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APRESENTAÇÃO

O  conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planejamento 
 e a execução das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais. 

Simultaneamente, é fonte de dados imprescindíveis para o conhecimento e gestão do meio físico.

É com esta premissa que o Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar a comu-
nidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo 
Projeto Atlas Aerogeofísicos dos Estados, vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

A grande importância dos levantamentos aerogeofísicos está na sua capacidade para desvendar a terceira dimensão 
dos dados geológicos. Dessa forma, feições geológicas como corpos, estruturas e depósitos minerais podem ser 
inferidas em profundidade por meio de interpretações e modelagens. Portanto, em um país continental como o 
Brasil, a execução de levantamentos aerogeofísicos com capacidade para abranger grandes áreas e regiões de 
difícil acesso é uma estratégia rápida e eficiente de investigar o seu subsolo.

Ao longo das duas últimas décadas importantes investimentos foram feitos pelo governo federal, através do Ser-
viço Geológico do Brasil – CPRM, na aquisição de dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria), 
tendo sido recoberta uma área de cerca de 3.726.364 km², que corresponde a 43,76% do território brasileiro e 
aproximadamente 92% do embasamento cristalino do Brasil. Este grande esforço foi realizado com a expectativa 
de contribuir para o aprimoramento do conhecimento geológico do país e a descoberta de jazidas minerais. 

Para incrementar a divulgação do conhecimento e a disponibilização dos dados, o Projeto Atlas Aerogeofísicos 
dos Estados integra dados aerogeofísicos de acordo com os limites das unidades federativas do Brasil. Esta 
compartimentação objetiva facilitar a gestão e emprego dos dados de acordo com a preferência e prioridades de 
cada gestor estadual, e segundo as características geológicas e potencialidades minerais locais.

Parte integrante desse grande projeto Atlas Aerogeofísicos dos Estados, o Atlas Aerogeofísico do Ceará reúne 
uma ampla base de dados provenientes de nove projetos aerogeofísicos pertencentes à base de dados do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, os quais foram reunidos em uma única malha conforme os limites do estado. Des-
critos de maneira didática e acessível, e apresentados em forma de mapas temáticos nos capítulos subsequentes, 
esses dados apresentam um pouco da grande contribuição da geofísica no estudo dos recursos minerais e na 
compreensão da geologia do estado do Ceará.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM dá continuidade à política governamental 
de atualizar o conhecimento geológico do país, através dos levantamentos geológicos básicos, geoquímicos e 
geofísicos, e da avaliação integrada das informações, fundamental para o desenvolvimento regional e importante 
subsídio à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de decisão de investimentos. Este produto está 
disponível para download no banco de dados corporativo do Serviço geológico do Brasil – CPRM, o GeoSGB 
(http://geosgb.cprm.gov.br), e no Repositório Institucional de Geociências – RIGEO (http://rigeo.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



PREFÁCIO

O Atlas Aerogeofísico do estado do Ceará é uma publicação do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) que 
reúne informações dos levantamentos aerogeofísicos realizados no Ceará ao longo dos últimos anos. Esses dados 
são apresentados na forma de mapas temáticos, separados por capítulos e sempre precedidos de uma explicação 
geral sobre o método, princípios físicos e procedimentos de aquisição de dados envolvidos. Este Atlas Aerogeofísico 
se destina a todos os estudantes e profissionais de áreas técnicas e científicas que, de alguma maneira, aplicam 
ou procuram entender mais sobre as possibilidades do uso da geofísica em seus trabalhos. A linguagem técnica 
foi cuidadosamente reduzida de modo que mesmo aquele leitor iniciante no tema não encontre dificuldades em 
compreender o que é a geofísica e como ela tem sido aplicada no estado do Ceará.

No primeiro capítulo é apresentada ao leitor uma introdução geral ao tema, iniciando com aquela que provavel-
mente é a primeira pergunta que passa na cabeça do leitor mais leigo: o que é a geofísica? Respondendo a essa 
pergunta, o capítulo inicia um diálogo com o leitor, apresentando o que é essa ciência e quem é o profissional 
geofísico no estado do Ceará, além de apresentar quais são os seus métodos de trabalho. O leitor é introduzido 
aos métodos geofísicos que compõem a base de dados utilizada nesta primeira versão do atlas, tornando mais 
fácil compreender o que representam os mapas geofísicos e de que maneira o geofísico adquire, processa e 
interpreta esses dados. No capítulo seguinte é feita uma caracterização regional do estado do Ceará por meio 
da apresentação de aspectos geográficos e geológicos. Tão importante quanto saber ler os mapas geofísicos é 
entender a área de estudo. O relevo é fator importante e sempre levado em conta durante a interpretação de dados 
geofísicos. Sabendo disso, uma breve caracterização regional é apresentada ao leitor. Em seguida, é apresentado 
o contexto geológico regional ao qual o estado do Ceará está inserido, a Província Borborema. Os terrenos que 
compõem essa província tectônica e intersectam o estado do Ceará, suas idades e que tipo de rocha eles contêm 
são algumas das informações apresentadas em linhas gerais. Por fim o capítulo aborda os principais produtos 
minerais extraídos no Ceará, bem como apresenta potencialidades diversas que o estado possui. Ao final desse 
capítulo é possível vislumbrar a potencialidade mineral do estado e entender algumas das motivações para o 
estudo geológico e a aplicação da geofísica do Ceará. Os demais capítulos, em seguida, apresentam de maneira 
didática e visual os princípios físicos que regem cada um dos métodos e de que forma eles se manifestam na 
natureza, uma vez que os mapas geofísicos são a tradução do contraste dessas propriedades físicas no meio. 
A abordagem dos fenômenos físicos foi devidamente contextualizada para os solos e rochas que compõem os 
terrenos do Ceará. Com essa breve introdução, o entendimento sobre o que representam os mapas geofísicos se 
torna mais palatável principalmente ao leitor leigo no assunto. No capítulo que aborda o tema magnetometria, o 
leitor é convidado a refletir sobre o magnetismo do planeta e de que maneira minerais e rochas se magnetizam, 
uma vez que os mapas magnetométricos são, de certa maneira, visões regionais do campo magnético e de suas 
componentes. Da mesma maneira, o leitor é introduzido aos conceitos gerais que envolvem a radiação gama 
emitida pelos minerais e de que forma é detectada a concentração de potássio, urânio e tório de solos e rochas 
do estado do Ceará. Ao final do Atlas, o leitor é convidado a conhecer regiões que hospedam recursos minerais 
estratégicos no Ceará por meio de estudos de caso, em que a aplicação dos dados aerogeofísicos em projetos de 
mapeamento geológico e pesquisa mineral pode ser traduzida em informação de alto valor agregado.

Aos leitores dos mais diferentes níveis, fica aqui o convite para explorarmos juntos o estado do Ceará sob a ótica 
da geofísica. Boa leitura!

Frederico Ricardo F. R. de Oliveira e Sousa
Pesquisador em Geociências – Geofísico
Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
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GEOFÍSICA APLICADA AO ESTUDO DO ESTADO DO CEARÁ

O QUE É A GEOFÍSICA?

Geofísica é o ramo de conhecimento dentro das geo-
ciências que se dedica à compreensão da estrutura, da 
composição, das propriedades físicas e dos processos dinâ-
micos do nosso planeta. Diferente em comparação com 
a geologia, cujo estudo da Terra é feito via observações 
diretas das rochas, a geofísica investiga solos e rochas em 
superfície e subsuperfície de maneira indireta, por meio de 
medidas das suas propriedades físicas. 

O geofísico é um profissional capaz de planejar e exe-
cutar levantamentos geofísicos que requerem trabalho de 
campo com emprego de diferentes métodos para a aquisição 
de dados, os quais são posteriormente analisados e interpre-
tados. Com o uso de equipamentos científicos e embasados 
nas leis da matemática e da física, os geofísicos medem 
as forças que afetam a superfície, o subsolo e a atmosfera 
terrestre. Dessa maneira, investigam os fenômenos elétricos, 
térmicos, magnéticos, gravitacionais e sísmicos do planeta 
Terra. O geofísico detecta e mede a atividade das erupções 
de vulcões, a intensidade de terremotos e tsunamis através 
das ondas sísmicas propagadas por esses eventos. Com base 
na detecção de anomalias do campo geomagnético terres-
tre, resultantes do contraste das propriedades magnéticas 
de solos e rochas em subsuperfície, o geofísico auxilia no 
trabalho de mapeamento geológico e exploração mineral. 

A geofísica também pode ser utilizada no estudo de 
impacto ambiental, na detecção de áreas com solo conta-
minado por resíduos sólidos, óleo ou chorume, por exemplo, 
como também no estudo hídrico, seja na detecção de aquí-
feros ou locação de poços tubulares, por meio de contrastes 
nas propriedades geoelétricas de determinado segmento 
em subsuperfície. Este profissional também é essencial na 
indústria de óleo e gás, executando atividades relacionadas 
a projetos de aquisição e processamento de dados, tais 
como avaliações, análises, interpretações de dados sísmicos, 
gravimétricos e magnéticos relacionados à modelagem de 
bacias sedimentares, atividades de pesquisa relacionadas ao 
cálculo de reservas de petróleo e gás natural, entre outras. 

No Ceará, profissionais geofísicos se fazem presentes 
atuando em diversas áreas de trabalho, como ensino e 
pesquisa na Universidade Federal do Ceará (UFC), geofísica 
aplicada ao mapeamento geológico e exploração mineral 
no Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), apoio técnico 
à Defesa Civil do Ceará no monitoramento de tremores de 
terra no estado, consultoria e execução de projetos em 
diversas empresas do setor privado, atuando em estudos 
hídricos e locações de poços, estudos geotécnicos, explo-
ração mineral entre outros. 

Devido a sua importância e complexidade geológica, 
o estado do Ceará conta com uma ampla base de dados 
geofísicos disponíveis. Com o propósito de divulgação dessa 
informação, este Atlas Aerogeofísico apresenta um conjunto 
de dados de diversos métodos geofísicos abrangendo todo 
o território cearense. Descritos e apresentados em forma de 
mapas nos capítulos subsequentes, esses dados apresentam 
a contribuição da geofísica no estudo geológico do Ceará.

MÉTODOS GEOFÍSICOS

Os métodos geofísicos consistem em técnicas indiretas 
de investigação das propriedades físicas de solos e rochas 
por meio da aquisição e interpretação de dados, sendo, 
portanto, classificados como métodos não invasivos. Em 
geral, solos e rochas diferem em uma ou mais de suas 
propriedades físicas, provocando variações nos campos 
físicos e na propagação de ondas que se dispersam num 
dado terreno. Ao serem detectadas, essas variações possibi-
litam a investigação de feições geológicas em profundidade 
a partir da observação de seus efeitos nos campos físicos 
e na propagação de ondas pelo meio. 

