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RESUMO

O pre sen te tra ba lho cons ti tui o pro du to fi nal
da re vi são e atu a li za ção do le van ta men to ge o ló -
gi co/me ta lo ge né ti co, es ca la 1:250.000, da Fo lha
Igua tu (SB.24-Y-B), si tu a da na re gião cen tro-sul
do Es ta do do Ce a rá. Cor res pon de a uma área de
cer ca de 18.000km2, li mi ta da pe los pa ra le los de 6°
e 7° de la ti tu de sul e pe los me ri di a nos de 39° e 40° e 
trin ta mi nu tos de lon gi tu de oes te de Gre en wich.
Faz par 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 pela Com -
pa nhia de Pes qui sa de Re cur sos Mi ne ra is – CPRM.

A me to do lo gia ado ta da ca rac te ri za-se pela aná li -
se in te gra da de dis tin tos mé to dos de pes qui sa ge o -
ló gi ca, in clu in do, além de ge o lo gia: ge o quí mi ca, ge o -
fí si ca e me ta lo ge nia pre vi si o nal, apo i a dos por da dos 
de aná li ses pe tro grá fi cas, ge o quí mi cas, li to quí mi -
cas e de ca das tra men to de ocor rên ci as mi ne ra is.
Inclu em, como pro du tos fi na is, as car tas ge o ló gi ca e 
me ta lo ge né ti ca-previsional, além das se guin tes car -
tas te má ti cas: tec to no-estrutural, tec to no-es tra ti grá -
fi ca, li to ló gi ca, de ja zi men tos mi ne ra is, ge o quí mi ca
e ge o fí si ca, to das com den si da de de in for ma ções
com pa tí ve is com a es ca la do tra ba lho.

Os di fe ren tes ti pos li to ló gi cos iden ti fi ca dos na
área es tu da da fo ram con gre ga dos em cin co agru -
pa men tos fun da men ta is. O mais an ti go, de pro vá -
vel ida de ar que a na e de pou ca re pre sen ta ti vi da de
na fo lha, cons ti tui um do mí nio es sen ci al men te
ortode ri va do, com or tog na is ses de com po si ção to na -
lítica a gra no di o rí ti ca, con ten do res tos de me -
ta ba si tos/me ta ul tra ba si tos, e exi bin do for tes evi -

dên ci as de re tra ba lha men to nos ci clos Tran sa ma -
zô ni co e Bra si li a no.

O se gun do, de sen vol vi do no Pro te ro zói co Infe rior,
en vol ve os com ple xos: Gran je i ro, for ma do por uma
as so ci a ção vul ca no-sedimentar exa la ti va, com an -
fi bo li tos, tu fos fél si cos, ro chas má fi co-ultramáficas
me ta mor fi za das, as so ci a das a xis tos, quart zi tos,
me ta cal cá ri os, me ta cher tes e for ma ções fer rí fe ras
ban da das; e Ce a rá, en glo ban do quart zi tos, xis tos,
me ta car bo na tos e pa rag na is ses, mig ma ti za dos ou
não; além de um im por tan te even to mag má ti co,
pre do mi nan te men te plu tô ni co, re pre sen ta do por
as so ci a ções to na li to-granodiorítica, com rara pre -
sen ça de trond hje mi tos e li nha gem cal ci al ca li na, e
gra ni to-granodiorítica.

O Gru po Orós, ter ce i ro agru pa men to, de ida de
com pro va da men te pro te ro zói ca mé dia, cons ti tui
uma se qüên cia vul ca no-sedimentar de sen vol vi da
em am bi en te de rift in tra con ti nen tal.

O quar to agru pa men to con gre ga ter mos re la ci o -
na dos ao Ci clo Bra si li a no, abran gen do um pe río do
que vai do Pro te ro zói co Su pe ri or ao Cam bro-Ordo -
vin ci a no, e com pre en de gra ni tói des ce do- a
pós-tectônicos, além de se di men tos an qui me ta mór fi -
cos da ba cia trans ten si va de Co co ci, en qua dra dos
nas for ma ções Angi co Tor to, Co co ci e Me lan cia,
cons ti tu in tes do Gru po Rio Jucá.

Por fim, ocor rem as co ber tu ras se di men ta res fa -
ne ro zói cas, que in clu em os se di men tos me so zói -
cos do Gru po Igua tu, sub di vi di do, in for mal men te,
nas uni da des: Infe ri or, Mé dia e Su pe ri or; di ques
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bá si cos re la ci o na dos ao mag ma tis mo Ce a rá Mi rim
e as for ma ções su per fi ci a is ce no zói cas.

A aná li se da or ga ni za ção dos ele men tos pla na -
res e li ne a res, bem como o es ti lo e a in ten si da de
das de for ma ções, su ge re uma his tó ria evo lu ti va
con so li da da em, no mí ni mo, dois ci clos ge o di nâ mi -
cos prin ci pa is. Um, pré-brasiliano, res pon sá vel
pela de for ma ção Dn, de sen vol vi da sob um re gi me
tec tô ni co con ver gen te; e o ou tro, re la ci o na do ao Ci -
clo Bra si li a no, com três fa ses de de for ma ção ( D1,
D2 e D3), ge ra das em um re gi me con ver gen te do
tipo trans cor ren te-oblíquo dex tró gi ro.

A re in ter pre ta ção dos da dos ge o quí mi cos, for -
ne ci dos por tra ba lhos an te ri or men te de sen vol vi -
dos na re gião, por meio da amos tra gem de se di -
men tos de cor ren te e con cen tra dos de ba te ia,
for ne ceu sub sí di os para a aná li se me ta lo ge né ti -

ca, com a de li mi ta ção de zo nas e es ta ções ge o -
qui mi ca men te anô ma las para de ter mi na dos ele -
men tos, al gu mas de las pro va vel men te re la ci o na -
das a mi ne ra li za ções

O es tu do das car tas ae ro ge o fí si cas (mag ne to me -
tria e ga ma es pec tro me tria) ser viu de apo io para a de -
li mi ta ção de al gu mas uni da des li to es tra ti grá fi cas e
es tru tu ras ma i o res, bem como, para a com pre en são
de as pec tos li ga dos à tec tô ni ca re gi o nal da área.

A aná li se me ta lo ge né ti ca-previsional, atra vés da 
in te gra ção das inú me ras in for ma ções ge ra das pe -
los dis tin tos mé to dos de pes qui sa uti li za dos du ran -
te o de sen vol vi men to dos tra ba lhos, des ta cou 18
áre as de in te res se pros pec ti vo, no ta da men te para
os se guin tes bens mi ne ra is: mag ne si ta, cal cá rio,
tal co, ami an to, fer ro, ver mi cu li ta, ba ri ta e mi ne ra is
de peg ma ti tos.
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ABSTRACT

This report presents the final results of the
revision and up dating of the geological/
metallogenetical mapping, 1:250.000 scale, of
Iguatu (SB.24-Y-B) sheet, covering an area about
18.000km2, in the central-south of the Ceará state,
delimited by parallels 6° - 7° and meridians 39° - 40° 
west of Greenwich. This work is part of the
Programa de Levantamentos Geológicos Básicos
do Brasil – PLGB carried out by CPRM since 1986.

The adopted methodology is characterized by
integraded survey of different kinds of geological
research, like geology, geochemistry, geophysics
and inventory of mineral deposits. Like final results
are included the geological and metallogenetic-
previsional maps in the scale of 1:250.000,
products of integration of different tematic maps.

The different lithotypes identified in the area were
jointed in five main groups. The oldest one,
probably archean age and poorly represented in
the sheet,  const i tutes a predominant ly
orthoderivated domain, with orthogneiss of tonalitic
to granodior i t ic composit ion, including
metabasic/metaultrabasic remains, and with strong 
evidences of reworking in Transamazonic and
Brazilian cycles.

The second, developed in the Early Proterozoic,
comprises the Granjeiro Complex, represented by
an exalative volcano-sedimentary association, with
anphibolites, felsic tufs, me ta ma fic-metaultramafic
rocks, including subordinated amounts of schists,
quartzites, limestones, metacherts and banded iron 
formations; the Ceará Complex, which is composed 

by quartzites, l imestones and paragneiss,
migmatized or not; and an important plutonic
magmatic event, by tonal i te-granodiori t ic
association, with subordinated trondhjemitic
bodies and lineage, and granodioritic-granite.

The third group Orós of middle Proterozoic age,
is represented by a volcanosedimentary sequence
developped in an intracontinental rift ambient.

The fourth group assembles types related to the
Brazilian Cycle, comprehended between the Upper
Proterozoic and Cambro-Ordovician, having
granitoids early to post-tectonic, and anchimetamorfic
sediments of the Cococi transtensive basin,
subdivided in the Angico Torto, Cococi and Melancia
formations, which form the Rio Jucá group.

Finally, there are the phanerozoic sedimentary
covers, that include the mesozoic sediments of
Iguatu group, basic dikes related to Ceará Mirim
magmatism and the superf ic ial  cenozoic
formations.

The analy sis of the or ga ni za ti on of pla nar and li -
ne ar ele ments, as well as the style and in ten sity of
de for ma ti ons, sug gest an evo lu ti ve his tory con so li -
da ted in, at le ast, two main ge ody na mic cycles.
The first, pre-Brazilian, pro du ced the Dn de for ma -
ti on, de ve lop ped un der a con ver gent tec to nic re -
gi me; and the ot her, re la ted to the Bra zi li an cycle,
with three de for ma ti on fa ses (D1 , D2 e D3), de ve -
lop ped un der a stri ke-slip and obli que-slip re gi -
mes.

The reinterpretation of geochemical information, 
provided by works previously carried out in the
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region, by the heavy mineral and stream sediment
sampling, provided data to the metallogenetic
analysis, with delimitation of areas and points
geochemically anomalous for some elements
probably related to mineralizations.

The airborne geophysical maps were used to
help the delimitation of some lithostratigraphic
unities and major structures as well as to the

comprehension of aspects related to the regional
tectonics.

The metallogenetic-previsional analysis, product 
of the integration of several information by  different
methods of research, picked up 18 potentially
propitious areas for mineral exploration, mainly:
magnesite,  l imestone, talc,  asbest,  i ron,
vermiculite, barite and pegmatite minerals.
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1
INTRODUÇÃO

1.1 Histórico e Metodologia

A proposta para revisão e atualização dos estu-
dos metalogenéticos/previsionais da Folha Iguatu
(SB.24-Y-B), escala 1:250.000, fundamentou-se,
inicialmente, nos resultados obtidos pelo Projeto
Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos
Minerais, executado pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais – CPRM para o Departamen-
to Nacional da Produção Mineral – DNPM, no perío-
do compreendido entre 1981 e 1985.

Posteriormente, esses resultados foram realça-
dos pela execução, dentro da primeira fase do Pro-
grama Levantamentos Geológicos Básicos do Bra-
sil – PLGB, do mapeamento geológico e metaloge-
nético/previsional, escala 1:100.000, da Folha Ca-
tarina (SB.24-Y-B-II), que ocupa a porção cen-
tro-norte da folha. Esses trabalhos sugeriram a
existência de áreas com ambiência geotectônica
favorável à formação de jazimentos de sulfetos de
metais básicos, calcário, magnesita, talco, amianto
e ouro. Demonstraram, também, a extrema neces-
sidade da realização de estudos geológicos com-
plementares, fundamentados nas mais novas ba-
ses conceituais e metodológicas, adotadas pelo
PLGB, visando uma definição mais precisa desses
ambientes e uma melhor caracterização da real po-
tencialidade metalogenética da região abrangida.

Incluída na programação da segunda fase do
PLGB, o Projeto Cartas Metalogenéticas/Previsio-
nais – Folha Iguatu iniciou, efetivamente, os seus
serviços em março de 1991, com execução a cargo
de técnicos da Residência de Fortaleza, da CPRM.
Pelo cronograma inicial, estimou-se um período de
13 meses para o desenvolvimento de todas as ati-
vidades previstas, com encerramento em setembro
de 1992. Porém, algumas fases de escassez finan-
ceira na empresa, juntamente com a adição de no-
vas tarefas, não programadas inicialmente, tais
como: tratamento de dados litoquímicos e análises
de padrões de elementos de terras-raras, surgidas
durante a evolução dos conhecimentos da área,
provocaram um atraso na conclusão desses traba-
lhos.

A execução dos serviços foi realizada em quatro
etapas principais: compilação e análise bibliográfi-
ca; integração e reinterpretação de dados geológi-
cos, geoquímicos e geofísicos fornecidos por tra-
balhos anteriores, incluindo interpretação de ima-
gens de sensores remotos; fase de campo para
mapeamento geológico e cadastramento mineral;
consolidação dos dados, elaboração dos mapas fi-
nais e redação deste texto explicativo.

O ponto de partida das atividades do projeto
constou da coleta e análise criteriosa de todos os
trabalhos de cunho geológico/metalogenético an-
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teriormente realizados na região, dando origem a:
carta índice dos levantamentos geológicos, geo-
químicos e geofísicos; carta de afloramentos, com
símbolos específicos para as estações descritas,
amostrados e analisados; catálogo de fichas de
descrição de afloramentos e cadastramento mine-
ral, e carta de recursos minerais; constituindo, des-
ta forma, um banco de dados essencial para a exe-
cução das fases posteriores. As principais fontes
de informação foram: Projeto Mapas Metalogenéti-
cos e de Previsão de Recursos Minerais – Folha
Iguatu (DNPM – CPRM, 1984; escala 1:250.000);
Projeto Rio Jaguaribe (DNPM – CPRM, 1976; escala
1:250.000); Projeto Lavras da Mangabeira (DNPM –
CPRM, 1980; escala 1:100.000); Projeto Cococi
(DNPM – CPRM, 1973; escala 1:100.000); Projeto
Catarina - Mombaça (DNPM – CPRM, 1993; escala
1:100.000), além de projetos de pesquisa existen-
tes na área e liberados para consulta pelo DNPM.

Na etapa seguinte, procedeu-se a uma integra-
ção dos dados fornecidos pelos trabalhos retrocita-
dos e uma reinterpretação de informes sobre temas
específicos, notadamente aqueles relacionados à
geoquímica e à geofísica. No que se relaciona à
geologia, foi feita uma interpretação de imagens de
sensores remotos, utilizando-se fotografias aéreas
na escala 1:70.000 e imagens de satélite Landsat,
escalas 1:100.000 e 1:250.000, em áreas selecio-
nadas. Como produtos desta etapa resultaram os
seguintes documentos: mapa geológico preliminar
e os mapas temáticos de geoquímica e geofísica.

Com relação à geofísica, os trabalhos consisti-
ram basicamente em uma reinterpretação qualitati-
va das informações contidas nas cartas aeromag-
netométricas (campo total) e gamaespectrométri-
cas (canais de contagem total, tório, urânio e potás-
sio), na escala 1:250.000, fornecidas pelo Projeto
Iguatu (NUCLEBRÁS, 1977). Como parte final do
estudo, procedeu-se à integração dos resultados
obtidos, representados nos mapas de anomalias
geofísicas, com os dados geológicos. Na oportuni-
dade foram selecionadas algumas áreas para pos-
terior “cheque” de campo.

Também foram gerados mapas de pontos e zonas
geoquimicamente anômalas, produtos de um repro-
cessamento dos resultados analíticos, segundo pa-
râmetros definidos pelo Sistema GEOQUANT, de-
senvolvido pela CPRM, das amostras de sedimentos
de corrente e concentrados de bateia coletadas pelo
Projeto Rio Jaguaribe (Campos et al., 1976).

Quanto aos estudos litoquímicos, algumas con-
siderações metodológicas serão abordadas nos
subitens referentes à mesma.

A etapa de levantamento geológico sistemático
foi executada em quatro períodos de trabalhos de
campo, com duração de vinte dias cada, sendo
três para mapeamento geológico e um para reca-
dastramento de ocorrências minerais, previamente
selecionadas. A técnica adotada consistiu na reali-
zação de seções geológicas transversais às princi-
pais estruturas regionais, visando uma análise sig-
nificativa dos diferentes tipos litológicos, caracteri-
zação das estruturas e litótipos, e determinação
das inter-relações geológicas.

Por fim, integrando esse acervo de dados e infor-
mações, devidamente abordados e discutidos pela
equipe do projeto com consultores especializados,
da CPRM e externos, foram elaboradas as cartas
geológica, metalogenética/previsional e este texto
explicativo.

A carta metalogenética/previsional constitui um
produto novo, resultante da nova abordagem meto-
dológica no tratamento de informações multidisci-
plinares do PLGB. Trata-se de um documento úni-
co, onde se acham integrados e hierarquizados os
dados sobre mineralizações, estratigrafia, petrolo-
gia, geologia estrutural, geomorfologia, geoquími-
ca e geofísica, e tem por objetivo básico a delimita-
ção, na escala 1:250.000, das áreas com indícios
de mineralizações, prioritárias para prospecção e
exploração mineral.

As informações completas sobre os dados relati-
vos a esta folha, tais como: fichas de descrição de
afloramentos, de cadastro de ocorrências minerais,
de análise petrográfica, boletins de análises geoquí-
micas etc., encontram-se disponíveis para uso em
dois sistemas: Sistema de Informações Geológicas
do Brasil – SIGA, desenvolvido pela CPRM para o
DNPM, de uso público e acessível por meio de consul-
ta remota, em terminais ou microcomputadores, via
rede telefônica, ou por consulta ao Sistema de Infor-
mações em Recursos Naturais – SIR, na CPRM.

1.2 Localização e Acesso

A Folha Iguatu (SB.24-Y-B), com uma área de
aproximadamente 18.000km2, abrange parte da re-
gião sul do estado do Ceará e uma pequena porção
do estado do Piauí (figura 1.1). A tabela 1.1 mostra
a sua codificação dentro do Sistema CIM (Carta
Internacional ao Milionésimo) e seus limites.

Na área da folha situam-se os municípios de
Iguatu, Tauá, Acopiara, Várzea Alegre, Cedro,
Assaré, Catarina, Cariús, Jucás, Aiuaba, Antonina
do Norte, Arneiroz, Farias Brito, Granjeiro, Saboei-
ro, Quixeló, Tarrafas e Deputado Irapuan Pinheiro.
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O acesso rodoviário de Fortaleza a Iguatu,
principal cidade da região, é efetuado basica-
mente através da BR-116 (Fortaleza-Icó) e CE–084
(Icó-Iguatu), rodovias estas, inteiramente pavimen-
tadas. Outra alternativa através da BR - 116
(Fortaleza - Triângulo), CE-013 (Triângulo -
Quixadá) e BR-226/CE-021 (Quixadá-Iguatu),
também totalmente pavimentadas.

Há ainda inúmeras rodovias estaduais
pavimentadas e com revestimento primário, que
interligam as inúmeras sedes municipais, além de
uma densa rede de estradas secundárias,
transitáveis na maior parte do ano.

Todas essas cidades são servidas por linhas re-
gulares de ônibus, endo que, em Iguatu, existe ae-
roporto com pista asfaltada (1.100m x 20m) para
pouso de aeronaves de pequeno porte. A comuni-
cação telefônica, incluindo DDD, é amplamente
disponível em toda a região.

1.3 Aspectos Socioeconômicos

Iguatu, com cerca de 50.000 habitantes, é a prin-
cipal cidade e pólo de desenvolvimento da região,
tendo sido fundada em 1851. Ganhou destaque no
contexto estadual a partir de 1910, quando foi im-
plantada a ferrovia da Rede de Viação Cearense.
Atualmente a cidade assumiu a liderança socioeco-
nômica da região centro-sul do Ceará, destacan-
do-se na produção agrícola com o cultivo de arroz,
milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar e tomate; na
pecuária, com a criação de bovinos, caprinos, ovi-
nos, suínos, eqüinos e aves; na mineração, com o
beneficiamento da magnesita (minas do Torto, Ca-
beça de Negro, Pitombeira e Caldeirão). A produ-
ção industrial está restrita ao beneficiamento do
algodão e óleos vegetais, torrefação e moagem de
café, fabricação de móveis e vestuário, além da
produção mineral com inúmeras cerâmicas na pe-
riferia da zona urbana (fabricação de telhas, diver-
sos tipos de tijolos e revestimentos) e fornos para a
produção de magnesita calcinada que é exporta-
da para a Região Sul do país. As festas religiosas e
exposições de produtos agropecuários atraem,
anualmente, milhares de visitantes e constituem
atrações turísticas do município.

Outras cidades da região, como Tauá, Acopiara
e Várzea Alegre, têm suas economias baseadas na
agricultura, pecuária e pequenas indústrias.

A atividade pesqueira é bem desenvolvida nos
açudes existentes na região, de preferência no Orós,
o maior da área. O extrativismo da madeira para uso
como lenha e transformação em carvão também con-
tribui para a economia regional.

O ensino de Primeiro Grau é disponível nas cida-
des e na maioria das vilas, e o Segundo Grau, so-
mente nas cidades.

1.4 Clima, Fisiografia e Geomorfologia

A área do Projeto Mapas Metalogenéticos e Pre-
visionais – Folha Iguatu, acha-se situada na região
fisiográfica do sertão nordestino, compreendendo,
segundo a classificação de Köppen, dois tipos
principais de clima: o tipo Aw’, ocorrente na maior
parte da área, e o tipo BSw’h’. O tipo Aw’ representa
um clima tropical chuvoso, quente e úmido, com
chuvas no verão e precipitações máximas no outo-
no. Regionalmente mostra um regime pluviométrico
com chuvas no período de janeiro a maio, com má-
ximas nos meses de março e abril. O tipo BSw’h’ re-
presenta um clima muito quente, semi-árido, com
estação chuvosa atrasando-se para o outono.
Apresenta pequenos períodos de chuvas sazonais
com precipitações escassas e mal distribuídas, e a
estação seca pode prolongar-se por até dez me-
ses.

Os valores médios anuais de precipitação, con-
forme dados de 1991, variam de 400 a 1.150mm.
No início do período chuvoso as precipitações são
esporádicas, de curta duração e quase sempre
com características tempestuosas. No decorrer do
período, as máximas pluviométricas prolongam-se
até maio, quando a vazão dos rios e riachos atinge
grandes proporções.

Segundo dados da Secretaria de Recursos Hídri-
cos (S.R.H.) do Estado do Ceará, em 1991 a pluvio-
metria média anual na cidade de Iguatu atingiu
805,3mm, Acopiara – 764,3mm, Aiuaba – 495,1mm,
Antonina do Norte – 572,4mm, Arneiroz – 506,3mm,
Assaré – 635,7mm, Cariús – 1.002,2mm, Catarina –
662,8mm, Cedro – 895,3mm, Deputado Irapuan Pi-
nheiro – 799,7mm, Farias Brito – 995mm, Granjeiro –
1.156,1mm, Jucás – 820mm, Quixeló – 719,8mm, Sa-
boeiro – 645mm, Tarrafas – 850,8mm, Tauá – 444mm
e Várzea Alegre – 969,3mm. O período da estação
chuvosa variou de janeiro a maio, com máximas em
março e abril. Nos cordões de serras, nas partes mais
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elevadas da área, a média das precipitações atinge
valores superiores a 1.000mm.

As médias termais chegam a atingir, nas regiões
mais planas, 34ºC (setembro a dezembro), contra
25ºC, no mesmo período, para as áreas serranas.
As mais baixas (junho a agosto) são de 22ºC, para
os terrenos baixos, e 19ºC, para os mais elevados.
O relevo da região é marcado por uma escultura-
ção desenvolvida em materiais rochosos diversifi-
cados e, em grande porcentagem, ricos em estru-
turas tectônicas (destacando-se extensas zonas
miloníticas) que condicionam a evolução de formas
bastante variadas. Mesmo assim, encontra-se o
predomínio de um amplo pediplano (Superfície
Sertaneja de Ab’Saber, 1969), com cotas variando
entre 200 e 400m, profundamente afetado pela ero-
são diferencial atuante sobre litótipos cristalinos
(ígneos + metamórficos) e sedimentares. Com for-
mas mais elevadas, onde as cotas atingem até
800m, destacam-se extensos tratos sublinhados,
especialmente pelas serras dos Bastiões, Maia,
Flamengo, Arneiroz, Mota, Furtado, Gravié, Catari-
na, Dois Riachos, Marçal, João Pais, Quaresma,
Nova, Bela Vista, Umbuzeiro, Marruás, Charito,
Quincuncá, Torto, Bravo, Jatobá e Jaguaribe. Nes-
tes setores, os processos erosivos modelaram di-
versas formas de relevos, destacando-se as agu-
çadas, convexas e tabulares, caracterizando um
retrabalhamento erosivo sobre as superfícies de
cotas variando entre 200 e 400m. Em determinadas
partes da área é evidente a atuação da tectônica
sobre o relevo. Ao lado das formas elevadas, dis-
põem-se as amplas baixadas constituídas pelos
sedimentos juro-cretácicos das bacias de Iguatu,
Lima Campos e Malhada Vermelha, na porção nor-
deste da folha, além dos sedimentos cam-
bro-ordovincianos da bacia de Cococi, no extremo
centro-ocidental.

O principal rio da região é o Jaguaribe, que nas-
ce na serra da Joaninha (fora dos limites da folha) e
corta as porções noroeste, centro e nordeste da
área. Tem o seu curso quase que totalmente retilini-
zado, no domínio das rochas cristalinas, devido a
influências estruturais relacionadas a falhas e fratu-
ras. Na área, seu principal afluente, pela margem
esquerda, é o rio Truçu, enquanto, pela margem di-
reita, destacam-se o rio Cariús e os riachos Concei-
ção e Jucás. Outro rio, de significativa importância
local, é o Bastiões, que drena a porção centro-sul
da área.

Com base no Projeto RADAMBRASIL (Prates et
al., 1981), identificam-se, na área, três unidades
geomorfológicas distintas: o Planalto Sertanejo, a

Depressão Sertaneja e o Planalto da Ibiapaba (figu-
ra 1.2). Os critérios fundamentais adotados para o
seu estabelecimento, basearam-se na homogenei-
dade das formas de relevo e na sua gênese co-
mum, dependente dos fatores climáticos e litoes-
truturais.

O Planalto Sertanejo ocupa a maior parte da folha
enfocada e, morfologicamente, caracteriza-se por
uma intensa dissecação do relevo, dando formas
predominantemente aguçadas e convexas, dispos-
tas segundo uma direção preferencial SW-NE e S-N.
Trata-se de uma área de grandes dobramentos e fa-
lhamentos, que se refletem no relevo através de ex-
tensos alinhamentos de cristas, geralmente parale-
las entre si. Isto pode muito bem ser observado na
porção central e setentrional da área, nas serras dos
Bastiões, Maia e Flamengo. A serra do Arneiroz, de
forma semicircular, assemelha-se a uma estrutura
elevada, erodida na sua parte interna, sendo consti-
tuída por crista quartzítica que, em sua porção cen-
tral, é seccionada pelo rio Jaguaribe.

Destacam-se no Planalto Sertanejo, áreas eleva-
das, em regra com topos planos ou em início de
dissecação. Entre elas, pode-se destacar as serras
da Quaresma, Quincuncá, Mocambinho, Pombas,
Marruás e Serra Nova. Cristas e colinas fortemente
entalhadas tendem a circundar estas áreas eleva-
das, notadamente as serras da Quaresma e Quin-
cuncá.

Outro aspecto geomorfológico, nesse planalto,
são os interflúvios tabulares esculpidos nas rochas
sedimentares da bacia de Cococi.

A Depressão Sertaneja ocupa pequena porção
da parte oriental da folha, circundando os compar-
timentos de relevo mais elevados do Planalto Serta-
nejo. Geralmente são áreas situadas em níveis alti-
métricos inferiores a 400m e com predominância
de topografias aplainadas ou suavemente ondula-
das (altitudes em torno de 180m). Nos níveis
superiores a 300m a dissecação consegue isolar
interflúvios de feições predominantemente colino-
sas. Apresenta uma pronunciada diversificação li-
tológica pela ocorrência de rochas cristalinas e se-
dimentares, de diferentes origens e idades, além
de truncamento indistinto de litologias e estruturas
pela erosão, com conseqüente desenvolvimento
de superfícies pediplanizadas. As rochas, sob as
quais foi modelada a unidade enfocada, são repre-
sentadas por orto e paragnaisses, localmente con-
tendo metabásicas das unidades do Proterozóico
Inferior, metapelitos/metapsamitos associados a
metavulcânicas do Grupo Orós, de idade protero-
zóica média, e pelos sedimentos juro-cretácicos
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das bacias de Iguatu e Lima Campos. Convém sali-
entar a ação da erosão diferencial, destacando
cristas quartzíticas e corpos gnáissico-graníticos e
rebaixando setores de litologias mais tenras, como
os sedimentos.

O Planalto da Ibiapaba ocupa a porção sudoeste
da folha, limitando-se com relevos do Planalto Ser-
tanejo, geralmente através de escarpas erosivas e
com declives íngremes. Predominam os relevos de
topos tabulares e superficíes pediplanadas, geral-
mente recobertas por extensos depósitos coluviais,
constituídos por areias de cores amareladas e es-
branquiçadas. Esta unidade, localmente, mostra
níveis altimétricos em torno de 650m e abrangem
os relevos das serras do Marçal, Vermelha, Ermo,

Umbuzeiro, Bela Vista, Tabelê, Cana Brava e Dois
Riachos.

Tem-se ainda a presença de planícies e terraços
fluviais, formados preferencialmente, pelos rios Ja-
guaribe e Bastiões e riachos do Machado, Umari e
Rosário. São áreas planas, resultantes de acumula-
ção fluvial, sujeitas a inundações periódicas (planí-
cie fluvial) ou, eventualmente, inundáveis e ligadas,
sem rupturas de declive, a patamares mais eleva-
dos (terraços fluviais).

Convém destacar que, na Bacia juro-cretácica
de Iguatu, o rio Jaguaribe, provindo de áreas crista-
linas do Planalto Sertanejo, ao atingir as litologias
sedimentares desenvolve um largo setor de planí-
cie e terraço fluvial.
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2

GEOLOGIA

2.1 Síntese dos Trabalhos Anteriores

2.1.1 Considerações Preliminares

No contexto geológico regional, a área cartogra-
fada materializa uma fração (cerca de 18.000km2)
dos tratos norte-ocidentais do amplo domínio da re-
gião de dobramentos Nordeste (Brito Neves, 1975;
Almeida et al., 1976) ou Província Borborema
(Almeida et al., 1977; figura 2.1), que ocupa uma
superfície aproximada de 380.000km2 do Nordeste
Brasileiro, onde afloram conjuntos de intrincada
evolução geológica em tempos arquea-
no-proterozóicos; mostrando limites, a norte e a les-
te, com a Província Costeira; a sul, com a Província
(Cráton) São Francisco (onde os limites são admiti-
dos de configuração brasiliana); e, a oeste, com a
Província (Sinéclise) Parnaíba (figura 2.2).

Nessa província, Borborema, os aspectos mais im-
portantes em termos de estruturas e plutonismo gra-
nitóide são freqüentemente relacionados ao desen-
volvimento do Ciclo Brasiliano (Proterozóico Superi-
or–Eo-Paleozóico), com espaço geodinâmico entre
os blocos cratônicos de São Luís (extensão do Cráton
Oeste Africano) e do São Francisco (continuidade do
Cráton do Congo), a noroeste e sul, respectivamente.

Seus expressivos cinturões de xistos, mormente
aqueles que constituem os grupos Seridó e Cachoeiri-

nha-Salgueiro, além do Complexo Casa Nova, têm
sido, no último decênio, motivo de calorosas e pro-
missoras controvérsias, especialmente no que tan-
ge ao assunto deformações polifásicas versus
mono e policiclismo orogenético. Sob esse clima,
Jardim de Sá & Hackspacher (1980), Souza et al.
(1979) e Jardim de Sá (1984, 1986, 1987 e 1988)
defendem para essas faixas uma idade proterozói-
ca inferior, tanto no concernente à vulcano-sedi-
mentação, como às fases metamórficas e deforma-
cionais principais. Por outro lado, encontram-se os
que advogam uma evolução completa no Ciclo
Brasiliano (Brito Neves, op. cit.; Almeida et al., op.
cit.) (obs.: neste trabalho, a cronologia dos “ciclos
geodinâmicos” e dos “eventos e estágios tectôni-
cos” é aquela usada por Schobbenhaus et al.,
1984), além de uma terceira vertente, diferenciada
da anterior, por admitir a existência de seqüências
paleoproterozóicas, encerrando intrusões granitói-
des anorogênicas (em torno de 1.900Ma), sotopos-
tas às neoproterozóicas, deformadas e metamorfi-
zadas, conjuntamente, nesse ciclo (ex: Grupo Ju-
curutu versus Grupo Seridó, na Faixa de Dobra-
mentos Seridó; Caby, 1984; 1985 – apud Jardim de
Sá, 1987; Archanjo & Salim, 1986). Mesmo assim,
os defensores da “Escola Brasiliana” já se inclinam
a admitir, como verdades geológicas do Protero-
zóico Superior–Eo-Paleozóico, inerentes ao tema,
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soma vulcano-sedimentação + deformação + me-
tamorfismo, algumas unidades litoestratigráficas
das faixas de dobramentos marginais Sergipana
(ex: grupos Vaza Barris e Estância) e Médio Coreaú
(Grupo Ubajara), adicionadas às seqüências mo-
lássicas do tipo Palmares e Jaibaras e um vasto e
diversificado plutonismo granitóide de cronologia
radiométrica (Rb/Sr e K/Ar) entre 520 e 650Ma (Bri-
to Neves, 1981). Uma evolução mesoproterozóica,
com um importante evento deformacional-meta-
mórfico, em torno de 1.300Ma, para os grupos Cea-
rá (no entendimento de Campos et al., 1976 e 1979,
e Braga et al., 1977), Martinópole e Cachoeirinha
(faixas de dobramentos Jaguaribeana, Médio Co-
reaú e Piancó-Alto Brígida, respectivamente), foi
admitida por Cavalcante et al. (1983).

Separando as várias faixas de dobramentos, en-
contram-se, na Província Borborema, extensos “maci-
ços” gnáissico-migmatítico-graníticos, com idades ra-
diométricas (Rb/Sr) distribuídas entre os tempos ar-

queanos e do Proterozóico Inferior, exibindo varia-
dos níveis de retrabalhamento e incorporação grani-
tóide, relacionados ao Proterozóico Superi-
or–Eo-Paleozóico.

Dentre as entidades geotectônicas (“terrenos lito-
estruturais”) dessa província, as que interessam à
Folha Iguatu (SB.24-Y-B), dizem respeito às faixas de
dobramentos Jaguaribeana e Piancó-Alto Brígida e
aos “maciços” de Tróia e Rio Piranhas (figura 2.2), cu-
jos aspectos mais importantes serão apresentados a
seguir. Ainda compondo a geologia regional, afora
essas entidades pré-cambrianas/eo-paleozóicas,
encontram-se rochas sedimentares e ígneas básicas
mesozóicas (subitem 2.16).

2.1.2 O Maciço de Tróia

Trata-se de um segmento de crosta continental
emersa, representado na esquematização tecto-
no-orogenética de Suszczynski (1966), como geo-
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anticlinal do Ceará, posteriormente rebatizada
(Suszczynski, 1968; 1972 – apud Gomes et al.,
1981) de núcleo antigo do Ceará Central e núcleo
antigo do Pré-Brasilides. Materializa também, uma
significativa fração dos terrenos incluídos por Ke-
gel (1965) no Bloco Orogenético Santa Quitéria.

Por sua vez, Brito Neves (1975), em seu trabalho
sobre a “Regionalização Geotectônica do
Pré-Cambriano Nordestino”, insere os agrupamen-
tos litológicos do centro-oeste cearense distribuí-
dos numa forma irregular, entre Parambú, a sudo-
este, e vizinhanças de General Sampaio, a nordes-
te, numa entidade do tipo maciço mediano (“Maci-
ço Mediano de Tróia”), relacionada ao desenvolvi-
mento da Faixa de Dobramentos Jaguaribeana (in-
cluindo-se a “Subfaixa Rio Curu-Independência”).

Estudos mais modernos, como o de Santos & Bri-
to Neves (1984; figura 2.2) e Brito Neves (1986; fi-
gura 2.3), procuram evitar uma assinatura com for-
tes conotações paleogeográfico-geotectônicas
para o “Maciço” de Tróia (Tauá), colocando-o na

leg0enda dos “maciços gnáissico-migmatítico-
graníticos” ou, simplesmente, de “maciços” (ro-
chas de alto grau, diversamente retrabalhadas no
Ciclo Brasiliano; figura 2.3).

Em tempos recentes, verifica-se que o “Maciço”
de Tróia vem perdendo seus atributos conceituais,
como aplicados originalmente por Brito Neves
(1975), chegando tanto a ser diluído no contexto das
rochas arqueanas do embasamento do Grupo Ceará
(Caby & Arthaud, 1986; figura 2.4), como expandido
às dimensões que incorporam segmentos das faixas
supracrustais, antes cartografadas como desse gru-
po (Pessoa et al., 1986).

Admitindo-se os seus limites como apresentado na
figura 2.3, a sua estratigrafia interna é denunciada,
basicamente, pelo Complexo Pedra Branca (Gomes
et al., op. cit.; figura 2.5) ou Cruzeta (Oliveira & Caval-
cante, 1990 e 1993; figura 2.6) e parte do Nordestino
(Gomes et al., op. cit.) ou Caicó (Campos et al., op.
cit.), além de uma suíte magmática (tipo Tauá-Qui-
xeramobim, de idade pré-cambriana superior), e
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restos de supracrustais relacionadas ao Grupo Cea-
rá (Campos et al., op. cit.) ou ao Complexo Itatira
(Gomes et al., op. cit.). Uma outra compleição estra-
tigráfica é extraída do trabalho de Pessoa et al. (op.
cit.; figura 2.7), que exibe uma compartimentação
do “Maciço” de Tróia, na “Seqüência de Tróia” (ou
Grupo Cruzeta – Barreto, 1967), e nas unidades gra-
níticas de Cedro, Pedra Branca e Mombaça. Oliveira
& Cavalcante (1989 e 1993) utilizam essa litoestrati-
grafia informal, mas consideram as unidades Tróia
(tipificada por componentes plutono-vulcânicos,
máfico-ultramáficos, de quimismo, preferencialmen-

te toleiítico de baixo potássio e calcialcalino, com os-
cilações para os termos komatiítico e shoshonítico) e
Pedra Branca (domínio de ortognaisses tonali-
to-granodioríticos com subordinadas intercalações
trondhjemíticas, marcado por quimismo dominante-
mente calcialcalino de granitóides transicionais
mantélicos – correlacionáveis aos “Tonalitos Anti-
gos” do Cráton de Kaapvaal, depletados em ítrio),
como divisões do Complexo Cruzeta. Ao mesmo
tempo, a unidade Mombaça (fração das áreas ma-
peadas por Campos et al., op. cit., e Gomes et al.,
op. cit., como dos complexos Caicó e Nordestino,
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respectivamente) foi considerada como uma mistu-
ra de litótipos, similar àquela do complexo gnáissi-
co-migmatítico, apenas com uma menor taxa de ro-
chas paraderivadas (mesmo admitindo a importante
participação de granitóides proterozóicos – granitói-
des transicionais e crustais, incluindo tipos meta-
mórficos e metassomáticos – em sua constituição, a
unidade foi colocada nos “terrenos de embasamen-
to arqueano retrabalhado no Proterozóico”).

A sua geocronologia radiométrica (Rb/Sr), com
base em rochas gnáissicas das unidades Tróia e
Pedra Branca, tem fornecido valores (isócronas de
referência) de 2.888 � 96Ma (R0=0,70022 �
0,0051), e 2.540 � 60Ma (R0=0,70199 � 0,00023),

sendo essa última, considerada “de qualidade ex-
cepcional , em se tratando de amostras
não-cogenéticas” (Pessoa et al., op. cit.). Enquanto
isso, atestando uma granitogênese proterozóica in-
ferior, são conhecidas figuras isocrônicas de 2.008
� 45Ma ( gnaisse granítico, augen gnaisse e mig-
matitos) e, convencionais, entre 1.700 e 2.100Ma
(moscovita-granada granito, moscovita-biotita-
granada granito, granito róseo e moscovita granito,
relacionados à unidade granítica de Cedro). Para a
unidade Mombaça, exemplares de biotita gnaisse,
granito gnaisse e granada gnaisse, forneceram
uma idade Rb/Sr (isócrona de referência) de 2.387
� 296Ma (Pessoa et al., op. Cit.)
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Por sua vez, a cronorradiometria K/Ar exibe valo-
res compreendidos entre 500 e 700Ma, que subli-
nham a atuação do tectono-termalismo do Protero-
zóico Superior e Eo-Paleozóico, no âmbito do “Ma-
ciço” de Tróia. Brito Neves (op. cit.) identifica, nas
idades K/Ar, “uma certa dispersão de valores, mas
com um agrupamento importante no intervalo de
800 a 1.200Ma, e um valor mais elevado, de 1.994 �
40Ma, obtido em piroxênio (augita)”.

Quanto ao arranjo estrutural, os principais traços
de foliação/bandamento gnáissico e eixos de do-
bras se alinham segundo as tendências SW-NE e
SSW-NNE, que balizam também importantes zonas
de cisalhamento dúctil, tanto marginais como inter-
nas.

Para a região de Tróia e cercanias, Pessoa &
Archanjo (1984) assinalam, para a seqüência ho-
mônima, três fases deformacionais, sendo, a pri-
meira, responsável pelo aparecimento de um ban-
damento gnáissico de caráter penetrativo e o para-
lelismo entre as estruturas primárias S0 (contatos
sedimento-sedimento, sedimento-vulcânicas e
bedding magmático) e S1, além de responder por
um metamorfismo que atingiu a fácies anfibolito. Já
a fase D2, também penetrativa, marca o desenvolvi-

mento das estruturas de nappes (estas foram rela-
cionadas, por Gomes et al., 1984, à primeira fase) e
dobras recumbentes, isoclinais invertidas e aperta-
das, com foliação S2 de plano-axial. À essa fase D2,
é relacionado um retrometamorfismo à fácies xis-
to-verde. As dobras da fase D3, para os mesmos
autores, são normais, suaves e abertas, localmente
exibindo uma clivagem plano-axial espaçada e ir-
regular (S3), mostrando, em diversas situações,
tendência orientacional para nordeste.

Para grande parte do maciço, Cavalcante (1989
e 1993) descreve sobre seis fases deformacionais,
sendo a primeira (fase pré-D1 de Pessoa & Archan-
jo, op. cit.) de caracteres discutíveis. A terceira, re-
lacionada às deformações tangenciais transama-
zônicas (condições de fácies xisto-verde a anfiboli-
to alto) e as duas últimas, ao Ciclo Brasiliano. Tam-
bém são feitas referências às deformações
pós-ordovicianas.

Ainda, Arthaud & Hartmann (1986) registram, na
área de Boa Viagem, duas fases metamórficas da
fácies anfibolito, associadas ao aparecimento de
duas foliações secantes.

A vergência das dobras de D2 e da tectônica de
nappes é orientada para noroeste ou oes-
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Grupo Rio Jucá: Fácies Conglomerática, Fácies Folhelho e Fácies Arcóseo.

Granitóides (granitos, pegmatitos, dioritos e sienitos), rochas ultrabásicas e diques ácidos
intermediários e sieníticos.

Suíte Magmática:

Grupo Cachoeirinha: Superior - Filitos, xistos, ardósias, rochas calcissilicáticas, calcários metamórficos, metavulcâ-
nicas e quartzitos;

Médio - Filitos, metassiltitos e xistos, com intercalações de quartzitos, calcários metamórficos,
itabiritos e ortoanfibolitos.

Grupo Ceará: Xistos, filitos e gnaisses, com lentes de magnesita, intercalações de calcários metamórficos e quartzito.

Complexo Trindade:

Complexo Nordestino: :

Gnaisses variados, granitos gnaissificados, migmatitos, anfibolitos ortoderivados, metaultra-
basitos, quartzitos, calcários metamórficos e mármores.

Migmatitos e gnaisses variados, , calcários metamórficos,
calcissilicáticas e ultrabasitos.

quartzitos, xistos, metabasitos

Complexo Pedra Branca: Gnaisses variados, xistos básicos, serpentinitos, anfibolitos, hornblenda gnaisses,
peridotitos, gabros, anortositos, quartzitos e migmatitos.

Figura 2.5 – Coluna estratigráfica para os terrenos pré-cambrianos eopaleozóicos da porção meridional do
Estado do Ceará, extraída de Gomes et al. (1981). Obs.: Em cada divisão geocronológica,

as unidades litoestratigráficas devem ser entendidas numa distribuição horizontal.
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Figura 2.6 – Colunas estratigráficas que interessam à Folha Iguatu.

Benevides, 1984
(Folha Iguatu – 1:250.000)

Medeiros et al., 1989/1993; Oliveira & Cavalcante, 1990/1993
(Folhas Catarina e Mombaça – 1:100.000)

Grupo Rio Jucá: Formação Aprazível (arenitos finos com leitos
de siltitos e folhelhos) e Formação Massapê (brechas, conglo-
merados polimíticos e arenitos arcoseanos).

Diques ácidos: pegmatitos e diques de quartzo.

Rochas plutônicas: granitóides pré- a pós-transcorrência.

Grupo Orós: micaxistos, moscovita quartzitos, rochas calcissi-
licáticas, metachertes (?) e metamagmatitos félsicos.

Filitos, clorita xistos e metabasitos;

Biotita-xistos, xistos a duas micas, quartzitos e calcários.

Unidade Cedro: granito, granodiorito e quartzo monzonito,
gnaissificados.

Completo Ceará: gnaisses e xistos aluminosos, quartzitos, me-
tacalcários, anfibolitos, talco xistos e rochas calcissilicáticas.

Unidade Serra do Papagaio: ortognaisses graníticos a dioríti-
cos, xistos máficos e ultramáficos, rochas calcissilicáticas,
metagabros e quartzitos.

Complexo Migmatítico-Gnáissico: migmatito, gnaisses migma-
tizados, lentes de quartzitos, calcários cristalinos, anfibolitos,
metabasitos, granitóites e dioritos.

Complexo Gnáissico-Migmatítico: Gnaisses diversos, em parte
migmatíticos e aluminosos, quartzitos, metacalcários, rochas
calcissilicáticas, micaxistos e metabasitos.

Complexo Migmatítico-Granítico: diatexitos homogêneos e
granitóides associados, hornblenda gnaisses.

Unidade Mombaça: ortognaisses, de composição granítica a
diorítica, parcialmente migmatíticos, com lentes de metacal-
cários, quartzitos, talco xistos, anfibolitos, além de gnaisses e
xistos paraderivados.

Unidade Pedra Branca: predomínio ortognaisses cinzentos
(TTG).

Unidade Tróia: anfibolitos, metabasitos, metaultramafitos, me-
tatufos, metadacitos, metacalcários, xistos grafitosos, quartzi-
tos, rochas calcissilicáticas e gonditos.
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te-noroeste, com lineações de estiramento, geral-
mente de mergulho sudeste, materializando esse
comportamento. Uma geometria de sentido contrá-
rio é assinalada nas áreas próximas aos contatos
tectônicos com as supracrustais proterozóicas da
“Subfaixa” Rio Curu-Independência, superpon-
do-se à vergência anterior e associada a esforços
transpressivos de uma rampa lateral (Zona de Cisa-
lhamento Serra das Pipocas – ZCSP). Uma lineação
mineral e/ou de estiramento, com parâmetros NNE -
SSW, também é bem sublinhada em vários seg-
mentos.

2.1.3 O Maciço Rio Piranhas

De acordo com a concepção de Brito Neves
(1975), trata-se de uma unidade geotectônica
(“maciço mediano”) com afloramentos numa área
de aproximadamente 45.000km2, distribuída entre
as faixas de dobramentos Jaguaribeana e Seridó
(figura 2.2); tendo seus limites na porção oriental
desenhados de forma imprecisa, enquanto na oci-
dental são balizados pela “Falha” (Zona de Cisalha-
mento) Tatajuba-Jaguaribe. Ainda para esse autor,
pode-se reconhecer, em sua fração margino-oriental,
três estágios estrutural-estratigráficos com a seguinte
configuração (em parte, recoberta por metassedi-
mentos da unidade Seridó – porção norte-oriental):

a) Estágio Inferior (Complexo São Vicente) – Su-
blinhado por complexos migmatíticos, metabasi-
tos, gnaisses graníticos e outros litótipos, de expo-
sições restritas a eixos anticlinoriais.

b) Estágio Sobrejacente (Complexo Caicó) –
Composto de paragnaisses arcosianos com inter-
calações quartzíticas, anfibolíticas, xistosas, com
horizontes carbonáticos subordinados e ostentan-
do evidências de migmatização, de formas e inten-
sidades variáveis.

c) Estágio Superior (Grupo Jucurutu) – Constituí-
do por hornblenda gnaisses epidotizados, com mui-
tas intercalações de calcários, escarnitos e biotita
xistos, incluindo um descontínuo horizonte de
quartzito basal.

Também para essa fração oriental do maciço, os
trabalhos de Hackspacher & Sá (1984) e Hackspa-
cher et al. (1986) apontam critérios litoestruturais
para a diferenciação entre o embasamento Caicó e
o Grupo Seridó, além de reconhecerem, como uni-
dades formadoras dos terrenos arqueanos, os gru-
pos São Vicente (seqüência metassedimentar: gra-
nada-biotita xistos, biotita gnaisses, anfibólio gnais-
ses bandados, quartzo gnaisses e gnaisses ban-
dados; conjunto ortoderivado: anfibolitos, ortognais-
ses tonalíticos, trondhjemíticos e orto-augen gnais-
ses granodioríticos) e Caicó (ortognaisses graníti-
cos, ortoanfibolitos e orto-augen gnaisses grano-
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Andrade; Fonseca & Andrade, 1969
(Regial de Tróia)

Pessoa & Archanjo, 1984
(Região de Tróia)

Pessoa et al., 1986
(Porção Meridional do Maciço de Tróia)

Proterozóico Pegmatitos e granitos.

Unidade D: Ortognaisses ganíticos a
moscovita, granada e, freqüentemente,
pontuações de magnetita; e ortognais-
ses granodioríticos com biotita e pouca
hornblenda.

Proterozóico
Inferior (?)

Unidade Tauá: Gabros, anortositos, dio-
ritos, granodioritos e granitos.

Unidade Granítica de Cedro: Leucortognais-
ses graníticos.

Arqueano
Superior

Gondito, mármores dolo-
míticos e hornfels.

Unidade C: Seqüência vulcano-sedi-
mentar representada por metabasaltos,
sills máficos e ultramáficos, xistos grafi-
tosos, chertes e calcário.

A

r
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Unidade Mombaça: Ortognaisses graní-
ticos e gnaisses extremamente banda-
dos de feições migmatíticas, localmente
com fácies diatexíticas.

Unidade B: Rochas granulares plutôni-
cas de natureza máfico-ultramáfica
(predomínio de metagabro diferenciado
a termos dioríticos e tonalíticos).

Unidade Pedra Branca: Rochas gnáissi-
cas ortoderivadas, de composições graní-
ticas, granodioríticas e quartzo-dioríticas.

Arqueano
Inferior

Hornblenda-biotita gnais-
ses, quartzo-feldspato
fels, biotita gnaisses, ul-
trabasitos e tonalito gnais-
sificado.

Unidade A (Embasamento): Biotita gnais-
ses, hornblenda-biotita gnaisses, mig-
matitos heterogêneos e nebulíticos.

Seqüência Tróia ou Grupo Cruzeta: a)
Rochas granulares plutônicas de natu-
reza máfico-ultramáfica (gabros, diori-
tos, anortositos, serpentinitos, piroxeni-
tos e níveis de cromititos estratificados);
b) Seqüência vulcano-sedimentar (me-
tabasaltos, sills máficos e ultramáficos,
biotita xistos grafitosos, calcários, quart-
zitos e metachertes); c) Migmatitos loca-
lizados.

Figura 2.7 – Colunas estratigráficas dos terrenos pré-cambrianos que interessam, espacialmente, ao “Maciço” de Tróia.



dioríticos); delineando a Formação Parelhas (Ebert,
1969) como uma unidade do Proterozóico Inferior,
formada – da base para o topo – de biotita gnaisses
bandados, cianita-granada quartzitos e gnaisses
quartzo-feldspáticos (porção colocada por Lima,
1980, no Complexo Gnáissico-Migmatítico). Já, em
1986, Hackspacher et al. fazem uma correlação es-
tratigráfica entre o conjunto rochoso São Vicente -
Caicó e os Ancient Gneiss Complex de Swaziland,
com idades entre 3,5 e 2,8b.a.

