ta -
men to.

A des pe i to da po ten ci a li da de mi ne ral, a ati vi da -
de de ex tra ção mi ne ral na fo lha ain da se apre sen ta
bas tan te mo des ta, res trin gin do-se à la vra de gip si -
ta, na re gião do Ca ri ri, e mag ne si ta, nos mu ni cí pi os
de Igua tu, Ju cás e Ca ri ús, com pro du ção re la ti va -
men te re gu lar; além de cal cá rio se di men tar, na re -
gião do Ca ri ri, com uso na in dús tria do ci men to, e
cal cá rio me ta mór fi co, em di ver sas lo ca li da des da
fo lha, no ta da men te na re gião de Fa ri as Bri to, ex plo -
ra dos de ma ne i ra ain da ru di men tar, para fa bri ca -
ção de cal e como cor re ti vo de so los. Nas pro xi mi -
da des dos cen tros ur ba nos mais de sen vol vi dos, ul -
ti ma men te, têm-se im plan ta do ola ri as de mé dio
por te, com pro du ção de ar gi las para uti li za ção em
ce râ mi ca ver me lha. Afo ra isso, ocor re ga rim pa gem 
es po rá di ca de peg ma ti tos e de al guns cor pos gra -

ní ti cos, cu jos pro du tos são mais di re ci o na dos para
uso em pa vi men ta ção de ruas e es tra das do que,
pro pri a men te, como ro cha or na men tal, que se ria
sua apli ca ção mais no bre.

Como re sul ta do fi nal do le van ta men to exe cu ta do 
em tra ba lhos an te ri o res na área, in clu in do o ban co
de da dos da base META, da CPRM, e in for ma ções
dis po ní ve is no DNPM, cons ta tou-se o re gis tro de
400 ja zi men tos mi ne ra is, que fo ram en qua dra dos
em cin co clas ses:

• Subs tân ci as mi ne ra is me tá li cas – chum bo
(Pb), co bre (Cu), fer ro (Fe), ouro (Au), cro mo
(Cr), tung stê nio (W), ti tâ nio (Ti).

• Ro chas car bo ná ti cas – cal cá rio cal cí ti co (cc),
cal cá rio do lo mí ti co (cd), mag ne si ta (mg) e
már mo re (mm).

• Mi ne ra is e ro chas in dus tri a is – ami an to (am),
ba ri ta (ba), gra fi ta (gf), tal co (tl), ver mi cu li ta
(ve), ar gi la (ag), ca u lim (cm), ci a ni ta (ci), gra -
na da (ga), gra ni to (gr), quart zi to (qz), gip si ta
(gp), ce les ti ta (ce), di a to mi ta (dt), urâ nio (U) e
fos fa to (P).
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• Ge mas e mi ne ra is de peg ma ti tos – ame tis ta
(at), be ri lo (be), cris tal-de-rocha (cr), quart zo
ró seo (qr) e feld spa to (fd).

• Mi ne ra is ener gé ti cos – fo lhe lho pi ro be tu mi no -
so (fp).

4.2 Subs tân ci as Mi ne ra is Me tá li cas

Ao ní vel do co nhe ci men to atu al, no âm bi to da
área es tu da da, não exis te re gis tro de pro du ção mi -
ne ral de subs tân ci as me tá li cas. O que exis te de
mais sig ni fi ca ti vo é o re gis tro de 33 ocor rên ci as,
con cen tra das, ora na por ção cen tro-leste, na área
de ex po si ção de lito ti pos do Com ple xo Gran je i ro,
ora na por ção su des te da fo lha, em do mí nio de ro -
chas do Gru po Ca cho e i ri nha.

As mi ne ra li za ções de fer ro re la ci o na das ao
Com ple xo Gran je i ro, são do tipo Algo ma e che gam
a for mar um trend de di re ção apro xi ma da NE-SW.
São re pre sen ta das por cor pos len ti cu la res des con -
tí nu os, com di men sões re du zi das, de for ma ções
fer rí fe ras ban da das, me ta cher tes e quart zi tos fer rí -
fe ros (ita bi ri tos), na ma i o ria das ve zes as so ci a dos a 
ro chas má fi co-ultramáficas, cons ti tu in do pro du tos
quí mi co-exalativos re la ci o na dos a se qüên ci as vul -
ca no-sedimentares. Os mi né ri os de fer ro são re pre -
sen ta dos por mag ne ti ta e he ma ti ta, ten do quart zo
como gan ga.  Apre sen tam-se to tal men te des pro vi -
das de ma i or in te res se eco nô mi co, con si de ran do
suas re du zi das di men sões e a fal ta de in -
fra-estrutura da área, mu i to em bo ra, do pon to de
vis ta me ta lo ge né ti co, a área me re ça ma i or aten -
ção, pois pode con ter mi ne ra li za ções de sul fe tos
de me ta is bá si cos e/ou ouro, mais re mo ta men te.

As mi ne ra li za ções pre sen tes no do mí nio dos lito -
ti pos do Gru po Ca cho e i ri nha, ocor rem sob a for ma
de ho ri zon tes me ta mor fi za dos ri cos em fer ro de po -
si ta do por pro ces sos es sen ci al men te se di men ta -
res. Os mi né ri os de fer ro mais co muns são: he ma ti -
ta, mag ne ti ta e li mo ni ta, com te o res de Fe2O3 não
ul tra pas san do os 60%. Tam bém apre sen tam-se
des pro vi dos de ma i or in te res se eco nô mi co, haja
vis ta seus ba i xos te o res e re ser vas.

São co nhe ci dos na área, 14 re gis tros de mi ne ra -
li za ções de chum bo e zin co, a gran de ma i o ria de -
las lo ca li za da na por ção ori en tal da ba cia me so zói -
ca do Ara ri pe, en glo ban do se to res dos es ta dos do
Ce a rá, de Per nam bu co e do Pi a uí, com ma i or con -
cen tra ção nas pro xi mi da des das ci da des de Por -
teira, Bar ba lha e Cra to, no Ce a rá. A re gião já foi ob -
je to de es tu dos en vol ven do ma pe a men to ge o ló gi -
co de se mi de ta lhe (es ca la 1:25.000), com apo io de

son da gens e le van ta men to ge o fí si co (Mo ra es et al., 
1976; Sche id et al., 1978), que pro cu ra ram es ta be -
le cer a ti po lo gia das mi ne ra li za ções e seus con tro -
les es tru tu ra is e es tra ti grá fi cos.

Atu al men te, sa be-se que as mi ne ra li za ções de
chum bo e zin co es tão as so ci a das a ho ri zon tes de
mar gas be tu mi no sas lo ca li za dos no topo da For -
ma ção Mis são Ve lha e base da For ma ção San ta na 
(fá ci es car bo na ta da), ca rac te ri zan do um am bi en -
te de de po si ção tran si ci o nal, do tipo la gu nar ou de 
baía de águas cal mas, pre do mi nan te men te re du -
tor. Esses ho ri zon tes têm es pes su ra va ri an do de
0,30 a 0,70m e vas ta ex ten são aflo ran te, po den do
atin gir até 70km. Fo ram en con tra dos te o res anô -
ma los de até 8.000ppm de Pb e 8.500ppm de Zn,
no en tan to a mé dia dos te o res se mos trou mu i to
ba i xa, evi den ci an do que os in dí ci os de Pb e Zn
ocor rem de for ma bas tan te ir re gu lar e fra ca men te
dis se mi na dos. Dos es tu dos re a li za dos, os re sul ta -
dos não se mos tra ram mu i to ani ma do res, do pon to 
de vis ta eco nô mi co, haja vis ta a re du zi da pos san -
ça dos ho ri zon tes e os ba i xos te o res mé di os en -
con tra dos.

Pró xi mo à ci da de de Vár zea Ale gre, na lo ca li -
da de da fa zen da Boa Vis ta, há in dí ci os de ga le na
as so ci a da a ve i os de quart zo que cor tam bi o ti ta
gna is ses do Com ple xo Gran je i ro.

Nas pro xi mi da des da ci da de de Co co ci-CE,
ocor rem fi nos ho ri zon tes de se di men tos pe lí ti cos
an qui me ta mór fi cos com im preg na ções de ma la -
qui ta e dis se mi na ções de sul fe tos. Esses se di men -
tos per ten cem à For ma ção Co co ci, do Gru po Rio
Jucá.

A re gião apre sen ta, ain da, o re gis tro de três ocor -
rên ci as de ouro. Um, no qua dran te NE da fo lha, no
sí tio For tu na, mu ni cí pio de Vár zea Ale gre, onde a mi -
ne ra li za ção ocor re as so ci a da a ve i os de quart zo
cor tan do me ta pe li tos da Se qüên cia Ca i pu, de ida de 
ne o pro te ro zói ca; e as ou tras duas, tam bém re la ci o -
na das a fi lões quart zo sos cor tan do li to ti pos da se -
qüên cia vul ca no-sedimentar que cons ti tui o Gru po
Sal gue i ro, ex pos to na por ção su des te da fo lha.

4.3  Ro chas e Mi ne ra is Indus tri a is

Cons ti tu em os bens mi ne ra is mais im por tan tes, 
do pon to de vis ta eco nô mi co, co nhe ci dos na Fo -
lha Ja gua ri be SW. Acham-se am pla men te dis tri -
bu í dos ao lon go de toda a sua ex ten são, mu i tas
ve zes for man do con cen tra ções de de ter mi na dos 
ti pos, cons ti tu in do áre as de re la ti vo in te res se
eco nô mi co.
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Nes ta ca te go ria des ta cam-se, pela sua im por -
tân cia eco nô mi ca para a re gião, os ma te ri a is uti li -
za dos para cons tru ção ci vil, que in clu em a gip si -
ta, as ar gi las, e os ma te ri a is para re ves ti men to:
gna is ses, mig ma ti tos, gra ni tói des e quart zi tos.
Além des ses, es tão re gis tra dos, ain da, ja zi men -
tos de ami an to, tal co, ver mi cu li ta, fos fa to, ba ri ta e 
al guns mi ne ra is de peg ma ti tos, cons ti tu in do, no
en tan to, de pó si tos mi ne ra is des pro vi dos de ma i -
or in te res se eco nô mi co, de vi do ao pe que no vo lu -
me de suas re ser vas e a ba i xa qua li da de do ma -
te ri al.

4.3.1  Gip si ta

A ocor rên cia de gip si ta está res tri ta à re gião
ocu pa da pela Cha pada do Ara ri pe, que ocu pa
gran de par te da por ção cen tro-sul da Fo lha Ja -
gua ri be SW. Tem, como prin ci pal me ta lo tec to, os
se di men tos cre tá ce os da For ma ção San ta na, por -
ta do res de con si de rá ve is cor pos len ti cu la res des -
se bem mi ne ral.

Na re gião, são co nhe ci das re ser vas da or dem de
1,1 bi lhão de to ne la das de mi né rio (SUDENE, 1995),
per fa zen do cer ca de 83% do mon tan te de gip si ta do 
Bra sil, se gun do da dos do Anuá rio Mi ne ral Bra si le i ro, 
1996 (qua dro 4.1). Os prin ci pa is cen tros de pro du -
ção es tão si tu a dos nos mu ni cí pi os per nam bu ca nos
de Ara ri pi na, Trin da de, Ou ri cu ri, Bo do có, Exu e Ipu -

bi, e, no Ce a rá, nos mu ni cí pi os de San ta na do Ca ri ri
e Bar ba lha. Essas áre as já vêm sen do ex plo ra das
há al gum tem po e o ma te ri al ex tra í do é uti li za do,
prin ci pal men te, na pro du ção de ci men to e ges so,
de lar go uso como re ves ti men to na cons tru ção ci vil.
Sua in dús tria ex tra ti va é com pos ta por em pre sas de
pe que no a mé dio por te, com la vra a céu aber to, se -
mi me ca ni za da e ca pa ci da de de pro du ção nun ca
su pe ri or a 5.000 to ne la das por mês. Re gi o nal men te,
as con di ções de la vra po dem ser con si de ra das bas -
tan te fa vo rá ve is, haja vis ta a re du zi da es pes su ra de
ca pe a men to, boa in fra-estrutura e pro xi mi da de do
mer ca do con su mi dor.

4.3.2 Argi las

De uma ma ne i ra ge ral, as ar gi las apre sen tam
usos bas tan te di ver si fi ca dos, de pen den do di re ta -
men te da sua com po si ção quí mi ca e pro pri e da des
fí si cas, po den do-se ci tar, en tre as ca rac te rís ti cas
que nor te i am o seu em pre go para um de ter mi na do
se tor: gra nu lo me tria, plas ti ci da de, ín di ce de con -
tra ção, re fra ta ri e da de e ti xo tro pia. No âm bi to da Fo -
lha Ja gua ri be SW, qua se toda a pro du ção é des ti -
na da para a ce râ mi ca ver me lha e à in dús tria do ci -
men to.

Na in dús tria da ce râ mi ca ver me lha, seu uso
des ti na-se à fa bri ca ção de ti jo los de al ve na ria e te -
lhas, o que cons ti tui para a re gião um im por tan te
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Qu a dro 4.1 – Re ser vas de gip si ta nos prin ci pa is cen tros pro du to res da re gião do Ca ri ri, es ta dos,
de Per nam bu co e do Ce a rá.

Município UF
Re ser vas (t)

Total
Me di da Indi ca da Infe ri da

Araripina PE 89.808.515 31.224.858 17.578.995 138.612.368

Ipubi PE 69.465.657 20.663.197 16.144.161 106.273.015

Ouricuri PE 26.025.501 5.593.360 32.486.623 64.105.484

Bodocó PE 7.304.057 10.503.628 16.195.091 34.002.776

Trindade PE 2.427.976 1.230.570 – 3.658.546

Exu PE 1.521.000 3.348.000 – 4.869.000

San ta na do Cariri CE 10.244.813 – – 10.244.813

Barbalha CE 53.000 39.000 – 92.000

Fon te: Anuá rio Mi ne ral Bra si le i ro – 1996.



fa tor de de sen vol vi men to eco nô mi co, uma vez
que ab sor ve uma par te con si de rá vel da
mão-de-obra não es pe ci a li za da. Os da dos re a is
de re ser vas e pro du ção são de di fí cil ava li a ção
de vi do ao gran de nú me ro de pe que nas ce râ mi cas 
e ola ri as dis se mi na das ao lon go de toda a área es -
tu da da, sem qual quer con tro le es ta tís ti co.  Mes mo 
as sim, os qua dros 4.2 e 4.4 dão uma pe que na
idéia des ses va lo res, mu i to em bo ra re fe ren ci em
so men te da dos re la ti vos à re gião do Ca ri ri, por ção 
cen tro-sul da área es tu da da.

A ar gi la uti li za da para a in dús tria de ci men to, por 
ne ces si tar de al gu mas ca rac te rís ti cas mais es pe -
cí fi cas, é re ti ra da, prin ci pal men te, da se qüên cia
se di men tar da Ba cia do Ara ri pe, onde se lo ca li zam 
os de pó si tos mais im por tan tes. O qua dro 4.3 apre -
sen ta a mé dia das com po si ções quí mi cas das ar -
gi las que ocor rem na re gião do Ca ri ri, onde as re -
ser vas são es ti ma das em cer ca de 27,5 mi lhões de 
to ne la das, e lo ca li zam-se prin ci pal men te nos mu -
ni cí pi os de Bar ba lha, Nova Olin da, Cra to, Ju a ze i ro
do Nor te, Bre jo San to e Cam pos Sa les.
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Qu a dro 4.2 – Re ser vas de ar gi la na re gião do Ca ri ri-CE.

Município UF
Re ser vas (t)

Total
Medida Indicada Inferida

Bar ba lha (Tipo 1) CE 2.269.473 – – 2.269.473

Bar ba lha (Tipo 2) CE 6.036.120 2.211.300 – 8.247.420

Crato CE 5.737.640 1.024.974 – 6.762.614

Cam pos Sales CE 1.696.058 – – 1.696.058

Nova Olinda CE 1.720.000 – – 1.720.000

Fon te: Re be i ro, 1996. Tipo 1 – Argi las para uso na in dús tria de ci men to; Tipo 2 – Argi las usa das na ce râ min ca
ver me lha.

Qu a dro 4.3 – Com po si ção quí mi ca mé dia das ar gi las da re gião do Ca ri ri-CE.

Ele men tos

Municípios

Barbalha Nova

Olinda
Crato

Ju a ze i ro

do Norte

Cam pos

SalesTipo 1 Tipo 2

Per da ao Fogo   8,81 10,00

SiO2 57,80 68,92 51,00 51,00 65,60 49,74

Al2O3 16,59 20,13 14,15 19,00 22,40 16,32

Fe2O3   7,25   0,80 12,15   8,00   1,28 23,70

CaO   1,76   0,11   1,95   0,30

MgO   3,54   0,08   1,04   0,10

Na2O   5,58

K2O   4,10

TiO2  0,44

CO2   7,83

H2O   4,83

Fon te: Ri be i ro, 1996.



4.3.3 Tal co, Ami an to e Ver mi cu li ta

Na Fo lha Ja gua ri be SW acham-se ca das tra das
32 ocor rên ci as de tal co e 17 de ami an to, cuja im -
por tân cia re si de mu i to mais no as pec to ci en tí fi co,
já que se mos tram des pro vi das de ma i or in te res se
eco nô mi co para a re gião. De li ne i am duas áre as
prin ci pa is de con cen tra ção. A mais im por tan te de -
las lo ca li za-se na por ção cen tro-leste da fo lha, em
tor no das lo ca li da des de Gran je i ro, Qu i ta i ús e
Man ga be i ras, onde a plo ta ção dos ja zi men tos
des ses bens mi ne ra is evi den cia dois trends pre fe -
ren ci a is de mi ne ra li za ção. O pri me i ro e mais im -
por tan te de les, pos sui di re ção NE-SW, tem ex ten -
são su pe ri or a 40km, ocor re des de as nas cen tes
do ri a cho do Meio até às pro xi mi da des da lo ca li -
da de de Arro ja do, ao lon go do qual são co nhe ci -
das 16 ocor rên ci as de tal co e seis de ami an to. O
ou tro trend tem di re ção apro xi ma da men te E-W e
me nor ex ten são que o an te ri or, onde es tão re gis -
tra das dez ocor rên ci as de ami an to e três de ver mi -
cu li ta. Essas mi ne ra li za ções es tão hos pe da das
em ro chas bá si cas/ul tra bá si cas do Com ple xo
Gran je i ro.

Os ja zi men tos de tal co cons ti tu em cor pos len ti -
cu la res, de di men sões re du zi das, pro du tos de al -
te ra ção hi dro ter mal pro ces sa da nas ro chas bá si -
cas/ul tra bá si cas (Co le man, 1977). O mi né rio exi -
be co lo ra ção cin za-clara a es bran qui ça da, bri lho
se do so e va ria des de o tipo la me lar ao ma ci ço.
Como prin ci pa is de pó si tos, po dem ser ci ta dos: Sí -
tio Ca cho e i ra Gran de, La goa dos Ovos e Man ga -
be i ra, que já ti ve ram seu mi né rio ex tra í do de for ma
ru di men tar, em pro ces so de ga rim pa gem a céu
aber to, es tan do, há al gum tem po, com as ati vi da -
des to tal men te pa ra li sa das. Atu al men te res tam
so men te es ca va ções, par ci al a to tal men te en tu -
lha das, di fi cul tan do, in clu si ve, as ob ser va ções in
situ.

Qu an to ao ami an to, pre do mi na na re gião o tipo an -
to fi lí ti co, de me nor  va lor eco nô mi co. Ocor re sob a for -
ma de stock works ou bol sões de di men sões mé tri cas 
a de ci mé tri cas  re la ci o na dos a cor pos de ro chas bá -
si cas/ul tra bá si cas ser pen ti ni za das. Mos tram co lo ra -
ção es bran qui ça da, com fi bras de com pri men to va ri -
an do en tre 5 e 30cm, as pec to se do so e, mu i tas ve -
zes, as so ci a das a tal co e ver mi cu li ta. Entre os prin ci -
pa is de pó si tos es tão os dos sí ti os Ta qua ri e Car ra pa -
tos, que já fo ram ga rim pa dos, po rém, atu al men te, en -
con tram-se to tal men te aban do na dos.

Nes sa re gião acham-se re gis tra dos al guns ja zi -
men tos de ver mi cu li ta, que ocor re sob a for ma de
bol sões den tro da ro cha ul tra bá si ca e se apre sen ta
sob a for ma de la me las cen ti mé tri cas a subcen ti -
mé tri cas, de cor cas ta nha-dourada a ama re la da,
as so ci a da a di mi nu tos cris ta is de ac ti no li ta, an fi bó -
lio e bi o ti ta. Sua prin ci pal área de ex po si ção si -
tua-se a sul da ci da de de Gran je i ro, nas lo ca li da -
des de Ri a cho Seco, Sí tio Ma ca cos e Sí tio Co bra.

A vi a bi li da de eco nô mi ca des ses ja zi men tos mi -
ne ra is é ma i or men te pre ju di ca da pela sua ba i xa
qua li da da de in trín se ca, fal ta de in fra-estrutura bá -
si ca e di fí cil aces so à re gião.

A ou tra área de con cen tra ção de ocor rên ci as de
tal co si tua-se na por ção cen tro-norte da fo lha, na re -
gião com pre en di da en tre as ci da des de Sa bo e i ro e
Ca ta ri na, no Esta do do Ce a rá. Aí ocor re uma es tre i ta
fa i xa en ca i xa da em ro chas pa ra de ri va das do Com -
ple xo Aco pi a ra, do Pro te ro zói co Infe ri or, bor de jan do 
uma es tru tu ra de for ma li ge i ra men te dô mi ca, em
cujo cen tro aflo ram ro chas de ida de ar que a na. Os
de pó si tos ca das tra dos tam bém ca re cem de ma i or
in te res se eco nô mi co e di fe ren ci am-se dos da re gião 
de Gran je i ro, por ocor re rem um as so ci a dos ou pró -
xi mo a ro chas car bo ná ti cas, cu jos pro ces sos de
me ta mor fis mo re gi o nal e me tas so ma tis mo, pro va -
vel men te, são res pon sá ve is  pela gê ne se des se
bem mi ne ral.
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Qu a dro 4.4 – Da dos de pro du ção bru ta (t) de ar gi la na re gião do Ca ri ri-CE.

Município
Pe río do

1990 1991 1992 1993 1994

Bar ba lha (Tipo 1) 32.376 28.957 18.183 17.111 6.343

Bar ba lha (Tipo 2) 13.209

Nova Olinda 12.000 15.465     120  120

Crato     100  120

Fon te: Ri be i ro, 1996.



4.3.4 Fos fa to

O ca das tra men to de re cur sos mi ne ra is da fo lha
em es tu do re ve lou a pre sen ça de 27 ocor rên ci as de
fos fa to, con cen tra das no seu qua dran te NW, nas
pro xi mi da des da ci da de de Pi men te i ras, Esta do do
Pi a uí. Encon tram-se in trin se ca men te as so ci adas a
se di men tos de vo ni a nos da For ma ção Pi men te i ras,
per ten cen te à Ba cia do Par na í ba, no ta da men te nas
zo nas de con ta to com as uni da des, in fe ri or e su pe ri -
or. O fos fa to tem sua ori gem li ga da a pro ces sos se -
di men ta res, em am bi en te de po si ci o nal ma ri nho. Oli -
ve i ra & Bar ros (1976) iden ti fi ca ram três even tos fos -
fa to gê ni cos prin ci pa is na re fe ri da for ma ção:

• Fos fa to em ro chas car bo ná ti cas oo lí ti cas e im -
pu ras, are ni tos cin zen tos e car bo ná ti cos na
base da for ma ção.

• Fos fa to no du lar e/ou con glo me rá ti co, ocor ren -
do sob a for ma de  pe que nas len tes na sua
por ção in ter me diá ria.

• Fos fa to dis se mi na do em are ni tos cin za na sua
por ção su pe ri or.

A prin ci pal fa i xa aflo ran te ocor re ao lon go de
uma ex ten são con si de rá vel, su pe ri or a 40km, e for -
ma ho ri zon tes des con tí nu os, com es pes su ra va ri -
an do en tre 0,15 a 0,50m e com pri men to de al gu -
mas cen te nas de me tros. Os te o res mé di os si tu -
am-se na fa i xa de 2 a 6% de P2O5 , exis tin do, no en -
tan to, ní ve is mais es pes sos, cu jos te o res po dem
atin gir até 18% de P2O5 (Oli ve i ra & Bar ros, 1976).
Os tra ba lhos até ago ra re a li za dos não fo ram su fi ci -
en tes para for ne cer da dos con fiá ve is so bre a cu ba -
gem des ses de pó si tos.

4.3.5  Ro chas de Re ves ti men to e Orna men ta is

No âm bi to da re gião es tu da da acham-se lo ca li -
za dos al guns ga rim pos, ex plo tan do, de for ma bas -
tan te ru di men tar, al guns cor pos de ro chas gra ni tói -
des, cu jos pro du tos se des ti nam uni ca men te para a 
pa vi men ta ção de ruas e es tra das.

No que se re la ci o na a ro chas or na men ta is, a
área es tu da da apre sen ta um ele va do po ten ci al,
haja vis ta o gran de pre do mí nio de ro chas do em ba -
sa men to cris ta li no. Tra ba lhos de cam po re ve la ram
a abun dan te pre sen ça de ro chas gra ni tói des, de -
for ma das ou não, com tex tu ras, es tru tu ras e to na li -
da des bas tan te va ri a das, mu i tas por tan do ex ce len -
tes ca rac te rís ti cas para uso or na men tal. Po de-se
des ta car, en tre ou tras, a re gião com pre en di da en -
tre as ci da des de Fa ri as Bri to e Ca ri ús, as pro xi mi -

da des de Assa ré, os ma ci ços gra ní ti cos da lo ca li -
da de Mel, que, ape sar de se mos tra rem bas tan te
in te res san tes, ain da não des per ta ram, no em pre -
sa ri a do, o de vi do in te res se.