O tipo de propriedade física ao qual um método res-
ponde determina seu campo de aplicação. De maneira 
geral, os métodos geofísicos podem ser subdivididos em 
dois grandes grupos: os métodos de campos naturais (por 
exemplo, aqueles métodos que trabalham com os campos 
gravimétrico e magnético da Terra) e os métodos de fontes 
artificiais (como quando correntes alternadas são aplicadas 
em bobinas para induzir campos eletromagnéticos). Isso leva 
a uma classificação genérica desses grupos em métodos 
geofísicos de fonte passiva e ativa, respectivamente. 

Com relação à forma de aquisição dos dados, os levan-
tamentos geofísicos podem ser classificados como terrestres 
(ou geofísica terrestre), aéreos (ou aerogeofísica) e marinhos 
(ou geofísica marinha). Cada modalidade traz suas vanta-
gens, desvantagens e desafios. Embora os levantamentos 
geofísicos terrestres sejam, em geral, mais práticos de serem 
realizados, uma vez que são necessários menos recursos 
financeiros na etapa de campo, os métodos aéreos e mari-
nhos têm como vantagem a alta velocidade de operação 
e alcance em áreas de difícil acesso por terra. A tabela 1 
traz uma lista resumida de alguns dos métodos geofísicos 
e suas principais características.

A procura por petróleo, gás, cobre e ferro no Brasil 
teve um pico nas décadas de 60 e 70. Nesse período, a 
magnetometria, a gravimetria, a sísmica, os métodos elé-
tricos e os eletromagnéticos foram introduzidos no país e 
amplamente utilizados em diferentes escalas de trabalho. 
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Com o desenvolvimento tecnológico inserido em nosso dia 
a dia a partir da utilização de microcomputadores, esta 
ciência se desenvolveu através da modernização de seus 
equipamentos e do surgimento de computadores com maior 
poder de processamento de dados. Atualmente a geofísica é 
uma ciência multidisciplinar que além de auxiliar em estudos 
geológicos (mapeamento geológico, exploração mineral, 
hidrogeologia, óleo e gás), possui também aplicação em 
áreas como engenharia civil, meio ambiente e arqueologia. 

LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS 
AEROTRANSPORTADOS NO BRASIL

Levantamentos geofísicos aerotransportados referem-se 
à coleta de dados das propriedades físicas do meio a partir 
de aeronaves, quer sejam elas aviões, helicópteros, VANT 

Tabela 1 – Descrição de alguns dos principais  
métodos geofísicos.

Método Parâmetro Propriedades  
físicas operativas

Magnetometria
Variações espaciais 
da força do campo 
geomagnético

Susceptibilidade 
magnética e 
remanência

Gamaespectrometria
Concentração de 
Potássio, Tório e 
Urânio

Detecção de 
radiação gama

Gravimetria
Variações do 
campo gravitacional 
da Terra

Densidade

Elétrico – 
Eletrorresistividade

Resistência de 
solos e rochas 
a passagem de 
corrente elétrica

Resistividade 
aparente 
Condutividade

Elétrico –  
Polarização Induzida

Voltagens de 
polarização ou 
resistência do solo 
dependente da 
frequência

Capacitância

Elétrico – Potencial 
espontâneo Potenciais elétricos Condutividade 

elétrica

Eletromagnético
Resposta às 
radiações 
eletromagnéticas

Condutividade e 
indutância elétricas

Ground Penetrating 
Radar (GPR)

Tempos de 
percurso de pulsos 
eletromagnéticos

Constante 
dielétrica

Sismologia

Tempos de 
chegada, fase e 
amplitude de ondas 
sísmicas

Velocidade de 
propagação de 
ondas sísmicas

Sísmica
Tempo de percurso 
de ondas sísmicas 
refletidas/refratadas

Densidade e 
módulos elásticos

Fonte: Adaptado de Kearey, Brooks e Hill (2009).

(veículo aéreo não tripulado) ou drones, para caracterizar 
grandes áreas com interesse exploratório, tanto em nível de 
reconhecimento preliminar, com vistas a posterior aplicação 
de métodos geofísicos terrestres em regiões selecionadas, 
quanto em nível de detalhamento, objetivando melhorar 
a informação disponível em áreas previamente estudadas 
(Figura 1). Por se tratar de um tipo muito particular de 
coleta de dados, com diversas especificidades inerentes 
ao método de aquisição, além de toda a compensação e 
correções necessárias ao dado devido à composição, velo-
cidade e movimentação da aeronave, essa modalidade de 
levantamento de dados geofísicos também recebe o nome 
de aerogeofísica. Os levantamentos de dados aerotrans-
portados mais comumente realizados são com os métodos 
geofísicos de magnetometria e gamaespectrometria. Os pri-
meiros levantamentos aerogeofísicos executados no Brasil 
foram com o método da magnetometria, em sua grande 
maioria, e ocorreram nos anos 1950. Foram patrocinados 
por instituições federais, tais como Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP), o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração – 
ANM), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 
a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). A atuação do Serviço 
Geológico do Brasil (SGB/CPRM) se iniciou em 1971, 
quando a empresa assumiu o papel de órgão executor 
de projetos aerogeofísicos de forma sistemática (métodos 
geofísicos de magnetometria e gamaespectrometria). Isso 
se deu, a princípio, por meio de convênios com o DNPM, 
o qual procurava atender à política do então Ministério de 
Minas e Energia para realizar o recobrimento aéreo dos 
terrenos pré-cambrianos do escudo brasileiro. Posterior-
mente, entre 1971 e 2001, foram executados 48 projetos 
aerogeofísicos em diversas regiões do país, predominan-
temente magnetometria e gamaespectrometria. A maioria 
desses projetos aerogeofísicos teve como característica 
um espaçamento das linhas de voo variando entre 2.000 
e 1.000 metros, e altura de voo média em torno de 150 
metros. Nesse período uma área de cerca de 2.413.323 
km² foi sobrevoada com aerogeofísica no Brasil. No início 
do ano de 2004 o Governo Federal definiu, no Plano Pluria-
nual 2004/2007 (PPA 2004-2007), as políticas públicas 
setoriais dos seus diversos Ministérios por meio dos Pro-
gramas e respectivas Ações. No âmbito do Ministério de 
Minas e Energia e sua Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral (SGM/MME), atribuiu-se ao Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM o planejamento e a execução 
do Programa Geologia do Brasil (PGB), tendo como uma 
de suas ações a realização de levantamentos geofísicos 
aerotransportados. A partir desse período, todos os projetos 
de magnetometria e gamaespectrometria aéreos foram 
realizados com maior resolução, para isso adotando um 
espaçamento de 500 m entre as linhas de voo, e altura 
de voo média de 100 m, com direção das linhas de voo 
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N-S. Nesse período foi recoberta uma área de cerca de 
3.726.364 km², que corresponde a 43,76% do território 
brasileiro e aproximadamente 92% do embasamento crista-
lino do Brasil (Figura 2). De 2004 a 2014, o investimento 
para a aquisição desses aerolevantamentos correspondeu 
a aproximadamente US$ 188 Milhões. Os investimentos 

Figura 1 – Ilustração mostrando os aspectos gerais da aquisição de dados geofísicos aerotransportados.

em aerolevantamento geofísico foram crescentes a partir 
de 2004, e atingiram o seu ápice entre os anos de 2008 
e 2013. A Tabela 2 e o Gráfico 1 apresentam a evolução 
dos investimentos em aerogeofísica a partir de 2014. Até 
maio de 2017 os dados aerogeofísicos adquiridos pela 
CPRM eram vendidos para empresas privadas e cedidos 
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Figura 2 – Histórico dos projetos de aquisição de dados geofísicos aerotransportados no Brasil.
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Ano Investimento R$ (em milhões) Investimento U$ (em milhões)

2004 10,226 3,494

2005 38,931 15,989

2006 22,260 10,219

2007 15,343 7,876

2008 51,405 28,015

2009 40,649 20,350

2010 57,359 32,584

2011 39,007 23,287

2012 21,418 10,958

2013 62,985 29,191

2014 15,052 5,971

Total 374,635 187,934

Tabela 2 – Valores investidos em aerolevantamento pela CPRM entre os anos de 2004 e 2014.  
Valores em reais e dólares (referente à cotação média do ano do aerolevantamento).

Gráfico 1 – Valores investidos na aquisição de dados aerogeofísicos entre 2004 e 2014.

a universidades e instituições de pesquisa. Os valores 
cobrados eram simbólicos em comparação ao preço da 
aquisição. Por exemplo, o custo contratado de um aero-
levantamento variava entre R$ 40,00 a R$ 50,00 reais 
o quilômetro voado e eram vendidos pelos valores de R$ 
2,00 o quilômetro voado (no primeiro ano de divulgação), 
R$ 1,00 o quilômetro voado (durante o segundo ano 
de divulgação) e R$ 0,50 o quilômetro voado (a partir 
do terceiro ano). Os recursos arrecadados com a venda 

desses dados aerogeofísicos eram remetidos diretamente 
ao Tesouro Nacional. Apesar dos valores cobrados pela 
CPRM serem muito abaixo do valor de custo de aquisição 
de um projeto aerogeofísico, devido à grande extensão e 
volume dos dados dos projetos, esses dados aerogeofísi-
cos ainda eram de difícil acesso para pequenos e médios 
empreendedores. 

Dessa forma, decidiu-se liberar gratuitamente a cessão 
dos dados aerogeofísicos para toda a comunidade. Em maio 
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de 2017 foi disponibilizado o acesso livre aos dados dos 
projetos aerogeofísicos, através do website geosgb.cprm.gov.
br/geofísica, nos formatos XYZ e imagens georreferenciadas. 
Desde então já foram acessados mais de 9.000.000 Mb 
de dados de projetos aerogeofísicos da base de dados da 
CPRM. O volume de download de dados geofísicos, por tipo 
de acesso, está apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Volume de dados (em Gb) de projetos aerogeofísicos acessados de forma gratuita  
entre maio 2017 a dezembro 2020.

MAGNETOMETRIA E GAMAESPECTROMETRIA 
NO ESTADO DO CEARÁ

A preparação deste Atlas fez uso de nove diferentes pro-
jetos aerogeofísicos, os quais foram devidamente unidos em 
uma única malha e recortados conforme os limites do estado.  
A Figura 3 e a Tabela 3 apresentam as características gerais 

Figura 3 – Articulação das áreas dos projetos aerogeofísicos que intersectam o estado do Ceará.
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dos projetos que intersectam a área do estado do Ceará, 
os quais foram utilizados para compor os mapas geofísicos 
dos capítulos subsequentes.