A partir de 1990, diversas áreas admitidas como
arqueanas passaram a ser vistas como do Protero-
zóico Inferior. Dentro desse ponto de vista, desta-
cam-se as obras de Hackspacher e colaboradores
(1990 e 1992) e Dantas et al. (1991) que chegam a
admitir (para a região São Vicente - Caicó) uma cra-
tonização, deformação e metamorfismo durante o
Ciclo Transamazônico (2.150Ma – através de ida-
des U/Pb e Rb/Sr); sendo essas idades-modelo
Sm/Nd e algumas Rb/Sr indicativas da geração, no
final do Arqueano, de crosta primitiva na Província
Borborema. Também consideram (1990) que a
migmatização, a partir da fusão parcial de gnaisses
cinza, ocorreu em torno de 2.000Ma, salientando
que os granitóides G2 (orto-augen gnaisses graníti-
cos) dizem respeito aos membros finais, mais evoluí-
dos, da suíte TTG. Para Dantas et al. (1991), a evolu-
ção do Complexo Caicó se deu entre 2.240 e
2.150Ma, com cristalização-posicionamento da Suí-
te São Vicente-Caicó relacionada aos tempos
eo-proterozóicos (idades U/Pb) e marcada por um
desenvolvimento sin-tectônico à deformação e ao
metamorfismo de fácies anfibolito alto, associado à
intensa migmatização (idades Rb/Sr). Além disto,
sublinha a cogeneticidade entre os augen gnaisses
G2 e a suíte TTG. Para o mesmo domínio litoestrutu-
ral, Hackspacher et al. (1992) exibem uma organiza-
ção estratigráfica em que o conjunto litológico basal
encontra-se constituído por uma seqüência meta-
vulcano-sedimentar representada pela “Formação
Jucurutu” (biotita gnaisses com intercalações de
mármores, BIF, etc., quartzitos), granada-estaurolita
xistos e cianita quartzitos, além de diques metaultra-
máficos e anfibolitos; materializando um agrupa-
mento rochoso sotoposto, no tempo, por uma suíte
de gnaisses cinza (Grupo São Vicente: granodiori-
tos, tonalitos e metagabros), anfibolitos e uma suíte
granítica (Grupo Caicó: ortognaisses graníticos fi-
nos, hornblenda augen gnaisses e augen granitos),
passando para uma “seqüência” granitóide (alcali-
granitos, migmatitos gnaisses e gnaisses banda-
dos). Também para estes últimos autores, o conjun-
to soma dessas rochas jaz, em discordância, sob os

metassedimentos da Formação Seridó (turbiditos
flyschóides). Legrand et al. (1991) substituem o ter-
mo litoestratigráfico Grupo por Suíte Magmática,
para se referir às rochas plutônicas diferenciadas de
Caicó (Suíte Magmática Caicó), admitindo uma
aproximação cronológica importante entre os augen
gnaisses de Angicos e a Suíte Magmática Caicó;
com isto, tornando-se difícil intercalar “uma seqüên-
cia de sedimentação” entre os eventos magmáticos
Caicó e Angicos, como admitido por Jardim de Sá
(1990 – apud Legrand et al., op. cit.). Contudo, Ma-
cedo et al. (1991) descrevem: “... tendo em conta o
intervalo de idades 2.240 - 2.150Ma para a evolução
do Complexo Caicó (culminando com o posiciona-
mento dos ortognaisses sinorogênicos),..., pode-se
concluir que o lapso de tempo disponível para a de-
posição (e deformação tangencial) do Grupo Seridó
fica dimensionado na ordem de 100 a 150Ma”.

Pelo lado de sua parte central e ocidental,
mormente no que tange aos terrenos formados
por gnaisses e migmatitos diversos, tem-se car-
tografias geológicas em termos de “Complexo Ca-
icó” (ex: Albuquerque, 1970; Campos et al., 1976 e
1979) e “Pré-Cambriano Não-Diferenciado” (gra-
nitóide, migmatito, gnaisse, anfibolito, rochas má-
ficas e ultramáficas, granulito, mármore e rocha
calcissilicática – Schobbenhaus et al., 1982; San-
tos et al., 1984), com áreas desenhadas como per-
tencentes à Formação (Grupo) Jucurutu (gnaisses
com rochas calcissilicáticas, anfibolito, xisto, ro-
chas máficas, mármore, quartzito, leptito: meta-
conglomerado restrito). Contudo, Gomes et al.
(1981) tratam essas porções como pertencentes
ao Complexo Nordestino (Pré-Cambriano Inferior
a Médio), dominantemente, com segmentos re-
presentados por litótipos da Formação Jucurutu e
do Grupo Ceará (ambos do Pré-Cambriano Supe-
rior).

Em terrenos compreendidos entre Icó (CE), Luís
Gomes (RN), Tabuleiro Grande (RN) e Iracema
(CE), os trabalhos mais recentes (ex: Jardim de Sá
et al., 1982) reconhecem a existência de um emba-
samento composto basicamente por gnaisses ban-
dados e ortognaisses de composição granodioríti-
ca a tonalítica, sotopostos parcialmente a um con-
junto vulcano-sedimentar (Grupo Ceará, no enten-
dimento de Gomes et al., op. cit.) constituído por
anfibólio gnaisse, com ou sem biotita, micaxistos,
lentes quartzíticas (puros, moscovíticos, com ciani-
ta, feldspáticos etc.), metaconglomerados oligo e
polimíticos, biotita-moscovita xistos, gnaisses
quartzo-feldspáticos e rochas calcissilicáticas, do
Proterozóico Inferior-Médio (Jardim de Sá et al.,
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1982) ou Proterozóico Médio-Superior (Jardim de
Sá et al., 1986). Enquanto isto, em tratos distribuí-
dos entre Coronel João Pessoa (RN), Riacho de
Santana (RN) e Encanto (RN), a CPRM (1988) deli-
neou a existência de um conjunto formado por uma
“seqüência basal” de metaconglomerados (fácies
arenosas e de conglomerados oligomíticos), uma
“seqüência média” de xistos (fácies arenosas finas
e pelíticas) e uma “seqüência superior” de quartzi-
tos puros piritosos (fácies arenosas finas com raras
ocorrências de ruditos).

Para a mesma porção margino-ocidental, em
área entre Jaguaribe (CE) e Limoeiro (CE), perfa-
zendo uma zona transicional aos terrenos dados
como pertencentes à Faixa de Dobramentos Ja-
guaribeana, Bezerra et al. (1992) fazem referência
sobre uma unidade inferior de caráter gnáissi-
co-migmatítico, com protólitos de rochas plutôni-
cas félsicas e encraves, ocasionais, de litótipos de
composições diorítica e gabróide, e uma seqüên-
cia supracrustal de metassedimentos aluminosos
(com sillimanita), anfibolitos e quartzitos.

Quanto às condições metamórficas, inerentes às
rochas mais antigas do Maciço Rio Piranhas,
tem-se paragêneses minerais compatíveis com os
PTs da fácies anfibolito até a anatexia, sendo su-
perpostas por associações da fácies xisto-verde.

As deformações tectônicas, para o “embasamen-
to” (complexos São Vicente e Caicó, como concebi-
dos por Hackspacher & Sá, 1984), encontram-se ma-
terializadas por três fases, enquanto, no estágio de
supracrustais (Grupo Seridó) são marcadas por qua-
tro fases, extensivas para esse “embasamento”. Con-
tudo, em terrenos ocidentais, Jardim de Sá et al.
(1982) fazem referências a duas fases deformacio-
nais, para o “embasamento” (Arqueano ?) e três,
para as supracrustais do Proterozóico Inferior-Médio
(seqüência vulcano-sedimentar admitida, atualmen-
te, como do Proterozóico Médio – Cavalcante, 1993).

No que tange às figuras cronorradiométricas, os
principais estudos se encontram no segmento orien-
tal. Assim, com os dados retromencionados e aque-
les da obra de Brito Neves (1975), conclui-se que as
idades mais antigas se distribuem entre 2.600 e
1.700Ma (métodos Rb/Sr e U/Pb); tendo-se, no setor
sudoeste (área Várzea Alegre-Cedro; porção inseri-
da na Folha Iguatu), uma idade isocrônica (Rb/Sr) de
1.900 � 290Ma, relacionada a exemplares de rochas
“paleossomáticas” e dioríticas. Enquanto isto, uma
isócrona (Rb/Sr) de 1.030 � 230Ma foi delineada por
Brito Neves (op. cit.) para um gnaisse listrado, com
afloramentos na porção meridional do maciço
(área de influência da Zona de Cisalhamento Pa-

tos-Paraíba). Por seu turno, idades brasilianas (em
torno de 650Ma) são, freqüentemente, obtidas
para exemplares graníticos, em jazimentos de for-
mas e dimensões variadas, até leucossomas de
migmatitos, que ocorrem nos mais diferentes tra-
tos do maciço em questão.

Como já mencionado, os trabalhos recentes (ex:
Hackspacher et al., 1990 e 1991; Legrand et al.,
1991), envolvendo litótipos do Complexo São Vi-
cente e Suíte Magmática Caicó, promovem o pen-
samento (v. Santos & Brito Neves, 1984) de que o
principal ciclo geotectônico gerador das rochas do
Maciço Rio Piranhas foi o Transamazônico-Eburne-
ano (excluindo-se o Ciclo Brasiliano, como responsá-
vel por um intenso e extensivo processo de magmatis-
mo granítóide e de criação de litótipos das séries
milonito e cataclasito). Mesmo assim, existem ida-
des-modelo Sm/Nd, em gabros, que denunciam a
provável existência de protólitos arqueanos.

Um outro elemento que sugere a existência de
crosta arqueana aflorando em outras partes desse
maciço é o caráter clástico-continental/plataformal
de algumas formações consideradas como do Pro-
terozóico Inferior, além das idades Rb/Sr maiores
do que 2.500Ma, determinadas em ortognaisses do
embasamento, a leste da “Faixa de Orós” (CE).

2.1.4 O Sistema de Dobramentos Jaguaribeano

Na compartimentação tectônica proposta por Bri-
to Neves (1975) e Almeida et al. (op. cit.), o Sistema
(Faixa) de Dobramentos Jaguaribeano, incluindo a
“Subfaixa” Rio Curu-Independência (figura 2.2), en-
contra-se, quase literalmente, inserida no estado do
Ceará, ficando, parcelas restritas, no leste-sudeste
piauiense e oeste de Pernambuco. Tem sua princi-
pal área de distribuição ladeada pelos “maciços”
Rio Piranhas, a leste, e Tróia, a oeste; marcando-se
os tratos que se desenvolvem entre as regiões de
São Luís do Curu e Crateús, passando por Indepen-
dência e emoldurando o Maciço de Santa Quitéria,
como da “Subfaixa” Rio Curu-Independência.

Trata-se da entidade de maior expressão em área
e complexidade geológico-estratigráfico-estrutural
da Província Borborema, como, também, a menos
estudada em escalas de detalhe e semidetalhe.

No nível dos informes bibliográficos, mormente
advindos de estudos de reconhecimento geológico
(envolvendo ou não geoquímica, geofísica e geo-
cronologia radiométrica), exibe um quadro estrati-
gráfico bastante contraditório e marcado pelos se-
guintes caracteres:
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– Os Terrenos Gnáissico-Migmatíticos

Ocupam amplos tratos do Sistema de Dobramen-
tos Jaguaribeano, constituindo-se, basicamente, de
biotita gnaisses para e ortoderivados (composi-
ções granodiorítica, tonalítica e granítica), com ou
sem anfibólio, granada e sillimanita, migmatitos de
estruturas diversas (por vezes ostentando uma pre-
dominância de paleossoma-mesossoma anfibolíti-
co e/ou anfibólio gnáissico) e jazimentos subordi-
nados de quartzitos, metacarbonatos, ortoanfiboli-
tos, metaultramafitos e rochas calcissilicáticas,
manganesíferas e grafitosas, que têm sido correla-
cionadas ou colocadas no “Complexo Fundamen-
tal” (Crandall, 1910), “Complexo Nordestino” (Go-
mes et al., 1981) “Complexo Caicó” (Campos et al.,
op. cit.; Braga et al., 1977), bem como no “Comple-
xo Trindade” (Gomes et al., op. cit.), quando das
porções meridionais do sistema (tratos entre Cam-
pos Sales, Antonina do Norte e Pio IX – segmento
que interessa à Folha Iguatu). Denominações como
“Complexo Gnáissico-Migmatítico” e Pré-Cambria-
no Indiferenciado são utilizadas em algumas obras
(ex: Leal, 1970; Santos, op. cit.; Souza et al., 1986)
(figuras 2.7 a 2.9).

Por seu turno, as porções onde predominam as
supracrustais metassedimentares (paragnaisses,
micaxistos, quartzitos e metacarbonatos) foram reu-
nidas, por Caby & Arthaud (1986), no Grupo Ceará
e consideradas como produtos de deformações e
metamorfismo brasilianos/pan-africanos (v. adian-
te, supracrustais de baixo a alto grau).

Quanto à geocronologia desses terrenos,
tem-se obtido idades radiométricas (isócronas de
referências) relacionadas ao Proterozóico Inferior
(1.900Ma, com RI=0,705) e Médio (1.150Ma, com
RI=0,705), envolvendo gnaisses migmatíticos, anfi-
bolitos e escarnitos (Gomes et al., op. cit.), além de
outras arqueanas (Benevides, 1983 e 1984).

A geocronologia K/Ar exibe uma oscilação simi-
lar à anterior, mas com uma maior concentração de
valores no intervalo de tempo do Proterozóico
Superior, especialmente quando se tratando dos
gnaisses granitóides e leucossomas.

– Os Terrenos Supracrustais de Baixo a Alto Grau

Os terrenos de médio e alto grau, ordinariamente
representados por conjuntos de parametamorfitos
(gnaisses e xistos aluminosos, com ou sem grana-
da � sillimanita � cianita, quartzitos, metacarbona-
tos, rochas calcissilicáticas e, mais raramente, anfi-
bolitos e rochas ferríferas) que chegam a atingir a

zona da anatexia, têm sido incluídos, parcial ou to-
talmente, no Grupo Ceará; procurando atender à
proposta inicial de Crandall (1910), de que deveria
pertencer “à série Ceará, grande parte das rochas
... incluídas nos xistos cristalinos” (“Complexo Fun-
damental”).

Na “Subfaixa” Rio Curu-Independência, em área
ao sul do “Maciço”de Santa Quitéria (figura 2.2),
Barreto (1967) reconheceu, para essa “série”, uma
seqüência parametamórfica de gnaisses migmatíti-
cos com variadas intercalações, sendo constituída
pelos grupos Cruzeta (gnaisses leptiníticos, biotita
xistos, anfibólio xistos e gnaisse granítico), Inde-
pendência (biotita gnaisses, biotita xistos granadí-
feros e lentes de calcário) e Ematuba (quartzito e
migmatitos), em ordem ascendente (figura 2.10).
Enquanto isto, trabalhos posteriores têm conside-
rado as rochas Cruzeta como pré-Ceará e sendo
formadoras de um núcleo (fragmento, maciço, mi-
crocontinente) antigo.

Nas obras de Brasil (1971) e Santos (1972), as
supracrustais “xistosas” (micaxistos, paragnais-
ses, quartzitos e rochas carbonáticas) do Siste-
ma de Dobramentos Jaguaribeano são incluídas
no Grupo Ceará. Uma afirmativa, mais ou menos
similar, é apontada a partir das colunas estratigrá-
ficas exibidas por Campos et al. (op. cit.) e Braga
et al. (op. cit.).

Outras propostas estratigráficas, mais recentes,
são as de Gomes et al. (op. cit.; figura 2.6; divisão
dos terrenos em questão entre o Complexo Itatira e
o Grupo Ceará) e de Mendonça et al. (1982; Grupo
Itataia, para a região homônima (figura 10), além
daquela de Schobbenhaus (1982) e Santos et al.
(1984), onde as rochas, antes relacionadas ao Gru-
po Ceará, são divididas entre o Complexo Lavras
da Mangabeira e correlatos (complexos Novo Ori-
ente e Aracoiaba), Complexo Orós e Grupo Ceará;
ficando os micaxistos e filitos, do extremo-sudeste
do sistema, no Grupo Cachoeirinha.

Dentre as áreas com litótipos da fácies xisto-verde
e anfibolito baixo (grau fraco a médio, de Winkler,
1977), destaca-se a de Orós (Complexo ou Grupo
Orós – Cavalcante, 1987), que se encontra sublinha-
da por uma bem conservada seqüência vulca-
no-sedimentar, contendo um expressivo elenco de
domínios litológicos, com características máfi-
co-ultramáficas, vulcano-félsica, sedimen-
tar-psamítica, sedimentar-pelítica e vulcano-clástica,
vulcano-química e plutono-félsica (Braga & Mendon-
ça, 1984; Mendonça & Braga, 1987). No segmento
que envolve a área-tipo, Macedo et al. (1988) redu-
zem esses domínios a uma predominância de horn-

– 17 –

SB.24-Y-B ( Iguatu)



– 18 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Figura 2.8 – Colunas estratigráficas que interessam ao Maciço de Tróia e ao Sistema de
Dobramentos Jaguaribeano (trabalhos de síntese e reconhecimento geológico).

Figura 2.9 – Colunas estratigráficas que interessam ao “Maciço” de Tróia e ao Sistema de
Dobramentos Jaguaribeano (trabalhos de síntese e reconhecimento geológico).

Santos, 1972 (Estado do Ceará) Campos, 1976 (Projeto Rio Jaguaribe)
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Filitos, sericita-clorita xisto, biotita-moscovita xis-
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blenda-biotita gnaisses, granada-biotita xistos, es-
taurolita xistos, biotita gnaisses, metarritmitos,
quartzitos, metarriólitos, metadacitos, mármores e
carbonatos magnesianos, cortados por hornblen-
da metagabros, meta-hornblenditos, ortognaisses
porfiríticos finos e augen gnaisses graníticos. Para
Sá (1992), as metavulcânicas (metarriólitos e me-
tandesitos) se concentram na seção inferior do
Grupo Orós, onde se associam a metagrauvacas e
ortognaisse a anfibólio.

As relações de contato dessas supracrustais
com os terrenos considerados de embasamento
(Complexo Caicó ou Complexo Nordestino, nos di-
zeres de Campos et al., 1979 e Gomes et al., 1981,
respectivamente) são, meio bem, delineadas em
termos de zonas de cisalhamento.

Quanto às idades dos terrenos relacionados ou
incluídos no Grupo Ceará (conceito de Santos, op.
cit.; e Dantas, 1974), como salientado anteriormente,
ainda é objeto de controvérsias, sendo reportados tan-
to aos tempos do Proterozóico Inferior e Médio (Jardim

de Sá & Fowler, 1981; Jardim de Sá, 1984; Caval-
cante et al., 1983; Benevides, 1983 e1984) como ao
Pré-Cambriano Superior (1.800 - 570Ma) ou a (620 a
900Ma) (Gomes et al., op. cit. e Brasil, op. cit.), além
das colocações em cronologia proterozóica ou al-
gonquiana, sem marcas de subdivisões (Moraes,
1924; Schobbenhaus et al., op. cit.; Santos et al., op.
cit.). Também são aplicados tratamentos do tipo
Pré-Cambriano Indiferenciado (Campos et al., op.
cit.; Braga et al., op. cit.; Barbosa et al., 1977),
Pré-Cambriano Médio (Kegel, 1965).

As lito e cronocorrelações são feitas com diver-
sas unidades litoestratigráficas de outros sistemas
de dobramentos da Província Borborema, tais
como os grupos Seridó (ou Grupo Seridó + Grupo
Jucurutu), Cachoeirinha, Salgueiro e Complexo
Casa Nova. No mesmo tema, os trabalhos pioneiros
estabelecem identidades entre as “séries” Ceará e
Minas. Assim, Guimarães (1924, apud Oliveira &
Leonardos, 1943) colocou a “série” Ceará no
Algonquiano Inferior.
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Figura 2.10 – Colunas estratigráficas que interessam ao Sistema de Dobramentos Jaguaribeano,
na “Subfaixa” Rio Curu-Independência.

Barreto, 1967
(Folha Independência)

Mendonça et al., 1982
(Região de Itatira - CE)

Souza et al., 1986
(Região sul de Irauçuba - CE)
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Cavalcante (1987) sugere uma mudança na hie-
rarquia litoestratigráfica da unidade Ceará, passan-
do de grupo para supergrupo, com uma divisão nos
grupos Independência (Proterozóico Inferior-Médio ?)
e Orós (Proterozóico Médio). Enquanto isso, Oliveira
& Cavalcante (1990 e 1993) (figura 2.10) conside-
ram o Complexo Ceará como formado, basicamen-
te, por supracrustais eoproterozóicas.

Em termos cronorradiométricos, o único domínio
mais ou menos estudado é o de Orós, com idades
isocrônicas de 1.707 � 46Ma, 1.707 � 29Ma, 1.040 �
102Ma, e 1.762 � 174Ma, para metadacitos, metar-
riólitos e metarriólitos milonitizados, respectiva-
mente (Macedo et al., op. cit.). Idades similares,
para os mesmos litótipos, são denunciadas por Sá
(1992), quando adiciona novas determinações
Rb/Sr (1.780 � 54Ma – metarriólito) e U/Pb (1.790 �
9Ma – metarriólito), exibindo figuras de 1.673 �
23Ma (U/Pb), 2.596 � 194Ma (Rb/Sr) e 884 � 176Ma
(Sm/Nd, com probabilidade de 35% de ser uma isó-
crona; idades-modelo – DM – vizinhas de 1.040Ma),
para granitóide intrusivo (gnaisse facoidal) na se-
qüência vulcano-sedimentar, ortognaisse do em-
basamento oriental (Bloco Jaguaretama) e gabro,
respectivamente. Além disto, mostra outros valores
Sm/Nd, sendo um (amostras de metandesito) de
2.410 � 171Ma (probabilidade de ser uma isócrona
= 25%) e dois (anfibolito) de 1.970 e 1.910Ma (ida-
des-modelo – DM).

Os valores entre 1.800 e 1.700Ma são considera-
dos como relativos aos tempos de intrusão-extrusão
magmática (U/Pb) e de fechamento do sistema
Rb/Sr (Macedo et al., op. cit.; Sá, op. cit.).

Por sua vez, os gnaisses subalcalinos, alcalinos
e sieníticos de jazimentos estratiformes nos metas-
sedimentos Ceará, foram interpretados por Caby &
Arthaud (op. cit.) como pré-metamórficos (em rela-
ção ao Ciclo Brasiliano), ostentando grande simila-
r idade com os ortognaisses do Cinturão
Pan-Africano da África Oeste, datados em 1.750 e
1.850Ma, pelo método U/Pb, em zircões.

O ambiente vulcano-sedimentar de Orós tem
sido, nos últimos anos, entendido como tipo rifte in-
tracontinental (ex: Mendonça & Braga, op. cit.; Ma-
cedo et al., op. cit.). Todavia, Mendonça & Braga
(op. cit.) procuram ver, nessa ambiência, uma or-
ganização do tipo greenstone.

No que tange ao quadro estrutural, a “Subfaixa”
Rio Curu-Independência, na região de Itataia,
ostenta uma arquitetura de cinco fases deformacionais
que, com exceção da primeira, interessam à se-
qüência de parametamorfitos do Grupo (Complexo)
Ceará - Itataia (Mendonça et al., op. cit.). Enquanto

isso, na Folha Independência – SB.24-V-D-I, são re-
gistradas três fases principais de dobramentos,
onde a foliação regional é relacionada ao Ciclo Bra-
siliano (Arthaud & Hartmann, 1986), sendo marca-
da por uma lineação de sillimanita 20ºAz, e uma ou-
tra, de estiramento, 110ºAz. Ainda para esta área é
admitida a existência de uma estruturação em nap-
pes, desenvolvida em tempos brasilianos (Caby &
Arthaud, op. cit.; Arthaud & Hartmann, op. cit.) e
uma zoneografia metamórfica que atinge o campo
da anatexia.

Pelo lado da seqüência de Orós, Macedo et al.
(op. cit.) assinalam três fases de deformação sen-
do, a segunda, a mais importante e associada ao
metamorfismo de fácies anfibolito (isógrada da es-
taurolita), e a primeira e terceira desenvolvidas em
fácies xisto-verde; estando, a última, relacionada à
evolução das principais zonas de cisalhamento. No
entendimento de Sá (1992), as zonas de cisalha-
mento foram ativas, ao menos, depois de sin-fase 2
até tardi-a pós-fase 3, sendo toda a estruturação
tectônica do Grupo Orós “devida, unicamente ao
Ciclo Brasiliano”.

Entre São Julião (PI), Pio IX (PI) e Antonina do
Norte (CE), as supracrustais de baixo grau exibem
estilo estrutural complexo, envolvendo quatro fa-
ses de dobramentos (Jardim de Sá & Fowler, op.
cit.).

Uma das características marcantes do Sistema
de Dobramentos Jaguaribeano é a ocorrência de
extensas e intensivas zonas de cisalhamento dúctil
(ex.: Zona de Cisalhamento Orós – ZCO; Zona de
Cisalhamento Senador Pompeu – ZCSP; Zona de
Cisalhamento Serra das Pipocas – ZCSPi), admiti-
das como de geometria inversa e de transcorrên-
cia, por vezes interpretadas como rampas laterais e
frontais. As mesmas, no que concerne à cronolo-
gia, são tanto relacionadas ao Ciclo Brasiliano
quanto a tempos mais antigos e com recorrências
no Proterozóico Superior–Eo-Paleozóico e, mesmo
no pós-Ordoviciano (ex.: Juro-Cretáceo).

Um contexto particular de supracrustais de bai-
xo grau foi descrito por Jardim de Sá & Fowler (op.
cit.), na região de Fazenda Nova (SE de Cococi –
CE), ocupando área restrita entre as supracrustais
de alto grau e os sedimentos não a anquimetamórfi-
cos do graben de Cococi. Para esses autores, tra-
ta-se de supracrustais monocíclicas, de provável
idade brasiliana, exibindo duas fases de deforma-
ções (F1: dobras fechadas e apertadas, clivagem
ardosiana e clivagem de fratura; e F2: kinks locais) e
metamorfismo monofásico (recristalização de seri-
cita e clorita).
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– Terrenos Molássicos, Batólitos e “Stocks”
Granitóides

No âmbito do Sistema de Dobramentos Jaguari-
beano são encontrados, tanto marginal como in-
ternamente, alguns depósitos sedimentares e vul-
cano-sedimentares, que têm sido considerados
como molassas do Ciclo Brasiliano (figura 2.2), es-
pecialmente estabelecidas no Eo-Paleozóico. Em
termos de área, o mais importante é aquele que
preenche o graben de Cococi, posicionado na tran-
sição entre o referido sistema e o “Maciço” de Tróia.

Na região de São Julião (PI), a seqüência inclui
uma unidade basal, dominantemente vulcânica
(dacito, basalto andesítico, riólito, rochas piroclásti-
cas, diabásio, hornblenda gabro), capeada por ru-
ditos argilosos, com corpos lentiformes de dacito e
basalto andesítico. Essa unidade, juntamente com
os arenitos e siltitos arcosianos, sobrepostos, foram
nomeados de Formação Catolé (Parente & Fuck,
1987). Nesse trato, a seqüência é cortada por um
corpo granítico, de idade cambriana (550Ma). Re-
gistra-se ainda, subseqüentes à fase granítica, de-
pósitos de brechas conglomeráticas polimíticas,
com fragmentos de diversos litótipos sedimenta-
res, magmáticos e metamórficos (unidade Tamboril
de Parente & Fuck, op. cit.).

A cronologia combro-ordoviciana dessas se-
qüências molássicas (Grupo Rio Jucá, Grupo Jai-
baras etc.), é sempre efetuada com base nas ida-
des radiométricas Rb/Sr e K/Ar das vulcânicas e
plutônicas inseridas no ambiente sedimentar, que
mostram valores entre 570 e 450Ma Mesmo assim,
é interessante ressaltar que uma idade proterozói-
ca superior pode ser admitida para o início da vul-
cano-sedimentação, já que determinações cronor-
radiométricas em rochas magmáticas (riólito, daci-
to, quartzo andesito, espilito, dacito alcalino) de ja-
zimentos diqueformes, que ocorrem nos terrenos
gnáissico-migmatíticos, marginais aos grabens,
têm exibido figura isocrônica de 697 � 55Ma (Tor-
quato et al., 1986).

Outro tipo de contexto litológico refere-se aos inú-
meros batólitos e stocks de rochas granitóides que
são, corriqueiramente, relacionados ao Ciclo Brasi-
liano, nos estágios cedo, sin, tardi e pós-tectônicos,
respondendo pelas fases plutônicas de 700, 600,
580, 540 e 500 � 20Ma (Brito Neves, 1986).

2.1.5 Faixa de Dobramentos Piancó-Alto Brígida

Trata-se de uma faixa que foi, inicialmente, rela-
cionada ao Ciclo Brasiliano, em termos de vulca-

no-sedimentação, deformação, metamorfismo e
granitogênese; apresentando distribuição geográ-
fica desde Ouricuri (PE) até Pajeú (PE), exibindo li-
mite setentrional com o Maciço Rio Piranhas (figura
2.2), ao longo do sistema de falhas (zonas de cisa-
lhamento) do Lineamento Patos-Paraíba.

A sua litoestratigrafia, desde os trabalhos de Bar-
bosa (1970), vem sendo organizada em função dos
grupos Salgueiro (inferior) e Cachoeirinha (superior).
Uma arquitetura representativa de três estágios
evolutivos (Teoria Geossinclinal), marcados por
duas seqüências terrígenas (inferior e superior,
esta representada pela soma desses dois grupos)
e uma molássica (ex.: seqüência de Iara – CE), é
concebida por Brito Neves (1975).

Na obra de Gomes et al. (1981), o Grupo Cachoei-
rinha é dividido em quatro unidades, enquanto o
Grupo Salgueiro é tratado como um conjunto indivi-
so (figura 2.5).

Por sua vez, Silva Filho (1985) formula uma litoes-
tratigrafia informal, onde o Grupo Cachoeirinha en-
contra-se dividido em três unidades e o Salgueiro
em quatro; incorporando, ao primeiro, além de litóti-
pos já conhecidos, rochas vulcano-clásticas e me-
taconglomerados intraformacionais, enquanto, ao
segundo, são adicionadas metavulcânicas bási-
cas, intermediárias e ácidas.

Em áreas dos municípios de Aurora - CE e Barro
– CE (terrenos vizinhos sul-sudeste da Folha Igua-
tu), mormente relacionadas aos sítios com minera-
lizações cupríferas, o Grupo Cachoeirinha é subli-
nhado por uma seqüência vulcano-sedimentar,
representada por metarenitos pelíticos, clorita xis-
tos, granada-clorita-moscovita-biotita xistos, gra-
nada-biotita xistos, felsitos, metalbititos/metakera-
tófiros, hornfels calcissilicáticos, hidrotermalitos
quartzo-hematíticos, biotita-albita-quartzo xistos,
metacalcipelitos, metapelitos arenosos, brechas
mineralizadas, metarriólitos, metandesitos (?), me-
tapiroclásticas, chertes piritosos e hematíticos
(Barbosa, 1979; Cavalcante, 1980; Araújo, 1980;
Costa, 1980; CPRM, 1981).

Quanto ao metamorfismo, as associações mine-
rais são diagnósticas, preferencialmente da fácies
anfibolito de baixo grau (granada-plagioclá-
sio-quartzo-estaurolita).

As deformações tectônicas mais marcantes
são denunciadas por quatro fases, onde a segun-
da, de caráter tangencial, é a mais importante e
responsável pelo desenvolvimento da foliação
principal, estando, as duas últimas, relacionadas
a movimentos transcorrentes/transpressivos do
Proterozóico Superior–Eo-Paleozóico (elementos
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adicionais, em Gomes, op. cit.; Silva Filho, op. cit.;
Brito Neves et al., 1990).

A cronologia dessa faixa de dobramentos tem
sido admitida tanto como brasiliana (ex.: Almeida,
1967; Ferreira, 1972; Brito Neves, 1975) quanto
uruaçuana-Espinhaço (ex.: Cavalcante, 1980 e
1983) e transamazônica (ex.: Jardim de Sá, 1984).
Tais posições traduzem, especialmente, alguns
fatos litoestruturais e sentimentos de correlações
com outras faixas da Província Borborema e mes-
mo de outros tratos nacionais e alienígenas. Os es-
tudos cronorradiométricos são raros e assistemá-
ticos. Recentemente, Brito Neves et al. (1990) fa-
zem referências a uma idade U/Pb, em torno de
1.100Ma, inerente a metavulcânicas ácidas que
afloram entre as regiões de Princesa Isabel (PB) e
Santana de Mangueira (PB), admitindo uma idade
mínima entre 1.100 - 1.200Ma para a fase de sedi-
mentação do “Grupo Salgueiro”, enquanto uma
idade de 950Ma (Rb/Sr) é relacionada ao metamor-
fismo regional de fácies anfibolito, que atingiu as
metavulcânicas.

Com relação ao Ciclo Brasiliano, os mais impor-
tantes registros radiocronológicos encontram-se
direcionados para um diversificado elenco de cor-
pos granitóides intrusivos no conjunto vulca-
no-sedimentar Salgueiro-Cachoeirinha e no seu
“embasamento”, que, desde 1986, vem merecen-
do estudos detalhados, por parte dos pesquisado-
res da Universidade Federal de Pernambuco, lide-
rados por A. N. Sial (ex.: Sial et al., 1987).

2.1.6 Os Terrenos Meso-Cenozóicos

Dentre esses terrenos destacam-se aqueles
onde residem as rochas sedimentares que consti-
tuem o Grupo Iguatu (Mabesoone & Campana,
1973/74), na bacia homônima, aos quais são relacio-
nadas as rochas da “sub-bacia” de Lavras da Man-
gabeira (ambas com sedimentos correlacionados,
respectivamente, às camadas ou arenitos inferio-
res da Chapada do Araripe, por Crandall, 1910, e
Small, 1913). Cruz (1962) e SUDENE/ASMIC
(1967) (apud Mabesoone & Campana, op. cit.) tra-
tam esse conjunto sedimentar em termos de mem-
bros (inferior, médio e superior) e pacotes (K1 a K6),
separadamente.

Campos et al. (1976 e 1979), Gomes et al. (1981)
e Cavalcante et al. (1983), mesmo com a existência
da obra de Mabesoone & Campana (op. cit.), exten-
dem a litoestratigrafia da Bacia do Rio do Peixe (Gru-
po Rio do Peixe: formações Antenor Navarro, Souza

e Piranhas) à Bacia de Iguatu e outras da região (ex:
Lima Campos, Icó e Lavras da Mangabeira).

Ultimamente verifica-se uma forte tendência em
adotar-se a proposta de Mabesoone & Campana
(op. cit. – o Grupo Iguatu dividido nas formações Qui-
xoá, Malhada Vermelha e Lima Campos), além do
uso de uma compartimentação litoestratigráfica in-
formal, do tipo: unidades I, II e III – da base para o
topo (v. Bedregal & Szatmari, 1992), ou, ainda, uni-
dades arenitos, folhelhos vermelhos e calcários
(Ghignone et al., 1986).

Em termos geotectônicos, trata-se de bacias do
tipo riftes interiores ou intracontinentais, especial-
mente desenvolvidos por reativações de importan-
tes zonas de cisalhamentos pretéritos.

Informes geofísicos e geológicos denunciam,
para a Bacia de Iguatu, que a borda sudoeste é ba-
lizada ou estruturada ao longo da zona de falhas de
alto ângulo Tatajuba-Orós, enquanto, na borda no-
roeste, não se verificam falhas importantes (nessa,
os produtos das modelagens gravimétricas dese-
nham uma borda flexural de mergulho suave, com-
binada com falhas normais de pequeno rejeito)
(Bedregal & Szatmari, op. cit.). Esses últimos auto-
res admitem dois pulsos tectônicos importantes,
ocorridos no decorrer da sedimentação, sendo, o
primeiro, mais intenso e relacionado à deposição
dos siliciclásticos grosseiros da unidade I, e, o se-
gundo, de menor intensidade, à deposição dos litó-
tipos da unidade III.

Com base em dados paleontológicos, essas
bacias comportam sedimentos cretácicos (v.
autores citados e Braun, 1966 e 1969). Viana
(1992) assinala um megatracksite, para a região,
onde os sítios de pegadas e pistas de dinossauros
são extendidos até a Bacia de Iguatu - Lavras da
Mangabeira.

A indicação de uma provável idade jurássica
para o início do rifteamento, é sublinhada pelas ida-
des, em torno de 176Ma (K/Ar), determinadas por
Priem et al. (1978), em amostras de uma soleira ba-
sáltica da área de Lavras da Mangabeira. Para isto,
soma-se também a extensividade, à área cartogra-
fada, do enxame de diques juro-cretácicos do
magmatismo Ceará Mirim (pulsos ígneos principais:
em 145 e 130Ma – Oliveira & Chang, 1993).

Como representantes dos tempos cenozóicos,
encontram-se coberturas detríticas tércio-quater-
nárias relacionadas, parcialmente, à Formação
Moura (Mabesoone & Campos e Silva, 1972 –
apud Mabesoone & Campana, op. cit.), além daque-
las que constituem as aluviões recentes.
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2.2 Estratigrafia

2.2.1 A Coluna Estratigráfica

A experiência tem mostrado que a organização li-
toestratigráfica de áreas envolvendo terrenos
pré-cambrianos polideformados e de níveis crustais
diversos, sempre constitui uma tarefa árdua e polêmi-
ca, mesmo quando se dispõe de uma quantidade ra-
zoável de informações básicas ligadas à geologia es-
trutural, geofísica, litoquímica e geocronologia. No
caso da Folha Iguatu, infelizmente, o número dessas
informações ainda é bastante restrito, notadamente
no que se refere à litoquímica e geocronologia, com
exceção de sua porção centro-norte, corresponden-
te à área abrangida pela Folha Catarina
(SB.24-Y-B-II), objeto de recente levantamento geoló-
gico/metalogenético na escala 1:100.000. Apesar de
tudo e apoiado, dominantemente, em observações
de campo e informações contidas em trabalhos ulti-
mamente realizados em áreas próximas, de constitui-
ção mais ou menos similar, se conseguiu montar um
quadro, conflitante em alguns aspectos, com as pro-
posições anteriores, que se mostra mais coerente com
asevidênciasdecampoecomosmodelosmais recen-
temente adotados para regiões melhor conhecidas.

O quadro litoestratigráfico proposto está dividido
em cinco agrupamentos principais, conforme dis-
tribuição exposta na figura 2.11, destacando-se a
preocupação em manter, sempre que possível, as
denominações estabelecidas por autores anterio-
res, muitas delas parcialmente redefinidas, em ter-
mos conceituais.

O agrupamento mais antigo, de provável idade
arqueana e com nítidas evidências de retrabalha-
mento nos ciclos Transamazônico e Brasiliano,
congrega litótipos do Complexo Cruzeta, onde pre-
dominam ortognaisses cinzentos, tonalíticos a gra-
nodioríticos, associados a metabasitos e metaultra-
basitos, de forma tão intrínseca, que se torna im-
possível sua individualização ao nível da escala
deste trabalho.

O segundo, posicionado como de desenvolvimen-
to no Proterozóico Inferior, mas com probabilidade de
encerrar segmentos arqueanos, envolve uma se-
qüência vulcano-sedimentar exalativa (Complexo
Granjeiro), exposta, preferencialmente, no quadrante
sudeste da folha; metassedimentos, de médio a alto
grau, migmatizados ou não, amplamente difundi-
dos na área mapeada e pertencentes ao Complexo
Ceará; e dois conjuntos de magmatitos, de caracte-
res essencialmente plutônicos. Nestes últimos, um
exibe diagnóstico litoquímico de evolução em am-
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Figura 2.11 – Síntese da coluna estratigráfica.
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Cenozóico Coberturas Superficiais

Aluviões – Areias e cascalhos (1)
Formação Moura – Cascalhos,
areias e argilas (2a)
Coberturas detrito - lateríticas (2b)

Mesozóico

Riftes intracontinentais de
Iguatu, L. Campos e Lavras
de Mangabeira

Grupo Iguatu:
Unidade Superior – Sedimentos
fluvio lacustres (3)
Unidade Média – Sedimentos la-
custres (4)
Unidade Inferior – Sedimentos
fluviais braided (5)

Paleozóico Bacia transtensiva
de Cococi

Grupo Rio Jucá:
Formação Melancia – Sedimentos
de leque aluvial, fácies proximal (6)
Formação Cococi – Sedimentos
de leque aluvial, fácies distal (7)
Formação Angico Torto – Sedi-
mentos de leque aluvial, fácies
proximal (8)

Superior Rochas plutônicas de
regime transcorrente

Granitóides Pós-Tectônicos – Gra-
nitos, monzonitos e sienitos (9)
Granitóides Tardi- a Pós-Tectôni-
cos – Biotita granitos alcalinos,
crustais (10)
Granitóides Cedo- a Sin-Tectôni-
cos – Granitos e granodioritos cal-
cialcalinos, mantélicos (11 a,b)

Médio
Riftes intracontinentais
de Orós e Cachoeiri-
nha

Grupo Cachoeirinha:
Seqüência metapelito-psamítica
com metavulcanitos associados (12h)
Grupo Orós:
Seqüência metapelítica-psamítica
com vulcanismo bimodal associa-
do (12a, b, c, d)
Magmatismo da fase rifte: meta-
vulcânicas ácidas e básicas (12e)
e ortognaisses graníticos (12f).

Inferior

Rochas plutônicas de
regime compressivo

Granitóides Cedo a Sin-colisionais –
Ortognaisses graníticos a grano-
dioríticos e leucogranitóides as-
sociados (13).
Granitóides Pré-Colisionais –
Ortognaisses calcialcalinos de
composição tonalítica a granodio-
rítica, com presença subordinada
de trondhjemitos (14).

Bacia extensional do
Ceará (de margem
continental)

Complexo Ceará
–Domínio Mar. Plataf.:

– Associação xisto-quartzito-car-
bonática (15a)
– Associação de paragnaisses
e metacarbonatos (15b, c, d)

–Domínio Mar Franco:
– Associação de metagrauvacas
e gnaisses migmatíticos (15e)

Bacia Oceânica
restrita

Complexo Granjeiro – Associa-
ção vulcano-sedimentar exalativa
(16a, b, c, d,e)
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biência de arco magmático, sendo representado
por ortognaisses calcialcalinos, de composições
tonalítica a granodiorítica; tendo-se, o outro, como
representado por ortognaisses graníticos a grano-
dioríticos (leucogranitóides associados), ligados a
eventos cedo- a sin-colisionais.

Em seguida, há dois conjuntos litológicos forma-
dos no Proterozóico Médio, correspondentes às ro-
chas que compõem os grupos Orós e Cachoeiri-
nha; o primeiro representado por uma seqüência
metapelítico-psamítica (restritas fácies psefíticas),
com vulcanismo bimodal associado, depositada
em ambiente de rifte intracontinental. Por sua vez,
o Grupo Cachoeirinha é sublinhado por uma se-
qüência similar à de Orós, tendo, na área cartogra-
fada, uma predominância de rochas metassedi-
mentares (filitos, xistos e metarenitos) com raras in-
tercalações de prováveis metavulcânicas.

O quarto agrupamento engloba litótipos relacio-
nados ao Ciclo Brasiliano (Proterozóico Superior/
Cambro-Ordoviciano), representados por grani-
tóides calcialcalinos e alcalinos, posicionados em
estágios de cedo- a pós-tectônicos, em relação a
um regime transcorrente; sedimentos anquimeta-
mórficos do Grupo Rio Jucá, subdividido nas
formações Angico Torto, Cococi e Melancia, que preen-
chema Bacia transtensiva de Cococi; e corpos ígneos,
de menor representatividade, que traduzem as últi-
mas manifestações tectono-magmáticas desse ci-
clo.

De cronologia mesozóica, ocorrem coberturas
sedimentares e rochas básicas; as primeiras repre-
sentadas pelo Grupo Iguatu (unidades Inferior, Mé-
dia e Superior) e, as demais, por diques de diabásios
e microgabros, relacionados, em parte, ao magma-
tismo Ceará Mirim (v. item 2.1).

Por fim, encontram-se as formações superficiais
cenozóicas, cartografadas como coberturas colú-
vio-eluviais e Formação Moura, do Tercio-Quaterná-
rio, e as aluviões recentes (Quaternário).

2.3 Complexo Cruzeta Indiviso (Unidade 17)

2.3.1 Considerações Preliminares

Na folha estudada, essa unidade tem represen-
tatividade bastante reduzida , ocorrendo somente
no quadrante NW, a oeste da cidade de Tauá, e na
porção centro-norte, onde ocupa uma estreita fai-
xa, de direção aproximada N-S, localizada entre as
serras do Maia e do Flamengo (figura 2.12), corres-
pondendo ao conjunto litológico mapeado por Me-

deiros et al. ( 1993 ) como unidade Serra do Papa-
gaio. Constitui o provável registro do embasamento
arqueano, sobre o qual se assentaram as seqüên-
cias proterozóicas.

Forma um conjunto litológico bastante heterogê-
neo, onde predominam ortognaisses de coloração
cinza, bandamento relativamente acentuado, de
composição essencialmente tonalítica, com pre-
sença subordinada de granodioritos, aos quais se
associam abundantes corpos de metabasitos e
metaultrabasitos, ocorrendo, muitas vezes, sob a
forma de xenólitos dispersos nos ortognaisses. Re-
presenta, portanto, uma intrínseca mistura de litótipos
das unidades Tróia e Pedra Branca, componentes do
Complexo Cruzeta, conforme descrito por Oliveira &
Cavalcante (1993), durante o mapeamento geológi-
co da Folha Mombaça (SB.24-V-D-V). Esses autores
atribuiram uma idade arqueana para esse comple-
xo, baseado em determinações Rb/Sr de 2540 �
60Ma, efetuadas por Pessoa et al. (1986).

Geralmente ocupam regiões de relevo mediana-
mente aplainado, carentes de boas exposições, difi-
cultando sobremaneira a caracterização das suas
relações de contato com as outras unidades, que
lhe são adjacentes. No quadrante NW da folha, seus
litótipos acham-se intrusionados por granitóides do
Proterozóico Superior, chegando a constituir, próxi-
mo às zonas de contato, megaenclaves no seio des-
sas rochas. Com os ortognaisses do Proterozóico
Inferior, seus contatos são sempre do tipo tectônico,
marcados por zonas de cisalhamento transcorrente.

Na região compreendida entre as serras do Maia
e do Flamengo, a despeito da escassez de bons
afloramentos, devido a presença de solos espes-
sos, ficaram caracterizados contatos dos tipos
intrusivo e tectônico, através de zonas de cisalhamen-
to, no que se relaciona a granitóides brasilianos e
rochas do Complexo Ceará, respectivamente.

Na interpretação qualitativa dos mapas de iso-
gamas do campo magnético total, as áreas cober-
tas por litótipos dessa unidade, ao contrário do que
se esperava, devido a presença de corpos máficos
e ultramáficos, mostraram, de uma maneira geral,
um relevo magnético suave, sugerindo que essas
rochas não são portadoras de minerais ferromag-
néticos em abundância, visto sua baixa magnetiza-
ção. Isso talvez possa ser explicado pela ocorrên-
cia de fenômenos pós-cristalização, responsáveis
pela destruição da magnetita, tais como: proces-
sos de alteração a baixa temperatura (carbonatiza-
ção, cloritização e sericitização) e/ou granitização
ou metassomatismo, conforme sugerido por Metelo
et al. (in Oliveira & Cavalcante, 1993).
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2.3.2 Litótipos Predominantes

Os ortognaisses tonalíticos se apresentam como
rochas de coloração cinza-escuro, granulação mé-
dia, com bandamento gnáissico acentuado pela al-
ternância, mili a centimétrica, de leitos ricos em mine-
rais máficos (hornblenda e biotita) e félsicos (feldspa-
to e quartzo). Localmente, esses gnaisses ocorrem
associados a bandas de composição mais granodio-
rítica, até mesmo granítica, onde se observa um cer-
to enriquecimento em feldspato potássico.

Ao microscópio, esses tonalitos mostram textura
variando de xeno a hipidiomórfica ineqüigranular e,
como minerais essenciais, plagioclásio, quartzo e
hornblenda. O plagioclásio apresenta-se gemina-

do, com inclusões de biotita, apatita, quartzo e zir-
cão, freqüentemente alterando para epidoto, car-
bonato e sericita. O anfibólio forma pequenos e mé-
dios cristais prismáticos e alongados, com pleocro-
ísmo verde-escuro e altera-se para actinolita fibro-
sa e biotita. O quartzo constitui agregados minerais
com o plagioclásio e a biotita, e freqüentemente
exibe forte extinção ondulante.

Os ortognaisses de composição granodiorítica
ocorrem sempre constituindo fácies gradacionais
com os termos tonalíticos descritos acima, e deles se
diferenciando pelo seu teor mais elevado em feldspa-
to potássico, e por se apresentarem ligeiramente
mais grosseiros e menos foliados. Em lâmina delgada
mostram uma composição formada por: plagioclásio,
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Figura 2.12 – Distribuição geográfica e relações de contato dos principais conjuntos litológicos cartografados na
Folha Iguatu. 1 – aluviões; 2 – Formação Moura; 3 – Grupo Iguatu; 4 – Grupo Rio Jucá; 5 – granitóides tardi- a

pós-tectônicos; 6 – granitóides cedo a sin-tectônicos; 7 – Grupo Orós; 7a – Grupo Cachoeirinha; 8 – Complexo
Ceará (8a – xisto e quartzitos; 8b – gnaisses a duas micas e carbonatos; 8c – gnaisses migmatíticos); 9 – grani-
tóides cedo a sin-colisionais; 10 – granitóides pré-colisionais; 11 – Complexo Granjeiro; 12 – Complexo Cruzeta.
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feldspato potássico, quartzo, biotita e hornblenda. Os
tipos petrográficos mais comuns são: bioti-
ta-hornblenda gnaisses, biotita ortognaisses, ortog-
naisses facoidais e biotita gnaisses finos, localmente,
com vários diques e sheets de metagranitos e meta-
pegmatitos, dando, ao conjunto, um aspecto migma-
títico de estrutura bandada e/ou dobrada.

Na porção centro-norte da folha, região caracteri-
zada por intenso imbricamento tectônico, ocorre uma
complexa associação de distintos tipos litológicos
envolvendo, predominantemente tipos plutônicos, re-
presentados por ortognaisses de composição tonalí-
tica a granodiorítica (dominantes), granodiorítica e
granítica, metavulcânicas básicas e ultrabásicas, e
restos de seqüências paraderivadas, formadas por
quartzitos, micaxistos e gnaisses, idênticos aos en-
contrados nos domínios do Complexo Ceará, além
de inúmeros sheets de leucogranitóides e meta-
pegmatóides, de gerações diversas. Essa mistura
tem contribuído, significativamente, para a contro-
vérsia existente quanto ao posicionamento estrati-
gráfico das rochas aflorantes nessa área. Campos
et al. (1976) e Gomes et al. (1981) inseriram-nas no
Grupo Ceará, enquanto Medeiros et al (1993) as in-
cluiram numa unidade autônoma, essencialmente
ortoderivada, do Proterozóico Inferior, denominada
Serra do Papagaio. No presente trabalho elas fo-
ram cartografadas como pertencentes ao domínio
do Complexo Cruzeta, levando em consideração a
abundância e aspectos composicionais dos tipos
ortoderivados, similares aos descritos nos locais de
ocorrência dessa unidade.

Dessa forma, além dos tipos descritos nos pará-
grafos anteriores, na região compreendida entre as
serras do Maia e do Flamengo ocorrem metadiori-
tos de coloração cinza-escura, granulação fina a
média, finamente foliados, ocasionalmente forman-
do enclaves, orientados segundo a foliação regio-
nal, dentro dos tonalitos. Microscopicamente se
mostram constituídos, essencialmente, por quart-
zo, plagioclásio, microclina, biotita e hornblenda.
Associadas a essas metaplutônicas, é comum a
presença de metabásicas anfibolitizadas, na maio-
ria das vezes bastante intemperizadas; e metaultra-
basitos, geralmente evidenciando a existência de,
no mínimo, duas foliações. Em vários locais se ob-
servam corpos graníticos intrusivos, variando de fo-
liados a pouco ou não deformados, comprovando
eventos magmáticos distintos.

Os metabasitos predominantes são anfibolitos
de granulação fina a média e coloração ver-
de-escuro, finamente bandados e com forte folia-
ção. São rochas formadas principalmente por pla-

gioclásio e hornblenda. Microscopicamente exi-
bem textura variando de nematoblástica a hipidio-
blástica, onde se destaca a presença de plagioclá-
sio em cristais hipi a xenomórficos, que se alteram
para epidoto, além de cristais tabulares e prismáti-
cos de anfibólio. Como acessórios, ocorrem epido-
to, clorita, titanita, apatita e opacos.

Os tremolititos e hornblenditos são os metaultra-
basitos principais e ocorrem em menor quantidade
que os metabasitos. Geralmente formam pequenos
corpos lenticulares ou xenólitos nos ortognaisses.
São rochas de coloração bem escura ou esverdea-
da, sedosas ao tato, apresentando ou não foliação
acentuada, constituídas basicamente por tremoli-
ta-actinolita. Chegam a formar corpos lenticulares
de talco xisto, de granulação fina, com foliação re-
alçada pela alternância de leitos milimétricos de mi-
nerais máficos e félsicos.