Tem-se co nhe ci men to so men te de ati vi da des
mi ne i ras na re gião do Ca ri ri, onde já exis tem cer ca
de 38 áre as re que ri das para gra ni to or na men tal.
Além do cal cá rio la mi na do, co mer ci al men te co nhe -
ci do como “Pe dra Ca ri ri”, cuja pro du ção, se gun do
da dos for ne ci dos pelo DNPM, che ga a 20.000m2

por mês (Cos ta Ro ber to, 1998) e pos sui re ser va
me di da de 9.354.090m3.

4.3.6  Ou tros Mi ne ra is

Além dos bens mi ne ra is des cri tos an te ri or men te, 
po de-se des ta car ain da a pre sen ça es po rá di ca de
mi ne ra li za ções peg ma tí ti cas fi lo ni a nas, como:
ame tis ta (17), quart zo (3), be ri lo (3) e tur ma li na (2);
ou re la ci o na das a pro ces sos hi dro ter ma is ao lon go
de zo nas de fa lhas, como as seis ocor rên ci as de
ba ri ta ca das tra das na Ba cia do Co co ci, por ção
cen tro-norte da fo lha.

Pró xi mo à ci da de de Cam pos Sa les-CE, vem sen -
do la vra da uma re gião onde ocor re um ma te ri al clas -
si fi ca do como tufo vul câ ni co, que tem sua apli ca ção
vol ta da para a in dús tria de ci men to, cu jas re ser vas
são ava li a das em 4.483.308 to ne la das de mi né rio.

4.4  Ro chas Car bo ná ti cas

Embo ra es sas ro chas pu des sem ser in clu í das na 
ca te go ria des cri ta an te ri or men te, pre fe riu-se con si -
de rá-las num ítem se pa ra do, dan do-lhe o des ta que 
me re ci do, de vi do a sua abun dân cia e sig ni fi ca ti va
im por tân cia, do pon to de vis ta eco nô mi co, para a
re gião abran gi da pela Fo lha Ja gua ri be SW.

Acham-se re gis tra dos 104 ja zi men tos de ro chas
car bo ná ti cas de di men sões e sta tus di ver sos (lis ta -
gem de ja zi men tos mi ne ra is), en vol ven do, além de
cal cá rio cal cí ti co, cal cá rio mag ne si a no a do lo mí ti -
co, con for me clas si fi ca ção ba se a da no mo de lo
pro pos to por Pet ti john (1957) aba i xo re la ci o na da,
már mo re e mag ne si ta:

•  Cal cá rio – 0 a 1,1% de MgO

•  Cal cá rio mag ne si a no – 1,1 a 2,1% de MgO
•  Cal cá rio do lo mí ti co – 2,1 a 10,8% de MgO
•  Do lo mi to cal cí ti co – 10,8 a 19,5% de MgO

•  Do lo mi to – 19,5 a 21,7% de MgO
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Cal cá ri os são ro chas con ten do uma mis tu ra em
pro por ções va ri a das de cal ci ta (CaCO3) e do lo mi ta
(MgCO3), além de im pu re zas ar gi lo sas e si li co sas,
cu jas pro por ções são de ter mi nan tes para o di -
recionamento de sua uti li za ção. No caso es pe cí fi co 
da área es tu da da, se apli cam ba si ca men te para fa -
bri ca ção de cal, in dús tria de ci men to e como ro cha
or na men tal. Nes te úl ti mo, no ta da men te o már mo re, 
que aqui é con si de ra do como cal cá rio me ta mor fi -
za do, com pac to, re sis ten te às in tem pé ri es, com
co res va ri a das e que se pres ta para o po li men to,
con for me de fi ni do para o se tor de ro chas or na men -
ta is.

De acor do com as in for ma ções dis po ní ve is, o
con su mo in ter no de cal cá rio fi cou as sim dis tri bu í -
do, por se to res de apli ca ção: in dús tria do ci men to -
69%, fa bri ca ção de cal - 16% e para ou tros fins,
14%. 

Con si de ran do-se o qua dro 4.5, po de-se sub di vi -
dir os cal cá ri os en con tra dos na fo lha em dois gru -
pos prin ci pa is: os cal cí ti cos (com teor de
MgO<1,1%) e os mag ne si a nos a do lo mí ti cos (com
teor de MgO>1,1%).

Os de pó si tos de cal cá rio iden ti fi ca dos na fo lha
acham-se dis tri bu í dos por toda a sua ex ten são,
cons ti tu in do im por tan te fon te de ma té ria-prima
para as in dús tri as de ci men to e cal, e como cor re ti -
vo de so los. Os ti pos mais ade qua dos para a in dús -
tria do ci men to se con cen tram na re gião da cha pa -
da do Ara ri pe, na por ção cen tro-sul da fo lha. Já os
cal cá ri os para fa bri ca ção de cal e uso como cor re -
ti vo de so los ocor rem de ma ne i ra ir re gu lar em
várias re giões da fo lha, no ta da men te nos mu ni -
cípios de Fa ri as Bri to, Igua tu, Pa ram bu, Ca ta ri na,
Ca ri ús e Ju cás.

Os cal cá ri os da re gião da Cha pa da do Ara ri pe
ocor rem como ca ma das de di men sões con si de rá -
ve is, com es pes su ras de até 8m e gran de ex ten são
aflo ran te, as so ci a das aos se di men tos pe lí ti cos da
por ção ba sal da For ma ção San ta na. Ge ral men te
apre sen tam-se fi na men te la mi na dos, com co lo ra -
ção cre me e com com po si ção quí mi ca  ade qua da
para in dús tria do ci men to (qua dro 4.5). Seus prin ci -
pa is de pó si tos es tão lo ca li za dos nos mu ni cí pi os de 
Cra to e Bar ba lha.

Além dos cal cá ri os cal cí ti cos se di men ta res que
es tão con cen tra dos na cha pa da do Ara ri pe, os cal -
cá ri os me ta mór fi cos mag ne si a nos se en con tram 
am pla men te dis tri bu í dos em toda a por ção da fo lha 
ocu pa da por ro chas pré-cambrianas, e são usa -
dos, prin ci pal men te, para fa bri ca ção de cal e, no
se tor agrí co la, como cor re ti vo de solo.

O cal cá rio me ta mór fi co apre sen ta sig ni fi ca ti va
im por tân cia eco nô mi ca para a re gião, sen do co -
nhe ci das mais de se ten ta ocor rên ci as, al gu mas ve -
zes con cen tra das em de ter mi na das áre as, for man -
do fa i xas alon ga das,nor mal men te con cor dan tes
com a fo li a ção re gi o nal, de di men sões con si de rá -
ve is, como nas re giões de Fa ri as Bri to, Ca ri ús, Pa -
ram bu, Arne i roz e Ca ta ri na. Ocor rem pre fe ren ci al -
men te in ter ca la dos em se qüên ci as su pra crus ta is
de ida de pro te ro zói ca, mu i tas ve zes ca rac te ri zan -
do um am bi en te ma ri nho pla ta for mal. For mam, na
ma i o ria das ve zes, cor pos len ti cu la res, des con -
tínuos, com ex ten são aflo ran te po den do, como no
caso da re gião de Fa ri as Bri to, atin gir até cer ca de
10km. Nor mal men te se apre sen tam como ro chas
de co lo ra ção va ri an do de cin za a es bran qui ça da,
gra nu la ção fina a mé dia, tex tu ra sa ca ro i dal e com
teor mag ne si a no bas tan te va riá vel (qua dro 4.5).

– 51 –

SB.24-Y  (Jaguaribe SW )

Qu a dro 4.5 – Re sul ta dos de aná li ses quí mi cas de al guns cal cá ri os da Fo lha Ja gua ri be SW.

Município UF

Re sul ta dos (%)

Uso Principal
P.F P.I

Al2O3 +

Fe2O3

CaO MgO

Crato CE 42,6   0,5 1,2  53,1  1,1 Ci men to

Barbalha CE 42,4   3,9 1,9  50,4  0,9 Ci men to

Fa ri as Brito CE 42,2   2,9 0,6   34,48 17,79 Cal        

Iguatu CE 37,3 13,2 3,0  42,0 3,5 Cal       

San ta na do Cariri CE     43,45      0,46   54,60  0,69  Ci men to



A prin ci pal área de con cen tra ção está si tu a da na
re gião de Fa ri as Bri to-CE, onde che ga a for mar fa i xas
com di re ção apro xi ma da NE-SW, com len tes de es -
pes su ra de até 200m e com pri men to de cer ca de
10km. Ca rac te ri zam uma re ser va su pe ri or a 36 mi -
lhões de to ne la das. Esses de pó si tos, já há al gum tem -
po, vêm sen do ex plo ta dos, em re gi me de ga rim pa -
gem e com as ati vi da des se con cen tran do mais nos
pe río dos de seca, uti li zan do a mão-de-obra lo cal. 

Com re la ção à mag ne si ta, seus de pó si tos vêm
sen do la vra dos há mu i to tem po, por em pre sas de
mi ne ra ção co nhe ci das re gi o nal men te como: Mi ne -
ra ção Cha ves, Mag ne si um do Bra sil Ltda. e Mag -
ne si ta S.A. 

To dos os de pó si tos as si na la dos es tão si tu a dos
numa fa i xa com pre en di da en tre os mu ni cí pi os de
Ju cás, Ca ri ús e Igua tu, en ca i xa dos em me tas se di -
men tos do Gru po Orós, sob a for ma de cor pos len ti -
cu la res des con tí nu os, às ve zes for man do trends,
que se pro lon gam por vá ri os qui lô me tros. O mi né rio 
é do tipo se di men tar, com co lo ra ção cin za a es -
bran qui ça da, gra nu la ção mé dia a gros sa, tex tu ra
sa ca ro i dal, às ve zes ocor ren do sob a for ma de bol -
sões den tro de cal cá ri os do lo mí ti cos (qua dro 4.6).

Os ma i o res de pó si tos es tão re pre sen ta dos pe -
las mi nas: Ri a cho Fun do, Gros sos, Ri a cho Cal de i -
rão, Ri a cho Cas qui lho, Gan gor ra, Pi tom be i ra e Ca -
be ça de Ne gro, que jun tas per fa zem uma re ser va
in fe ri da su pe ri or a 300 mi lhões de to ne la das de mi -
né rio (Mo ra es et al., 1973). O pro ces so de la vra é in -
ter mi ten te (qua dro 4.7).

A mag ne si ta no Ce a rá é ob ti da sob a for ma cal ci -
na da cáus ti ca, que é um pro du to de ele va da re a ti -
vi da de quí mi ca re sul tan te de um tra ta men to tér mi -
co en tre 750 e 850°C.

Toda a pro du ção é en vi a da para São Pa u lo e a 
ma i o ria das con ces sões de  la vra é de ti da pe las em -
pre sas: Mag ne si ta S.A e a Mag ne si um do Bra sil Ltda.

No mu ni cí pio de Pio IX - PI, lo ca li da de de Qu i xa -
ba, vem sen do la vra do, in ter mi ten te men te, um ma te -
ri al car bo ná ti co me ta mor fi za do que con tém ca rac te -
rís ti cas para uso como ro cha or na men tal (már mo re), 
re gi o nal men te co nhe ci do como már mo re de Pio IX.

4.5  Áre as de Po ten ci a li da de Mi ne ral

Jun ta men te com a pre sen te Nota Expli ca ti va é
apre sen ta da a car ta me ta lo ge né ti ca/pre vi si o nal, pro -
du to de in te gra ção mul ti dis ci pli nar, exe cu ta da se gun -
do ori en ta ções con ti das no do cu men to “Di re tri zes
para Re pre sen ta ção Car to grá fi ca de Car tas Me ta lo -
ge né ti co-Previsionais” (Del ga do, 1989 – ver são 2.0).

Essa car ta visa a de li mi ta ção de áre as com pro -
va da men te mi ne ra li za das ou com pers pec ti vas de
con ter mi ne ra li za ções, ba se a do na iden ti fi ca ção
do me ta lo tec to e na dis tri bu i ção es pa ço-temporal
das con cen tra ções mi ne ra is (Del ga do, 1989).

Tal ob je ti vo é al can ça do atra vés da ado ção de
for mas sim ples e cla ras de re pre sen ta ção dos prin -
ci pa is ca rac te res dos ja zi men tos mi ne ra is, que,
plo ta dos em uma base ge o ló gi ca, con ten do os
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Qu a dro 4.6 – Aná li se quí mi ca da mag ne si ta das prin ci pa is re giões pro du to ras.

Municípios
Com po nen tes (%)

SiO 2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO P.F.

Igua tu–CE 3,9 0,9 0,2 45,1 50,9

Ju cás–CE 3,3 2,2 0,7 44,9 48,9

Qu a dro 4.7 – Re ser vas de mag ne si ta das prin ci pa is re giões pro du to ras.

Municípios
Reservas

Medida Indicada Inferida Total

Igua tu–CE 46.817.53 55.501.990 857.276 103.177.019

Ju cás–CE 8.922.592 55.000.000 857.000   64.779.592

Fon te: Anuá rio Mi ne ral Bra si le i ro, 1996.



prin ci pa is ele men tos da tec tô ni ca, es tru tu ra, li to lo -
gia e es tra ti gra fia, pos si bi li tam, me di an te a in te gra -
ção des sas in for ma ções, o re co nhe ci men to das re -
la ções en tre in dí ci os de mi ne ra li za ções e os ob je -
tos ge o ló gi cos res pon sá ve is pela edi fi ca ção das
con cen tra ções mi ne ra is.

A le gen da re sul tou, em par te, de adap ta ções na
sim bo lo gia grá fi ca usa da den tro e fora do Bra sil, e
pro cu ra des ta car in for ma ções me ta lo ge né ti cas so -
bre os ja zi men tos mi ne ra is, es ta be le cer dis tin ções
en tre os da dos eco nô mi cos e me ta lo ge né ti cos.

Os da dos es pe cí fi cos de cada um dos ja zi men tos 
ca das tra dos na fo lha es tão re pre sen ta dos na lis ta -
gem de ja zi men tos mi ne ra is apre sen ta da  ane xa,
que per mi te, ain da, o es ta be le ci men to da cor re la -
ção en tre o nú me ro de or dem do re gis tro no mapa e
o nú me ro de re gis tro na base de da dos DOCMETA,
pos si bi li tan do aos in te res sa dos uma pes qui sa à
base META, atra vés do MICROSIR, ban co de da dos
do Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil. Esses ja zi men tos fo -
ram en qua dra dos em uma das cin co ca te go ri as ou
sta tus: ocor rên cia, de pó si to/ja zi da, ga rim po e mina
(ati va ou ina ti va), que, de acor do com suas di men -
sões, clas si fi cam-se em uma das duas clas ses: pe -
que no a mé dio ou gran de.

Le van do-se em con ta a am biên cia ge o ló gi ca
onde as ocor rên ci as ca das tra das es tão si tu a das,
foi pos sí vel es ta be le cer o pa no ra ma me ta lo ge né ti -
co da re gião es tu da da, bem como a in di vi du a li za -
ção e a ca rac te ri za ção de 22 áre as mi ne ra li za das 
e/ou pros pec ti vas, cu jas prin ci pa is ca rac te rís ti cas,
in clu in do seus me ta lo tec tos cor res pon den tes, po -
dem ser vi su a li za das nos qua dros 4.8 e 4.9.

4.6  Pa no ra ma Me ta lo ge né ti co

4.6.1  For ma ções Su per fi ci a is

A po ten ci a li da de me ta lo ge né ti ca des sa uni da de 
está con di ci o na da à ex plo ta ção de are i as, no ta da -
men te ao lon go das alu viões dos prin ci pa is cur sos
d’água que dre nam a re gião, como os rios Ja gua ri -
be, Trus su e Sal ga do, cujo ma te ri al é usa do como
agre ga dos na tu ra is na cons tru ção ci vil. Ain da re la -
ci o na da a es sas re giões ri be i ri nhas foi in di vi du a li -
za da, nas pro xi mi da des da ci da de de Igua tu, uma
área po ten ci al para ar gi la des ti na da à ce râ mi ca
ver me lha, onde es tão ins ta la das di ver sas ola ri as
de pe que no a mé dio por te. Além des sa, exis tem
ou tras que po de ri am tam bém ser des ta ca das
como po ten ci a is para ar gi la e/ou ma te ri a is para
cons tru ção ci vil, como é o caso das cir cun vi zi nhan -

ças das ci da des de Bar ba lha, Cra to e Ju a ze i ro do
Nor te, onde es tão im plan ta das al gu mas em pre sas
de be ne fi ci a men to de ar gi la para ce râ mi ca ver me -
lha, sa li en tan do-se, ain da, que par te da ar gi la aí ex -
plo ta da é uti li za da na in dús tria de ci men to.

Na re gião de Cam pos Sa les-CE, par te cen tral da
fo lha, exis te uma co ber tu ra la te rí ti ca, as so ci a da
aos se di men tos tér cio-quaternários, que vem sen -
do ex plo ta da para uso na in dús tria ci men te i ra.

4.6.2  Ba cia do Par na í ba

Toda a por ção oes te da Fo lha Ja gua ri be SW é
co ber ta por se di men tos pa le o zói cos da Ba cia do
Par na í ba, po rém so men te a For ma ção Pi men te i ras, 
de ida de de vo ni a na, exi be al gu ma po ten ci a li da de
me ta lo ge né ti ca, no caso es pe cí fi co, para fos fa to.
No qua dran te no ro es te da fo lha, pro xi mi da des da
ci da de de Pi men te i ras-PI, está in di vi du a li za da uma 
área de in te res se (Área I), com po ten ci a li da de va ri -
an do de ba i xa a alta, já que en cer ra 27 ja zi men tos
des se bem mi ne ral, com sta tus va ri an do de de pó si -
to a ocor rên cia.

4.6.3  Ba cia do Ara ri pe

Den tre as ba ci as me so zói cas car to gra fa das no
âm bi to da fo lha es tu da da, se des ta ca, do pon to de 
vis ta me ta lo ge né ti co, a do Ara ri pe, por con ter,
den tre suas uni da des es tra ti grá fi cas, a For ma ção
San ta na, cu jas va ri a ções nas ca rac te rís ti cas do
seu am bi en te de po si ci o nal pos si bi li ta ram a ge ra -
ção de dis tin tos bens mi ne ra is de in te res se eco nô -
mi co. Des sa for ma, ao lon go da área que bor de ja a 
ba cia, fo ram in di vi du a li za das oito áre as mi ne ra li -
za das/pre vi si o na is, com po ten ci a li da des va ri an -
do de ba i xa a alta, sen do duas para chum bo e cal -
cá rio (áre as IX), uma para cal cá rio (Área VII) e cin -
co para gip si ta e cal cá rio e gip si ta (áre as VIIIa e
VIIIb).

4.6.4 Frag men to Ica i ça ra

Cons ti tu í do es sen ci al men te por lito ti pos di ver -
sos, de ida de ar que a na a pa le o pro te ro zói ca e de
re pre sen ta ti vi da de re la ti va men te re du zi da na fo -
lha, o Frag men to Ica i ça ra tem sua po ten ci a li da de 
me ta lo ge né ti ca re al ça da pela pre sen ça cons pí -
cua de cor pos de com po si ção bá si ca e ul tra bá si -
ca, al guns de les clas si fi ca dos por Be ur len & Vil -
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Qu a dro 4.8 – Ca rac te rís ti cas das áre as mi ne ra li za das.

Áreas Substâncias Características

I Fosfato
Cor res pon dem a uma por ção da área de ex po si ção da For ma ção Pi men te i ras (Ba cia do Par na í ba), de ida de
de vo ni a na, cons ti tu í da por are ni tos fi nos in te ra ca ma da dos com se di men tos pe lí ti cos ma ri nhos aos qua is se
as so ci am ho ri zon tes des con tí nu os, de di men sões cen ti mé tri cas de ro chas fos fá ti c as oo lí ti cas, no du la res e/ou
con glo me rá ti cas, no ta da men te nas zo nas de con ta to com as for ma ções su pe ri or e in f e ri or.

II (a,b) Cal cá rio Dolo mí ti co Pre sen ça de cor pos len ti cu la res de cal cá rio me ta mór fi co as so ci a dos a ro chas me tas se di men ta res de alto
grau me ta mór fi co dos com ple xos Pa ram bu (IIa) e Me ta plu tô ni co (IIb).

III (a,b) Cal cá rio Dolomítico
Encer ram por ções das se qüên ci as su pra crus ta is do Me so pro te ro zói co (Gru po Ce a rá), cons ti tu í do por uma
as so ci a ção de mi ca xis tos e quart zi tos (IIIa) e gna is ses (IIIb), onde é cons tan te a pre sen ça de len tes, de
di men sões va ri a das, de ro chas car bo ná ti cas, na ma i o ria das ve zes, mag ne sí fe ras.

IV (a,b) Cal cá rio/Mármore
De li mi tam fa i xas da se qüên cia me ta vul ca no-sedimentar de ba i xo a mé dio grau me ta mór fi co do Gru po Orós,
re pre sen ta da por me ta pe li tos-metapsamitos as so ci a dos a ho ri zon tes de me ta vul câ ni  cas áci das a
in ter me diá ri as, de ida de me so pro te ro zói ca. Con tém len tes, de di men sões con si de rá ve is, de cal cá rio
do lo mí ti co (IVa) e már mo re (IVb), ge ne ti ca men te re la ci o na dos à se qüên cia me tas s e di men tar.

V Mag ne si ta/Cal cá rio Dolo mí ti co
Área de ocor rên cia de li to ti pos da se qüên cia me ta vul ca no-sedimentar de ba i xo a mé dio grau me ta mór fi co, do
Gru po Orós, que en glo ba os mais im por tan tes ja zi men tos de mag ne si ta do Esta do do Ce a rá, re pre sen ta dos
por cor pos len ti cu la res, de di men sões con si de rá ve is, de mag ne si ta e cal cá rio do lo mí ti co, as so ci a dos à
se qüên cia me tas se di men tar.

VI Ba ri ta e Cobre
Cor res pon de a par te da re gião de ex po si ção dos se di men tos pe lí ti cos an qui me ta mór fi cos da Ba cia do Co co ci
(Gru po Rio Jucá) de ida de eocambriana, re pre sen ta dos por ar dó sia, fo lhe lhos, ar gi li tos  e sil ti tos cal cí fe ros
aver me lha dos. Pre sen ça de ja zi men tos de co bre, de ori gem se di men tar, e ba ri ta li ga da a pro ces sos
hi dro ter ma is, em for ma de ve i os con tro la dos por fra tu ras.

VII Cal cá rio Cal cí ti co
Com pre en de ex po si ções dos se di men tos cre tá ce os da Ba cia do Ara ri pe. Os ní ve is mi ne ra li za dos
cor res pon dem a ho ri zon tes car bo ná ti cos, fos si lí fe ros, da For ma ção San ta na, de po si ta da em am bi en te do tipo
es tu a ri no.

VIII (a,b) Gip si ta e Cal cá rio Cal cí ti co
Cor res pon dem a ex po si ções dos se di men tos cre tá ce os da For ma ção San ta na (Ba cia do Ara ri pe), onde se
dis tin guem duas fá ci es prin ci pa is: uma car bo na ta da, à qual es tão re la ci o na das as ca ma das de cal cá rio
fos si lí fe ro (VIIa), e ou tra, eva po rí ti ca, que con tém os de pó si tos de gip si ta (VIIIb). Essa uni da de é res pon sá vel
pe las ma i o res re ser vas de gip si ta do Nor des te do Bra sil.

IX Chum bo e Calcário
Re la ci o na das aos ho ri zon tes car bo ná ti cos da For ma ção San ta na, da Ba cia do Ara ri p e, ocor rem em di ver sos
lo ca is, mi ne ra li za ções de chum bo, às ve zes com zin co as so ci a do, re pre sen ta das pela pre sen ça de ga le na e
es fa le ri ta con cen tra das em ní ve is pre fe ren ci a is, de di men sões cen ti mé tri cas.

X Chum bo e Ouro
De li mi ta res tri ta por ção da área de aflo ra men to de me tas se di men tos as so ci a dos a me ta vul câ ni cas áci das a
in ter me diá ri as do Gru po Sal gue i ro, de ida de ne o pro te ro zói ca. No lo cal, é co mum a pre sen ça de fi lões
quart zo sos, al guns de les con ten do mi ne ra li za ções au rí fe ras. As zo nas mi ne ra li za das são ca rac te ri za das pela
as so ci a ção de ouro, cal co pi ri ta, ga le na, es fa le ri ta, pi ri ta e he ma ti ta.

XI Fer ro/Ti tâ nio/Cromo
Abran ge li tó ti pos do Com ple xo Par na mi rim, onde pre do mi nam or tog na is ses to na lí ti cos a gra no di o rí ti cos,
con ten do cor pos len ti cu la res de ro chas ul tra má fi cas, de pro vá vel na tu re za eclo gí ti ca, e mi né rio de fer ro
ti ta na do. Asso ci a dos às ul tra má fi cas ocor rem ní ve is de cro mi ti to, de es pes su ra mé tri ca e com pri men to ain da
não ava li a do.