Um importante fator para a qualidade dos dados é a 
precisão dos equipamentos empregados durante a coleta 
de dados. O magnetômetro utilizado nos aerolevantamentos 
geofísicos pertencentes à base de dados da CPRM contém 
um sensor de vapor de césio tipo stinger acoplado à cauda 
da aeronave (Figuras 4.A, B e C). Esse sensor é orientado 
conforme os parâmetros do campo magnético da Terra, 
incluindo a força do campo (campo total), inclinação (ângulo 
do campo da Terra em relação à superfície da Terra) e decli-
nação (ângulo entre o norte magnético e o norte verdadeiro 
ou geográfico), de modo que a sua orientação forneça o 
sinal máximo e o melhor desempenho (relação sinal/ruído 
do sensor) em função da orientação e direção do campo 
magnético em sua área de pesquisa. O campo magnético 
total no Ceará tem intensidade média em torno de 25.000 
nano Teslas (nT), e inclinação e declinação magnéticas 
estimadas em -22,3° e -25,5°, respectivamente. As leituras 
do magnetômetro foram realizadas a cada 0,1 segundo. 
Isso equivale, em média, a uma leitura a cada 7,8 metros 
de terreno. Para monitorar o nível de ruído e a variação 
diurna do campo geomagnético, foram utilizados, em solo, 

Tabela 3 – Descrição dos projetos aerogeofísicos que integram a área do estado do Ceará.

ID Nome do Projeto Órgão executor Ano Métodos geofísicos Área total

4010 Plataforma Continental NE PETROBRAS/
PRAKLA GmbH 1970 Magnetometria 123.000 km2

1022 Rio Acaraú DNPM/CPRM 1975 Magnetometria e 
Gamaespectrometria 21.000 km2

4045 Bacia Potiguar
PETROBRAS/
ENCAL/
LASA/PROSPEC

1986 Magnetometria 44.600 km2

4048 Bloco Leste da Bacia  
do Maranhão

PETROBRAS/
PROSPEC 1988 Magnetometria 53.900 km2

1074 Novo Oriente
CPRM/
Aerogeophysica 
Lationamérica

2005 Magnetometria e 
Gamaespectrometria 24.708 km2

1067 Pernambuco-Piauí CPRM/LASA/
Prospectors 2006 Magnetometria e 

Gamaespectrometria 48.796 km2

1086 Norte do Ceará CPRM/LASA 
Engenharia 2009 Magnetometria e 

Gamaespectrometria 52.181 km2

1101 Sudoeste do Ceará CPRM/Prospectors 2010 Magnetometria e 
Gamaespectrometria 47.880 km2

1091 Paraíba-Rio Grande do Norte  
& Pernambuco-Piauí

CPRM/LASA/
Prospectors 2010 Magnetometria e 

Gamaespectrometria 134.645 km2

magnetômetros de prótons tipo overhouser, fabricante GEM 
Systems, modelo GSM-19, com resolução de 0,01 nT. A 
bordo dessas aeronaves também foram acoplados gamaes-
pectrômetros de 256 canais espectrais (Figura 4.D). Além 
da quantidade de canais de leitura, outro fator importante, 
por estar diretamente relacionado à precisão da leitura, é o 
volume do cristal dos detectores. Cada sistema de detecção 
voltado para baixo (downward looking) é constituído por 
três conjuntos de cristais de iodeto de sódio dopado com 
Tálio (NaI(Tl)), sendo dois de 1.024 polegadas cúbicas e 
um de 512 polegadas cúbicas, totalizando um volume de 
2.560 polegadas cúbicas. O sistema detector voltado para 
cima (upward looking) é constituído por dois cristais de 
256 polegadas cúbicas, totalizando 512 polegadas cúbi-
cas, e sua função é monitorar as radiações decorrentes da 
influência do radônio presente na atmosfera, captado na 
faixa energética do canal do urânio (1,66 a 1,86 MeV). As 
leituras dos gamaespectrômetros são realizadas a cada 1 
segundo representando medições a intervalos de 78 metros 
no terreno, aproximadamente. Os dados são coletados e 
armazenados na unidade de controle da aeronave (Figura 
4.E) e, após o voo são aplicadas filtragens no dado para 
corrigir as perturbações causadas pelas manobras da aero-
nave durante a aquisição.
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Figura 4 – Equipamentos geofísicos acoplados a bordo da aeronave: (A, B, C) sensor acoplado à cauda da aeronave; (D) conjunto de 
sensores gamaespectrométricos upward e downward looking; (E) unidade de controle e armazenamento de dados.
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FORMAS DE RELEVO PRESENTES  
NO ESTADO DO CEARÁ

O estado do Ceará situa-se na porção setentrional do 
nordeste brasileiro, tendo os seguintes limites geográficos: ao 
norte, o oceano Atlântico; ao sul, o estado de Pernambuco; 
ao leste, os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba 
e ao oeste, o estado do Piauí. O Ceará detém uma área de 
148.894,757 km2, dividida em 184 municípios e habitada 
por um total de 8.452.381 de pessoas (IBGE, 2010).

Em seu vasto território, o Ceará possui um relevo diverso 
(Figura 5), com diversas feições que podem ser agrupadas, de 
maneira geral, em cinco grandes unidades geomorfológicas:

• Planície litorânea – faixa de sedimentos que acom-
panha toda a porção litorânea do estado, com presença de 
dunas móveis e dunas estacionárias recobertas por vegetação 
mais rasteira. Movendo-se em direção ao interior começam 
a aparecer regiões de solos um pouco mais espessos e 
uma vegetação mais desenvolvida. A presença de algumas 

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA  
E RECURSOS MINERAIS DO CEARÁ

dessas dunas, por intersectarem o curso de alguns dos rios 
do estado, por vezes originam a formação de lagoas nessa 
faixa de planície litorânea; 

• Tabuleiros costeiros – na faixa litorânea também é 
possível verificar a presença de tabuleiros que chegam a 
avançar mar adentro, como se nota nas praias de Jericoa-
coara, Lagoinha, Canoa Quebrada, Morro Branco, Praia das 
Fontes, entre outras. Essas porções de terra compreendem 
taludes de fracos declives, popularmente chamados “tabu-
leiros”, distribuídos gradativamente do interior para o litoral, 
constituídos pelo Grupo Barreiras, com solos de coloração 
mais avermelhada; 

• Planaltos sedimentares – serras e chapadas, regiões 
elevadas topograficamente, mas que apresentam relevo 
aplainado no topo, como, por exemplo, a Serra da Ibiapaba 
e as chapadas do Araripe e Apodi. Situado na divisa com o 
Piauí, o planalto da Ibiapaba é um dos mais significativos 
relevos do estado do Ceará. Apresenta uma altitude média 
de 700 m, com relevo íngreme na parte voltada para porção 

Figura 5 – Mapa de relevo do estado do Ceará, destacando as suas principais feições geomorfológicas  
(adaptado de DANTAS et al., 2014).
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cearense e suave na porção do Piauí. A Serra Grande é a 
continuação do planalto da Ibiapaba, delimitando a borda 
oeste do estado. A Chapada do Araripe está situada no 
extremo sul do Ceará, e possui altitudes variando de 800 
a 900 m. De suas escarpas íngremes surgem fontes e 
mananciais que irrigam o sopé da chapada, garantindo mais 
fertilidade à terra e tornando a região do vale do Cariri uma 
das áreas mais povoadas do Ceará. A chapada do Apodi, na 
fronteira com o Rio Grande do Norte, é o mais rebaixado dos 
planaltos sedimentares, com máxima de 250 m de altitude; 

• Maciços residuais – popularmente chamadas de 
“serras” pelos cearenses, são regiões de maciços formados 
por rochas graníticas e gnáissicas, com relevo íngreme e 
altitudes de 400 a 800 m, raramente ultrapassando os 
1.000 m. Fazem parte desses maciços residuais as serras 
de Baturité, Maranguape, Meruoca e Machado. Os pontos 
mais altos do estado são o Pico Serra Branca, no município 
de Catunda, com 1.154 m de altitude, o Pico Serra do Olho 
D´água, no município de Monsenhor Tabosa, com 1.129 m 
e o Pico Alto, em Guaramiranga, com 1.114 m;

• Depressões sertanejas – trata-se de grandes extensões 
do território cearense de relevo parcialmente monótono, sem 
grandes aclives ou declives de terreno. Essa unidade morfo-
lógica caracteriza-se por apresentar relevo suave de altitudes 
inferiores a 400 m, localizadas entre os maciços residuais e 
entre estes e os planaltos sedimentares. A vegetação é, em 
geral, de pequeno porte e seu clima é o semiárido quente.

CONTEXTO GEOLÓGICO DO ESTADO DO CEARÁ

O estado do Ceará está inserido no contexto geológico 
da Província Borborema (Figura 6) que, por sua vez, é 
interpretada como o resultado de uma colagem de diversos 
domínios tectônicos que hoje formam o nordeste brasileiro. 
Segundo alguns autores (VAN SCHMUS et al., 1995; BRITO 
NEVES; VAN SCHMUS; FETTER, 2001; GUIMARAES; 
BRITO NEVES, 2004;  ALMEIDA et al., 2009), durante o 
período entre 2,26 Ga - 1,86 Ga houve extensiva produção 
de crosta continental e colagem de blocos arqueanos e 
paleoproterozóicos pré-existentes. Durante o Neoprotero-
zoico, um ciclo geodinâmico foi desenvolvido de forma 
diacrônica na Plataforma Sul-Americana, processo que 
começou com regime extensional com formação de riftes 
(950 Ma ~ 800 Ma) e teve seu término com o colapso 
dos orógenos e transição para um novo regime extensional 
(510 Ma ~490 Ma) (SCHOBBENHAUS, 2001). O clímax 
orogênico (670 Ma e 550 Ma), relacionado a metamorfismo 
de alto grau, intenso tectonismo  e expressiva granitogênese 
foi responsável pela colagem e retrabalhamento dos terrenos 
ali previamente existentes, consolidando o supercontinente 
Gondwana. O evento Brasiliano é de suma importância 
devido a sua amplitude regional, a qual engloba toda a 
Província Borborema, e também devido a sua evolução em 

relação às mudanças geotectônicas globais, envolvendo cola-
gens de continentes, formação de orógenos, fechamento de 
oceanos, assim como uma sucessão de pulsos magmáticos 
que se estenderam durante todo o evento, formando grandes 
suítes granítica-migmatíticas e marcando vários episódios de 
deformação e injeção de magmas (NASCIMENTO, 2012). 
Alguns milhares de anos depois, o período cretáceo (140 Ma) 
marcou o início da quebra do Gondwana com o surgimento 
do oceano Atlântico a separação continental entre América 
do Sul e África, e em um processo que resultou na confi-
guração atual desses continentes africano e sul-americano. 