Esse conjunto de rochas básicas e ultrabásicas
corresponde, em parte, à unidade Tróia, conforme
definição de Oliveira e Cavalcante (1993), que a
consideram como uma associação pluto-
no-vulcano-sedimentar, formada essencialmente
por metabasaltos e metagabros, de quimismo toleií-
tico e calcialcalino, e, subordinadamente, por meta-
ultramafitos, metatufos básicos, metadacitos, meta-
dioritos, quartzitos, metachertes, metacalcários, ro-
chas calcissilicáticas e xistos grafitosos. A despeito
de sua similaridade com terrenos do tipo greenstone
(Lotus Mineração Ltda., 1984 e Caby & Arthaud,
1986) e até da possibilidade de tratar-se de um com-
plexo ofiolítico, conforme Danni (in Oliveira e Caval-
cante, 1993), esses autores a consideram como de
deposição em ambiente de arco-de-ilha.

2.3.3 Deformação e Metamorfismo

Do ponto de vista deformacional, esse conjunto
litológico mostra um padrão estrutural bastante
complexo, evidenciando a superposição de várias
fases de dobramentos, algumas vezes gerando
complicadas figuras de padrões de interferência
de dobras não-coaxiais. Se destaca, no entanto,
uma foliação metamórfica penetrativa em todas as
escalas (Dn), muitas vezes relacionada a dobras
isoclinais apertadas e transpostas.

Todo o conjunto foi afetado por zonas de cisalha-
mento dúctil, responsáveis por intensas modifica-
ções no arranjo estrutural mais antigo e pela miloniti-
zação regional.

O metamorfismo atingiu fácies anfibolito de mé-
dio grau, com posterior retrometamorfismo à fácies
xisto-verde (Medeiros et al., 1993).

– 26 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



2.4 Complexo Granjeiro (Unidade 16)

2.4.1 Considerações Preliminares

No quadrante SE da Folha Iguatu, região compre-
endida, aproximadamente, entre as localidades de
Granjeiro e Arrojado, ocorre um conjunto litológico
formado por metabasitos anfibolitizados, tufos máfi-
cos, félsicos e metaultrabasitos associados a xistos,
quartzitos, metacalcários, metachertes e formações
ferríferas bandadas, caracterizando uma associa-
ção vulcano-sedimentar, portadora de horizontes
químico-exalativos. Estudos anteriores realizados
na região têm demonstrado um certo grau de incer-
teza quanto ao seu posicionamento estratigráfico.
Assim, Campos et al. (1976) e Prado et al. (1980) o
consideraram como parte integrante do embasa-
mento arqueano, correlacionando-o a porções do
Complexo Caicó; Santos et al. (1984) se reportaram a
esses litótipos como constituintes da seção inferior
do Complexo Lavras da Mangabeira, por eles defini-
do, de provável idade proterozóica inferior.

As informações geradas durante as atividades
de campo e análises petrográficas e litoquímicas
executadas neste trabalho são favoráveis à indivi-
dualização dessa associação, em relação às lito-
logias adjacentes, uma vez que permitem conside-
rá-la como remanescente de crosta oceânica anti-
ga, concordando com Silva et al. (1993), que esta-
beleceram essa comparação com base no caráter
toleiítico da seqüência básica e na associação lito-
ambiental , incluindo sedimentos quími-
co-exalativos e espilitização. Atribuiu-se-lhe, infor-
malmente, a denominação de Complexo Granjeiro,
considerando que ela se encontra muito bem re-
presentada nas proximidades da cidade homôni-
ma. Estudos litoquímicos e geocronológicos mais
detalhados devem ser posteriormente realizados
para sua melhor caracterização, haja vista a impor-
tância metalogenética em que ela se reveste.

Seu posicionamento no Proterozóico Inferior ainda
é bastante duvidoso e está embasado, unicamente,
numa provável correlação com a porção inferior do
Grupo São Vicente, na região do Seridó, de idade em
torno de 2.150Ma (Hackspacher et al., 1990), obtida
pelos métodos U/Pb e Sm/Nd. Brito Neves ( 1975 )
obteve uma idade isocrônica de 1.900 � 125Ma
para gnaisses dioríticos intrusivos nesse complexo,
nas proximidades da cidade de Várzea Alegre.

Essa unidade distribui-se, cartograficamente, ao
longo de uma faixa alongada de direção aproxima-
da NE-SW, no quadrante SE da Folha Iguatu, pro-
longando-se para além do seu limite leste (figura

2.12). Exibe um padrão fotogeológico bastante pe-
culiar, onde se distinguem porções com tonalida-
des cinza-escura e padrão de drenagem tipica-
mente dendrítica, ocupadas por metabásicas, me-
taultrabásicas e metapelitos, alternando com ali-
nhamentos de cristas elevadas, com tonalidades
mais claras, onde se localizam os horizontes de
quartzitos e metachertes, excelentes marcadores
da complexidade estrutural a que a unidade, como
um todo, foi submetida.

No atual mapeamento, nem todas as litofácies
constituintes desse complexo puderam ser cartogra-
fadas, haja vista seu caráter imbricado e as peque-
nas dimensões de seus corpos, em relação à escala
do trabalho. Optou-se pela cartografia de áreas com
predominância de associações litológicas.

Os tipos litológicos constituintes dessa associa-
ção acham-se intrudidos e, localmente, assimila-
dos por ortognaisses de composição tonalítica a
granodiorítica, algumas vezes numa relação tão in-
trínseca que não foi possível, na escala deste traba-
lho, a real delimitação de seus contatos. Nesses
pontos se assemelham muito às litologias do Com-
plexo Cruzeta.

Na região compreendida entre as localidades de
Quitaiús e Lavras da Mangabeira, essas rochas es-
tão sobrepostas, discordantemente, através de
contatos tectônicos, por metassedimentos do Gru-
po Orós, e intrudidas por biotita granito de idade
proterozóica superior.

A interpretação qualitativa do mapa aeromagné-
tico da área abrangida por esse complexo revelou
a presença de uma série de anomalias alongadas,
de direção NE-SW, com gradiente magnético ele-
vado, em relação ao resto da folha mapeada, mui-
tas vezes exibindo uma boa correlação com as
principais zonas de cisalhamento delineadas no
mapa geológico. Nas proximidades da localidade
de Arrojado foi individualizada uma faixa onde se
destaca a presença de um conjunto de dipolos, as-
sociados a feições lineares, com forte gradiente
magnético e amplitude média das anomalias de
150nt, sugestivo da presença de corpos básicos
e/ou ultrabásicos.

2.4.2 Litótipos Predominantes

Os metabasitos constituem as rochas mais abun-
dantes e freqüentemente se encontram bastante in-
temperizados, cobertos por amplo regolito de colo-
ração variando de avermelhada a castanho-escuro.
Possuem suas melhores exposições nas proximida-
des de Arrojado, Mangabeiras e Granjeiro.
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São representados por ortoanfibolitos (metaba-
saltos, predominantes, e metagabros) de colora-
ção cinza-esverdeado, granulação variando de
fina a média, bandamento composicional milimétri-
co, bastante regular e contínuo, formados por pla-
gioclásio e hornblenda. Seu caráter ortoderivado é
confirmado pela composição, quase exclusiva, a
plagioclásio e hornblenda, e reforçado pela abun-
dante presença de titânio, refletindo um enriqueci-
mento primário de TiO2 (Silva et al., 1993). A dife-
renciação, meso e microscópica, entre os tipos ba-
sáltico e gabróide nem sempre pode ser efetuada
com precisão, fato que pode ser atribuído ao eleva-
do estágio de deformação e às condições meta-
mórficas a que foram submetidas essas rochas. O
que explicaria, também, a rara presença de estru-
turas primárias reliquiares. Somente em um aflora-
mento, a norte de Granjeiro, próximo ao morro Dois
Irmãos, foram observadas feições que lembram es-
truturas vesiculares deformadas.

Na área a sul de Granjeiro são observadas am-
plas exposições de metabásicas anfibolitizadas,
onde marcam-se progressivas intrusões/assimila-
ções de um magma tonalítico (ortognaisses), sen-
do cortadas por finos veios trondhjemíticos, a tal
ponto de se tornarem restos disruptos dentro da
massa tonalítica-trondhjemítica, conforme docu-
mentado por Silva et al. (1993) (foto 3). Em alguns
pontos, a rocha, como um todo, toma o aspecto de
um gnaisse bandado bimodal, onde se distinguem
um componente máfico, representado pelos meta-
basitos e tonalitos, e outro, félsico, de composição
trondhjemítica (foto 1). Vale salientar, no entanto,
que alguns desses leitos esbranquiçados são, na
verdade, granitos leucocráticos.

Ao microscópio esses ortoanfibolitos exibem
uma textura variando de nematoblástica a grano-
blástica, com bandamento composicional realçado
por espessos leitos de hornblenda e plagioclásio,
alternados com níveis mais finos, contendo grãos
de quartzo. A hornblenda apresenta-se em cristais
prismáticos e fibrosos, orientados, de pleocroísmo
verde e desestabilizada para epidoto, actinoli-
ta-tremolita e, levemente, para biotita. O plagioclá-
sio ocorre em pequenos cristais xenomórficos, in-
tersticiais e alongados. Em algumas lâminas
tem-se quartzo em pequenos grãos anedrais, alon-
gados ou recristalizados. Os minerais acessórios
são: titanita, zircão e magnetita. Foram submetidas
a condições metamórficas de fácies anfibolito de
médio a baixo grau, com retrometamorfismo da
hornblenda para tremolita-actinolita, epidoto e bio-
tita.

Segundo Silva et al. (1993), a presença de quartzo
primário em protólitos básicos atribui a essas rochas
uma provável afinidade toleiítica.

As metaultramáficas ocorrem principalmente na
porção compreendida entre as localidades de
Granjeiro e Arrojado. São representadas, basica-
mente, por tremolititos, peridotitos, serpentinitos e
hornblenditos. Geralmente formam corpos lenticu-
lares descontínuos e associados aos outros litóti-
pos da unidade, responsáveis pela presença das
inúmeras ocorrências de amianto, talco e vermiculi-
ta, registradas na região. Na maioria das vezes
acham-se recobertos por solos residuais e exibem
elevado estágio de intemperismo.

Em escala mesoscópica, se apresentam como
rochas de coloração cinza-escuro, granulação mé-
dia, na maioria das vezes exibindo aspecto sedoso
ao tato, bastante xistificadas. Os tremolititos são
constituídos, basicamente, por tremolita-actinolita
que, ao microscópio, formam feixes discordantes,
ocasionalmente orientados, com fibras subparale-
las. Como minerais acessórios, contêm talco, ser-
pentina e opacos. Já os peridotitos têm, como mi-
nerais essenciais, anfibólio, olivina e piroxênio.

A tabela 2.1 apresenta a composição mineralógi-
ca aproximada de algumas amostras das metabá-
sicas e metaultrabásicas dessa unidade.

Em alguns locais, como nas proximidades de
Arrojado e Granjeiro, foram identificadas associa-
ções classificadas, informalmente, como metatufos
básicos a intermediários. Constituem finos horizon-
tes associados a metachertes, de coloração cin-
za-esverdeado, granulação fina, exibindo um ban-
damento submilimétrico marcado pela alternância
de lâminas escuras e claras.

As formações ferríferas bandadas afloram princi-
palmente nas proximidades de Arrojado. Formam
pacotes com estrutura laminada a bandada, com
lâminas de espessura variando de mili a centimétri-
ca. Em alguns casos é possível reconstituir toda
uma seção clasto-química, representada por inter-
calações de metachertes, metachertes ferríferos e
metachertes granatíferos.

Ao longo da estrada que liga Cedro à localidade
de Mangabeira foram encontrados alguns níveis
com abundante presença de blocos rolados de ro-
chas classificadas como gonditos. Mesoscopica-
mente, exibem um aspecto maciço a incipiente-
mente bandado, constituídas por uma matriz cin-
za-escura, com óxido de manganês, englobando
quartzo e pequenos cristais de granada.

Os micaxistos foram identificados somente em
alguns afloramentos próximos a Granjeiro. Normal-
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mente encontram-se associados a sheets de ortog-
naisses alterados e a corpos de metabásicas anfi-
bolitizadas. É comum a presença de horizontes
contendo nódulos de cordierita.

Os quartzitos formam lentes de dimensões varia-
das, que se amoldam à estruturação regional. Do
ponto de vista petrográfico variam, desde os tipos
bastante puros, ortoquartzitos, até os tipos mais
micáceos, geralmente mais foliados que os primei-
ros. Em lâmina delgada, comumente exibem textu-
ra granoblástica, formada por quartzo recristaliza-
do e alguns porfiroclastos de K-feldspato pertítico,
deformados. Tem-se ainda a presença de finas
palhetas de mica branca, orientadas, que marcam
a foliação, e raríssimos cristais de turmalina. Silva
et al. (1993) atribuem uma natureza química chértica
para algumas dessas rochas que, em alguns casos,
podem tratar-se de tufos chérticos, sendo, os raros
porfiroclastos de feldspato, material vulcanogênico
fragmentário “pingado” no sedimento químico,
quando da sua deposição.

Ocorrem ainda, feldspato-tremolita quartzito,
que se apresenta como rocha esverdeada, granu-
lação muito fina, com bandamento composicional,
constituída essencialmente por quartzo (75%), anfi-
bólio (20%) e plagioclásio (5%).

Nas proximidades de Arrojado se apresentam
como quartzitos ferríferos (itabiritos), caracterizan-
do-se pela alternância entre leitos ricos em magnetita
e leitos quartzosos, exibindo coloração amarronzada.

Os metacalcários constituem corpos lenticulares
descontínuos, cartografados com dimensões exa-
geradas no mapa geológico anexo. Têm coloração
variando de esbranquiçada a cinza, granulação
fina a média, e são do tipo dolomítico. Ocasional-
mente têm sido explotados de forma rudimentar,
com uso destinado à fabricação de cal.

À semelhança do descrito para as rochas do
Complexo Cruzeta, os litótipos constituintes dessa
unidade exibem um padrão deformacional bastan-
te complexo, com nítidas evidências de deforma-
ção polifásica. É comum a presença de dobras iso-
clinais, com planos-axiais de baixo ângulo, che-
gando a recumbentes, em alguns locais, e extre-
mamente apertadas e transpostas.

O conjunto, como um todo, foi afetado por zo-
nas de cisalhamento que, muitas vezes, imprimi-
ram nas rochas uma forte foliação milonítica, local-
mente capaz de mascarar totalmente as estrutu-
ras pretéritas.

As rochas constituintes dessa unidade foram
submetidas a metamorfismo da fácies anfibolito de
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Tabela 2.1 – Composição mineralógica estimada das rochas metabásicas/metaultramáficas do Complexo Granjeiro.

Amostra (FP)

Minerais
19 26* 28* 191* 192* 193* 193B* 194* 194E* 195* 201 371* 372A

Hornblenda 50 70 76 55 – 53 70 40 64 59 60 56 –

Plagioclásio – 22 15 34 – 25 21 26 34 38 35 41 –

Quartzo – TR 3 10 – 13 4 10 – – – – –

Biotita – – – – – TR – – – – TR TR –

Epidoto – TR 5 – – – – TR – – TR TR –

Clorita – – – – – – – – – – – – 21

Magnetita – – – – – – – – – – – – –

Sericita – – – – – – – – – – – – –

Apatita – – – – – – TR TR – – – – –

Zircão – – TR TR – – TR TR TR – – TR –

Titanita – TR TR TR – – TR 5 TR – – – –

Tremolita/Actinolita – TR – – 100 – – – – – – – 69

Diopsídio – – – – – – – 18 – – – – –

Hiperstênio 29 – – – – – – – – – – – –

Olivina 10 – – – – – – – – – – – –

Espinélio 11 – – – – – – – – – – – –

Opacos – – – – TR TR TR TR TR 3 – – 10

* Amostras analisadas quimicamente.



médio a alto grau, conforme ficou demonstrado
pelo resultado das análises petrográficas, notada-
mente dos anfibolitos, onde a paragênese mais co-
mum é representada por hornblenda + labradorita,
algumas vezes com retrometamorfismo da horn-
blenda para tremolita-actinolita.

2.4.3 Litogeoquímica

As investigações litogeoquímicas, aqui desenvol-
vidas, voltaram-se predominantemente para as ro-
chas metabásicas, tendo sido estudadas 13 amos-
tras, cujos dados químicos estão expressos na tabe-
la 2.2. Os litótipos, como já foi dito anteriormente, es-
tão metamorfizados na fácies anfibolito e, petrografi-
camente representam na grande maioria, metaba-
saltos (11 amostras), havendo ainda, uma amostra
de tremolitito e, uma de piroxênio anfibolito.

Os espécimes dessa unidade sofreram diversas
alterações químicas, conforme constatadas nos dia-
gramas de Beswick & Soucie (1978) (figura 2.13),
bem como pelas variações dos álcalis, dos voláteis
H2O e P.F., além das razões CaO/Al2O3, mostradas
na tabela 2.2. Por esta razão, as classificações quí-
mico-mineralógicas, como por exemplo a do dia-
grama R1 - R2, de La Roche (1980), não podem ser
utilizadas no atual contexto.

Neste conjunto de rochas verifica-se que os per-
centuais de SiO2 abrangem uma ampla faixa de va-
lores, entre 45 e 54%, e não representam nenhum
trend evolutivo de diferenciação, mas sim, introdu-
ção deste elemento, por processos secundários.
Assim é o caso, bem marcante, da amostra FP-192,
que apresenta alto teor em SiO2 (54%), embora se
trate, composicionalmente, de um metaultramafito
(tremolitito), com baixo percentual em Al2O3 (3%) e
altíssimo valor de MgO (20,4%). Os percentuais de
Al2O3 são, de modo geral baixos, e a eles corres-
pondem teores, relativamente elevados dos ele-
mentos-traço incompatíveis, com Y, Zr, Ti, P e Ba.
Os percentuais mais altos de Al2O3, em algumas
amostras encontram, paralelamente, altos valores
de Mg-Number, o que equivale a espécimes menos
diferenciados, com maior cristalização de olivina,
comparativamente ao piroxênio. A maioria das
amostras parece indicar um forte enriquecimento
em ferro, uma vez que os valores de Mg-Number
[Mg/(Mg+Fe) com Fe+++/Fe++ igual a 0,15] chegam
a um mínimo de 35, portanto, bem inferior à média
dos basaltos normais. Não obstante, no diagrama
Fe-Al-Mg de Viljoen et al. (1982) (figura 2.14), as
amostras se dispõem, preferencialmente, no cam-
po dos toleiítos normais, chegando até Mg-toleiítos e

basalto komatiítico e, até mesmo, peridotito komatiíti-
co, como é o caso da amostra FP - 192. As razões
CaO/Al2O3, à exceção das amostras FP - 81, FP - 28
e FP - 192, são sempre inferiores a um, sendo, se-
gundo Srikantappa et al. (1984), características de
gabros máficos ou de magmas toleiíticos, ou, ain-
da, segundo Hall & Hughes (1990), semelhante aos
basaltos do tipo MORB. Observa-se que a amostra
FP-192 apresenta o maior valor da razão
CaO/Al2O3, o que pode resultar da acumulação de
clinopiroxênio ou, simplesmente, devido a fenôme-
no de alteração, pois trata-se de um tremolitito. Por
outro lado, as razões CaO/TiO2 e Al2O3/TiO2 diver-
gem bastante dos valores condríticos, respectiva-
mente 17 e 20,4, fato que, segundo Nesbitt et al.
(1979), é bastante comum em rochas basálticas,
envolvendo plagioclásio e piroxênio.

As rochas da unidade foram também estudadas
segundo o comportamento dos elementos de transi-
ção 3d (Cr, Ni, Co e Cu), dos elementos imóveis ou
HFSE (Zr e Y), dos elementos litófilos de grande raio
iônico (Sr, Rb, Pb e Ba), além dos ETR (elementos
terras-raras). Tanto o Cr como o Ni, embora bastante
dispersos, mostram uma certa correlação positiva
com os percentuais de MgO, porém o mesmo não se
verifica com os teores de Cu e Co. Constata-se ainda
que, as amostras FP- 81, FP - 28 e FP - 192 se desta-
cam das demais por apresentarem valores bem
mais altos destes elementos, devendo tratar-se de
rochas de características cumuláticas, já que os va-
lores registrados na tabela ultrapassam, em muito,
àqueles normalmente registrados em rochas basál-
ticas, qualquer que seja o ambiente tectônico. Ade-
mais, tais valores elevados podem indicar uma liga-
ção desta unidade com rochas de natureza peridotí-
tica. Os teores de Co são quase constantes, na faixa
de 40-65, enquanto os de Cu apresentam maiores
variações sendo, coincidentemente, mais baixos
nas rochas básicas, mais ricas em álcalis, bem
como na amostra FP - 192. Os elementos Zr e Y têm
teores variando em ampla faixa de valores, obser-
vando-se que, em algumas amostras, o Zr tende a
apresentar relação inversa com os valores de
Mg-Number.

As razões Zr/Y, na grande maioria das amostras,
têm valores inferiores a 3, o que, segundo Pearce
(l983), pode indicar ambiente de arcos oceânicos. As
variações destas razões podem estar relacionadas a
áreas-fonte distintas, como é o caso das amostras
FP-252B e FP-28. As relações Ti/Zr, Ti/Y e Zr/Y diver-
gem bastante dos valores condríticos, respectiva-
mente 110, 290, e 2,56, fato que pode ser indicativo
de origem diversa destas rochas em relação aos ba-
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Tabela 2.2 – Dados químicos das rochas básicas e ultrabásicas do Complexo Granjeiro.

AMOSTRAS 173 26 81 194E 252B 28 191 192 193 193B 194 195 371

SiO2 47,8 45 44,6 54,3 48,2 47,1 50,3 54 49,7 48,8 52,8 49,5 52,8

Al2O3 14,2 17 13,2 14,2 16,1 13,2 15,1 3 14,6 16,1 13,7 13,7 16,1

Fe2O3 3 4,5 4 3,3 5,5 4 5,6 2,6 3,9 4,4 4 2,2 3,9

FeO 11 5,7 6 6,5 7,7 7,2 5,4 7,3 10 9,2 7 8,5 4,8

MnO 0,21 0,14 0,14 0,93 0,17 0,19 0,15 0,16 0,21 0,17 0,18 0,18 0,14

MgO 7,5 9,2 11,5 5,8 6 8,3 5 20,4 5,6 5,3 6,2 5,2 6,1

CaO 11,5 11,5 15 9,3 7,6 14,1 13,5 9 10,1 9,8 10,5 13,6 9,8

Na2O 1,6 1,8 3,2 3,2 2,2 3,5 1,9 0,54 2,4 2,4 0,97 4,6 3,5

K2O 0,42 2,2 0,36 0,7 1,6 0,61 0,31 0,05 0,24 0,29 0,12 0,73 0,73

TiO2 1,3 0,63 0,63 0,93 1,4 0,83 0,94 0,21 2,1 1,9 1,1 0,73 0,42

P2O5 0,11 0,06 0,11 0,1 0,37 0,8 0,13 1,1 0,28 0,29 0,12 0,11 0,09

H2O
+ 0,1 0,2 0,14 0,2 0,48 0,12 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,32

P.F. 1,1 1,9 1,8 1,5 2,4 0,97 1,5 1,1 0,4 0,71 0,71 0,98 1,1

TOTAL 99,84 99,83 100,68 100,96 99,72 100,92 100,13 99,75 99,73 99,56 97,70 100,13 99,80

Na2O+K2O 2,02 4 3,56 3,9 3,8 4,11 2,21 0,59 2,64 2,69 1,09 5,33 4,23

K2O/Na2O 0,26 1,22 0,11 0,22 0,73 0,17 0,16 0,09 0,10 0,12 0,12 0,16 0,21

Al2O3/TiO2 11 27 21 15 12 16 16 14 7 8 12 19 38

CaO/TiO2 9 18 24 10 5 17 14 43 5 5 10 19 23

CaO/Al2O3 0,81 0,68 1,14 0,65 0,47 1,07 0,89 3,00 0,69 0,61 0,77 0,99 0,61

Mg-Number 40 59 64 45 41 52 44 73 35 35 45 37 53

Cr 75 125 650 175 75 675 50 1.175 50 75 150 225 300

Ni 70 135 370 90 110 245 80 960 30 65 110 140 155

Co 50 50 65 40 60 55 40 75 55 50 50 55 50

Cu 45 15 40 40 65 10 15 10 35 20 95 45 10

Pb 20 20 20 20 20 20 120 10 18 20 – 120 30

Zr 50 15 52 83 108 86 112 – 112 50 – 95 30

Y 38 5 18 25 16 7 33 – 42 31 – 53 38

Sr 45 374 67 217 394 166 185 – 257 544 – 152 221

Rb 4 128 4 24 49 4 4 – 4 4 – 4 4

Ba 100 260 500 280 1.000 175 95 – 190 830 – 150 150

Ti/Zr 156 252 73 67 78 58 50 – 112 228 – 46 84

Ti/Y 205 755 210 223 525 711 171 – 300 367 – 83 66

Zr/Y 1,32 3,00 2,89 3,32 6,75 12,29 3,39 – 2,67 1,61 – 1,79 0,79

Ce/Pb 0,57 2,03 3,51 1,23 1,29 1,64 0,24 – 1,19 1,43 – 0,28 0,77

Rb/Sr 0,09 0,34 0,06 0,11 0,12 0,02 0,02 – 0,02 0,01 – 0,03 0,02

La 5,5 19,28 25,09 11,56 8,05 14,45 12,28 – 8,16 10,13 – 12,43 10,74

Ce 11,49 40,5 70,26 24,59 25,74 32,74 28,55 – 21,39 28,68 – 33,54 23,08

Nd 6,81 15,79 31,52 11,4 12,2 15,26 16,5 – 11,77 15,46 – 16,32 11

Sm 2,44 3,53 6,69 2,92 3,72 3,9 4,38 – 2,85 4,33 – 4,31 2,97

Eu 0,82 1 1,28 0,72 0,98 0,85 1,04 – 0,82 1,13 – 0,89 0,53

Gd 2,53 2,66 4,59 2,61 3,25 3,41 4,03 – 2,89 3,59 – 3,85 2,52

Dy 3,42 2,61 4,54 3,11 3,67 3,88 4,75 – 3,4 3,8 – 4,53 3,52

Ho 0,73 0,55 0,89 0,65 0,73 0,81 0,92 – 0,69 0,73 – 0,91 0,74

Er 2,25 1,67 2,33 1,93 1,99 2,37 2,38 – 1,96 1,87 – 2,44 2,23

Yb 1,89 1,53 1,85 1,67 1,57 2,02 1,76 – 1,75 1,39 – 1,89 1,99

Lu 0,29 0,22 0,24 0,23 0,21 0,3 0,23 – 0,24 0,19 – 0,24 0,26

(La/Yb)N 2 8 9 5 3 5 5 – 3 5 – 4 4

(La/Sm)N 1 3 2 2 1 2 2 – 2 1 – 2 2

(Gd/Yb)N 1 1 2 1 2 1 2 – 1 2 – 2 1

Eu/Eu* 1,01 0,97 0,67 0,78 0,84 0,70 0,75 – 0,87 0,85 – 0,66 0,58

SUM(ETR) 38 89 149 61 62 80 77 – 56 71 – 81 60

Mg - Number: MgO/MgO+FeO com Fe2O3/FeO = 0,15 Classificação micropetrográfica:
OBS: Todas as amostras têm sigla FP. Piroxênio anfibolito: FP–81

Metabasaltos: FP - (173, 26, 81, 194E, 252B, 28, 191, 193B, 194, 195, 371)
Metaultramafito: FP-192
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Figura 2.13 – Diagramas logarítmicos das razões entre as proporções moleculares (LRPM) dos óxidos com indi-
cações das alterações químicas das rochas a partir dos trends ígneos definidos por Beswick & Soucie (1978).

Aplicados às rochas vulcano-sedimentares Granjeiro e Orós, na Folha Iguatu.
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saltos e komatiítos, típicos de seqüências do tipo gre-
enstone belt do Pré-Cambriano (Condie, 1990).

Os litófilos de grandes raios iônicos mostram am-
pla gama de variações de teores, desde valores tí-
picos de rochas toleiíticas, até de rochas calcialca-
linas de arco-de-ilha. Os valores das razões Ce/Pb,
sendo, de modo geral baixos, são indicativos de
ambientes de zona de subducção.

Quanto aos elementos terras-raras, verifica-se, a
partir dos dados da tabela e das curvas da figura
2.15, que os somatórios são sempre inferiores a
100, sendo ainda muito baixos ou inexistentes os
fracionamentos dos elementos das séries céricas
(ETRL) e itérbicas (ETRP). As anomalias de európio
são negativas e de pouca expressão, havendo ape-
nas uma amostra, FP - 173, com anomalia de tendên-
cia levemente positiva. Não há correlação entre os va-
lores das relações La/Yb e os percentuais de K2O, po-
rém constata-se que, das treze amostras analisa-
das, oito apresentam, segundo Jakes & Gill (1970),
valores desta razão próximas do range (6-8) das ro-
chas calcialcalinas, enquanto o restante se asse-
melha aos toleiítos de arco-de-ilha (1-2), fato, aliás,

compatível com os valores das razões K2O/Na2O,
sempre inferiores a 0,8 e com a ambiência orogêni-
ca indicada pelas baixas razões Ce/Pb.

Nas investigações das paleoambiências geotec-
tônicas de rochas vulcânicas, tem sido bastante útil
a aplicação do conjunto dos elementos incompatí-
veis, em diagramas do tipo aranhograma e normali-
zados segundo o padrão MORB de Pearce (1983),
conforme mostrado na figura 2.16. No caso das
rochas do Complexo Granjeiro, observa-se, no lado
esquerdo dessa figura, seletivos enriquecimentos
dos elementos Sr, K, Rb e Ba, em relação ao padrão
MORB e, do lado direito, enriquecimentos dos
elementos Ce, P, e, ainda, de maneira menos expres-
siva, dos elementos Sm e Y, em algumas poucas
amostras. Estes padrões, assim demonstrados, indi-
cam, segundo Pearce (1983), fortes contribuições da
zona de subducção dos elementos de grandes po-
tenciais iônicos (Sr, K, Rb e Ba), além de Ce, P e Sm.
O envelope do aranhograma, assim delimitado, guar-
da semelhanças com os modelos dos toleiítos de ar-
cos-de-ilha e dos basaltos calcialcalinos oceânicos,
tendendo mais para este último. Os pontos das
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amostras desta unidade, quando vistos no diagrama
Ti x Zr (figura 2.17), plotam, essencialmente, no cam-
po dos basaltos de arco-de-ilha.

2.5 Complexo Ceará (Unidade 15)

2.5.1 Considerações Preliminares

Ainda hoje existem controvérsias quanto à ca-
racterização e individualização dessa unidade, no
que se relaciona à sua constituição litológica, geo-
cronologia e distribuição geográfica, polêmica esta
que se prolonga desde os trabalhos pioneiros de
Crandall (1910), quando destacou, do então deno-
minado Complexo Fundamental (gnaisses e xistos
cristalinos), uma seqüência constituída por xistos,
quartzitos e calcários, que denominou de Série Cea-
rá e atribuiu-lhe idade paleozóica inferior.

Uma análise sobre os trabalhos desenvolvidos
até o momento (Oliveira et al., 1974; Campos et al.,
1976; Gomes et al., 1981; Medeiros et al., 1993) evi-
dencia a extrema necessidade da execução de es-
tudos sistemáticos mais detalhados, em áreas pre-
viamente selecionadas, que possibilitem a obser-
vação das relações entre os litótipos constituintes
desta unidade com aqueles pertencentes aos ter-
renos tidos como de seu embasamento.

Nopresente trabalho,adota-separaoComplexoCe-
ará o conceito delineado por Medeiros et al. (1989),
mas incluindo-se conjuntos rochosos tidos por esses
autores e Arthaud & Caby, respectivamente, como
pertencentes ao Complexo Gnáissico-Migmatítico e
ao embasamento arqueano (ex.: segmento entre a
Zona de Cisalhamento de Hebron e a Faixa Orós).
Desta forma, constitui uma seqüência essencialmen-
te paraderivada, que engloba quartzitos, xistos pelíti-
cos a semipelíticos, metagrauvacas e gnaisses de di-
ferentes graus metamórficos, afetados ou não por
mobilização e migmatização, com intercalações de
inúmeras lentes de rochas carbonáticas, muitas ve-
zes de dimensões bastante consideráveis.

Possui área de exposição bastante significativa
nos domínios da Folha Iguatu, ocupando quase toda
a metade superior do seu quadrante nordeste, onde
afloram, dominantemente, representantes da asso-
ciação gnáissico-migmatítica. Ocorre ainda como
faixas, mais ou menos contínuas e alongadas nas
porções centro-oeste e centro-norte, com predomí-
nio de xistos, quartzitos e carbonatos; e ao longo de
outra, mais contínua, relativamente espessa, de dire-
ção NE–SW, no quadrante sudeste, que se estende
desde a cidade de Farias Brito até as proximidades de
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Cedro, ocupada por gnaisses a duas micas com len-
tes e camadas de metacalcários (figura 2.12).

Em imagens de sensores remotos (fotografias aé-
reas e imagens de satélite) exibem padrões variáveis,
de acordo com os tipos litológicos predominantes.
Assim, nas regiões onde predomina a associação
xisto-quartzito-carbonática, observa-se uma textu-
ra relativamente áspera, com tonalidades cinza e
drenagem variando de dendrítica, nas regiões de
xistos, a retangular, nos domínios de quartzitos, ca-
racterizados pela presença de cristas alinhadas.
Onde ocorrem os gnaisses e migmatitos, a textura
se apresenta mais fina, com tonalidades variando
de cinza-claro a escuro e padrões de drenagem
entre o dendrítico e o retangular.

Em muitos locais, seus litótipos acham-se intrusio-
nados por corpos granitóides de diferentes idades e
estágios de deformação. Seus contatos com as ro-

chas do Grupo Orós, que lhes sobrepõem, são do
tipo tectônico, marcados por zonas de cisalhamen-
to dúctil.

Sua idade é atribuída ao Proterozóico Inferior, ten-
do em vista seu posicionamento estratigráfico subja-
cente ao Grupo Orós, hoje muito bem posicionado no
Proterozóico Médio, baseado em informações geo-
cronológicas bastante confiáveis obtidas por meio de
métodos diferentes, como Rb/Sr, U/Pb e Sm/Nd ( Ma-
cedo et al., 1988; Sá, 1991) (v. subitem 2.1.4).

2.5.2 Litótipos Predominantes

Os diferentes tipos litológicos que compõem o
Complexo Ceará, na área mapeada, foram agrupa-
dos em duas associações litológicas maiores, con-
forme descritas a seguir.
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Associação Xisto-Quartzito-Carbonática (15a,b,c,d)

Tem suas principais áreas de ocorrência nas
porções: central, ocupando as serras do Mota, do
Maia e de Arneiroz, e centro-oeste da folha, onde
constituem faixas estreitas e contínuas, de direção
variando de NE - SW a NNE - SSW.

Do ponto de vista litológico predomina uma ínti-
ma associação de micaxistos e quartzitos (15a)
com gnaisses a duas micas (15b), contendo in-
tercalações de metacalcários (15c) e lentes su-
bordinadas de rochas calcissilicáticas (15d),
compondo uma típica seqüência depositada em
ambiente marinho plataformal.

Os micaxistos geralmente se apresentam com
coloração cinza, granulação média, às vezes gros-
seira, com porfiroblastos de granada e/ou feldspa-
to rotacionados, muitas vezes formando sombras
de pressão, sendo constituídos, essencialmente,
por quartzo, micas (biotita e moscovita), granada,
sillimanita e algum feldspato.

Em alguns locais ocorrem tipos de coloração
mais esbranquiçada, onde se observa certo ban-
damento composicional, marcado pela alternância
de horizontes mais e menos psamíticos, podendo,
o tipo litológico predominante, ser classificado
como quartzo xisto.

No trecho compreendido entre as localidades de
Baixio da Donana e Flamengo existem locais onde
os micaxistos acham-se intensamente invadidos
por veios pegmatóides e quartzo-feldspáticos, al-
guns deles geneticamente relacionados a corpos
de leucogranitóides intrusivos na seqüência. Em
áreas restritas, como no extremo-NE da folha, pró-
ximo ao riacho Maracajá, a interação entre micaxis-
tos e fundidos de composição granítica é tão forte
que se formam gnaisses bandados e, até mesmo,
migmatitos com estrutura nebulítica.

Ao microscópio, os micaxistos exibem textura
variando de lepido a granolepidoblástica, geral-
mente mostrando intensa deformação e recristali-
zação. Os minerais essenciais são representa-
dos por quartzo, moscovita, biotita e granada, e
os acessórios, por opacos, zircão, apatita e tur-
malina. O quartzo comumente exibe extinção on-
dulante acentuada. A biotita e a moscovita ocor-
rem associadas, formando agregados fortemen-
te orientados, algumas vezes gerando superfícies
“S” e “C”.

Os quartzitos têm maior representatividade nas
faixas que ocorrem nas serras de Arneiroz, do
Mota, do Maia e do Flamengo. São rochas esbran-
quiçadas, localmente com tonalidade ligeiramente
rósea, com intensa recristalização; puros ou micá-
ceos, de granulação fina a média, com clivagem
bem distinta. São formados basicamente por quart-
zo e moscovita, ocasionalmente contendo biotita,
turmalina, granada, sillimanita e feldspato. Em zo-
nas de cisalhamento mostram-se intensamente mi-
lonitizados, exibindo foliação milonítica de mergu-
lho forte, com acentuada orientação e estiramento
de alguns minerais. Numa amostra coletada próxi-
mo ao rio Areré, o diagnóstico da petrografia reve-
lou uma rocha constituída, essencialmente, por
quartzo, finas palhetas orientadas de sericita e cris-
tais prismáticos de sillimanita. Esta última é de bai-
xa birrefringência e apresenta retrometamorfismo
para sericita.

Os termos gnáissicos (15b) ocorrem tanto na parte
centro-norte, associados aos xistos e quartzitos,
como no quadrante sudeste da folha, região compre-
endida entre as cidades de Farias Brito e Cedro, onde
constituem o litótipo predominante.

São gnaisses a biotita e moscovita, de coloração
cinza-claro, granulação média, bandamento vari-
ando de incipiente a acentuado, realçado pela
alternância de leitos quartzo-feldspáticos e micáceos.
Sua constituição mineralógica é representada por
quartzo, feldspato, biotita, moscovita, granada e,
localmente, sillimanita. Na região de Farias Brito
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Figura 2.17 – Diagrama Zr x Ti de Pharaoh & Pearce
(1984), com os campos geotectônicos: IAB – basaltos

modernos de arcos-de-ilha; MORB – basaltos de
cadeias meso-oceânicas; MPB – basaltos de intrapla-

ca. Aplicado às rochas vulcânicas do Complexo
Granjeiro e do Grupo Orós, na Folha Iguatu.
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são comuns intercalações de biotita-moscovita xis-
tos granadíferos e de espessos e contínuos hori-
zontes de metacalcário.

Em lâminas petrográficas predomina a textura
granolepidoblástica, com a presença de grãos li-
geiramente mais grosseiros, formando pequenos
porfiroblastos. Algumas vezes os cristais de grana-
da exibem efeitos de rotação sintectônico, na folia-
ção principal. Foram submetidos a metamorfismo
regional de fácies anfibolito de médio a alto grau,
conforme mostram suas paragêneses: quartzo-bio-
tita-granada e plagioclásio-quartzo-biotita.

Os metacalcários (15c), normalmente formam
lentes estreitas e descontínuas intercaladas nos li-
tótipos descritos anteriormente, concentrando-se
mais nas porções centro-oeste e sudeste da folha,
onde chegam a constituir camadas com boa conti-
nuidade lateral.

No geral, são rochas de coloração variando de
esbranquiçada a cinza-claro, granulação média,
textura sacaroidal e estrutura variando de bandada
a homogênea.

As rochas calcissilicáticas (15d) mostram colo-
ração cinza-esverdeado, granulação fina a média,
bandamento gnáissico incipiente e constituição re-
presentada por quartzo, feldspato, anfibólio e mi-
cas. Na maioria das vezes formam pequenos cor-
pos lenticulares descontínuos encaixados tanto
nos micaxistos como nos gnaisses a duas micas.

Microscopicamente caracterizam-se pela
presença de diopsídio, plagioclásio, actinolita
e quartzo. O diopsídio forma grãos anedrais
bem desenvolvidos e ocorre associado ao anfi-
bólio fibroso. O quartzo, localmente está recrista-
lizado em contatos retos, formando polígonos.
Como acessórios figuram escapolita, titanita,
zoisita e calcita.

Associação Gnáissico-Migmatítica (15e)

Ocupa toda a metade superior do quadrante NE
e parte do quadrante SE da folha (figura 2.12). Na
região compreendida entre Catarina e Truçu se
caracterizam por uma íntima associação a ortog-
naisses cedo- a sin-colisionais, de composição
granítica a granodiorítica que lhe são intrusivos,
muitas vezes em proporções equivalentes, fazen-
do com que os gnaisses a duas micas se apresen-
tem migmatizados em diferentes graus.

Consiste, predominantemente, em gnaisses pa-
raderivados com granada e sillimanita, localmente
com material grafitoso e lentes de rochas calcissili-
cáticas scheelitíferas. Em muitos locais se apresen-

tam afetados, em diferentes graus, por mobilização
e migmatização. Como tipos petrográficos princi-
pais se destacam biotita-moscovita gnaisses e bio-
tita gnaisses, contendo ou não granada e sillimani-
ta, aos quais se intercalam lentes subordinadas e
descontínuas de micaxistos, quartzitos micáceos
ou puros, metacalcários e, muito raramente, corpos
de metanfibolitos.

Os termos mais gnáissicos exibem coloração cin-
za-claro, granulação dominantemente média, ban-
damento acentuado pela alternância de leitos micá-
ceos, mais escuros, e quartzo-feldspáticos. São
constituídos essencialmente por moscovita, biotita,
quartzo, feldspato, granada e sillimanita, refletindo
um domínio de caráter paraderivado aluminoso.

Em lâmina delgada mostra textura variando entre
granolepidoblástica, xenoblástica e granoblástica
média a grossa, destacando-se como minerais es-
senciais: plagioclásio, microclina, quartzo, biotita,
moscovita, ocasionalmente granada e sillimanita.
Zircão, apatita e opacos são os acessórios mais co-
muns. O quartzo ocorre em pequenos e médios
cristais anédricos, por vezes alongados, com extin-
ção ondulante. As micas encontram-se em peque-
nas e médias lamelas, com pleocroísmo castanho
escuro ou pardacento, com diminutas inclusões de
zircão. A moscovita é de origem secundária, forma-
da a partir dos feldspatos e da biotita.

Silva et al. (1993), estudando algumas dessas lâ-
minas, atribuiram-lhes um metamorfismo de fáceis
anfibolito médio a superior, sugerido pela presença
de biotita titanífera.

Nos locais mais afetados por intrusões de ortog-
naisses de composição granito-granodiorítica,
apresentam-se migmatizados, permitindo a identi-
ficação de frações mesossomáticas, representa-
das por biotita gnaisses, melanossomáticas, leitos
essencialmente biotíticos, e, leucossomáticas, for-
madas por leucogranitóides a duas micas, do tipo S
(foto 16). Onde o leucossoma predomina sobre o
mesossoma, a rocha perde o seu aspecto geral-
mente bandado, assumindo uma estrutura mais ho-
mogênea ou nebulítica.

Os micaxistos apresentam coloração cinza, xis-
tosidade relativamente acentuada, contendo ou
não granada e sillimanita. Ao microscópio exibem
textura lepidogranoblástica e constituição formada
por quartzo, plagioclásio, biotita e moscovita. Algu-
mas vezes contêm granada, em porfiroblastos,
exibindo deformação sin-cinemática. Como acessó-
rios podem ocorrer turmalina, zircão e opacos.

Os quartzitos são rochas esbranquiçadas, puras
ou moscovíticas, de granulação fina a média e ten-
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do quartzo e moscovita como minerais essenciais.
Em lâmina delgada mostram-se compostas basica-
mente por quartzo anedral, às vezes alongado, e
geralmente em forma de um mosaico granoblásti-
co. Ocorrem ainda, algumas palhetas de moscovi-
ta, restos de biotita e finas agulhas de sillimanita do
tipo fibrolita.

Os metacalcários têm coloração esbranquiçada,
granulação fina a média, textura sacaroidal, bem
recristalizados.

As rochas calcissilicáticas são verde-claro, fi-
nas, com bandamento ligeiramente gnáissico fino,
sendo constituídas principalmente por quartzo,
plagioclásio, piroxênio e anfibólio, ocasionalmente,
granada.

Os raros corpos de metabasitos intercalam-se
em biotita gnaisses, como nas proximidades dos sí-
tios São José, Santo Antônio e do povoado Umari.
Têm coloração cinza-escuro a esverdeada, granula-
ção fina a média, foliação medianamente acentua-
da, composta basicamente por anfibólio e plagio-
clásio. Análise microscópica feita em uma amostra
coletada próximo ao sítio Santo Antônio identifi-
cou-a como labradorita anfibolito, verificando a
presença de hornblenda castanho-escuro, muito
comum em rochas básicas metamorfizadas em
grau superior da fácies anfibolito.

2.5.3 Deformação e Metamorfismo

Os estudos até agora realizados na região se
mostram insuficientes para a total compreensão da
evolução tectono-metamórfica desses sedimentos,
uma vez que ainda faltam dados importantes para o
estabelecimento de critérios temporais da super-
posição da deformação e metamorfismo. Vale sali-
entar, no entanto, que as distintas paragêneses ob-
servadas nos seus litótipos constituintes são com-
patíveis com um metamorfismo regional de fácies
anfibolito de grau médio a superior (Winkler, 1977),
localmente podendo atingir a anatexia.

A unidade, como um todo, se apresenta intensa
e complexamente deformada, mostrando, em mui-
tos locais, um complicado arranjo de blocos imbri-
cados lateral e verticalmente, associados a dobras
apertadas, com planos-axiais de mergulhos e ver-
gências variáveis, extensas e intensivas zonas de
cisalhamento dúctil, verticalizadas a medianamen-
te inclinadas, de caráter predominantemente dex-
tral. Acrescente-se a isso as complicações causa-
das pelo amplo e diversificado plutonismo granitói-
de, conforme amplamente enfatizado por Medeiros
et al. (1989 e 1993).

2.6 Rochas Metaplutônicas do Proterozóico Inferior
(Unidades 13 e 14)

2.6.1 Considerações Preliminares

Os principais critérios adotados para o agrupa-
mento e classificação das diferentes rochas plutôni-
cas, amplamente expostas na área de abrangência
da Folha Iguatu (figura 2.18), foram estabelecidos
principalmente com base em observações nas es-
calas meso e macroscópica, tais como: geometria
dos corpos, relações de contato, natureza dos en-
claves, textura, estrutura e modo de colocação, mui-
tas vezes complementados por dados petrográfi-
cos, petrológicos e litoquímicos fornecidos pelos
trabalhos executados na região. Após o agrupa-
mento e classificação, procurou-se estabelecer uma
certa ordem cronoestrutural, tendo, como referência
principal, as fases deformacionais relacionadas aos
dois principais eventos tectono-magmáticos regio-
nais, identificados na área. A tabela 2.3 mostra um
resumo das principais características dos diversos
tipos de granitóides identificados na região.

Ao evento mais antigo, correspondente ao Ciclo
Transamazônico, foram relacionados dois tipos prin-
cipais. Os granitóides pré-colisionais (14) reunem or-
tognaisses tonalíticos a granodioríticos, com subordi-
nada presença de trondhjemitos. Os granitóides
cedo a sin-colisionais (13) englobam termos mais di-
ferenciados, representados por ortognaisses de
composição granodiorítica a granítica. Geografica-
mente têm expressiva exposição em todos os qua-
drantes da área estudada, em alguns deles repre-
sentando os litótipos predominantes (figura 2.18).

2.6.2 Granitóides Pré-Colisionais (Unidade 14)

Ocorrem, geralmente, formando faixas relativa-
mente estreitas e alongadas, notadamente no extre-
mo-SE, porção central e quadrante NW da folha ora
apresentada (figura 2.18), onde ocupam regiões de
relevo caracteristicamente acidentado, representa-
do por serras alongadas e de altitudes elevadas,
com exceção do quadrante NW, onde predominam
terrenos com ondulações mais suaves.

Possuem distintas relações de contato com os di-
ferentes conjuntos litológicos que lhe são adjacen-
tes, variando: desde bruscos e discordantes, com
os granitóides alcalinos mais recentes, a, tipicamen-
te, gradacionais, com os litótipos do Complexo
Granjeiro e granitóides cedo- a sin-colisionais, e tec-
tônicos, geralmente marcados por zonas de cisalha-
mento dúctil, com as litologias do Grupo Orós.
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Na interpretação dos dados aerogamaespectro-
métricos verificou-se que esses ortognaisses exi-
bem diversos níveis radioativos, não constituindo
uma unidade radiométrica padrão, que os diferen-
cie das outras unidades identificadas na região. De
uma maneira geral, no mapa de interpretação do
canal de contagem total, ocupam áreas de baixa
radioatividade (<150cps), exceto próximo às zonas
de contato com os termos mais graníticos, onde a
radioatividade aumenta um pouco, situando-se no
intervalo de 150 a 200cps.

Os trabalhos anteriormente realizados na região
sempre consideraram os terrenos ocupados por
esses ortognaisses como pertencentes ao emba-
samento arqueano retrabalhado no Proterozóico,
recebendo denominações diversas, como: Com-
plexo Caicó (Campos et al., 1974), complexos Nor-

destino e Trindade (Gomes et al., 1981) e, mais re-
centemente, como parte integrante da unidade
Mombaça, do Complexo Cruzeta ( Medeiros et al.,
1989 e 1993).

Aqui, são considerados como de idade protero-
zóica inferior, intrusivos em litótipos dos complexos
Granjeiro e Ceará, conforme revelado durante os
trabalhos de campo. Este posicionamento está de
acordo com os dados geocronológicos mais recen-
tes encontrados para litologias similares aflorantes
na região do Seridó, revelando valores que variam
de 1.900Ma, para os tipos mais diferenciados
(Complexo Caicó), a 2.100Ma para os tipos mais to-
nalíticos (Hackspacher, 1990). Estudos geocrono-
lógicos realizados por Pessoa et al. (1986) em terre-
nos próximos à área estudada (região de Cruzeta),
pelo método Rb/Sr, forneceram valores de 2.008Ma
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Figura 2.18 – Distribuição geográfica e relações de contato dos granitóides da Folha Iguatu. 1 – granitóides
tardi- a pós-tectônicos; 2 – granitóides cedo- a sin-tectônicos, fácies granodiorítica a granítica; 2a – granitóides
cedo- a sin-tectônicos, fácies diorítica a quartzo-diorítica; 3 – granitóides cedo- a sin-colisionais; 4 – granitóides
pré-colisionais; 5 – Grupo Iguatu; 6 – Grupo Rio Jucá; 7 – Grupo Orós; 7a – granitóides associados à fase rifte;

7b – Grupo Cachoeirinha; 8 – Complexo Ceará; 9 – Complexo Granjeiro; 10 – Complexo Cruzeta.



–
40

–

P
rog

ram
a

Levantam
entos

G
eológ

icos
B

ásicos
d

o
B

rasil

Tabela 2.3 – Caracterização geral dos granitóides.

GRANITÓIDES EOPROTEROZÓICOS MESOPROTEROZÓICOS NEOPROTEROZÓICOS

CARACTERÍSTICAS PRÉ-COLISIONAL (14) CEDO- A
SIN-COLISIONAL (13) ANOROGÊNICO (12 f) CEDO- A SIN-

TECTÔNICO (11)
TARDI- A PÓS-

TECTÔNICO (10)
PÓS-

TECTÔNICO (9)

FORMA DE
OCORRÊNCIA

stocks alongados,
sheets intrusivos nas

supracrustais

stocks alongados,
estreitos, intrusivos nas

supracrustais

corpos estreitos
alongados batólitos alongados stocks circulares a

alongados stocks

NÍVEL CRUSTAL mesozona mesozona epizona mesozona meso a epizona epizona

ENCLAVES xenólitos de supracrus-
tais; autólitos dioríticos

xenólitos de supracrus-
tais e do tipo 14; autóli-
tos de tonalitos e grano-

dioritos

xenólitos de supracrustais
e metavulcânicas do Gru-

po Orós

supracrustais e autólitos
quartzo-dioríticos supracrustais �

MOBILIZADOS
leucossomas graníticos,
localmente com mela-

nossoma

freqüentemente com
melanossoma � ausente ausente ausente

ESTRUTURAS
bandamento gnáissico
acentuado e foliação

milonítica

bandamento gnáissico
acentuado e foliação

milonítica

foliação milonítica
acentuada

foliação milonítica mar-
ginal acentuada

foliação milonítica
marginal incipiente isotrópico

TEXTURAS granoblástica média a
grossa

granoblástica média a
grossa porfirítica porfirítica fina a média média a grossa/

porfirítica

ESPECTRO
COMPOSICIONAL

biotita-hornblenda
tonalito e granodiorito,
raramente trondhjemito

biotita granito, biotita-
moscovita leucogranitói-

de e granodiorito

biotita-hornblenda granito
e biotita granito

granodiorito, biotita gra-
nito, monzonito

e diorito
biotita granito biotita granito

MINERAIS
CARACTERÍSTICOS

plagioclásio, biotita,
hornblenda e quartzo

plagioclásio,
K-feldspato, biotita

hornblenda e quartzo

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

hornblenda

K-feldspato, plagioclá-
sio, quartzo, biotita

e/ou hornblenda

K-feldspato, plagio-
clásio, quartzo e bi-

otita

K-feldspato, plagio-
clásio, quartzo e bi-

otita

MINERAIS
ACESSÓRIOS

allanita, titanita,
magnetita e zircão

zircão, apatita, fluorita e
titanita

zircão, ilmenita e
magnetita apatita e zircão zircão �

QUIMISMO calcialcalino calcialcalino a alcalino calcialcalino a alcalino calcialcalino a alcalino alcalino alcalino
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para exemplares de granito foliado, granulação
grossa, augen ortognaisse granítico e migmatitos,
e 1.700 a 2.100Ma para leucogranitóides. No âmbi-
to da Folha Iguatu, Brito Neves (1975) encontrou
idades em torno de 1.900Ma, pelo método Rb/Sr,
para ortognaisses dioríticos da região compreendi-
da entre Várzea Alegre e Cedro.