XII (a,b) Ferro

Encer ram áre as de ex po si ção de ro chas vul ca no-sedimentares do Gru po Ca cho e i ri nha (XIIa), de ida de
ne o pro te ro zói ca, onde os ho ri zon tes com fer ro acham-se re la ci o na dos a me ta pe li tos me ta mor fi za dos do
Com ple xo Gran je i ro (XIIb), e a as so ci a ção dos ní ve is mi ne ra li za dos com ro chas me t a bá si cas/me ta ul tra bá si cas,
pro por ci o nan do à área uma po ten ci a li da de me ta lo ge né ti ca para mi ne ra li za ções de ouro.

XIII (a,b) Tal co/Amianto

A Área XIIIa cor res pon de a por ções ocu pa das por li to ti pos da se qüên cia plu to no-vulcano-sedimentar do
Com ple xo Gran je i ro (XIIIa), de ida de ar que a na, por ta do res de de pó si tos, de di men sões va ri a das, de ami an to
e tal co, re la ci o na dos a pro ces sos de al te ra ção hi dro ter mal de ro chas má fi co-ultramáficas. Na Área XIIIb, os
ja zi men tos de tal co re gis tra dos ocor rem as so ci a dos a cor pos len ti cu la res de cal cá rio me ta mór fi co do
Com ple xo Ja gua re ta ma, de ida de pa le o pro te ro zói ca.

XIV (a,b) Gra ni tos e Ro chas Ornamentais
Granitóides pórfiros de tonalidade cinza das regiões de Mel e São Paulo (XIVa) e granodioritos e monzonitos de 
tons róseos, contendo autólitos de grandes dimensões de diorito e quartzo diorito de tonalidade esverdeada
(XIVb).

XV Cobre

Abrange porções de áreas ocupadas por litotipos da seqüência vulcano-sedimentar que preenche a pequena
bacia transtensiva de Mandacaru, de idade eocambriana. São conhecidas algumas ocorrências de cobre,
destacando-se dois tipos de mineralizações, um de caráter sedimentar, com filmes de malaquita e
disseminações de pirita nos planos de acamadamento dos pelitos; e o outro, relacionado a rochas int rusivas
ácidas que cortam a seqüência sedimentar.

XVI Argila Área de várzea da planície aluvial do rio Trussu, onde diversas olarias utilizam argila para cerâmica vermelha.
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Qu a dro 4.9 – Áre as de po ten ci a li da de mi ne ral e seus prin ci pa is me ta lo tec tos.

Área Indícios de
Mineralizações

Metalotectos Unidade Tectono/
Estratigráfica

I
 (a,b) Fos fa to 

Ho ri zon tes mi ne ra li za dos em 
fos fa to, as so ci a dos a se di -
men tos da For ma ção  Pi men -
te i ras.

Zo nas de con ta to su pe ri or e in -
fe ri or da  For ma ção Pi men te i -
ras.

Si né cli se do Par na í ba

II
(a,b)

Cal cá rio
 Do lo mí ti co

Len tes de cal cá rio me ta mór -
fi co, en ca i xa das  em gna is -
ses de alto grau me ta mór fi -
co.

Ter re no Ce a rá

III Cal cá rio 
Do lo mí ti co

Len tes de cal cá rio me ta-
mór fi co, as so ci a das a xis tos
e  quart zi tos.

Áre as de ex po si ção de se-
qüên ci as ma ri nho pla ta -
formais.

Ter re no Ce a rá

IV
(a,b)

Cal cá rio/Már mo re
Len tes de cal cá rio e már mo -
re, re la ci o na das a me ta pe li -
tos.

Áre as de ex po si ção de lito ti -
pos do Gru po Orós.

Ter re no Orós-
Ja gua ri be

V Mag ne si ta/Cal cá -
rio Do lo mí ti co

Len tes de mag ne si ta e cal cá -
rio, as so ci a das a me ta pe li tos 
e  me ta vul câ ni cas

Ní ve is de me ta vul câ ni cas áci -
das a in ter me diá ri as.

Ter re no Orós-
Ja gua ri be

VI Ba ri ta e Co bre Ní ve is  sul fe ta dos  as so ci a -
dos a se di men tos pe lí ti cos
an qui me ta mór fi cos.

Fa lhas rúp te is/rúp til-dúcteis,
com al te ra ção hi dro ter mal.

Fra tu ras de ex ten -
são, re la ci o na das à
tec tôni ca trans -
corren te

Ba cia do Co co ci

VII Cal cá rio Cal cí ti co Ho ri zon tes car bo ná ti cos as -
so ci a dos a pe li tos.

Ba cia do Ara ri pe

VIII
(a,b)

Gip si ta e Cal cá rio 
Cal cí ti co

Len tes de gip si ta, as so ci a -
das a se di men tos pe lí ti cos. For ma ção San ta na

Ba cia do Ara ri pe

IX Chum bo
 e Cal cá rio

Ho ri zon tes car bo ná ti cos as -
so ci a dos a  se di men tos pe lí -
ti cos.

For ma ção San ta na Ba cia do Ara ri pe

X Chum bo e Ouro
Ve i os de quart zo cor tan do
lito ti pos da se qüên cia me ta -
vul ca no-sedimentar.

Alte ra ções hi dro ter ma is as so -
ci a das a zo nas de fa lha/ci sa -
lha men to.

Ter re no Pi an có-
Alto Brí gi da

XI Fer ro/Ti tâ nio/
Cro mo

Cor pos len ti cu la res de ro -
chas ul tra má fi cas de na tu re -
za eclo gí ti ca, às ve zes com
ní ve is de cro mi ti to as so ci a -
dos.

Zo nas de ci sa lha men to com
al te ra ções hi dro termais as so-
ci a das.

Frag men to Ica i ça ra

XII
(a,b) Fer ro

BIFs as so ci a dos a me ta bá si -
cas e me ta ul tra bá si cas.

Se di men tos vul ca no-químico
exa la ti vos e tu fos

Ter re no Gran je i ro

XIII
(a,b)

Tal co

Asso ci a ção de ro chas má fi -
cas/ul tra má fi cas me ta mor fi -
za das com or tog na is ses cal -
ci-sódicos in tru di dos por me -
ta gra ni tói des.

Zo nas de ci sa lha men to com 
al te ra ções   hi dro ter ma is as so -
ci a das.

Pos sí ve is al te ra ções 
hi dro ter ma is as so ci -
a das a cor pos
granitóides al ca li nos 
ne o pro te ro zói cos.

Ter re nos Gran je i ro e
Ce a rá Cen tral

XIV
(a,b)

Gra ni tos e
 Ro chas Orna -

men ta is

Cor pos de ro chas gra ni tói -
des as so ci a dos ou não a au -
tó li tos de com po si ção bá si ca 
a in ter me diá ria.

Gra ni tói des Ne o pro -
te ro zói cos

XV Co bre
Ní ve is sul fe ta dos as so ci a dos 
a se di men tos pe lí ti cos an qui -
me ta mór fi cos e/ou ro chas
áci das in tru si vas.

Zo nas de con ta to de ro chas
gra ni tói des al ca li nas   com lito -
ti pos de se qüên cia vul ca no-
se di men tar.

Ba cia de Man da ca ru

XVI Argi la Len tes de ar gi la ao lon go de
vár ze as de rios.

For ma ções
Su per fi ci a is



lar ro el (1990) como ro chas eclo gí ti cas, cons ti tu í -
das es sen ci al men te por on fa ci ta e gra na da, sem
pla gi o clá sio, hos pe dan do mi ne ra li za ções fer -
ro-titanadas  e  cro mi tí fe ras  (Área XI). For mam  
áre as de di men sões re du zi das, pelo me nos ao ní -
vel de co nhe ci men to atu al, mas de gran de in te -
res se, tan to do pon to de vis ta ci en tí fi co, quan to
me ta lo ge né ti co, con si de ran do a as so ci a ção li to -
ló gi ca e os in dí ci os de mi ne ra li za ção iden ti fi ca -
dos na área.

4.6.5 Ter re no Pi an có-Alto Brí gi da

Tem ex pres si va área de ex po si ção, ocu pan do 
qua se todo o qua dran te su des te da Fo lha Ja -
gua ri be SW e se en con tra par ci al men te co ber ta
por se di men tos me so zói cos da Ba cia do Ara ri -
pe.

Sua po ten ci a li da de me ta lo ge né ti ca está mais
re la ci o na da às se qüên ci as su pra crus ta is (gru pos
Ca cho e i ri nha e Sal gue i ro), que pos su em ca rá ter
me ta vul ca no-sedimentar e ida de ne o pro te ro zói -
ca. Nos do mí ni os do Gru po Ca cho e i ri nha fo ram in -
di vi du a li za das duas áre as (XVb) para co bre e uma 
para fer ro (Área XIIa), am bas com po ten ci a li da de
mo de ra da a alta, já que, além de exi bi rem con tex -
to ge o ló gi co fa vo rá vel, con têm vá ri os in dí ci os di -
re tos des ses bens mi ne ra is. Já no âm bi to do Gru -
po Sal gue i ro acha-se re gis tra da so men te uma
área po ten ci al para ouro e chum bo, lo ca li za da no
ex tre mo-sudeste da fo lha e de di men sões bas tan -
te re du zi das, onde acham-se plo ta das ocor -
rências de ouro, chum bo e fer ro. No que se re -
laciona às ro chas mais an ti gas, re pre sen ta das por 
se qüên ci as gnáis si co-migmatíticas, com res tos
de pa ra de ri va das, foi se le ci o na da uma área com
po ten ci a li da de mo de ra da a alta para cal cá rio me -
ta mór fi co (Área IIb), no ex tre mo-sul da fo lha.

4.6.6 Ter re no Gran je i ro

Esse ter re no se ca rac te ri za pela pre do mi nân cia
de or tog na is ses de com po si ção to na lí ti ca a gra -
nodiorítica, com su bor di na da pre sen ça de ho ri zon -
tes trond hje mí ti cos (su í te TTG) no seio dos qua is são 
en con tra dos, sob a for ma de me ga xe nó li tos, res tos
de se qüên ci as su pra crus ta is ar que a nas, cons ti tu in -
do uma as so ci a ção vul ca no-sedimentar exa la ti va
de mé dio a alto grau. É co mum a pre sen ça de cor -
pos de me ta bá si cas an fi bo li ti za das de afi ni da de to -

le i í ti ca, me ta ul tra bá si cas, as so ci a das a xis tos,
quart zi tos, me ta cher tes, for ma ções fer rí fe ras ban -
da das e, su bor di na da men te, ro chas car bo ná ti cas,
po den do re pre sen tar res tos de cros ta oceâ ni ca an ti -
ga.

Esse do mí nio cir cuns cre ve duas áre as mi ne ra li -
za das/pre vi si o na is (áre as XIIb e XIII), com po ten ci -
a li da de mo de ra da a alta, para fer ro e tal co/ami an to, 
res pec ti va men te, onde acham-se re gis tra dos di -
ver sos ja zi men tos des ses bens mi ne ra is. Além dis -
so, de ve-se des ta car, como me ta lo tec tos in fe ri dos,
a pre sen ça de cor pos in tru si vos de gra ni tói des al -
ca li nos e zo nas de ci sa lha men to dúc til, aos qua is
po dem se as so ci ar pro ces sos de me tas so ma tis mo
e/ou hi dro ter ma lis mo, res pon sá ve is pela ge ra ção
de  mi ne ra li za ções de sul fe tos de me ta is bá si cos e,
em me nor pro ba bi li da de, de ouro.

4.6.7 Ter re no Orós-Jaguaribe

Tem seu ma i or in te res se me ta lo ge né ti co re la ci o na do 
à sua se qüên cia su pra crus tal (Gru po Orós), cons ti tu í da
por uma as so ci a ção plu to no-vulcano-sedimentar, de -
po si ta da em uma am biên cia que se ini cia pela im plan -
ta ção de rif te in tra con ti nen tal, evo lu in do até a for ma ção
de uma ba cia ma ri nha rasa, con for me evi den ci a do pela 
pre sen ça de se qüên ci as ti pi ca men te ma ri -
nho-plataformais, como na re gião com pre en di da en tre
as ci da des de Fa ri as Bri to e Ca ri ús, no Esta do do Ce a -
rá. Des sa for ma, seus li to ti pos cons ti tu in tes são re pre -
sen ta dos por gna is ses, me ta pe li tos e me tap sa mi tos in -
ter ca la dos com ho ri zon tes de me ta vul câ ni cas áci das a
bá si cas, oca si o nal men te in ter me diá ri as, e cor pos de
or tog na is ses por fi rí ti cos.

Nes se con tex to, fo ram in di vi du a li za das qua tro
áre as para cal cá rio me ta mór fi co e/ou már mo re
(áre as IVa e IVb) e a Área V, con si de ra da de po ten -
ci a li da de va ri an do de ba i xa a alta para mag ne si ta,
que cons ti tui um bem mi ne ral de sig ni fi ca ti va im -
por tân cia para a re gião. Essa úl ti ma área ocu pa
uma fa i xa re la ti va men te ex ten sa e es tre i ta, que se
pro je ta des de as pro xi mi da des da ci da de de Ju cás 
até a bar ra gem de Orós, ao lon go da qual es tão im -
plan ta das al gu mas mi nas em ati vi da de. Ape sar da
im por tân cia da mag ne si ta para a eco no mia da re -
gião, a área ain da ca re ce de es tu dos mais de ta lha -
dos vi san do uma me lhor ca rac te ri za ção me ta lo ge -
né ti ca e o es ta be le ci men to dos prin ci pa is me ta lo -
tec tos con tro la do res das mi ne ra li za ções. Estu dos
mais re cen tes (Pa ren te, 1995) atri bu em-lhe uma
ori gem se di men tar.
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4.6.8 Ter re no Ce a rá Cen tral

No âm bi to des se ter re no são dis tin gui dos três
do mí ni os li to ló gi cos prin ci pa is. O mais an ti go cir -
cuns cre ve áre as com for mas li ge i ra men te dô mi cas
ou nú cle os pre en chi dos por or tog na is ses de com -
po si ção va ri an do de to na lí ti ca a gra no di o rí ti ca,
con ten do cor pos len ti cu la res des con tí nu os de me -
ta bá si cas/me ta ul tra bá si cas an fi bo li ti za das, aos
qua is se as so ci am pe que nos ja zi men tos de tal co
(Área XIIIb), como ocor re nas pro xi mi da des da ser -
ra do Maia, no qua dran te nor des te da fo lha. Se -
gue-se uma am pla re gião do mi na da por ro chas pa -
ra de ri va das mig ma ti za das, às qua is se as so ci am
di ver sos cor pos de ro chas gra ni tói des in ten sa men -
te de for ma das, com ida de pa le o pro te ro zói ca, me -
ta lo ge ne ti ca men te des pro vi da de ma i or in te res se.
Por fim, há uma se qüên cia su pra crus tal, es sen ci al -
men te pa ra de ri va da, re pre sen ta da por li to ti pos do
Gru po Ce a rá, onde se des ta ca uma as so ci a ção
xis to-quartzito-carbonática, de po si ta da em am bi -
en te ma ri nho-plataformal, por ta do ra de im por tan -
tes áre as com po ten ci a li da de mo de ra da a alta para 
mi ne ra li za ções de cal cá rio me ta mór fi co (áre as IIIa
e IIIb).

4.6.9 Ter re no Ce a rá

Ocu pa uma por ção re la ti va men te pe que na da
re gião cen tro-norte da fo lha e apre sen ta-se cons ti -
tu í do es sen ci al men te por ro chas de alto grau me ta -
mór fi co, per ten cen tes ao Com ple xo Cru ze ta, de
pro vá vel ida de ar que a na, e Com ple xo Pa ram bu,
do Pa le o pro te ro zói co.

O Com ple xo Cru ze ta, na re gião, tem área de ex -
po si ção re la ti va men te re du zi da e com pre en de or -
tog na is ses to na lí ti cos a gra no di o rí ti cos in trin se ca -
men te as so ci a dos a cor pos len ti cu la res de me ta -
ba si tos e me ta ul tra ba si tos, in tru di dos por gra ni tói -
des de ida des dis tin tas. Do pon to de vis ta me ta lo -
ge né ti co, acha-se des pro vi do de ma i o res  in te -
resses, me re cen do des ta que so men te a as so ci a ção
de seus lito ti pos a zo nas de ci sa lha men to e cor pos
gra ni tói des al ca li nos, que po dem fun ci o nar como
me ta lo tec tos pro vá ve is, quan do ge ram pro ces sos de 
me tas so ma tis mo e al te ra ções hi dro ter ma is, ca pa zes

de pro du zir mi ne ra li za ções de in te res se eco nô mi co,
no ta da men te de tal co e sul fe tos de me ta is bá si cos.

Qu an to ao Com ple xo Pa ram bu, for ma do por
as so ci a ção de or tog na is ses com ro chas pa ra de -
ri va das de alto grau, en cer ra áre as de di men sões 
re du zi das, com po ten ci a li da de va ri an do de ba i xa 
a mo de ra da para cal cá rio me ta mór fi co (Área IIa).

4.6.10  Mag ma ti tos Ne o pro te ro zói cos

No âm bi to da fo lha ora apre sen ta da, é bas tan te
co mum, ao lon go de toda a área de ex po si ção de
ro chas pré-cambrianas, a pre sen ça de cor pos gra -
ní ti cos, de di men sões va riá ve is, che gan do a for mar 
ba tó li tos, exi bin do to na li da des dis tin tas e as pec tos
tex tu ra is di ver sos, o que lhes atri bui ca rac te rís ti cas
bas tan te fa vo rá ve is ao uso como ro cha or na men tal. 
Nes se sen ti do fo ram in di vi du a li za das cin co áre as
(Área XIV) com fa vo ra bi li da de ele va da para con ter
mi ne ra li za ções des sa na tu re za.

A ma i or de las lo ca li za-se, apro xi ma da men te, na
por ção cen tral da fo lha e abran ge toda a re gião
com pre en di da en tre as ci da des de Pa dre Mar cos,
no Pi a uí, até Ca ri ús, no Ce a rá, des ta can do, como de 
ma i or in te res se, a re gião si tu a da nas pro xi mi da des
de Assa ré, de vi do à ocor rên cia de gran des au tó li tos
de ro chas de com po si ção bá si ca a in ter me diá ria,
dan do à ro cha, que no res tan te da área pos sui to na -
li da de ró sea a es bran qui ça da, uma co lo ra ção pre ta
a es ver de a da, mais pro cu ra da para uso or na men tal.

Ou tra área de in te res se si tua-se na re gião com -
pre en di da en tre Sa bo e i ro e Ai u a ba, onde ocor re um
gran de ma ci ço de ro cha gra ní ti ca, com co lo ra ção
va ri an do de cin za a ró sea e tex tu ra gros sa a por fi rói -
de, mais ou me nos iso tró pi ca. A pre sen ça de al gu -
mas va ri a ções fa ci o ló gi cas, onde a ro cha ad qui re
uma co lo ra ção mais es bran qui ça da, po dem vir a se
tor nar áre as de in te res se para fins or na men ta is.

Por fim, tam bém foi con si de ra da como de po ten ci a li -
da de mo de ra da a alta para ro cha or na men tal uma área
com pre en di da en tre a ser ra do Maia e a lo ca li da de de
Trus su, no qua dran te nor des te da fo lha. Englo ba, en tre
ou tros de di men sões mais re du zi das, os ma ci ços de
São Pa u lo e Mel, que são cons ti tu í dos por gra ni tos mu i -
to pou co de for ma dos, com to na li da des va ri an do de
cin za a es bran qui ça da e tex tu ra gros sa a por fi rói de.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Con clu sões

O pre sen te tra ba lho, par te in te gran te do Pro gra -
ma Le van ta men tos Ge o ló gi cos Bá si cos do Bra sil – 
PLGB, em exe cu ção pelo Ser vi ço Ge o ló gi co do
Bra sil – CPRM, con sis tiu na  in te gra ção e atu a li za -
ção de to dos os tra ba lhos li ga dos a ma pe a men tos
ge o ló gi cos e me ta lo ge né ti cos an te ri or men te exe -
cu ta dos na Fo lha Ja gua ri be SW, in clu in do tam -
bém, no vas in for ma ções de cam po e es cri tó rio/la -
bo ra tó rio tra ta dos se gun do me to do lo gi as es pe cí -
fi cas, cu jos re sul ta dos fi na is acham-se re gis tra -
dos nas car tas, ge o ló gi ca e me ta lo ge né ti ca/pre vi -
si o nal, es ca la 1:500.000.

Con si de ran do o ca rá ter mul ti dis ci pli nar das ati vi -
da des exe cu ta das, pro ce deu-se a re da ção do pre -
sen te ca pí tu lo, con ten do as prin ci pa is con clu sões
so bre os di fe ren tes te mas abor da dos.

No que se re la ci o na aos as pec tos ge o ló gi cos, o
qua dro es tra ti grá fi co pre sen te na fo lha em es tu do
está re pre sen ta do, na sua gran de ma i o ria, por con -
jun tos de ro chas pré-cambrianas, de ida de e na tu -
re za di ver sas, grau me ta mór fi co va riá vel e dis tin tos
pa drões es tru tu ra is, or ga ni za dos em com ple xos
ar ran jos li to es tru tu ra is. Mes mo as sim, ba se a do em
cri té ri os tais como: cons ti tu i ção li to ló gi ca, re gi mes
de for ma ci o na is, me ta mor fis mo, ge o cro no lo gia e

evo lu ção ge o ló gi ca, pro ce deu-se a sub di vi são da
fo lha em dois gran des do mí ni os tec to -
no-geológicos, se pa ra dos pelo Li ne a men to Pa tos,
de no mi nan do de Ce a ren se aque le si tu a do a nor te
des se li ne a men to, e de Do mí nio da Zona Trans ver -
sal, o ou tro.

No âm bi to do Do mí nio Ce a ren se fo ram in di vi du a -
li za dos os ter re nos tec to no-estratigráficos: Aca raú,
Ce a rá, Ce a rá Cen tral, Orós-Jaguaribe e Gran je i ro,
aqui con si de ra dos como en ti da des ge o ló gi cas li mi -
ta das por zo nas de ci sa lha men to e/ou fa lhas de ex -
ten são re gi o nal. Cada uma des sas en ti da des se ca -
rac te ri za por his tó ria ge o ló gi ca pró pria, di fe ren te da
dos ter re nos ad ja cen tes. Já no Do mí nio da Zona
Trans ver sal fo ram iden ti fi ca dos, o Ter re no Pi an -
có-Alto Brí gi da e o Frag men to Ica i ça ra.

 O Ter re no Aca raú pos sui uma evo lu ção res tri ta ao
tem po pa le o pro te ro zói co a ar que a no. Sua cons ti tu i -
ção é for ma da por ro chas de alto grau me ta mór fi co,
onde as ro chas mais an ti gas são re pre sen ta das por
or tog na is ses to na lí ti cos a gra no di o rí ti cos ca pe a dos
por pa ra de ri va das de alto grau, for ma das por pa rag -
na is ses mig ma ti za dos, con ten do len tes de cal cá rio
me ta mór fi co e cal cis si li cá ti cas, as so ci a dos a cor pos
ta bu la res de or tog na is ses e le u co gra ni tói des.

O Ter re no Ce a rá tem pou ca re pre sen ta ti vi da de
na área, ocor ren do so men te na sua por ção cen -
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tro-norte e apre sen ta-se cons ti tu í do por lit oti pos do
Com ple xo Cru ze ta, de ida de ar que a na.

O Ter re no Ce a rá Cen tral é li mi ta do pe las zo nas
de ci sa lha men to de Se na dor Pom peu, a nor te, e
Ai u a ba, a sul. Seu em ba sa men to é for ma do por
me ta to na li tos a gra no di o ri tos de ida de ar que a na,
e pa rag na is ses mig ma ti za dos do Com ple xo Aco -
pi a ra, do Pa le o pro te ro zói co, so bre pos to pela se -
qüên cia ma ri nho-plataformal do Gru po Ce a rá,
con si de ra da de ida de me so pro te ro zói ca.

O Ter re no Orós-Jaguaribe ocu pa qua se toda a
fa i xa cen tral da fo lha, es tan do li mi ta do, a nor te,
pela Zona de Ci sa lha men to de Ai u a ba, e, a sul, pela 
Zona de Ci sa lha men to Fa ri as Bri to. É cons ti tu í do
por um em ba sa men to for ma do por ro chas gnáis si -
co-migmatíticas com po nen tes dos complexos Ja -
gua re ta ma e São Ni co lau, de ida de pa le o pro te ro -
zói ca, so bre o qual se im plan ta ram as se qüên ci as
vul ca no-sedimentares me so pro te ro zói cas de Orós
e Ipu e i ri nha, que, em al guns lo ca is exi bem evi dên -
ci as de de po si ção em am bi en te de rif te in tra con ti -
nen tal, en quan to em ou tros, se apre sen ta como tí -
pi ca se qüên cia ma ri nho-plataformal.

O Ter re no Gran je i ro cons ti tui-se de um subs tra to
for ma do por uma as so ci a ção vul ca no-sedimentar,
po den do ser in ter pre ta da como frag men to de cros -
ta oceâ ni ca an ti ga (Com ple xo Gran je i ro). Seus lito -
ti pos cons ti tu in tes acham-se in tru di dos e/ou as si -
mi la dos por or tog na is ses de com po si ção to na lí ti ca
a gra no di o rí ti ca, com su bor di na da pre sen ça de ho -
ri zon tes trond hje mí ti cos, de ida de ar que a na, so bre
o qual se de po si ta ram as se qüên ci as me tas se di -
men ta res, com al gu ma con tri bu i ção vul câ ni ca, de
Ca i pu e La vras da Man ga be i ra, con si de ra das de
ida de ne o pro te ro zói ca.