O Ceará intersecta cinco domínios tectônicos da Pro-
víncia Borborema, os quais são apresentados de maneira 
resumida, de acordo com as informações que constam no 
mapa geológico do estado do Ceará (Figura 7), elaborado 
por Pinéo et al. (2020):

• Domínio Médio Coreaú – representa a porção de 
terreno a noroeste da zona de cisalhamento Sobral-Pedro 
II. Seu embasamento é constituído por rochas paleoprotero-
zoicas (2,36 – 2,29 Ga) de alto grau metamórfico (FETTER 
et al. 2000) do Complexo Granja (ortognaisses tonalito- 
trondhjemito-granodioritos (TTG), paragnaisses, gnaisses 
granulíticos) e sequências metavulcanossedimentares oro-
sirianas de idade 1.785 Ma (SANTOS, 1999; BENEDETTI, 
2012) da Unidade Saquinho. Conforme descrito por Pinéo 
et al. (2020), as rochas supracrustais neoproterozoicas 
presentes no Domínio Médio Coreaú constituem o Grupo 
Martinópole (PRADO et al., 1981), com xistos, filitos, már-
mores, quartzitos e metavulcânicas com idade de 777 Ma 
(FETTER, 1999) e o Grupo Ubajara (NASCIMENTO et al., 
1981) formado em geral por metassiltitos, metarenitos, 
ardósias e mármores. Este domínio possui rochas graníticas 
brasilianas de idade em torno de 600 Ma (Corpo Chaval 
e Corpo Tucunduba) e pós-brasilianas de idade de 532 
Ma (Corpo Meruoca e Corpo Mucambo) (FETTER, 1999; 
SANTOS, 1999; ARCHANJO et al., 2009). Há também 
bacias sedimentares cambro-ordovicianas constituídas por 
conglomerados, arenitos, siltitos e rochas vulcânicas de idade 
536 Ma, que formam o Grupo Jaibaras e o Grupo Riacho 
Sairi (COSTA et al., 1973; GARCIA et al., 2018).

• Domínio Ceará Central – abrange a maior porção 
de área do estado do Ceará e tem como limites norte e 
sul as zonas de cisalhamento Sobral-Pedro II e Senador 
Pompeu, respectivamente (CAVALCANTE, 1999; FETTER, 
1999; CAVALCANTE et al., 2003, PINÉO et al., 2020). 
Contém um núcleo arqueano parcialmente preservado, o 
Complexo Cruzeta (idades entre 2,8 e 2,7 Ga), constituído 
predominantemente por ortognaisses de composição TTG, 
seguido por paragnaisses, quartzitos e rochas calcissilicá-
ticas (OLIVEIRA e CAVALCANTE, 1993; FETTER, 1999; 
GANADE et al. 2017). As unidades que formam o Complexo 
Cruzeta são bordejadas, no seu extremo norte e oeste, por 
rochas paleoproterozoicas com idades entre 2,1 e 2,2 Ga, 
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Figura 6 – Compartimentação tectônica da Província Borborema (PINÉO et al., 2020).

representadas, em geral, por rochas orto e paraderivadas, 
migmatitos, rochas metamáficas e metaultramáficas agru-
padas no Complexo Tróia (COSTA et al., 2015; ALMEIDA, 
2014), no Complexo Algodões (ARTHAUD e LANDIM, 
1995; MARTINS, 2000; CASTRO, 2004), no Complexo Boa 
Viagem (COSTA et al., 2015; ALMEIDA, 2014; CASTRO, 
2004) e no Complexo Canindé do Ceará (TORRES et al., 
2007; FETTER, 1999). Conjuntos litológicos paleoprote-
rozoicos estritamente ortoderivados (ortognaisses granitos, 
granodioríticos, tonalíticos e dioríticos) estão individualizados 
na Suíte Madalena (ARTHAUD et al., 2008; MARTINS, 
2000), na Unidade Ortognaisse Bananeira, com idade de 

2.092 Ma (OLIVEIRA e CAVALCANTE, 1993; COSTA et 
al., 2015), na Unidade Ortognaisse Cipó, com idade de 
2.180 Ma (MARTINS, 2000; COSTA et al., 2015), no 
Corpo Ortognaisse Serra da Palha, com idade de 2.143 
Ma (COSTA e PALHETA, 2017), na Suíte Intrusiva Cedro 
(PESSOA et al., 1986; DE ARAÚJO e NALETO, 2014) 
e na Suíte Itapiúna, com idade de 2.070 Ma (COSTA e 
PALHETA, 2017; GARCIA et al., 2014). As rochas supra-
crustais neoproterozoicas, representadas em geral por xistos, 
quartzitos, mármores e rochas metavulcânicas, formam 
o Grupo Ceará, com idade aproximada de 770 Ma (FET-
TER, 1999; ARTHAUD, 2007) e o Grupo Novo Oriente, 
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este com idade ainda incerta (DE ARAÚJO et al., 2010). 
Há também uma extensa área formada por migmatitos 
(metatexitos e diatexitos), com idades entre 660 e 610 
Ma, além de granitoides porfiríticos, com idades entre 640 
e 620 Ma, agrupados no Complexo Tamboril-Santa Quité-
ria (BRITO NEVES, 1975; DE ARAÚJO, 2014; FETTER, 
1999; CASTRO 2004). Os granitoides deste domínio são 
representados pela Suíte Intrusiva Itaporanga, com idade 
em torno de 585 Ma (ANGELIM; WANDERLEY, 2004; 
FETTER, 1999), Suíte Tauá, com idade entre 580 e 570 
Ma (PESSOA et al., 1986; ARCHANJO e HOLLANDA, 
2013), Suíte Intrusiva São João do Sabugi, com idade de 
594 Ma (ANGELIM et al., 2006; BESSA, 2000); Suíte 
Intrusiva Meruoca e pela Suíte Taperuaba, com idade de 
468 Ma (TORRES et al., 2007; CASTRO et al., 2012). 
Do período Cambro-Ordoviciano há a Bacia Sedimentar do 
Cococi, formada por conglomerados, arenitos e siltitos do 
Grupo Rio Jucá (VASCONCELOS e GOMES, 1998). 

• Domínio Orós-Jaguaribe – limitado pelas zonas de cisa-
lhamento Senador Pompeu, a noroeste, e Farias Brito, a sul, 
é formado predominantemente por litotipos paleoproterozoico 
riacianos, com idades em torno de 2,1 Ga, representados, 
em geral, por paragnaisses e ortognaisses migmatíticos ou 
não, que constituem o Complexo Jaguaretama (GOMES e 
VASCONCELOS, 2000; SILVA et al., 1997; CALADO et al., 
2019), o Complexo Acopiara (GOMES e VASCONCELOS, 
2000) e o Complexo São Gonçalo (COSTA et al., 2015; 
PALHETA et al., 2020). Faixas de litotipos paleoproterozoicos 
estaterianos, representados por xistos, quartzitos, mármores 
e rochas metavulcânicas com idade de 1.790 Ma, corres-
pondem ao Grupos Orós (SÁ, 1991; PARENTE e ARTHAUD, 
1995; CAVALCANTE, 1987; COSTA e PALHETA, 2017). 
Destaca-se também uma faixa de augen-gnaisses ortoderi-
vados com idade de 1,7 Ga, denominado de Suíte Intrusiva 
Serra do Deserto (CAVALCANTE, 1999; SÁ, 1991; PINÉO, 
2017). Unidades estratigráficas neoproterozoicas correspon-
dem ao Grupo Ceará e ao Complexo Tamboril-Santa Quitéria, 
já descritas no Domínio Ceará Central. Os granitoides deste 
domínio são representados pela Suíte Intrusiva Itaporanga, 
Suíte Intrusiva Catingueira (ANGELIM; WANDERLEY, 2004), 
Suíte Banabuiú, com idade de 620 Ma (PALHETA, 2017) 
e pela Suíte Intrusiva São João do Sabugi. As bacias sedi-
mentares mesozoicas Rio do Peixe, Iguatu, Sitiá e Potiguar, 
ocorrem neste domínio e são constituídas por arenitos con-
glomeráticos, arenitos, calcário, siltitos, argilitos e basaltos. 

• Domínio Rio Piranhas-Seridó – posicionado entre as 
zonas de cisalhamento Farias Brito e Patos, contém o Com-
plexo Granjeiro de idade arqueana (3,18 a 2,54 Ga), formado 
por ortognaisses TTG, rochas metamáficas e por rochas 
paraderivadas subordinadas, representadas, em geral, por 
paragnaisses, quartzitos e formações ferríferas (VASCONCE-
LOS e GOMES, 1998; SILVA et al., 1997; FREIMANN, 2014; 
ANCELMI, 2016; PALHETA et al., 2020). Duas unidades 

estratigráficas paleoproterozoicas ocorrem: 1) Complexo 
Arábia, com idades entre 2,49 e 2,35 Ga, formado por ortog-
naisses, xistos, quartzitos e mármores (COSTA e DANTAS, 
2018; FREIMANN, 2014; ANCELMI, 2016; PALHETA et al., 
2020); 2) Complexo Caicó, com idade em torno de 2,2 Ga, 
formado por ortognaisses, migmatitos ortoderivados e para-
derivados, paragnaisses, anfibolitos e mármores (MEUNIER, 
1964; ANGELIM et al., 2006; ANCELMI, 2016).  Xistos, 
filitos e quartzitos neoproterozoicos estão agrupados na For-
mação Lavras da Mangabeira (CABY et al., 1995; SILVA et 
al., 1997). Os granitoides deste domínio são constituintes da 
Suíte Intrusiva Itaporanga. Bacias sedimentares mesozoicas 
restritas também e são denominadas de Bacia São Lourenço, 
constituída por arenitos conglomeráticos, arenitos, siltitos, 
argilitos e basaltos.

• Domínio da Zona Transversal – situada a sul da zona 
de cisalhamento Patos, apresenta pequenas exposições 
do Complexo Piancó, de idade paleoproterozoica (2,25 
Ga), sendo formado predominantemente por ortognaisses 
migmatíticos, seguido de paragnaisses (GOMES, 1998; 
KOZUCH, 2003). As rochas supracrustais neoproterozoicas, 
caracterizadas por xistos, filitos, mármores e rochas meta-
vulcânicas de idade 661 Ma, estão agrupadas na Formação 
Santana dos Garrotes do Grupo Cachoeirinha (BARBOSA, 
1970; MEDEIROS, 2004). Os granitoides neste domínio 
são representados pela Suíte Intrusiva Itaporanga e pela 
Suíte Conceição (ANGELIM; WANDERLEY, 2004). Uma 
bacia sedimentar restrita, de idade cambriana, preenchida 
por conglomerados, brechas cataclásticas, arenitos, siltitos 
e argilitos também ocorre, com a denominação de Formação 
Iara (PRADO et al., 1980; CAVALCANTE et al., 1983). No 
entanto, grande parte da Zona Transversal é ocupada pela 
Bacia Sedimentar do Araripe, cuja evolução se deu entre 
o Siluriano e o Cretáceo, sendo constituída, em geral, por 
conglomerados, arenitos, folhelhos, folhelhos betuminosos, 
argilitos, siltitos e evaporitos (ASSINE et al., 2014).

Existem ainda aquelas unidades litoestratigráficas que 
perpassam mais de um dos domínios tectônicos descritos, 
como é o caso do Grupo Serra Grande, do Grupo Barreiras 
e das coberturas sedimentares inconsolidadas. Ao longo de 
toda a região litorânea do Ceará, o Grupo Barreiras, de idade 
cenozoica, é o responsável pelas formas de relevo de tabuleiros 
costeiros e é formado, em geral, por conglomerados e arenitos 
(BIGARELLA e ANDRADE, 1964; MABESSONE; CAMPOS 
E SILVA; BUERLEN, 1972).  O Grupo Serra Grande é uma 
das unidades litoestratigráficas da Bacia do Parnaíba, de 
idade siluriana, e é formado por conglomerados, arenitos, 
siltitos, argilitos e folhelhos (CAROZZI et al., 1975; CAPUTO 
e LIMA, 1984). As coberturas sedimentares inconsolidadas 
são representadas pela Formação Moura, pelos Depósitos 
Colúvio-eluvionais, Depósitos de Talus Recente, depósitos 
Colúvio-eluviais, de Talus Recentes, Aluvionares e  Eólicos Lito-
râneos,, sendo representadas por cascalhos, areias e argilas.
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Figura 7 – Mapa geológico simplificado do estado do Ceará (PINEO et al., 2020).