Litologicamente ocorrem inúmeras variações se
distinguindo desde gnaisses uniformemente ban-
dados a ligeiramente foliados, até tipos bastante
homogêneos e, ocasionalmente áreas de exposi-
ção de rochas com aspecto migmatítico, com es-
truturas variando desde agmatítica até nebulítica.

Nos terrenos gnáissicos predominam bioti-
ta-hornblenda gnaisses, mais abundantes, e bioti-
ta gnaisses de composição tonalítica, às vezes
granodiorítica, e, muito subordinadamente, trondhje-
mítica. Se apresentam 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 am-
biência de arco magmático, conforme evidencia-
do nos estudos litoquímicos descritos a seguir.

É bastante comum a presença de inclusões máfi-
cas e ultramáficas, notadamente na região com-
preendida entre as cidades de Várzea Alegre e
Granjeiro, quadrante SE da folha, que aumentam
de intensidade e dimensões, à medida em que se
aproximam dos domínios do Complexo Granjeiro. A
distribuição dessas inclusões e o variado grau de
digestão em que elas se encontram, evidenciam o
caráter intrusivo desses ortognaisses tonalíticos
nos litótipos dessa unidade.

Os termos mais potássicos, menos abundantes,
são representados por biotita ortognaisses, médios
a grossos, eventualmente porfiríticos, com porfiro-
blastos de microclina e plagioclásio, imersos numa
matriz mais quartzosa (foto 14).

Como litótipos subordinados foram identifica-
dos, em áreas muito restritas e proporções bastan-
te reduzidas, discretos leitos esbranquiçados de
trondhjemitos.

Ao microscópio, os termos mais tonalíticos se
apresentam como rochas de textura granoblástica
a xenoblástica, bandada, formada essencialmente
por plagioclásio e quartzo associados a hornblen-
da. O plagioclásio ocorre em cristais geralmente
anédricos, alongados, com lamelas de deforma-
ção, raramente maclados, comumente contendo
inclusões diminutas de zircão. O quartzo encon-

tra-se em pequenos e médios grãos alongados ou
recristalizados em subgrãos. A hornblenda se mos-
tra sob a forma de pequenos cristais prismáticos,
de pleocroísmo verde intenso, desestabilizada
para anfibólio fibroso e biotita. Muitas vezes são
identificadas duas gerações deste mineral.

Os termos mais potássicos se apresentam com
textura granoblástica xenomórfica, às vezes com
presença de porfiroclastos de feldspatos (potássi-
co e plagioclásio), arredondados ou alongados se-
gundo a foliação. O quartzo encontra-se poligoni-
zado e recristalizado dinamicamente. O feldspato
potássico, às vezes apresenta bordas albitizadas
ou com reentrâncias de mirmequitas, podendo
conter inclusões de quartzo e plagioclásio da ma-
triz, indicando um processo de potassificação pos-
terior. Como minerais acessórios incluem zircão e
apatita.

Muitas vezes os ortognaisses tonalíticos adqui-
rem um aspecto bandado acentuado, por se en-
contrarem intimamente associados a corpos de
metabásicas anfibolitizadas do Complexo Granjei-
ro, e abundantes venulações de material trondhje-
mítico e leucogranitóides esbranquiçados ( foto 8 ).
Em alguns locais os tonalitos se acham totalmente
envolvidos por granodioritos, sendo, o conjunto,
truncado por leucogranitos derivados da fusão par-
cial do tonalito. Nota-se a presença de finos leitos
de melanossoma, caracterizando processo de fu-
são parcial in situ (foto 11).

A tabela 2.4 contém a composição modal aproxi-
mada de várias amostras dos principais tipos pe-
trográficos descritos acima.

2.6.3 Granitóides Cedo- a Sin-Colisionais
(Unidade 13)

Acham-se amplamente distribuídos ao longo de
toda a folha mapeada, tendo maior representativi-
dade no quadrante NW, onde chegam a constituir o
litótipo predominante (figura 2.18).

Com relação ao seu posicionamento estratigráfi-
co, considere-se o que foi descrito para as rochas
do item anterior, exceto o fato de elas corresponde-
rem, em parte, ao mapeado por Medeiros et al.
(1989 e 1993) como unidade Mombaça. No presen-
te trabalho ficou comprovado o seu caráter intrusi-
vo em metassedimentos do Complexo Ceará, evi-
denciado pela presença de inúmeros enclaves de
litótipos desse complexo no seio dos ortognaisses,
descartando a possibilidade de constituirem um
embasamento para essa unidade, como era consi-
derado anteriormente.
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Geralmente ocupam áreas com feições morfoló-
gicas predominantemente suaves a pouco ondula-
das, com raras exceções, onde chegam a atingir
cotas com valores em torno de 600m.

Apesar de, na maioria das vêzes, suas relações
de contato, tanto com os ortognaisses tonalíticos
como com as rochas do Complexo Ceará, estarem
representadas, no mapa geológico, por limites tec-
tônicos, é muito comum se encontrar regiões em
que esses contatos são tipicamente gradacionais,
muitas vêzes de difícil delineação. Assim, nas áreas
compreendidas entre as cidades de Tauá e Arnei-
roz, e nas proximidades de Várzea Alegre, a passa-
gem dos tipos pré-colisionais para esses ortognais-
ses é bastante sutil, sendo marcada somente por um
sensível enriquecimento no teor de feldspato potás-
sico e pela diminuição do número e dimensões de
inclusões máficas e ultramáficas (foto 14).

Na região compreendida entre Catarina e Truçú,
mostram íntima interação com os metassedimentos
do Complexo Ceará, tornando difícil a cartografia
desses terrenos, tendo sido adotado o critério de
individualização de áreas de predominância. Des-
sa forma, é possível se encontrar representantes
desses ortognaisses em regiões mapeadas como
Complexo Ceará, e vice-versa, uma vez que seus li-

mites foram traçados onde a porcentagem de ro-
chas de uma unidade começa a ser suplantada por
litótipos da outra.

Com relação aos granitos do Proterozóico Supe-
rior, seus contatos são francamente do tipo intrusi-
vo-discordante.

À semelhança do descrito para os granitóides
pré-colisionais, a gamaespectrometria dos terre-
nos ocupados por eles mostrou diferentes níveis ra-
dioativos, caracterizando a presença de distintos ti-
pos petrográficos. Ficaram melhor destacados no
mapa de interpretação do canal de potássio, onde
ocupam, predominantemente, regiões com valores
inferiores a 40cps.

Do ponto de vista litológico, se caracterizam por
uma complexa associação, onde se destacam ter-
mos com feições variando desde homogêneas a
fortemente heterogêneas, caracterizando típicos
terrenos gnáissico-migmatíticos, notadamente pró-
ximo às regiões de contato com metassedimentos
do Complexo Ceará.

No primeiro caso, predominam ortognaisses de
composição variando de granítica a granodiorítica,
podendo incluir, sob a forma de xenólitos de dimen-
sões e proporções variadas, restos de metassedi-
mentos e corpos básicos anfibolitizados, estes, em
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Tabela 2.4 – Composição mineralógica estimada dos granitóides eoproterozóicos pré-colisionais.

Amostra (FP)

Minerais
11* 13* 170A* 170B* 170C 191B* 194F* 333* 367B* 379 380A*

Quartzo 19 18 21 19 19 5 16 36 17 22 20

Plagioclásio 47 46 47 43 43 35 42 60 57 41 38

K-feldspato 1 TR TR TR TR – TR – TR 9 7

Biotita 30 TR 20 30 30 – 21 TR 24 25 30

Moscovita – – – – – – – – TR – –

Hornblenda – 31 8 TR – 50 18 – TR – –

Epidoto – – – TR TR 8 – – – – –

Sericita TR TR – – – – – – TR – –

Apatita TR – TR TR TR – TR – – – –

Zircão TR TR TR TR TR TR TR – TR TR TR

Titanita TR TR TR – – TR – – – – –

Tremolita/Actinolita – TR – – – TR – – – – –

Allanita – TR – – – – – – TR – TR

Clorita – – – – – – – TR TR – –

Carbonato – – – TR TR TR – – – – –

Magnetita – – – – – – TR – TR TR TR

* Amostras analisadas quimicamente.



proporção e dimensões bem menores do que os
encontrados nos granitóides pré-colisionais. Tam-
bém é bastante comum a presença de sheets de leu-
cogranitóides e metapegmatóides, em posiciona-
mento estrutural que varia de subconcordante a to-
talmente discordante.

Ao longo da Folha Iguatu, o modo de ocorrência
e constituição desses metaplutonitos varia bastan-
te, de acordo com o contexto geológico ao qual se
encontram associados.

Dessa forma, próximo às áreas de exposição
dos ortognaisses tonalíticos e nas porções mais
centrais dos corpos de maior expressão, obser-
va-se uma predominância dos termos mais grano-
dioríticos, contendo xenólitos básicos estirados, de
dimensões reduzidas, freqüentemente associados
a sheets de ortognaisses graníticos finos e meta-
pegmatóides ( foto 14).

Em escala de afloramento, se distinguem biotita
gnaisses e biotita-hornblenda gnaisses, com colo-
ração cinza-claro, exibindo estruturas variando de
incipientemente bandadas a nebulíticas. Os leitos
mais escuros são de biotita e hornblenda, com
granulação fina, às vezes se concentrando em finos
leitos, formando discretas salbandas pretas (mela-
nossomas), indicativas de anatexia in situ (foto 11),
enquanto que os leucossomáticos são de composi-
ção granítica-granodiorítica. Localmente, ainda é
possível se identificar o paleossoma, representado
por tonalito, de granulação mais fina e coloração
cinza mais escura, imerso em ortognaisse granodio-
rítico, porfirítico, com pórfiros de plagioclásio e feld-
spato potássico (foto 14).

Em amostra de mão, exibem textura eqüigranular,
às vezes porfiróide, coloração cinza, granulação
média a grossa e constituição formada por quartzo,
plagioclásio, feldspato potássico, biotita e hornblen-
da. Em lâmina delgada, exibem textura grano a xe-
noblástica, com alongamento e/ou orientação dos
grãos minerais segundo uma direção preferencial.
O feldspato potássico ocorre em pequenos e médi-
os cristais anedrais, de bordas desgastadas e albiti-
zadas, quase sempre contornados pela foliação,
contendo inclusões de quartzo, biotita, plagioclásio
e pertita, indicando, portanto, duas gerações. O
quartzo faz parte da matriz e se mostra em peque-
nos cristais anedrais, por vezes alongados e recris-
talizados em subgrãos. A biotita forma pequenas
palhetas orientadas, de pleocroísmo marrom-claro,
associadas a restos de hornblenda. Como minerais
acessórios, tem-se allanita, titanita, zircão e epídoto.

Nas proximidades dos metassedimentos do
Complexo Ceará, os metaplutonitos tomam um as-

pecto mais bandado e ocorre uma maior presença
dos termos mais graníticos. Também é notável o
aumento da associação dos ortognaisses a xenóli-
tos de rochas metassedimentares. Nessas áreas,
então, os afloramentos passam a ser constituídos
por uma complexa associação gnáissico-migmatí-
tica, onde se distinguem biotita gnaisses, com ou
sem granada e sillimanita, foliados, de coloração
cinza-claro, granulação fina a média, representan-
do frações paleossomáticas de migmatitos com es-
truturas estromáticas e dobradas, que podem evo-
luir para setores diatexíticos, com estruturas de
schlieren e nebulíticas predominantes. Nos termos
mais heterogêneos, os leucossomas apresen-
tam-se gnaissificados, descontínuos, de espessu-
ras variadas, muitas vezes, com caráter polifásico e
em arranjos complexos. Geneticamente, são de
anatexia in situ e de injeção.

É bastante comum a presença de corpos peg-
matóides, que ocorrem tanto sob a forma de she-
ets, subconcordantes a concordantes com a folia-
ção regional, como de diques discordantes, de di-
mensões variadas. Localmente, também podem
ser observados diques de rochas graníticas, exi-
bindo textura e composição similares à dos plútons
mais tardios.

Os biotita ortognaisses têm coloração cin-
za-claro, granulação média a grossa, com banda-
mento gnáissico acentuado a incipiente. Microsco-
picamente se apresentam com textura granoblásti-
ca orientada, tendo como minerais essenciais:
quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e biotita.
Em algumas lâminas ficou comprovada a existên-
cia de duas gerações de feldspato potássico, a pri-
meira é caracterizada por cristais anedrais de as-
pecto turvo, pertítico e com extinção oscilante, en-
quanto que, a segunda, por grandes cristais ane-
drais, contendo restos ou inclusões de quartzo e
plagioclásio alterado.

Além dos tipos descritos acima, ocorrem ainda,
tanto sob a forma de veios leucossomáticos, como
constituindo corpos mais extensos, leucognaisses
de composição granítica a duas micas, granulação
fina a grossa, localmente pegmatóides, represen-
tando produtos da fusão dos metassedimentos aos
quais estão associados. Têm, em geral, coloração
cinza-claro, se mostram foliados e constituídos es-
sencialmente por quartzo, feldspato potássico,
predominando sobre o plagioclásio, biotita e mos-
covita.

A tabela 2.5 contém as composições mineralógicas
aproximadas de alguns exemplares dos ortognaisses
descritos anteriormente.
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2.6.4 Litogeoquímica

Os padrões litoquímicos das metaplutônicas do
Proterozóico Inferior estão baseados nos dados
químicos constantes na tabela 2.6, provenientes
das análises de 14 amostras coletadas durante as
atividades de campo.

No conjunto desses granitóides, divididos, com
base nos dados de campo, em pré-colisionais e ce-
do- a sin-colisionais, predominam tonalitos, haven-
do variações para tipos trondhjemíticos, granodio-
ríticos, quartzo-dioríticos e dioríticos, observan-
do-se com maior freqüência a presença dos termos
mais ácidos nos plutonitos cedo- a sin-colisionais.

Como reflexo das variações dos óxidos dos ele-
mentos maiores, esse conjunto de amostras forma,
em íntima associação com os granitóides brasilia-
nos cedo- a sin-tectônicos, descritos posteriormen-
te, um grande grupo no dendrograma da figura
2.19, notando-se, ainda, que as amostras FP-124 e
FP -191B são bastante distintas dos demais espéci-
mes do grupo. No diagrama de La Roche et al.
(1980) (figura 2.20) as amostras desses plutonitos
estão dispersas nos seguintes campos: alcaliga-
bro, sienodiorito, sienito, quartzo sienito, monzoni-
to, quartzo monzonito-granito e granodiorito.

Conforme constata-se na tabela 2.6, os espéci-
mes aqui considerados são essencialmente pobres
em SiO2 e K2O, porém ricos em Na2O, CaO, MgO,
TiO2, FeO e P2O5. Fazem exceção a esta regra, as
amostras FP-13, FP-162 e FP- 333, que se asseme-
lham às rochas mais ácidas dos granitóides brasilia-
nos. Os cálculos dos minerais normativos registram
baixos percentuais de quartzo e altos de albita,
anortita, hiperstênio e magnetita, havendo ainda, va-
lores de olivina nas amostras FP-82B e FP-191B.

Os índices de diferenciação de Thornton & Tuttle
são baixos e os índices petrogenéticos, sempre in-
feriores a 1, denotando o caráter eminentemente
sódico dessas rochas. Os índices normativos de
coloração, embora variados, tendem a apresentar
valores elevados.

Entre os elementos-traço, ocorrem altos teores de
Ba e Sr, que, em algumas amostras, chegam a três e
cinco vezes, respectivamente, os valores da crosta
superior, segundo Taylor & McLennan (1981). O Rb
tem concentrações bastante variadas, em geral pró-
ximas ou bem inferiores à média da crosta superior,
e iguais ao que se encontra em terrenos granulíticos
arqueanos. As amostras mais ricas em hornblenda
são, de modo geral, as que apresentam as menores
concentrações desse elemento.
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Tabela 2.5 – Composição mineralógica estimada dos granitóides eoproterozóicos cedo a sin-colisionais.

Amostra (FP)

Minerais
12C* 15* 38 72 75 85 109* 120* 121B 162* 322 367A 368A

Quartzo 20 30 25 15 20 30 34 20 27 21 25 23 16

Plagioclásio 18 10 20 38 21 22 30 35 22 25 19 39 39

K-feldspato 37 43 39 21 28 13 15 13 46 33 38 11 TR

Biotita 15 15 15 23 27 20 20 30 5 5 12 21 30

Moscovita – – – TR – 13 – – – 15 4 TR –

Hornblenda TR – – – – – – – – – – – –

Epidoto TR – – – – – – – – – – – –

Sericita – – – – – – – – TR TR TR TR TR

Apatita TR – – TR TR TR TR TR – – – – –

Zircão TR – TR TR TR TR TR TR – TR TR – TR

Titanita TR TR TR – – TR – – – – – – –

Tremolita/actinolita – TR – – – TR – – – – – – –

Allanita – TR – – – – – – TR – – – –

Clorita – – – – – – – TR TR – – – –

Carbonato – – – TR TR TR – – – – – – –

Granada – – – – – – – – – – – – –

Magnetita – – – – – – TR – TR TR – – –

* – Amostras analisadas quimicamente.
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Tabela 2.6 – Dados químicos dos ortognaisses granitóides do Proterozóico Inferior (Transamazônico).

AMOSTRAS 333 13 162 109 170A 367B 11 241 380A 120 194E 170B 082B 191B
SiO2 76,90 74,20 72,80 69,60 69,00 67,70 66,50 65,90 64,00 61,60 59,80 58,50 54,40 49,00
Al2O3 13,20 11,30 14,20 14,20 14,60 17,00 14,60 16,10 15,60 16,10 18,00 15,60 17,00 15,10
Fe2O3 0,24 2,00 0,86 1,60 1,30 1,10 1,00 1,30 1,40 0,84 3,00 2,40 3,50 4,40
FeO 0,06 1,50 0,20 1,40 1,70 1,00 2,10 2,30 4,50 5,30 3,60 4,70 4,50 7,80
MnO 0,01 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 0,09 0,10 0,09 0,10 0,13 0,19
MgO 0,03 0,71 0,30 1,30 0,81 1,10 1,90 2,40 2,60 3,30 2,60 4,20 3,50 6,20
CaO 2,10 4,80 1,10 2,90 2,10 3,10 2,90 3,60 3,80 3,40 4,80 4,80 5,80 11,60
Na2O 6,80 4,10 4,10 3,80 4,60 6,20 5,10 4,90 3,50 4,60 4,90 4,60 6,50 2,60
K2O 0,24 0,36 5,10 3,60 4,10 1,50 4,10 2,20 2,90 2,90 1,20 2,70 1,90 0,61
TiO2 0,01 0,21 0,10 0,31 0,63 0,21 0,42 0,31 0,63 0,63 0,73 0,63 1,00 0,99
P2O5 0,02 0,50 0,13 0,26 0,21 0,15 0,17 0,28 0,21 0,26 0,32 0,22 0,33 0,11
H2O

+ 0,23 0,05 0,13 0,26 0,32 0,19 0,15 0,29 0,17 0,27 0,21 0,26 0,16 0,24
P.F. 0,29 0,67 0,86 0,90 0,81 0,62 1,10 0,67 0,66 0,89 0,57 1,10 1,30 0,95
TOTAL 100,13 100,43 99,91 100,18 100,21 99,90 100,09 100,31 100,06 100,19 99,82 99,81 100,02 99,79
Ba 135 85 390 780 2.150 260 1.110 160 860 400 820 430 580 1.600
Sr 1.500 279 100 475 825 559 701 541 366 463 671 517 654 135
Cr 30 30 – 30 30 30 30 75 75 75 30 100 – 200
Ni 5 3 – 5 3 5 5 40 25 25 5 80 30 120
Co 3 5 15 5 5 10 10 15 20 15 15 25 20 50
Pb 40 20 – 30 30 30 20 20 40 20 20 20 30 20
Cu 5 5 – 5 5 10 15 5 20 5 15 5 135 55
Li 3 6 6 – 21 19 22 56 57 24 50 38 30 5
F – – 140 – – – – – – – – – – –
Zr 15 362 61 148 361 272 201 102 206 173 235 60 383 53
Y 4 144 4 4 4 4 14 4 4 4 42 4 90 31
Rb 4 4 124 183 133 82 166 149 174 124 4 149 162 4
Zr/Y 3,75 2,51 15,25 37,00 90,25 68,00 14,35 25,50 51,50 43,25 5,60 15,00 4,26 1,71
qz 33,30 40,45 49,13 26,53 21,57 17,97 13,45 17,46 18,42 8,73 11,28 4,43 0,00 0,00
or 1,42 2,13 17,11 21,49 24,46 8,95 24,51 13,09 17,27 17,31 7,17 16,21 11,40 3,66
ab 57,77 34,81 39,31 32,47 39,29 52,95 43,66 41,74 29,85 39,31 41,90 39,55 45,59 22,36
an 4,80 11,39 14,85 11,16 7,14 14,25 4,89 2,57 17,60 14,85 21,94 14,16 11,77 28,16
ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00
c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00
di 0,00 6,70 0,38 1,31 1,61 0,22 6,91 0,48 0,00 0,38 0,00 6,97 12,48 24,35
hy 0,00 0,00 16,45 3,47 2,32 3,29 3,88 8,53 12,78 16,45 11,57 13,76 0,00 8,78
w 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 6,76
mt 0,20 2,49 1,23 2,34 1,90 1,61 1,47 1,90 2,05 1,23 3,27 3,14 3,68 3,67
il 0,02 0,40 1,21 0,59 1,21 0,40 0,81 0,59 1,21 1,21 1,40 1,22 1,93 1,91
hm 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
ap 0,05 1,19 0,62 0,62 0,50 0,36 0,41 0,67 0,50 0,62 0,77 0,53 1,93 0,26
ID 92,49 77,39 87,29 80,49 85,31 79,86 81,62 72,29 65,54 65,34 60,35 60,19 62,56 26,02
RA 0,43 0,25 0,25 0,40 0,50 0,35 0,51 0,33 0,30 0,35 0,24 0,33 0,34 0,10
IP 0,04 0,09 0,05 0,95 0,89 0,24 0,70 0,45 0,83 0,63 0,24 0,59 0,29 0,23
INC 5,00 20,58 2,83 14,91 5,38 16,07 13,26 11,50 19,65 15,44 25,20 10,65 35,36 6,89
La 6,22 169,40 – 30,46 60,21 72,78 39,19 14,64 52,35 36,99 41,36 17,35 4,23 16,98
Ce 16,55 269,80 – 70,49 135,30 137,70 124,99 34,80 118,70 70,50 90,82 15,87 8,35 30,36
Nd 4,61 148,10 – 28,13 54,88 37,62 36,96 14,14 44,23 32,55 39,28 15,87 2,52 11,95
Sm 1,07 25,84 – 5,80 9,68 5,73 7,13 3,25 7,19 6,62 8,20 3,52 0,77 3,28
Eu 0,39 2,28 – 0,83 1,47 0,82 0,91 0,54 1,01 0,92 1,70 0,68 0,17 0,79
Gd 0,67 13,93 – 3,43 4,89 2,82 3,94 2,26 3,90 4,26 5,53 2,51 0,65 3,21
Dy 0,67 13,93 – 2,65 3,05 2,81 3,94 2,26 2,50 3,90 4,52 2,68 0,89 3,93
Ho 0,11 12,50 – 0,51 0,57 1,83 3,18 0,36 0,47 0,79 0,86 0,55 0,21 0,83
Er 0,28 6,10 – 1,27 1,32 0,89 1,45 0,86 1,16 2,19 2,07 1,57 0,72 2,43
Yb 0,26 4,87 – 0,89 0,94 0,66 1,20 0,63 0,77 1,75 1,30 1,44 0,60 2,04
Lu 0,06 0,59 – 0,14 0,15 0,11 0,16 0,10 0,12 0,26 0,19 0,20 0,11 0,29
(La/Yb)N 16,34 23,46 – 23,02 43,32 74,42 22,02 15,76 45,95 14,25 21,33 8,12 4,71 5,59
(La/Sm)N 3,67 4,13 – 3,30 3,91 7,99 3,46 2,84 4,58 3,52 3,17 3,09 3,45 3,25
(Gd/Yb)N 2,68 2,85 – 3,85 5,21 4,27 3,28 3,58 5,06 2,43 4,22 1,74 1,06 1,52
Eu/Eu* 1,32 0,33 – 0,53 0,58 0,56 0,48 0,58 0,53 0,50 0,73 0,66 0,71 0,75
SUM (ETR) 24,67 497,94 – 114,14 212,25 190,99 183,86 59,20 180,05 123,74 154,47 44,89 19,22 59,11

333: TRONDHJEMITO; 13, 170A: HB METATONALITO; 162: BT-MU GRANITO; 109: BT ORTOGNAISSE GRANODIORÍTICO; 367B: METATONALITO;
11:BT ORTOGNAISSE TONALÍTICO; 241: LEUCOGRANITO / HB-BT METATONALITO; 376B: METATONALITO; 380A: BT ORTOGNAISSE TONALÍ-
TICO/GRANODIORÍTICO; 120: BT ORTOGNAISSE GRANODIORÍTICO; 194F: BT HB - METATONALITO; 170B: META QZ DIORITO; 82B: QZ DIORITO
FOLIADO; 191B: METADIORITO.
OBS.: TODAS AS AMOSTRAS TÊM SIGLA FP.
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SIMILARIDADES AO LONGO DO EIXO “X” SÃO COEFICIENTES
DE DISTÂNCIA EUCLIDEANA

(1) – GRANITÓIDES BRASILIANOS TARDI- A PÓS-TRANSCORRENTES

(2) – GRANITÓIDES BRASILIANOS CEDO- A SIN-TECTÔNICOS

(3) – GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS PRÉ-COLISIONAIS

(4) – GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS CEDO- A SIN-COLISIONAIS

BT – BIOTITA; MU – MUSCOVITA; HB – HORNBLENDA; QZ – QUARTZO

2,719 2,270 1,821 1,373 0,924 0,475
2,943 2,494 2,046 1,597 1,148 0,700 0,251

FP-44 – BT ORTOGNAISSE GRANÍTICO (1)

FP-162 – BT-MU GRANITO (4)

FP-229 – GRANITO FOLIADO (2)

FP-259 – GRANITO (1)

FP-39 – BT GRANITO FOLIADO (2)

FP-194D – BT LEUCOGRANITO FOLIADO (1)

FP-333 – TRONDHJEMITO (3)

FP-13 – HB METATONALITO (3)

FP-179 – BT GRANITO FOLIADO (1)

FP-205 – BT GRANITO FOLIADO (1)

FP-244 – BT ORTOGNAISSE GRANÍTICO

FP-170A – HB METATONALITO (3)

FP-109 – BT ORTOGNAISSE GRANODIORÍTICO (4)

FP-11 – BT ORTOGNAISSE TONALÍTICO (3)

FP-241 – LEUCOGRANITO / HB-BT METATONALITO (4)

FP-367B – METATONALITO (3)

FP-226 – META QUARTZO MONZODIORITO (2)

FP-112 – GRANODIORITO (2)

FP-170B – META QZ DIORITO (3)

FP-120 – BT ORTOGNAISSE GRANODIORÍTICO (4)

FP-380A – BT ORTOGNAISSE TONALÍTICO / GRANODIORÍTICO

FP-260 – QZ MONZONITO FOLIADO (2)

FP-261 – HB ORTOGNAISSE GRANÍTICO

FP-082B – QZ DIORITO FOLIADO (2)

FP-194F – BT - HB METATONALITO (3)

FP-124 – HB - ALCALIFELDS SIENITO FOLIADO (2)

FP-191B – METADIORITO (3)

Figura 2.19 – Dendrograma das rochas granitóides baseado nos percentuais em peso dos óxidos
dos elementos maiores.



As razões K/Rb e Rb/Sr são bastante dispersas,
muito embora se aproximem dos valores da crosta
superior, respectivamente, iguais a 252 e 0,32.
Entretanto, os valores destas razões nas amostras
FP-13, FP-191B, FP-194F e FP-333 são típicos da
infracrosta (532 e 0,02), segundo Taylor & McLen-
nan (1985). Possivelmente, tal fato esteja relaciona-
do a fortes imbricamentos tectônicos, gerados por
fortes movimentos horizontais de uma crosta dúctil,
que teriam afetado os plutonitos aqui considera-
dos. Desta forma, seriam colocados, lado a lado, li-
tótipos de diferentes níveis crustais, situação esta
bastante comum em terrenos permóveis do tipo
TTG, durante o Arqueano e o Proterozóico Inferior.

Os granitóides transamazônicos analisados em
termos dos elementos de terras-raras (tabela 2.6),
foram agrupados em três conjuntos distintos, mos-
trados nas figuras 2.21 e 2.22. No primeiro conjun-
to, que engloba quatro amostras de composição to-
nalítica e quatro, granodioríticas (figura 2.21A), os
padrões são bastante homogêneos, com curvas in-
clinadas para a direita, em função das altas razões
(La/Yb)N, que variam de 14 a 74, denotando maior
riqueza nos elementos da série do lantânio. Vê-se
que, exceto a amostra FP-241, as demais apresen-
tam valores de LaN sempre superiores a 100 vezes
o condrito e, as razões (La/Sm)N, em torno de 3,
chegando a quase 8, na amostra FP-367B. As ano-
malias negativas de európio são relativamente al-

tas, em torno de 0,5, e os somatórios dos ETR variam
entre 212 e 59.

O segundo conjunto, representado na figura
2.21B, inclue as amostras FP-107B e FP-191B, res-
pectivamente, metaquartzo diorito e metadiorito.
Ambas se caracterizam pelos baixos somatórios
dos ETR, quase ausência de fracionamento dos
ETRP ([Gd/Yb]N próximo a 1), baixa anomalia nega-
tiva de európio, pequeno fracionamento dos ETRL
([La/Sm]N em torno de 3), e baixo fracionamento
geral dos ETR. Na figura 2.21B está também plota-
da a curva da amostra FP-194D, coletada em pluto-
nito considerado brasiliano e classificada, petro-
graficamente, como leucogranito. Aqui, é notória a
semelhança entre as curvas, a menos do alto valor
da anomalia de európio dessa amostra mais jovem.
Neste caso, é possível que a mesma represente um
espécime granítico bastante evoluído (neossoma
leucossomático) a partir da fusão parcial dos ter-
mos dioríticos transamazônicos.

Finalmente, na figura 2.22 estão plotadas as cur-
vas das amostras FP-13 e FP-82B, classificadas, res-
pectivamente, como hornblenda metatonalito e
quartzo diorito. A primeira acha-se caracterizada pe-
los mais altos valores do somatório dos ETR, em rela-
ção a todos os granitóides transamazônicos, especial-
mente aqueles da série do lantânio. Destacam-se,
também, o alto fracionamento dos ETRL (o LaN che-
ga a quase 1.000 vezes o valor condrítico) e a mais
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R = 4Si - 11(Na + K) - 2(Fe +Ti)1

R = 6Ca + 2Mg + Al2

(em milicátions)

– GRANITÓIDES BRASILIANOS CEDO- A SIN-TECTÔNICOS

– GRANITÓIDES BRASILIANOS TARDI- A PÓS-TRANSCORRENTES

– GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS CEDO- A SIN-COLISIONAIS

– GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS PRÉ-COLISIONAIS

1 - ALCALIGABRO
2 - OLIVINA GABRO
3 - GABRO-NORITO
4 - SIENOGABRO
5 - MONZOGABRO
6 - GABRO-NORITO
7 - ESSENITO

8 - SIENODIORITO
9 - MONZONITO

10 - MONZODIORITO
11 - DIORITO
12 - NEFELINA SIENITO
13 - SIENITO
14 - QUARTZO SIENITO

15 - QUARTZO MONZONITO
16 - TONALITO
17 - ALCALIGRANITO
18 - GRANITO
19 - GRANODIORITO

3.000 R2
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Figura 2.20 – Diagrama R1 - R2 (La Roche et al., 1980) para classificação químico-mineralógica
das rochas graníticas. Folha Iguatu.



forte anomalia negativa de európio (0,33). A segun-
da, apresenta padrões exatamente inversos à pri-
meira, ou seja: muito baixo somatório dos ETR, baixa
anomalia de európio (0,71), baixo fracionamento
dos ETR, padrão praticamente horizontal dos ETRP
([Gd/Yb]N = 1,06) e LaN apenas 17 vezes o valor
condrítico.

As características químicas, acima descritas, alia-
das às classificações petrográficas, indicam que
os granitóides transamazônicos, como um todo,
são formados por uma associação TTG, de nature-
za calcialcalina, tipo I de Chappell & White (1974), e
bimodal, pela presença de diorito.

No que se relaciona à sua ambiência paleogeo-
tectônica, na figura 2.23 (A, B e C) estão plotados
os valores dos elementos compatíveis e incompatí-
veis para os granitóides brasilianos e transamazô-
nicos, sendo todos normalizados pelo padrão ORG
(granito de cadeia meso-oceânica, segundo Pear-
ce et al., 1984). Das três figuras pode-se constatar
os seguintes padrões gerais: enriquecimento em
K2O, Rb, Ba, Ce e Sm, em relação a Zr, Y e Yb; bai-
xos valores de Y e Yb, em relação aos valores de
ORG. Tais características são semelhantes aos pa-
drões típicos de granitos de arco vulcânico (VAG),
conforme os estudos desenvolvidos por Pearce et
al. (1984).

Existem, obviamente, algumas heterogeneida-
des nas curvas da figura 2.23 (A, B e C), que podem
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Figura 2.21 – Padrões de terras-raras dos granitóides do
Proterozóico Inferior e Superior da Folha Iguatu,

normalizados segundo o condrito de Evensen et al. (1978)
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Figura 2.22 – Padrões de terras-raras dos granitóides
do Proterozóico Inferior da Folha Iguatu, normalizados

segundo o condrito de Evensen et al. (1978).



ser devidas a diferentes processos, como por
exemplo: acumulação de cristais, cristalização fra-
cionada, contaminação crustal e presença de fa-
ses voláteis. Entretanto, a ausência dos elementos
Th, Ta e Nb nos diagramas, bem como o nível de in-
vestigação levado a efeito no presente estudo, não
permitem inferências quanto a esta questão, que
deverá ser pesquisada em projetos de maior deta-
lhe e mais específicos.

Por fim, com base nos estudos descritos anteri-
ormente, pode-se tirar as seguintes conclusões
principais para os granitóides transamazônicos:

– Predominância de rochas de composição tona-
lítica (tipo pré-colisional) e, secundariamente, gra-
níticas a granodioríticas (tipo cedo- a sin-colisio-
nal). Associação esta que, somada à presença de
rochas dioríticas, é característica de terrenos bimo-
dais, do tipo TTG, de idade arqueana a proterozói-
ca inferior.

– Tratam-se de rochas com baixos percentuais
de SiO2, K2O e altos Na2O e FeO+Fe2O3; médio a
alto Al2O3, MgO, CaO e TiO2. Os litófilos Ba e Sr
apresentam altas concentrações. Três padrões de
elementos de terras-raras foram identificados, em-
bora todos se assemelhem aos modelos comuns
de rochas calcialcalinas.

– Os padrões químicos e mineralógicos permi-
tem classificá-las como granitos do tipo I, formados
em uma paleoambiência semelhante àquela dos
arcos magmáticos modernos.

2.7 Grupo Orós (Unidades 12a a g)

2.7.1 Considerações Preliminares

O conjunto litológico constituinte dessa unidade
foi considerado durante muito tempo, por diversos
autores, como pertencente ao Grupo Ceará. Santos
et al. (1984 ) denominaram de Complexo Orós, uma
associação de xistos, filitos, quartzitos, metacher-
tes e calcários com magnesita, exposta na faixa
compreendida entre as cidades de Orós e José de
Alencar. Devem-se a Braga & Mendonça (1984) os
primeiros registros de rochas metavulcânicas a
subvulcânicas associadas a metassedimentos na
região de Orós, caracterizando, assim, uma se-
qüência metavulcano-sedimentar intrudida por
granitos sin a tardi-tectônicos. Para essa seqüên-
cia, Cavalcante (1987) justifica o emprego da uni-
dade litoestratigráfica “grupo”, reconhecendo-a
como Grupo Orós, proposta adotada por Sá et al.
(1988). Na última década é aceita, preferencial-

SB.24-Y-B ( Iguatu)

– 49 –

2

1

0

-1

-2
K O2 Rb Ba Zr Sm Y YbCe

FP-194

A

L
O

G
(A

M
O

S
T

R
A

/O
R

G
)

O
R

G

GRANITÓIDE BRASILIANO TARDI A
PÓS-TRANSCORRENTE

2

1

0

-1

-2
K O2 Rb Ba Zr Sm Y YbCe

GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS
PRÉ-COLISIONAIS

FP-191B

FP-178B

FP-380A

FP-082B

FP-367B
FP-333

FP-170A

FP-194F

B

O
R

G

L
O

G
(A

M
O

S
T

R
A

/O
R

G
)

2

1

0

-1

-2

Rb Ba Ce Zr Sm Y Yb

C

L
O

G
(A

M
O

S
T

R
A

/O
R

G
)

GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS
CEDO A SIN-COLISIONAIS

FP-120

FP-109

FP-241

K O2

Figura 2.23 – Aranhogramas das rochas granitóides
da Folha Iguatu, gerados a partir dos elementos

compatíveis e incompatíveis, normalizados segundo o
padrão “ORG” (granitos de cadeias meso-oceânicas

de Pearce et al., 1984).



mente, como depositada em ambiente de rifte intra-
continental, onde as atividades iniciais de extensão
estariam relacionadas a processos de relaxamento
pós-orogênico, no Proterozóico Médio.

2.7.2 Distribuição Geográfica e Relações de
Contato

No âmbito da Folha Iguatu, o Grupo Orós
acha-se exposto em quatro áreas distintas (figura
2.12). A principal delas, constitui uma estreita, alon-
gada e contínua faixa, denominada de Orós. Corta
transversalmente toda a extensão da folha, na dire-
ção aproximada E-W, sofrendo inflexão para NE na
sua extremidade leste, se projetando para a área vi-
zinha. Os litótipos nela aflorantes repousam discor-
dantemente sobre ortognaisses de composição to-
nalítica a granodiorítica, borda sul, e paragnaisses,
migmatizados ou não, do Complexo Ceará, borda
norte. Na parte leste, a seqüência metavulca-
no-sedimentar é coberta discordantemente por se-
dimentos mesozóicos da Bacia de Iguatu.

A segunda área de exposição tem também di-
mensões consideráveis, está localizada no qua-
drante SE da folha e aqui será denominada de Fai-
xa de Caipu. Tem espessura aflorante maior que a
anterior, porém de comprimento bem menor. Tem
direção aproximada NE-SW e também se acha limi-
tada por zonas de cisalhamento transcorrente (fi-
gura 2.12).

A norte do açude Poço da Pedra, município de
Campos Sales, na região compreendida entre as
localidades de Itaguá e Quixariú, foi detectada, no
presente trabalho, uma ampla exposição de rochas
metavulcânicas básicas a intermediárias e metas-
sedimentares. As metavulcânicas são representa-
das essencialmente por metabasaltos amigdaloi-
dais com evidências de intensos processos de alte-
rações hidrotermais; os metassedimentos consis-
tem em associações clasto-químicas, sendo repre-
sentados, na maioria, por quartzitos e metachertes
silicosos e ferríferos (foto 5). Suas principais carac-
terísticas petrográficas, litoquímicas e deformacio-
nais possibilitam sua correlação com as metavulcâ-
nicas do Grupo Orós. Encontram-se encaixadas
em ortognaisses de composição granítica a grano-
diorítica, de provável idade proterozóica inferior,
através de contatos marcados por zonas de cisa-
lhamento transcorrente (figura 2.12).

Por fim, a Faixa de Quitaiús é a de menor impor-
tância entre as três, por suas dimensões mais redu-
zidas e por ser constituída essencialmente por me-
tapelitos-metapsamitos. Localiza-se no quadrante

SE e também tem seus limites marcados por zonas
de cisalhamento (figura 2.12).

De maneira geral, as relações de contato com as
unidades subjacentes são marcadas por discor-
dâncias tectono-metamórficas, evidenciadas pela
presença de bandamentos metamórficos bem de-
senvolvidos e fenômenos de anatexia, bastante co-
muns nas rochas do embasamento e ausentes nos
litótipos do grupo ora descrito.

Em termos de afloramentos, as melhores exposi-
ções da unidade encontram-se ao longo do leito do
rio Jaguaribe, merecendo destaque os trechos situa-
dos a 15 Km a oeste da cidade de Jucás, no san-
gradouro da barragem de Orós e na estrada que in-
terliga as localidades de Itaguá e Quixariú.

2.7.3 Litótipos Predominantes

Rochas Metassedimentares

Esse conjunto abrange uma grande variedade
de tipos litológicos distintos, representados por
gnaisses (12a), micaxistos (12b), quartzitos (12c),
metacalcários (12d), localmente, com extensos de-
pósitos de magnesita associados.

A porção mais basal do grupo é representada
pela associação de gnaisses com metavulcânicas
e quartzitos. Está muito bem exposta nas proximi-
dades da borda sul da Faixa Orós, na extensão
compreendida entre o riacho Cangati e o extremo-
leste da folha, se projetando para a área vizinha,
com bons afloramentos ao longo da estrada que
liga Iguatu a Várzea Alegre. Ali, após atravessar
uma área coberta por sedimentos da bacia de
Iguatu, tem-se a possibilidade de observar uma se-
ção bastante completa de todo o Grupo Orós.
Assim, de norte para sul, inicia-se por uma seqüên-
cia de metapelitos, representados por xistos a bioti-
ta e moscovita, com aspecto ligeiramente amendo-
ado, onde se destacam pequenas amígdalas de
quartzo envoltas por micas de dimensões conside-
ráveis, ligadas a uma foliação sigmoidal, milonítica,
com abundantes indicações de sentido de cisalha-
mento dextral. Complementando essa seqüência
superior ocorrem intercalações de lentes de quartzi-
tos micáceos e metacalcários, localmente com
magnesita associada. Em seguida passa-se para
um conjunto constituído, essencialmente, por gnais-
ses a biotita e hornblenda, de granulação fina a mé-
dia, coloração cinza-escuro, com bandamento
acentuado, onde são bastante comuns intercala-
ções de horizontes metaígneos, com alternâncias
de fácies finas, de coloração rósea (metarriólitos e
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metadacitos) e fácies mais grosseiras a microporfirí-
ticas. Afloram também, muitas lentes de quartzitos.

Como padrão aerofotográfico exibem regiões de
relevo acidentado, caracterizadas por extensas
cristas alongadas, tonalidades cinza-esbranquiça-
dos e padrão de drenagem variando de retangular
a dendrítico.

Entre os termos gnáissicos, os tipos petrográfi-
cos mais comuns são biotita-hornblenda gnaisses
e biotita gnaisses, geralmente de coloração varian-
do de cinza-clara a cinza-escura, finos, com níveis
subordinados mais grossos a microporfiríticos,
lembrando metagrauvacas. São constituídos por
quartzo, feldspatos (plagioclásio maior que feldspa-
to potássico), biotita e hornblenda. Sempre se
acham interacamadados com leitos de metavulcâ-
nicas ácidas a intermediárias. Sá et al. (1988) ob-
servou horizontes com bandamento primário, con-
tendo clastos de plagioclásio, representando con-
tribuição vulcano-clástica (foto 17).

Os quartzitos variam desde tipos relativamente
puros a moscovita quartzitos, localmente ferrugino-
sos. Apresentam-se como rochas de coloração es-
branquiçadas, finas a médias, com bandamento
mais acentuado nos tipos micáceos, constituídos,
basicamente, por quartzo, moscovita e, raramente,
turmalina. Também podem ocorrer como peque-
nos corpos lenticulares descontínuos, intercalados
nos metapelitos. Em alguns afloramentos preser-
vam estruturas primárias, como estratificações cru-
zadas e gradacionais, possibilitando a identifica-
ção de topo e base das camadas.

Os tipos mais puros são formados essencial-
mente por quartzo, ligeiramente eqüigranulares,
com granulação fina a média, coloração esbranqui-
çada e bandamento pouco acentuado.

Os micaxistos constituem a litologia predomi-
nante e afloram nas faixas Orós, Caipu e Quitaiús,
em algumas delas representando o litótipo domi-
nante. Ocupam áreas de relevo suavemente ondu-
lado, com tonalidade cinza-escura, em fotos aére-
as, e padrão de drenagem do tipo dendrítico, bem
característico.

Formam um conjunto de metapelitos e metassilti-
tos intimamente associados, onde se consegue
identificar moscovita-biotita xistos, com ou sem gra-
nada, filitos e metassiltitos. São rochas de coloração
cinza-claro, finas a medianamente grosseiras, com
xistosidade acentuada. Localmente exibem venula-
ções quartzosas que realçam seu estado deforma-
cional e contêm estaurolita e andaluzita estáticas.

Os metassiltitos se caracterizam por uma alter-
nância de finos leitos claros e escuros, exibindo um

aleitamento rítmico, localmente apresentando pe-
quenas dobras e intensa crenulação, além de es-
truturas primárias dos tipos: estratificação gradual,
marcas de ondas e microestratificações cruzadas.
Na borda norte da serra do Ermo, no centro-oeste
da folha, esses metassiltitos ocorrem interlamina-
dos com metavulcânicas, onde se observam hori-
zontes centi a decimétricos de pelitos e psamitos
siltosos, de coloração bege, alternando com leitos
mais espessos de coloração arroxeada, formados
por rocha alterada, contendo grãos de quartzo, mui-
tos deles de coloração cinza-azulado e origem vul-
cânica, e de feldspato caulinizado, imersos numa
matriz pelítica. Alguns desses horizontes se asse-
melham a um microconglomerado, com granode-
crescência ascendente, capeados por leitos peli-
to-psamíticos; devem tratar-se de sedimentos vul-
cano-clásticos (fotos 18 e 19).

Observações feitas nos trabalhos de campo, ao
longo da faixa Orós, permitem supor que os litóti-
pos expostos na sua porção mais ocidental repre-
sentam as litofácies mais novas do desenvolvimen-
to do rifte, uma vez que são, nitidamente, formadas
pelo retrabalhamento daqueles expostos na sua
porção mais oriental. Outro fator que corrobora
essa idéia é o arrefecimento da atividade magmáti-
ca, marcada pela ausência de importantes horizon-
tes de metavulcânicas, tão comuns na região mais
a leste.

A sul de Saboeiro ocorre uma provável rocha pi-
roclástica de coloração cinza-escuro, matriz fina,
carbonática, contendo fragmentos, mili a centimé-
tricos, de metavulcânicas, tonalitos e quartzo ( foto
20).

O estudo petrográfico de algumas lâminas de mi-
caxistos mostrou uma predominância da textura
granolepidoblástica e uma constituição mineralógi-
ca formada por quartzo, moscovita e biotita, como
minerais essenciais, e , como acessórios, opacos,
granada e turmalina. Os grãos de quartzo geralmen-
te apresentam extinção ondulante acentuada, re-
cristalização e processos de recuperação em sub-
grãos. Já os minerais micáceos se apresentam sob
a forma de palhetas agregadas, dobradas e muitas
vezes crenuladas. A granada forma pequenos porfi-
roblastos associados ou inclusos nas micas.

A principal paragênese é formada por biotita -
moscovita - granada - quartzo, refletindo condições
metamórficas da fácies xisto-verde a anfibolito de
baixo grau.

Os carbonatos intercalam-se na seqüência pelí-
tica e acham-se expostos principalmente ao longo
de uma faixa compreendida entre a cidade de Ju-
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cás, passando por José de Alencar, indo até a en-
costa sul da serra dos Morais. Formam corpos lenti-
culares descontínuos, por vezes de dimensões
consideráveis. São representados por calcários
puros ou dolomíticos, contendo ou não magnesita,
e rochas calcissilicáticas.

Os tipos mais abundantes são os metacalcários
de composição calcítica ou dolomítica, com colora-
ção cinza-claro a esbranquiçada, granulação fina a
média e textura sacaroidal. A magnesita ocorre
principalmente nos municípios de Jucás, Iguatu e
Orós, sob a forma de bolsões nos calcários e dolo-
mitos. Exibem coloração cinza-claro a esbranqui-
çada, textura sacaroidal e granulação média a
grossa.

As rochas calcissilicáticas também formam pe-
quenos corpos lenticulares encaixados na seqüên-
cia metapelítica. Possuem cor esverdeada, granu-
lação fina a média e um bandamento que varia de
incipiente a acentuado. Quartzo, feldspato, diopsí-
dio, tremolita-actinolita e epidoto constituem sua
mineralogia principal.

Rochas Metavulcânicas

Podem ocorrer tanto associadas aos gnaisses e
quartzitos basais como intercaladas nos metapeli-
tos, geralmente sob a forma de corpos lenticulares
descontínuos. Abrangem termos de composição
ácida a básica, com subordinada presença de ti-
pos intermediários, representados, predominante-
mente, por metarriólitos e metadacitos, seguidos
de metandesitos e anfibolitos.

Os tipos mais félsicos exibem, normalmente,
uma coloração cinza, aspecto ligeiramente gnáissi-
co, muitas vezes contendo pequenos pórfiros de
quartzo e feldspato. Em alguns locais apresen-
tam-se intensamente foliados, finos a médios, for-
mando bancos pouco espessos, constituídos es-
sencialmente por uma matriz quartzo-feldspática
com minerais ferromagnesianos dispersos. Em ou-
tros, exibem uma textura granoblástica, com grãos
mais grosseiros de quartzo azul e feldspato. São
formados, essencialmente, por quartzo, microclina,
plagioclásio e micas. Nos termos mais dacíticos
contêm ainda, hornblenda e diopsídio. Os tipos pe-
trográficos mais comuns são metarriólitos e metar-
riodacitos, localmente contendo intercalações de ro-
cha microporfirítica a porfirítica de coloração rósea.

Os tipos de composição intermediária a básica
ocorrem com mais freqüência em direção à borda
norte da Faixa Orós, nas proximidades das cidades
de Jucás e Cariús, e no quadrante SW da Folha

Iguatu, região norte de Campos Sales. São repre-
sentados por quartzo andesitos, andesitos, anfibo-
litos e metabasaltos amigdaloidais, apresentando
uma coloração cinza-esverdeado, textura ligeira-
mente gnáissica, finamente laminados, granulação
fina, constituídos essencialmente por hornblenda,
quartzo e feldspatos. Localmente formam associa-
ções vulcanogênicas bimodais, com alternância de
termos gnaissificados máficos e félsicos ( foto 17).

No quadrante SW da folha, região próxima à loca-
lidade de Itaguá, ocorrem metabasaltos amigdaloi-
dais e metandesitos, formando um corpo de dimen-
sões bastante consideráveis. São rochas de colora-
ção cinza-escuro a esverdeada, granulação fina, lo-
calmente média, freqüentemente exibindo amígda-
las arredondadas a extremamente alongadas, de di-
mensões centi a decimétricas, na maioria das vezes
preenchidas por quartzo e/ou epidoto, ocasional-
mente contendo material carbonático e impregna-
ções de sulfetos (foto 6). Em alguns locais é bastante
evidente a atuação de processos hidrotermais.

Em lâminas delgadas exibem, geralmente, textu-
ra nematoblástica, onde os cristais de anfibólio es-
tão alongados segundo a foliação. A matriz é muito
fina e formada por plagioclásio e quartzo. Em al-
guns casos o plagioclásio forma pequenos porfiro-
blastos, não geminados e saussuritizados, sendo
contornados pelo anfibólio, gerando sombras de
pressão. A presença de epidoto em ripas e de boa
quantidade de quartzo, indicam que a rocha sofreu
alterações hidrotermais tardias. Nas diversas
amostras analisadas ficou evidenciado que essas
rochas foram metamorfizadas em grau médio a bai-
xo da fácies anfibolito a xisto-verde, zona do epido-
to-anfibólio.