No âm bi to do Do mí nio da Zona Trans ver sal, o
Frag men to Ica i ça ra ocor re no qua dran te su des te
da fo lha e se apre sen ta sob a for ma de um nú cleo
an ti for mal, cons ti tu í do por ro chas de mé dio a alto
grau me ta mór fi co; de pro vá vel ida de pa le o pro te ro -
zói ca, en vol vi do por me tas se di men tos ne o pro te ro -
zói cos dos gru pos Ca cho e i ri nha e Sal gue i ro. Do
pon to de vis ta li to es tra ti grá fi co, é for ma do por uma
uni da de de com po si ção gnáis si co-migmatítica
(Com ple xo Par na mi rim) e ou tra, es sen ci al men te
me tas se di men tar, pe lí ti co-carbonática, de no mi na -
da Com ple xo Bar ro. Todo esse con jun to se acha in -
tru di do por cor pos ta bu la res de or tog na is ses de
com po si ção gra ní ti ca a gra no di o rí ti ca.

O Ter re no Pi an có-Alto Brí gi da tem am pla re pre -
sen ta ti vi da de na fo lha, ocu pan do qua se todo o seu
qua dran te su des te, e a sua li to es tra ti gra fia é com -
pos ta por um com ple xo me ta plu tô ni co ba sal so bre

o qual se de po si ta ram me ta-ritmitos com ho ri zon tes 
de me ta vul câ ni cas do Com ple xo Ri a cho Gra va tá,
de ida de me so pro te ro zói ca, a se qüên cia ter rí ge na
pe lí ti ca do Gru po Sal gue i ro e os me ta tur bi di tos de
ba i xo grau me ta mór fi co que com põem o Gru po Ca -
cho e i ri nha.

Ao lon go de toda a re gião da Fo lha Ja gua ri be SW 
ocu pa da por ro chas pré-cambrianas é no tó ria a
abun dân cia de ro chas gra ní ti cas ne o pro te ro zói -
cas, cu jos po si ci o na men tos fo ram fe i tos com base
em cri té ri os cro no es tru tu ra is em re la ção às gran -
des es tru tu ras (zo nas de ci sa lha men to trans cor ren -
tes) ge ra das du ran te a tec to gê ne se bra si li a na.
Des sa for ma fo ram agru pa das em gra ni tói des cedo 
a sin, tar di a pós e pós-tectônicos, de acor do, prin -
ci pal men te, com a in ten si da de de de for ma ção a
que fo ram sub me ti das, mor fo lo gia dos cor pos e re -
la ci o na men to com as ro chas en ca i xan tes.

Como re pre sen tan tes do Fa ne ro zói co, ocor rem
se di men tos an qui me ta mór fi cos do Gru po Rio Jucá, 
de ida de eo cam bri a na; se di men tos pa le o zói cos da 
Ba cia do Par na í ba, cons ti tu in tes das for ma ções 
Ja i cós, Pi men te i ras, Ca be ças, Lon gá e Poti; se di -
men tos me so zói cos das ba ci as do Ara ri pe, Igua tu,
Lima Cam pos, Ma lha da Ver me lha e La vras da Man -
ga be i ra; além das for ma ções su per fi ci a is, for ma -
das por ro chas tér cio-quaternárias e alu viões re -
cen tes. Ain da com re la ção ao Fa ne ro zói co, me re ce 
re gis tro o mag ma tis mo bá si co fis su ral, de ida de ju -
ro-cretácea, res pon sá vel pela ge ra ção de di ques,
dis per sos ao lon go de toda a fo lha, e so le i ras de
diabásio, de ocor rên cia mais con cen tra da nas re -
giões ocu pa das pe las ba ci as se di men ta res.

Do pon to de vis ta de for ma ci o nal, o es tu do in te -
gra do de ele men tos de meso e ma cro es ca la per mi -
te atri bu ir à área uma his tó ria evo lu ti va po li cí cli ca,
for ma da em pelo me nos dois ci clos ge o di nâ mi cos
prin ci pa is. Um, mais an ti go, de pro vá vel ida de
paleoproterozóica, cor re la ci o ná vel ao Tran sa ma zô -
ni co, res pon sá vel pela ge ra ção de es tru tu ras bas -
tan te pe ne tra ti vas, com fo li a ções, na ma i o ria das ve -
zes de ba i xo ân gu lo, su ge rin do a atu a ção de uma
tec tô ni ca con ver gen te, em re gi me tan gen ci al dúc til.
O ou tro, re la ci o na do ao Ci clo Bra si li a no, é res pon sá -
vel por um con jun to de es tru tu ras si mi la res às ge ra -
das em cin tu rões de ci sa lha men to dúc te is a dúc -
til-frágeis, sob um re gi me con ver gen te do tipo trans -
cor ren te-oblíquo, pre fe ren ci al men te dex tró gi ro.

A aná li se me ta lo ge né ti ca-previsional, exi biu um
qua dro bas tan te di ver si fi ca do, mos tran do um in -
trín se co re la ci o na men to com os prin ci pa is ca rac te -
res ge o ló gi cos iden ti fi ca dos na área. Com a se le -
ção das 16 áre as de in te res se pros pec ti vo para
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bens mi ne ra is como: ami an to, ar gi la, ba ri ta, cal cá -
rio, chum bo, co bre, fer ro, fos fa to,  gip si ta, mag ne si -
ta, ro chas or na men ta is e tal co, fi cou de mons tra do
que a vo ca ção me ta lo ge né ti ca da re gião está  for -
te men te di re ci o na da para mi ne ra is e ro chas in -
dustriais.

No que se re la ci o na aos as pec tos me to do ló gi -
cos uti li za dos, os re sul ta dos al can ça dos, ex pres -
sos, prin ci pal men te, nos ma pas fi na is, apre sen ta -
dos  ane xo, onde é fa cil men te per cep tí vel a sig ni fi -
ca ti va me lho ria do ní vel de co nhe ci men to ge o ló gi -
co da re gião, evi den ci am a im por tân cia da aná li se
in te gra da de mé to dos ge o ci en tí fi cos mul ti te má ti -
cos, apo i a da por no vas in for ma ções for ne ci das por 
vi a gens de cam po, aná li ses la bo ra to ri a is e mo der -
nas téc ni cas de pro ces sa men to di gi tal.

5.2  Re co men da ções

Con si de ran do a ex tre ma ne ces si da de de me lho -
r ia no ní  vel de co nhe ci men to ge o ló gi -
co-metalogenético da Re gião Nor des te do Bra sil,
no ta da men te nos es ta dos do Ce a rá e Pi a uí, apre -
sen ta-se, a se guir, al gu mas re co men da ções que
vi sam, além da elu ci da ção de al guns pro ble mas de 
or dem ge o ló gi ca ain da pen den tes no âm bi to da
Fo lha Ja gua ri be SW, um me lhor di re ci o na men to no
es ta be le ci men to de li nhas bá si cas para es tu dos de 
pros pec ção mi ne ral na Re gião Nor des te, como um
todo.

– Pro mo ver ma pe a men to ge o ló gi co em es ca la
de ma i or de ta lhe, de di can do  aten ção es pe ci al aos
as pec tos li to quí mi cos e pe tro ge né ti cos dos cor pos

mag má ti cos, nas áre as ocu pa das por uni da des ar -
que a nas, no ta da men te as cons ti tu in tes do Ter re no
Gran je i ro, con si de ran do sua po ten ci a li da de me ta -
lo ge né ti ca para mi ne ra li za ções de ouro e sul fe tos
de me ta is bá si cos e, mais re mo ta men te, ouro.

– Pro mo ver tra ba lhos es pe cí fi cos nas áre as de
ex po si ção dos prin ci pa is cor pos gra ni tói des, vi -
san do sua uti li za ção como ro chas or na men ta is,
tra ba lhos es ses en vol ven do ma pe a men to ge o ló -
gi co de de ta lhe e es tu dos de ca rac te ri za ção tec -
no ló gi ca.

– Incen ti var a re a li za ção de es tu dos de cu nho
mais ci en tí fi co por par te de pes qui sa do res li ga dos
a uni ver si da des, vi san do a so lu ção de pro ble mas
es pe cí fi cos, di fí ce is de se rem re sol vi dos em le van -
ta men tos ge o ló gi cos re gi o na is.

– Esten der a exe cu ção de es tu dos de in te gra -
ção/atu a li za ção ge o ló gi co-metalogenética, para
ou tras fo lhas, vi san do a co ber tu ra de toda a Re gião
Nor des te do Bra sil.

– Esta be le cer a re a li za ção de um pro gra ma es -
pe cí fi co de ge o cro no lo gia para as áre as de ro chas
pré-cambrianas dos es ta dos do Ce a rá e Pi a uí, to -
tal men te ca ren tes des sas in for ma ções, po den do
ser uti li za do o mé to do Pb/Pb por eva po ra ção de zir -
cão, con si de ran do sua acu ra ci da de para le van ta -
men tos re gi o na is, ba i xo cus to e sim pli ci da de ope -
ra ci o nal re la ti va.

– Pro mo ver ações no sen ti do de in ten si fi car o co -
nhe ci men to gra vi mé tri co re gi o nal, tão es cas so no
Esta do do Ce a rá.

– Me lho rar a efi cá cia do apo io ana lí ti co atra vés
do au men to da ca pa ci ta ção téc ni ca e ope ra ci o nal
dos la bo ra tó ri os.
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ILUSTRAÇÕES FOTOGRÁFICAS



Foto 1

JG-274 – Hornblenda-biotita granito, grosseiro (N�1b),
porfirítico, isotrópico, com fenocristais de K-feldspato
de até 7cm de comprimento. Parece existir uma fase

tardia de crescimento de K-feldspato, pois
apresentam-se, também, sobre dique de aplito
que corta o granito. Domínio Zona Transversal,
Terreno Piancó-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-V,

10km a noroeste de Bodocó-PE.

Foto 2

JG-239 – Granito porfirítico (N�2b), com fenocristais
centimétricos de K-feldspato. Notar presença de

autólito de quartzo diorito pórfiro foliado e orientado
segundo D3 (N50°E). Domínio Zona Transversal,
Terreno Piancó-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-V,

sudeste de Ouricuri-PE.

Foto 3

JG-255 – Piroxenito (N�3c) intrudido por magmatismo
granítico tardio. Domínio Zona Transversal, Terreno

Piancó-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-IV, 15km a norte
de Ouricuri-PE.

Foto 4

JG-474 – Filito esverdeado, pertencente ao Grupo
Cachoeirinha, maciço, cortado por metavulcânica

ácida, porfirítica. Domínio Zona Transversal, Terreno
Piancó-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-III, 9km a norte

de Juazeiro do Norte-CE, em direção a Granjeiro,
no Ceará.



Foto 6

JG-303 – Filito esverdeado, pertencente ao Grupo
Cachoeirinha (Nc). Exibe típica forma de ocorrência,

deformado por D3 e define um contato tectônico com o
Complexo Parnamirim. Leitos centimétricos de

composição quartzo-feldspática, indicam cinemática
dextral. Domínio Zona Transversal, Terreno Pian-

có-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-V, 15km a sudeste
do povoado Boqueirão-PE, entre Bodocó e Exú,

Estado de Pernambuco.

Foto 5

JG-299 – Andaluzita-estaurolita-biotita xisto hornfelse
pertencente ao Grupo Cachoeirinha (Nc).

Rocha de metamorfismo de contato, a partir da
intrusão do granito de Bodocó, Domínio Zona

Transversal, Terreno Piancó-Alto Brígida, local situado
a nordeste da cidade de Bodocó-PE.

Foto 7

JG-340 – Filito cinza-esverdeado, pertencente ao
Grupo Salgueiro (Ns), crenulado, apresentando finos

leitos de quartzo de segregração metamórfica.
Foliação tangencial, indicando tectônica compressiva,

tendo sido observada vergência tectônica para
sudoeste, em contato tectônico, de empurrão, com o
complexo Parnamirim. Domínio Zona Transversal,
Terreno Piancó-Alto Brígida, Folha SB.24-Y-D-V,

leito do riacho da Brígida, povoado Tombo,
Estado de Pernambuco.

Foto 8

JG-24 – Mármore cinza-esbranquiçado, foliação
vertical. Grupo Orós. Explorado como pedra

ornamental e fonte de calcário para produção de
cimento. Domínio Cearense, Terreno Orós-Jaguaribe,

Folha SB.24-Y-A-VI, local Quixaba, sudeste de
Fronteiras-PI.



Foto 9

JG-452 – Metaturbiditos com fragmentos de
metadiamictitos e calcissilicáticas concordantes, em
camadas milimetricamente dispostas. Grupo Orós.

Domínio Cearense, Terreno Orós-Jaguaribe,
Folha SB.24-Y-B-V, 12km a nordeste de Farias Brito,

no Ceará.

Foto 10

JG-462 – Ortognaisse porfirítico com fenocristais
centimétricos de K-feldspato. Granitóide tipo Lima
Campos, idade ca. 1,8Ga, pertencente ao Grupo

Orós. Domínio Cearense, Terreno Orós-Jaguaribe,
Folha SB.24-Y-B-VI, 11km a noroeste de Caipu-CE.

Foto 11

JG-379 – Quartzito caolínico verticalizado, pertencente
ao embasamento da Bacia do Parnaíba. Grupo Ceará.

Domínio Cearense, Terreno Ceará Central.
Folha SB.24-Y-A-III, BR-020, subida da serra dos

Cariris Novos, próximo à divisa CE/PI.

Foto 12

JG-91 – Biotita-muscovita gnaisse paraderivado,
fino, dobrado, aspecto crenulado, afetado por intrusão

de rocha granitóide neoproterozóica. Grupo Ceará.
Domínio Cearense, Terreno Ceará Central. Folha

SB.24-Y-B-IV, 5km a noroeste do povoado
de Barra-CE.



Foto 13

JG-09 – Mármore do povoado de São Julião.
Foliação suborizontal ondulada, formando

sigmóides, associada à fase D1 brasiliana. Notar a
existência de pequenos dobramentos intrafoliais mais
antigos. Complexo São Nicolau. Domínio Cearense,

Terreno Orós-Jaguaribe. Folha SB.24-Y-C-III.

Foto 14

JG-167 – Biotita augen gnaisse granítico com
granada, protomilonitizado, paleoproterozóico.

Os fenocristais sigmoidais de K-feldspato indicam
tectônica transcorrente dextral. Corresponde à
unidade rochas intrusivas (P�1a). Domínio Zona

Transversal, Fragmento Icaiçara. Folha SB.24-Y-D-V,
corte na BR-316, com 7m de altura, 26km a sudeste

de Ouricuri-PE.

Foto 16

JG-445 – Hornblenda-biotita metaquartzo diorito, com
foliação S3 verticalizada, bem desenvolvida, datado

em 1.985Ma. Domínio Cearense, Terreno
Orós-Jaguaribe, Folha SB.24-Y-B-IV, 6,5km a

sudeste do povoado de São Nicolau (12km a sudeste
de Aiuaba), no Estado do Ceará.

Foto 15

JG-412 – Ortognaisses tonalíticos verticalizados,
paleoproterozóicos, foliação S3 relacionada a D3.

Notar veios leucossomáticos (trondhjemitos?)
provenientes de fusão in situ do próprio tonalito.
Terreno Orós-Jaguaribe, Complexo São Nicolau.

Folha SB.24-Y-A-VI, imediações de Pio IX-PI.



Foto 17

JG-79 – Biotita gnaisses, possivelmente
paraderivados, dobrados, com planos axiais e eixos
suborizontais, pertencentes ao Complexo Parambu.

Domínio Cearense, Terreno Acaraú,
Folha SB.24-Y-A-III, BR-020, 15km a sudeste de

Parambu-CE.

Foto 18

JG-53 – Biotita ortognaisse com intercalações de
anfibolitos em camadas centimétricas, pertencente ao
Complexo Granítico-Migmatítico (Pgrmg), próximo ao

contato com o Complexo Parambu. Notar a
intensidade da deformação, registrada pela

presença de espessos mullions, desenvolvidos
paralelamente à foliação S3, bem como Lx

(15°/N50°W) de baixo rake, sugerindo transporte de
massa de sudeste para noroeste. Domínio Cearense,

Terreno Acaraú, 10km a noroeste de Parambu-CE.

Foto 19

JG-144 – Metatonalito com bandamento conspícuo,
foliação suborizontal. Notar a existência de dobras

deitadas, relacionadas à deformação pré-brasiliana.
Complexo Granjeiro. Domínio Zona Transversal,

Terreno Granjeiro, Folha SB.24-Y-C-VI, local
Monte Santo-PI 35km a sudeste de Araripina-PE.

Foto 20

Metatonalito (2.513Ma) com restos de
metabásica e leitos de leucogranitóides e

trondhjemitos, pertencente ao Complexo Granjeiro.
Domínio Cearense, Terreno Granjeiro. Sudoeste de

Granjeiro-CE.
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Listagem dos jazimentos minerais

FOLHA JAGUARIBE – SW (SB.24-Y)
Localização Caracteres do jazimento Dados econômicos

Nº ordem
no mapa

Nº de ref.
(DOCMETA)

Substância
mineral Local Município UF Coordenadas geográficas Rocha encaixante/hospedeira

e/ou associada
Status da mineralização-

Produção/Res./Teores
001 9701 Amianto Arrojado Lavras da Mangabeira CE 39o00’54” 6o41’48” Gnaisse Ocorrência

002 9702 Amianto Sítio Aroeira Lavras da Mangabeira CE 39o09’54” 6o48’18” Gnaisse Ocorrência

003 9703 Amianto Sítio Carrapeteira Lavras da Mangabeira CE 39o11’06o 6o48’54” Gnaisse Ocorrência

004 9704 Amianto Sítio Taquari Lavras da Mangabeira CE 39o09’30” 6o53’18” Gnaisse Garimpo

005 9705 Àmianto Sítio Carrapato Lavras da Mangabeira CE 39o10’30” 6o54’18” Gnaisse Garimpo

006 9706 Amianto Sítio Lagoas Caririaçu CE 39o12’24” 6o55’36” Gnaisse Ocorrência

007 9707 Amianto Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39o13’54” 6o52’48” Xisto Ocorrência

008 9708 Amianto Sítio Santa Maria Caririaçu CE 39o14’54” 6o56’12” Metabásica Ocorrência

009 9709 Amianto Sítio Arão Caririaçu CE 39o16’30” 6o56’6” Metaultrabásica Ocorrência

010 9710 Amianto Sítio Monte Serrat Caririaçu CE 39o14’24” 6o56’48” Anfibolito Ocorrência

011 9711 Amianto Sítio São Lourenço Caririaçu CE 39o19’18” 6o58’00” Migmatito Ocorrência

012 9712 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39o19’48” 6o58’18” Ultrabásicas Ocorrência

013 9713 Amianto Monte Verde Cariús CE 39o20’54” 6o34’00” Migmatito Ocorrência

014 9714 Ametista Sítio Barão Cedro CE 39o10’24” 6o37’48” Gnaisse Ocorrência

015 9715 Ametista Mangabeira Várzea Alegre CE 39o12’06” 6o45’30” Anfibólio gnaisse Ocorrência

016 9716 Ametista Sítio Charneca Cariús CE 39o22’36” 6o43’48” Migmatito Ocorrência

017 9717 Ametista Fazenda Santa Cruz Iguatu CE 39o20’18” 6o10’00” Migmatito Garimpo

018 9718 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39o25’6” 6o35’30” Migmatito Ocorrência

019 9719 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39o25’54” 6o35’42” Migmatito Ocorrência

020 9720 Ametista Sítio São Vicente Cariús CE 39o24’48” 6o45’11” Migmatito Ocorrência

021 9721 Ametista Sítio Bonito Catarina CE 39o52’36” 6o14’18” Biotita gnaisse Garimpo

022 9722 Ametista Guinamuiu Arneiroz CE 40o05’06” 6o20’30” Gnaisse Ocorrência

023 9723 Ametista Cachoeira do Puiu Tauá CE 40o18’18” 6o01’30” Gnaisse Ocorrência

024 9724 Ouro Sítio Fortuna Várzea Alegre CE 39o28’30” 6o46’12” Filitos Garimpo

025 9725 Barita Santa Maria Parambu CE 40o16’12” 6o23’12” Folhelho Ocorrência

026 9726 Barita Santa Maria Parambu CE 40o25’18” 6o23’36” Folhelho Ocorrência

027 9727 Berilo Catinga Grande Cedro CE 39o03’12” 6o39’42” Gnaisse Garimpo

028 9728 Berilo Caiana Cedro CE 39o02’54” 6o41’12” Gnaisse Garimpo

029 9729 Berilo Sítio Lamarão Granjeiro CE 39o15’18” 6o54’00” Gnaisse Garimpo

030 9730 Calcário Arrojado Cedro CE 39o00’42” 6o40’42” Anfibólio gnaisse Ocorrência

031 9731 Calcário Fazenda São Miguel Cedro CE 39o02’06” 6o32’54” Gnaisse Ocorrência

032 9732 Calcário Fazenda Montevideo Cedro CE 39o03’42” 6o34’30” Gnaisse Ocorrência

033 9733 Calcário Boqueirão Cedro CE 39o07’00” 6o35’24” Migmatito Ocorrência

034 9734 Calcário Alencar Iguatu CE 39o35’30” 6o21’54” Xisto Ocorrência

035 9735 Calcário Riacho Seco Granjeiro CE 39o13’06” 6o56’30” Gnaisse Ocorrência

036 9736 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39o30’12” 6o58’48” Gnaisse Garimpo

037 9737 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39o38’24” 6o58’18” Gnaisse Garimpo

038 9739 Calcário Sítio Gairão Altaneira CE 39o38’24” 6o58’18” Gnaisse Garimpo

039 9740 Calcário Sítio Lamaju Altaneira CE 39o36’00” 6o56’54” Gnaisse Garimpo

040 9741 Calcário Sítio Riacho Seco Farias Brito CE 39o33’00” 6o52’54” Gnaisse Garimpo
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Listagem dos jazimentos minerais (continuação)

Localização Caracteres do jazimento Dados econômicos
Nº ordem
no mapa

Nº de ref.
(DOCMETA)

Substância
mineral Local Município UF Coordenadas geográficas Rocha encaixante/hospedeira

e/ou associada
Status da mineralização-
Produção/Res./Teores

041 9742 Calcário Sítio Cajueiro Farias Brito CE 39o32’24” 6o48’36” Gnaisse Garimpo

042 9743 Calcário Sítio Pedra Preta Farias Brito CE 39o32’00” 6o46’54” Filito/Leptinito Garimpo

043 9744 Calcário Sítio Junco Farias Brito CE 39o31’12” 6o45’06” Filito Ocorrência

044 9745 Calcário Sítio Catolé Cariús CE 39o31’00” 6o41’48” Migmatito Ocorrência

045 9746 Calcário Sítio Canavieira Cariús CE 39o27’30” 6o40’42” Biotita gnaisse Ocorrência

046 9747 Calcário Sítio Frei Matias Cariús CE 39o30’30” 6o36’30” Gnaisse Ocorrência

047 9748 Calcário Sítio Santa Rita Cariús CE 39o29’48” 6o36’24” Micaxisto Ocorrência

048 9749 Calcário Sítio Poço do Ferro Cariús CE 39o28’24” 6o40’54” Gnaisse Ocorrência

049 9750 Calcário Sítio Barreiro Cariús CE 39o26’36” 6o36’06” Migmatito Ocorrência

050 9751 Calcário Sítio Boqueirão Cariús CE 39o26’12” 6o36’00” Migmatito Ocorrência

051 9752 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39o26’06” 6o34”42” Migmatito Ocorrência

052 9753 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39o25’12” 6o34’54” Migmatito Ocorrência

053 9754 Calcário Sítio Melancia Saboeiro CE 39o50’18” 6o34’42” Micaxisto Ocorrência

054 9755 Calcário Sítio Vazantes Saboeiro CE 39o45’00” 6o17’36” Gnaisse Garimpo

055 9756 Calcário Sítio Zorona Saboeiro CE 39o45’48” 6o15’18” Gnaisse Ocorrência

056 9757 Calcário Salgado Antonina do Norte CE 40o02’00” 6o47’54” Gnaisse Ocorrência

057 9758 Calcário Riacho Grande Antonina do Norte CE 40o00’30” 6°45’48” Gnaisse Ocorrência

058 9759 Calcário Baixa Pintada Antonina do Norte CE 40o07’36” 6o46’48” Gnaisse Ocorrência

059 9760 Calcário Porteiras Aiuaba CE 40o05’54” 6o39’12” Xistos e filitos Ocorrência

060 9761 Calcário Pitombeira Saboeiro CE 40o00’36” 6o27’54” Micaxistos Ocorrência

061 9762 Calcário Lagoa Seca Catarina CE 40o01’24” 6o16’24” Gnaisse Ocorrência

062 9763 Calcário Recanto Arneiroz CE 40o05’36” 6o17’54” Gnaisse Ocorrência

063 9764 Calcário Jordão Arneiroz CE 40o10’30” 6o11’06” Gnaisse Ocorrência

064 9765 Calcário Arraial Arneiroz CE 40o16’30” 6o06’24” Gnaisse Ocorrência

065 9766 Calcário S. Vicente Arneiroz CE 40o26’18” 6o07’12” Migmatito Ocorrência

066 9767 Calcário Aguilhadas Aiuaba CE 40o27’48” 6o33’24’ Biotita-granada  xisto Ocorrência

068 9769 Cobre Logradouro Aurora CE 39o00’54” 6o58’42” Metachert ferrífero Ocorrência