Mapa Geológico do Estado do Ceará
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RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO CEARÁ

A mineração é uma das atividades mais importantes 
em nossa sociedade, haja vista que praticamente tudo ao 
nosso redor é obtido, direta ou indiretamente, de recursos 
minerais. Como atividade econômica geradora de riquezas 
ao país, a mineração representa cerca de 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, com perspectivas de cres-
cimento dado ao avanço no conhecimento geológico nos 
últimos anos. Apenas para se ter uma ideia do impacto 
dessa atividade na economia, o saldo do setor mineral em 
2018 contribuiu com 36,6% do saldo comercial brasileiro. 
No Ceará, a mineração vem se estabelecendo cada vez 
mais ao longo do tempo e, gradualmente, se consolidando 
como importante setor da economia do estado, capaz de 
produzir commodities importantes, gerar empregos para 
a população local e movimentar a economia de diversos 
municípios cearenses. Entre os principais recursos minerais 
hoje explorados no Ceará estão a água mineral, o minério 
de ferro, as areias para construção civil e fins industriais, o 
quartzo, as argilas comuns, o calcário, o manganês, a gipsita 
(gesso), as rochas britadas/cascalho, as rochas ornamentais 
(granitos, gnaisses, mármores, traquitos e quartzitos de alto 
valor comercial), o saibro, o sal marinho, entre outros. Ainda 
não explorados, ou em fase de estudos, existem diversos 
outros locais e recursos minerais. Por tudo isso é importante 
destacar o potencial mineral do Ceará.

No setor de rochas ornamentais o Ceará é um prota-
gonista, sendo hoje o terceiro estado mais importante no 
comércio de rochas ornamentais do Brasil, atrás apenas 
do Espírito Santo e Minas Gerais. O Ceará conta com 45 
empresas extraindo e produzindo rochas ornamentais no 
estado, algumas delas entre as maiores exportadoras do 
Brasil. A concentração da maior parte dessas empresas está 
no noroeste do estado, em diversos terrenos do Domínio 
Médio Coreaú, e no Domínio Ceará Central, principalmente 
no Complexo granito-gnáissico Tamboril-Santa Quitéria (Suíte 
Tucunduba). Os processos geológicos que ocorreram no 
estado do Ceará produziram granitos, mármores e quartzitos 
de alto valor comercial e grande beleza, aplicados como pisos 
e revestimentos, e comercializados para diversos países, 
com destaque aos Estados Unidos, China e Itália, alguns 
dos principais consumidores internacionais do produto.

O Ceará também possui riquezas altamente estratégicas 
para o Brasil, como uma das maiores jazidas de urânio da 
América do Sul. Calcula-se que o Brasil detenha a sexta 
maior reserva de urânio do mundo, estimada em 309.200 
toneladas e, desse total, 46% estão na jazida de Itataia, 
localizada entre os municípios cearenses de Itatira e Santa 
Quitéria. De acordo com as Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB), o fosfato é predominante, com reservas de 8,9 milhões 
de toneladas. Já as reservas de urânio são de cerca de 80 
mil toneladas. Trata-se de uma das jazidas fósforo-uraníferas 

mais importantes do mundo contendo teor médio de P2O5 
e U3O8 de 11% e 998 ppm, respectivamente (ALMEIDA, 
PARENTE e ARTHAUD, 2008). A extração de urânio nessa 
jazida está condicionada à produção de ácido fosfórico, 
insumo utilizado na produção de fertilizantes. Contudo, por 
fatores políticos e econômicos diversos ao longo de décadas, 
a mina de Itataia ainda não está sendo explorada.

No sul do estado do Ceará, na divisa com os estados de 
Pernambuco e Piauí, a Bacia Sedimentar do Araripe abriga 
importantes reservas de gipsita em excelentes condições 
de aproveitamento econômico. Os depósitos de gipsita do 
Araripe são os mais importantes do país por que apresentam 
uma reserva em cerca de 400 milhões de toneladas com 
boa pureza e horizontes de grande extensão. Nesse ambiente 
geológico, o mineral ocorre sob a forma de horizontes des-
contínuos, atingindo em alguns locais cerca de 30 metros 
de espessura. Na estratigrafia dessa bacia, essas camadas 
constituem o Membro Ipubi da Formação Santana, de idade 
cretácica. Embora a maior parte das reservas do Araripe 
esteja no estado de Pernambuco (formam o Polo Gesseiro 
do Araripe os municípios de Araripina, Bodocó, Exú, Ipubi, 
Trindade e Ouricuri), o Ceará conta com boa produção de 
gipsita, produzindo cerca de 65 mil toneladas e movimen-
tando cerca de 3 milhões de reais no estado, segundo dados 
do anuário de mineração do estado, produzido pela ANM.

O estado do Ceará também possui importantes ocor-
rências de grafita, um mineral não metálico composto 
de carbono, que possui condutividade elétrica e térmica 
elevadas, inércia química (alta resistência à corrosão), 
excelente lubrificante natural e ponto de fusão elevado 
(3.650o C), entre outras propriedades físico-químicas. Essas 
propriedades combinadas fazem com que o grafite seja 
amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, o 
que faz variar seu valor comercial, a depender se é comer-
cializado in-natura ou beneficiado. As reservas brasileiras 
economicamente exploráveis estão localizadas, principal-
mente, em Minas Gerais, no Ceará e na Bahia. Alguns 
municípios, como Canindé, Solonópole, Itapiúna e Piquet 
Carneiro apresentam grande potencial para ocorrências de 
grafita no Ceará, conforme já detectado em estudos técnicos 
(mapeamento geológico em detalhe, geofísica e furos de 
sondagem) executados tanto pelo Serviço Geológico do 
Brasil quanto por algumas empresas mineradoras. Ainda não 
há extração desse recurso em operação no estado, porém, 
devido ao potencial de algumas áreas, como em Canindé, a 
eventual implantação de minas para a extração do minério 
e um polo industrial para beneficiamento da grafita não 
são aspirações tão distantes, e poderiam provocar grande 
impacto socioeconômico.

O estado do Ceará também tem um potencial para 
gemas a ser explorado. Os pegmatitos são rochas ígneas ou 
metassomáticas, de composição granítica, que ocorrem em 
veios/diques ou em massas de contatos irregulares, contendo 
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minerais que tendem a ocorrer com grande tamanho, de 
centimétrico a decimétrico. Podem representar importantes 
fontes de recursos minerais com aplicação industrial na 
região nordeste do Brasil. Pegmatitos podem ser importantes 
fontes de minerais de tântalo, nióbio, estanho, berílio e lítio e 
minerais industriais como feldspatos e micas. Tais jazimentos 
também são responsáveis por quase toda a produção de 
gemas no estado do Ceará. Alguns terrenos geológicos do 
estado do Ceará, como o Complexo Tamboril-Santa Quitéria, 
devido às diversas ocorrências de granitos pegmatíticos, 
possuem potencial prospectivo a ser estudado.

O mapa de recursos minerais do estado do Ceará (Figura 
8) indica a posição e variedade dos recursos minerais 

mapeados no estado ao longo das últimas décadas. Con-
tudo, muitas dessas ocorrências ainda não estão sendo 
exploradas. Uma comparação desse mapa com a Figura 
9, a qual mostra a distribuição da produção mineral no 
estado, evidencia que o Ceará ainda tem muito potencial 
para crescimento. A Tabela 4 traz um quadro detalhado 
da produção do Ceará. Mesmo tendo muito a evoluir no 
setor mineral, o impacto econômico da atividade mineral é 
substantivo na economia cearense, e a mineração feita com 
técnica, profissionalismo e responsabilidade socioambiental 
pode mudar a sorte de um município e do próprio estado, 
panorama que justifica os investimentos em pesquisa geo-
lógica com o uso de geofísica no Ceará.
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Figura 8 – Mapa simplificado de recursos minerais do estado do Ceará (adaptado de PINEO et al., 2020)

Mapa simplificado de recursos minerais do Ceará
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Figura 9 – Mapa da distribuição da produção mineral no estado do Ceará para o ano de 2018 (ANM, 2020).

Tabela 4 – Quantidade e valor da produção mineral comercializada no estado do Ceará em 2018 (Anuário Mineral do Ceará, 
Agência Nacional de Mineração – ANM, 2020).

Classe / Substância Bruta Beneficiada Produção mineral 

Quantidade Quantidade (t) Valor (R$) Quantidade (t) Valor (R$) Valor total (R$)

Ferro - 3.361 918.127 918.127

Manganês 40.689 8.481.613 118.761 18.790.596 18.790.596

Água Mineral - 658.872 (10³l) 219.608.296 219.608.296

Areia 5.350.105 58.851.160 - - 58.851.160

Areias Industriais 18.826 115.984 975 20.855 136.840

Quartzo 31.086 1.554.286 1.554.286

Argilas 2.033.904 15.033.410 15.033.410

Calcário 163.568 1.071.662 4.361.884 113.536.338 114.608.001

Dolomito e Magnesita 192.819 5.472.579 5.472.579

Gipsita 69.147 2.355.583 2.355.583

Brita e Cascalho 1.000 15.000 4.454.045 125.098.881 125.113.881

Saibro 1.990 13.640 13.640

Talco e Outras Cargas Minerais 10.676 935.466 935.466

Arenito Ornamental 2.051 3.517.988 3.517.988

Granito Ornamental 33.999 21.056.831 5.241 11.796.834 32.853.665

Mármore Ornamental 1.981 531.570 531.570

Quartzito Ornamental 43.644 77.357.399 77.357.399

Outras Rochas Ornamentais (Pedra  
de Talhe, Pedra-Sabão, Basalto, etc.) 27.080 7.781.643 7.781.643

Classe / Substância Substância Bruta (R$) Substância Beneficiada (R$) Valor Total (R$) 

Metálicos 19.708.723 19.708.723

Não-Metálicos 194.109.915 471.615.49 665.725.406

Ceará 194.109.915 491.324.213 685.434.129
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O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA

MAGNETOMETRIA

Figura 10 – Aspectos gerais do campo magnético da Terra.