Baseado em informações de análises litoquími-
cas de algumas amostras de metabasitos dessa
unidade, verificou-se que, de uma maneira geral,
esses metabasaltos mostram-se mais ricos em po-
tássio do que os ortoanfibolitos descritos no Com-
plexo Granjeiro.

Foram analisadas seis amostras coletadas nes-
sa região, caracterizadas pelo seu aspecto amig-
daloidal e metamorfismo na fácies anfibolito de bai-
xo grau. Três delas se apresentaram bastante alte-
radas quimicamente, como indicam os percentuais
de P.F., na tabela 2.7. A classificação desses espé-
cimes não é muito segura, por tratar-se de rochas
vulcânicas metamorfizadas e, mesmo a classifica-
ção químico-mineralógica é prejudicada pelo seu
estado de alteração hidrotermal.

Não obstante, levando em conta a faixa de varia-
ção de SiO2 (50 - 57%) e os somatórios dos álcalis
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(entre 1 e 5%), pode-se, com base no esquema
TAS (álcalis total x sílica) de Le Maitre et al. (1989),
considerá-las como rochas de natureza interme-
diária, do tipo andesito basáltico, variando de baixo
a alto potássio. Os percentuais gerais dos óxidos
dos elementos maiores coincidem, em grande par-
te, com aqueles determinados por Sá (1991) para
as rochas por ele classificadas como metandesi-
tos, da Faixa de Orós, destacando-se os altos per-
centuais de Fe e Ti, como, aliás, acha-se bem de-
monstrado na figura 2.14, onde as amostras dessa
unidade plotam no campo dos Fe-toleiítos, ou mes-
mo tendem mais para o vértice do Al2O3, indicando
rocha mais intermediária. As amostras FP - 265E e
FP - 265H têm percentuais de MgO extremamente
baixos (inferiores a 1). Outras diferenças, aqui ob-
servadas, estão nos percentuais mais baixos de
K2O e, mais altos, de CaO.

Quanto aos elementos-traço constata-se que
aqueles do grupo dos ferromagnesianos (Cr, Ni, Co
e Cu), apresentam teores bem baixos e, ao contrá-
rio, os litófilos de grandes raios iônicos (Sr e Ba)
acham-se mais enriquecidos. O Zr apresenta teo-
res também altos, à exceção do valor extremamen-
te baixo determinado para a amostra FP-265. Esta
amostra apresenta valor pouco mais elevado de
Rb, enquanto nas demais este elemento encon-
tra-se bastante depletado.

Os elementos terras-raras apresentam signifi-
cativos valores de fracionamento entre os elemen-
tos leves e pesados, com razões La/Yb, variando
entre 12 e 30. Há uma correlação inversa entre os
valores dessa razão e o parâmetro Mg-Number.
Todas as amostras possuem anomalia negativa de
európio, havendo uma tendência de aumento des-
tas anomalias, em função do aumento do fraciona-
mento geral das curvas. Também aos menores va-
lores de Mg-Number correspondem os maiores
valores dos somatórios desses elementos( figura
2.15C).

Os estudos realizados no presente trabalho su-
gerem que a paleoambiência geotectônica do
grupo Orós, investigada a partir de parâmetros
químicos, é correspondente àquela de vulcanitos
modernos do tipo intraplaca, anorogênico. O ara-
nhograma da figura 2.16 mostra, claramente, um
considerável enriquecimento dos elementos Sr, K
e Ba, em relação aos padrões MORB, de Pearce
(1983), seguido de diminuição progressiva até o
Yb, sendo, tal padrão, segundo Pearce (1983), tí-
pico, tanto de basaltos continentais, como de ilhas
oceânicas. O diagrama Zr x Ti da figura 2.17, de
Pharaoh & Pearce (1984), confirma a natureza do
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Tabela 2.7 – Dados químicos das rochas vulcânicas
do Grupo Orós.

AMOSTRAS 255 255B 265 265E 265H 266B

SiO2 50,70 55,90 55,80 57,30 55,70 54,70

Al2O3 12,30 14,20 13,20 14,20 14,20 15,10

Fe2O3 6,90 6,00 8,60 7,60 10,90 6,40

FeO 6,80 6,40 6,30 2,70 0,14 4,00

MnO 0,15 0,17 0,15 0,10 0,12 0,15

MgO 4,20 3,50 2,60 0,79 0,20 5,30

CaO 11,50 6,50 4,20 7,20 13,60 7,90

Na2O 3,00 3,50 3,20 4,10 0,41 3,20

K2O 0,73 0,40 2,50 1,40 0,61 0,19

TiO2 1,90 2,10 2,10 1,70 1,50 1,60

P2O5 0,39 0,59 0,06 0,45 0,45 0,37

H2O
+

0,19 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10

P.F. 1,50 0,35 0,52 2,20 1,70 0,57

TOTAL 100,26 99,71 99,43 99,84 99,63 99,58

Na2O+K2O 3,73 3,9 5,7 5,5 1,02 3,39

K2O/Na2O 0,24 0,11 0,78 0,34 1,49 0,06

Al2O3/TiO2 6 7 6 8 9 9

CaO/TiO2 6 3 2 4 9 5

CaO/Al2O3 0,93 0,46 0,32 0,51 0,96 0,52

Mg–Number 35 32 26 17 10 52

Cr 75 50 50 45 45 50

Ni 20 10 10 10 5 10

Co 45 35 35 25 5 10

Cu 40 25 30 20 10 5

Pb 30 30 – 30 40 20

Zr 137 339 10 326 154 106

Y 56 66 – 42 29 30

Sr 831 344 – 475 1.500 395

Rb 4 4 – 32 4 4

Ba 330 590 – 1.160 360 115

Ti/Zr 83 37 1.259 31 58 90

Zr/Y 2 5 – 8 5 4

Ce/Pb 3 5 – 5 5 3

Rb/Sr 0,005 0,012 – 0,067 0,003 0,010

La 45,24 59,9 51,83 68,42 68,98 33,97

Ce 91,15 132,1 109,6 148,7 153,7 74,85

Nd 48,26 60,37 51,74 54,51 61,73 28,06

Sm 10,39 12,62 9,18 12,62 12,2 5,48

Eu 1,96 2,08 1,68 1,89 1,82 0,9

Gd 7,28 8,31 7,72 8,08 7,67 3,36

Dy 7,12 7,03 6,28 6,95 5,76 2,67

Ho 1,38 1,32 1,22 1,32 1,07 0,51

Er 3,25 3,18 3,12 3,27 2,49 1,32

Yb 2,51 2,15 2,16 2,3 1,53 1,04

Lu 0,31 0,26 0,26 0,27 0,18 0,15

LaN 185 244 212 279 282 139

(La/Yb)N 12 19 16 20 30 22

(La/Sm)N 3 3 4 3 4 4

(Gd/Yb)N 2 3 3 3 4 3

Eu/Eu* 0,66 0,59 0,60 0,54 0,54 0,60

SUM (ETR) 219 289 245 308 317 152

Mg - Number: MgO/MgO + FeO sendo Fe2O3/FeO = 0,15

OBS: todas as amostras têm sigla FP.



ambiente intraplaca, proposto para o posiciona-
mento das rochas vulcânicas da unidade em pauta.

Rochas Plutônicas

Ocorrem formando estreitos corpos alongados,
com relevo acentuado, em ambas as bordas da Fai-
xa Orós. Predominam ortognaisses porfiríticos,
bastante grosseiros, de coloração rósea, com pórfi-
ros de feldspato potássico de dimensões centimé-
tricas, fortemente foliados.

Do ponto de vista composicional variam de bioti-
ta-hornblenda granitos a biotita granitos. Podem
conter enclaves de metavulcânicas e metassedi-
mentos. Possuem a peculiaridade de apresentar
radioatividade elevada, atingindo até cinco vezes o
background regional (Mendonça et al., 1987).

Ao microscópio mostram-se ineqüigranulares,
com textura granolepidoblástica, contendo gran-
des cr is ta is subeuedra is a longados de
K-feldspato e plagioclásio, associados a quartzo,
biotita e epídoto. A microclina exibe inclusões de
plagioclásio e biotita, indicando uma cristalização
posterior. O plagioclásio ocorre em pequenos e
grandes cristais, às vezes saussuritizados para
epidoto e sericita.

Supõe-se, com base em suas relações de conta-
to, que sua colocação se deu durante a deposição
dos litótipos do Grupo Orós.

2.7.4 Deformação e Metamorfismo

Observações de campo mostram que as rochas
componentes dessa unidade foram submetidas a
três fases principais de deformação, concordando
com o descrito por Sá et al. (1988). A fase mais anti-
ga, melhor representada nos metapelito-psamitos,
exibe uma foliação incipiente, definida pela orienta-
ção de micas, com dobras dificilmente identifica-
das e provavelmente se desenvolveu sob condi-
ções de fácies xisto-verde. A segunda, responsá-
vel pela principal foliação metamórfica impressa,
gerou dobras isoclinais a recumbentes, mais facil-
mente identificáveis. Se desenvolveu sob condi-
ções metamórficas variando de fácies xisto- verde,
com granada e biotita, até fácies anfibolito, com es-
taurolita e andaluzita. A última fase está diretamen-
te relacionada às zonas de cisalhamento dúctil, de
caráter dextral, que, em muitos locais, obliteraram
totalmente as estruturas pretéritas. Atingiu fácies
xisto-verde.

2.8 Grupo Cachoeirinha (Unidade 12h)

2.8.1 Considerações Preliminares

O subitem 2.1.5 contém um resumo sucinto das
informações referentes a essa unidade, no que se
relaciona à conceituação, constituição litológica,
geocronologia e ás deformações tectônicas.

Nos tratos da Folha Iguatu, o Grupo Cachoeiri-
nha tem representatividade bastante restrita, limi-
tando-se a uma área de reduzidas dimensões, no
seu extremo-sudeste. Está representado, principal-
mente, por metassedimentos (filitos, xistos e meta-
renitos), aos quais se associam raros horizontes
descontínuos de prováveis metavulcânicas, repre-
sentadas por clorita-albita xistos.

Os litótipos constituintes dessa unidade assen-
tam-se, discordantemente, sobre ortognaisses graní-
ticos do Proterozóico Inferior, através de contatos tec-
tônicos, marcados por zonas de cisalhamento dúctil.

No presente trabalho, sugere-se sua correlação
com o Grupo Orós, levando em consideração sua
constituição litológica, grau metamórfico e estado
deformacional, uma vez que os dados sobre geo-
cronologia ainda são bastante escassos.

2.8.2 Litótipos Predominantes

Observa-se na sua área de exposição uma am-
pla predominância de metassedimentos pelíticos,
representados por biotita-clorita xistos, serici-
ta-clorita xistos e clorita xistos, de coloração varian-
do de cinza a cinza-esverdeado, granulometria fina
a média, finamente foliados, exibindo acentuada
xistosidade. Em alguns locais observam-se segre-
gações quartzosas, que funcionam como excelen-
tes marcadores de seus estilos deformacionais.
Apresentam, como pricipais constituintes mineraló-
gicos, as micas (biotita, sericita, clorita e, mais su-
bordinadamente, moscovita) e quartzo.

Encontram-se também, intercalados nos meta-
pelitos, corpos lenticulares de quartzitos micáceos,
localmente exibindo contatos gradacionais, suge-
rindo variações laterais de fácies. São rochas de
coloração esbranquiçada a rósea, granulação fina
a média, foliadas, formadas por quartzo, moscovita
e, raramente, feldspato.

Os raros horizontes descritos como prováveis
metavulcânicas são representados por rochas de
coloração cinza-esverdeado, granulação fina a
muito fina, dificultando muitas vezes a identificação
de seus constituintes mineralógicos, nas observa-
ções com lupa de bolso.
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No que se relaciona à deformação e metamorfismo,
considere-se o que foi descrito para o Grupo Orós.

2.9 Granitóides do Proterozóico Superior
(Unidades 9 a 11)

2.9.1 Considerações Preliminares

As rochas plutônicas relacionadas ao Ciclo Bra-
siliano foram agrupadas em três categorias princi-
pais, caracterizadas basicamente por suas rela-
ções com o funcionamento das importantes zonas
de cisalhamento dúctil que afetaram os terrenos
pré-cambrianos contidos na folha trabalhada. A pri-
meira é representada pelos granitóides cedo- a
sin-tectônicos (11a,b), que chegam a formar
plútons de dimensões sub a batolítica, geralmente
orientados segundo as direções NE-SW e
NNE-SSW. Seguem-se os granitóides tardi- a
pós-tectônicos (10), de representatividade tam-
bém importante na região, constituindo corpos de
dimensões mais reduzidas, ao nível de stocks, de
formas geométricas variando de ligeiramente cir-
culares a alongadas, segundo a direção preferen-
cial NE-SW. Por fim, ocorrem os granitóides
pós-tectônicos, de pouca representatividade, for-
mando corpos de dimensões reduzidas, estrutural-
mente discordantes das encaixantes.

A figura 2.18 mostra a distribuição dos principais
corpos de rochas plutônicas cartografados na Fo-
lha Iguatu e a tabela 2.3 fornece um resumo das
principais características desses granitóides.

2.9.2 Granitóides Cedo- a Sin-Tectônicos
(Unidade 11a,b)

Constituem os tipos de maior expressão afloran-
te na região, com extensas áreas de exposição lo-
calizadas na metade oeste da folha, notadamente
nas faixas compreendidas entre as cidades de Sa-
boeiro e Aiuaba, Assaré e Tarrafas, e nas proximi-
dades de Tauá (2.18).

De maneira geral formam corpos heterogêneos,
fortemente foliados nas suas porções mais margi-
nais e envolvem mais de uma geração de magma,
destacando-se três fácies petrográficas principais,
classificadas conforme informações fornecidas por
análises modais aproximadas (tabela 2.8), aplica-
das ao diagrama de Streickeisen (1973), compati-
bilizadas com as classificações baseadas em aná-
lises químicas (Streickeisen & Le Maitre, 1979 e De-
bon & Le Fort, 1983): uma, predominantemente

porfirítica, mais abundante, constituída por grano-
dioritos, granitos, monzonitos, quartzo monzonitos,
caracterizando-se pela presença de megacristais
de feldspato potássico e plagioclásio dispersos
numa matriz rica em biotita e hornblenda (11a);
uma, mesocrática, englobando inúmeros enclaves
dioríticos a quartzo-dioríticos dispersos na fácies
porfirítica (11b); e uma, eqüigranular, de granula-
ção mais fina, formada principalmente por granitos
intrusivos nas duas outras fácies citadas anterior-
mente, constituindo corpos de dimensões reduzi-
das, não representáveis na escala deste trabalho.

Essa variação faciológica também se reflete, de
certa forma, nos mapas de interpretação dos da-
dos aeromagnetométricos, onde se observa que,
as áreas ocupadas pelos tipos constituintes da fá-
cies mesocrática se caracterizam pela presença
de um relevo magnético mais movimentado do que
o observado nas regiões de exposição dos termos
representativos das outra duas fácies.

Os exemplares da fácies porfirítica se apresen-
tam como rochas de coloração cinza, com pontua-
ções róseas, porfiríticas, com fenocristais de feldspa-
to potássico e plagioclásio, de dimensões centimé-
tricas, variando de 2 a 4cm, podendo, no entanto,
atingir até 10cm (proximidades da localidade Mel),
inseridos numa matriz constituída essencialmente
por biotita, hornblenda e quartzo.

Os granodioritos exibem uma constituição mine-
ralógica formada por plagioclásio, quartzo, biotita,
hornblenda e feldspato potássico. Sua textura é xe-
nomórfica granular. O plagioclásio ocorre em cris-
tais xenomórficos, com zonação e alteração para
epídoto, contendo inclusões de biotita e quartzo. A
microclina se apresenta em grandes cristais, mos-
trando bordas desgastadas, com substituição e al-
bitização. O quartzo mostra forte extinção ondulan-
te e, localmente, recristalização em subgrãos. A bio-
tita forma palhetas agregadas, de pleocroísmo
marrom-escuro, associadas a grandes cristais de
titanita. Têm suas principais áreas de exposição
nas regiões de Saboeiro e Assaré.

Na localidade Mel ocorre um tipo especial dessa
fácies, onde se tem uma rocha de coloração cinza,
com megacristais de feldspatos atingindo até 10cm.
Aí predominam os tipos petrográficos representados
por hornblenda-biotita granito pórfiro, hornblen-
da-biotita granodiorito pórfiro e biotita granodiorito.

Os termos monzoníticos apresentam uma colora-
ção róseo-acinzentada, granulação média a grossa,
com leve foliação dada pela orientação da biotita
e/ou anfibólio. São constituídos por feldspato potás-
sico e plagioclásio em proporções mais ou menos
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equivalentes; biotita, anfibólio e quartzo, em grãos
intersticiais. O plagioclásio tem composição entre o
oligoclásio cálcico e a andesina. Contêm biotita pri-
mária e secundária, formada a partir do anfibólio.

Nos granitos, o anfibólio está presente em quan-
tidade irrisória, em torno de 5% ou menor. Os me-
gacristais idiomórficos são de feldspato potássico.

Os tipos da fácies mesocrática formam megaen-
claves, preferencialmente nas bordas dos corpos
maiores, e são representados principalmente por
dioritos e quartzo dioritos. Se apresentam como ro-
chas de coloração cinza-escuro a esverdeada,
com pórfiros de feldspatos esbranquiçados e alon-
gados segundo a foliação, constituídas por plagio-
clásio, biotita, hornblenda, quartzo e pouco feldspa-
to potássico. Em lâmina delgada exibe textura blas-
toporfirítica, composta por pequenos e grandes
pórfiros de feldspatos contornados por uma matriz
de quartzo, biotita e hornblenda. O plagioclásio
ocorre em cristais ripiformes, orientados ou não,
mostrando suas geminações típicas, contendo, às
vezes, inclusões de apatita e titanita. O anfibólio
apresenta-se com um pleocroísmo verde intenso e
alterado para biotita e tremolita-actinolita. Estão
muito bem representados nas regiões de Saboeiro,
nas proximidades de Quincuncá e a sul de São Bar-
tolomeu.

Por fim, os representantes da fácies de granula-
ção mais fina, se caracterizam por apresentar uma
foliação mais incipiente, coloração cinza-claro e
pelo seu caráter intrusivo nas duas fácies descritas
anteriormente. Geralmente formam corpos peque-
nos e constituem uma fácies mais tardia em relação
às outras. Se encontram sob a forma de diques e
sheets. A maioria de seus contatos são bruscos,
podendo, no entanto, apresentarem-se difusos e
até mesmo gradacionais. São compostos por
quartzo, feldspato e biotita.

Em resumo, o conjunto aqui descrito, forma uma
série calcialcalina granodiorítica, com granodiori-
tos dominantes, além de granitos e quartzo dioritos
subordinados.

2.9.3 Granitóides Tardi- a Pós-Tectônicos
(Unidade 10)

Formam corpos de dimensões variadas, formas
predominantemente ovaladas, muitas vezes extre-
mamente alongadas, alinhados preferencialmente
segundo a direção NE-SW, subparalelos às princi-
pais direções das zonas de cisalhamento (figura
2.18). São intrusivos em distintos litótipos das uni-
dades do Proterozóico Inferior. Os seus corpos
mais extensos estão inseridos no quadrante SE da
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Tabela 2.8 – Composição mineralógica estimada dos granitóides neoproterozóicos cedo a sin-tectônicos.

Amostra (FP)

Minerais
39* 83 87 98 101 112* 226* 229* 244* 260* 261*

Quartzo 30 20 17 17 32 19 10 19 21 4 16

Plagioclásio 12 31 31 16 26 33 41 20 22 29 15

K-feldspato 45 40 10 48 40 15 7 40 31 28 43

Biotita 10 8 41 TR 8 25 25 TR 23 16 5

Moscovita TR TR TR – – – – – TR – –

Hornblenda – – – 12 – – 12 8 – 19 17

Epidoto – – TR TR TR TR – TR TR TR –

Sericita TR TR TR – TR TR TR – TR – –

Apatita – – TR – – TR TR – – TR –

Zircão TR – TR – TR TR TR TR TR TR TR

Titanita – – – TR TR TR TR TR – – –

Tremolita/Actinolita – – – – – – TR – – – –

Allanita – – – – TR – – – – – –

Clorita – – – – – – – – – – –

Carbonato – – – – TR – TR – – – –

Magnetita TR TR TR TR – – TR TR – TR TR

* Amostras analisadas quimicamente.



folha mapeada, onde chegam a atingir dimensões
sub-batolíticas. Localmente podem se apresentar
como diques, conformáveis ou não à foliação im-
pressa na encaixante. Nas bordas mais externas
dos seus corpos intrusivos exibem uma foliação in-
cipiente, representada mais pela orientação dos
seus minerais; já nas partes mais internas, se apre-
sentam bastante homogêneos.

Petrograficamente são representados, principal-
mente, por biotita granitos eqüigranulares, de colo-
ração cinza-claro, granulação fina a média.

A tabela 2.9 mostra a composição modal aproxi-
mada de alguns espécimes desses granitóides.

Em algumas lâminas delgadas revelaram textu-
ras variando de granoblástica a xenomórfica gra-
nular e uma constituição mineralógica representa-
da por feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e
biotita, além dos acessórios: titanita, opacos e zir-
cão. Os cristais de plagioclásio são subeuédricos a
anédricos, geralmente com núcleo alterado para
argilominerais e sericita, algumas vezes contendo
inclusões de biotita. Em alguns exemplares se ob-
servam bordas albíticas em torno dos feldspatos e
uma importante freqüência de pertitas de substitui-
ção e de mirmequitas, indicando um processo de
albitização nos estágios finais de recristalização.

2.9.4 Litogeoquímica

Os padrões litogeoquímicos das rochas ácidas do
Proterozóico Superior da Folha Iguatu estão basea-
dos nos dados químicos, constantes na tabela 2.10,
provenientes das análises feitas em 13 amostras.

Entre esses litótipos predomina um subconjunto
de rochas consideradas como tardi- a
pós-tectônicas, que se posicionam preferencial-
mente no grupo superior e adentram também na
parte superior do segundo grande grupo do den-
drograma do cluster tipo Q-MODE da figura 2.19,
elaborado a partir dos coeficientes de distância eu-
clideana dos percentuais dos óxidos dos elemen-
tos maiores. Elas apresentam altos percentuais de
SiO2, K2O e Na2O, e baixos de MgO, CaO e de
FeO+Fe2O3. Os percentuais de TiO2 são também
baixos e guardam alguma relação inversa com os
valores de SiO2. Tal óxido pode, de certa forma, ser
utilizado como parâmetro de diferenciação destas
rochas, sobretudo dos espécimes classificados,
petrograficamente, como granitos, stricto sensu, e
alcalifeldspato sienito; ou, do ponto de vista quími-
co-mineralógico, como quartzo sienito, conforme
indicado no diagrama R1 - R2 de La Roche (1980)
(figura 2.20). Os percentuais de Al2O3 giram em tor-
no de 13% e, de acordo com o diagrama A-B de De-
bon & Le Fort (1983), todas as amostras plotam no
domínio dos granitóides metaluminosos, sendo
subsaturados em relação ao Na2O e ao CaO, do
que resulta na formação de acmita e wollastonita
normativas.

Em coerência com estes padrões de óxidos, há
neste subconjunto, maior enriquecimento em
quartzo normativo, sendo bem elevados os valores
dos índices de diferenciação (ID) e baixo, os índi-
ces normativos de coloração (INC), o que demons-
tra tratar-se de rochas bem evoluídas. Os índices
petrogenéticos IP (K2O/Na2O) são superiores a 1,
caracterizando a natureza eminentemente potássi-
ca dessas rochas.

As análises modais, quando plotadas no dia-
grama Q-A-P, de Lameyre & Bowden (1982) (figu-
ra 2.24) indicam tratar-se de rochas granitóides de
fusão crustal e de natureza calcialcalina monzoní-
tica, rica em potássio, havendo também, variação
para o tipo de médio potássio calcialcalino grano-
diorítico.

Os elementos-traço apresentam concentrações
bastante variadas, tanto ao nível dos LILE – elemen-
tos litófilos de grande raio iônico (Ba, Sr e Rb), como
os voláteis (Li e F) e os HFSE – elementos de alto
campo de força (Y e Zr). Não obstante a dispersão
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Tabela 2.9 – Composição mineralógica estimada dos
granitóides neoproterozóicos tardi- a pós-tectônicos.

Amostra (FP)

Minerais
44* 179* 194D* 205* 221 259* 376

Quartzo 16 23 32 17 20 20 37

Plagioclásio 25 19 18 25 32 25 18

K-feldspato 34 42 43 33 27 40 25

Biotita 20 12 5 20 17 5 20

Moscovita – TR – – – – –

Hornblenda – – – – – 2 TR

Epidoto – – – TR – – –

Sericita TR TR – TR TR – TR

Apatita – – – – TR – –

Zircão TR TR – TR TR TR TR

Titanita TR – – – TR TR TR

Tremolita/Actinolita – – – – – TR TR

Allanita TR – – – – – –

Clorita – TR – TR – – –

Carbonato – – – – – – TR

Magnetita TR – TR – – TR TR

* Amostras analisadas quimicamente.
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Tabela 2.10 – Dados químicos de ortognaisses granitóides do Proterozóico Superior (Brasiliano).

AMOSTRAS 39 194D 259 244 124 179 44 205 229 261 112 226 260
SiO2 75,00 74,40 72,10 71,80 71,60 71,20 71,00 70,30 67,50 64,20 63,90 62,00 61,10
Al2O3 12,30 13,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,70 14,20 15,10 16,10 16,10 15,10 18,00
Fe2O3 1,10 0,74 1,40 1,40 0,54 0,97 1,10 1,30 1,80 3,00 2,00 1,80 2,20
FeO 0,14 0,05 0,20 0,70 0,20 0,70 1,40 1,20 0,70 2,30 1,80 2,40 3,20
MnO 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,08 0,06 0,09
MgO 0,50 0,60 0,01 0,50 0,50 0,70 1,20 0,50 0,80 0,70 1,90 3,40 1,10
CaO 1,10 1,00 0,84 1,50 0,84 1,80 1,50 1,50 1,70 2,00 2,90 3,60 2,20
Na2O 3,50 4,10 4,80 4,60 4,20 3,50 3,80 3,50 4,60 5,10 4,10 4,20 5,90
K2O 6,10 5,60 6,10 4,10 7,30 5,30 5,10 5,80 6,10 5,10 5,10 5,20 4,40
TiO2 0,10 0,01 0,10 0,31 0,21 0,21 0,42 0,31 0,31 0,73 0,73 0,73 0,78
P2O5 0,02 0,03 0,03 0,10 0,08 0,07 0,10 0,13 0,14 0,20 0,23 0,05 0,20
H2O 0,20 0,17 0,30 0,20 0,20 0,20 0,00 0,30 0,30 0,08 0,30 0,30 0,20
P.F. 0,66 0,36 0,28 0,74 2,60 1,10 0,68 1.20 0,51 0,36 0,70 0,67 0,44
TOTAL 100,09 99,93 100,11 99,44 99,90 98,88 99,35 99,07 99,08 99,60 99,14 98,84 99,37
Ba 400 620 400 600 3.000 235 1.520 2.600 3.150 5.500 1.180 3.450 5.300
Sr 60 209 50 175 605 40 245 385 1.200 280 500 1.335 375
Li 15 4 5 48 2 49 44 15 13 8 44 25 22
F 1.950 – 350 430 140 200 590 180 210 330 590 490 430
Zr 355 15 359 155 15 249 403 310 15 672 383 202 372
Y 131 68 7 5 5 5 18 5 5 27 90 5 14
Rb 547 251 162 273 199 374 234 214 127 73 162 165 60
Zr/Y 2,71 0,22 51,29 31,00 3,00 49,80 22,39 62,00 3,00 24,89 4,26 40,40 26,57
qz 30,25 27,92 20,36 26,79 18,91 26,35 24,68 24,29 15,41 9,68 12,53 6,57 2,83
or 36,09 33,17 36,12 24,42 43,27 31,74 30,34 34,70 36,49 30,31 30,49 31,19 26,22
ab 29,34 34,78 39,19 39,22 32,50 30,01 32,37 29,99 39,41 43,40 35,10 36,07 50,34
an 0,00 1,08 0,00 6,01 0,00 7,48 5,29 5,98 2,57 6,00 10,58 7,09 9,69
di 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,87 1,23 0,56 0,00 2,22 1,93 8,48 0,00
hy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 3,44 1,66 0,00 3,26 4,47 6,39 5,71
w 2,23 1,54 1,66 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
ac 0,27 0,00 1,36 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mt 0,26 0,23 0,45 1,47 0,00 1,43 1,61 1,91 1,47 3,25 2,93 2,65 3,22
il 0,19 0,02 0,19 0,59 0,40 0,40 0,80 0,60 0,60 1,39 1,40 1,41 1,49
hm 0,83 0,58 0,62 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ap 0,05 0,07 0,07 0,24 0,19 0,17 0,24 0,31 0,34 0,48 0,55 0,12 0,48
ID 95,68 95,87 95,64 90,43 94,68 88,10 87,38 88,98 91,31 83,39 78,12 73,82 79,40
RA 0,50 0,57 0,66 0,54 0,55 0,41 0,48 0,42 0,53 0,55 0,40 0,42 0,49
IP 1,74 1,37 1,27 0,89 1,74 1,51 1,34 1,66 1,33 1,00 1,24 1,24 0,75
INC 0,26 1,31 0,45 7,50 2,83 9,77 8,13 8,45 0,04 11,48 15,44 18,22 12,90
La – 7,23 – – – – – – – – – – –
Ce – 24,98 – – – – – – – – – – –
Nd – 7,41 – – – – – – – – – – –
Sm – 1,91 – – – – – – – – – – –
Eu – 0,21 – – – – – – – – – – –
Gd – 2,12 – – – – – – – – – – –
Dy – 2,87 – – – – – – – – – – –
Ho – 0,57 – – – – – – – – – – –
Er – 1,49 – – – – – – – – – – –
Yb – 1,71 – – – – – – – – – – –
Lu – 0,23 – – – – – – – – – – –
(La/Yb)N – 2,86 – – – – – – – – – – –
(La/Sm)N – 2,38 – – – – – – – – – – –
(Gd/Yb)N – 1,24 – – – – – – – – – – –
Eu/Eu* – 0,32 – – – – – – – – – – –
SUM (ETR) – 50,73 – – – – – – – – – – –

39: BT GRANITO FOLIADO; 194D: BT LEUCOGRANITO FOLIADO; 259: GRANITO; 244: BT ORTOGNAISSE GRANÍTICO; 124: HB-K FELDSPATO SIENITO
FOLIADO; 179, 205: BT GRANITO FOLIADO; 44: BT ORTOGNAISSE GRANÍTICO; 229: GRANITO FOLIADO; 261: HB ORTOGNAISSE GRANÍTICO;
112: GRANODIORITO; 226: METAQUARTZO MONZODIORITO; 260: QUARTZO MONZONITO FOLIADO.
OBS.: TODAS AS AMOSTRAS TÊM SIGLA FP.

PARÂMETROS PETROQUÍMICOS
ID = ÍNDICE DE DIFERENCIAÇÃO DE THORNTON & TUTTLE (1960): (qz+ab+or+an+ne+kp+lc);
RA = RAZÃO DE ALCALINIDADE DE WRIGHT (1969): (Al2O3+CaO+Na2O+K2O)/ (Al2O3+CaO) – (Na2O+K2O);
IP = ÍNDICE PETROGENÉTICO DE ENGEL et al. (1974): K2O/Na2O;
INC = ÍNDICE NORMATIVO DE COLORAÇÃO DE IRVINE & BARAGAR (1971): ol+by+di+mt+il+hm.



dos valores destes elementos, o Rb tende a ser alto
e, aliado aos valores de Ba, K2O e Zr, parece indi-
car a presença marcante de biotita e de feldspato
potássico nessas rochas. Por outro lado, as con-
centrações mais baixas de Sr coincidem com os
percentuais mais reduzidos de CaO e de anortita
normativa, refletindo assim, a presença menos ex-
pressiva de plagioclásio.

Apenas a amostra FP-194D foi analisada para os
elementos terras-raras e os dados indicam baixo
fracionamento desses elementos (La/Yb)N, forte
anomalia de európio e padrões quase horizontais,
tanto dos elementos leves quanto dos pesados,
além de baixa concentração dos elementos totais.
Na figura 2.21B a curva desta amostra tem padrão
do tipo asa de passarinho (swing bird ), semelhante
àquele de rochas graníticas do tipo A, ou seja, ro-
chas anorogênicas.

O segundo subconjunto de plutonitos brasilia-
nos, considerados como cedo- a sin-tectônicos,
possui um número menor de amostras analisadas,
somente cinco exemplares. Variam, petrografica-
mente, de granitos a quartzo monzonitos, passan-
do por granodioritos e quartzo monzodioritos. No
diagrama R1-R2 de La Roche (1980) (figura 2.20)
correspondem a quartzo sienitos.

Neles se constata percentuais baixos de SiO2, ao
lado de valores altos de Al2O3, FeO+Fe2O3, CaO,
MgO e TiO2. Apesar desta tendência mais interme-
diária, ainda permanecem elevados os percentuais
de Na2O e K2O, com o predomínio deste último.
Para todas as amostras, exceto FP-260, o índice
petrogenético é igual ou superior a 1. Os espéci-
mes aqui considerados se distribuem ao longo de
todo o segundo grupo do dendrograma referido an-
teriormente, e se confundem com os granitóides do
Proterozóico Inferior.

À semelhança dos tipos tardi- a pós-tectônicos,
são metaluminosos, apresentando, no entanto, ma-
iores índices normativos de coloração (INC), coe-
rente com os altos valores modais de hornblenda e
biotita.

Mostram-se bastante dispersos no diagrama
Q-A-P (figura 2.24), com amostras se distribuindo
ao longo de distintos trends, conforme definidos
por Lameyre & Bowden, variando desde o calcial-
calino monzonítico (alto potássio), correspondendo
à maioria das amostras, passando pelo trondhjemí-
tico (baixo potássio) e pelo granodiorítico (médio
potássio). É possível que esta dispersão seja resul-
tante da interação de magmas de composições
ácida e básica, gerando termos intermediários.

Entre os elementos-traço destacam-se os altos va-
lores de Ba e Sr, compatíveis com os percentuais
mais elevados de CaO, de albita e anortita, tratan-
do-se, assim, de rochas ricas em plagioclásio. Por
outro lado, os conteúdos de Rb são, de modo geral,
mais baixos, quando comparados com os do sub-
conjunto de granitóides tardi- a pós-tectônicos. Mais
uma vez, parece que se confirma o registro de intera-
ção entre magmas de distinta natureza ou, mesmo,
de processo metassomático, posto que, a despeito
da maior abundância de plagioclásio e de hornblen-
da, contatam-se também, altos valores de K2O.

Por fim, baseado nas informações descritas an-
teriormente, pode-se chegar às seguintes conclu-
sões sobre as rochas granitóides brasilianas pre-
sentes na Folha Iguatu:

– Se caracterizam pela abundância de rochas
graníticas, stricto sensu, embora ocorram também
tipos de composição intermediária, notadamente
no subconjunto classificado como cedo- a
sin-tectônico.

– Dois grupos podem ser identificados, em ter-
mos dos óxidos dos elementos maiores. O primeiro,
correspondente aos granitóides tardi- a pós-tectô-
nicos, é integrado por rochas ricas em SiO2, K2O,
Na2O e pobres em MgO, CaO, FeO+Fe2O3, TiO2 e
Al2O3. O segundo, granitóides cedo- a sin-tectôni-
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1 – TOLEIÍTICO; 2 – CALCIALCALINO/
TRONDHJEMÍTICO (BAIXO K);

3 – CALCIALCALINO/GRANODIORÍTICO
(MÉDIO K);

4 – CALCIALCALINO MONZONÍTICO
(ALTO K);

5 – GRANITÓIDES ALUMINOSOS DE
PROVÍNCIAS ALCALINAS;

6 – ALCALINAS E PERALCALINAS;
7 – GRANITOS DE FUSÃO CRUSTAL.

Q

PA

– GRANITÓIDES BRASILIANOS CEDO- A SIN-TECTÔNICOS

– GRANITÓIDES BRASILIANOS TARDI- A PÓS-TRANSCORRENTES

– GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS CEDO- A SIN-COLISIONAIS

– GRANITÓIDES TRANSAMAZÔNICOS PRÉ-COLISIONAIS

Figura 2.24 – Diagrama Q-A-P de Streckeisen, utilizado
por Lameyre & Bowden (1982), aplicado às rochas

granitóides da Folha Iguatu.



cos, tem comportamento inverso, à exceção dos ál-
calis, que ainda permanecem elevados.

– Os termos mais evoluídos (granitóides tardi- a
pós-tectônicos) são metaluminosos, mesocráticos
e, excepcionalmente leucocráticos, calcialcalinos
monzoníticos. Enquanto que os de caráter interme-
diário (cedo- a sin-tectônicos) têm composições
que variam entre trondhjemítica e granodiorítica.

– As características químicas e mineralógicas
dessas rochas são compatíveis com os granitóides
do tipo I. Os termos mais evoluídos correspondem
aos granitos tardi- a pós-tectônicos e, os interme-
diários, aos cedo- a sin-tectônicos.

– A paleoambiência geotectônica desses grani-
tóides, à luz dos elementos-traço compatíveis e in-
compatíveis, seria semelhante aos de ambientes
modernos de arcos vulcânicos.

2.9.5 Granitóides Pós-Tectônicos (Unidade 9)

O único corpo desse granito cartografado na fo-
lha está situado na localidade de Cruz de Pedras, a
leste da cidade de Iguatu, porém foram observa-
dos alguns afloramentos desse litótipo a norte de
Cococi, onde são intrusivos em ortognaisses do
Proterozóico Inferior (figura 2.18).

São rochas eqüigranulares, de coloração carac-
teristicamente rósea a avermelhada, porfiróides,
com fenocristais de feldspato de dimensões centi-
métricas, aspecto isotrópico, formadas por quart-
zo, feldspato, biotita e, em proporções muito redu-
zidas, anfibólio.

Pelos seus aspectos petrográficos e modo de
colocação, são perfeitamente correlacionáveis aos
granitos do tipo Meruoca, de idade estimada em
torno de 512Ma, fazendo parte, portanto, do evento
magmático que marca o final do Ciclo Brasiliano.

Provavelmente relacionados aos pulsos finais
desse magmatismo, ocorrem, na região a oeste de
Tauá, uma profusão de diques alinhados preferen-
cialmente na direção NNW - SSE, constituídos por
rochas de composição ácida a básica. Algumas
vezes possuem dimensões bastante consideráve-
is, com espessura superior a 100m e extensão da
ordem de 3km. Formam cristas alongadas, facil-
mente destacáveis em fotografias aéreas. Preen-
chem zonas de fraturas e são formados pelos se-
guintes tipos petrográficos: dacitos, riodacitos, rió-
litos, andesitos e diabásio.

Os riólitos apresentam coloração rósea, granula-
ção fina, ocasionalmente grossa, e são constituídos
essencialmente por K-feldspato, quartzo e pouca
biotita. Ao microscópio, se apresentam como ro-

chas holocristalinas, granofíricas, algumas vezes
com textura granular porfirítica, formadas, basica-
mente, por feldspato potássico e quartzo.

Os dacitos têm coloração cinzenta, localmente
apresentam fenocristais imersos numa matriz afaní-
tica e são compostos por plagioclásio, quartzo,
hornblenda e biotita.

Possuem idade de cerca de 452Ma, conforme
mostrado por Brito Neves et al. (1974),em rochas
dacíticas da região de Cruzeta.

2.10 Grupo Rio Jucá (Unidades 6 a 8)

2.10.1 Considerações Preliminares

Deve o seu primeiro registro, em mapa, a Moraes
et al. (1962), que denominou de Eo-Paleozóico do
Rio Jucá, a uma seqüência de rochas anquimeta-
mórficas, formadas predominantemente por con-
glomerados, arenitos e folhelhos, com raras inter-
calações de calcários. Esses litótipos foram corre-
lacionados aos do Grupo Jaibaras por Cruz & Fran-
ça (1970). A terminologia, Formação Rio Jucá, foi
primeiramente utilizada por BRASIL/SUDENE/
ASMIC (1967), posteriormente retomada por Olivei-
ra et al. (1974), que subdividiram-a em duas fácies
distintas, uma arcosiana grosseira, incluindo con-
glomerados e brechas; e outra, mais pelítica, com
folhelhos, siltitos e arenitos, interdigitados com con-
glomerados.

No presente trabalho esses sedimentos, que
preenchem a Bacia transtensiva de Cococi, de ida-
de cambro-ordoviciana, foram englobados no Gru-
po Rio Jucá, subdividido nas formações: Angico
Torto, Cococi e Melancia, concordando com a idéia
adotada por Cavalcante et al. (1983).

Esses sedimentos ocupam uma área de dimen-
sões relativamente reduzidas, forma ligeiramente
romboédrica, no centro-oeste da folha, nas proxi-
midades da cidade de Cococi (figura 2.12).

Do ponto de vista tectônico, representa uma típi-
ca bacia pull-apart, desenvolvida sob regime
transtensivo, com origem relacionada a movimen-
tações ao longo de zonas de cisalhamento protero-
zóicas. Na Folha Iguatu está exposta toda a metade
oriental da bacia, com bons afloramentos ao longo
da estrada que liga Campos Sales a Tauá, notada-
mente no leito dos riachos: Jucá, da Camisa e dos
Pereiros. A seqüência se mostra dobrada, forman-
do uma ampla estrutura sinformal, mais ou menos
simétrica, com eixo na direção aproximada E-NE,
mergulhando para W-SW. As camadas mostram
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mergulhos em direção ao centro da bacia, com va-
lores variando entre 20° e 40°, acentuando-se nas
proximidades de zonas de falhas. Localmente po-
dem ser observados microdobramentos nos ter-
mos mais pelíticos, resultantes da presença de es-
forços compressivos localizados, durante a implan-
tação da bacia.

Nas bordas norte e sul os contatos com as uni-
dades subjacentes são marcados por falhas nor-
mais, enquanto que para leste, os sedimentos da
bacia repousam, normal e discordantemente, so-
bre ortognaisses do Proterozóico Inferior.

2.10.2 Litótipos Predominantes

Formação Angico Torto (Unidade 8)

Constitui a unidade basal do grupo e ocorre sob
a forma de uma faixa relativamente estreita borde-
jando toda a área ocupada pela bacia. Seu contato
superior com os sedimentos da Formação Cococi é
concordante, muitas vezes mostrando interdigita-
ção e, localmente, do tipo gradacional.

Litologicamente constitui uma fácies essencial-
mente psefítica, onde predominam conglomerados
polimíticos, brechas de falha, arenitos conglomerá-
ticos arcosianos, com intercalações subordinadas
de arenitos mais finos e siltitos, no topo. As cores
predominantes variam de vermelha a rósea. A
grande predominância é de rochas grosseiras,
com pouca organização estratigráfica, mal selecio-
nadas. Os termos conglomeráticos mostram uma
matriz arenosa cimentada por sílica, óxido de ferro
e carbonatos, provenientes da alteração dos feldspa-
tos, contendo seixos de diversos tamanhos, poden-
do atingir até 15cm, subangulosos a angulosos, de
granito róseo, gnaisses, xistos, quartzitos, quartzo
e outros tipos litológicos do embasamento cristali-
no.

Os arenitos arcosianos exibe uma coloração mais
esverdeada, predominância da fácies mais grossei-
ra, são mal selecionados com abundante presença
de feldspatos potássicos e plagioclásio, matriz caulí-
nica, muitas vezes calcífera. Próximo a zonas de fa-
lhas, se apresentam bastante silicificados.

Com base nas características dos sedimentos
descritos anteriormente e na natureza dos seixos
presentes nos níveis conglomeráticos, evidenciando
uma forte influência da litologia das rochas locais,
como área-fonte de sedimentos imaturos, deposi-
tados em condições de grande energia, com des-
níveis topográficos acentuados, caracterizam-se

como depósitos de fácies proximal de leques alu-
viais, associados a zonas de falha.

Formação Cococi (Unidade 7)

Constitui a unidade de maior área de exposição
da bacia, ocupando quase toda a sua porção cen-
tral e mostrando contatos gradacionais e/ou interdi-
gitados com as unidades sub e sobrejacentes.

Tem constituição essencialmente pelítica, com
subordinadas intercalações de níveis mais grossei-
ros. Suas melhores exposições se encontram ao
longo do riacho Jucá.

Os tipos litológicos mais comuns são folhelhos,
ardósias, siltitos calcíferos e argilitos, de coloração
variando de avermelhada à arroxeada. De uma ma-
neira geral, observa-se uma certa predominância
do material mais pelítico sobre os siltitos. Próximo
às zonas de falhas, ocorre uma maior concentração
de ardósia, que exibe coloração cinza a esverdea-
da, com mergulho forte, presença de superfícies
enrugadas, slickensides e silicificação.

A unidade inicia-se com um domínio de siltitos,
com esparsas intercalações de arenitos mais gros-
seiros; os termos mais finos se apresentam fina-
mente laminados, exibindo marcas de ondas. Mais
para cima, passam a predominar os termos mais
pelíticos, representados por folhelhos e argilitos de
coloração arroxeada, finamente laminados, micro-
micáceos, localmente calcíferos, às vezes corta-
dos por veios de quartzo e barita. Os argilitos que
se intercalam nos folhelhos são impuros e, em al-
guns locais, como nas proximidades de Cococi,
exibem planos de fraturas com mineralizações de
cobre (impregnações de malaquita). Próximo ao
topo, voltam a ocorrer horizontes de arenitos arco-
sianos, de granulação média a fina, coloração cre-
me. Constituem sedimentos representantes das fá-
cies mais distais dos leques aluviais.

Formação Melancia (Unidade 6)

Aflora somente numa pequena área localizada a
sul da cidade de Cococi. Representa uma fase de
reativação tectônica da bacia, gerando condições
deposicionais similares às dominantes durante a
deposição da Formação Angico Torto. Seu contato
com sedimentos da Formação Cococi é marcado
por uma discordância erosiva.

Do ponto de vista litológico predominam conglo-
merados, brechas e microbrechas, depositadas
em condições subaéreas.
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Os conglomerados são polimíticos, com predo-
minância de seixos de quartzo e de fragmentos de
rochas da unidade subjacente, o que os diferencia
dos conglomerados da unidade basal, onde a pre-
dominância é de seixos de rochas do embasamen-
to cristalino. A matriz é arenosa, média a grossa,
exibindo forte diagênese. Mais para o topo podem
ocorrer intercalações de leitos subordinados de
arenitos mais finos, siltitos e, até mesmo, termos
mais pelíticos.

2.10.3 Idade e Correlação

A idade cambro-ordoviciana atribuída aos litóti-
pos do Grupo Rio Jucá está baseada em sua corre-
lação com o Grupo Jaibaras, aceita pelos diversos
autores que estudaram a região. Outro fato que cor-
robora esta afirmação, é a presença, em seus con-
glomerados basais, de seixos de granitos similares
ao tipo Meruoca, de idade em torno de 512Ma.

2.11 Grupo Iguatu (Unidades 3 a 5)

2.11.1 Considerações Preliminares

No presente trabalho, a subdivisão do Grupo
Iguatu concorda, em parte, com a exposta por
Ghignone (1986; v. subitem 2.1.6), adotando-se, de
uma maneira informal, uma compartimentação em
três unidades (inferior, média e superior), que se
assemelha um pouco à proposta de Srivastava
(1990).

No âmbito da Folha Iguatu, os litótipos dessas
unidades preenchem bacias isoladas, de dimen-
sões variadas, conhecidas como: de Iguatu, Lima
Campos, Malhada Vermelha, Lavras da Mangabei-
ra (fig. 2.25), que fazem parte de um conjunto mais
amplo de bacias mesozóicas do Nordeste Brasilei-
ro, regionalmente implantadas num contexto de ro-
chas pré-cambrianas da Província Borborema.

Constituem um conjunto de pequenas bacias
pull-aparts, cuja formação acha-se relacionada à
reat ivação mesozóica da Plataforma
Sul-Americana, através da retomada de movimen-
tos ao longo de zonas de cisalhamento proterozói-
cas. Todos sofreram um basculhamento geral para
SE, de aproximadamente 10º.

Ocupam áreas facilmente destacáveis em ima-
gens de sensores remotos, onde se observa uma
região plana a suavemente ondulada, envolta por
outra, com ondulações bastante acentuadas, ocu-
pada por rochas do embasamento cristalino.

No que se relaciona à idade atribuída aos sedi-
mentos dessas bacias, os informes exibidos no su-
bitem 2.1.6, levam à adoção de um intervalo de
tempo entre o Jurássico Superior e o Cretáceo Infe-
rior.

Diante dos fatos expostos, preferiu-se atribuir-
lhes idade juro-cretácica, concordante com Gomes
et al. (1981), mas existindo dúvidas quanto à sua
extensão nos tempos jurássicos.

2.11.2 Litótipos Predominantes

Unidade Inferior (Unidade 5)

Acha-se exposta ao longo de uma estreita faixa,
notadamente na borda sul da Bacia de Iguatu, com
pequenas exposições no seu flanco norte. Não
aflora na Bacia Malhada Vermelha. Repousa dis-
cordantemente sobre rochas do embasamento
cristalino, através de contatos geralmente marca-
dos por falhas normais. Sua passagem para a uni-
dade sobrejacente é gradacional, marcada por
uma expressiva diminuição na granulometria dos
termos mais psamíticos e o aparecimento de hori-
zontes pelíticos. Nas bacias menores e nas man-
chas situadas nas margens do rio Bastiões, consti-
tui o único remanescente do Grupo Iguatu.

Litologicamente tem como principais compo-
nentes, arenitos médios e finos, com níveis mais
grosseiros a conglomeráticos, de coloração varian-
do de creme a avermelhada, com estratificação
cruzada acanalada de pequeno a médio porte.
Ocorrem intercalações de siltitos e argilitos aver-
melhados e esverdeados. Mais para o topo, esses
arenitos passam para tipos mais finos, intercalados
com horizontes de argilitos e siltitos, localmente
com finos leitos de margas calcíferas, às vezes fos-
silíferas.

Nas proximidades da localidade de José de
Alencar, na borda sul da Bacia de Iguatu, afloram
arenitos conglomeráticos, mal selecionados, de
coloração creme a avermelhada, onde, imersos
numa matriz arenosa, ocorrem seixos subangulo-
sos de quartzo, quartzitos e gnaisses. Estão em
contato discordante com litótipos do substrato cris-
talino.

Na região ocupada pela Bacia de Lavras da
Mangabeira, Priem et al. (1978) descreveram uma
seqüência formada, na sua porção mais basal, por
arenitos médios, ocasionalmente conglomeráticos,
com estratificação cruzada e intercalações de níveis
mais finos e horizontes de argilitos variegados. De-
tectaram ainda, a presença de uma camada relati-
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vamente estreita, espessura variando entre 1 e 8m,
de rocha básica, por eles classificada como ba-
salto, com contatos concordantes a subconcor-
dantes com a estratificação dos sedimentos. Mais
para o topo predominam arenitos mais finos, lami-
nados, alternando com leitos de material mais pelí-
tico, localmente calcífero, e subordinada presença
de termos mais grosseiros.

A espessura desses sedimentos varia bastante
de uma bacia para outra. Enquanto na Bacia de La-
vras da Mangabeira não ultrapassa 60m, nas bacias
de Lima Campos e Iguatu, chegam a atingir 400m,
em determinados locais.

Duas fácies deposicionais se destacam nessa
unidade (Srivastava, op. cit.), leque aluvial distal,
representada pelos níveis conglomeráticos; e fluvial
braided, mais predominante.

Unidade Média (Unidade 4)

Seus litótipos ocorrem somente nas bacias maio-
res, Iguatu, Lima Campos e Malhada Vermelha,

com boas exposições, notadamente nas margens
e leitos dos rios e riachos que cortam a região. Pre-
dominam sobre os demais e possuem uma espes-
sura que varia de 400 a 800m, de acordo com a ba-
cia em que se achem expostas.

Do ponto de vista litológico, se caracteriza pela
grande predominância de sedimentos pelíticos em
relação aos psamitos. Inicia-se por siltitos puros a
argilosos, de coloração variando de roxa a esver-
deada, com horizontes de margas carbonáticas va-
riegadas, aos quais se intercalam arenitos finos a
muito finos, localmente calcíferos, finamente lami-
nados ou formando pequenos bancos maciços,
com laminações cruzadas e marcas de ondas. É
bastante comum a presença de finos leitos de lami-
tos, contendo gretas de contração.