069 9770 Cobre Cococi Parambu CE 40o27’00” 6o25’30” Folhelho Ocorrência

070 9771 Ferro Arrojado Granjeiro CE 39o01’56” 6o55’06” Gnaisse Ocorrência

071 9772 Ferro Boa Vista Cedro CE 39o03’42” 6o43’12” Gnaisse Ocorrência

072 9773 Ferro Arrojado Cedro CE 39o00’12” 6o40’48” Gnaisse Ocorrência

073 9774 Ferro Arrojado Cedro CE 39o00’18” 6o39’48” Gnaisse Ocorrência

074 9775 Ferro Ferro Caririaçu CE 39o07’54” 6o55’00” Anfibólio gnaisse Ocorrência

075 9775 Ferro Umari Torto Cedro CE 39o07’48” 6o39’12” Anfibólio gnaisse Ocorrência

076 9777 Ferro Jacu Cedro CE 39o05’42” 6o36’24” Anfibólio gnaisse Ocorrência

077 9778 Ferro Logradouro Caririaçu CE 39o1’30” 6o57’00” Migmatito Ocorrência

078 9779 Ferro Sítio Riacho Seco Caririaçu CE 39o12’48” 6o57’30” Anfibólio gnaisse Ocorrência

079 9780 Ferro Carrapato Caririaçu CE 39o11’12” 6o55’48” Anfibólio gnaisse Ocorrência
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Listagem dos jazimentos minerais (continuação)

Localização Caracteres do Jazimento Dados econômicos
Nº ordem
no mapa

Nº de ref.
(DOCMETA)

Substância
mineral Local Município UF Coordenadas geográficas Rocha encaixante/hospedeira

e/ou associada
Status da mineralização-

Produção/Res./Teores
080 9781 Ferro Sítio Cobra Caririaçu CE 39o13’48” 6o56’18” Gnaisse Ocorrência

081 9782 Ferro Sítio Serra Cedro CE 39o16’54” 6o37’54” Migmatito Ocorrência

082 9783 Ferro Sítio Segredo Cariús CE 39o24’06” 6o44’54” Migmatito Ocorrência

083 9784 Grafita Fazenda Santa Cruz Acopiara CE 39o26’48” 6o09’36” Micaxisto Ocorrência

084 9785 Magnesita Cabeça de Negro Iguatu CE 39o05’12” 6o21’18” Gnaisse Mina

085 9786 Magnesita Malhada Vermelha Iguatu CE 39o06’00” 6o22’24” Gnaisse Mina

086 9787 Magnesita Cruz de Pedra Iguatu CE 39o06’54” 6o23’42” Metamorfito Mina

087 9788 Magnesita Sítio Gangorra Iguatu CE 39o09’48” 6o24’36” Biotita gnaisse Mina

088 9789 Magnesita Riacho Casquilho Iguatu CE 39o10’30” 6o24’54” Biotita gnaisse Mina

089 9790 Magnesita Sítio Grossos Iguatu CE 39o10’42” 6o25’48” Biotita gnaisse Mina

090 9791 Magnesita Sítio Caldeirão Iguatu CE 39o11’00” 6o26’12” Talco-clorita xisto Mina

091 9792 Magnesita Sítio Torto Jucás CE 39o29’54” 6o29’36” Biotita gnaisse Mina

092 9793 Magnesita Sítio Caldeirão Jucás CE 39o34’18” 6o32’18” Talco-clorita xisto Mina

093 9794 Galena Fazenda Boa Vista Várzea Alegre CE 39o20’54” 6o46’36” Gnaisse Garimpo

094 9795 Talco Sítio São Domingos Granjeiro CE 39o21’00” 6o56’30” Biotita-hornblenda gnaisse Ocorrência

095 9797 Talco Granjeiro Granjeiro CE 39o14’18” 6o53’48” Gnaisse Ocorrência

096 9798 Talco Sítio Lagoa dos Ouros Várzea Alegre CE 39o14’18” 6o52’48” Gnaisse Ocorrência

097 9799 Talco Sítio Piranhas Várzea Alegre CE 39o13’06” 6o51’24” Gnaisse Ocorrência

098 9800 Talco Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39o13’30” 6o52’24” Gnaisse Ocorrência

099 9801 Talco Vila de Extrema Várzea Alegre CE 39o12’30” 6o52’00” Anfibólio gnaisse Ocorrência

100 9802 Talco Carrapateira Várzea Alegre CE 39o10’48” 6o49’18” Gnaisse Ocorrência

101 9803 Talco Sítio Torrões Lavras da Mangabeira CE 39o09’06” 6o46’55 Anfibólio gnaisse Ocorrência

102 9804 Talco Sítio Orondongo Lavras da Mangabeira CE 39o08’12” 6o45’54” Gnaisse Ocorrência

103 9805 Talco Sítio Mangabeira Lavras da Mangabeira CE 39o07’48” 6o44’54” Anfibólio gnaisse Ocorrência

104 9807 Talco Sítio Oitizeiro Lavras da Mangabeira CE 39o05’12” 6o42’54” Gnaisse Ocorrência

105 9808 Talco Sítio Cacimba Lavras da Mangabeira CE 39o04’06” 6o42’00” Anfibólio gnaisse Ocorrência

106 9809 Talco Sítio Saco Cedro CE 39o16’36” 6o37’24” Xisto-verde Ocorrência

107 9810 Talco Sítio Lagoa Cariís CE 39o26’00” 6o41’24” Micaxisto Ocorrência

108 9811 Talco Sítio Jardim Catarina CE 39o49’18” 6o13’24” Vulcano-sedimentar Ocorrência

109 9812 Talco Cachoeira Grande Saboeiro CE 39o47’54” 6o35’42” Clorita-sericita xisto Ocorrência

110 9813 Talco Sítio Escuro Acopiara CE 39o36’00” 6o13’18” Anfibólio gnaisse Ocorrência

111 9814 Vermiculita Sítio Macaco Aurora CE 39O02’06” 6O54’12” Anfibólio gnaisse Ocorrência

112 9815 Vermiculita Sítio Riacho Seco Caririaçu CE 39o11’54” 6o56’54” Anfibólio gnaisse Ocorrência

113 9816 Vermiculita Sítio Cobra Caririaçu CE 39o13’12” 6o56’00” Anfibólio gnaisse Ocorrência

114 9817 Vermiculita SW de Tauá Tauá CE 40o22’30” 6o03’48” Migmatito Ocorrência

115 9818 Scheelita Cedro Cedro CE 39o03’48” 6o36’30” Gnaisse Ocorrência

116 Amianto Fazenda Jurema Leste Tauá CE 40o15’00” 6o04’52” Ortognaisse Ocorrência

117 Amianto Sítio Malhada Bonita Cedro CE 39o09’32” 6o47’10” Ortognaisse Ocorrência

118 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39o16’52” 6o58’20” Ortognaisse Ocorrência
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no mapa
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119 Ametista Mina Guaribas Acopiara CE 39o34’20” 6o04’30” Quartzito Ocorrência

120 Ametista Sítio Liso Acopiara CE 39o30’52” 6o14’50” Ortognaisse Ocorrência

121 Ametista Sítio Garimpo Catarina CE 39o43’30” 6o12’20” Micaxisto Garimpo

122 Ametista Fazenda Monte Alegre Catarina CE 39o58’12” 6o13’20” Micaxisto Depósito

123 Ametista Aroeiras Lavras da Mangabeira CE 39o09’48” 6o48’20” Gnaisse Ocorrência

124 Argila Quixelô Quixelô CE 39o12’45” 6o15’40” Aluvião Garimpo

125 Argila Barreiro dos Constantinos Iguatu CE 39o19’50” 6o18’50” Aluvião Garimpo

126 Argila Sítio Bugi Iguatu CE 39o16’12” 6o21’30” Aluvião Garimpo

127 Argila Sítio Arara Iguatu CE 39o16’30” 6o22’10” Aluvião Garimpo

128 Argila Sul de Iguatu Iguatu CE 39o16’18” 6o23’12” Aluvião Garimpo

129 Argila São Pedro Jucás CE 39o27’46” 6o27’30” Aluvião Garimpo

130 Argila 2 km sul de Jucás Jucás CE 39o31’30” 6o44’12” Aluvião Garimpo

131 Calcário Garimpo do Chatinho Catarina CE 39o56’20” 6o07’30” Biotita gnaisse Ocorrência

132 Calcário Sítio Poldrinha Catarina CE 39o48’52” 6o06’12” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 1.100.000 t

133 Calcário Cariá Catrarina CE 39o48’30” 6o07’10” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 17.500 t

134 Calcário Sítio Lagoa Redonda Catarina CE 39o50’12” 6o08’10” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 10.100 t

135 Calcário Chapadinha Catarina CE 39o48’20” 6o08’30” Gnaisse Dep. Rinf. = 2.700 t

136 Calcário Sítio Lagoa Redonda Catarina CE 39o50’10” 6o08’40” Gnaisse Dep. Rinf. = 3.200 t

137 Calcário Sítio Lagoa Acopiara CE 39o37’30” 6o06’30” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 8.500 t

138 Calcário São Pedro Catarina CE 39o58’10” 6o17’16” Xisto Dep. Rinf. = 18.900 t

139 Calcário Sítio Vilar Saboeiro CE 39o44’30” 6o14’12” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 5.400 t

140 Calcário Vazantes II Saboeiro CE 39o45’20” 6o17’30” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 1.080 t

141 Calcário Sítio Barra Saboeiro CE 39o46’00” 6o18’30” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 69.400 t

142 Calcário Lagoa de Dentro Saboeiro CE 39o51’40” 6o25’18” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 162.000 t

143 Calcário Sobra de Gado Saboeiro CE 39o59’38” 6o27’30” Biotita gnaisse Dep. Rinf. = 1.820.000 t

144 Calcário Lagoa da Mutuca Jucás CE 39o27’40” 6o28’30” Gnaisse Ocorrência

145 Calcário Piripiri Jucás CE 39o18’30” 6o27’12” Gnaisse Ocorrência

146 Calcário Cruzeta Saboeiro CE 39o53’30” 6o35’40” Micaxisto Ocorrência

147 Calcário Sítio Riacho Seco Granjeiro CE 39o13’06” 6o56’30” Anfibólio gnaisse Ocorrência

148 Caulim Mangabeira Granjeiro CE 39o06’00” 6o46’10” Anfibólio gnaisse Ocorrência

149 Cianita Casinha Catarina CE 39o46’18” 6o13’20” Musc-biotita granito/Xisto Ocorrência

150 Cristal-de-rocha Timbauba Catarina CE 39o42’20” 6o04’18” Gnaisse Depósito

151 Cristal-de-rocha Sítio Saco Catarina CE 39o57’40” 6o08’50” Gnaisse Depósito

152 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39o26’30” 6o44’12” Anfibólio gnaisse Ocorrência

153 Ferro Timbauba Cedro CE 39o02’30” 6o41’00” Ortognaisse Ocorrência

154 Granada Sítio Pelado Catarina CE 39o47’50” 6o14’40” Gnaisse Garimpo

155 Granito Tauá Tauá CE 40o16’20” 6o01’30” Granito Ocorrência

156 Granito Sítio Bandeira Catarina CE 39o54’40” 6o08’20” Granito Ocorrência
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157 Granito Pedra d’Água Tauá CE 40o22’50” 6o12’20” Granito Ocorrência

158 Granito Saboeiro Saboeiro CE 39o54’12” 6o32’20” Granito Ocorrência

159 Granito Aiuaba Aiuaba CE 40o08’30” 6o35’40” Granito Ocorrência

160 Granito Malhada Vermelha Cedro CE 39o12’40” 6o35’10” Granito Garimpo

161 Granito Naraniú Várzea Alegre CE 39o25’30” 6o39’50” Granito Ocorrência

162 Granito Tarrafas Tarrafas CE 39o45’10” 6o41’20” Granito Ocorrência

163 Granito Sítio Logradouro Antonina do Norte CE 39o56’30” 6o43’30” Granito Ocorrência

164 Granito Serra Negra Várzea Alegre CE 39o12’30” 6o47’50” Granito Garimpo

165 Granito Sítio Pilar Assaré CE 39o54’30” 6o50’12” Granito Garimpo

166 Granito Cajueiro Assaré CE 39o56’50” 6o55’20” Granito Ocorrência

167 Granito Sítio Lajinha Jucás CE 39o35’30” 6o25’30” Granito Ocorrência

168 Magnesita Pitombeira Iguatu CE 39o08’16” 6o25’10” Micaxistos Mina

169 Quartzito Serra da Mosca Acopiara CE 39o33’52” 6o08’12” Micaxistos Ocorrência

170 Quartzito Arneiroz Arneiroz CE 40o09’50” 6o20’00” Micaxistos Garimpo

171 Quartzito Jucás Jucás CE 39o32’20” 6o30’10” Micaxistos Garimpo

172 Quartzito Angical Jucás CE 39o36’30” 6o30’30” Micaxistos Garimpo

173 Quartzo Róseo Lajeado Saboeiro CE 39o55’30” 6o24’18” Ortognaisse Garimpo

174 Rutilo Cantinho Catarina CE 39o39’12” 6o04’50” Micaxisto Ocorrência

175 Rutilo Barra Catarina CE 39o46’12” 6o14’40” Micaxisto Ocorrência

176 Sulfetos Sítio Caldeirão Campos Sales CE 40o20’18” 6o53’10” Metabasaltos Ocorrência

177 Talco Sítio Mares Catarina CE 39o40’10” 6o03’20” Gnaisse Ocorrência

178 Talco Riacho Verde Acopiara CE 39o36’16” 6o06’30” Ortognaisse Ocorrência

179 Talco Sítio Fechado Catarina CE 39o51’20” 6o12’52” Biotita gnaisse Res. Inf. = 117.000 t

180 Talco Monte Evereste Catarina CE 39o48’50” 6o14’18” Biotita gnaisse Res. Inf. = 1.800 t

181 Talco Camboeiro Acopiara CE 39o37’40” 6o14’18” Ortognaisse Res. Inf. = 10.400 t

182 Talco Jatobá Acopiara CE 39o47’50” 6o16’12” Ortognaisse Res. Inf. = 5.200 t

183 Talco Jatobá Catarina CE 39o55’40” 6o17’30” Gnaisse Res. Inf. = 11.700 t

184 Talco Varjota Catarina CE 39o51’00” 6o24’30” Gnaisse Res. Inf. = 18 m 3

185 Turmalina Sítio Monte Alegre Catarina CE 39o48’20” 6o15’30” Anfibólio gnaisse Garimpo

186 Turmalina Sítio Olho d'Água Catarina CE 39o55’10” 6o18’24” Gnaisse Garimpo

187 Vermiculita Sítio Cajueiro Catarina CE 39o57’40” 6o02’30” Metabásicas Ocorrência

188 Vermiculita Sítio Alantejo Jucás CE 39o31’12” 6o25’30” Ortognaisse Ocorrência

189 Vermiculita Serra do Sítio Jucás CE 39o34’18” 6o26’30” Ortognaisse Ocorrência

190 3162 Ferro Riacho do Meio Jati CE 39o00’45” 7o42’12” Metavulcânica Ocorrência

191 3163 Ferro Lagoa Grande Ipueira PE 39o34’10” 7o54’00” Xisto Ocorrência

192 3164 Grafita Barros Bodocó PE 39o46’28” 7o59’08” Gnaisse Ocorrência

193 3165 Calcário Barros Bodocó PE 39o45’00” 7o57’49” Gnaisse Ocorrência
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194 3166 Calcário Barros Bodocó PE 39o45’00” 8o00’00” Gnaisse Ocorrência

195 3167 Calcário Farias Brito Farias Brito CE 39o35’00 7o00’50” Gnaisse Ocorrência

196 3168 Chumbo Riacho dos Bois Porteiras CE 39o09’10” 7o31’27” Rochas carbonáticas Ocorrência

197 3169 Chumbo São Felipe Brejo Santo CE 39o03’05” 7o24’08” Rochas carbonáticas Ocorrência

198 3170 Chumbo Riacho Encruzilhada Abaiara CE 39o04’58” 7o22’21” Rochas carbonáticas Ocorrência

199 3171 Chumbo Riacho Salobro Abaiara CE 39o05’09” 7o21’30” Rochas carbonáticas Ocorrência

200 3172 Chumbo Riacho Carrancudo Missão Velha CE 39o08’45” 7o23’35” Rochas carbonáticas Ocorrência

201 3173 Chumbo Gameleira Missão Velha CE 39o14’00” 7o24’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

202 3174 Chumbo Riacho Corretino Barbalha CE 39o21’50” 7o20’30” Rochas carbonáticas Ocorrência

203 3175 Argila Sítio Cafundó Crato CE 39o25’26” 7o15’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

204 3176 Chumbo Riacho Fundão Crato CE 39o27’00” 7o14’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

205 3177 Chumbo Santa Rosa Crato CE 39o30’38” 7o11’40” Rochas carbonáticas Ocorrência

206 3178 Chumbo Tabocas Crato CE 39o31’22” 7o10’12” Rochas carbonáticas Ocorrência

207 3179 Chumbo Fazenda Ingá Ipueira PE 39o16’42” 7o50’50” Metabásica Ocorrência

208 3180 Gipsita Alto Bonito Ipubi PE 40o16’08” 7o45’30” Folhelho Mina

209 3181 Gipsita Papamel Trindade PE 40o12’30” 7o45’00” Folhelhos Mina

210 3182 Ouro P. dos Cachorros Ipueira PE 39o17’04” 7o48’50” Metavulcânica Ocorrência

211 3183 Cobre Bom Sucesso Juazeiro CE 39o20’55” 7o06’50” Milonito Ocorrência

212 3184 Cobre Est. Pe. Cícero Juazeiro CE 39o17’45” 7o07’40” Milonito Ocorrência

213 3185 Cobre Sítio Espinho Juazeiro CE 39o15’00” 7o07’00’ Milonito Ocorrência

214 3186 Cobre Fazenda Taquara Juazeiro CE 39o14’00” 7o09’00” Milonito Ocorrência

215 3187 Cobre Fazenda Lameiro Missão Velha CE 39o12’45” 7o09’38” Milonito Ocorrência

216 3188 Cobre Fazenda Lameiro Missão Velha CE 39o09’45” 7o09’48” Milonito Ocorrência

217 3189 Cobre/Ouro Missão Velha Missão Velha CE 39o09’15” 7o10’58” Milonito Ocorrência

218 3190 Cobre Berro Bodocó PE 39o45’00” 8o00’00” Calcário Ocorrência

219 3191 Cromo/Titânio Barro Bodocó PE 39o49’50” 7o54’20” Anfibolito Ocorrência

220 3192 Cromo/Titânio Barro Bodocó PE 39o47’50” 7o53’10” Anfibolito Ocorrência

221 3193 Cromo/Titânio Fazenda Esperança Granito PE 39o43’00” 7o49’30” Anfibolito Ocorrência

222 3194 F. Pirobetum. - Santana do Cariri CE 39o44’00” 7o05’30” Rochas carbonáticas -

223 3195 F. Pirobetum. - Araripina PE 40o25’00” 7o35’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

224 3196 Gipsita Congo Araripina PE 40o29’01” 7o46’11” Rochas carbonáticas Mina

225 3197 Gipsita Fazenda Cristovão Araripina PE 40o27’30” 7o45’00” Rochas carbonáticas Mina

226 3198 Gipsita Sítio Flamengo Araripina PE 40o27’48” 7o41’50” Rochas carbonáticas Mina

227 3199 Gipsita Fazenda Poço Verde Ouricuri PE 40o14’19” 7o42’38” Rochas carbonáticas Mina

228 3200 Gipsita Casa de Pedra Ipubí PE 40o12’55” 7o41’40” Rochas carbonáticas Mina

229 3201 Gipsita Casa de Pedra Ipubí PE 40o12’21” 7o43’41” Rochas carbonáticas Ocorrência
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230 3202 Gipsita Casa de Pedra Ipubí PE 40o10’54” 7o43’12” Rochas carbonáticas Mina

231 3203 Gipsita Bela Vista Ipubí PE 40o11’00” 7o43’21” Rochas carbonáticas Mina

232 3204 Gipsita Buracão/Baixa Ipubí PE 40o10’46” 7o42’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

233 3205 Gipsita Pinhões Bibiu Ipubí PE 40o12’56” 7o42’00” Rochas carbonáticas Mina

234 3206 Gipsita Barbosa Ipubí PE 40o09’51” 7o40’08” Rochas carbonáticas Ocorrência

235 3207 Gipsita Quixaba Ipubí PE 40o07’30” 7o38’23” Rochas carbonáticas Ocorrência

236 3208 Gipsita Lagoa de Dentro Bodocó PE 40o05’30” 7o37’38” Rochas carbonáticas Mina

237 3209 Gipsita Lagoa Massapê Bodocó PE 40o03’15” 7o36’40” Rochas carbonáticas Mina

238 3210 Gipsita Lagoa de Dentro Bodocó PE 40o00’00” 7o41’15” Rochas carbonáticas Mina

239 3211 Gipsita Queimada Grande Exu PE 39o50’28” 7o31’00” Rochas carbonáticas Mina

240 3212 Gipsita Riacho do Meio Exu PE 39o51’30” 7o28’45” Rochas carbonáticas Ocorrência

241 3213 Gipsita Zé Gomes Exu PE 39o36’20” 7o31’00” Rochas carbonáticas Ocorrência

242 3214 Gipsita Zé Gomes Exu PE 39o34’50” 7o30’50” Rochas carbonáticas Ocorrência

243 3215 Gipsita Riacho da Pinga Jardim CE 39o09’00” 7o33’58” Rochas carbonáticas Ocorrência

244 3216 Gipsita Boqueirão Porteiras CE 39o06’00” 7o29’50” Rochas carbonáticas Mina

245 3217 Gipsita Fazenda Massapê Brejo Santos CE 39o05’58” 7o28’26” Rochas carbonáticas Mina

246 3218 Gipsita Riacho Prensa Brejo Santos CE 39o05’21” 7o28’03” Rochas carbonáticas Ocorrência

247 3219 Gipsita Sítio Felipe Abaiara CE 39o04’30” 7o24’57” Rochas carbonáticas Mina

248 3220 Gipsita Fazenda Porções Missão Velha CE 39o06’02” 7o22’17” Rochas carbonáticas Mina

249 3221 Gipsita Morro Mãozinha Missão Velha CE 39o06’58” 7o21’30” Rochas carbonáticas Mina

250 3222 Gipsita Canafístula Missão Velha CE 39o07’20” 7o18’17” Rochas carbonáticas Mina

251 3223 Gipsita Canafístula Missão Velha CE 39o06’21” 7o18’35” Rochas carbonáticas Ocorrência

252 3224 Gipsita Santa Maria Missão Velha CE 39o07’50” 7o25’20” Rochas carbonáticas Mina

253 3225 Gipsita Cercadinho Missão Velha CE 39o08’15” 7o23’00” Rochas carbobáticas Mina

254 3226 Gipsita Valentino Missão Velha CE 39o11’00” 7o23’24” Rochas carbonáticas Mina

255 3227 Gipsita Santa Rita Barbalha CE 39o19’25” 7o21’34” Rochas carbonáticas Ocorrência

256 3228 Gipsita Romualdo Crato CE 39o23’20” 7o16’33” Rochas carbonáticas Ocorrência

257 3229 Gipsita Desterro Santana do Cariri CE 39o43’03” 7o11’48” Rochas carbonáticas Mina

258 3230 Gipsita Belmonte Santana do Cariri CE 39o42’51” 7o07’49” Rochas carbonáticas Ocorrência

259 3231 Gipsita Pedra Branca Santana do Cariri CE 39o43’04” 7o08’00” Rochas carbonáticas Mina

260 3232 Gipsita Pedra Branca Nova Olinda CE 39o42’47” 7o05’51” Rochas carbonáticas Ocorrência

261 3233 Gipsita Fazenda Liberdade Santana do Cariri CE 39o46’18” 7o07’50” Rochas carbonáticas Mina

262 3234 Gipsita Sítio Bonfim Santana do Cariri CE 39o45’58” 7o09’56” Rochas carbonáticas Mina

263 3235 Gipsita Conceição Preta Santana do Cariri CE 39o46’27” 7o12’30” Rochas carbonáticas Mina

264 3236 Celestita Brejo Grande Santana do Cariri CE 39o45’46” 7o14’49” Rochas carbonáticas Ocorrência

265 3237 Celestita Casa de Pedra Santana do Cariri CE 39o44’25” 7o09’50” Rochas carbonáticas Ocorrência

266 3238 Calcário Macacos Santana do Cariri CE 39o44’53” 7o11’03” Rochas carbonáticas Ocorrência

267 3239 Asbesto Juazeiro Campo Sales CE 40o24’47” 7o02’20” Gnaisse Mina

268 3240 Asbesto Chico Dias Santana do Cariri CE 39o45’53” 7o04’27” Gnaisse Ocorrência

269 3241 Asbesto Lagoa  Dentro S. dos Moreiras CE 39o25’51” 7o41’17” Xisto Ocorrência
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270 3242 Caulim Grossos Novolinda CE 35o47’58” 7o05’46” Arenito Mina

271 3243 Caulim Lagoinha Crato CE 39o24’26” 7o09’41” Arenito Ocorrência

272 3244 Diatomito Cachoeirinha Missão Velha CE 39o08’30” 7o17’26” Arenito Ocorrência

273 3245 Gipsita Faz. Lima Brejo Santo CE 39o06’30” 7o27’17” Rochas carbonáticas Ocorrência

274 3246 Ferro - Salgueiro PE 39io07’01” 7o57’32” Metavulcânica Ocorrência

275 3247 Chumbo - Cedro CE 39o15’30” 7o50’40” Metavulcânica Ocorrência

276 Chumbo Tabuleiro Cedro CE 40o09’00” 7o51’00” Metavulcânica Ocorrência

277 - Feldspato Pertar da Hora Jardim CE 39o27’48” 7o53’05” Veios de quartzo Ocorrência