 A partir de estudos geofísicos a respeito da composição 
da estrutura da Terra, hoje sabe-se que o núcleo externo 
da Terra é composto por uma mistura de ferro e níquel em 
estado líquido. Submetido a altos níveis de temperatura e 
pressão, esse material fundido está em constante movi-
mento, produzindo um fluxo de corrente, o que acaba por 

produzir um efeito de dínamo e, consequentemente, criando 
um imenso campo magnético. A vida no nosso planeta só 
é possível graças ao campo magnético terrestre, o qual 
atua bloqueando uma considerável parte da radiação solar. 
Sobreposto a esse campo magnético principal, que se origina 
no interior da Terra, mas comparativamente em intensidade 
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bem menor, estão ainda os efeitos magnéticos que ocorrem 
na ionosfera e aqueles provocados pela magnetização de 
rochas na crosta terrestre. O campo geomagnético, soma 
de todas essas contribuições, consiste em linhas de fluxo 
imaginárias (linhas de força magnética) que se curvam em 
torno da Terra com intensidade, inclinação e declinação 
magnéticas variadas, e apontam para os seus polos mag-
néticos norte e sul. Os polos magnéticos não coincidem 
com os polos geográficos e eles também não são estáticos, 
uma vez que o campo geomagnético varia temporalmente, 
em alguns milhares de anos, a posição de seus polos até o 
ponto de inverter sua polaridade. A intensidade do campo 
geomagnético é medida em nanoTesla (nT = 10-9 Tesla).  
A fim de se estudar o campo magnético da Terra e suas 
variações, foi elaborado um modelo matemático de campo 
magnético em termos de um grande número de harmônicos 
esféricos e termos temporais para levar em conta a sua 
variação secular, o International Geomagnetic Reference 
Field (IGRF). O IGRF é produzido e atualizado sob a direção 
da Associação Internacional de Geomagnetismo e Aeronomia 
(IAGA), desde 1965.

MAGNETISMO DE MINERAIS E ROCHAS

O campo magnético principal atua de maneira direta 
e constante em minerais e rochas, influenciando suas pro-
priedades magnéticas. Durante a fase de formação de uma 
rocha, ou na fase de mineralização de uma certa região em 
subsuperfície, a presença do campo geomagnético pode 
provocar a magnetização daquela rocha, ou seja, por indu-
ção do campo magnético pode ocorrer o alinhamento dos 
domínios magnéticos de alguns de seus minerais (pequenas 
regiões magnetizadas presentes na estrutura cristalina de 
alguns de seus minerais) com o campo magnético da Terra. 
Isso significa que os momentos magnéticos individuais dos 
átomos que compõem os elementos químicos presentes 
na estrutura cristalina dos minerais que estão contidos na 
rocha estarão alinhados um com o outro, apresentando um 
padrão de magnetização que geralmente aponta na mesma 
direção do campo magnético principal. Contudo, nem todo 
material se comporta da mesma maneira. A forma como 
ocorre essa combinação entre esses momentos angulares 
é o que determina como o material irá se comportar na 
presença de um campo magnético externo (Figura 11). 
Classificamos os minerais em termos de suas propriedades 
magnéticas da seguinte maneira:

• Paramagnéticos - distribuídos de forma desempa-
relhada, os domínios magnéticos tornam nulo o momento 
magnético resultante. Materiais com essa característica pos-
suem uma permeabilidade magnética relativa ligeiramente 
maior que 1 e pequenos valores positivos de susceptibilidade 
magnética (ex.: alumínio μr = 1.00000036; χ = 2.1 x 10-5). 
Se submetidos a um campo magnético intenso, tendem 

a se magnetizar na direção do campo. Quando o campo 
magnético externo é retirado seus domínios magnéticos 
voltam à sua configuração original;

• Diamagnéticos - materiais diamagnéticos não pos-
suem magnetização, mas tendem a se magnetizar em dire-
ção oposta caso um campo magnético externo seja aplicado. 
Materiais desse tipo possuem uma permeabilidade relativa 
um pouco menor que 1 e pequenos valores negativos de 
susceptibilidade magnética (ex.: cobre μr = 0,999991; χ = 
-9,7 x 10-6). Quando o campo magnético externo é retirado, 
os dipolos magnéticos do material diamagnético retornam 
à sua configuração original;

• Ferromagnéticos - são elementos que possuem uma 
permeabilidade relativa muito maior que 1 e valores elevados 
de susceptibilidade magnética, (ex. ferro (μr = 30 a 800), 
níquel (μr = 50) e o cobalto (μr = 60) em estado puro). Tem 
como característica o forte alinhamento de seus momentos 
magnéticos na direção do campo magnético externo apli-
cado, oferecendo um caminho preferencial para as linhas de 
indução magnética. Quando o campo externo é retirado, os 
dipolos ainda permanecem alinhados por alguns instantes;

• Antiferromagnéticos - são materiais que possuem um 
alinhamento dos momentos magnéticos na mesma direção 
e com igual intensidade, mas em sentidos opostos, de forma 
a anular a magnetização total. Em geral, materiais desse tipo 
apresentam pequenos valores positivos de susceptibilidade 
magnética e uma permeabilidade relativa ligeiramente maior 
que 1. Quando na presença de um campo magnético externo 
muito intenso os dipolos magnéticos tendem a alinhar-se 
na direção e no sentido do campo externo (ex.: hematita 
(Fe2O3), com magnitude de χ entre 10-4 e 10-2);

• Ferrimagnéticos - são materiais que possuem 
momentos de dipolo permanentes, com alinhamento anti-
paralelo, mas com intensidades distintas, o que resulta numa 
magnetização resultante não nula. Os momentos de dipolo 
magnético desse tipo de material, quando na presença de um 
campo magnético externo, alinham-se na direção e sentido 
do campo aplicado. Mesmo depois de removido o campo 
externo, o efeito tende a continuar no material, gerando 
um tipo de magnetização permanente, ou remanescente. 
Entre os materiais ferrimagnéticos está a magnetita (Fe3O4), 
mineral que tem papel central na magnetização medida na 
maioria de solos e rochas. 

A suscetibilidade magnética de solos e rochas é a soma 
das contribuições de todos os minerais ali presentes, e a 
sua intensidade varia com a concentração e composição 
dos minerais formadores. Estes podem incluir espécies 
diamagnéticas, paramagnéticas, ferromagnéticas, ferrimag-
néticas ou antiferromagnéticas em diferentes proporções. 
Além disso, processos diversos podem ocorrer em rochas 
ígneas, sedimentares e metamórficas, aumentando ou 
diminuindo sua magnetização com decorrer do tempo. Em 
rochas vulcânicas como diques ou derrames basálticos, 
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Figura 11 – A forma como uma rocha reage ao campo magnético está intimamente relacionada a sua composição mineral 
e a sua estrutura aos níveis molecular e atômico. Conhecer o padrão de resposta de cada tipo de rocha em função de suas 
propriedades magnéticas auxilia a melhor definir contatos litológicos, estruturas e regiões mineralizadas estratégicas, como 

depósitos de níquel, ferro e cobalto, por exemplo.

por exemplo, com o rápido arrefecimento do magma ocorre 
uma rápida cristalização e o alinhamento dos domínios 
magnéticos no interior da estrutura cristalina com o campo 
geomagnético, fazendo surgir uma magnetização na rocha. 
Rochas sedimentares geralmente tem baixa susceptibiidade 
magnetica mas, no entanto, pode ocorrer de grãos de mine-
rais magnéticos serem transportados pela água junto com 

outros sedimentos, podendo ficar alinhados com o campo 
magnético da época em que decantaram, a medida que 
se depositam no fundo. Essa orientação é preservada na 
compactação dos sedimentos quando a rocha sedimentar 
se consolida, fazendo surgir uma magnetização naquela 
rocha. Em rochas graníticas, a sua suscetibilidade magné-
tica é muito variável, indo da ordem de 10-6 em granitos 
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leucocráticos à ordem de 10-2 em alguns granodioritos e 
tonalitos, a depender da concentração de óxidos de ferro 
na porção de minerais opacos. Nos granitos, a ocorrência 
de magnetita ou ilmenita é controlada principalmente pela 
fugacidade do oxigênio do magma que originou a rocha. 
Portanto, a susceptibilidade magnética desse tipo de rocha 
pode ser um indicador indireto de propriedades físico-quí-
micas do magma gerador daquela rocha. Nas rochas máfi-
cas-ultramáficas de suítes ofiolíticas, por exemplo, alguns 
processos metamórficos como a serpentinização e a car-
bonatização são bastante frequentes. Esses processos são 
acompanhados por mudanças notáveis na suscetibilidade 
magnética dessas rochas. Durante a serpentinização, de 
olivinas e piroxênios surgem cristais de magnetita como 
resultado desse processo metassomático. Essas novas 
magnetitas formadas podem ser posteriormente destruídas 
durante outro processo metassomático, a carbonatação. 
Como essas mudanças variam consideravelmente em ordem 
de grandeza, a suscetibilidade magnética é extremamente 
conveniente para a indicação de metamorfismo nas rochas 
máficas e ultramáficas. 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 
AEROGEOFÍSICOS

Durante a etapa de processamento de dados, a tarefa 
do geofísico consiste em estabelecer uma distinção objetiva 
entre sinal e ruído, e interpretar o sinal geofísico em termos 
da estrutura, geometria e composição do terreno estudado. 
Para maximizar o conteúdo do sinal em relação ao ruído 
natural (tanto as perturbações no campo geomagnético 
como as influências menores de estruturas urbanas, rede 
de energia, malha ferroviária, por exemplo) são aplicadas 
técnicas matemáticas de análise de ondas e decomposição 
do espectro do sinal por meio de análise de Fourier. Uma vez 
concluída essa etapa, o geofísico inicia com o imageamento 
2D e modelagem 3D desse dado aerogeofísico, a depender 
do escopo do projeto.

TÉCNICAS DE REALCE DE ANOMALIAS 
MAGNÉTICAS

O campo magnético é uma grandeza vetorial, e como 
qualquer vetor, pode ser decomposto em suas componentes 
espaciais x, y, z. Pode-se ainda observar a taxa de varia-
ção desse vetor principal em termos de suas componen-
tes espaciais. Variações angulares, amplitude vetorial são 
mais opções de se observar características dessa grandeza 
vetorial. Em termos de análise vetorial, existem várias pos-
sibilidades disponíveis ao geofísico em ordem de tratar e 
processar os dados de aerolevantamentos. É, de fato, uma 
etapa mais complexa e exige atenção especial do profissional 
geofísico. Mas por que isso é necessário? De acordo com 
Ferreira et al. (2013), os mapas de anomalia magnética 
refletem a distribuição espacial de fontes magnéticas, que 
podem estar localizadas em diferentes profundidades e 
têm propriedades físicas e geométricas significativamente 
diferentes, complicando a identificação das correspondentes 
estruturas geológicas. Por isso é extremamente recomendável 
o uso de técnicas de realce, usadas para equilibrar anomalias 
de fontes rasas e profundas e melhorar certas características 
de interesse, como as bordas dos corpos causadores, através 
da análise das componentes do vetor campo magnético.