Na sua porção intermediária predominam argili-
tos e folhelhos, às vezes calcíferos, de coloração
esverdeada a variegada, alternando com siltitos e
arenitos finos. Esses folhelhos sugerem ambiente
deposicional um pouco mais profundo, já sob con-
dições redutoras.
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Figura 2.25 – Localização das bacias sedimentares mesozóicas da Folha Iguatu. 1 – Iguatu;
2 – Malhada Vermelha; 3 – Lima Campos; 4 – Lavras da Mangabeira; 5 – Bastiões.
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Mais para o topo, a predominância é de arenitos
finos e siltitos arenosos, variegados, finamente la-
minados, que vão gradando progressivamente
para termos mais grosseiros, diminuindo bastante
a ocorrência de horizontes mais pelíticos.

Constitui a unidade mais fossilífera de todo o
grupo, concentrados principalmente nas camadas
mais argilosas e calcíferas, representados por res-
tos de ostracóides, conchaostráceos, fragmentos
de vertebrados e vegetais.

Sugere-se para seus sedimentos uma deposi-
ção em sistema fluviolacustre, com distintas fácies
deposicionais, conforme observado em suas ca-
racterísticas gerais e associações litológicas.

Unidade Superior (Unidade 3)

Nesta porção voltam a predominar os termos
mais psamíticos. Seu contato com a unidade inferior
se faz de forma gradacional, notando-se somente
um certo aumento na granulometria de seus consti-
tuintes litológicos. Afloram nas Bacias de Lima
Campos, região sudeste, Iguatu, na sua parte mais
central, e na borda norte da Bacia de Malhada Ver-
melha. Sua espessura máxima, estimada em cerca
de 300m, está na Bacia de Lima Campos.

Começa com arenitos finos a médios, que gra-
dam para termos mais grosseiros a conglomeráti-
cos. Se assemelha muito, na sua litologia e ambiên-
cia deposicional, à unidade inferior. Mais para o
topo predominam arenitos grosseiros, de colora-
ção predominantemente creme, e conglomerados,
formando bancos espessos, com estratificação
cruzada tabular e acanalada. Localmente pode-se
encontrar, separando as camadas mais grosseiras
a conglomeráticas, horizontes de arenitos finos, sil-
titos e argilitos variegados.

Com base na textura, estruturas sedimentares e
composição mineralógica, Srivastava (1990) reco-
nheceu três litofácies predominantes: de leque alu-
vial, fluvial braided e de planície de inundação.

2.11.3 Evolução Tectono-Sedimentar

De acordo com os diversos caracteres descritos
nos itens anteriores, pode-se atribuir para as bacias
mesozóicas do médio Jaguaribe uma história evo-
lutiva marcada por períodos de intensa instabilida-
de tectônica, caracterizando intervalos com predo-
minância de regime torrencial, quando se deposita-
ram os sedimentos grosseiros a conglomeráticos,
típicos de sistemas deposicionais de leques aluvia-
is e fluvial braided. Esses períodos alternaram com

outros de maior estabilidade, dando condições à
formação de depósitos fluviolacustres e lacustres
(Silva Filho, 1992).

A figura 2.26 mostra uma correlação estratigráfi-
ca esquemática entre as principais bacias meso-
zóicas expostas na Folha Iguatu.

2.12 Diques Básicos Mesozóicos (db)

Na porção central da folha ora apresentada, é
bastante comum a presença de corpos filonianos,
na maioria das vezes preenchendo zonas de fratu-
ras de rochas básicas, representadas por diabásio
e/ou microgabro, relacionadas ao magmatismo Cea-
rá Mirim (v. subitem 2.1.6).

A esse respeito, Medeiros et al. (1989 e 1993)
chamam a atenção para a disposição de vários
desses corpos, constituindo um alinhamento de di-
reção aproximada NE-SW, com extensão de vários
quilômetros, iniciando-se nas proximidades do ria-
cho Tamanduá, a SW, passando pelas localidades
de Flamengo e São Paulo, e prosseguindo até pró-
ximo à serra do Moita, a NE. Alinhamento esse, com
importante realce nos mapas aeromagnéticos da
região.

Constituem rochas de coloração cinza-escuro,
granulação fina a média, homogêneas, faneríticas,
exibindo uma constituição mineralógica à base de
anfibólio, piroxênio e plagioclásio, localmente con-
tendo cristais de sulfetos metálicos.

2.13 Formação Moura (Unidade 2a)

Deve sua denominação a Cruz (1961), em refe-
rência aos sedimentos formadores da Chapada do
Moura, localizada entre Iguatu e José de Alencar,
que recobrem discordantemente os sedimentos
do Grupo Iguatu. Nessa localidade sua espessura
chega a atingir 50m.

É formada por depósitos sedimentares inconsoli-
dados, iniciando-se por conglomerado basal, poli-
mítico, de matriz arenosa grosseira, com seixos e
calhaus, de diâmetros de até 25cm, representados
por quartzo, quartzito e rochas cristalinas diversas.
Se apresenta fracamente cimentado por material
silto-arenoso, de coloração ligeiramente averme-
lhada. Os seixos variam de subangulosos a subar-
redondados. Esta unidade basal pode atingir, lo-
calmente, até 8m de espessura.

Seguem-se camadas de areias, siltitos e argilas
de coloração avermelhada, em bancos maciços,
muitas vezes com intercalações de areias grossei-
ras e conglomerados.
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Tem sua idade atribuída ao Tércio-Quaternário
por estar correlacionada à superfície de aplaina-
mento Velhas (King, 1956).

2.14 Coberturas Colúvio-Eluviais (Unidade 2b)

Tem sua principal área de exposição, cartografá-
vel na escala deste trabalho, no quadrante sudoeste
da folha, nas proximidades do açude Poço da Pedra.

Constituem formas de relevo caracterizadas por
amplos tabuleiros, limitados por escarpas mais ou
menos íngremes, gerando padrão de drenagem
aproximadamente radial, como ocorre na serra da
Quaresma. Também podem ocorrer como cobertu-
ras niveladas ao substrato cristalino, formando
manchas isoladas.

Oliveira et al. (1974) definiram estas feições
como manto de alteração das rochas cristalinas,
transformadas em material areno-silto-argiloso, in-
consolidado, localmente laterizado. Em alguns lo-
cais conserva restos da estrutura da rocha pretérita

e de veios de quartzo fragmentados, conservados
como relíquias dentro da massa decomposta.

Desta forma, esses depósitos formam um pacote
maciço, friável, formado basicamente por grãos de
quartzo angulosos a subangulosos, fracamente ci-
mentados por material silto-argiloso, de coloração
avermelhada a creme. Próximo ao topo ocorrem
fragmentos de laterita dispersos na massa rochosa.

São considerados de idade tercio-quaternária
pelas mesmas razões expostas para a Formação
Moura, descrita anteriormente.

2.15 Aluviões (Unidade 1)

No mapa geológico foram cartografadas somen-
te as faixas dos rios de aluvionamento mais de-
senvolvido, como de Jaguaribe e Bastiões, além dos
riachos do Machado e de São Miguel.

Os tipos de sedimentos encontrados nas alu-
viões variam de acordo com o estágio ao qual estão
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Figura 2.26 – Correlações estratigráficas entre as principais bacias sedimentares mesozóicas da Folha iguatu.
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relacionados os rios. Assim, nas áreas de relevo
mais acidentado, elas ficam restritas a estreitas fai-
xas preenchidas por areias muito grosseiras a cas-
calhos, com constante presença de blocos rola-
dos. Nos médios e baixos cursos, elas se tornam
mais amplas e são formadas por areias de granula-
ção fina a média, areias argilosas e, muitas vezes,
contendo horizontes de argilas.

Na região de Iguatu as aluviões ocupam expres-
siva área, onde, em muitos locais se desenvolve-
ram lagoas residuais temporárias ao longo da pla-
nície de inundação, originando importantes depó-
sitos de material argiloso que constituem, atual-
mente, importante fonte de matéria-prima para fa-
bricação de tijolos e telhas, de amplo emprego na
construção civil.
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3

GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

3.1 Comentários Gerais

Como exposto no item 2.1, a área delimitada pela
Folha Iguatu, SB.24-Y-B, insere-se na unidade geo-
tectônica denominada Província Borborema definida
por Almeida et al. (1977), (figura 2.1 e 3.1), estrutura-
da ao longo de uma história evolutiva multiepisódica,
envolvendo dois ou mais ciclos tectono-termais, o últi-
mo deles correspondente ao Brasiliano.

A complexidade estrutural da província é notória
em qualquer escala de observação.

Na escala de mapa, reflete-se na pluralidade de
um mosaico de blocos irregulares, onde estão jus-
tapostas, lado a lado, diferentes associações pe-
trotectônicas, oriundas de distintos níveis crustais
(inferior, médio e superior) , cujos limites são os lu-
gares geométricos de importantes zonas de cisa-
lhamento dúctil.

Na escala de afloramento, a geometria do defor-
mado é de igual modo complexa, refletindo não só
a interferência de estruturas dobradas, planares e
lineares, relacionadas a estágios distintos da evolu-
ção estrutural, como também as variações no esta-
do do strain, no curso de um único estágio.

O exame do conjunto dos elementos deforma-
dos, em meso e microescala, permitiu o reconheci-
mento de feições que podem ser imputadas a, pelo

menos, dois eventos tectônicos maiores. O mais
antigo, com assinatura da atuação de uma tectôni-
ca convergente com importante componente de
strain cisalhante em regime tangencial dúctil. E o
mais novo, claramente registrado através de um
elenco de estruturas condizentes com aquelas ge-
radas em cinturões de cisalhamento dúcteis a dúc-
til-frágeis, sob a égide de um regime convergente
do tipo transcorrente-oblíquo dextrógiro,

Com base nos dados geológicos disponíveis,
além de correlações com a geologia das regiões de
Pedra Branca (CE) e Caicó-São Vicente (RN) postu-
la-se um modelo para a evolução crustal protero-
zóica da área enfocada. Para tanto, assume-se
que os processos tectônicos operantes no Protero-
zóico Inferior resultaram da interação de placas li-
tosféricas, de modo semelhante ao preconizado
pela tectônica global para áreas fanerozóicas. E
mais, durante esse período que durou cerca de
700Ma, culminando com o Evento Transamazônico
(ca. 2.100 -1.800Ma) houve significativa geração
de crosta continental juvenil, materializada em ex-
tensivo e volumoso plutonismo tonalítico-granodio-
rítico calcialcalino, como acontece em alguns ar-
cos magmáticos modernos.

De acordo com a concepção de Moorbath
(1982) – uniformitarista apenas com relação às cau-
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sas dos processos tectônicos, e não uniformitarista
quanto aos seus efeitos – a área foi compartimenta-
da em três domínios ou blocos tectônicos, como
ilustrado na figura 3.2. A organização espacial e a
geometria atuais desses blocos foram moldadas
durante a tectônica transpressiva brasiliana que le-
vou ao fechamento da bacia de Orós – uma estrutu-
ra tipo rifte ensiálico de idade mesoproterozóica,
implantada ao longo de zona de fraqueza prévia.
No caso em questão, reaproveitando uma descon-
tinuidade crustal antiga, locus provável de orógeno
resultante da amalgamação de múltiplos arcos
magmáticos com fragmentos de supracrustais de
margem continental e remanescentes de provável
crosta oceânica, durante o Evento Transamazôni-
co.

Por último, cumpre registrar que as idéias aqui
expressas tiveram os seus fundamentos esboça-
dos por Cavalcante (1992), progrediram substanci-
almente graças à contribuição de Silva et al. (1993),
atingindo a concepção atual após repetidas dis-
cussões entre os integrantes da equipe do Projeto e
destes com os geólogos Inácio de Medeiros Delga-
do e Luiz Carlos da Silva.

3.2 Análise Geométrica e Cinemática das

Estruturas

Tomados juntos, o acervo bibliográfico mais re-
cente, a análise e interpretação de imagens de sen-
sores remotos mais as evidências de campo, a ma-
crogeometria dos elementos estruturais na área es-
tudada pode ser explicada como resultante da con-
vergência entre os blocos norte e sul da figura 3.2,
durante o Brasiliano. A direção presumível do vetor
movimento relacionado a essa dinâmica crustal
responsável pela implantação do sistema transcor-
rente/transpressivo no bloco central, foi segundo
NW-SE.

Por trás dessa aparente simplificação, a análise
estrutural (geométrica e cinemática) revela a pre-
sença de estruturas e feições geológicas outras,
não explicáveis pela atuação única do referido epi-
sódio tectônico. Como exemplos, citam-se a folia-
ção milonítica relacionada à uma tectônica de bai-
xo ângulo concomitante a metamorfismo da fácies
anfibolito superior e migmatização, exclusivos do
embasamento pré-Orós.

A conclusão óbvia a partir dessa constatação é
de que existe uma discordância estrutural entre as
supracrustais mesoproterozóicas da associação
vulcano-sedimentar de Orós e as do Grupo Ceará,

como postulado por Cavalcante (1987), Sá (1991),
entre outros. Ressalta-se, entretanto, que existem
interpretações divergentes (e.g. Caby e seguido-
res) que reconhecem apenas uma discordância
estratigráfica entre as duas associações . Segundo
este ponto de vista, a deformação e migmatização
teriam idade brasiliana.

Feitas tais considerações, optou-se neste traba-
lho por um modelo estrutural segundo o qual a his-
tória da deformação no Proterozóico transcorreu
em dois capítulos: i) Evento pré-Brasiliano, repre-
sentado pela deformação (Dn) e ii) Evento Brasilia-
no, com três fases de deformação (D1, D2 , D3) pro-
gressivas. Estas últimas apresentam, em linhas ge-
rais, características geométricas, cinemáticas e
metamórficas, semelhantes às descritas por Sá
(1991), para o Cinturão de Orós e embasamento
adjacente, no segmento arqueado, compreendido
entre José de Alencar (ramo E-W), e o paralelo, lo-
calizado a 24km a norte da cidade de Orós (ramo
N-S).

Os aspectos mais relevantes dessa evolução es-
trutural encontram-se sumariados na tabela 3.1. O
bloco diagrama correspondente à figura 3.3 ilustra
esquematicamente alguns aspectos da atual geo-
metria dos elementos estruturais e suas in-
ter-relações, no espaço da Folha Iguatu.

3.2.1 Evento Pré-Brasiliano

Esse evento desenrolou-se, muito provavelmente
no Proterozóico Inferior – Ciclo Transamazônico,
atingindo seu auge com a deformação Dn, à qual se
atribui, neste trabalho, o mesmo status do evento
maior. Isto porque os registros de outras possíveis
deformações peneconteporâneas foram modifica-
dos ou obliterados pelas deformações superpostas.

O principal elemento estrutural associado à Dn é
uma foliação (Sn), penetrativa em todo o embasa-
mento pré-Orós. Nos ortognaisses, depedendo do
estado do strain, caracteriza-se, ora pela orienta-
ção planar dos minerais placosos e pelo achata-
mento de grãos e/ou agregados minerais (foto 4)
ora, por um bandamento metamórfico subparalelo
aos limites litológicos (foto 8); e, de modo mais co-
mum, por tansposição do bandamento metamórfi-
co em diferentes graus de intensidade, até o limite
de milonitização plena. Existe, no entanto, a possi-
bilidade deste bandamento representar uma feição
composta resultante do redobramento e parelelis-
mo de um bandamento metamórfico prévio (Sn-1)
por Sn. A orientação geral de Sn é segundo a dire-
ção NE-SW, com variações para E-W e N-S. Seus
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mergulhos variam de suborizontais e verticaliza-
dos, para norte ou sul.

Nos afloramentos, os poucos exemplares de es-
truturas dobradas geradas em Dn, são representa-
dos por dobras isoclinais do tipo mostrado na foto
13, por zonas de charneiras disruptas em zonas de
intensa transposição, como ilustrado através das
fotos 12 e 15 e, mais raramente, por minidobras
complexas, algumas com geometria em bainha.

Os elementos lineares (Ln), ao contrário das do-
bras, são penetrativos por toda a área e encon-
tram-se bem marcados sobre Sn. Estão representa-
dos por lineações de interseção entre Sn e outras
estruturas planares mais novas e mais antigas. Ge-
ralmente apresentam alto rake em relação às su-
perfícies de foliação milonítica transcorrente (S3), o
que pode ser visualizado através da foto 13. Tam-
bém se fazem representar por lineações de estira-
mento e/ou mineral, marcadas por fitas de quartzo,
agregados quartzo-feldspáticos, biotita, hornblen-
da e, principalmente, por sillimanita.

Na Zona de Cisalhamento de Hebron, interpreta-
da como uma estrutura transpressiva brasiliana, fo-
ram observadas evidências da atuação de uma
tectônica tangencial mais antiga, materializada
através de uma lineação de estiramento mineral
(sillimanita e moscovita), em alto rake sobre Sn-S2.
Esta lineação contrasta com uma outra, também de
estiramento, marcada pela boudinagem de turmali-
na, só que, de baixo rake e associada genetica-
mente à tectônica transcorrente-transpressiva.

A análise dos indicadores cinemáticos, materiali-
zados essencialmente por formas sigmoidais (foto
15), boudinagem e porfiroclastos assimétricos não
é conclusiva quanto ao sentido da movimentação
de massas durante Dn. Isto, provavelmente, em fun-
ção das poucas observações efetuadas.

Abstraindo-se as modificações nas atitudes ori-
ginais das estruturas sin-Dn, impostas pelas defor-
mações mais novas, são pertinentes as seguintes
questões, fundamentadas na análise estrutural: i) a
deformação Dn processou-se em um regime tectô-
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Tabela 3.1 – Síntese da Evolução Geológica Regional.

Deformações Rochas
Envolvidas Metamorfismo Idade Cinemática de

Deformação Estruturas Atividades
Magmáticas Observações

EVENTO
PRÉ-BRASILIANO

Dn

– Ortognaisses
pré- e cedo- a
sin-colisionais.
– Supracrustais
do Complexo
Granjeiro

Fácies anfibolito
de grau médio a
superior, anate-
xia.

Eoproterozóico

Cisalhamento
tangencial

– Bandamento gnáissico, foliação
– Migmatíticas
– Lineações de interseção e estira-
mento
– Dobras isoclinais apertadas a trans-
postas

Associações magmáti-
cas complexas, incluin-
do tonalitos, granodiori-
tos e granitóides

ESTÁGIOS DE
SISTEMAS

RIFTES

Plutono-vulcano-
sedimentos Orós/
Cachoeirinha

Mesoproterozóico Extensional Vulcanismo fissural bi-
modal

EVENTO
BRASILIANO

D1

– Ortognaisses
pré- e cedo- a
sin-colisionais.
– Supracrustais
dos complexos
Granjeiro e Ceará,
e do Grupo Orós.

– Fácies xisto-
verde médio a
anfibolito médio.

Cisalhamento tangen-
cial

– Fraca foliação de biotita
– Raras dobras isoclinais e intrafoliais
sem raízes

D2

– Fácies xisto-
verde médio a
anfibolito supe-
rior

Neoproterozóico
Forte componente
tangencial em regime
dúctil

– Bandamento metamórfico
– Foliação milonítica
– Clivagem e foliação de transposição
– Clivagem de crenulação
– Dobras fechadas a isoclinais, com
charneiras espessadas.
–Zonas de cisalhamento contracional
(dominante) e extensional
– Lineações minerais, de interseção e
de estiramento

Veios pegmatóides

D3 Fácies xisto-verde
Cisalhamento trans-
corrente-transpressi-
vo dextrógiro

– Foliação milonítica
– Clivagem de crenulação/fratura
– Dobras normais a inclinadas, simétri-
cas a assimétricas
– Dobras tipo a e em baínha
– Zonas de cisalhamento transcorrente
de grande extensão
– Lineações minerais, de estiramento e
de eixos de crenulações

– Falhas transcorrentes e normais

– Intenso e extensivo
plutonismo granitóide,
variando de calcialcali-
no e alcalino

– Diques e sills de ro-
chas subvulcânicas e
vulcânicas félsicas

Essas transcorrências foram
reaproveitadas repetidas vezes
pelas deformações fanerozói-
cas. Como exemplo, cita-se a
formação da Bacia eopaleozói-
ca de Cococi, do tipo pull-
apart, relacionada a movimen-
tos transtensivos rúpteis, ao
longo da Zona de Cisalhamento
de Senador Pompeu.



nico compressivo, dúctil, com transporte de mas-
sas ao longo de zonas miloníticas de baixo ângulo;
ii) a direção do transporte tectônico, inferida a partir
da orientação da lineação de estiramento, foi apro-
ximadamente, segundo NNW - SSE. Na figura 3.3
estão representados, esquematicamente, alguns
aspectos desta deformação, inclusive uma vergên-
cia para SSE, definida arbitrariamente.

O metamorfismo sin-Dn, nos níveis crustais mais
profundos, atingiu o limite superior da fácies anfibo-
lito (isógrada da sillimanita), como representado na
figura 3.4. Não raro, ultrapassou esse limite, desen-
cadeando processos de migmatização e fusão par-
cial in situ , com geração de corpos tabulares de leu-
cogranitóides que intrudiram, indistintamente, os
ortognaisses da suíte TTG (fotos 9,12 e 14) e as su-
pracrustais do Grupo Ceará (foto 16).

3.2.2 Evento Brasiliano

Um dos principais problemas enfrentados pelos
geólogos estruturalistas em terrenos policíclicos, é
estabelecer uma relação de causa-efeito entre o
agente da deformação e o deformado. Ou seja, re-
lacionar uma ou um grupo de estruturas tectônicas
a um fenômeno ou evento tectônico.

Inerente à área estudada este problema é uma
realidade presente na maioria dos afloramentos do
embasamento pré-Orós. Por esse motivo, não é fá-
cil discriminar as estruturas relacionadas às fases
D1-D2 daquelas mais antigas geradas em Dn. A ri-
gor, quando o ambiente metamórfico é semelhante
em ambos os eventos, é praticamente impossível a
discriminação das estruturas, geradas num e nou-
tro caso, com base apenas no estilo, orientação e
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critérios de superposição. Principalmente, quando
todas elas encontram-se reorientadas e paraleliza-
das pelas transcorrências D3.

Tais singularidades explicam, em parte, as inter-
pretações díspares, nos trabalhos mais recentes,
quanto à evolução estrutural da área e regiões vizi-
nhas. Notadamente no que diz respeito aos aspec-
tos cinemáticos (orientação e/ou sentido do trans-
porte tectônico).

Nesse contexto, nos domínios da área investiga-
da, quer no embasamento pré-Orós, quer nas co-
berturas mesoproterozóicas, foi reconhecido um
elenco de estruturas pós-Dn , atribuídas ao desen-
volvimento do ciclo Brasiliano.

Estas, pelas suas características geométricas,
cinemáticas e metamórficas, foram interpretadas
como estágios distintos de um mesmo processo de
deformação progressiva, tal como representado
esquematicamente na figura 3.5.

Os estágios precoces dessa deformação (fases
D1-D2) imprimiram feições que evidenciam a atua-
ção de um regime tectônico convergente oblíquo,
dúctil, com translação de massas na direção apro-
ximada NNW-SSE ao longo de zonas miloníticas de
baixo ângulo. A movimentação ao longo destas zo-
nas de deformação concentrada foi facilitada pelo
reaproveitamento de antigas descontinuidades
dispostas na direção NE-SW. Na evolução do pro-
cesso deformativo ocorre uma variação progressi-
va no estado de strain, passando a prevalecer um
regime eminentemente transcorrente-transpressi-
vo dextrógiro (D3), em conseqüência de uma rota-
ção anti-horária do vetor convergência. Vale ressal-
tar que no ramo E-W do Cinturão de Orós predomi-
nam as transcorrências, enquanto no ramo N-S o
caráter transpressivo é mais notável.

Abstraindo-se, para efeito descritivo, o caráter
progressivo da deformação, são apresentadas a se-
guir as principais feições das estruturas relaciona-
das a cada um dos três estágios, separadamente.

D1 – Os registros do estágio inicial (D1) nos me-
tassedimentos de Orós, são marcados, segundo
Sá (1991), por uma fraca foliação de biotita preser-
vada, na maioria dos casos, em zonas de charnei-
ras de F2 ou entre bandas de dissolução-cristaliza-
ção de S2 onde se encontra geralmente crenulada
e transposta (figura 3.5). A direção original presu-
mível das charneiras de dobras F1 foi aproximada-
mente NE-SW; tais dobramentos, pelas relações de
superposição e orientação das lineações (lb1) ca-
racterizaram-se por superfícies axiais de alto ângu-
lo. A disposição atual, paralela ao trend E-W, em
grande parte da área investigada, deve-se a rota-

ções impostas por um binário dextrógiro quando da
implantação do regime transcorrente (D3). A figura
3.2 retrata essa situação.

D2 – No curso desse processo evolutivo, D2 re-
presenta um incremento em relação ao estágio an-
terior (D1). Os elementos planares e lineares molda-
dos em D2 trazem impressos registros da atuação
de uma tectônica com forte componente tangencial
em regime dúctil.

A foliação S2 é penetrativa regionalmente em to-
das as escalas de observação, e se faz representar
por diferentes tipos de clivagem de crenulação,
bandamento metamórfico, clivagem e foliação de
transposição e foliação milonítica. Onde a deforma-
ção D2 é mais forte, S2 é uma foliação composta
(S2-0), nas supracrustais de Orós, ou (S2-n) no em-
basamento pré-Orós.

Tais estruturas constituem as superfícies axiais
de sistemas de dobramentos assimétricos. Origi-
nalmente, isto é, retirando-se os efeitos das trans-
corrências D3, as estruturas dobradas F2 apresen-
tavam planos-axiais moderadamente inclinados a
recumbentes e eixos com fraco caimento para NE
ou SW.

Analisadas individualmente, as dobras F2 variam
de fechadas a isoclinais, são anisópacas com char-
neiras espessadas, retilineares e curvilineares.

Nos afloramentos são freqüentes padrões de in-
terferência em laço ( tipo 2 de Ramsay,1967), entre
dobras F2 e F3. No extremo - NW da folha desta-
ca-se uma macrofigura de interferência refletindo a
superposição de dobra F3 em F2.

Nas zonas de maior intensidade da deformação
D2, desenvolve-se uma lineação de estiramento so-
bre S2, em alto ângulo com a direção das charnei-
ras de F2, portanto de alto rake em relação a S2.
Esta lineação é marcada pelo alongamento de mi-
nerais e/ou agregados minerais recristalizados di-
namicamente , por budinagem de veios, da folia-
ção ou de corpos relativamente mais competentes,
além de estiramento mecânico de porfiroclastos de
feldspatos e outros minerais ou agregados.

De acordo com a orientação das lineações de es-
tiramento (lx2), os empurrões precoces associados a
D2, processaram-se segundo NNW-SSE. No bloco C
existem evidências pontuais de movimentos dirigi-
dos de SE para NW. No bloco A a direção do trans-
porte tectônico é ambígua, ora segundo ESE-WNW,
ora segundo NNW-SSE (figura 3.2). Entretanto, na
área estudada como um todo, percebe-se clara-
mente, através do carta geológico (v. anexos), que a
vergência estrutural desenhada pelas macrodobras
e atitude da foliação, é dirigida de NW para SE, no
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bloco norte, e o contrário (de SE para NW), no bloco
sul, configurando um padrão centrípeto em relação
ao bloco central. Uma explicação plausível para tal
fato, admite que o bloco central durante o fecha-
mento da bacia de Orós (estágio D2), comportou-se
como um segmento crustal relativamente estável em
relação aos outros dois blocos.

D3 – Neste capítulo da história estrutural ocorrem
significativas mudanças no regime de deformação
que passa a ter um caráter eminentemente trans-
corrente-transpressivo dextrógiro. Isto, em conse-
qüência da orientação relativa entre o vetor conver-
gência – rotacionado para a direção E-W – e o trend
regional NE das estruturas prévias.

Os processos tectônicos desencadeados a par-
tir de então, primam pelo caráter heterogêneo da
deformação, a qual se concentra ao longo de am-
plos e extensos sistemas de cisalhamento transcor-
rente, de extensão transcontinental (e.g. lineamen-
tos Patos e Pernambuco). Estes, exerceram papel
preponderante na reorganização da matriz estrutu-
ral da Província Borborema, como um todo, e re-
giões contíguas nos domínios do paleocontinente
Gondwana.

Dois importantes lineamentos transcorrentes es-
tão representados na área estudada. Um deles –
correspondente a um segmento da Megazona de
Cisalhamento de Senador Pompeu – secciona o
quadrante NW da folha segundo a direção NE–SW.

O outro, corta a área de leste a oeste, na sua por-
ção meridional, sendo representado pela zonas de
cisalhamento de Aiuaba e Tatajuba, subsidiárias
do Lineamento Patos.

A Zona de Cisalhamento de Senador Pompeu
(ZCSP) tem o seu traço retilíneo, em paralelismo
quase perfeito com o Lineamento Sobral-Pedro II.
Atravessa o Estado do Ceará desde o sopé da Cha-
pada da Ibiapaba, a SW, até o litoral, nas proximi-
dades de Beberibe. Ao longo do seu traçado trun-
ca, em ângulo próximo a 45°, as estruturas N-S, in-
clusive o ramo norte do Cinturão de Orós, que tem
geometria sigmoidal.

Assumindo que o virgamento do Cinturão de
Orós ocorreu no intervalo de tempo corresponden-
te à transição D2-D3, brasilianas, e não afetou a
ZCSP, é lógico concluir-se que esta última é uma
estrutura mais nova, provavelmente tardi-brasilia-
na, sendo posterior até mesmo aos lineamentos
E-W. Não obstante o seu caráter tardio, a ZCSP cor-
responde, segundo Caby et al. (1991), a um cintu-
rão milonítico de alta temperatura o qual controlou o
emplacement e a estruturação do batólito granítico
de Quixadá-Quixeramobim sob condições de

“amolecimento” termal da crosta. Estas feições
contrastam com as observadas ao longo do Linea-
mento Sobral-Pedro II, no noroeste do Ceará, onde
predominam cataclasitos e milonitos “frios”, e a pa-
ragênese mineral sin-cinemática é de fácies xis-
to-verde. Tudo isso vem confirmar o caráter extre-
mamente heterogêneo da deformação cisalhante
brasiliana, não só quanto à intensidade da defor-
mação, mas também quanto ao magmatismo e me-
tamorfismo associados.

Tais relações estão em acordo e dão suporte a
uma hipótese de abrangência regional sobre a evo-
lução dos principais lineamentos transcorrentes do
nordeste oriental brasileiro, que é a seguinte:

i) os lineamentos de traçado retilíneo orientados
segundo NE-SW seriam os mais recentes, precedi-
dos no tempo, por aqueles de trend E-W (e.g. linea-
mentos Patos e Pernambuco). Isto, dentro de um
contexto de deformação progressiva durante o
Evento Brasiliano;

ii) os lineamentos de traçados sinuosos, quer no
espaço compreendido entre os lineamentos Per-
nambuco e Patos, quer a norte deste último (e.g. os
cisalhamentos que limitam os cinturões transcor-
rentes-transpressivos do Seridó-Cachoeirinha e o
ramo norte do Cinturão de Orós), corresponderiam
às estruturas mais antigas de provável idade tran-
samazônica, que foram reutilizadas pelos eventos
tectono-magmático-sedimentares subseqüentes.

Relativo aos cisalhamentos que limitam o ramo
norte do Cinturão de Orós, Sá & Bertrand (1992) re-
latam um predomínio de tectonitos do tipo “S” sobre
os do tipo “L”, e valores semelhantes entre as ra-
zões XZ e YZ do elipsóide de deformação finita.
Com base nessas observações conclui-se que a
deformação por achatamento exerceu papel pre-
ponderante no desenvolvimento dos cisalhamen-
tos de Orós, cabendo à deformação por cisalha-
mento simples, papel coadjuvante.

Feições similares são observadas com maior fre-
qüência na porção oriental da folha, onde o trend
estrutural varia de NE-SW a NNE-SSE e o caráter
transpressivo é dominante. No quadrante SE da fo-
lha há um exemplo, na escala de mapa, de um du-
plex direcional-compressivo, refletindo claramente
a natureza transpressiva do cisalhamento ao longo
de estruturas planares de trend NE-SW.

Outras feições importantes que acompanham
toda a evolução da deformação D3, são os dobra-
mentos, desenvolvidos em todas as escalas de ob-
servação.

As dobras F3, apresentam estilo variável entre os
tipos 1C, 2 e 3, de Ramsay (1967). Geralmente são
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dobras normais a inclinadas, simétricas a assimé-
tricas, porém, sem uma vergência clara; O caimen-
to dos seus eixos é variável, embora predominem
valores entre 0° e 20°. O trend de F3 acompanha,
grosso modo, os traços das transcorrências. De-
pendendo da intensidade do strain as superfícies
axiais de F3 variam desde clivagem de fratura ou
crenulação, espaçadas, passando por transposi-
ção em diferentes graus de intensidade, até miloni-
tização plena.

À medida que se aproximam das zonas de con-
centração da deformação cisalhante (e.g. uma ex-
posição ao longo do leito do rio Jaguaribe, próximo
à localidade Poço Grande), as dobras F3, geradas
precocemente, são reorientadas para a direção do
cisalhamento e apresentam eixos com caimento
variando de 0° a 90°, refletindo sucessivos incre-
mentos característicos de deformação progressi-
va. A figura 3.6 retrata esquematicamente tais rela-
ções geométrico-estruturais.

Em alguns afloramentos, as dobras F3, as superfí-
cies miloníticas S3 e as estruturas prévias são afeta-
das por crenulações e/ou dobramentos suaves a on-
dulações, tendo como superfícies axiais uma cliva-
gem de fratura espaçada ou de crenulação, vertica-
lizadas (S3). O trend dessas estruturas orienta-se em
alto ângulo em relação às charneiras de F3, gerando
padrões de interferência tipo domos e bacias.

De modo geral, nos domínios da folha, as para-
gêneses minerais associadas às estruturas gera-
das nos diferentes estágios deste evento tectônico,
são condizentes com um metamorfismo progressi-
vo no intervalo de tempo D1-D2, e retrogressivo a
partir de então (figura 3.4). O clímax dessa evolu-
ção metamórfica atingiu condições de fácies anfi-
bolito médio a superior.

Muitas são as evidências de que esses sistemas
de cisalhamento desenvolvidos sob um regime tec-
tônico marcado por deformação essencialmente
dúctil continuaram ativos durante e após o soergui-
mento crustal instaurado no final do Brasiliano. E
que a transição da deformação contínua para des-
contínua se deu de maneira progressiva, o que
pode ser verificado ao longo de um mesmo cisalha-
mento, pelos padrões de interferência entre estru-
turas cedo-, sin- e tardi-cinemáticas em relação aos
cisalhamentos transcorrentes, pela presença de
pseudotaquilitos, dobras falhas e tectonitos típicos
da zona de transição dúctil-frágil.

De outro lado, são igualmente importantes os re-
gistros de que esses sistemas transcorrentes foram
reutilizados repetidas vezes pelas deformações fa-
nerozóicas, fenômeno que se repete até os dias de

hoje, como atestam alguns sismos, estreitamente
relacionados, no espaço, a antigas zonas transcor-
rentes.

Logo no inicio do Paleozóico, a Zona de Cisalha-
mento de Senador Pompeu foi retomada por movi-
mentos transtensivos rúpteis no segmento que hoje
secciona o quadrante NW da área estudada.

Tal assertiva encontra suporte nas estruturas
macro e mesoscópicas impressas nos sedimentos
anquimetamorfizados que preenchem a Bacia tipo
molássica do Cococi. A sua geometria, em mapa,
bem como seu posicionamento em relação às
transcorrências e ao campo de tensores regional,
podem ser visualizados através da figura 3.1. A foto
21 mostra a inter-relação entre várias dessas estru-
turas na escala de afloramento, quais sejam: fen-
das de tração, eixos de crenulação desenhando
um padrão anastomosado e fraturas de cisalha-
mento, todos sugestivos de deformação não-coaxial
rúptil. A foto 22 pode ser vista como uma maquete
da arquitetura estrutural da Bacia do Cococi, na
qual destaca-se o arranjo tipo cauda-de-cavalo
das fendas de tração e o abatimento de teclas em
tesoura.

Uma outra evidência em favor desse “oportunis-
mo tectônico”, agora no Mesozóico, pode ser ob-
servada na falha correspondente ao limite sul da
Bacia de Lima Campos, no extremo-leste da folha.
Lá, a presença de brechas tectônicas com matriz
cataclástica e fragmentos de ortognaisse granítico,
sugerem atividade sísmica sincrônica à implanta-
ção da bacia e comprovam o reaproveitamento de
zonas de cisalhamento antigas.

3.3 Modelo Tectono-Estrutural

A já aludida complexidade do segmento crustal
ora investigado contrapõe-se à escassez de dados
geocronológicos e litoquímicos. Dentro desta reali-
dade, a opção por um modelo que explique satisfa-
toriamente, senão todas, pelo menos a maior parte
das questões inerentes à história tectono-estrutural
de um segmento crustal semelhante ao investigado
neste trabalho, não poderia jamais ter a pretensão
de ser irretocável.

Simplificadamente, o modelo tectono-estrutural
mais coerente com os dados geológicos levanta-
dos pressupõe um cenário não muito diferente do
que é preconizado pela moderna teoria de placas
tectônicas para terrenos mais jovens, ressalvadas
as diferenças impostas pelas mudanças nas pro-
priedades físico-químicas inerentes à própria evo-
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lução crustal. Admite, por exemplo, especulativa-
mente, a geração e subducção de crosta oceânica,
formação de arcos vulcânicos, colisão de blocos li-
tosféricos continentais e sutura.

Este modelo tem como ponto de partida a existên-
cia de um protocontinente arqueano o qual foi sub-
metido, no Paleoproterozóico, a pronunciado estira-
mento litosférico que desencadeou processos ge-
neralizados de rifteamento, levando à formação de
amplas bacias ensiálicas (e.g. Grupo Ceará).

Na evolução desse processo distensivo teria
ocorrido a fragmentação desse megabloco em mi-
croplacas e, em conseqüência, a formação de riftes
intercontinentais com assoalhos oceânicos restri-
tos. (e.g. associação plutono-vulcano-sedimentar
de Várzea Alegre-Granjeiro).

A distensão é interrompida pela implantação de
um regime tectônico compressivo que induz sub-
ducção de litosfera oceânica e o desenvolvimento
de arcos vulcânicos (e.g. metabasaltos amigdaloi-
dais calcialcalinos da região de Campos Sales) e
seus correspondentes plutônicos, representados
pelos ortognaisses de composição tonalito-grano-
diorítica (TG), de ampla ocorrência na área.

Esse capítulo da história evolutiva tem como des-
fecho a colisão entre os vários microcontinentes e
arcos magmáticos, cujos registros são as estruturas
associadas ao regime tectônico Dn, os granitóides
de fusão crustal e migmatitos correlatos, que mar-
cam o fechamento do Ciclo Transamazônico.

A conjunção de todos esses processos de retra-
balhamento crustal e geração de crosta continental
juvenil, impôs uma quase completa e ampla des-
truição do postulado protocontinente arqueano, na
área estudada. Isto explica a pouca representativi-
dade, em termos de exposição, ao nível atual de
erosão, de remanescentes de um embasamento
arqueano.

Na carta geológica anexa, apenas dois frag-
mentos representantes desse presumível embasa-
mento foram individualizados, ambos no bloco nor-
te. Na escala de afloramento, nos domínios dos or-
tognaisses tonalíticos e granodioríticos (TG), são
comuns fragmentos xenolíticos de uma provável
associação TTG mais antiga, interpretados como
vestígios desse embasamento.

Fora dos limites da folha, na região de Pedra
Branca, a presença de um embasamento de presu-
mível idade arqueana, composto essencialmente
de ortognaisses tonalito-trondhjemito-granodioríti-
cos (TTG) e, em menor proporção, por associações
do tipo granitóide-greenstone foi admitida por Go-
mes (1984), Caby & Arthaud (1986), Caby et al.

(1991) e Oliveira & Cavalcante (1990 e1993), entre
outros.

A presença desses protólitos foi confirmada tam-
bém por meio de datações radiométricas de xenóli-
tos em ortognaisses de composição TG, correlacio-
náveis aos da associação tipo arco magmático aci-
ma referenciada. O principal dado, é uma idade
isocrônica Rb-Sr em torno de 26Ga, obtida por Ma-
cedo et al. (1988) e complementada por Sá et al.
(1988), em rochas do embasamento a leste do Cin-
turão de Orós. Os outros dados (Rb/Sr em rocha to-
tal) foram publicados por: Brito Neves (1975) e Pes-
soa et al. (1986), relativos a amostras provenientes
da região de São Vicente-Caicó (RN); por Pessoa
(1976), na região de Pedra Branca (CE); e, por
Hackspacher et al. (1990), que obtiveram, através
do método Sm/Nd, uma idade-modelo em torno de
26Ga para metagabros associados a uma suíte TG
na área de São Vicente.

Visto sob esse prisma, o referido protocontinente
serviu, ao mesmo tempo, de substrato para a depo-
sição dos sedimentos continentais e pericontinen-
tais do Grupo Ceará e de margem cratônica em re-
lação a um provável sistema arco magmático-bacia
oceânica restrita. Esta última, inferida a partir do es-
tudo e interpretação das associações de metaba-
saltos de afinidade oceânica-metassedimentos
químico-exalativos, verificadas no extremo-sudes-
te da folha.

Imediatamente após o término do Transamazôni-
co, a crosta é novamente solicitada por tectônica
distensiva, cujo principal registro é a bacia tipo rifte
intracontinental de Orós, atualmente um cinturão
metaplutono-vulcano-sedimentar. Segundo Sá
(1991), o rifteamento iniciou-se por volta de
1.800Ma, acompanhado de sedimentação e vulca-
nismo básico, seguido de vulcanismo ácido e plu-
tonismo granitóide em regime extensional.

Uma evidência de que o emplacement do mag-
matismo granitóide ocorreu sob regime de exten-
são crustal, pode ser vista nas proximidades da lo-
calidade denominada Cruz de Pedras, na porção
centro-leste da folha. Lá, um biotita granitóide foi
transformado em um típico tectonito “L” no qual a
lineação de estiramento, marcada por biotita e feldspa-
tos, assemelha-se, em muitos aspectos, àquelas
formadas no estado viscoso , refletindo, portanto,
condições de elevada plasticidade, só alcançadas
no estado magmático.

Algumas evidências alicerçam a interpretação
de que o depocentro desse extenso “rifte abortado”
que tem extensão aproximada de 450km, locali-
zou-se no segmento hoje compreendido entre a ci-
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dade de Orós e a vila denominada Jucás. As princi-
pais são: i) concentração dos depósitos de magne-
sita restrita ao referido segmento, refletindo condi-
ções térmicas mais elevadas, relacionadas prova-
velmente a maiores profundidades; ii) rochas
vulcânicas máficas e félsicas localizadas, preferen-
cialmente, no mesmo espaço. A oeste, os calcários
calcíferos substituem as magnesitas, e a norte do-
minam sedimentos siliciclásticos; iii) presença de
metapelitos grafitosos.

Ademais, admite-se que houve interrupções no
suprimento sedimentar do rifte ao longo do seu de-
senvolvimento. Esta afirmação baseia-se na pre-
sença de microconglomerado vulcano-clástico,
com seixos de vulcânicas ácidas das porções infe-
riores da pilha sedimentar, intercalado com metas-
sedimentos psamíticos finos e pelíticos, expostos
no extremo centro-oeste da folha. A rocha conglo-
merática ocorre em camadas decimétricas de topo
e base planas que apresentam, como feição distin-
tiva, um acamadamento gradacional bem preser-
vado (foto 18). Foi interpretada como metagrauva-
ca turbidítica e provavelmente deve corresponder
a um limite de seqüência deposicional. Investiga-
ções adicionais se fazem necessárias para uma
melhor definição do problema.

Este fato leva a uma outra conclusão, ainda preli-
minar, em função dos poucos dados disponíveis,
que é a de que existe uma polaridade na sedimen-
tação, dirigida de leste para oeste, ou seja, os sedi-
mentos mais antigos concentrar-se-iam no depo-
centro e imediações.

A opinião do referido autor, endossada neste tra-
balho, é de que o fechamento da bacia de Orós só
veio a ocorrer no Brasiliano, época em que foi afeta-
da por magmatismo, deformação e metamorfismo.

A figura 3.6 sumaria e ilustra esquematicamente
o modelo evolutivo postulado para a área em estu-
do, a qual foi compartimentada nos três blocos da
figura 3.2, com as seguintes características:

i) Bloco Norte – O mais extenso dos três, ocupa a
metade superior da folha. Consiste em quatro asso-
ciações petrotectônicas, com as seguintes carac-
terísticas: a) associação do tipo arco magmático,
representada por ortognaisses de composição to-
nalítica a granodiorítica com intercalações restritas
e faixas vestigiais de rochas máfico-ultramáficas
anfibolitizadas; b) associação do tipo bacia margi-
nal, incluindo metamorfitos essencialmente para-
derivados com predomínio de gnaisses alumino-
sos, migmatizados ou não, quartzitos, quartzoxis-
tos e, subordinadamente metacarbonatos. Corres-
ponde ao Grupo Ceará, metamorfizado em condi-

ções da fácies anfibolito de grau médio a superior;
c) suíte intrusiva neoproterozóica, reunindo grani-
tóides leuco a mesocráticos de natureza calcialca-
lina a alcalina, sin- a pós-tectônicos em relação ao
Evento Brasiliano; d) associação do tipo bacia in-
tracontinental transtensiva, conhecida pela deno-
minação de Bacia do Cococi, preenchida por sedi-
mentos conglomeráticos imaturos e psamo-pelitos
anquimetamorfizados, de idade cambriana.

Neste bloco, a geometria dos grandes elemen-
tos estruturais ainda preserva muitos traços de uma
feição imbricada, resultante da interação de duas
fases deformativas com movimentação de massas
ao longo de superfícies de baixo ângulo: Dn e
D1-D2. Os efeitos das transcorrências D3 também
se fazem notar por todo o domínio.

ii) Bloco Central – Estende-se na direção E-W
por toda a porção mediana da folha até as proximi-
dades da cidade de Iguatu, onde inflete-se para
norte. Apresenta uma largura média de 10km e tem
os seus limites N e S marcados por zonas de cisa-
lhamento com forte componente transcorrente, lo-
calmente transpressiva. Em seus domínios, excluí-
dos os sedimentos fanerozóicos não dobrados, es-
tão bem individualizadas duas unidades litoestrutu-
rais: a) um embasamento ortoderivado correspon-
dente aos ortognaisses tonalíticos e granodioríticos
da associação tipo arco magmático definida no
bloco anterior; e b) supracrustais plutono-vulca-
no-sedimentares preenchendo uma bacia tipo rifte
intracontinental (bacia de Orós) implantada no Me-
soproterozóico e deformada/metamorfizada no
Brasiliano.

As feições estruturais mais proeminentes neste
domínio são os traços dos cisalhamentos transcor-
rentes relacionados ao Lineamento Patos. As estru-
turas prévias foram obliteradas ou rotacionadas pe-
las transcorrências D3 que aí se impuseram de
modo intenso.

iii) Bloco Sul – Neste bloco, as associações pe-
trotectônicas são semelhantes às expostas no blo-
co norte, exceto pela presença dos metamorfitos
do Grupo Cachoeirinha, correlacionáveis aos da
bacia de Orós; e pela ocorrência de uma associa-
ção litológica típica de fundo oceânico, com meta-
basaltos de afinidade toleiítica, metachertes silico-
sos e ferríferos, formações ferríferas e metacarbo-
natos ferruginosos.

A geometria das grandes estruturas, em mapas,
é típica de zonas imbricadas com formas sigmoidais,
rampas frontais e oblíquas e outras feições que evi-
denciam a atuação de regime tectônico conver-
gente oblíquo, no Brasiliano.
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3.4 Discussão

Uma questão polêmica que tem desafiado por
mais de duas décadas os estudiosos da região, diz
respeito à idade absoluta das principais unidades
litoestratigráficas que compõem a Província Borbo-
rema. Isto, apesar do número razoável de datações
radiométricas já realizadas.

Este tema, envolvendo a dicotomia da evolução
monocíclica vs. policíclica foi analisado critica-
mente e discutido em profundidade por autores
como Jardim de Sá et al. (1988), Brito Neves
(1990), entre outros, não cabendo aqui maiores
comentários.

Diante desse quadro não muito bem definido, a
congruência de um enfoque tectono-estrutural, se-
gundo uma escala global, retroativo aos tempos
pré-transamazônicos, tem um valor cronológico
apenas relativo, o que não invalida a concepção
que se tem sobre a evolução geológica da área e
regiões vizinhas. Tal concepção está fundamenta-
da na análise e interpretação de um grande número
de dados abrangendo os mais variados temas da
ciência geológica, levantados principalmente nas
duas últimas décadas.

Pertinente à evolução pós-transamazônica, há
um consenso apenas quanto à idade mesoprotero-
zóica da associação plutono-vulcano-sedimentar
de Orós. E isto, só recentemente, após as datações
de vulcânicas ácidas sin-sedimentares, realizadas
por Macedo et al. (1988) e Sá ( 1991). Continuam
suscitando polêmicas, as idades de vários cintu-
rões de supracrustais em alto, médio e baixo grau
metamórfico (e.g. grupos Ceará, Seridó, Martinó-
pole, Salgueiro-Cachoeirinha, entre outros).

Outras questões ainda não muito bem resolvi-
das são: a idade da migmatização que afeta algu-
mas supracrustais em alto grau, a definição precisa
das características metamórficas, magmáticas e
deformativas associadas aos eventos Transamazô-
nico e Brasiliano e até mesmo a existência ou não
de um evento tectono-termal no fechamento do
Proterozóico Médio (Ca. 1.000Ma).

O modelo de tectônica de placas postulado para
explicar a evolução crustal no Proterozóico Inferior,
ainda se encontra numa fase embrionária, necessi-
tando pois, de mais dados geocronológicos, isotópi-
cos, petrológicos e geofísicos para consubstanciá-lo.

Colocadas essas questões, as idéias aqui defen-
didas sobre as ambiências geológicas, o são de
forma especulativa, como, por exemplo, em rela-
ção ao Complexo Granjeiro (extremo-sul da folha),
interpretado como um conjunto de rochas com pro-
tólitos de crosta oceânica e de arco-de-ilha, paleo-
proterozóicos (v. item 2.4).

Alternativamente, outros modelos envolvendo,
ou não, geração e subducção de crosta oceânica,
poderiam ser adotados. Como exemplo, citam-se,
o modelo não uniformitarista proposto por Kröner
(1982, 1983) para a evolução de cinturões móveis
no Proterozóico Inferior, e o modelo uniformitarista
sugerido por Silva (1993) para a área investigada.

O modelo visualizado por Kröner (op. cit.), admite
rifteamento, aquecimento e estiramento de crosta
continental como resultante de afinamento litosféri-
co sobre pluma mantélica, podendo levar à forma-
ção de amplas bacias ensiálicas. Na evolução do
processo, ocorre underplating máfico na base da
crosta e ruptura e deslaminação do manto litosférico
subcrustal que pode afundar na astenosfera, indu-
zindo subducção tipo “A” e espessamento crustal.
Este modelo, representado com pequenas modifi-
cações na figura 3.7 é, segundo o próprio autor,
compatível com os movimentos horizontais de pla-
cas tectônicas. A diferença básica reside em não
admitir geração e consumo de crosta oceânica e ser
incompatível com a geração de volumoso magma-
tismo calcialcalino.

O modelo sugerido por Silva (1993) admite uma
evolução unifásica por hidratação, metassomatis-
mo e fusão de cunha mantélica sobrejacente a uma
crosta oceânica. Neste processo não ocorreria fu-
são da crosta oceânica e o magma resultante da fu-
são da cunha mantélica seria enriquecido em
LILEs, evidenciando contaminação induzida pela
crosta oceânica e sedimentos subductados.
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Figura 3.7 – Modelo de placas tectônicas alternativo proposto por Kröner (1983), modificado para explicar a evo-
lução dos cinturões móveis no Proterozóico Inferior. 1) Rifteamento e estiramento de crosta continental, formação
de bacia geossinclinal ensiálica, delaminação do manto subcrustal, underplating máfico na base da crosta e sub-

ducção “A”; encurtamento crustal horizontal, interpilhamento crustal e fechamento da bacia intracontinental.



4

GEOLOGIAECONÔMICA EMETALOGENIA

4.1 Jazimentos Minerais

Nos domínios abrangidos pela Folha Iguatu o re-
gistro das ocorrências minerais se caracteriza pela
abundância; atinge a cifra de 218 pontos cadastra-
dos (tabela 4.1), incluindo pequenas minas, depósi-
tos, ocorrências e indícios, e pela grande diversida-
de de bens minerais, com representantes de mine-
rais metálicos e metais nobres, não-metálicos indus-
triais, material de construção civil e pedras semipre-
ciosas. A despeito disso, a atividade extrativa mine-
ral ainda se apresenta bastante modesta, restringin-
do-se à lavra de magnesita, com produção relativa-
mente regular, abrangendo os municípios de Iguatu,
Jucás e Cariús; de calcário, na região de Farias Bri-
to, explorado de maneira rudimentar para fabrica-
ção de cal; e de argila para a produção de tijolos e
telhas, usados na construção civil, nas proximida-
des dos centros urbanos mais desenvolvidos, nota-
damente na cidade de Iguatu, onde, ultimamente,
têm se implantado cerâmicas de médio porte. Afora
isso, ocorre garimpagem esporádica de pegmati-
tos e alguns corpos de granitos, cujo produto é utili-
zado na pavimentação de ruas e estradas.