278 Ferro Cacaria Ipueiras PE 39o27’48” 7o53’05” Xisto Ocorrência

279 Ferro Serrote Preto Ipueiras PE 39o32’00” 7o50’48” Metarenito Ocorrência

280 Ferro Serrote Preto Ipueiras PE 39o31’07” 7o48’44” Metarenito Ocorrência

281 Ferro Faz. Quixaba Ipueiras PE 39o31’40” 7o48’34” Metarenito Ocorrência

282 Ferro - Ipueiras PE 39o27’16” 7o49’43” Metarenito Ocorrência

283 Ferro Faz. Balança Ipueiras PE 39o02’40’ 7o43’52” Filitos Ocorrência

284 17939 Cromo Baraúnas Bodocó PE 39o45’54” 7o52’10” Gnaisse migmatito Ocorrência

285 Ferro Baraúnas Bodocó PE 39o45’54” 7o52’10’ Gnaisse migmatito Ocorrência

286 Ferro Selada Granito PE 39o45’12” 7o50’44” Gnaisse migmatito Ocorrência

287 Ferro Poço Verde Bodocó PE 39o46’59” 7o52’27” Gnaisse migmatito Ocorrência

288 Ferro Alto Alegre Serrita PE 39o17’38” 7o53’35” Anfibólio-talco xisto Ocorrência

289 Ferro Riacho Cachoeira Serrita PE 39o23’47” 7o54’14” Anfibólio-talco xisto Ocorrência

290 Ferro - Serrita PE 39o18’20” 7o59’36” Anfibólio-talco xisto Ocorrência

291 Au/Pb/Pt Sítio Ingá Cedro PE 39o16’35” 7o42’39” Filões de quartzo Ocorrência

292 Ferro Serrote Ipueira PE 39o32’39” 7o56’49” Itabirito Garimpo

293 Ferro Lagoa Nova Ipueira PE 39o35’53” 7o55’08” Itabirito Ocorrência

294 Ferro Lagoa Nova Ipueira PE 39o33’07” 7o54’46” Itabirito Ocorrência

295 14134 Calcário Barbalha Barbalha CE 39o17’20” 7o18’31” Calcário/Folhelho Ocorrência

296 14135 Argila Sítio Lambedor Barbalha CE 39o20’00” 7o20’00” Aluviões Depósito

297 14133 Calcário São Joaquim Barbalha CE 39o17’16” 7o20’40” Calcário Depósito

298 9591 Urânio Sítio Tabatinga Rio Grande do Piauí PI 41o57’50” 7o41’24” Arenito Depósito

299 9592 Pirita Sítio Cajazeira Pai Amado Picos PI 41o35’30’ 7o04’48” Folhelho/Diabásio Indício

300 9593 Urânio Fazenda Bocaina C. do Piauí PI 41o24’48” 7o07’12” Arenito Indício

301 9594 Chumbo Queimada Grande Isaías Coelho PI 21o28’27” 7o42’54” Calcário Indício

302 9595 Calcário Riacho Água Suja Palestana PI 41o15’00” 7o59’00” Xisto Indício

303 9596 Cobre Mandacaru São Julião PI 40o49’48” 7o09’00” Argilito Indício

304 9597 Amianto Riacho do Encanto Fronteiras PI 40o37’15” 7o03’48” Migmatito Depósito

305 9598 Calcário L. do Berlanga Fronteiras PI 40o36’27” 7o16’21” Calcário Indício

306 9599 Calcário Saco do Pau ferro Fronteiras PI 40o35’04” 7o17’00” Calcário Garimpo

307 9600 Calcário Sítio Caminho Novo Fronteiras PI 40o37’48” 7o19’48” Calcário Garimpo
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308 9601 Calcário Saco do Pereiro Fronteiras PI 40o39’18” 7o20’18’ Calcário Garimpo

309 9602 Calcário Sítio Gitirana Fronteiras PI 40o42’30” 7o20’15” Calcário Garimpo

310 9603 Calcário Sítio Deserto Pe. Marcos PI 40o43’21” 7o23’40” Calcário Indício

311 9604 Calcário Faz. Coroa Araripina PE 40o32’58” 7o33’57” Calcário Indício

312 9605 Calcário Faz. Coroa Araripina PE 40o32’18” 7o34’09” Calcário Indício

313 9606 Calcário Sítio Canastra Araripina PE 40o32’02” 7o34’45” Calcário Indício

314 9607 Calcário Virgínia Simões PI 40o45’03’ 7o35’00” Calcário Indício

315 9608 Calcário Olho d’Água Simões PI 40o42’18’ 7o35’54” Calcário Garimpo

316 9609 Gipsita Mina Carneiro Simões PI 40o44’18” 7o38’12” Arenito Garimpo

317 9610 Calcário Saco da Lagoa Simões PI 40o42’27” 7o38’36” Calcário Mina

318 9611 Barita Sítio dos Arnaldos Simões PI 40o45’27” 7o38’40” Arenito Indício

319 9612 Calcário Pé do Morro Araripina PE 40o31’36” 7o37’57” Calcário Garimpo

320 9613 Gipsita L. de Dentro Araripina PE 40o31’45” 7o39’36” Arenito Mina

321 9614 Gipsita Sítio Capim Araripina PE 40o31’36” 7o40’18” Arenito Mina

322 9615 Gipsita Mina Vira Mão Araripina PE 40o33’24” 7o41’06” Arenito Mina

323 9616 Gipsita Mina do Josias Araripina PE 40o34’00” 7o42’00” Arenito Mina

324 9617 Gipsita Mina Arrojado Araripina PE 40o35’54” 7o43’18” Arenito Mina

325 9618 Gipsita Sítio Cabaceiras Simões PI 40o49’15” 7o45’18” Arenito Garimpo

326 9619 Gipsita Mina Velha Simões PI 40o46’30” 7o45’27” Arenito Garimpo

327 9620 Gipsita Lagoa das Piranhas Simões PI 40o47’06” 7o46’00” Arenito Garimpo

328 9621 Gipsita Mina do Carão Simões PI 40o39’30” 7o45’20” Arenito Mina

329 9622 Gipsita Fazenda Verde Simões PI 40o40’12” 7o46’22” Arenito Garimpo

330 9623 Gipsita Data do Cachorro Jaicós PI 40o48’12” 7o57’54” Arenito Mina

331 9624 Gipsita Data do Cachorro Jaicós PI 40o48’58” 7o58’18” Arenito Mina

332 9625 Calcário São Julião São Julião PI 40o50’12” 7o04’30” Filito Depósito

333 9626 Caulim São Gonçalo Campos Sales CE 40o30’24” 7o06’44” Gnaisse Jazida

334 9627 Pirita Pocinhos São Julião PI 40o50’21” 7o07’51” Arenito Indício

335 9628 Pirita Pocinhos São Julião PI 40o49’38” 7o08’03” Arenito Indício

336 9629 Pirita Pocinhos São Julião PI 40o48’15” 7o07’18” Arenito Indício

337 9630 Gipsita Lagoa de Dentro Araripina PE 40o32’15” 7o39’18” Arenito Mina

338 9631 Gipsita Saco do Carão Jaicós PI 40o39’10” 7o50’33” Arenito Mina

339 - Calcário Mocambo Velho Paulistana PI 41o19’09” 7o57’00” Anfibólio gnaisse Res. Inf. = 675.000 t

340 - Calcário Conceição Paulistana PI 41o12’27’ 7o57’27’ Anfibólio gnaisse Res. Inf. – 6.500 t

341 - Calcário Barreira Velha Paulistana PI 41o09’55” 7o59’00” Biotita gnaisse Res. Inf. = 19.000 t

342 - Calcário Veados Paulistana PI 41o20’00” 7o57’00” Margas Res. Inf. = 6.500 t

343 - Calcário Baixa Verde Paulistana PI 41o09’55” 7o56’00” Gnaisse Res. Inf. = 2.200 t

344 - Calcário Cercado Paulistana PI 41o05’46” 7o33’54” Ortognaisse Res. Inf. = 64.800 t

345 - Talco Trovão Paulistana PI 41o03’55” 7o55’09” Biotita gnaisse Res. Inf. = 8.300 t
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346 - Talco Poço Pedra Paulistana PI 41o01’37” 7o54’55” Biotita gnaisse Res. Inf. = 6.500 t

347 - Talco Dominguinho Paulistana PI 41o03’55” 7o54’00” Gnaisse Res. Inf. =15.600 t

348 - Talco Atalho Paulistana PI 41o05’00” 7o53’19’ Gnaisse 0,28% CaO; 10,48%  Al 2O3

349 - Talco Sítio Paulo Simões PI 40o57’00” 7o45’00” Xisto Res. Inf. =64.000 t

350 - Talco Carnaubal Simões PI 40o53’00” 7o41’00” Xisto Res. Inf. = 5.200 t

351 - Talco Tamanduá Simões PI 40o56’00” 7o52’00” Gnaisse Res. Inf. = 62.400 t

352 - Ferro Baixa dos Bernardos Simões PI 40o35’45” 7o51’00” Granitóides Res. Inf. = 13,5 x 106 t

353 11210 Fosfato Passam Limpa Pimenteiras PI 41o32’30” 6o15’42” Arenito Indício

354 11211 Urânio Boqueirão Pimenteiras PI 41o28’00” 6o18’06” Siltito/Arenito Ocorrência

355 11212 Fosfato Fazenda Rolão Pimenteiras PI 41o25’42” 6o18’42” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 11,5%

356 11213 Fosfato Fazenda Rolão Pimenteiras PI 41o25’18” 6o18’42” Siltito/Arenito Ocorrência

357 11214 Fosfato Saco da Cerca Pimenteiras PI 41o25’12’ 6o18’48” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 11,96%

358 11215 Fosfato Saco da Cerca Pimenteiras PI 41o25’54” 6o18’36” Siltito/Arenito Indício

359 11216 Fosfato Boqueirão Pimenteiras PI 41o22’48” 6o17’30” Siltito/Arenito Indício

360 11217 Fosfato 2 km de Pimenteiras Pimenteiras PI 41o25’06” 6o15’12” Siltito/Arenito Ocorrência

361 11218 Fosfato 2 km de Pimenteiras Pimenteiras PI 41o25’00” 6o15’12” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 6,4%

362 11219 Fosfato SE de Pimenteiras Pimenteiras PI 41o25’24” 6o14’30” Siltito/Arenito Indício

363 11220 Fosfato E de Pimenteiras Pimenteiras PI 41o25’24” 6o14’18” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 6,6%

364 11221 Fosfato Fazenda Ponta da Serra Pimenteiras PI 41o27’54” 6o07’00” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 10,3%

365 11222 Fosfato Fazenda Ponta da Serra Pimenteiras PI 41o27’30” 6o06’42” Arenito Depósito – Teor = 7,9%

366 11223 Fosfato Fazenda ponta da Serra Pimenteiras PI 41o27’12” 6o06’24” Arenito Ocor.  Teor = 19,2%

367 11224 Fosfato Fazenda Ponta da Serra Pimenteiras PI 41o27’36” 6o06’30” Arenito Ocor. Teor = 16,4%

368 11225 Fosfato Fazenda Ponta da Serra Pimenteiras PI 41o27’24” 6o06’18” Arenito Indício

369 11226 Fosfato Fazenda Malhada Grande São Miguel do Tapuio PI 41o28’18” 6o05’42” Arenito Depósito – Teor = 11,5%

370 11227 Fosfato Serra Branca São Miguel do Tapuio PI 41o27’36” 6o04’24” Arenito Depósito – Teor = 6,1%

371 11228 Fosfato Sobradinho São Miguel do Tapuio PI 41o24’18” 6o05’18” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 13,2%

372 11229 Fosfato Sobradinho São Miguel do Tapuio PI 41o24’00” 6o06’06” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 4,4%

373 11230 Fosfato Brejo Redondo São Miguel do Tapuio PI 41o23’42” 6o04’30” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 14,6%

374 11231 Fosfato Brejo Redondo São Miguel do Tapuio PI 41o24’06” 6o03’54’ Siltito/Arenito Indício

375 11232 Fosfato W do Povoado Mendes São Miguel do Tapuio PI 41o23’42” 6o03’36” Siltito/Arenito Depósito – Teor = 11,9%

376 11233 Fosfato W do Povoado Mendes São Miguel do Tapuio PI 41o23’18” 6o02’48” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 6,5%

377 11234 Fosfato Fazenda Genipapo São Miguel do Tapuio PI 41o23’24” 6o02’24’ Siltito/Arenito Depósito – Teor = 11,5%

378 11235 Fosfato Fazenda Tinguis São Miguel do Tapuio PI 41o23’36” 6o02’18’ Siltito/Arenito Ocor. Teor = 4%

379 11236 Fosfato Genipapo São Miguel do Tapuio PI 41o24’06” 6o02’00” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 5,3%

380 11237 Fosfato Boa Vista São Miguel do Tapuio PI 41o24’18” 6o02’12” Siltito/Arenito Ocor. Teor = 8%

381 11238 Calcário Sítio Saco Pio IX PI 40o43’54” 6o52’18’ Filitos Ocorrência

382 11239 Talco Sítio Saco Pio IX PI 40o42’18” 6o54’42” Ortognaisse Depósito

383 11240 Calcário Sítio Saco Pio IX PI 40o40’54” 6o54’42” Gnaisse Ocorrência

384 11241 Calcário Quixaba Pio IX PI 40o31’42” 6o55’30” Gnaisse Ocorrência
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385 11242 Mármore Quixaba Pio IX PI 40o30’36” 6o56’30’ Gnaisse Mina  Rt = 16.301.250 m3

386 11243 Mármore Quixaba Pio IX PI 40o30’18” 6o58’36” Gnaisse Ocorrência

387 11244 Calcário Casemiro Parambu CE 40o38’48” 6o33’48” Gnaisse Depósito

388 11245 Ametista Olho d’Água Parambu CE 40o41’06” 6o31’00” Quartzito Ocorrência

389 11246 Ametista Cachoeira Parambu CE 40o42’06” 6o30’12” Quartzito Ocorrência

390 11247 Cobre Croatá Parambu CE 40o39’18” 6o29’06” Milonito Indício

391 11248 Barita Veados Parambu CE 40o33’32” 6o26’30” Arenito Rm=22519; Ri=22140; Rf=26329 t

392 11249 Barita Tabuleiro Parambu CE 40o36’00” 6o24’24’ Arenito Mina

393 11250 Barita Canaã Parambu CE 40o30’30” 6o25’30” Arenito Rm=3800; Ri=3800; Rf=32838 t

394 11251 Calcário Riacho dos Paios Parambu CE 40o40’54” 6o19’30” Gnaisse Ocorrência

395 11252 Calcário Cara Parambu CE 40o37’48” 6o10’42” Gnaisse Ocorrência

396 11253 Calcário Miranda Parambu CE 40o34’36” 6o16’30” Gnaisse Ocorrência

397 11254 Calcário Logradoro Parambu CE 40o30’36” 6o15’30” Gnaisse Ocorrência

398 11255 Calcário Serrote Cantinho Parambu CE 40o33’54” 6o14’06” Gnaisse Ocorrência

399 11256 Calcário Cacimbas Parambu CE 40o45’48” 6o09’36” Gnaisse Ocorrência

400 11257 Calcário Cachoeira do Puiú Parambu CE 40o45’54” 6o06’00” Gnaisse Ocorrência
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UNIDADES GEOLÓGICAS
FORMAÇÕES SUPERFICIAIS

CENOZÓICO
QUATERNÁRIO

Aluviões: Areias grossas e cascalhos, podendo incluir areias finas a médias, areias
argilosas e horizontes argilosos nos baixos cursos dos rios maiores.

TÉRCIO-QUATERNÁRIO

Coberturas Colúvio-Eluviais: Sedimentos inconsolidados, localmente laterizados, de
constituição essencialmente areno-argilosa.

Formação Moura: Sedimentos inconsolidados e/ou com fraca diagênese, incluindo
conglomerado polimítico na base, cascalhos, areias de granulação variável e argilas,
nas porções superiores.

(INTERIORES)
BACIAS SEDIMENTARES

CRETÁCEO

GRUPO ARARIPE
Formação Exu: Arenitos amarelados a avermelhados, granulação média a grossa, com
níveis conglomeráticos, localmente silicificados, exibindo estratificação plano-paralela e
cruzada. Presença de horizontes de ritmitos síltico-arenosos.

Formação Santana: Folhelhos de coloração cinza a avermelhada, em parte calcíferos e
fossilíferos, com intercalações de calcários laminados creme, margas, siltitos,
calcarenitos, arenitos finos e gipsita, no topo.

JURO-CRETÁCEO

Magmatismo básico: Soleiras de diabásio: diques básicos.

GRUPO IGUATU
Formação Lima Campos: Arenitos finos na base, evoluindo para fácies grossa a
conglomerática, com níveis intercalados de siltitos e folhelhos.

Formação Malhada Vermelha: Siltitos argilosos e argilitos avermelhados com cimento
calcífero, folhelhos, margas, calcarenitos e calcário, incluindo localmente horizontes
fossilíferos.

Formação Icó: Arenitos médios a grossos com níveis conglomeráticos. Para o topo,
ocorrem níveis subordinados de siltitos, folhelhos e margas. Ocasionalmente podem
ocorrer níveis de rocha básica intercalados nos arenitos basais.

JURÁSSICO

GRUPO VALE DO CARIRI
Formação Missão Velha: Arenitos avermelhados, finos a grossos, com intercalações de
níveis calcíferos , sílticos e conglomeráticos. Exibem estratificação plano-paralela e
cruzada do tipo acanalada de médio porte , esparsos corpos lenticulares e sigmoidais
amalgamados. Presença de troncos de madeira silicificados.

Formação Brejo Santo: Folhelhos, argilas calcíferas e margas de coloração variegada.
Arenitos castanho-avermelhados, finos com intercalações de lâminas de aragonita e
calcário ostracoidal.

BACIA DO PARNAÍBA
CARBONÍFERO

GRUPO CANINDÉ
Formação Poti: Arenitos cinza-esbranquiçados, finos a médios, com intercalações de
folhelhos carbonosos e restos de plantas carbonizadas, além de horizontes de siltitos
avermelhados.

DEVONIANO SUPERIOR

Formação Longá: Folhelhos e si l t i tos cinza-escuros e arroxeados,
micromicáceos,aspecto mosqueado, com bioturbações. Contém intercalações
esporádicas de arenitos finos.

Formação Cabeças: Arenitos esbranquiçados, finos a médios, com raras intercalações de
siltitos e folhelhos cinza e arroxeados. Contém estratificações cruzadas.

DEVONIANO INFERIOR

Formação Pimenteiras: Arenitos cinza e avermelhados, granulação fina, bastante
argilosos, com níveis ferruginosos. Exibem estratificação cruzada e plano-paralela, de
pequeno porte. Alternam-se com horizontes de siltitos argilosos creme-amarelados e
folhelhos amarelados e micáceos.

SILURIANO

GRUPO SERRA GRANDE
Formação Jaicós: Arenitos creme a esbranquiçados, granulação média, grossa a
conglomerática, geralmente caulínicos. Exibem estratificação cruzada de pequeno porte,
na parte basal. Na parte média, predominam arenitos mal selecionados, finos a grossos,
com intercalações de conglomerados. Na parte superior, ocorrem arenitos finos a
médios, às vezes avermelhados. Exibem estratificação cruzada de pequeno porte e
intercalações de siltitos argilosos.

Formação Mauriti: Conglomerados, arenitos grossos, em parte silicificados, de coloração
cinza a esbranquiçada, com tons avermelhados. Exibem estratificação plano-paralela e
cruzada. Podem conter horizontes de siltitos e folhelhos.

BACIA DO COCOCI
EOCAMBRIANO

GRUPO RIO JUCÁ
Formação Melancia: Conglomerados polimíticos com níveis de arenitos finos, siltitos e
folhelhos avermelhados.

Formação Cococi: Ardósias, folhelhos, argilitos e siltitos calcíferos avermelhados, com
intercalações subordinadas de arenitos grossos e conglomeráticos.

Formação Angico Torto: Brechas, microbrechas, conglomerados polimíticos arenitos
arcoseanos, às vezes calcíferos no topo, com intercalações subordinadas de arenitos
finos, siltitos e argilitos.

PROTEROZÓICO
MAGMATITOS NEOPROTEROZÓICOS

Diques ácidos a intermediários: riolitos, dacitos e microgranito.

Granitóides Pós-Tectônicos: Biotita granitos, biotita granodioritos leucocráticos (tipo
Serrita), hornblenda monzodioritos e monzonitos, de afinidade peralcalina
(trondhjemítica), com K20>Na20, pouca abundância de máficos ( ): granitos,
monzonitos granodioritos e sienitos avermelhados a cinza, médios a grossos ( ) :
piroxenitos e quartzo-alcalifeldspato sienitos de coloração avermelhada e acinzentada
( ). Idade variando no intervalo de 520 a 550 Ma.

Granitóides Tardi a Pós-tectônicos: Biotita granito, quartzo monzodiorito a monzodiorito,
coloração cinza-clara, granulação fina a média, isotrópicos a incipientemente orientados
( ); quartzo sienitos, granitos, granodioritos e monzodioritos, granulação média a
grossa, localmente com inclusões de piroxenitos, de origem mantélica ( ). Idade
variando no intervalo de 570 a 620Ma.

Granitóides Cedo a Sin-Tectônicos: Ortognaisses graníticos a granodioríticos, facoidais
com enclaves de composição diorítico-tonalítica além de restos das excaixantes ( );
granitos, granodioritos, monzonitos e sienitos, granulação média a grossa, porfiróides,
com fácies deformadas, notadamente nas bordas; com enclaves básicos e das
encaixanes, calcialcalinos, de provável origem mantélica ( ): hornblenda-biotita
granodioritos, hornblenada-biotita granitos, porfiríticos, com megacristais de feldspatos
( ); dioritos e quartzo dioritos, granulação grossa a porfiróide ( ). Idade em torno
de 650Ma.

DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL
FRAGMENTO INCAIÇARA
PALEOPROTEROZÓICO

Rochas Intrusivas: Rieberquita-augita ferro-augita gnaisse granítico a quartzo-
sienítico alcalino ( ); biotita gnaisse, com restos de supracrustais ( ). Idade
variando de 1,9 a 2,1 Ga.

Complexo Barro: Cordierita-sillimanita xistos, cianita-estaurolita xistos, granada xistos,
intercalações de quartzitos, metacalcários, metamáficas e calcissilicáticas.

Complexo Parnamirim: Gnaisses bandados, em parte migmatizados, exibindo bandas
mesocráticas com biotita e/ou anfibólio e bandas leucocráticas quartzo-feldspáticas,
incluindo corpos lenticulares de metamáficas/meta-ultramáficas (mb).

TERRENO PIANCÓ-ALTO BRÍGIDA
NEOPROTEROZÓICO

Grupo Cachoeirinha: Filitos esverdeados, metarenitos, sericita xistos metaturbiditos,
metaconglomerados intraformacionais e níveis ferríferos. Localmente, ocorrem biotita
gnaisses e xistos hornfélsicos com moscovita, biotita, cordierita, sillimanita, granada e
estaurolita.

Grupo Salgueiro: Estaurolita-cordierita-sillimanita-granada-biotita-xistos, sericita-clorita
xistos, tremolita xistos, com intercalações de metavulcânicas ácidas/intermediárias,
formações ferríferas, quartzitos e calcários cristalinos.

MESOPROTEROZÓICO

Complexo Riacho Gravatá: Metarrit itos pelito-psamíticos representados pela
alternância de filitos acinzentados a negros, localmente grafitosos, podendo conter
horizontes metatufáceos e metavulcânicas ácidas, metamáficas e meta-ultramáficas.

PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Metaplutônico: Ortognaisses migmatizados de composição granítica,
predominante, a granodioríticas, associados a gnaisses migmatizados e migmatítos
diversos, contendo restos de seqüências representadas por paragnaisses, lentes de
micaxistos (mx), quartzitos (qt), quartzitos ferríferos (qf) carbonatos (cc) e metabásicas
não individualizadas.

DOMÍNIO CEARENSE
TERRENO GRANJEIRO
NEOPROTEROZÓICO

Seqüência Lavras da Mangabeira: Filitos, micaxistos com lentes de quartzitos (qt),
metaconglomerados e, subordinadamente, metavulcanitos e calcissilicáticas.

Seqüência Caipu: Associação vulcano-sedimentar, onde predominam
metapelitos/metapsamitos representados por biotita-moscovita xistos, biotita xistos,
quartzo xistos e lentes de quartzito (qt), aos quais se intercalam horizontes de
metavulcânicas básicas a intermediárias.

PALEOPROTEROZÓICO

Granitóides Sin-Tectônicos: Ortognaisses porfiríticos de coloração cinza, foliados,
composição granítica a granodiorítica. Idade em torno de 2.100Ma.

ARQUEANO

Metaplutônicas: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição tonalítica a
granodiorítica, raramente trondhjemítica, associados a corpos de metabasitos/
metaultrabasitos, além de corpos tabulares de leucogranitóides e metapegmatóides.
Idade superior a 2.513Ma.

Complexo Granjeiro: Associação vulcano-sedimentar exalativa constituída
essencialmente por alternância de gnaisses, metagrauvacas, xistos, contendo frações
subordinadas de , calcissilicáticas (ccs), metabásicas/ metaultrabásicas (mb)
e metavulcânicas ácidas, além de corpos lenticulares de quartzitos (qt), quartzitos
ferríferos (qf) e metacalcários (cc).