A Figura 12.A traz uma compilação das principais téc-
nicas de realce de dados aerogeofísicos de magnetometria, 
bem como resultados comparativos utilizados em modelo 
sintético em computador, simulando a resposta de campo 
magnético de prismas em diferentes profundidades, em exce-
lentes estudos de caso realizados por Ferreira et al. (2010, 
2013). Esse modelo teve seu mapa de campo magnético 
anômalo simulado, o qual foi, em seguida, decomposto em 
diversos mapas temáticos utilizando as técnicas de realce 
apresentadas por Ferreira et al.(2010) (Figura 12.B). Essa 
compilação feita na Figura 12 mostra de maneira bastante 
didática e direta os resultados e efeitos de cada uma das téc-
nicas de realce empregadas para gerar os mapas geofísicos 
de magnetometria apresentados neste Atlas Aerogeofísico. 
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Figura 12 – Alguns dos principais métodos de realce de anomalias gravimétricas e magnéticas. GT (ASA - NABIGHIAN, 
1972,1974; ROEST et al., 1992); GHT (THDR - CORDELL; GRAUCH, 1985); ISA (TDR - MILLER; SINGH, 1994); GHT-ISA 
(TDR-THDR - VERDUZCO et al., 2004); Theta map (WIJNS; PEREZ; KOWALCZYK, 2005); IGHT (TDX – COOPER; COWAN, 

2006); ISA-GHT (THDR-TDR - FERREIRA et al., 2010, 2013) - adaptado de Ferreira et al. (2010, 2011).
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ALÉM DE FORNECER um aspecto preditivo em relação às variações temporais do 
campo, o International Geomagnetic Referencel (IGRF) tem diversas outras aplica-
ções. Em levantamentos magnéticos voltados ao estudo geológico, o conhecimento 
do IGRF é importante para remover dos dados as variações magnéticas atribuídas ao 
campo magnético principal, restando os efeitos magnéticos provocados apenas por 
fontes localizadas na crosta terrestre (Total Magnetic Intensity – TMI ou Anomalia 
Magnetométrica - AM), uma vez que todas as anomalias magnéticas causadas 
pelas rochas são sobrepostas ao campo geomagnético principal. Em seguida 
esses dados são filtrados e micronivelados, a fim de se remover quaisquer ruídos 
residuais no dado, e interpolados em malha regular de 125 metros (Figura 13).

Uma consequência direta da Lei de Gauss para campos magnéticos é a ine-
xistência de monopolos magnéticos, o que implica dizer que a forma elementar 
do campo magnético é um dipolo (como os polos norte e sul de um imã). É em 
função disso que as anomalias magnéticas presentes no mapa AM têm sempre 
um padrão dipolar, geralmente com emparelhamento norte-sul dos polos positivo 
e negativo. O mapa AM geralmente é apresentado com padrão de cores tipo “arco-
íris”, pois facilita a visualização simultânea dos polos positivo (vermelho/magenta) 
e negativo (azul) das anomalias magnéticas presentes na região, ao contrário da 
visualização dos dados em mapa com uma distribuição de cores monocromática. A 
variação na intensidade do AM está diretamente relacionada a presença de fontes 
magnéticas na crosta, no caso solos e rochas, e a presença de minerais magnéti-
cos em sua composição mineralógica. O mapa AM é comumente empregado na 
interpretação de regiões que apresentam respostas anômalas de alta intensidade, 
ou ainda na separação de áreas com mesma resposta geofísica, na interpretação 
de lineamentos magnéticos e/ou modelagens dos dados para integração com 
informações geológicas e de recursos minerais de uma dada região.

 ANOMALIAS 
MAGNETOMÉTRICAS
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Anomalia Magnetométrica - AM 

Figura 13 – Mapa da anomalia magnetométrica para o estado do Ceará.
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DEVIDO À NATUREZA DIPOLAR e as variações em inclinação e declinação 
magnéticas do campo geomagnético, as anomalias magnéticas observadas em 
outros lugares diferentes dos polos magnéticos são assimétricas, mesmo quando 
a distribuição das rochas ou estruturas geológicas causadoras são simétricas. 
Isso significa que a tarefa de mapear anomalias magnéticas no mapa AM tem 
uma complexidade adicional: depende da direção da magnetização e da direção 
do campo magnético na região de estudos. O Polo Norte magnético é o local no 
Hemisfério Norte onde as linhas do campo magnético do planeta apontam dire-
tamente para baixo, penetrando na superfície da Terra, e, portanto, uma região 
que possui uma geometria de campo que facilita a interpretação do resultado. 
A redução ao polo (RTP) é uma técnica que transforma uma anomalia observada 
na AM em uma anomalia que seria medida no polo magnético norte. Isso realoca 
anomalias magnéticas para ficar acima de suas fontes, numa posição mais centra-
lizada, facilitando a interpretação do geofísico (Figura 14). Contudo, é necessário 
cuidado na análise de resultados, especialmente se tratando de alvos de projetos 
de exploração, uma vez que o método RTP assume que toda a magnetização é 
paralela ao campo magnético da Terra. Portanto, deve ser usado com cautela 
quando se sabe ou se suspeita que a magnetização remanente compreenda um 
componente significativo do campo total.

No processamento de dados é feita uma aplicação matemática para o domí-
nio da frequência durante o tratamento dos dados, e explanar toda a operação 
matemática realizada no dado traria uma complicação desnecessária a linguagem 
proposta neste Atlas Aerogeofísico. No entanto, a equação que define a redução 
ao polo pode ser simplificada da seguinte maneira:

Onde: (I) inclinação magnética; (Ia) Inclinação para correção de amplitude; (D) 
declinação magnética. De acordo com essa equação, o RTP se torna singular apenas 
quando I = 0° e D – θ = ± 90°. Na prática, o RTP se torna instável quando a 
inclinação magnética absoluta é pequena (o que torna a parte real do denomina-
dor na equação próxima de zero) e D – θ está próximo de ± 90°, o que torna a 
parte imaginária próxima de zero. Quão “baixa” é uma baixa latitude magnética
(ou, para ser mais preciso, uma inclinação magnética)? Na prática, baixa latitude 
magnética geralmente significa uma inclinação absoluta menor que 20° (LI, X., 
2008). A redução no polo possui um componente de amplitude (o termo sen(I)) 
e um componente de fase (o termo icos (I).cos (D – θ)). Ao reduzir para o polo a 
partir de latitudes equatoriais, as feições Norte-Sul podem ser realçadas devido 
à forte correção de amplitude. Ao especificar uma latitude mais alta apenas para 
a correção da amplitude, esse problema pode ser reduzido. Os parâmetros do 
campo magnético no Ceará, inclinação e declinação magnéticas, são de -22.3° e 
-25.5°, respectivamente, o que garante, teoricamente, uma boa performance na 
aplicação desse filtro de redução ao polo. Uma comparação entre os mapas AM 
e AM-RTP permite ver o ajuste na posição de anomalias e a mudança de padrão 
dipolar para uma forma de anomalia mais centralizada nas fontes magnéticas 
em subsuperfície. Regiões contendo lineamentos magnéticos mais expressivos 
são facilmente reconhecíveis em ambos os mapas e uma boa forma de iniciar a 
comparação visual. As principais estruturas geológicas foram inseridas como forma 
de auxiliar nessa análise comparativa entre os mapas.

REDUÇÃO AO POLO 
MAGNÉTICO – RTP
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Anomalia Magnetométrica Reduzida ao Polo - AM-RTP 

Figura 14 – Mapa da anomalia magnetométrica, reduzido ao polo, para o estado do Ceará.
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UMA VEZ QUE o campo magnético é uma grandeza física vetorial, isso possibilita 
estudarmos as variações desse campo em cada uma de suas componentes (direções 
x, y, z). Geometricamente, a derivada representa a inclinação da reta tangente ao 
gráfico de uma função em uma dada posição. O mapa da primeira derivada da 
AM nas direções x (Figura 15), y (Figura 16) e z (Figura 17) enfatizam a taxa de 
variação, ou gradiente, do campo magnético anômalo nas respectivas direções. 
As derivadas de uma função potencial realçam as altas frequências, podendo 
indicar a presença de fontes magnéticas rasas. Além disso, delimitam os limites 
ou contatos entre corpos com diferentes suscetibilidades magnéticas. Este mapa 
é comumente utilizado para enfatizar contatos litológicos por meio de variações 
no “relevo magnético”, na identificação de fontes magnéticas anômalas em sub-
superfície e para interpretar lineamentos magnéticos, nesse caso podendo estar 
correlacionados às falhas, zonas de cisalhamento ou diques de uma dada região. O 
mapa da primeira derivada do campo magnético é apresentado em tons de cinza 
para melhor visualização do “relevo magnético” obtido pela taxa de variação do 
campo magnético nas direções x, y, z, e sua unidade de medida é nano Tesla por 
metro (nT/m). Tons mais escuros indicam valores mais baixos e tons mais claros 
representam valores altos.

À primeira vista pode parecer que não há diferença entre os mapas de derivada 
em x, y, z. No entanto, uma análise mais cuidadosa mostrará pequenas sutilezas 
em cada um desses mapas, justamente o que se espera ao analisar variações 
de um campo magnético em direções distintas. Cada mapa de derivada destaca 
variações em uma direção particular, e esses resultados devem ser tomados em 
conjunto para uma melhor análise e correlação dos lineamentos magnéticos com 
as principais estruturas do arcabouço estrutural da região de estudos.

 1ª DERIVADA DO 
CMA NAS DIREÇÕES 
X, Y, Z
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1ª Derivada do CMA no Eixo X – dX

Figura 15 – Mapa da primeira derivada da anomalia magnetométrica na direção x.
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1ª Derivada do CMA no Eixo Y – dY

Figura 16 – Mapa da primeira derivada da anomalia magnetométrica na direção y.
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1ª Derivada do CMA no eixo Z – dZ

Figura 17 – Mapa da primeira derivada da anomalia magnetométrica na direção z.
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E SE PUDÉSSEMOS COMBINAR os benefícios de se analisar a taxa de variação 
do campo magnético em duas componentes ao mesmo tempo, ou seja, num 
plano? O mapa do Gradiente Horizontal Total (GHT) (CORDELL; GRAUCH, 1985) 
da anomalia magnetométrica tem como atributo principal enfatizar as regiões de 
contraste lateral do campo magnético, em especial as bordas de corpos geológicos 
que tem contraste magnético com o meio, e estruturas geológicas como grandes 
zonas de cisalhamento, as quais, em sua nucleação, atingiram temperaturas 
da ordem de centenas de graus Celsius e, certamente, provocaram efeitos de 
magnetização termo-remanente nas rochas seccionadas pela estrutura. Em sua 
formulação matemática trabalha-se com as derivadas da AM nas direções x y. A 
equação abaixo traz de maneira simplificada a expressão matemática do GHT:

Seu resultado prático é um realce nas bordas contra os mínimos relativos nos 
centros dos corpos em subsuperfície. A amplitudes do sinal magnético é gradativa-
mente atenuada com a profundidade, conservando uma relação de profundidade 
entre corpos e estruturas geológicas. É um mapa bastante utilizado na cartografia 
geológica, especialmente quando se deseja identificar contornos e contatos entre 
diferentes tipos de rochas (Figura 18).