4.1.1 Minerais Metálicos e Metais Nobres

Ao nível do conhecimento atual, o que existe de
mais significativo na região é o registro de 19 ocorrên-

cias de ferro, concentradas, preferencialmente, no
quadrante SE da folha mapeada. Estão associadas a
litótipos do Complexo Granjeiro, uma associação vul-
cano-sedimentar exalativa de idade proterozóica in-
ferior, onde chegam a formar um trend de direção
aproximada NE-SW. São representadas por corpos
lenticulares descontínuos, com dimensões reduzi-
das, de formações ferríferas bandadas (121, 122,
123, 136 e 137), metachertes ferríferos (124, 125,
130, 134 e 135) e quartzitos ferríferos (itabiritos),
desprovidos de maior interesse econômico, haja
vista suas reduzidas dimensões e a falta de in-
fra-estrutura da área. Os minérios de ferro são re-
presentados por magnetita e hematita, e a ganga
por quartzo.

Próximo à cidade de Várzea Alegre, na localida-
de da fazenda Boa Vista, há indícios de galena as-
sociada a veios de quartzo, cortando biotita gnais-
ses do Complexo Ceará. O local encontra-se aban-
donado, já há algum tempo, dificultando a observa-
ção do jazimento.

Nas proximidades da cidade de Cococi são ob-
servados finos horizontes de sedimentos pelíticos
anquimetamórficos com impregnações de mala-
quita e disseminações de sulfetos. Esses sedi-
mentos pertencem à Formação Cococi, do Grupo
Rio Jucá, de idade cambro-ordoviciana.

O único registro de ouro se refere a um antigo ga-
rimpo, há muito paralisado, na localidade conhecida
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais.
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

001 Amianto Faz. Jurema
Leste Tauá CE 40°15’00”W 06°04’52”S tr; act; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses granodioríticos/

metabásicas PI ocorrência

002 Amianto Faz. Monte
Verde Carius CE 39°20’54”W 06°34’00”S trl; atf; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático ortognaisses/metabásicas PI ocorrência

003 Amianto Vila Arrojado Lavras da
Mangabeira CE 39°00’54”W 06°41’48”S trl; act; atf; ve;qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses TTG/metabásicas;

metaultramáficas PI ocorrência

004 Amianto Sítio Malhada
Bonita Cedro CE 39°09’32”W 06°47’10”S trl; act; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses/metabásicas

anfibolitizadas PI ocorrência

005 Amianto Sítio Aroeiras Lavras de
Mangabeira CE 39°09’54”W 06°48’18”S trl; act; atf; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

006 Amianto Sítio
Carrapateira

Lavras de
Mangabeira CE 39°11’06”W 06°48’18”S trl; act; atf; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

007 Amianto Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39°13’54”W 06°48’54”S trl; act; qz;fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortgnaisses TG/metabásicas;
metaultrabásicas PI ocorrência

008 Amianto Sítio Taquari Lavras de
Mangabeira CE 39°09’30”W 06°52’48”S trl; act; atf; ve; qz;

fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortgnaisses TG/metabásicas;
metaultrabásicas PI garimpo inativo

009 Amianto Sítio Carrapato Lavras de
Mangabeira CE 30°10’30”W 06°53’18”S trl; act; atf; ve; qz;

fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI garimpo inativo

010 Amianto Sítio Lajes Caririaçu CE 39°12’24”W 06°54’18”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses TG/ rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

011 Amianto Sítio Arão Caririaçu CE 39°16’30”W 06°35’26”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático ortognaisses/anfibolitos PI ocorrência

012 Amianto Sítio Monte
Serrat Caririaçu CE 39°14’24”W 06°56’06”S act; trl; atf; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

013 Amianto Sítio Santa Maria Caririaçu CE 39°14’54”W 06°56’48”S act; trl; atf; ve irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI ocorrência

014 Amianto Sítio São
Lourenço Caririaçu CE 39°19’18”W 06°56’12”S trl; act; atf; ve; mg;

he; qz; fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático ortognaisse/anfibolito PI ocorrência

015 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39°16’52”W 06°58’00”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

016 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39°19’48”W 06°58’20”S at; qz; fd; mi irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses TG/rochas bási-
co-ultrabásicas PS ocorrência

017 Ametista Cachoeira do
Puiu Tauá CE 40°17’42”W 06°58’18”S at; qz; fd filoniana maciça ligado a

pegmatitos ortognaisses/anfibolitos PI ocorrência

018 Ametista Mina Guaribas Acopiara CE 39°34’20”W 06°11’00”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI ocorrência

019 Ametista Faz Santa Cruz Iguatu CE 39°20’18”W 06°04’30”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal Ortognaisses/veios
pegmatóides PI ocorrência

020 Ametista Sítio Liso Acopiara CE 39°30’52”W 06°10’00”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal quartzitos e micaxistos/veios
de quartzo PI ocorrência

021 Ametista Sítio Garimpo Catarina CE 39°43’30”W 06°14’50”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

022 Ametista Mina Bonito Catarina CE 39°52’36”W 06°12’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal ortognaisses granodioríticos/
veios de quartzo PI garimpo inativo

023 Ametista Faz. Monte
Alegre Catarina CE 39°58’12”W 06°14’18”S at; qz filoniana maciça hidrotermal micaxistos; quartzitos/veios de

quartzo PI depósito mineral

024 Ametista Quinamuiu Arneiroz CE 40°05’06”W 06°13’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

025 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39°25’06”W 06°35’30”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

026 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39°25’54”W 06°35’42”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

027 Ametista Sítio Barão Cedro CE 39°10’24”W 06°37’48”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI depósito mineral

028 Ametista Mangabeira Várzea
Alegre CE 39°12’06”W 06°45’30”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios

de quartzo PI depósito mineral

029 Ametista Sítio São Vicente Cariús CE 39°24’48”W 06°45’12”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

030 Ametista Sítio Chameca Cariús CE 39°32’26”W 06°43’48”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

031 Ametista Aroreiras Lavras da
Mangabeira CE 39°39’48”W 06°48’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses tonalíticos/veios

de quartzo PI ocorrência

032 Argila para cerâ-
mica vermelha Quixelô Quixelô CE 39°12’45”W 06°15’40”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

033 Argila para cerâ-
mica vermelha

Barreiro dos
Constantinos Iguatu CE 39°19’50”W 06°18’50”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

034 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Bogi Iguatu CE 39°16’12”W 06°21’30”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

035 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Arara Iguatu CE 39°16’30”W 06°22’10”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

036 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Arara Iguatu CE 39°16’18”W 06°23’12”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

037 Argila para cerâ-
mica vermelha São Pedro Jucás CE 39°27’46”W 06°27’30”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

038 Argila para cerâ-
mica vermelha

2km sul de
Jucás Jucás CE 39°31’30”W 06°44’12”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

039 Barita Santa Maria Parambu CE 40°26’12”W 06°24’12”S – filoniana granular hidrotermal metapelitos, folhelhos
e argilitos CO ocorrência

040 Barita Santa Maria Parambu CE 40°25’18”W 06°23’36”S – filoniana granular hidrotermal folhelhos e argilitos CO ocorrência

041 Barita Faz. Caatinga
Grande Cedro CE 39°03’12”W 06°06’42”S be; qz; fd; mi filoniana pegmatítica ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/

veios pegmatóides PI ocorrência

042 Barita Caiana Cedro CE 39°02’54”W 06°41’12”S qz; fd; afr; mi filoniana maciça ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/
veios pegmatóides PI garimpo inativo

043 Berilo Sítio Lamarão Granjeiro CE 39°15’18”W 06°54’00”S be; qz; fd; mu filoniana pegmatítica ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/
veios pegmatóides PI garimpo inativo

044 Calcário Arraial Armerroz CE 40°16’30”W 06°06’24”S cc lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico paragnaisses migmatizados PI ocorrência

045 Calcário São Vicente Arneriroz CE 40°26’18”W 06°07’12”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

046 Calcário Jordão Arneriroz CE 40°10’30”W 06°11’06”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

047 Calcário Recanto Arreriroz CE 40°05’36”W 06°17’54”S cct; dol; fl; ox.Fe;
ox.Mn lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

048 Calcário Lagoa Seca Catarina CE 40°01’24”W 06°16’24”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

049 Calcário Faz. Pitombeira Saboeiro CE 40°00’36”W 06°27’54”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse e micaxistos PI ocorrência

050 Calcário Garimpo do
Chatinho Catarina CE 39°56’20”W 06°07’30”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

051 Calcário Sítio Poldrinha Catarina CE 39°48’52”W 06°06’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse e anfibolitos PI depósito/Reserva inferida =

1.100.000t de minério

052 Calcário Cariá Catarina CE 39°48’30”W 06°07’10”S cct; dol; fl; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI depósito/Reserva inferida =

17.500t de minério

053 Calcário Sítio Lagoa
Redeonda Catarina CE 39°50’12”W 06°08’10”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI depósito/Reserfa inferida =
10.100t de minério

054 Calcário Chapadinha Catarina CE 39°48’20”W 06°08’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses e biotita e anfibólios PI depósito/Reserva inferida =

2.700t de minério

055 Calcário Sítio Lagoa
Redonda Catarina CE 39°50’10”W 06°08’40”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses e biotita e anfibólio PI depósito/Reserva inferida =
3.200t de minério

056 Calcário Sítio Lagoas Catarina CE 39°37’30”W 06°06’30”S cct; dol; fl; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI depósito/Reserva inferida =

8.500t de minério

057 Calcário Sítio Lagoas Catarina CE 39°37’50”W 06°07’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI depósito/Reserva inferida =

1.350t de minério

058 Calcário São Pedro Catarina CE 39°58’10”W 06°17’16”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico

xisto a duas micas
e quartzitos PI depósito/Reserva inferida =

18.900t de minério

059 Calcário São Gonçalo Catarina CE 39°55’20”W 06°17’20”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

3.800t de minério

060 Calcário Sítio Fechado Catarina CE 39°49’30”W 06°14’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

5.400t de minério
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

061 Calcário Sítio Vilar Saboeiro CE 39°44’30”W 06°14’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

5.400t de minério

062 Calcário Buriti Catarina CE 39°43’42”W 06°14’20”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

4.050t de minério

063 Calcário Sítio Uincolé Acopiara CE 39°43’12”W 06°15’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico moscovita-quartzo xisto PI depósito/Reserva inferida =

6.000t de minério

064 Calcário Zorora Saboeiro CE 39°45’30”W 06°14’50”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

7.300t de minério

065 Calcário Quincolé Acopiara CE 39°43’20”W 06°16’00”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

2.700t de minério

066 Calcário Vazantes Saboeiro CE 39°45’20”W 06°17’30”S cct; dol; ft; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

1.080t de minério

067 Calcário Vazantes Saboeiro CE 39°45’00”W 06°17’36”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

64.500t de minério

068 Calcário Sítio Barra Saboeiro CE 39°46’00”W 06°18’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

59.400t de minério

069 Calcário Lagoa de Dentro Saboeiro CE 39°51’40”W 06°25’18”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

162.000t de minério

070 Calcário Sobra de Gago Saboeiro CE 39°59’38”W 06°27’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

1.820.000t de minério

071 Calcário Sítio Currais Saboeiro CE 39°37’40”W 06°26’50”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses PI ocorrência

072 Calcário Lagoa da
Motuca Jucás CE 39°27’40”W 06°28’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisse milonitizado PI ocorrência

073 Calcário Piripiri Jucás CE 39°18’30”W 06°27’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisse migmatizado PI ocorrência

074 Calcário Alencar Iguatu CE 39°06’00”W 06°21’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos PM ocorrência

075 Calcário São Miguel Cedro CE 39°02’06”W 06°32’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

076 Calcário Faz. Montevidéo Cedro CE 39°03’42”W 06°34’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

077 Calcário Sítio Boqueirão Cedro CE 39°07’00”W 06°25’04”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

078 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39°26’06”W 06°34’42”S cct; dol; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

079 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39°25’12”W 06°34’54”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

080 Calcário Sítio Barreiro Cariús CE 39°26’36”W 06°36’06”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

081 Calcário Sítio Boqueirão Cariús CE 39°26’12”W 06°36’00”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

082 Calcário Sítio Boqueirão Cariús CE 39°39’10”W 06°36’08”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

083 Calcário Sítio Frei Matias Cariús CE 39°00’30”W 06°39’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

084 Calcário Sítio Santa Rita Cariús CE 39°29”48W 06°36’24”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI ocorrência

085 Calcário Sítio Melancias Saboeiro CE 39°50’18”W 06°34’42”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos e quartzo xistos PI ocorrência

086 Calcário 3km a SW de
Cruzeta Saboeiro CE 39°53’30”W 06°35’40”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico micaxistos e quartzo xistos PM ocorrência

087 Calcário NW da Barra Aiuaba CE 40°29’52”W 06°31’16”S cct; dol; pi estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos e quartzitos PI ocorrência

088 Calcário Agulhadas Aiuaba CE 40°27’48”W 06°33’42”S cct; dol; pi estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e quartzitos PI ocorrência

089 Calcário Mulungu Aiuaba CE 39°00’54”W 06°58’42”S cct; ox; fe; mn estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e quartzitos PI ocorrência

090 Calcário Porteiras Aiuaba CE 40°05’54”W 06°39’12”S cct estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e filitos PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

091 Calcário Porteiras Aiuaba CE 40°06’05”W 06°40’06”S cct estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e filitos PI ocorrência

092 Calcário Sítio Canavieira Cariús CE 39°27’30”W 06°40’42”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

093 Calcário Sítio Poço de
Ferro II Cariús CE 39°24’22”W 06°32’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

094 Calcário Sítio Poço de
Pedra Cariús CE 39°28’24”W 06°36’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

095 Calcário Arrojado Cedro CE 39°00’42”W 06°40’42”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisse PI ocorrência

096 Calcário Sítio Mançoba Cedro CE 39°02’20”W 06°43’12”S cct; dol; act; trl lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

097 Calcário Sítio Corredor Cedro CE 39°05’10”W 06°43’10”S cct; trl; act lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

098 Calcário Sítio Catoié Cariús CE 39°31’00”W 06°41’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico

gnaisses a duas micas
migmatizados PI depósito

099 Calcário Sítio Poço Cariús CE 39°30’08”W 06°43’26”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

100 Calcário Sítio Junco Farias Brito CE 39°31’12”W 06°45’06”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico – – –

101 Calcário Sítio Junco II Farias Brito CE 39°33’16”W 06°48’12”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses milonitizados PI depósito

102 Calcário Sítio Pedra Preta Farias Brito CE 39°32’00”W 06°46’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses milonitizados PI –

103 Calcário Sítio Cajueiro Farias Brito CE 39°32’24”W 06°48’36”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

104 Calcário Riacho Grande Antonina do
Norte CE 40°00’30”W 06°47’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

105 Calcário Baixa Pintada Antonina do
Norte CE 40°07’36”W 06°46’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

106 Calcário Salgado Antonina do
Norte CE 40°02’00”W 06°47’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

107 Calcário Sítio Riacho
Seco Farias Brito CE 39°33’00”W 06°52’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

108 Calcário Sítio Lamaju Altaneira CE 39°36’00”W 06°56’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

109 Calcário Sítio Gairão Altaneira CE 39°37’24”W 06°57’30”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

110 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°40’02”W 06°58’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

111 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°38’24”W 06°58’18”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

112 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°38’24”W 06°58’18”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

113 Calcário Sítio Riacho
Seco Granjeiro CE 39°13’06”W 06°56’30”S cct; tri; act lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

114 Caulim 3km a NE de
Mangabeira Granjeiro CE 39°06’00”W 06°46’10”S cm irregular terrosa alteração

superficial
anfibólio gnaisse e veios

pegmatóides PI ocorrência

115 Cianita Sítio Casinha Catarina CE 39°46’18”W 06°13’20”S – indeterminada disseminada metamórfico
metassomático moscovita-biotita-granda xisto PI ocorrência

116 Cobre Cococi Parambu CE 40°27’00”W 06°25’30”S cp; pi estratiforme disseminada
Sedimentar e/ou as-
sociados a sequên-
cias sedimentares

folhelhos e argilitos CO ocorrência

117 Cobre Cobre Aurora CE 39°00’54”W 06°58’42”S pi; cp irregular disseminada
Vulcanogênico e/ou

associado a seq
Vulcano-sedimentar

xistos e filitos PM ocorrência

118 Cristal-de-Rocha Timbauba Catarina CE 39°42’20”W 06°04’18”S qz; fd; mo filoniana maciça ligado a
pegmatitos

gnaisses migmatizados,
cortados p/ veios pegmat. PI depósito

119 Cristal-de-Rocha Sítio Seco Catarina CE 39°57’40”W 06°08’50”S qz; fd; mo filoniana maciça ligado a
pegmatitos

gnaisses migmatizados,
cortados p/ veios pegmat. PI depósito
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

120 Calcário Umari Torto Cedro CE 39°07’48”W 06°39’12”S mg; he; qz; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
biotita-hornblenda gnaisse PI ocorrência

121 Ferro Arrojado Cedro CE 39°01’56”W 06°55’06”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
anfibólio gnaisse PI ocorrência

122 Ferro Arrojado Cedro CE 39°00’12”W 06°39’48”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
anfibólio gnaisse PI ocorrência

123 Ferro 3km a SSE de
Arrojado Cedro CE 39°00’12”W 06°40’48”S mg; he; af estratiforme maciça

vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses associados
a metabasitos PI ocorrência

124 Ferro Faz. Boa Vista Cedro CE 39°03’42”W 06°43’12”S mg; he; qz; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

125 Ferro Oitizeiro Cedro CE 39°03’42”W 06°50’16”S mg; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

126 Ferro Sítio Serra Cedro CE 39°16’54”W 06°37’54”S mg; cro; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI depósito

127 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°26’30”W 06°44’12”S mg; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

128 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°25’12”W 06°44’08”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

129 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°24’30”W 06°44’06”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

130 Ferro Sítio Segredo Cariús CE 39°24’06”W 06°44’54”S mg estratiforme maciça
sedimentar e/ou

assoc. a seq.
sedimentares

gnaisses migmatizados PI ocorrência

131 Ferro Mameluco Caririaçu CE 39°07’54”W 06°55’00”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

132 Ferro Arrojado Cedro CE 39°00’20”W 06°39’50”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

133 Ferro Carrapato Caririaçu CE 39°11’12”W 06°55’48”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI

134 Ferro Sítio Logradouro Caririaçu CE 39°11’30”W 06°57’00”S mg; af; tl estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

135 Ferro Sítio Riacho
Seco Caririaçu CE 39°12’48”W 06°57’30”S mg; he estratiforme maciça

vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

136 Ferro Sítio Cobra Caririaçu CE 39°13’48”W 06°56’18”S he; qz estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses e metabasi-
tos/ultrabasitos PI ocorrência

137 Ferro Sítio Timbaúba Cedro CE 39°02’30”W 06°41’00”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico

e/ou associado a
sequência

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

138 Ferro Jacu Cedro CE 39°05’42”W 06°36’24”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico

e/ou associado a
sequência

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

139 Galena Faz. Boa Vista Várzea Alegre CE 39°20’54”W 06°46’30”S gal; qz; ep irregular disseminada metamórfico-
metassomático gnaisses migmatizados PI ocorrência

140 Grafita Faz. Santa Cruz Acopiara CE 39°26’48”W 06°09’36”S gf; qz irregular lamelar metamórfico-
metassomático gnaisses e micaxistos PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

141 Granada Sítio Pelado Catarina CE 39°47’50”W 06°14’40”S gr indeterminada disseminada metamórfico-
metassomático gnaisses e micaxistos PI garimpo ativo

142 Granito para
pedra-de-talhe Tauá Tauá CE 39°16’20”W 06°01’30”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granitos intrusivos em

ortognaisses PS ocorrência

143 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Bandeira Catarina CE 39°54’40”W 06°08’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granitos intrusivos em

ortognaisses PS ocorrência

144 Granito para
pedra-de-talhe

Fazenda Pedra
D’Água Tauá CE 40°22’50”W 06°12’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

145 Granito para
pedra-de-talhe Saboeiro Saboeiro CE 39°54’12”W 06°32’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

146 Granito para
pedra-de-talhe Aiuaba Aiuaba CE 40°08’30”W 06°35’40”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

147 Granito para
pedra-de-talhe

Malhada
Vermelha Cedro CE 39°12’40”W 06°35’10”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granito cortando biotita

gnaisse PS garimpo ativo

148 Granito para
pedra-de-talhe Naraniú Várzea Alegre CE 39°25’30”W 06°39’50”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando gnaisse PS ocorrência

149 Granito para
pedra-de-talhe Tarrafas Tarrafas CE 39°45’10”W 06°41’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

150 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Logradouro Antonina do

Norte CE 39°56’30”W 06°43’30”S – irregular maciça associado a
rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

151 Granito para
pedra-de-talhe Sítio São Vicente Tarrafas CE 39°50’50”W 06°45’10”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

152 Granito para
pedra-de-talhe

Sítio Serra
Negra Várzea Alegre CE 39°12’30”W 06°47’50”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS garimpo intermitente

153 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Pilar Assaré CE 39°54’30”W 06°50’12”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS garimpo intermitente

154 Granito para
pedra-detalhe Sítio Cajueiro Assaré CE 39°56’50”W 06°55’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

155 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Lajinha Jucás CE 39°35’30”W 06°25’30”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

156 Magnesita Sítio Cabeça
do Negeo Iguatu CE 39°05’12”W 06°21’18”S mgs; cct; tl lenticular granular

sedimentar e/ou
associado a seq.

sedimentares

metapelitos associados com
metavulcânicas PM mina ativa

157 Magnesita Malhada
Vermelha Iguatu CE 39°06’00”W 06°22’24”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,

metamórfico
metapelitos com

metaculcânicas associadas PM mina inativa

158 Magnesita Cruz de Pedra Iguatu CE 39°06’54”W 06°23’42”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM jazida

159 Magnesita Mina Pitombeira Iguatu CE 39°08’16”W 06°25’10”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular
sedimentar e/ou
associado a seq.

sedimentar

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

160 Magnesita Mina Caldeirão Iguatu CE 39°11’00”W 06°26’12”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

161 Magnesita
Riacho

Casquilho Iguatu CE 39°10’30”W 06°24’54”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina inativa

162 Magnesita Sítio Grossos Iguatu CE 39°10’42”W 06°25’48”S mgs; col; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina inativa

163 Magnesita Mina Torto Jucás CE 39°29’54”W 06°29’36”S mgs; dl; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

164 Magnesita Mina Riacho
Fundo Jucás CE 39°34’30”W 06°33’10”S mgs; cct; tl lenticular granular sedimentar,

metamórfico
metapelitos com

metaculcânicas associadas PM mina inativa

165 Ouro Sítio Fortuna Várzea Alegre CE 39°28’30”W 06°46’12”S pi indeterminada maciça detrítico em
pláceres

exudação de quartzo em
metapelitos PM garimpo abandonado

166 Quartzito para
pedra-de-talhe Serra da Mosca Acopiara CE 39°33’52”W 06°08’12”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PI ocorrência

167 Quartzito para
pedra-de-talhe Arneiroz Arneiroz CE 40°09’50”W 06°20’00”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PI garimpo intermitente

168 Quartzito para
pedra-de-talhe

2km a NNW e
Jucás Jucás CE 39°32’20”W 06°30’10”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PM garimpo intermitente

169 Quartzito para
pedra-de-talhe Faz. Angical Jucás CE 39°36’30”W 06°30’30”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PM garimpo intermitente

170 Quartzo róseo Lajedo Saboeiro CE 39°55’30”W 06°24’18”S qz; fd; mi filoniana maciça ligado a
pegmatitos

ortognaisses cortados por
veios pegmatóides PI garimpo ativo
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

171 Rutilo Cantinho Catarina CE 39°39’12”W 06°04’50”S ru; gr indeterminada maciça detrítico em
pláceres micaxistos e quartzitos PI ocorrência

172 Rutilo Barra Catarina CE 39°46’12”W 06°14’40”S ru; gr indeterminada maciça detrítico em
pláceres micaxistos e quartzitos PI ocorrência

173 Scheelita Cedro Cedro CE 39°03’48”W 06°36’48”S sch; gr; ep lenticular disseminada metamórfico-
metassomático

biotita gnaisse migmatizado
com lentes de calcário PI ocorrência

174 Sultetos Sítio Caldeirão Campos Sales CE 40°20’18”W 06°53’10”S pt; cp indeterminada disseminada
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares
metabasaltos amigdaloidais PM ocorrência

175 Talco Sítio Mores Catarina CE 39°40’10”W 06°03’20”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo

176 Talco Riacho Verde Acopiara CE 39°36’16”W 06°06’30”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos com
metabasitos-metaultrabasitos PM depósito inativo

177 Talco Boiote Acopiara CE 39°36’12”W 06°07’30”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos com
metabasitos-metaultrabasitos AI depósito inativo

178 Talco Aúde Novo Acopiara CE 39°38’06”W 06°08’36”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito mineral

179 Talco Jardim Catarina CE 39°49’20”W 06°12’50”S tl; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

paragnaisses com lentes de
metacalcário AI depósito mineral

180 Talco Sítio Jardim Catarina CE 39°47’30”W 06°13’16”S tl; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

paragnaisses com lentes de
metacalcário PI ocorrência

181 Talco Sítio Fechado Catarina CE 39°51’20”W 06°12’52”S tl; dol; cct lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

biotita gnaisses com lentes de
metacarbonatos PI depósito inativo/Reserva inferida =

117.000t de minério

182 Talco Monte Evereste Catarina CE 39°48’50”W 06°14’18”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

biotita gnaisses com lentes de
metacalcário PI depósito inativo/Reserva inferida =

1.800t de minério

183 Talco Escuro Acopiara CE 39°36’00”W 06°13’18”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

15.600t de minério

184 Talco Escuro Acopiara CE 39°36’00”W 06°13’22”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

3.100t de minério

185 Talco Manoel
Gonçalves Acopiara CE 39°35’06”W 06°13’00”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
7.800t de minério

186 Talco Tabuleiro do
Norte Acopiara CE 39°36’00”W 06°12’50”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
28.000t de minério

187 Talco Sítio Camboeiro Acopiara CE 39°37’40”W 06°14’18”S tl; az lenticular xistosa
metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
10.400t de minério

188 Talco Jatobá Acopiara CE 39°47’50”W 06°16’12”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

5.200t de minério

189 Talco Jatobá Catarina CE 39°55’40”W 06°17’30”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo/Reserva inferida =

11.700t de minério

190 Talco Varjota Catarina CE 39°51’00”W 06°24’30”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo/Reserva inferida =

18m3 de minério

191 Talco Sítio Cacheira
Grande Saboeiro CE 39°47’54”W 06°35’42”S tl; af lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
metapelitos com lentes de

metacarbonato PI ocorrência

192 Talco Sítio Saco Cedro CE 39°16’36”W 06°34’24”S tl; am lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos
metaultrabasitos associado PI garimpo intermitente

193 Talco Sítio Lagoa Cariús CE 39°26’00”W 06°41’24”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

micaxistos com lentes de
metacalcários PI ocorrência

194 Talco Sítio Cacimba Lavras da
Mangabeira CE 39°04’06”W 06°42’00”S tl; am; ox.Fe lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos PI garimpo ativo

195 Talco Sítio Cruzeiro Lavras da
Mangabeira CE 39°05’12”W 06°42’54”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI garimpo ativo

196 Talco Sítio Cacimba Lavras da
Mangabeira CE 39°04’06”W 06°42’00”S tl; am lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos PI garimpo ativo

197 Talco Mangabeira Lavras da
Mangabeira CE 39°08’48”W 06°44’54”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

198 Talco Mangabeira Lavras da
Mangabeira CE 39°06’30”W 06°44’15”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

199 Talco Sítio Macaco Aurora CE 39°02’06”W 06°54’12”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos c/
metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

200 Talco Sítio Orodongo Lavras da
Mangabeira CE 39°08’12”W 06°45’54”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI depósito
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
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Jazimento
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201 Talco Sítio
Carrapateira Várzea Alegre CE 39°10’48”W 06°49’18”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

202 Talco Vila de Extrema Várzea Alegre CE 39°12’30”W 06°52’00”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

203 Talco Sítio Piranhas Várzea Alegre CE 39°13’06”W 06°51’24”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI depósito

204 Talco Sítio Piranhas Várzea Alegre CE 39°14’16”W 06°51’27”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI depósito

205 Talco Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39°13’30”W 06°52’24”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

206 Talco Sítio Lagoa dos
Ouros Várzea Alegre CE 39°14’18”W 06°52’48”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

207 Talco Granjeiro Granjeiro CE 39°14’18”W 06°53’48”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

208 Talco Sítio São
Domingos Granjeiro CE 39°21’00”W 06°56’30”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

209 Talco Sítio São
Domingos Granjeiro CE 39°20’24”W 06°56’30”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

210 Turmalina Sítio Monte Catarina CE 39°48’20”W 06°15’30”S tm; qz; fd filoniana maciça hidrotermal anfibólio gnaisse PI garimpo inativo

211 Turmalina Sítio Olho Catarina CE 39°55’10”W 06°18’24”S tm; qz; fd filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

212 Vermiculita Sítio Cajueiro Catarina CE 39°57’40”W 06°02’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

metaultrabasitos/metabasitos
intrudidos por ortgnaisses

tonalíticos
AI ocorrência

213 Vermiculita SW de Tauá Tauá CE 39°22’30”W 06°03’48”S tm; tl; af lenticular laminada metamórfico-
metassomático

metaultrabasitos/metabasitos
intrudidos por ortgnaisses

tonalíticos
AI ocorrência

214 Vermiculita Sítio Alentejo Jucás CE 39°31’12”W 06°25’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses com corpos de
metabasitos/metaultrabasitos PI ocorrência

215 Vermiculita Serra do Sítio Jucás CE 39°34’18”W 06°26’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI ocorrência

216 Vermiculita Sítio Macacos Aurora CE 39°02’06”W 06°54’12”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência

217 Vermiculita Sítio Cobra Caririaçu CE 39°13’12”W 06°56’00”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência

218 Vermiculita Sítio Riacho
Seco Caririaçu CE 39°11’54”W 06°56’54”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-

metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência



como sítio Fortuna, próximo à cidade de Várzea Ale-
gre. O ouro ocorre associado a veios de quartzo,
que cortam metassedimentos do Grupo Orós. Notí-
cias locais dão conta que algumas aluviões das dre-
nagens presentes na área são auríferas. A região,
portanto, carece de estudos complementares visan-
do sua melhor caracterização e verificação de sua
real potencialidade.

4.1.2 Minerais Não-Metálicos Industriais

Constituem os bens minerais mais importan-
tes conhecidos na folha estudada e estão ampla-
mente distribuídos ao longo de toda a sua exten-
são, muitas vezes formando concentrações de
determinados tipos, constituindo (área de relati-
vo interesse) econômico.

Os depósitos de magnesita vêm sendo lavrados
há muito tempo por algumas empresas de minera-
ção conhecidas regionalmente, como: Mineração
Chaves, Magnesium do Brasil Ltda. e Magnesita
S.A., entre outras.

Todos os depósitos assinalados situam-se na re-
gião compreendida entre os municípios de Jucás, Ca-
riús e Iguatu, estando todos eles encaixados em me-
tassedimentosdoGrupoOrós,de idadedoProterozói-
co Médio. Geralmente constituem corpos lenticulares
descontínuos, muitas vezes formando trends, que se
prolongam por vários quilômetros.

A magnesita é do tipo sedimentar, tem coloração
cinza a esbranquiçada, granulação média a gros-
sa, textura sacaroidal, e, muitas vezes, ocorre sob a
forma de bolsões dentro de calcários dolomíticos.
A sílica, o talco e a calcita constituem as impurezas
mais comuns.

As minas Riacho Fundo, Grossos, Riacho Caldei-
rão, Riacho Casquilho, Gangorra, Pitombeiras e
Cabeça de Negro representam os maiores depósi-
tos. O processo de lavra é intermitente. A reserva
total de toda a faixa foi estimada em cerca de 300
milhões de toneladas (Moraes et al., 1973).

Os jazimentos de Grossos, Riacho Caldeirão,
Riacho Casquilho, Gangorra, Pitombeira e Cabe-
ça de Negro estão situados na região de José de
Alencar, municípios de Orós e Iguatu, e perfa-
zem, juntos, uma reserva inferida superior a
76.000.000 de toneladas de minério, tendo, como
principais concessionárias, a Magnesita S.A.
(Grossos, Riacho Caldeirão, Riacho Casquilho) e
a Magnesium do Brasil Ltda. (Pitombeiras). O mi-
nério ocorre sob a forma de bolsões e/ou lentes em
calcário dolomítico, ao longo de uma faixa afloran-
te superior a 3km e com espessura chegando a

atingir até 200m. Como principais impurezas, con-
têm talco, calcita e sílica.

A mina Riacho Fundo, cuja concessionária é a
Cerâmica Guarulhos S.A., localiza-se nas proximi-
dades de Jucás-CE, tem uma reserva inferida de
cerca de 15.000.000 de toneladas de minério, já
tendo chegado a atingir uma produção de 30 tone-
ladas de minério bruto/dia (Moraes et al., 1973). A
magnesita apresenta-se maciça, de granulação
fina a média e está associada a talco, notadamente
nos locais mais fraturados. Exibe, após calcinação,
teores de até 91% de MgO.

O calcário metamórfico representa outro bem mi-
neral de significativa importância para a região,
sendo conhecidas cerca de 70 ocorrências, algu-
mas vezes concentradas em determinadas áreas,
muitas delas fazendo parte de um mesmo jazimen-
to, como pode ser visto na carta metalogenética.
Ocorrem preferencialmente intercalados em litóti-
pos do Complexo Ceará, do Proterozóico Inferior, e
do Grupo Orós (Proterozóico Médio). Formam cor-
pos lenticulares, com dimensões variadas, che-
gando, em alguns locais, a constituir camadas com
extensão aflorante superior a 10km, concordantes
com a estruturação regional. São rochas de colora-
ção variando de cinza a esbranquiçada, granula-
ção fina a média, textura sacaroidal e com teor de
magnésio bastante variável.

A principal área de concentração desses depósi-
tos fica nas proximidades da cidade de Farias Brito,
onde as camadas cartografadas podem ser segui-
das por uma extensão superior a 10km e uma espes-
sura em torno de 200m, numa direção variando de
NE-SW a NNE-SSW. Estão presentes duas camadas
principais, que se estendem desde a localidade São
Romão, no sul da folha, até a serra do Jatobá, próxi-
mo à cidade de Cariús.

As áreas da serra dos Dois Riachos, cen-
tro-oeste da folha, da localidade Flamengo e a NE
da cidade de Catarina são também importantes,
embora possuam reservas menores que a citada
no parágrafo anterior.

Esses depósitos vêm sendo explotados, ainda de
forma bastante rudimentar, já há algum tempo, com
o material sendo usado para fabricação de cal, em-
bora muitos deles exibam características que possi-
bilitariam seu uso para atividades mais nobres.

Outra área importante de concentração de mine-
rais não metálicos está localizada no quadrante SE,
onde a plotação dos jazimentos delineia duas fai-
xas principais. A primeira, mais importante, tem di-
reção NE-SW, espessura média em torno de 5km e
extensão superior a 40km, estende-se desde as
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nascentes do riacho do Meio até as proximidades
da localidade de Arrojado. Ao longo dela estão plo-
tadas dezesseis ocorrências de talco , seis de ami-
anto, uma de calcário, além da presença de alguns
pequenos corpos pegmatíticos mineralizados em
ametista e berilo. A outra faixa tem direção aproxi-
mada E-W, dimensões mais reduzidas que a anteri-
or, onde estão registradas dez ocorrências de ami-
anto e três de vermiculita. Inicia-se, também nas
nascentes do riacho do Meio, e se prolonga até a
região sul de Quitaiús. Os depósitos que ocorrem
nessas faixas estão intimamente associados a ro-
chas básicas/ultrabásicas do Complexo Granjeiro,
de idade proterozóica inferior.

Os jazimentos de talco formam corpos lenticula-
res, de dimensões reduzidas e constituem produ-
tos da alteração hidrotermal das rochas básicas/ul-
trabásicas. O talco exibe coloração cinza-claro a
esbranquiçada, brilho sedoso e varia desde o tipo
lamelar a maciço. Entre os principais depósitos se
destacam os dos sítios Cachoeira Grande, Lagoa
dos Ovos e Mangabeira.

No município de Acopiara (CE), porção cen-
tro-norte da Folha Iguatu, são conhecidos alguns
corpos lenticulares descontínuos de talco xisto,
cujo alinhamento constitui dois trends principais,
de direção NNE-SSW, encaixados em rochas do
Complexo Cruzeta, afetadas por zonas de cisalha-
mento dúctil, próximo a zonas de contato desses li-
tótipos com corpos granitóides brasilianos (Medei-
ros et al., 1989 e 1993). Trata-se de depósitos de
pequeno porte, destacando-se entre eles, os de
Riacho Verde e Tabuleiro do Meio, com reservas in-
feridas superiores a 25.000 toneladas de minério.

No que se relaciona ao amianto, ele é do tipo pre-
dominantemente antofilítico, o que de certa forma
lhe reduz a importância econômica. Geralmente
ocorre sob a forma de stockworks ou constituindo
bolsões dentro do corpo serpentinizado. Tem colo-
ração esbranquiçada, com fibras de comprimento
variando de 5 a 30cm, exibe aspecto sedoso e, mui-
tas vezes, encontra-se associado ao talco e à vermi-
culita. Entre os principais depósitos estão os dos sí-
tios Taquari e Carrapato, que durante muito tempo
tiveram seus minérios extraídos de forma rudimen-
tar, em garimpagem a céu aberto, sem qualquer ori-
entação técnica. Os serviços encontram-se atual-
mente paralisados. Sugere-se, inclusive, estudos
mais detalhados e específicos nessas localidades,
visando sua potencialidade para mineralizações de
níquel, cromo e cobalto.

A vermiculita geralmente forma bolsões dentro
da rocha ultrabásica e se apresenta em lamelas

centimétricas, de cor castanho-dourado a amarela-
da, associada a pequenos cristais de tremoli-
ta-actinolita, anfibólio e biotita. Ocorre principal-
mente a sul de Granjeiro, nas localidades de Ria-
cho Seco e sítios Macacos e Cobra.

A viabilidade econômica desses depósitos é
grandemente prejudicada pela qualidade dos
bens minerais, falta de infra-estrutura básica e difí-
cil acesso à região. Todos eles se encontram atual-
mente abandonados.

Algumas outras ocorrências de talco, amianto e
vermiculita estão cadastradas nos domínios da fo-
lha, porém são desprovidas de qualquer interesse
econômico, já que constituem pequenos depósitos
isolados, como na região compreendida entre as
serras do Maia e do Flamengo.

4.1.3 Material de Construção Civil

Com relação a esse tópico, as argilas encontra-
das nas planícies de inundação das principais dre-
nagens e que são lavradas para fabricação de tijo-
los de alvenaria e telhas, constituem atualmente um
fator econômico de relativa importância para a re-
gião, uma vez que absorve uma parte considerável
da mão-de-obra não-especializada. Nas proximi-
dades dos núcleos urbanos mais desenvolvidos,
notadamente nas cidades de Iguatu e Acopiara,
estão sendo instaladas diversas olarias de peque-
no e médio porte que exploram essa atividade.

Também estão localizados na área trabalhada
diversos garimpos explotando, de maneira bastan-
te rudimentar, alguns corpos graníticos cujos pro-
dutos são utilizados na pavimentação de ruas e es-
tradas.

4.2 Metalogenia Previsional

4.2.1 Considerações Preliminares

A elaboração da Carta Metalogenética/Previsio-
nal é o produto de uma integração multidisciplinar,
executada conforme o documento “Diretrizes para
Representação Cartográfica de Cartas Metalogené-
ticas-Previsionais” (Delgado, 1989 – versão 2.0).
Essa carta visa a delimitação de áreas comprovada-
mente mineralizadas ou com perspectivas de conte-
rem mineralizações, baseada na identificação das
leis físicas e químicas que controlam a distribuição
espaço-temporal das concentrações minerais.

Tal objetivo é alcançado através da adoção de
formas simples e claras de representação dos indí-
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cios diretos (jazimentos) e indiretos (geoquímicos,
geofísicos e petrológicos) sobre as mineralizações
que, plotados em uma base geológica especializa-
da, contendo os principais elementos da tectônica,
estrutura, litologia e estratigrafia, possibilitam, me-
diante a integração dessas informações, o reco-
nhecimento das relações entre indícios de minerali-
zações e os objetos geológicos responsáveis pela
edificação das concentrações minerais.

A metodologia adotada fundamenta-se nos prin-
cípios de Orlova & Shatalov (1960), e foi consolida-
da na experiência adquirida quando da execução
do Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão
de Recursos Minerais, escala 1:250.000, implanta-
do a partir de 1982.

Para a confecção da Carta Metalogenética/Pre-
visional da Folha Iguatu (Anexo II) utilizou-se a se-
guinte documentação básica:

– Mapa geológico, escala 1:250.000
– Mapa geoquímico, escala 1:250.000
– Mapa aeromagnético, escala 1:250.000
– Mapa aerogamaespectrométrico, escala

1:250.000
– Estudos petrográficos
– Estudos litoquímicos das rochas magmáticas

ácidas e básicas/ultrabásicas
– Cadastro de ocorrências minerais
– Os jazimentos minerais cadastrados com suas

características geológico/metalogenéticas e da-
dos econômicos , são apresentados na tabela 4.1,
inserta no final deste capítulo.

Na tabela 4.2 estão sumarizados os dados da
análise metalogenética qualitativa efetuada no âm-
bito da folha e representados na Carta Metalogené-
tica/Previsional (Anexo II), destacando-se as áreas
mineralizadas e/ou previsionais, de interesse da
prospeccção mineral, seus indícios de mineraliza-
ções, diretos ou indiretos (os indiretos estão entre
parênteses e representam anomalias geoquími-
cas) e os respectivos metalotectos, classificados
pelo grau de incerteza em: comprovados, indica-
dos e inferidos.

4.2.2 Panorama Metalogenético

A análise integrada dos indícios diretos e indire-
tos possibilitou a delimitação de 18 áreas de inte-
resse prospectivo, notadamente para os seguintes
bens minerais: magnesita, calcário, talco, amianto,
ferro, vermiculita, barita e minerais de pegmatitos.

A análise da tabela 4.2 sugere que essas minera-
lizações estão condicionadas, principalmente, aos
grupamentos litológicos mapeados e, em menor

grau, às zonas de cisalhamento e aos sistemas de
fraturas de extensão. Além disso, exercem papel
importante no controle das mineralizações, as zo-
nas de inter-relacionamento das rochas magmáti-
cas com suas encaixantes e, notadamente, as zo-
nas de alterações hidrotermais relacionadas aos
eventos magmáticos e/ou metamórficos.

Consoante os principais controles das minerali-
zações, o panorama metalogenético descrito a se-
guir está embasado nos grupamentos litológicos
mapeados.

O Complexo Cruzeta, representante do provável
embasamento arqueano na região, tem área de ex-
posição relativamente reduzida e compreende or-
tognaisses tonalíticos a granodioríticos intrinseca-
mente associados a corpos lenticulares de meta-
basitos e metaultrabasitos, intrudidos por granitói-
des brasilianos.

Do ponto de vista metalogenético, a porção ex-
posta no centro-norte da folha, região compreendi-
da entre as serras do Maia e do Flamengo, é a que
se apresenta mais significativa. Contém uma área
mineralizada/previsional (Área VII), de categoria
variando de provável a possível, onde se acham
plotados oito pequenos jazimentos de talco e uma
zona geoquimicamente anômala para Fe, Cu, Zn e
Ni. Destacam-se ainda, como metalotectos prová-
veis e possíveis, a associação de seus litótipos a
zonas de cisalhamento e corpos granitóides alcali-
nos, gerando processos de metassomatismo e al-
terações hidrotermais, que podem possibilitar a se-
gregação de óxidos de ferro e de sulfetos de metais
básicos.

O Complexo Granjeiro, de provável idade prote-
rozóica inferior e com principal área aflorante situa-
da no quadrante SE da folha, uma vez que em ou-
tros locais ocorre somente como xenólitos nos or-
tognaisses tonalíticos, que lhe são intrusivos. É for-
mado por uma associação vulcano-sedimentar
exalativa de médio a alto grau, onde se destacam
corpos de metabásicas anfibolitizadas de afinida-
de toleiítica, metaultrabásicas, associadas a xistos,
quartzitos, metachertes, formações ferríferas ban-
dadas e, subordinadamente, rochas carbonáticas,
constituindo prováveis restos de crosta oceânica
antiga, embora, nos estudos litoquímicos efetua-
dos, algumas amostras dessa unidade tenham sido
plotadas no campo dos basaltos de arco-de-ilha.

Essa unidade se destaca por circunscrever cin-
co áreas mineralizadas/previsionais, contendo o
registro de inúmeros indícios diretos de mineraliza-
ções de ferro, amianto, vermiculita ( áreas IIa, II b,
IIc) e talco (IId), que constituem depósitos lenticula-
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res descontínuos, de dimensões reduzidas, relaci-
onados a formações ferríferas e alterações metas-
somáticas e/ou hidrotermais de rochas básicas e
ultrabásicas.

Como indícios indiretos ocorrem zonas de sus-
ceptibilidade magnética anômala, sugestiva da
presença de outros corpos básico-ultrabásicos, e
estações geoquimicamente anômalas para Ni, Fe,
Cr e Co.

Como metalotectos inferidos destacam-se cor-
pos intrusivos de granitóides alcalinos e zonas de
cisalhamento dúctil, que seccionam, indistintamen-
te, os diversos litótipos aos quais podem estar as-
sociados processos de metassomatismo e/ou hi-
drotermalismo, responsáveis por mineralizações fi-
lonianas de ouro e sulfetos.

O Complexo Ceará, seqüência essencialmente
metassedimentar, tem o seu interesse metalogené-
tico restrito à associação xisto-quartzito-carbonáti-
ca, depositada em ambiente marinho plataformal.
Em diversos locais contém intrusões graníticas, de
idades distintas.

No âmbito dessa unidade foram delimitadas
quatro áreas ( Va, b, c, d) consideradas de interes-
se para prospecção mineral, cuja importância é re-
alçada pela presença de inúmeros corpos lenticu-
lares e camadas de metacalcário, algumas delas
constituindo depósitos de reserva bastante consi-
derável, como no caso das áreas Va,d, às quais
também se relacionam zonas geoquimicamente
anômalas para scheelita, em concentrados de ba-
teia. A Área X localiza-se na porção dominada por
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Tabela 4.2 – Áreas mineralizadas/previsionais e respectivos metalotectos no âmbito da folha iguatu.

ÁREAS INDÍCIOS DE
MINERALIZAÇÃO

METALOTECTOS UNIDADE
LITOESTRATIGRÁFICA

COMPROVADOS INDICADOS INFERIDOS

I (a, b)
Magnesita e calcário Lentes de magnesita e calcá-

rio nos metassedimentos do
Grupo Orós.

Horizontes de metavulcânicas
ácidas a intermediárias. – Grupo Orós

II (a, b, c, d)

Ferro, talco, amianto, rmi-
culita, ametista e caulim.
(Cr, Ni, Fe, Co, Cu)

Associação de rochas máfi-
cas/ultramáficas metamorfiza-
das, intrusivas e extrusivas
com interc. de xistos, meta-
chertes, BIFs (Complexo
Granjeiro), intrudidas e lo-
calmente assimiladas por or-
tognaisses tonalíticos a gra-
nodioríticos.

Sedimentos vulcano-químicos
exalativos e tufos. Alterações
hidrotermais associadas a zo-
nas de contato com granitos
mais jovens.

Zonas de cisalhamento com
ações hidrotermais associa-
das. Zonas diferenciadas en-
riquecidas em óxidos e sulfe-
tos. Grupo Orós

III Cobre

Seqüência metavulcano-sedi-
mentar de baixo a médio grau
do Grupo Cachoeirinha. –

Zonas sulfetadas associadas
a seqüência metavulcano-se-
dimentar. Zonas de altera-
ções hidrotermais com ouro
e/ou sulfeto.

Grupo Cachoeirinha

IV (a, b, c)
Talco, amianto, vermiculita
e ametista
(Cr, Ni, Cu, Co)

Ortognaisses tonalíticos a
granodioríticos com restos
disruptos de metabasitos/
metaultrabasitos, diques e
sheets de leucogranitos e
metapegmatóides. Localmen-
te intrudidos por granitóides
mais jovens.

Zonas de contato com corpos
granitóides brasilianos e de
cisalhamento, com alterações
hidrotermais associadas. –

Ortognaisses cedo- a
sin-colisionais cortados por

granitóides brasilianos

V (a, b, c, d)

Calcário, talco (Área Vc) e
granada
(B, ci, tu, sch)

Camadas e lentes de calcário
encaixadas em litótipos do
domínio marinho plataformal
do Complexo Ceará.

Zonas de contato dos grani-
tóides brasilianos com as ro-
chas encaixantes. – Complexo Ceará

VI

Ametista e quartzo
(tu)

Metapsamitos do domínio
marinho plataformal, intrudi-
dos por metagranitóides da
suíte intrusiva brasiliana.

–

Zonas de alterações hidroter-
mais (turmalinização). Complexo Ceará

VII

Talco
(Fe, Cu, Zn, Ni, V)

Ortognaisses calci-sódicos
com remanescentes de meta-
basitos/ metaultrabasitos in-
trudidos por metagranitóides
da suíte intrusiva brasiliana.

Zonas de contato dos grani-
tóides alcalinos mais recentes
com as rochas encaixantes.
Zonas de cisalhamento com
alterações hidrotermais asso-
ciadas.

Possíveis alterações hidroter-
mais associadas a corpos
granitóides alcalinos. Complexo Cruzeta

VIII Barita e cobre
Sedimentos pelíticos anqui-
metamórficos. Níveis sulfeta-
dos associados à seqüência
sedimentar.

Falhas rúpteis/rúptil-dúcteis,
com alterações hidrotermais

Fraturas de extensão relacio-
nadas à tectônica transcor-
rente. Grupo Rio Jucá

IX
Sulfetos e metais básicos Metabasaltos amigdaloidais,

com disseminação de sulfe-
tos, do Grupo Orós.

Lineamento relacionado à
tectônica transcorrente , com
alterações hidrotermais.

Zonas de alteração hidroter-
mais com sulfetos e/ou ouro. Grupo Orós

X

Talco, calcário, ametista
(Cr, Ni, Cu, Ca, Be)

Lentes de calcário encaixa-
das em metassedimentos,
cortadas por granitóides e di-
ques pegmatóides.

Zonas de contato de granitói-
des com as rochas encaixan-
tes.

Zonas de cisalhamento com
alterações hidrotermais asso-
ciadas. Complexo Ceará



gnaisses migmatizados, intrusionados por ortogna-
isses de composição granítica a granodiorítica e
granitóides alcalinos mais novos. Contém pequenas
lentes de metacalcário, veios pegmatíticos, local-
mente mineralizados em ametista, e indícios geoquí-
micos, em sedimentos de corrente, para Cr, Co, Ni,
Be e Cu.

Ainda dentro do domínio desse complexo, nas
regiões ocupadas por gnaisses e metagrauvacas,
notadamente no quadrante NE da folha, são conhe-
cidos alguns locais de concentração de material
grafitoso formando depósitos pequenos, ao nível
do conhecimento atual, totalmente desprovidos de
maior interesse econômico.

Próximo às rochas mais quartzosas ocorrem zo-
nas com valores geoquímicos anômalos para boro
e veios de quartzo com ametista, produtos do hi-
drotermalismo associado a zonas de cisalhamento,
sob influência dos granitóides alcalinos mais novos
(Área VI).

Às rochas metaplutônicas, ortognáissicas de li-
nhagem calcialcalina com predominância dos ter-
mos tonalíticos e granodioríticos, contendo restos
de metabasitos e metaultrabasitos, associam-se al-
gumas ocorrências de talco, amianto e vermiculita,
circunscritas pelas áreas IVa,b,c,d.

O Grupo Orós, compreende uma seqüência plu-
tono-vulcano-sedimentar, depositada em uma am-
biência de rifte intracontinental, representada por
metapelitos e metapsamitos intercalados com hori-
zontes de metavulcânicas ácidas a básicas e/ou in-
termediárias, e corpos de ortognaisses. Encerra
três áreas mineralizadas/previsionais:

As áreas Ia,b contêm os mais importantes jazi-
mentos de magnesita, de origem sedimentar, regis-
trados no Estado do Ceará. Estão encaixados na
seqüência metapelítica, associados a lentes de
metacalcário, onde chegam a formar grandes bol-
sões. Apesar de sua importância para a economia
da região, é marcante a escassez de estudos espe-
cíficos relacionados à caracterização metalogené-
tica e estabelecimento dos principais metalotectos
controladores das mineralizações de magnesita na
área. Pouco se sabe sobre sua gênese e relações
com os distintos litótipos do Grupo Orós, aos quais
ela se associa.