TERRENO ORÓS-JAGUARIBE
MESOPROTEROZÓICO

Grupo Orós: Seqüência plutono-vulcano-sedimentar formada por micaxistos
granadíferos, com estaurolita e sericita (Mor). Presença de áreas com predominância de
gnaisses a biotita e/ou hornblenda (Morgn). Incluindo lentes de quartzitos (qt),
metacalcário (cc), localmente com magnesita, associados a metavulcânicas ácidas e
básicas (mv) e metabasaltos amigdaloidais (mb) e, na base, ortognaisses porfiríticos,
cinza-rosados, de composição granítica e granodiorítica, com foliação milonítica
acentuada ( ).

Seqüência Ipueirinha: Associação vulcano-sedimentar representada por sericita-clorita
xistos e clorita xistos, associados a horizontes de albita-clorita xistos de origem vulcânica,
lentes de quartzitos de a moscovita (qt) e de rochas metaultramáficas (mub).

PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Jaguaretama: Seqüência gnáissico-migmatítica, predominando ortognaisses
graníticos a granodioríticos, podendo ocorrer, ainda, tonalítos, leucotonalitos e
trondhjemitos, associados a biotita paragnaisses com ou sem sillimanita e granada.
Lentes de anfibolitos, quartzitos e rochas calcissilicáticas.

Complexo São Nicolau: Predominância de metatonalitos milonitizados, localmente
associados a restos de paraderivadas migmatizadas em diferentes graus.

TERRENO CEARÁ CENTRAL
MESOPROTEROZÓICO

Grupo Ceará: Seqüência marinho-plataformal, constituída essencialmente por
paragnaisses granadíferos, em diferentes níveis de deformação milonítica (Mcgn),
moscovita-biotita xistos, biotita xistos com ou sem granada e sillimanita (Mcqx), incluindo
lentes de moscovita quartzitos (Mcqt), metacalcários e calcissilicáticas (Mccc), além de
esparsas lentes de metavulcânicas intermediárias e máficas, não individualizadas.

PALEOPROTEROZÓICO

Granitóides Sin-Tectônicos: Ortognaisses porfiríticos de coloração cinza, foliados,
composição granítica a granodiorítica, localmente tonalítica.

Complexo Acopiara: Associação de paragnaisses, com ou sem granada e/ou sillimanita e
biotita ortognaisses graníticos, granodioríticos e tonalíticos, em parte, migmatíticos, lentes
de quartzitos (qt), micaxistos feldspáticos, anfibolitos, metacalcários e calcissilicáticas
(cs).Presença subordinada de lentes de metabasitos.

ARQUEANO

Complexo Tonalítico-Granodiorítico: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição
tonalítica a granodiorítica, raramente trondhjemítica, associados a corpos de
metabasitos/metaultrabasitos, além de corpos tabulares de leucogranitóides e
metapegmatóides de diferentes idades.

TERRENO CEARÁ
ARQUEANO

COMPLEXO CRUZETA
Unidade Mombaça: Ortognaisses cinzentos a biotita e hornblenda, de composição
granítica a diorítica, em partes migmatizados, com de leucogranitóides e
metapegmatóides, corpos lenticulares de anfibolitos, calcissilicáticas, talcoxistos e
metaultramáficas.

Unidade Pedra Branca: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição tonalítica a
granodiorítica, associados a corpos de metabasaltos anfibolíticos e, em menor
proporção, de metaultrabasitos.

Unidade Tróia: Associação plutono-vulcano-sedimentar formada por ortoanfibolitos
(metabasaltos e metagabros), metatufos básicos e restos de rochas paraderivadas,
representadas por quartzitos, micaxistos, e rochas calcissilicáticas, não
individualizadas.

TERRENO ACARAÚ
PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Granítico-Migmatítico: Predominância de ortognaisses de composição
granítica a granodiorítica, gnaissses migmatizados e migmatitos diversos.

Complexo Parambu: Paragnaisses migmatizados em diferentes graus, associados a
ortognaisses de composição granítica a granodiorítica, contendo lentes de metacalcários
(cc), calcissilicáticas, quartzitos e metabásicas não individualizadas.

ARQUEANO

Metaplutônicas: Ortognaisses cinzentos, tonalíticos a granodioríticos, associados a
corpos lenticulares de metabásicas/metaultrabásicas e de leucogranitóides e
metapegmatóides.
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CARACTERÍSTICAS DOS JAZIMENTOS MINERAIS

SUBSTÂNCIAS MINERAIS CLASSE/MORFOLOGIA (genético-descritiva))

de alteração superficial

metamórfica/metassomática

irregular/plutônica

filoniana/hidrotermal

indeterminadaestratiforme/sedimentar e/ou
associada a seqüência sedi-
mentar

stockwork/disseminada

colunar (bonsões)

METÁLICAS
Au - ouro; AuPbPt - ouro, chumbo e platina; Cr - cromo; CrTi -
cromo e titânio;Cu - cobre; CuAu - cobre e ouro; Fe - ferro; P -
fósforo (fosfato); Fe - ferro; Pb - chumbo; pi - pirita; Ti - titânio (rutilo);
W - tungstênio (scheelita); sf - sulfetos.

ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

ag - argila, am - amianto; ba - barita; ce - celestita; cn - cianita; cm -
caulim; dt - diatomita; P - fosfato ; ga - granada; gf - grafita; gp -
gipsita, tl - talco; ve - vermiculita; qz - quartzito; gr - granito

ENERGÉTICOS

fp - folhelho pirobetuminoso

ROCHAS CARBONÁTICAS

ca - calcário; cc - calcário calcítico; mg - magnesita; mm - mármore

GEMAS E MINERAIS DE PEGMATITOS

at - ametista; be - berilo; cr - cristal -de -rocha; qr - quartzo róseo; fd -
feldspato; tu - turmalina

ASSOCIAÇÃO MINERALÓGICA (mineral-minério sublinhado)

P: fosfato oolítico associado a sedimentos pelíticos
gf: , sericita e quartzo
Pb: , esfalerita, pirita; , quartzo-pirita; quartzo e
especularita
pi: , , quartzo, anfibolito e plagioclásio
W: , epidoto, granada, quartzo e feldspato
tl: , amianto, clorita, actinolita-tremolita, hornblenda
tu: , quartzo, feldspato e moscovita.
ve: , clorita e anfibólio

grafita
galena galena

pirita calcopirita
scheelita
talco
turmalina
vermiculita

am: , antofilita, talco, vermiculita e hornblenda
at: , quartzo, feldspato e moscovita
Au: , pirita e quartzo
AuPb: , , quartzo e pirita
ba: , quartzo, feldspato e pirita
be: , feldspato, quartzo e moscovita
cm: , quartzo e moscovita
Cr: , , ilmenita, actinolita e talco
Cu: , , quartzo e feldspato
Fe: , quartzo e , , , anfibólio e
quartzo

amianto
ametista
ouro

ouro galena
barita
berilo
caulinita

cromita magnetita
malaquita calcocita
hematita limonita magnetita hematita

ÁREAS SUBSTÂNCIAS CARACTERÍSTICAS

ÁREAS POTENCIAIS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Fosfato

Calcário dolomítico

Calcário dolomítico

Calcário/mármore

Magnesita/calcário
\dolomítico

Barita e Cobre

Calcário calcítico

Gipsita e calcário
calcítico

Corresponde a uma porção da área de exposição da Formação Pimenteiras (bacia do Parnaíba), de idade devoniana,
constituída por arenitos finos interacamadados com sedimentos pelíticos marinhos aos quais se associam horizontes
descontínuos, de dimensões centimétricas, de rochas fosfáticas oolíticas, nodulares e/ou conglomeráticas, nota-
damente nas zonas de contato com as formações superior e inferior.

Presença de corpos lenticulares de calcário metamórfico associados a rochas metassedimentares de alto grau
metamórfico dos complexos Parambu (IIa) e ao Complexo Metaplutônico (IIb).

Encerram porções das seqüências supracrustais do Proterozóico Médio (Complexo Ceará), constituídos por uma
associação de micaxistos e quartzitos (IIIa) e gnaisses (IIIb) onde é constante a presença de lentes, de dimensões
variadas, de rochas carbonáticas, na maioria das vezes, magnesíticas.

Delimitam faixas da seqüência metavulcano-sedimentar de baixo a médio grau, do Grupo Orós, representada por
metapelitos-metapsamítos associados a horizontes de metavulcânicas ácidas a intermediárias, de idade
mesoproterozóica. Contém lentes de dimensões consideráveis de calcário dolomítico (IVa) e mármore (IVb),
geneticamente relacionados à seqüência sedimentar.

Área de ocorrência de litotipos da seqüência metavulcano-sedimentar de baixo a médio grau, do Grupo Orós, que
engloba os mais importantes jazimentos de magnesita do estado do Ceará representada por corpos lenticulares, de
dimensões consideráveis de magnesita e calcário dolomítico, associados à seqüência metasedimentar.

Corresponde a parte da região de exposição dos sedimentos pelíticos anquimetamórficos da bacia do Cococi (grupo
Rio Jucá) de idade eocambriana, representados por ardósia, folhelhos, argilitos e siltitos calcíferos avermelhados.
Presença de ocorrências de cobre, de origem sedimentar e barita ligada a processos hidrotermais, em forma de veios
controlados por fraturas.

Compreendem exposições dos sedimentos cretáceos da bacia do Araripe. Os níveis mineralizados correspondem a
horizontes carbonáticos, fossilíferos, da Formação Santana, depositada em ambiente do tipo estuarino.

Correspondem da exposições dos sedimentos cretáceos da Formação Santana da bacia do Araripe, onde se
distinguem duas fácies principais: uma carbonatada, à qual estão relacionadas as camadas de calcário fossilífero
(VIIIb), e outra, evaporitica, que contém os depósitos de gipsita (VIIIa). Essa unidade é responsável pelas maiores
reservas de gipsita do Nordeste do Brasil.

ÁREAS SUBSTÂNCIAS CARACTERÍSTICAS

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Chumbo e calcário

Chumbo e ouro

Ferro/Titânio/Cromo

Ferro

Talco/amianto

Granitos e rochas
ornamentais

Cobre

Argila

Relacionadas aos horizontes carbonáticos pertencentes à Formação Santana da bacia do Araripe, ocorrem em
diversos locais mineralizações de chumbo, às vezes com zinco associado, representados pela presença de galena
e esfalerita concentradas em níveis preferenciais de dimensões centimétricas.

Delimita restrita porção da área de afloramento de metassedimentos associados a metavulcânicas ácidas a
intermediárias do Grupo Salgueiro, de idade neoproterozóica. No local, é comum a presença de filões quartzosos,
alguns deles contendo mineralizações auríferas. As zonas mineralizadas são caracterizadas pela associação de
ouro, calcopirita, galena, esfalerita, pirita e hematita.

Abrange litotipos do Complexo Parnamirim, onde predominam ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, contendo
corpos lenticulares de rochas ultramáficas, de provável natureza eclogítica, e minério de ferro titanado. Associados
às ultramáficas ocorrem níveis de cromitito, de espessura métrica e comprimento ainda não avaliado.

Encerram áreas de exposição de rochas vulcano-sedimentares dos Grupo Cachoeirinha (XIIa), de idade
neoproterozóica, onde os horizontes com ferro acham-se relacionados a metapelitos metamorfizados; e do
complexo Granjeiros (XIIb), de idade arqueana, onde a associação dos níveis mineralizados com rochas
metabásicas/metaultrabásicas, sugerem sua formação ligada ao resíduo de magma ultrabásico em ferro e sílica,
proporcionando à área uma potencialidade metalogenética para mineralização de ouro.

Correspondem a porções ocupadas por litotipos do Complexo Granjeiro (XIIIa) e do Complexo tonalítico
granodiorítico (XIIIb), onde ocorrem depósitos de talco e amianto relacionados a processos de alteração hidrotermal
de rochas máfico-ultramáficas. Na área XIIIc os jazimentos de talco estão associados a calcários magnesianos do
Complexo Jaguaretama.

Granitóides pórfiros de tonalidade cinza, das regiões de Mel e São Paulo (XIVa) e granodioritos e monzonitos de
tons róseos, contendo autólitos de grandes dimensões de diorito e quartzo diorito de tonalidade esverdeada
(XIVb).

Abrange porções ocupadas por litotipos das seqüências vulcano-sedimentares do Grupo Cachoeirinha (XVa), do
Neoproterozóico, e do Grupo Rio Jucá (XVb) do Eocambriano. Nesta última área ocorrem dois tipos de
mineralizações, uma sedimentar, com filmes de malaquita e disseminações de pirita nos planos de acamamento dos
pelitos; e a outra, relacionada a rochas intrusivas ácidas que cortam a seqüência sedimentar.

Área de várzea da planície aluvial do rio Trussu, onde ocorrem diversas olarias que utilizam argila para cerâmica
vermelha.

DADOS ECONÔMICOS

TAMANHO

Grande Mina

Garimpo

Depósito/
Jazida

Ativo

Inativo

Intermitente

Substância Categoria Unidade
CARACTERÍSTICAS

Pequeno a
médio

SITUAÇÃO ATUAL

Argila
Barita
Calcário/mármore
Caulim
Chumbo
Ferro
Gipsita
Granito/quartzito
Magnesita

m
tBaSO
t
t
tPb
tFe
t
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3
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Pequena a média < 5 X 10 > grande5

Pequena a média < 10 > grande
Pequena a média < 10 > grande
Pequena a média < 5 X 10 > grande
Pequena a média < 3 X 10 > grande
Pequena a média < 5 X 10 > grande
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POTENCIALIDADESUBSTÂNCIAS

Metálicas

Rochas Carbonáticas

Rochas e minerais
industriais

Áreas de potencialidade moderada à alta: incluem contexto geológico favorável,
metalotectos/mineralotectos comprovados e indicados, ocorrência de jazimentos,
eventuais depósitos minerais, e indícios indiretos de mineralização.

Áreas de potencialidade moderada à baixa: Incluem contexto geológico favorável,
metalotectos/mineralotectos indicados e inferidos, raridade ou ausência de jazimentos e
indícios indiretos de mineralização.

Observação: nas áreas potenciais de granitos para fins ornamentais, além dos fatores
acima referidos, também foi levado em consideração a infra-estrutura da região, e sua
distância para um pólo de beneficiamento/consumo deste material.

Moderada à alta

Moderada à alta

Moderada à alta

Moderada à baixa

Moderada à baixa

DISTRIBUIÇÃO DOS JAZIMENTOS MINERAIS
POR CLASSES DE SUBSTÂNCIAS

Minerais industriais

26%

49%
18%

6% 1%

Rochas carbonáticas

Minerais metálicos

Gemas

Minerais energéticos
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UNIDADES GEOLÓGICAS
FORMAÇÕES SUPERFICIAIS

CENOZÓICO
QUATERNÁRIO

Aluviões: Areias grossas e cascalhos, podendo incluir areias finas a médias, areias
argilosas e horizontes argilosos nos baixos cursos dos rios maiores.

TÉRCIO-QUATERNÁRIO

Coberturas Colúvio-Eluviais: Sedimentos inconsolidados, localmente laterizados, de
constituição essencialmente areno-argilosa.

Formação Moura: Sedimentos inconsolidados e/ou com fraca diagênese, incluindo
conglomerado polimítico na base, cascalhos, areias de granulação variável e argilas,
nas porções superiores.

(INTERIORES)
BACIAS SEDIMENTARES

CRETÁCEO

GRUPO ARARIPE
Formação Exu: Arenitos amarelados a avermelhados, granulação média a grossa, com
níveis conglomeráticos, localmente silicificados, exibindo estratificação plano-paralela e
cruzada. Presença de horizontes de ritmitos síltico-arenosos.

Formação Santana: Folhelhos de coloração cinza a avermelhada, em parte calcíferos e
fossilíferos, com intercalações de calcários laminados creme, margas, siltitos,
calcarenitos, arenitos finos e gipsita, no topo.

JURO-CRETÁCEO

Magmatismo básico: Soleiras de diabásio; diques básicos.

GRUPO IGUATU
Formação Lima Campos; Arenitos finos na base, evoluindo para fácies grossa a
conglomerática, com níveis intercalados de siltitos e folhelhos.

Formação Malhada Vermelha: Siltitos argilosos e argilitos avermelhados com cimento
calcífero, folhelhos, margas, calcarenitos e calcário, incluindo localmente horizontes
fossilíferos.

Formação Icó: Arenitos médios a grossos com níveis conglomeráticos. Para o topo,
ocorrem níveis subordinados de siltitos, folhelhos e margas. Ocasionalmente podem
ocorrer níveis de rocha básica intercalados nos arenitos basais.

JURÁSSICO

GRUPO VALE DO CARIRI
Formação Missão Velha: Arenitos avermelhados, finos a grossos, com intercalações de
níveis calcíferos , sílticos e conglomeráticos. Exibem estratificação plano-paralela e
cruzada do tipo acanalada de médio porte , esparsos corpos lenticulares e sigmoidais
amalgamados. Presença de troncos de madeira silicificad0s.

Formação Brejo Santo: Folhelhos, argilas calcíferas e margas de coloração variegada.
Arenitos castanho-avermelhados, finos com intercalações de lâminas de aragonita e
calcário ostracoidal.

BACIA DO PARNAÍBA
CARBONÍFERO

GRUPO CANINDÉ
Formação Poti: Arenitos cinza-esbranquiçados, finos a médios, com intercalações de
folhelhos carbonosos e restos de plantas carbonizadas, além de horizontes de siltitos
avermelhados.

DEVONIANO SUPERIOR

Formação Longá: Folhelhos e si l t i tos c inza-escuros e arroxeados,
micromicáceos,aspecto mosqueado, com bioturbações. Contém intercalações
esporádicas de arenitos finos.

Formação Cabeças: Arenitos esbranquiçados, finos a médios, com raras intercalações de
siltitos e folhelhos cinza e arroxeados. Contém estratificações cruzadas.

DEVONIANO INFERIOR

Formação Pimenteiras: Arenitos cinza e avermelhados, granulação fina, bastante
argilosos, com níveis ferruginosos. Exibem estratificação cruzada e plano-paralela, de
pequeno porte. Alternam-se com horizontes de siltitos argilosos creme-amarelados e
folhelhos amarelados e micáceos.

SILURIANO

Formação Jaicós: Arenitos creme a esbranquiçados, granulação média, grossa a
conglomerática, geralmente caulínicos. Exibem estratificação cruzada de pequeno porte,
na parte basal. Na parte média, predominam arenitos mal selecionados, finos a grossos,
com intercalações de conglomerados. Na parte superior, ocorrem arenitos finos a médios,
às vezes avermelhados. Exibem estratificação cruzada de pequeno porte e intercalações
de siltitos argilosos.

Formação Mauriti: Conglomerados, arenitos grossos, em parte silicificados, de coloração
cinza a esbranquiçada, com tons avermelhados. Exibem estratificação plano-paralela e
cruzada. Podem conter horizontes de siltitos e folhelhos.

BACIA DO COCOCI
EOCAMBRIANO

GRUPO RIO JUCÁ
Formação Melancia: Conglomerados polimíticos com níveis de arenitos finos, siltitos e
folhelhos avermelhados.

Formação Cococi: Ardósias, folhelhos, argilitos e siltitos calcíferos avermelhados, com
intercalações subordinadas de arenitos grossos e conglomeráticos.

Formação Angico Torto: Brechas, microbrechas, conglomerados polimíticos, arenitos
arcoseanos, às vezes calcíferos no topo, com intercalações subordinadas de arenitos
finos, siltitos e argilitos.

PROTEROZÓICO
MAGMATITOS NEOPROTEROZÓICOS

Diques ácidos a intermediários: riolitos, dacitos e microgranito.

Granitóides Pós-Tectônicos: Biotita granitos, biotita granodioritos leucocráticos (tipo
Serrita), hornblenda monzodioritos e monzonitos, de afinidade peralcalina
(trondhjemítica), com K20>Na20, pouca abundância de máficos (N 3a): granitos,
monzonitos, granodioritos e sienitos avermelhados a cinza, médios a grossos (N 3b):
piroxenitos e quartzo-alcalifeldspato sienitos de coloração avermelhada e acinzentada
(N 3c). Idade variando no intervalo de 520 a 550 Ma.

Granitóides Tardi a Pós-Tectônicos: Biotita granito, quartzo monzodiorito a monzodiorito,
coloração cinza-clara, granulação fina a média, isotrópicos a incipientemente orientados
(N 2a); quartzo sienitos, granitos, granodioritos e monzodioritos, granulação média a
grossa, localmente com inclusões de piroxenitos, de origem mantélica (N 2b). Idade
variando no intervalo de 570 a 620Ma.

Granitóides Cedo a Sin-Tectônicos: Ortognaisses graníticos a granodioríticos, facoidais
com enclaves de composição diorítico-tonalítica além de restos das encaixantes (N 1a)
granitos, granodioritos, monzonitos e sienitos, granulação média a grossa porfiróides,
com fácies deformadas, notadamente nas bordas; com enclaves básicos e das
encaixantes, calcialcalinos, de provável origem mantélica (N 1b): hornblenda-biotita
granodioritos, hornblenada-biotita granitos, porfiríticos, com megacristais de feldspatos
(N 1c); dioritos e quartzo dioritos, granulação grossa a porfiróide (N 1d). Idade em torno
de 650Ma.

DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL
FRAGMENTO ICAIÇARA
PALEOPROTEROZÓICO

Rocha Intrusivas: Riebequita-augitaferro-augita gnaisse granítico a quartzo-
sienítico alcalino (P 1a); biotita gnaisse, com restos de supracrustais (P 1b). Idade
variando de 1,9 a 2,1 Ga.

Complexo Barro: Cordierita-sillimanita xistos, cianita-estaurolita xistos, granada xistos,
intercalações de quartzitos, metacalcários, metamáficas e calcissilicáticas.

Complexo Parnamirim: Gnaisses bandados, em parte migmatizados, exibindo bandas
mesocráticas com biotita e/ou anfibólio e bandas leucocráticas quartzo-feldspáticas.
Incluindo corpos lenticulares de metamáficas/meta-ultramáficas (mb).

TERRENO PIANCÓ-ALTO BRÍGIDA
NEOPROTEROZÓICO

Grupo Cachoeirinha: Filitos esverdeados, metarenitos, sericita xistos metaturbiditos,
metaconglomerados intraformacionais e níveis ferríferos. Localmente, ocorrem biotita
gnaisses e xistos hornfélsicos com moscovita, biotita, cordierita, sillimanita, granada e
estaurolita.

Grupo Salgueiro: Estaurolita-cordierita-sillimanita-granada-biotita-xistos, sericita-clorita
xistos, tremolita xistos, com intercalações de metavulcânicas ácidas/intermediárias,
formações ferríferas, quartzitos e calcários cristalinos.

MESOPROTEROZÓICO

Complexo Riacho Gravatá: Metarrit itos pelito-psamíticos representados pela alternância
de filitos acinzentados a negros, localmente grafitosos, podendo conter horizontes
metatufáceos e metavulcânicas ácidas, metamáficas e metaultramáficas.

PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Metaplutônico: Ortognaisses migmatizados de composição granítica,
predominante, a granodiorítica, associados a gnaisses migmatizados e migmatitos
diversos, contendo restos de seqüências representadas por paragnaisses, lentes de
micaxistos (mx), quartzitos (qt), quartzitos ferríferos (qf) carbonatos (cc) e metabásicas
não individualizadas.

DOMÍNIO CEARENSE
TERRENO GRANJEIRO
NEOPROTEROZÓICO

Seqüência Lavras da Mangabeira: Filitos, micaxistos com lentes de quartzitos (qt),
metaconglomerados e, subordinadamente, metavulcanitos e calcissilicáticas.

Seqüência Caipu: Associação vulcanossedimentar, onde predominam
metapelitos/metapsamitos representados por biotita-muscovita xistos, biotita xistos,
quartzo xistos e lentes de quartzito (qt), aos quais se intercalam horizontes de
metavulcânicas básicas a intermediárias.

PALEOPROTEROZÓICO

Granitóides Sin-Tectônicos: Ortognaisses porfiríticos de coloração cinza, foliados,
composição granítica a granodiorítica. Idade em torno de 2.100Ma.

ARQUEANO

Metaplutônicas: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição tonalítica a
granodiorítica, raramente trondhjemítica, associados a corpos de metabasitos/
metaultrabasitos, além de corpos tabulares de leucogranitóides e metapegmatóides.
Idade superior a 2.513Ma.

Complexo Granjeiro: Associação vulcano-sedimentar exalativa constituída
essencialmente por alternância de gnaisses, metagrauvacas, xistos, contendo frações
subordinadas de , calcissilicáticas (ccs), metabásicas/ metaultrabásicas (mb)
e metavulcânicas ácidas, além de corpos lenticulares de quartzitos (qt), quartzitos
ferríferos (qf) e metacalcários (cc).

TERRENO ORÓS-JAGUARIBE
MESOPROTEROZÓICO

Grupo Orós: Seqüência plutono-vulcano-sedimentar formada por micaxistos granadíferos,
com estaurolita e sericita ( or). Presença de áreas com predominância de gnaisses a
biotita e/ou hornblenda (Morgn). Incluindo lentes de quartzitos (qt), metacalcário (cc),
localmente com magnesita, associados a metavulcânicas ácidas e básicas (mv) e
metabasaltos amigdaloidais (mb) e, na base, ortognaisses porfiríticos, cinza rosados, de
composição granítica e granodiorítica, com foliação milonítica acentuada (m ).

Seqüência Ipueirinha: Associação vulcano-sedimentar representada por sericita-clorita
xistos e clorita xistos, associados a horizontes de albita-clorita xistos de origem vulcânica,
lentes de quartzitos de a moscovita (qt) e de rochas metaultramáficas (Mub).

PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Jaguaretama: Seqüência gnáissico-migmatíticA, predominando ortognaisses
graníticos a granodioríticos, podendo ocorrer, ainda, tonalítos, leucotonalitos e
trondhjemitos, associados a biotita paragnaisses com ou sem sillimanita e granada. Lentes
de anfibolitos, quartzitos e rochas calcissilicáticas.

Complexo São Nicolau: Predominância de metatonalitos milonitizados, localmente
associados a restos de paraderivadas migmatizadas em diferentes graus.

TERRENO CEARÁ CENTRAL
MESOPROTEROZÓICO

Grupo Ceará: Seqüência marinho-plataformal, constituída essencialmente por
paragnaisses granadíferos, em diferentes níveis de deformação milonítica (Mcgn),
moscovita-biotita xistos, biotita xistos com ou sem granada e sillimanita (Mcqx), incluindo
lentes de moscovita quartzitos (Mcqt), metacalcários e calcissilicáticas (Mccc), além de
esparsas lentes de metavulcânicas intermediárias e máficas, não individualizadas.

PALEOPROTEROZÓICO

Granitóides Sin-Tectônicos: Ortognaisses porfiríticos de coloração cinza, foliados,
composição granítica a granodiorítica, localmente tonalítica.

Complexo Acopiara: Associação de paragnaisses, com ou sem granada e/ou sillimanita e
biotita ortognaisses graníticos, granodioríticos e tonalíticos, em parte, migmatíticos, lentes
de quartzitos (qt), micaxistos feldspáticos, anfibolitos, metacalcários e calcissilicáticas
(cs).Presença subordinada de lentes de metabasitos.

ARQUEANO

Complexo Tonalítico-Granodiorítico: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição
tonalítica a granodiorítica, raramente trondhjemítica, associados a corpos de
metabasitos/metaultrabasitos, além de corpos tabulares de leucogranitóides e
metapegmatóides de diferentes idades.

TERRENO CEARÁ
ARQUEANO

COMPLEXO CRUZETA
Unidade Mombaça: Ortognaisses cinzentos a biotita e hornblenda, de composição
granítica a diorítica, em partes migmatizados, com de leucogranitóides e
metapegmatóides, corpos lenticulares de anfibolitos, calcissilicáticas, talcoxistos e
metaultramáficas.

Unidade Pedra Branca: Ortognaisses cinzentos, bandados, de composição tonalítica a
granodiorítica, associados a corpos de metabasaltos anfibolíticos e em menor proporção
de metaultrabasitos.

Unidade Tróia: Associação plutono-vulcano-sedimentar formada por ortoanfibolitos
(metabasaltos e metagabros), metatufos básicos e restos de rochas paraderivadas,
representadas por quartzitos, micaxistos, e rochas calcissilicáticas, não
individualizadas.

TERRENO ACARAU
PALEOPROTEROZÓICO

Complexo Granítico-Migmatítico: Predominância de ortognaisses de composição
granítica a granodiorítica, gnaissses migmatizados e migmatitos diversos.

Complexo Parambu: Paragnaisses migmatizados em diferentes graus, associados a
ortognaisses de composição granítica a granodiorítica, contendo lentes de metacalcários
(cc), calcissilicáticas, quartzitos e metabásicas não individualizadas.

ARQUEANO

Metaplutônicas: Ortognaisses cinzentos, tonalíticos a granodioríticos, associados a
corpos lenticulares de metabásicas/metaultrabásicas e de leucogranitóides e
metapegmatóides.
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Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil 

Folhas em Execução
NA.19-Z Alto Rio Negro9

NA.20 Boa Vista8

SA.22-X-D Belém4

SB.22-X-B Rondon do Pará4

SC.20 Porto Velho8

SC.21-Z-A Ilha 24 de Maio1

SC.24.V Aracaju NW8

SC.24-V-A-I Riacho Queimadas1

SD.22-Z-A Itapaci1

SD.22-Z-B Uruaçu1

SD.24-Y-B Ilhéus1

SE.22-V-A Guiratinga1

SE.23-Z-B-IV Serro1

SE.23-Z-D-I Conceição do Mato Dentro1

SF.23-Y Rio de Janeiro SW8

SG.22-X-B Itararé1

SH.22 Porto Alegre8

Folhas Impressas
Borda Oeste
Creporizão (Geoquímica)

NA.20-X Roraima Central9 (CD-ROM)
NA.20-X-C-III Paredão1

NA.20-X-C-VI Serra do Ajarani1

NA.20-Z Caracaraí9

NB.20-Z-B-V Monte Roraima1

NB.20-Z-B-VI Monte Caburaí1

NB.20-Z-D-II Rio Quinô1

NB.20-Z-D-III Rio Cotingo1

NB.20-Z-D-V Vila Pereira1

NB.20-Z-D-VI Rio Viruquim1

NB.21-Y-A-IV Sem denominação
NB.21-Y-C-I Sem denominação
SA.20-V Rio Cuiuni1

SA.23-Z-C Itapecuru-Mirim4

SA.22-Y-D Altamira4

SA.23-V-C Castanhal4 (CD-ROM)
SA.23-V-D Turiaçu4

SA.23-V/Y São Luís SW/NW8

SA.23-X-C Cururupu4

SA.23-Y-B Pinheiro4

SA.23-Z-A São Luís4

SA.23-Y-D Santa Inês4

SA.24-Y-D-V Irauçuba3 (CD-ROM)
SB.20-Z-B-VI Mutum1

SB.21-V-D Vila Mamãe Anã8(CD-ROM)
SB.21-X-C Caracol8(CD-ROM)
SB.21-Y-B Jacareacanga8(CD-ROM)
SB-21-Z-A Vila Riozinho8(CD-ROM)
SB.21-Z-C Rio Novo8 (CD-ROM)
SB.22-Y-B São Félix do Xingu4

SB.22-X-C Serra Pelada4

SB.22-X-D Marabá4

SB.22-Z-A Serra dos Carajás4

SB.22-Z-B Xambioá4

SB.22-Z-C Xinguara4

SB.22-Z-C Xinguara4 (CD-ROM
SB.22-Z-D Araguaína4

SB.23-V-A Açailândia4 (CD-ROM)
SB.23-V-B Vitorino Freire4

SB.23-V-C Imperatriz4

SB.23-V-D Barra do Corda4

SB.23-X-A Bacabal4

SB.23-X-B Caxias1

SB.23-X-C Presidente Dutra4

SB.24-V-C-III Crateús1

SB.24-V-D-V Mombaça1

SB.24-X-B/D Areia Branca/Mossoró2

SB.24-Y-B Iguatu1

SB.24-Y-B-II Catarina1

SB.24-Y-C-V Patos1 (PI)
SB.24-Y-C-VI Simões1

SB.24-Z-B Caicó1

SB.24-Z-B-II Currais Novos3

SB.24-Z-B-V Jardim do Seridó3

SB.24-Z-C Serra Talhada1

SB.24-Z-C Serra Talhada1 (1999)
SB.24-Z-C-VI Afogados da Ingazeira1

SB.24-Z-D-I Patos1 (PB)
SB.24-Z-D-II Juazeirinho1

SB.24-Z-D-IV Monteiro1

SB.24-Z-D-V Sumé1

SB.25-V-C Natal2

SB.25-V-C-IV João Câmara1

SB.25-Y-C-V Limoeiro1

SC.20-V-B-V Porto Velho1

SC.20-V-C-V Abunã1

SC.20-V-C-VI Mutumparaná1

SC.20-V-D-I Jaciparaná1

SC.20-Z-C-V Paulo Saldanha1

SC.20-Z-C-VI Rio Pardo1

SC.22-X-A Redenção4 (CD-ROM)
SC.22-X-B Conceição do Araguaia4

SC.23-Y-D Formosa do Rio Preto1

SC.23-X-D-IV Campo Alegre de Lourdes1

SC.23-Z-A/Y-B Curimatá/Corrente1

SC.23-Z-C Santa Rita de Cássica1

SC.24-V-A Paulistana1

SC.24-V-A-II Paulistana1

SC.24-V-A-III Santa Filomena1

SC.24-V-A-IV Barra do Bonito1

SC.24-V-A-V Afrânio1

SC.24-V-A-VI Riacho do Caboclo1

SC.24-V-B-IV Cristália1

SC.24-V-C Petrolina1

SC.24-V-C-III Petrolina1

SC.24-V-D Uauá2

SC.24-V-D-I Itamotinga1

SC.24-X-A Belém de S. Francisco1(CD-ROM)
SC.24-X-C-V Santa Brígida1

SC.24-X-C-VI Piranhas1

SC.24-X-D-V Arapiraca1

SC.24-Y-B Senhor do Bonfim2

SC.24-Y-B-VI Euclides da Cunha3

SC.24-Y-C Jacobina2

SC.24-Y-C-V Morro do Chapéu1

SC.24-Y-D Serrinha1 (rev.)
SC.24-Y-D Serrinha2

SC.24-Y-D-II Gavião1

SC.24-Y-D-IV Mundo Novo1

SC.24-Y-D-V Pintadas1

SC.S4-Y-D-VI Serrinha1

SC.24-Z-A-II Jeremoabo1

SC.24-Z-A-III Carira1

SC.25-V-A-II Vitória de Santo Antão1

SD.21-Y-C-II Pontes e Lacerda1

SD.21-Z-A Rosário do Oeste2

SD.21-Z-C Cuiabá2

SD.22-X-D Porangatu2

SD.22-Z-B Uruaçu2

SD.22-Z-C Ceres2

SD.22-Z-C-II Morro Agudo1

SD.22-Z-C-V Goiás1

SD.22-Z-C-VI Itaguaru1

SD.22-Z-D Goianésia2

SD.22-Z-D-IV Jaraguá1

SD.22-Z-D-V Pirenópolis1

SD.23-X-B Ibotirama2

SD.23-X-C-V Coribe1

SD.23-X-D Bom Jesus da Lapa2

SD.23-Y-C Brasília2

SD.23-Y-D Buritis2

SD.23-Z-D-II Monte Azul3

SD.23-Z-D-IV Janaúba3

SD.23-Z-D-V Rio Pardo de Minas3

SD.24-V-A Seabra2  (CD-ROM)
SD.24-V-A-I Seabra1

SD.24-V-A-II Utinga1

SD.24-V-A-V Lençóis1

SD.24-V-C Livramento do Brumado
SD.24-V-C-II Mucugê1

SD.24-Y-A Vitória da Conquista2

SD.24-Y-B-V Ibicaraí1

SD.24-Y-B-VI Itabuna1

SE.21-Y-D Corumbá1 

SE.22-V-B Iporá2

SE.22-V-B Iporá1 (1999)
SE.22-X-A São Luís de Montes Belos2

SE.22.X-A-II Sanclerlândia1(CD-ROM)
SE.22-X-A-III Itaberaí1

SE.22-X-A-VI Nazário1

SE.22-X-B Goiânia2

SE.22-X-B Goiânia8 (1999)
SE.22-X-B-I Nerópolis1

SE.22-X-B-II Anápolis1

SE.22-X-B-IV Goiânia1

SE.22-X-B-V Leopoldo de Bulhões1

SE.22-X-B-VI Caraíba1

SE.22-X-D Morrinhos2

SE.23-V-B São Romão2

SE.23-Z-B Guanhães2

SE.23-Z-C Belo Horizonte2

SE.23-Z-C-VI Belo Horizonte1 (CD-ROM)
SE.23-Z-D Ipatinga2

SE.23-Z-D-IV Itabira1 (CD-ROM)
SE.24-V-A Almenara2

SE.24-Y-C-V Baixo Guandu1

SE.24-Y-C-VI Colatina1

SF.21 Campo Grande 8  (CD-ROM)
SF.21-V-B Aldeia Tomásia1

SF.21-V-D Porto Murtinho1

SF.21.X.A Aquidauana1

SF.23-V-D-V-4 São Gonçalo do Sapucaí1

SF.23-X-B-I Mariana1

SF.23-X-B-II Ponte Nova1

SF.23-X-B-IV Rio Espera1

SF.23-X-C-III Barbacena1

SF.23-X-C-VI Lima Duarte1

SF.23-X-D-I Rio Pomba1

SF.23-Y-B-II-2 Heliodora1

SF.24-V-A-II Afonso Cláudio1

SF.24-V-A-III Domingos Martins1

SF.24-V-A-V Cachoeiro de Itapemirim1

SF.24-V-A-VI Piúma1

SG.22-X-D-I Curitiba8  (CD-ROM)
SG.22-Z-B Joinville2

SG.22-Z-D-I-2 Botuverá
SG.22-Z-D-II-1 Brusque1

SG.22-Z-D-V Florianópolis1

SG.22-Z-D-VI Lagoa1

SH.22-V-C-IV Santa Maria
SH.22-Y-A Cachoeira do Sul2

SH.22-Y-A Cachoeira do Sul2 (CD-ROM)
SH.22-Y-C Pedro Osório1 (CD-ROM)
SH.22-Y-A-I-4 Passo do Salsinho1

SH.22-Y-B Porto Alegre1

Folhas em Editoração
NA.20-Y Serra Imeri1

SA.23-Z São Luís NE/SE8

SB.24-Y Jaguaribe SW8

SB.24.Z Jaguaribe SE8

SC.24-X Aracaju NE8

SC.24-Z Aracaju SE8

SC.24.Y Aracaju SW8

SH.22-X-B-IV Criciúma1

SH.22-Y-C-II Piratini1

1Levantamento Geológico/Geoquímico/Metalogenético nas escalas 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000; 2Mapas Metalogenéticos e de Previsão de
Recursos Minerais escala 1:250.000; 3Mapas de Previsão de Recursos Hídricos Subterrâneos escala 1:100.000; 4Projeto Especial Mapas de Recursos
Minerais, de Solos e de Vegetação para a Área do Programa Grande Carajás – Subprojeto Recursos Minerais; 5Levantamento geológico visando ao meio
ambiente; 6Levantamentos aerogeofísicos; 7Integração geológica/geoquímica de regiões metropolitanas; 8Integração geológico/metalogenética nas escalas
1:500.000 e 1:250.000; 9Mapeamento Geológico/Metalogenético da Região Amazônica na escala 1:500.000.



Folhas Concluídas

NA.20-X-B Uraricoera2

NA.21-V-A Conceição do Maú2

NA.20-X-D Boa Vista2

NA.20-Z-B- Caracaraí2

NB.20-Z-B e
NB.21-Z-A Monte Roraima2

NB.20-Z-D Vila Surumu2

NB.21-Y-C Rio Maú2

NA.21-Z-B Rio Citaré2

NA.22-V-B Rio Oiapoque2

NB.22-Y-D Cabo Orange2

NA.22-V-D Lourenço2

NA.22-Y-A Serra do Tumucumaque2

NA.22-Y-B Rio Araguari2

NA.22-Y-D Macapá2

SA.21-X-B Rio Maicuru2

SA.24-Y-A Parnaíba2

SA.24-Y-B Acarau2

SA.24-Y-C Granja2

SA.24-Y-D Sobral2

SA.24-Z-C Fortaleza2

SB.22-X-C Rio Itacaiúnas2

SB.22-X-D Marabá2

SB.22-Z-A Rio Paraopebas2

SB.24-V-A Piripiri2

SB.24-V-B Quixadá2

SB.24-V-C Crateús2

SB.24-V-D Quixeramobim2

SB.24-X-A Aracati2

SB.24-X-C Morada Nova2

SB.24-Y-A Valença do Piauí2

SB.24-Y-B Iguatu2

SB.24-Y-C Picos2

SB.24-Y-D Juazeiro do Norte2

SB.24-Z-A Souza2

SB.24-Z-B Caicó2

SB.24-Z-D Patos2

SB.25-Y-A Cabedelo2

SB.25-Y-C João Pessoa2

SC.20-V-C Abunã2

SC.20-V-D Ariquemes2

SC.20-Y-B Alto Jamari2

SC.20-Y-D Serra dos Uopianes2

SC.20-Z-A Rondônia2

SC.20-Z-B Rio Branco2

SC.20-Z-C Presidente Médici2

SC.20-Z-D Pimenta Bueno2

SC.21-Z-B Vila Guarita2

SC.22-X-D Miracema do Norte2

SC.22-Z-B Porto Nacional2

SC.22-Z-D Gurupi2

SC.23-X-D São Raimundo Nonato2

SC.23-Y-C Natividade2

SC.23-Z-B Xique-Xique2

SC.23-Z-D Barra2

SC.24-V-A Paulistana2

SC.24-V-B Salgueiro2

SC.24-X-A Floresta2

SC.24-X-B Garanhuns2

SC.24-X-C Paulo Afonso2

SC.24-X-D Santana do Ipanema2

SC.24-Y-A Mirangaba2

SC.24-Z-A Jeremoabo2

SC.24-Z-B/D Aracaju/Estância2

SC.24-Z-C Tobias Barreto2

SC.25-V-A Recife2

SC.25-V-C Maceió2

SD.20-V-B Príncipe da Beira2

SD.20-X-A Pedras Negras2

SD.20-X-B Vilhena2

SD.20-X-C Ilha do Sossego2

SD.20-X-D Pimenteiras2

SD.21-Y-C Mato Grosso2

SD.21-Y-D Barra do Bugres2

SD.22-X-A Araguaçu2

SD.22-X-B Alvorada2

SD.22-X-C São Miguel do Araguaia2

SD.22-Y-D Barra do Garças2

SD.22-Z-A Mozarlândia2

SD.23-V-A Arraias2

SD.23-V-C Campos Belos2

SD.23-X-A Barreiras2

SD.23-X-C Santa Maria da Vitória2

SD.23-Y-A São João d'Aliança2

SD.23-Z-A Manga2

SD.23-Z-B Guanambi2

SD.24-V-A Seabra2

SD.24-V-B Itaberaba2

SD.24-V-D Jequié2

SD.24-X-C Jaguaribe2

SD.24-X-A Salvador2

SD.24-Y-B Ilhéus2

SD.24-Z-A Itacaré2

SD.24-Y-C Rio Pardo2

SD.24-Y-D Itapetinga2

SD.24-Z-C Canavieiras2

SE.21-V—D-V Morraria do Ínsua1

SE.21-Y-B-II Lagoa de Mandioré1

SE.21-Y-B-III Amolar1

SE.23-V-A Unaí2

SE.23-V-C Paracatu2

SE.23-V-D João Pinheiro2

SE.23-X-A Montes Claros2

SE.23-X-B Araçuaí2

SE.23-X-C Pirapora2

SE.23-X-D Capelinha2

SE.23-Y-A Patos de Minas2

SE.23-Y-B Três Marias2

SE.23-Y-C Uberaba2

SE.23-Y-D Bom Despacho2

SE.23-Z-A Curvelo2

SE.24-V-C Teófilo Otoni2

SE.24-Y-A Governador Valadares2

SE.24-Y-C Colatina2

SF.21-V-B Baía Negra2

SF.21-X-A Miranda2

SF.23-V-A-II.2 Rio São Lourensinho7

SF.23-V-A-III.1 Itanhaem7

SF.23-V-A-III.2 Mangagua7

SF.23-Y-A-V.4 Campinas7

SF.23-Y-A-VI.3 Valinhos7

SF.23-Y-C-II.2 Indaiatuba7

SF.23-Y-C-II.4 Cabreúva7

SF.23-Y-C.III.1 Jundiaí7

SF.23-Y-C-III.2 Atibaia7

SF.23-Y-C-III.3 Santana do Parnaíba7

SF.23-Y-C-III.4 Guarulhos7

SF.23-Y-C-V.2 São Roque7

SF.23-Y-C-V.4 Juquitiba7

SF.23-Y-C.VI.1 Itapecerica da Serra7

SF.23-Y-C-VI.2 São Paulo7

SF.23-Y-C-VI.3 Imbu-Guaçu7

SF.23-Y-C-VI.4 Riacho Grande7

SF.23-Y-D-I.1 Piracaia7

SF.23-Y-D-I.2 Igaratá7

SF.23-Y-D-I.3 Itaquaquecetuba7

SF.23-Y-D-I.4 Santa Isabel7

SF.23-Y-D-II.3 Jacareí7

SF.23-Y-D-IV.1 Suzano (Mauá)7

SF.23-Y-D-IV.2 Mogi das Cruzes7

SF.23-Y-D-IV.3 Santos7

SF.23-Y-D-IV.4 Bertioga7

SF.23-Y-D-V.1 Salesópolis7

SF.23-Y-D-V.2 Pico do Papagaio7

SF.23-V-A Franca2

SF.23-V-B Furnas2

SF.23-V-C Ribeirão Preto2

SF.23-V-D Varginha2

SF.23-X-A Divinópolis2

SF.23-X-B Ponte Nova2

SF.23-X-C Barbacena2

SF.23-X-D Juiz de Fora2

SF.23-Y-A Campinas2

SF.23-Y-B Guaratinguetá2

SF.23-Y-C São Paulo2

SF.23-Y-D Santos2

SG.22-X-A Telêmaco Borba2

SG.22-X-B Itararé2

SG.22-X-C Ponta Grossa2

SG.22-X-D Curitiba2

SG.23-V-C Cananéia2

SG.23-V-A Iguape2

SG.22-Z-D Florianópolis2

SH.21-Z-D Bagé2

SH.21-Z-B São Gabriel2

SH.22-X-B Criciúma2

SH.22-Y-D Pelotas2

SH.22-Z-C Mostarda2

SI.22-V-A Jaguarão2

Memória Técnica

  •  Mapas de serviço disponíveis para cópias heliográficas (*)
  •  Disquetes de computador com análises químicas, petrográficas, mineralógicas etc (*)
  •  Sistema de Informações em Recursos Naturais  – SIR (**)
  •  Bases de Dados:

GEOB e GTM – Bibliografia SIGEO – Projetos de Geologia, Geoquímica e Geofísica
META – Ocorrências Minerais SISON – Dados de Sondagem
AFLO – Descrição de Afloramento DOTE – Acervo Bibliográfico da CPRM
PETR – Análises Petrográficas PROJ – Carteira de Projetos da CPRM

Locais de  acesso: (*) DNPM: Brasília e Distrito Regional; (**) Brasília e Distritos Regionais e CPRM: Rio de Janeiro



Departamento de Apoio Técnico
Giuseppina Giaquinto de Araújo

Divisão de Cartografia
Paulo Roberto Macedo Bastos

Divisão de Editoração Geral
Maria da Conceição C. Jinno

EQUIPES DE PRODUÇÃO

Cartografia Digital

Carlos Alberto da Silva Copolillo José Pacheco Rabelo
Carlos Alberto Ramos Julimar de Araújo

Elaine de Souza Cerdeira Leila Maria Rosa de Alcantara
Elcio Rosa de Lima Luiz Guilherme Araújo Frazão

Hélio Tomassini de O. Filho Marco Antonio de Souza
Ivan Soares dos Santos Maria Luiza Poucinho
Ivanilde Muniz Caetano Marília Santos Salinas do Rosário

João Bosco de Azevedo Paulo José da Costa Zilves
João Carlos de Souza Albuquerque Risonaldo Pereira da Silva

Jorge de Vasconcelos Oliveira Samuel dos Santos Carvalho
José Barbosa de Souza Sueli Mendes Sathler

José Carlos Ferreira da Silva Valter Alvarenga Barradas
José de Arimathéia dos Santos Wilhelm Petter de Freire Bernard

Editoração

Antonio Lagarde Marília Asfura Turano
Edaloir Rizzo Pedro da Silva

Jean Pierre Souza Cruz Sandro José Castro
José Luiz Coelho Sergio Artur Giaquinto

Laura Maria Rigoni Dias



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA

Mi nis tro de Es ta do Ro dolp ho Tou ri nho Neto
Se cre tá rio Executivo He lio Vi tor Ra mos Filho

Se cre tá rio de Mi nas e Me ta lur gia Lu ci a no de Fre i tas Borges

COM PA NHIA DE PES QUI SA DE RE CUR SOS MINERAIS – CPRM
Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil 

Di re tor-Presidente Umber to Ra i mun do Cos ta

Di re tor de Hi dro lo gia e Ges tão Ter ri to ri al Tha les de Qu e i roz Sampaio

Di re tor de Ge o lo gia e Re cur sos Mi ne rais Luiz Au gus to Bizzi

Di re tor de Ad mi nis tra ção e Fi nan ças José de Sam paio Por te la Nu nes

Di re tor de Re la ções Insti tu ci o na is e De sen vol vi men to Pa u lo Antonio Car ne i ro Dias

Che fe do De par ta men to de Ge o lo gia Sa bi no Or lan do C. Lo guér cio

SU PE RIN TEN DÊN CIAS RE GI O NAIS

Su pe rin ten den te de Be lém Xafi da Sil va Jor ge João

Su pe rin ten den te de Belo Ho ri zon te Os val do Cas ta nhei ra

Su pe rin ten den te de Goi â nia Má rio de Car va lho

Su pe rin ten den te de Ma naus Fer nan do Pe rei ra de Car va lho

Su pe rin ten den te de Por to Ale gre Cla dis An to nio Pre sot to

Su pe rin ten den te de Re ci fe Mar ce lo Soa res Be zer ra

Su pe rin ten den te de Sal va dor José Car los Vi ei ra Gon çal ves da Sil va

Su pe rin ten den te de São Pau lo José Car los Gar cia Fer rei ra

Che fe da Re si dên cia de For ta le za Clo di o nor Car va lho de Araújo

Che fe da Re si dên cia de Por to Velho Rommel da Sil va Sousa
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