No presente trabalho, ficou caracterizado que to-
dos os jazimentos desse bem mineral estão locali-
zados na faixa compreendida entre as cidades de
Jucás e Orós, onde é comum a presença de hori-
zontes de metavulcânicas ácidas a intermediárias,

intercalados em metapelitos, e considerados como
metalotectos indicados. A gênese dos depósitos
de magnesita é um assunto ainda bastante polêmi-
co. Para Krauskopf (1972), sua deposição está di-
retamente relacionada à temperatura e ao pH ele-
vados do ambiente. Já, para outros, ela é formada
pela ação de fluidos hidrotermais, atuando sobre
rochas carbonáticas litificadas (Morteani et al.,
1983; Aharon, 1988; Kiesl et al., 1990; Morteani &
Neugenbauer, 1990; in: Almeida & Berganin Filho,
1993). Para melhor compreensão dessa relação,
sugere-se o desenvolvimento de estudos detalha-
dos sobre a composição química dos carbonatos
do Grupo Orós, procurando estabelecer os princi-
pais aspectos dos ambientes formadores da mag-
nesita e de relações com suas encaixantes.

A Área IX encerra um grande corpo de metaba-
salto amigdaloidal e metandesito, contendo alguns
níveis com impregnações de sulfetos de metais bá-
sicos. Corresponde a uma porção muito pouco es-
tudada e que deve ser destacada para futuros estu-
dos mais detalhados e específicos, visando uma
melhor definição da sua potencialidade metaloge-
nética.

No extremo-SE da Folha Iguatu, numa área bas-
tante restrita, afloram metapelitos com horizontes
subordinados de prováveis metavulcânicas, repre-
sentadas por clorita-albita xistos esverdeados, ti-
dos como pertencentes ao Grupo Cachoeirinha
(Área III). Foi individualizada como área mineraliza-
da/previsional, de baixa potencialidade, para co-
bre e/ou sulfetos de metais básicos, levando em
consideração as ocorrências destes bens minerais
na localidade de Aurora - CE, associadas a litótipos
dessa unidade.

Nos sedimentos pelíticos anquimetamórficos da
Bacia transtensiva de Cococi (Grupo Rio Jucá)
ocorrem horizontes mais redutores, com impregna-
ções de malaquita e ocorrências filonianas de bari-
ta, preenchendo zonas de falhas e/ou fraturas
(Área VIII).

Nas proximidades acham-se delimitadas zonas
geoquimicamente anômalas para cobre e bário.

Os litótipos constituintes das unidades me-
so-cenozóicas são desprovidos de qualquer indí-
cio direto ou indireto de mineralizações, a não ser
a presença de finos horizontes carbonáticos na
unidade média do Grupo Iguatu e corpos lenticu-
lares argilosos encaixados nas aluviões dos rios
maiores; que são usados na produção de tijolos
de alvenaria e telhas.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Con clu sões

O presente trabalho, executado através do
Programa Levantamentos Geológicos Básicos Do
Brasil– PLGB, consistiu na atualização do
mapeamento geológico e metalogenético, além da
reinterpretação dos dados geoquímicos e
geofísicos, realizados anteriormente na Folha
Iguatu (SB.24-Y-B), cujos resultados acham-se
registrados nas cartas Geológica e Me ta lo ge né ti -
ca/Pre vi si o nal, escala 1:250.000.

Diante do caráter multidisciplinar dos trabalhos
efetuados, pro ce deu-se à confecção deste
capítulo, contendo as principais conclusões sobre
os diferentes tópicos do desenvolvimento
geológico da área, visando fornecer ao usuário um
resumo sucinto dos avanços obtidos.

Ge o lo gia

Os distintos grupamentos litológicos expostos
no âmbito da folha estudada envolvem, na grande
maioria, rochas pré-cambrianas, de idade e
naturezas diversas, grau metamórfico variável e
diferentes padrões estruturais. Foram organizados
em várias unidades litoestratigráficas, sendo re co -
nhe cidos, nos domínios pré-cambrianos, os
complexos Cruzeta, Granjeiro e Ceará e os grupos
Orós e Cachoeirinha, além de inúmeros maciços
granitóides intrusivos. como representantes do Fa -
ne ro zói co, os se di men tos an qui me ta mór fi cos do
Gru po Rio Jucá, de ida de cam bro-ordoviciana, os

se di men tos me so zói cos do Gru po Igua tu e as for -
ma ções su per fi ci a is, cons ti tu í das por ro chas tér -
cio-quaternárias e alu viões re cen tes.

Com ple xo Cru ze ta, de pou ca re pre sen ta ti vi da de 
na área, con gre ga li tó ti pos atri bu í dos ao Arque a no, 
com ní ti das evi dên ci as de re tra ba lha men to nos ci -
clos Tran sa ma zô ni co e Bra si li a no.

Os com ple xos Gran je i ro e Ce a rá são con si de ra -
dos de ida de pro te ro zói ca in fe ri or, sen do: o pri me i ro,
for ma do por uma as so ci a ção vul ca no-sedimentar
exa la ti va (pro vá vel frag men to de cros ta oceâ ni ca an -
ti ga); e o se gun do, por uma se qüên cia es sen ci al -
men te pa ra de ri va da, abran gen do as so ci a ções xis -
to-quartzito-carbonática e gnáis si co-migmatítica.

Esses três con jun tos fo ram pal co de uma in ten sa
ati vi da de plu tô ni ca, ati va du ran te os di fe ren tes es -
tá gi os da evo lu ção ge o ló gi ca da área.

O Gru po Orós, de evo lu ção em rif te in tra con ti nen -
tal do Pro te ro zói co Mé dio, com de for ma ção e me ta -
mor fis mo no Ci clo Bra si li a no, é for ma do pela as so ci a -
ção de me ta pe li tos-metapsamitos com me ta mag -
ma ti tos, de com po si ção va ri an do de áci da a bá si ca.

Os cons ti tu in tes do Gru po Rio Jucá têm fe i ções li -
to ló gi cas e de po si ci o na is tí pi cas de am bi en te de le -
que alu vi al, de fá ci es va ri an do de pro xi mal a dis tal.

Os se di men tos do Gru po Igua tu pre en chem pe -
que nas ba ci as pull-aparts re la ci o na das à re a ti va -
ção me so zói ca da Pla ta for ma Sul-Americana.

Qu an to aos gra ni tói des, fo ram po si ci o na dos cro -
no es tru tu ral men te em re la ção às gran des es tru tu -
ras ge ra das du ran te os ci clos Tran sa ma zô ni co e
Bra si li a no. Assim, cada gru po fi cou ca rac te ri za do
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pela in ten si da de de de for ma ção ex pe ri men ta da e
re la ci o na men to com as ro chas en ca i xan tes. Des sa
for ma, li ga dos à tec to gê ne se tran sa ma zô ni ca, fo -
ram iden ti fi ca dos gra ni tói des pré-colisionais, cal ci -
al ca li nos, de com po si ção to na lí ti ca a gra no di o rí ti -
ca, re la ci o na dos, qui mi ca men te, à am biên cia de
arco mag má ti co; e gra ni tói des cedo a sin-co li si o -
na is, re pre sen ta dos por or tog na is ses de com po si -
ção gra ní ti ca a gra no di o rí ti ca, po den do evo lu ir até
le u co gra ni tói des de ori gem crus tal. Re fe ren tes ao
ci clo Bra si li a no, ocor rem os ti pos ce do- a
sin-tectônicos, que en glo bam to na li to, gra no di o ri -
to, gra ni to e mon zo ni to, com fá ci es bas tan te de for -
ma das, no ta da men te nas bor das; os tar di- a
pós-tectônicos, re pre sen ta dos prin ci pal men te por
bi o ti ta gra ni tos iso tró pi cos a, in ci pi en te men te, de -
for ma dos; e os pós-tectônicos, to tal men te iso tró pi -
cos, for ma dos por gra ni tos e mon zo ni tos.

No que se re la ci o na à ge o lo gia es tru tu ral, a aná li -
se in te gra da dos di ver sos ele men tos, em me so- e
mi cro es ca la, é com pa tí vel com uma his tó ria evo lu ti -
va con so li da da em, no mí ni mo, dois ci clos ge o di nâ -
mi cos prin ci pa is. O mais an ti go, de ida de
pré-brasiliana, é re pre sen ta do pela de for ma ção Dn,
e pos sui re gis tros da atu a ção de uma tec tô ni ca con -
ver gen te, com for te com po nen te de stra in ci sa lhan te 
em re gi me tan gen ci al dúc til. O mais novo, re la ci o na -
do ao Ci clo Bra si li a no, com três fa ses de de for ma -
ção (D1, D2 e D3), cada uma cons ti tu in do um es tá gio
dis tin to de um úni co pro ces so de de for ma ção pro -
gres si va, exi be um elen co de es tru tu ras con di zen tes 
com as ge ra das em cin tu rões de ci sa lha men to dúc -
te is a dúc til-frágeis, den tro de um re gi me con ver -
gen te do tipo trans cor ren te-oblíquo dex tró gi ro.

A his tó ria evo lu ti va da re gião es tu da da é ca rac -
te ri za da prin ci pal men te por pro ces sos tec tô ni cos
atu an tes no Pro te ro zói co Infe ri or, pro du tos da in te -
ra ção de pla cas li tos fé ri cas, si mi lar aos mo de los
ado ta dos para ter re nos fa ne ro zói cos. Nes se pe río -
do, que cul mi nou com o Even to Tran sa ma zô ni co,
hou ve sig ni fi ca ti va ge ra ção de cros ta con ti nen tal,
ma te ri a li za da em ex ten si vo e vo lu mo so plu to nis mo
to na li to-granodiorítico cal ci al ca li no, de am biên cia
de arco mag má ti co.

O pa no ra ma ge o quí mi co da fo lha foi re a va li a do
com base nos da dos de se di men tos de cor ren te e
con cen tra do de ba te ia dos pro je tos Rio Ja gua ri be
(1976) e Pro gra ma Le van ta men tos Ge o ló gi cos Bá si -
cos do Bra sil – Fo lha Ca ta ri na (1993), este abran gen -
do so men te a por ção cen tro-norte da Fo lha Igua tu.

De uma ma ne i ra ge ral, os re sul ta dos ana lí ti cos de
Fe, Mg, Ca, Mn, B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, La, Nb, Ni, Pb,
Sc, V e Y dos se di men tos co le ta dos são bas tan te

uni for mes, res sal tan do ape nas os ele men tos B, La e
Y, li ga dos a mi ne ra is re sis ta tos. Seus te o res mais
ele va dos, pro va vel men te não são re la ci o na dos a
po ten ci a is mi ne ra li za ções, e sim a li to lo gi as com
ma i or abun dân cia nos mi ne ra is que os con têm.

O úni co in dí cio con cre to de mi ne ra li za ção é a
de tec ção de 150ppm de es ta nho, em um pe que no
aflu en te da mar gem es quer da do rio Ja gua ri be,
por ção cen tral da fo lha. Essa dre na gem pro vém de
um ex ten so cor po gra ni tói de, cor tan do gna is ses
com she ets de peg ma tói des, pro vá ve is fon te da
ano ma lia de tec ta da.

Pró xi mo às li to lo gi as mais quart zo sas do Com -
ple xo Ce a rá, fo ram in di vi du a li za das zo nas anô ma -
las em boro, al gu mas ve zes com in di ca ções de tur -
ma li na em con cen tra dos de ba te ia.

No qua dran te NW da fo lha ma pe a da re gis -
trou-se uma am pla zona com va lo res anô ma los
para co bre, as so ci a do a man ga nês, cuja ori gem
foi atri bu í da a ema na ções hi dro ter ma is tar di as,
atra vés de um sis te ma de fra tu ra men tos NW-SE,
que te ri am im preg na do as li to lo gi as pre sen tes na
área.

Ou tro fato im por tan te é a pre sen ça de zo nas com 
in dí ci os de sche e li ta (<1% em peso do con cen tra -
do), en con tra das sem pre em áre as pró xi mas a ho ri -
zon tes de me ta cal cá ri os.

A re in ter pre ta ção das car tas ae ro ge o fí si cas
(mag ne to me tria e ga ma es pec tro me tria) re for ça -
ram a de li mi ta ção de al gu mas uni da des li to es tra ti -
grá fi cas e es tru tu ras ma i o res, atra vés da in di vi du a -
li za ção de al gu mas uni da des mag né ti cas e ra di o -
mé tri cas, ca rac te ri zan do do mí ni os ge o ló gi cos dis -
tin tos, no que se re la ci o na a es tru tu ras e cons ti tu i -
ção li to ló gi ca. Ao lon go da área de ex po si ção do
Com ple xo Gran je i ro, fo ram des ta ca das fa i xas com
re le vo mag né ti co bas tan te mo vi men ta do, in clu si ve
pro du zin do ano ma li as bi po la res, pró xi mo à lo ca li -
da de de Arro ja do, su ges ti vas da pre sen ça de cor -
pos bá si cos/ul tra bá si cos.

De uma ma ne i ra ge ral, as prin ci pa is zo nas de ci -
sa lha men to que tran sec ci o nam a área na di re ção
pre fe ren ci al NE-SW, es tão bem ca rac te ri za das por
ali nha men tos mag né ti cos.

Nos cor pos ma i o res dos gra ni tói des ce do- a
sin-tectônicos, a in ter pre ta ção ge o fí si ca ca rac te ri -
zou a pre sen ça de duas fá ci es dis tin tas, uma com
re le vo mag né ti co ba i xo, ocu pa da por gra no di o ri -
tos, gra ni tos e mon zo ni tos, e uma com re le vo mais
mo vi men ta do, cor res pon den do às áre as de ex po -
si ção de di o ri tos e quart zo di o ri tos.

A ra di o me tria des ta cou mu i to bem as por ções
ocu pa das por ro chas se di men ta res fa ne ro zói cas.
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A aná li se me ta lo ge né ti ca-previsional, fun da -
men ta da na in te gra ção de in for ma ções ge o ló gi -
cas, ge o fí si cas e ge o quí mi cas, além do ca das tra -
men to mi ne ral, mos trou um qua dro bas tan te di ver -
si fi ca do, in trin se ca men te re la ci o na do às di fe ren tes
uni da des li to es tra ti grá fi cas in di vi du a li za das na re -
gião e, al gu mas ve zes, com zo nas de ci sa lha men to 
e ro chas plu tô ni cas e/ou sub vul câ ni cas. Fo ram de -
li mi ta das 18 áre as de in te res se pros pec ti vo, no ta -
da men te para os se guin tes bens mi ne ra is: mag ne -
si ta, cal cá rio, tal co, ami an to, fer ro, ver mi cu li ta, ba ri -
ta e mi ne ra is de peg ma ti tos. Algu mas des sas áre as 
se mos tra ram com boas pers pec ti vas de con te rem
ou tras mi ne ra li za ções de in te res se eco nô mi co,
além das já co nhe ci das, como é o caso  das en ca i -
xa das no Com ple xo Gran je i ro, com pos si bi li da des
de con te rem mi ne ra li za ções de sul fe tos de me ta is
bá si cos e ouro. Tam bém as áre as pró xi mas à lo ca li -
da de de Fa ri as Bri to, onde ocor rem gran des ja zi -
men tos de me ta cal cá rio, se mos tra ram fa vo rá ve is a 
mi ne ra li za ções de sche e li ta.

Me to do lo gia

A re la ção cus to/be ne fí cio re la ci o na da à exe cu -
ção des te tra ba lho, mos trou ser esse o ca mi nho
mais ló gi co para se con se guir ele var, de for ma con -
si de rá vel, o ní vel de co nhe ci men to ge o ló gi co/me -
ta lo ge né ti co das re giões sub me ti das a an ti gos tra -
ba lhos de ma pe a men to, ten do em vis ta os re le van -
tes avan ços al can ça dos re cen te men te nos di ver -
sos cam pos da ciên cia ge o ló gi ca.

Vale sa li en tar tam bém que, a sig ni fi ca ti va me lho -
ria dos pro du tos ora apre sen ta dos, evi den cia a im -
por tân cia da uti li za ção in te gra da de mé to dos mul ti -
dis ci pli na res de pes qui sa ge o ló gi ca, apo i a da por
aná li ses la bo ra to ri a is e mo der nas téc ni cas de pro -
ces sa men to de da dos.

5.2 Re co men da ções

As re co men da ções aqui apre sen ta das têm por
ob je ti vo a elu ci da ção de pro ble mas ge o ló gi cos
ain da pen den tes, com pro va ção de hi pó te ses for -
mu la das e me lhor di re ci o na men to de fu tu ras pes -
qui sas re la ci o na das à pros pec ção mi ne ral, para
uma me lhor ca rac te ri za ção e ava li a ção das re a is
po ten ci a li da des da área.

1) Dar con ti nu i da de à exe cu ção de atu a li za ção
ge o ló gi co/me ta lo ge né ti ca de ou tras fo lhas vi zi -

nhas, dan do pros se gui men to ao pro gra ma ora ini -
ci a do. Só as sim se terá con di ções de me lhor de fi nir
a evo lu ção ge o ló gi ca des sa re gião do Nor des te
Bra si le i ro, ain da tão ca ren te de bons tra ba lhos ge o -
ló gi cos.

2) Pro ce der à re a li za ção de um pro gra ma es pe -
cí fi co de ge o cro no lo gia, uti li zan do os mé to dos
mais mo der nos, haja vis ta a sua im por tân cia para a
in ter pre ta ção ge o tec tô ni ca e de fi ni ção de épo cas
me ta lo ge né ti cas. Este pro gra ma deve se de ter
mais em li tó ti pos per ten cen tes às uni da des mais
an ti gas que o Gru po Orós.

3) Re a li zar le van ta men to ge o ló gi co bá si co, es -
ca la 1:100.000, na Fo lha Ce dro, qua dran te SE da
Fo lha Igua tu, in clu in do ge o quí mi ca e ge o fí si ca,
para me lhor ca rac te ri za ção e in di vi du a li za ção da
as so ci a ção vul ca no-sedimentar exa la ti va (Com -
ple xo Gran je i ro), bem como suas re la ções com os
or tog na is ses to na lí ti cos, que lhe são in tru si vos,
haja vis ta sua acen tu a da im por tân cia me ta lo ge né -
ti ca.

4) Ca rac te ri za ção pe tro ge né ti ca dos or tog na is -
ses to na lí ti cos a gra no di o rí ti cos (pré-colisionais),
am pla men te dis tri bu í dos na fo lha ma pe a da.

5) Le van ta men to ge o ló gi co mais de ta lha do nas
re giões de co e xis tên cia de li tó ti pos do Com ple xo
Ce a rá e de gra ni tói des ce do- a sin-colisionais. Pro -
cu rar es ta be le cer me lhor suas re la ções de con ta to, 
de fun da men tal im por tân cia para o es ta be le ci men -
to da li to es tra ti gra fia da re gião.

6) Ca rac te ri za ção ge o quí mi ca dos ter mos bá si -
cos/ul tra bá si cos do Com ple xo Gran je i ro, atra vés
de aná li ses de ele men tos ma i o res, ele men tos-traço 
e ter ras-raras.

7) Re co men da-se uma ve ri fi ca ção fol low up nas
pro xi mi da des da área de ex po si ção de se di men tos 
do Gru po Rio Jucá, para uma me lhor de fi ni ção e lo -
ca li za ção da fon te das ano ma li as de co bre ali de -
tec ta das.

8) Exe cu ção de tra ba lhos de cu nho ci en tí fi co a se -
rem re a li za dos por pós-graduandos e pes qui sa do res 
li ga dos a uni ver si da des, nos mais di ver sos cam pos
da ciên cia ge o ló gi ca, haja vis ta a gran de di ver si da de 
de ti pos de ter re nos exis ten tes na re gião.

9) Ma i or efi cá cia no apo io ana lí ti co, no que se re la -
ci o na à qua li da de e ao pra zo, atra vés do au men to da
ca pa ci ta ção téc ni ca/ope ra ci o nal dos la bo ra tó ri os.

10) Pro gra ma de tre i na men to de téc ni cas de ca -
das tra men to mi ne ral para téc ni cos en vol vi dos em tra -
ba lhos de le van ta men to ge o ló gi co/me ta lo ge né ti co.
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APÊNDICES



INFORMAÇÕES GERADAS

Os da dos fí si cos de pro du ção, lis ta dos no
apên di ce I, bem como os do cu men tos ci ta dos a
se guir, en con tram-se dis po ní ve is nos es cri tó ri os
da CPRM.

6.1 Tex to Ex pli ca ti vo Ilus tra do

6.2 Do cu men tos Ane xos ao Tex to –
   Esca la 1:250.000

– Mapa Ge o ló gi co
– Mapa Me ta lo ge né ti co/Pre vi si o nal

6.3 Do cu men tos Dis po ní ve is em
  Arqui vo Ele trô ni co

– Ca das tro ge o quí mi co, com da dos de cam po e
ana lí ti cos de to das as amos tras com aná li ses quí -
mi cas;

– Fi chas de des cri ção de aflo ra men tos;
– Fi chas de aná li ses pe tro grá fi cas;
– Fi chas de ca das tra men to de re cur sos mi ne ra is.

6.4 Do cu men tos Dis po ní ve is na CPRM – 
   Esca la 1:250.000

– Mapa de pon tos de aflo ra men tos;
– Mapa ge o quí mi co;
– Mapa de con tor no ra di o mé tri co do ca nal de

con ta gem to tal;
– Mapa de con tor no ra di o mé tri co do ca nal de urâ nio;
– Mapa de con tor no ra di o mé tri co do ca nal de tó -

rio;
– Mapa de con tor no ra di o mé tri co do ca nal de po -

tás sio;
– Mapa de con tor no ra di o mé tri co da ra zão U/Th;
– Mapa de in ter pre ta ção ra di o mé tri ca do ca nal

de  con ta gem to tal;
– Mapa de in ter pre ta ção ra di o mé tri ca do ca nal

de urâ nio;
– Mapa de in ter pre ta ção ra di o mé tri ca do ca nal de tó -

rio;
– Mapa de in ter pre ta ção ra di o mé tri ca da ca nal

de po tás sio;
– Mapa de in ter pre ta ção ra di o mé tri ca da ra zão U/Th;
– Mapa de con tor no do cam po mag né ti co to tal;
– Mapa de in ter pre ta ção do cam po mag né ti co total.



SÚMULA DOS DADOS DE PRODUÇÃO

1. Ma pe a men to ge o ló gi co

Ca mi nha men to ge o ló gi co (km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.881
Aflo ra men tos es tu da dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Amos tras co le ta das. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Ca das tra men to mi ne ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Aná li ses pe tro grá fi cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

2. Ge o quí mi ca

2.1. Aná li ses de ro cha

Aná li se mi cros có pi ca de lâ mi nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Espec tro gra fia de emis são (trin ta ele men tos-padrão) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Óxi dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ele tro do de íon es pe cí fi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ele men tos-traço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ter ras-raras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Foto 02

Ortognaisse tonalítico injetado por corpos tabulares de
trondhjemito. Em destaque, nível anfibolítico boudina-

do assimetricamente por transcorrência dextrógira.
Planta. Localização: 3km ao sul de Granjeiro.

Foto 04

Ortognaisse tonalítico milonitizado, em zona de trans-
corrência, com forte lineação de estiramento (lx3) mar-
cada por agregados minerais. Notar o caráter ligeira-
mente discordante dos veios trondhjemíticos e a pre-

sença de kink bands em alto ângulo com a direção do
cisalhamento. Planta. Localização: 3km ao sul de

Granjeiro.

Foto 01

Ortognaisse da suíte TTG com bandamento ressaltado
pela alternância de bandas escuras (tonalíticas) e cla-
ras (trondhjemíticas). Observar dobramentos e trans-
posição relacionados às transcorrências D3. Planta.

Localização: 3km ao sul de Granjeiro.

Foto 03

Ortognaisse da suíte TTG em zona de transposição e
milonitização relacionada às transcorrências. As ban-
das mais escuras correspondem a anfibolitos rema-

nescentes de provável crosta oceânica. Os anfibolitos
são interpretados como os protólitos dos tonalitos-gra-
nodioritos (bandas cinzentas) e trondhjemitos (bandas
claras). Planta. Localização: 5km ao sul de Granjeiro.



Foto 08

Ortognaisse tonalítico permeado por corpos tabulares
de leucogranitóides, produtos da fusão parcial in situ
dos próprios tonalitos. Os dobramentos são sin-trans-

corrência D3. Planta. Localização: cerca de 10km a NE
de Camelópolis, quadrante SW da folha.

Foto 06

Metabasalto amigdaloidal deformado em zona de alto
strain cisalhante transcorrente. Provável remanescente

de arco vulcânico de mar raso. Planta. Localização:
9km a norte de Itaguá, extremo-SW da folha.

Foto 05

Metachertes silicosos e ferríferos incluindo lâminas tu-
fáceas (?), dobrados e crenulados sin-evento transcor-
rente.Interpretação: sedimentos químico-exalativos de

fundo oceânico. Corte vertical. Localização: açude
Poço da Pedra, no extremo-SW da folha.

Foto 07

Geometria das dobras sin-transcorrência D3 em meta-
plutônicas dioríticas da suíte TTG. Localização: açude

Poço da Pedra, extremo-SW da folha.



Foto 12

Ortognaisse tonalito-granodiorítico milonitizado, incluin-
do mobilizados leucogranitóides, dobrados, boudina-
dos e transpostos em zona de cisalhamento transcor-
rente. Corte vertical (seção YZ do elipsóide de defor-
mação). Localização: 4km a leste de Várzea Alegre.

Foto 10

Subvulcânicas porfiríticas semelhantes às da foto ante-
rior, incluindo corpos de calcissilicáticas, anfibolitos e

veios pegmatóides, boudinados e transpostos em
zona de transcorrência. As rochas encaixantes são or-

tognaisses tonalíticos do embasamento pré-Orós.
Planta. Localização: 3km ao norte da vila Tabuleiro,

quadrante SW da folha.

Foto 11

Ortognaisse tonalítico com vênulas de trondhjemito e
mobilizados potássicos com evidências de fusão par-
cial in situ. Planta. Localização: 8km ao norte da vila

Tabuleiro.

Foto 09

Subvulcânicas e vulcânicas ácidas a intermediárias,
porfiríticas incluindo estreitos níveis de anfibolito (me-
tatufos?), dobrados, transpostos e milonitizados em

zona de cisalhamento transcorrente. Associação per-
tencente à bacia mesoproterozóica de Orós. Planta.

Localização: açude do Angical, 7km a oeste de Jucás.



Foto 14

Ortognaisses tonalítico e granodiorítico porfiróide inje-
tados por corpo tabular de leucogranitóide derivado

da fusão parcial do próprio tonalito. Corte vertical. Lo-
calização: 4km a SE de Acopiara.

Foto 15

Estruturas relacionadas à tectônica tangencial
pré-brasiliana (Dn), destacando-se dobras isoclinais

recumbentes e uma forte foliação de transposição asso-
ciadas a empurrões dúcteis, dirigidos para norte (direita
da foto). Localização: 2km ao norte de Várzea Alegre.

Foto 13

Ortognaisse tonalítico em zona de transcorrência. No-
tar dobra isoclinal (Fn) com charneira verticalizada pa-
ralela a uma forte lineação de interseção (1bn) de alto
rake, contrastando com uma lineação de estiramento

de baixo rake (1b3), ambas, em relação a S3. Corte ver-
tical. Localização: 4km a leste de Várzea Alegre.

Foto 16

Paragnaisses grauvaqueanos com veios de granitói-
des evidenciando um grau avançado de fusão parcial.
Notar finas salbandas máficas (melanossomas) entre o

leucossoma e o gnaisse. Planta. Localização: 3km a
SE do povoado Santo Antonio.



Foto 18

Microconglomerado com seixos de quartzo azulado,
exibindo granodecrescência ascendente em intervalos
decimétricos encimados por horizontes psamo-pelíti-

cos. Prováveis metagrauvacas turbidíticas da bacia de
Orós. Corte vertical. Localização: 15km ao sul da loca-

lidade Barra, extremo centro-oeste da folha.

FOTO 20

Provável piroclástica associada à sequência Orós. É
uma rocha de cor cinza, matriz fina, algo carbonática,

incluindo fragmento mili a centimétricos de metavulcâni-
cas ácidas a intermediárias, de tonalitos e de quartzo.

Bloco deslocado. Localização: 2km ao sul de Saboeiro.

FOTO 19

Intercalações de metapelitos, metapsamitos e metavul-
cânicas ácidas porfiríticas da seqüência Orós. Corte

inclinado. Localização: 15km ao sul da localidade Bar-
ra, extremo centro-oeste da folha.

Foto 17

Associação vulcanogênica bimodal mostrando alter-
nância de gnaisses máficos e félsicos, de provável ori-
gem piroclástica. Metavulcânicas de Orós. Planta. Lo-

calização: 5km a NE de Jucás.



Foto 22

Fendas de tração e falhas normais em sedimentos da
Bacia do Cococi. Corte e planta. Localização: 15km a

leste de Cococi.

Foto 21

Feições relacionadas à tectônica transtensiva, afetan-
do sedimentos cambrianos anquimetamorfizados da

Bacia do Cococi. Notar fendas de tração dispostas or-
togonalmente aos eixos de crenulação anastomosada.

Planta. Localização: 15km a leste de Cococi.
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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-Y Serra Imeri1 (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 São Luís NE/SE8(CD-ROM)
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)
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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-X-B-IV Criciúma1 (CD-ROM)
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
SB.23-X-B Caxias4

SB.24-Z-C Serra Talhada1

SC.23-Z-A/Y-B Curimatá/Corrente1

SC.24.V Aracaju NW8

SC.24-Z Aracaju SE8

SC.24.Y Aracaju SW8

SE.22-V-B Iporá1

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
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PROGRAMA LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS BÁSICOS DO BRASIL

CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:250.000 - ANEXO II
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Seqüencia essencialmente paraderivada, formada por duas associações principais: uma xisto-quartzito-carbonática representada pela alternância
de muscovita-biotita xistos e quartzitos micáceos (15a), biotita gnaisses e gnaisses a duas micas (15b), com ou sem granada, sillimanita, cianita e
turmalina. Incluindo ainda, lentes de metacalcários (15c) e calcilicáticas (15d); e outra, gnáissico-migmatítica, com biotita gnaisses e gnaisses a
duas micas, migmatizados ou não , com granada e sillimanita , localmente com lentes de material grafitoso , micaxistos, quartzitos e sheets de
leucogranitóides e pegmatitos (15e).

COMPLEXO GRANJEIRO
Associação vulcano-sedimentar exalativa constituída essencialmente por alternância de anfibolitos, metassedimentos, gnaisses leucotonalíticos,
contendo frações subordinadas de metabásicas mais grossas, metaultramática e metavulcânicas ácidas (16), corpos lenticulares de quartzitos
(16a), metacalcários (16b), (16c), metabasaltos toleiticos (16d) e formações ferríferas bandadas (16e).metacherts

COMPLEXO CRUZETA (INDIVISO)
Ortognaisses cinzentos, localmente bandados, de composição tonalítica a granodiorítica, muito raramente granítica, associados a corpos de
metabasaltos anfibolitizados e, em menor proporção, de metaultrabasitos.

ALUVIÕES: Areias grossas e cascalhos, podendo incluir areias finas a médias, areias argilosas e horizontes argilosos, nos baixos cursos dos rios
maiores

2a - FORMAÇÃO MOURA: Sedimentos inconsolidados e/ou com fraca diagênese,incluindo cascalhos,areias e argilas.

FORMAÇÃO MELANCIA: Conglomerados polimícticos 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 polimícticos, arenitos arcosianos, às vezes calcíferos, no topo, com
intercalações subordinadas de arenitos finos, siltitos e argilitos.

GRANITOS PÓS-TECTÔNICOS: Granitos, monzonitos, granodioritos e sienitos de coloração variando de avermelhada a acinzentada, médios a
grossos, eqüigranulares e diques ácidos (riolitos e dacitos).

GRANITÓIDES TARDI A PÓS-TECTÔNICOS: Biotita granito, quartzo monzodiorito, monzodiorito, de granulação fina a média, isotrópicos a
incipientimente orientados, de origem crustal.

GRANIT’ÓIDES CEDO A SINTECTÔNICOS: Granito, granodiorito, monzonito, tonalito e sienito, de granulação média a grossa (porfiróide), com
fácies deformada, notadamente nas bordas, com enclaves básicos e das encaixantes, calcialcalino, de provável origem mantélica (11a). Diorito e
quartzo diorito, de granulação grossa a porfiróide (11b).:

GRUPO ORÓS: Sequencia plutono-vulcano-sedimentar formada por hornblenda-biotita gnaisse (12a); micaxistos com granada, estaurolita e
sericita (12b); incluindo lentes de quartzito (12c), metacalcários (12d), localmente com magnesita, associados a metavulcânicas ácidas a basicas
(12e), metabasaltos amigdaloidais (12f) e a corpos de ortognaisses porfiríticos (12g).

GRUPO CACHOEIRINHA: Filitos, xistos e metarenitos intercalados com níveis de clorita-albita xistos de provável derivação vulcânica (12h).

GRANITÓIDES CEDO A SINCOLISIONAIS: Biotita ortognaisses, com ou sem anfibólio, cinzentos, de composição granítica a granodiorítica, que
evoluem para leucogranitóides gnaissificados, finos a médios, de origem crustal (tipo “S”).

GRANITÓIDES PRÉ-COLISIONAIS: Ortognaisses, a hornblenda e biotita, cinzentos de composição tonalítica, a granodiorítica raramente
trondhjemítica, associados a diques e sheets de leucogranitos. Quimicamente, são compatíveis com ambiência de arco magmático..

2b - COBERTURAS COLÚVIO-ELUVIAIS: Sedimentos inconsolidados,localmente,laterizados,de constituição essencialmente areno-síltico-argilosa.

UNIDADE SUPERIOR: Arenitos finos, na base, evoluindo para fácies mais grossa a conglomerática com níveis intercalados de siltitos e folhelhos

UNIDADE MÉDIA: Siltitos argilosos e argilitos avermelhados com cimento calcífero, folhelhos, margas, calcarenitos e calcários.

UNIDADE INFERIOR: Arenitos médios a grossos com níveis conglomeráticos. Para o topo, ocorrem níveis subordinados de siltitos, folhelhos e
margas. Camadas de rocha básica intercalada nos basais.
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Áreas Ia, b

Áreas IIa, b, c, d

Área III

Área IVa, b, c

Áreas Va, b, c, d

- Encerram porções da sequência metavulcano-sedimentar de
baixo a médio grau, do Grupo Orós, representada por ,metapelitos-
metapsamitos associados a horizontes de metavulcânicas ácidas a
intermediárias. Englobam os mais importantes jazimentos de magnesita
conhecidos na região NE do Brasil, que constituem corpos lenticulares, de
dimensões consideráveis, de magnesita e calcário dolomítico,
geneticamente associados á seqüência sedimentar.

- Circunscrevem faixas ocupadas por litótipos do Complexo
Granjeiro, formado por uma associação vulcano-sedimentar exalativa de
médio a alto grau, de provável idade proterozóica inferior. Afloram xistos,
quartzitos, calcissilicáticas e formnações ferríferas bandadas,
associadas a metabasitos/metaultrabasitos. Possível registro de fragmento
da crosta oceânica antiga. Possuem jazimentos de ferro, calcário, amianto,
talco, vermiculita, caulim, ametista e berilo. Possível presença de zonas de
alterações hidrotermais com mineralizações de sulfetos e/ou ouro,
relacionadas a zonas de cisalhamento e corpos granitóides alcalinos
intrusivos.

- Localizada no extremo SE da folha, constitui área de extensão da
conhecida seqüência de Aurora-CE, mapeada anteriormente como Grupo
Cachoeirinha, correlacionado ao Grupo Orós. Tem sua importância realçada
pela presença de pequenos jazimentos de cobre relacionados a rochas
metavulcânicas. Não se descarta a possibilidade de serem encontradas
zonas de alterações hidrotermais com ouro e/ou sulfetos.

- Delimitam porções de exposições de ortognaisses de
composição tonalítica a granodiorítica, com subordinada presença de
trondhjemitos, de linhagem calcialcalina (arco magmático), contendo restos
disruptos de metabasitos/metaultrabasitos, diques e de
leucogranitos e metapegmatóides, por vezes, cortados por granitóides mais
novos. Englobam ocorrências de talco e vermiculita, relacionadas a rochas
básicas e ultrabásicas, e ametista. Presença de geoquímicamente anômala
para Cr. Como prováveis metalotectos, merecem destaque as zonas de
contatos com corpos granitóides alcalinos e as zonas de cisalhamento com
alterações hidrotermai associadas.

- Encerram proproções do Domínio Marinho Plataformal
dos terrenos supracrustais do Proterozóico Inferior (Complexo Ceará),
constituído por uma associação de micaxistos, gnaisses e duas micas,
quartzitos e lentes de metacalcário. Constituem áreas de grande interesse

metacherts,

sheets

econômico devido a presença de várias e extensas lentes e camadas de
metacalcário, que vêm sendo exploradas já há algum tempo, destacando-se
entre elas, a área , onde são conhecidos os maiores depósitos e os indícios
geoquímicos, em concentrado de bateia, permitiram a identificação de zonas
anômalas para scheelita, cianita, turmalina. Ocorrem, também, zonas
anômalas, em sedimentos de corrente, para boro.

- Localizada, aproximadamente, na porção centro-norte da folha, é
recoberta por xistos e quartzitos do domínio marítimo plataformal do
Complexo Ceará, cortados por granitóides intrusivos. Nesta região os
horizontes de quartzitos são lavrados, de forma rudimentar, para aplicação
como material de construção civil. Ali também são conhecidas algumas
ocorrências de ametista, ligadas a pequenos corpos pegmatíticos.

- Região coberta por representantes do embasamento arqueano
retrabalhado no Proterozóico, compreendendo, basicamente, ortognaisses
tonalíticos a granodioríticos intrinsicamente associados a corpos lenticulares
de metabasitos e metaultrabasitos, intrudidos por granitóides mais novos.
Encerra jazimentos pequenos de talco e zonas geoquímicamente anômalas
de Fe, Cu, Zn, Ni, V e B. Possível presença de alterações hidrotermais
relacionadas a zonas de cisalhamento e contato com corpos graníticos
alcalinos, com probabilidade de conter mineralizações de sulfetos de metais
básicos e até mesmo ouro.

- Corresponde à parte da área de exposição de sedimentos pelíticos
anquimetamórficos de bacia transtensiva de Cococi (Grupo Rio Jucá),
representados por ardósias, folhelhos, argilitos e siltitos calcíferos
avermelhados. Presença de ocorrência de cobre, de origem sedimentar, e
barita ligada a processos hidrotermais. Estações geoquímicas anômalas em
sedimentos de corrente para Cu e Ba.

Área IX - Delimita porção relativamente extensa, ocupada
predominantemente por metabasaltos amigdaloidais, com níveis
enriquecidos em sulfetos de metais básicos. Presnça de estações
geoquímicamente anômalas, em sedimentos de corrente, para Co.

- Coberta por gnaisses paraderivados, migmatizados ou não,
intimamente associados a ortognaisses de composição granítica a
granodiorítica, cortaddos por granitóides alcalinos brasilianos. Presença de
pequenas lentes de metacalcário e diques de pegmatitos, às vezes
mineralizados em ametistas.

Va

Área VI

Área VII

Área VIII

Área X

relação entre jazimento e
contexto geológico claramente
definida; identif icação de
metalotectos comprovados e
prováveis; presença de indícios
d i r e t o s e i n d i r e t o s d e
mineralizações.

contexto geológico favorável;
identificação e/ou continuidade
de metalotectos possíveis;
presença de indícios indiretos
de mineralizações e ausência
de indícios diretos.

contexto geológico favorável;
identificação e/ou continuidade
de metalotectos prováveis e
possíveis; raridade de indícios
diretos de mineralizações e
presença de indícios indiretos.
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LISTAGEM DE JAZIMENTOS MINERAIS
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REF.

SUBST.
MINERAL CLASSE DO JAZIMENTO

ROCHAS ENCAIXANTES/
HOSPEDEIRAS E/OU ASSOCIAÇÃO DADOS ECONÔMICOS
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17 a 24

39 a 40
44 a 71 e 87 a 89

115
116

118 a 119
140
141

142 a 146 e 155
166 a 167

170
171 e 172

175; 179 a 182;
188 e 190

176 a 178;183 a
187 e 189
210 e 211
212 e 215

Amianto
Ametista

Barita
Calcário

Cianita
Cobre

Cristal-de-rocha
Grafita
Granada
Granito
Quartzito

Quartzo róseo

Rutilo

Talco

Talco

Turmalina
Vermiculita

Metamórfica-metassomática
Ligada a pegmatito

Filoniana-hidrotermal

Filoniana-hidrotermal

Filoniana-hidrotermal

Filoniana-hidrotermal

Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar

Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar

Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática
Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática

Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar

Associada a rochas graníticas

Metabásicas anfibolitizadas
Micaxistos e/ou paragnaisses mig-
matizados
Argilitos e folhelhos

Argilitos e folhelhos

Gnaisses e granitóides
Paragnaisses migmatizados
Micaxistos e quartzitos

Micaxistos e quartzitos

Micaxistos e quartzitos

Micaxistos e paragnaisses

Paragnaisses migmatizados

Ortognaisses

Metassedimentos

Metassedimentos com lentes de
metacalcário

Ortognaisses com restos de básicas/
ultrabásicas

Ortognaisses com restos de básicas/
ultrabásicas

Gnaisses e migmatizados

R. total inf. dos jazimentos:
50 a 70-3.168.680t de minério

R. inf.: 100.000t de minério

R.inf: 179-2.700t,181-177.000t,
182-1.800t,190-2600t

R. inf: 176 a 178-35.600t,183 a
187-64.900t, 189-11.700t

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

32 a 38
72 a 74;85;86

90 e 91
156 a 164

168 e 169

174

191

Argila
Calcário

Magnesita

Quartzito

Sulfetos

Talco Metamófico-metassomático

Sedimentar
Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar
Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar

Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar
Vulcanogênica e/ou associada a se-
qüência vulcano-sedimentar

Aluviões
Metapelitos e paragnaisses

Metapelitos com lentes de metacar-
bonatos

Metassedimentos

Metabasaltos amigdaloidais

Metapleitos com lentes de metacar-
bonatos

-
-

-

-

-

Reserva inf. total:156 a 164 -
129.600.000t de minério com

teor médio de 44 a 46% de MgO

02 a 16

25 a 31
41 a 43

75 a 84;92 a 113

114
117

120 a 138

139
147 a 154

165

173
192 a 209

216 a 218

Amianto

Ametista
Berilo
Calcário

Caulim
Cobre

Ferro

Galena
Granito
Ouro

Scheelita
Talco

Vermiculita

Metamórfico-metassomático

Ligada a pegmatito
Ligada a pegmatito
Sedimentar e/ou associada a seqüên-
cia sedimentar
Alteração superficial
Vulcanogênica e/ou associada a se-
qüência vulcano-sedimentar
Vulcanogênica e/ou associada a se-
qüência vulcano-sedimentar

Metamórfica-metassomática
Associada a rocha granitóide
Filoniana-hidrotermal

Metamórfica-metassomática
Metamórfica-metassomática

Metamórfica-metassomática

Ortognaisses com restos de meta-
básicas/metaultrabásicas
Ortognaisses e migmatitos
Ortognaisses e migmatitos
Paragnaisses e gnaisses
migmatizados
Ortognaisses e migmatitos
Metapelitos com metavulcânicas
associadas
Associação metavulcano-sedimentar

Gnaisses migmatizados
Orto e paragnaisses
Metapelitos cortados por veios de
quartzo
Paragnaisses e calcissilicáticas
Ortognaisses com restos de meta-
básicas/ultrabásicas

Ortognaisses com restos de meta-
básicas/ultrabásicas

R. inf: 11-60m , 13-40m3 3

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

R. inf:126-18m de minério3

R. inf:192-18m de minério3

INDÍCIOS GEOQUÍMICOS

Au - ouro

CLASSE DE JAZIMENTO

METAIS NOBRES

detrítico em pláceres

de alteração superficial

vulcanogênicos e/ou associa-
dos a seqüências vulcano-
-sedimentares

ligados a pegmatitos

associados a rochas granitóides

sedimentares e/ou associados
a sequências sedimentares

metamórfico-metassomáticos

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

MORFOLOGIA (orientada na direção dos corpos)

METÁLICAS

MINERAIS DE PEGMATITO

NÃO-METÁLICAS

Fe - ferro
Cu - cobre
ga - galena
rt - rutilo
sul - sulfeto
sc - scheelita

am - amianto
ag - argila
ba - barita
ci - cianita
cc - calcário
cm - caulim
gf - grafita

irregular (amas)

lenticular

indeterminada ou não
conhecida

CARACTERÍSTICAS DOS JAZIMENTOS INDÍCIOS INDIRETOS DE MINERALIZAÇÕES

gr - granada
GR - granito
QT - quartzito
ms - magnesita
tl - talco
vm - vermiculita
cr - cristal-de-rocha

at - ametista
qr - quartzo róseo
tu - turmalina
be - berilo

ASSOCIAÇÃO MINERALÓGICA (mineral-minério sublinhado)
Au - +pirita+quartzo
Fe - + +quartzo
Cu - + + + +quartzo+magnetita
gf, mg - + +mica+quartzo
GR - quartzo+feldspato+biotita+hornblenda
cm - +feldspato+quartzo
sch - +epidoto+granada+quartzo
ba - +quartzo
at - +quartzo+feldspato+moscovita

ouro
hematita magnetita
pirita calcopirita galena esfarelita

grafita magnetita

caulim
scheelita

barita
ametista

O símbolo morfológico, quando vazado, representa jazimento subaflorante.

estratiforme

filoniana

filoniano-hidrotermal

M

M

R

em sedimento de corrente para bário (Ba), boro (B), chumbo
(Pb), nióbio (Nb), cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn), níquel (Ni),
vanádio (V), cromo (Cr).

em concentrado de bateia para barita (ba), cianita (ci), ilmenita
(il), magnetita (ma), pirita (pi), titanita (ti), turmalina (tu) e
scheelita(sch).

em sedimento de corrente para níquel (Ni), berilo (Be), nióbio
(Nb), estanho (Sn), ferro (Fe), cobalto (Co), vanádio (V), cobre
(Cu), bário (Ba), cromo (Cr) e estrôncio (Sr).

em concentrado de bateia para silimanita (si), granada (gr),
titanita (ti), ilmentia (il), cianita (ci), monazita (mz) e turmalina
(tu).

zonas de anomalias radiométricas de campo de contagem
total, relacionadas a corpos granitóides

zonas de susceptibilidade magnética anômala

alinhamentos magnéticos

Metalotectos indicados na carta

Zonas Anômalas

Estações Anômalas

INDÍCIOS GEOFÍSICOS

ti

Co

ti

NI , Cr

DADOS ECONÔMICOS

TAMANHO SITUAÇÃO ATUAL

Pequeno

médio

mina

depósito

garimpo
(lavra rudimentar)

ativo

inativo

intermitente

SUBSTÂNCIA PEQUENO MÉDIO GRANDE UNIDADE

CATEGORIAS
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Lineação B de quarta geração, com
caimento indicado

Lineação de estiramento de ge-
ração antiga e/ou indeterminada

Lineação de estiramento de gera-
ção antiga com caimento de valor
medido

Lineação de estiramento de gerção
antiga, com sentido de transporte

Lineação de estiramento de gera-
ção antiga, com caimento de valor
medido e sentido de transporte

Lineação de estiramento de gerção
antiga horizontal

Lineação de estiramento de segun-
da geração

Lineação de estiramento de segun-
da geração, com caimento de valor
medido

Lineação de estiramento de segun-
da geração, com sentido de trans-
porte

Lineação de estiramento de
segunda geração, com caimento de
valor medido e sentido de
transporte

Lineação de estiramento de tercei-
ra geração

Lineação de estiramento de tercei-
ra geração, com caimento de valor
medido

Contato

Contato aproximado

Contato gradacional

Falha de gravidade

Falha transcorrente sinistral

Zona de cisalhamento ou falha
indiscriminada

Zona de cisalhamento transcor-
rente dextral

Zona de cisalhamento transcor-
rente sinistral

Zona de cisalhamento contra-
cional antiga

Zona de cisalhamento contra-
cional

Zona de cisalhamento contracio-
nal e transcorrente (transpurrão),
dextral

Antiforme de terceira geração
com caimento indicado

Lineamentos estruturais

Lineação B de segunda geração,
com caimento indicado

Lineação B de segunda geração,
com caimento de valor medido

Lineação B de terceira geração,
com caimento indicado

Lineação B de terceira geração,

Lineação de estiramento de
terceira geração, horizontal

Acamamento com mergulho
indicado

Acamamento com mergulho de
valor medido

Foliação S com mergulho
indicado

Foliação S com mergulho de
valor medido

Foliação S com mergulho
indicado

Foliação S com mergulho de va-
lor medido

Foliação S milonítica com mer-
gulho indicado

Foliação S milonítica com mer-
gulho de valor medido

Foliação S milonítica vertical

Foliação S com mergulho
indicado

Foliação S com mergulho de
valor medido

Foliação milonítica com mergu-
lho indicado

Foliação milonítica com mergu-
lho de valor medido

Dique ácido proterozóico supe-
rior

Dique básico mesozóico
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SEDIMENTARES

METAMÓRFICAS

ÍGNEAS E METAÍGNEAS

Aluviões (1a); Formações detrito-lateríticas (1b); sedimentos
colúvios eluviais (1c)

Basalto e diabásio

Riolito e dacito

Granitos alcalinos isotrópicos

Biotita granito alcalino de origem crustal: granito, granodioritos, e
diorito calcialcalinos, de origem mantélica

Metavulcânicas ácidas e básicas (6a); ortognaisses graníticos
(6b); metabasaltos amigdaloidas (6c)

Ortognaisses graníticos e granodioríticos: leucogranitóides
gnaissificados (tipo ¨S¨)

Ortognaisses calcialcalinos de composição tonalítica a
granodiorítica

Ortognaisses cinzentos, tonalíticos a granodioríticos associados a
metabasitos e metaultrabasitos

Sedimentos flúvio lacustres (2a); sedimentos lacustres (2b);
sedimentos fluviais- (2c)braided

Sedimentos de leque aluvial, fácies proximal (3a); sedimentos de
leque aluvial, fácies distal (3b); sedimentos de leque aluvial, fácies
proximal (3c)

Seqüência metapelítica-metapsamítica, com vulcanismo bimodal
associado, metacarbonatos (9a)

Seqüência metapelítica metapsamítica, com provável vulcanismo
associado

Associação vulcano-sedimentar exalativa

Associação xisto-quartzito-carbonática (11a); associação gnáissico-
migmatítica (11b)
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Rochas da supra-estrutura Rochas da infra-estrutura Rochas intrusivas
Possibilidade de variação da posição
cronológica da unidade, em relação às
idades radiométricas conhecidas

Sills e diques básicos (db)

Granitóides
pós-tectônicos Dique ácido (da)

Granitóides sin e tarditectônicos

Granitóides sincolisionais

Grantóides pré-colisionais
(de arco magmático)

MAGMATISMO

REGIME DISTENSIVO FINAL

REGIME TRANSCORRENTE

MAGMATISMO DA FASE RIFT

REGIME COMPRESSIVO

COBERTURAS SUPERFICIAIS

RIFT INTRACONTINENTAL DE IGUATU

FAIXA DE DOBRAMENTOS JAGUARIBEANA
(VESTIGIAL)

BACIA TRANSTENSIVA DE COCOCI

RIFT INTRACONTINENTAL DE ORÓS

TECTOGÊNESE TRANSAMAZÔNICA

REGIME DISTENSIVO
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RIFT INTRACONTINENTAL (?)
DO CACHOEIRINHA

FRAGMENTO ANTIGO

Bacia Oceânica
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DOMÍNIO TECTONO-ESTRUTURAIS40º30’ 39º00’

7º00’
40º30’

6º00’ 6º00’

39º00’
7º00’

Contato geológico

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Zona de cisalhamento

Zona de cisalhamento
contracional antiga

Zona de cisalhamento contracional

Lineamentos estruturais

Lineação de estiramento antiga

Lineação de estiramento

Bacia tipo intracontinental de Iguaturift Bacia tipo intracontinental de Iguaturift

tos de margem continental

Rift intracontinental de Orós Rift intracontinental de Orós

Metaplutônicas/metavulcânicas de arco Metaplutônicas de arco e metassedimen-

Fragmento de crosta oceânica Fragmento de crosta oceânica

Bacia Transtensiva de Cococi

Metassedimentos de margem continental;
plutônicas de arco magnético

Fragmentos cratônicos

BLOCO CENTRAL (C)
Cinturão transcorrente-transpressivo

BLOCO NORTE (N)
Domínio compressivo-transcorrente

BLOCO SUL (S)
Domínio Compressivo-transcorrente
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