GRADIENTE 
HORIZONTAL TOTAL – 
GHT
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Gradiente Horizontal Total – GHT 

Figura 18 – Mapa do gradiente horizontal total para o estado do Ceará.
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NABIGHIAN (1972, 1974) INTRODUZIU o conceito de gradiente total (também 
chamado de sinal analítico, na literatura técnica) a dados de campos potenciais 
derivados de modelos bidimensionais (x,y) e sua amplitude foi estendida para 
corpos 3-D por Roest et al. (1992), com o objetivo de estimar profundidades de 
fontes magnéticas e fornecer uma visualização mais fácil do dado magnético para 
a interpretação qualitativa do geofísico. O mapa do gradiente total (GT) é resultado 
da manipulação do gradiente da anomalia magnetométrica nas três direções car-
tesianas x, y, z (Figura 19). É uma função que tem como característica provocar 
o surgimento de uma anomalia simétrica positiva, em formato de sino, com o 
seu máximo tendendo a centralizar sobre o centro da anomalia, quando essa é 
provocada pela presença de pequenos corpos (anomalias dipolares simples no 
CMA) ou corpos de pouca espessura, como diques por exemplo. Para o caso de 
corpos rochosos de maiores dimensões, o mapa GT tem pico de amplitude em 
suas bordas, enfatizando o contato litológico de grandes unidades. Nos centros dos 
corpos há um mínimo relativo, porém com amplitude maior que o meio circundante 
(por isso o contraste). O valor absoluto do gradiente total é definido como a raiz 
quadrada da soma quadrada da vertical e as duas derivadas horizontais do campo 
magnético, conforme equação abaixo:

Este mapa exibe máximos sobre os contrastes de magnetização. A localiza-
ção desses máximos determina os contornos das fontes magnéticas. Em resumo, 
define-se como o principal atributo do GT provocar máximos locais nas bordas 
e mínimos (relativos) nos centros dos corpos. As vantagens na aplicação desse 
atributo do mapa GT vêm de sua fácil correlação com os mapas geológicos, e 
devido ao fato de haver menor grau de dependência do seu resultado em função 
da inclinação magnética local e direção de magnetização.

Algumas precauções devem ser tomadas, no entanto. Essa técnica geralmente 
é aplicada no domínio da frequência, que apresenta algumas desvantagens, como 
a indução de ruído, a necessidade de usar inclinação e declinação fixas em toda a 
área de pesquisa e a magnetização remanescente desconhecida que, em muitos 
casos, pode restringir a sua aplicabilidade. Contudo, uma boa rotina de pré-pro-
cessamento e filtragem do dado com técnicas de filtragem de altas frequências no 
dado original muitas vezes são requeridas para eliminar quaisquer ruídos espúrios.

A comparação da resposta do mapa GT com as estruturas geológicas princi-
pais e alguns tipos de rocha é direta e demonstra a capacidade desta técnica em 
auxiliar a mapear o arcabouço estrutural dos domínios geológicos do estado do 
Ceará.  Além disso, diversos depósitos minerais, em especial aqueles formados 
por elementos metálicos, tem uma resposta positiva para este método geofísico, 
o que torna este mapa bastante útil em programas de exploração mineral.

GRADIENTE 
TOTAL – GT 
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Gradiente Total – GT

Figura 19 – Mapa do gradiente total para o estado do Ceará.
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UMA IMPLICAÇÃO TEÓRICA direta do campo magnético é o seu decaimento com a 
distância. Isso é percebido nos mapas como uma atenuação no sinal (visualmente 
são áreas mais “desfocadas” nos mapas) e é comum quando se trabalha com 
geofísica em área de bacias sedimentares ou extensa cobertura de solo espesso se 
deparar com esse tipo de situação. Muitas vezes é interessante tentar amplificar o 
sinal das estruturas mais profundas a fim de se poder ter um melhor contraste para 
se estudar a compartimentação de alguma bacia sedimentar ou ainda relações de 
cortes de estruturas que estão em profundidade. Visando abordar esse problema, o 
mapa de Tilt angle derivative (algo como “derivada” ou “taxa de variação” do ângulo 
de inclinação magnética), mas comumente traduzido em publicações nacionais 
como Inclinação do Sinal Analítico (ISA), foi descrito pela primeira vez por Miller e 
Singh (1994), e adaptado posteriormente por Verduzco et al.(2004).

O ângulo de inclinação possui muitas propriedades interessantes. Por exemplo, 
devido à natureza da função trigonométrica arco tangente, todas as amplitudes 
de inclinação são restritas a valores entre –90 ° e + 90 °, independentemente da 
amplitude da vertical ou do valor absoluto do gradiente horizontal total (VERDU-
ZCO et al., 2004). Esse fato torna o cálculo do ângulo de inclinação semelhante, 
porém superior a um filtro AGC, pois, além de igualar a saída de amplitude das 
anomalias magnéticas em uma área (grid) ou ao longo de um perfil, ele retém 
a integridade espectral do sinal, permitindo análises quantitativas adicionais (por 
exemplo, determinação número de onda local). De acordo com Ferreira et al. (2010), 
os principais atributos deste método são equalizar as máximas amplitudes, do que 
decorre sua independência da profundidade das fontes, e posicioná-las diretamente 
sobre seus centros (Figura 20).

INCLINAÇÃO DO 
SINAL ANALÍTICO – 
ISA
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Inclinação do Sinal Analítico – ISA

Figura 20 – Mapa da inclinação do sinal analítico para o estado do Ceará.
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INCLINAÇÃO 
DO GRADIENTE 
HORIZONTAL TOTAL – 
IGHT

ASSIM COMO ISA, o mapa de Inclinação do gradiente horizontal total (IGHT) é um 
método de realce de dados de campo magnético que trabalha com a normalização 
de derivadas (COOPER; COWAN, 2006). IGHT é, ainda, equivalente ao Theta Map
e os seus sinais contrários decorrem da complementaridade de θ e ∅ , conforme 
se pode verificar no cubo da Figura 12. Em função dessa equivalência, neste Atlas 
Geofísico só é mostrado o mapa IGHT. Seu atributo principal é provocar o surgi-
mento de um máximo nas bordas e mínimos nos centros dos corpos (FERREIRA 
et al., 2010). De forma semelhante ao ISA, o IGHT tem a função de igualar a saída 
de amplitude das anomalias magnéticas em uma área (grid) ou ao longo de um 
perfil, ele retém a integridade espectral do sinal, permitindo análises quantitativas 
adicionais (Figura 21). A equação abaixo traz a definição matemática do IGHT:

Em virtude do denominador (derivada em z) estar definido em termos de valores 
absolutos, IGHT varia de zero a + 90 °. Ferreira et al.(2010) estabelece a relação: 
|ISA| = Theta map = 𝜋/2 – IGHT, indicando que bastaria calcular ISA para se 
obter os mapas Theta map e IGHT, sem a necessidade de recorrer às respectivas 
formulações de Wijns, Perez e Kowalczyk (2005), e Cooper e Cowan (2006). 
Uma análise cuidadosa entre os mapas ISA e IGHT mostra que as diferenças de 
feições são bastante sutis, mas perceptíveis ao olhar do geofísico mais experiente. 
Enquanto ISA é um marcador de centros de anomalias, IGHT é mais indicado para 
marcar bordas de corpos magnéticos em subsuperfície. Em muitos casos, como a 
análise geofísica para mapeamento geológico em escala regional, a recuperação da 
amplitude de fontes profundas pode se tornar um problema na interpretação em 
virtude do aspecto “ruidoso” que o visual do mapa pode apresentar. No entanto 
não se trata propriamente de ruído no dado, e sim de um efeito próprio da téc-
nica, que é o de recuperar o sinal de fontes profundas e colocá-los no mesmo 
“patamar” de amplitude das fontes mais rasas. Embora tenha sua apresentação 
em escala regional neste Atlas Aerogeofísico, seu uso em projetos de pesquisa é 
mais recomendado para escalas de distrito e de depósito, ou ainda no caso de 
estudo de bacias sedimentares.
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Inclinação do Gradiente Horizontal Total - IGHT

Figura 21 – Mapa da inclinação do gradiente horizontal total  para o estado do Ceará.
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UM IMPORTANTE FÍSICO do século 19, Pierre Curie, observou que substâncias 
ferrimagnéticas apresentam uma temperatura crítica de transição que, quando 
ultrapassada, provoca um desalinhamento dos momentos magnéticos (Figura 11) 
em sua estrutura molecular. Ou seja, acima dessa temperatura característica, as 
substâncias perdem o seu comportamento ferromagnético/ferrimagnético, tornan-
do-se paramagnéticas. Alguns exemplos de Temperaturas Curie são: ferro - 770oC; 
níquel - 354oC; magnetita - 580oC; e cobalto - 1130oC. Uma vez que a resposta 
magnética observada nos mapas geofísicos é predominantemente causada pela 
magnetita, este mineral é utilizado como parâmetro de ponto Curie para o pro-
cessamento do mapa de estimativa da superfície Curie de uma dada região. Uma 
superfície Curie indica a distribuição dos campos térmicos no subsolo, fornecendo 
um marcador claro do efeito termodinâmico na crosta e no manto. Embora o 
raciocínio direto do leitor seja pensar nesse mapa de Superfície Curie como mapa 
isotérmico, O termo isoterma é desaconselhável, pois implica em uma mesma 
Temperatura Curie para a região, o que não é verdade, pois minerais diferentes 
possuem diferentes temperaturas de desmagnetização e a crosta continental não 
é uniforme e, por isso o termo preferível é superfície (BLUM; PIRES, 1996).

Este método baseia-se no cálculo da profundidade de uma fonte magnética do 
espectro de potência de anomalias magnéticas após a transformação de dados no 
domínio da frequência. O modelo matemático utilizado é baseado na distribuição 
uniforme de um conjunto de corpos prismáticos retangulares supondo magnetiza-
ção constante e utiliza análise espectral (SPECTOR;  GRANT, 1970; OKUBO et al. 
1985; BLUM; PIRES, 1996; TANAKA OKUBO; MATSUBAYASHI, 1999; CORREA; 
VIDOTTI; OSKUM, 2016). Para elaborar este mapa foram utilizados uma parte dos 
dados de estimativa de superfície Curie para a Província Borborema, gentilmente 
cedidos por Correa, Vidotti e Oskum (2016) para fins de divulgação científica neste 
Atlas Aerogeofísico (Figura 22). Para a confecção desse mapa, Correa, Vidotti e 
Oskum (2016) dividiram a área de estudos em janelas de 150x150 km², com 
incremento de 50 km, em seguida interpolando o resultado com uso de célula de 
10x10 km². De acordo com Correa, Vidotti e Oskum (2016) os resultados foram 
integrados aos dados de fluxo térmico, gravimetria, calor radiogênico e espessura 
crustal, a fim de se ter maior robustez no resultado e validar o método de estimativa 
de profundidade da Superfície Curie.

Uma forma de poder interpretar esse dado é comparar a profundidade inferida 
no mapa de superfície Curie com dados de outros métodos geofísicos auxiliares. Na 
Figura 11 os triângulos amarelos representam a posição de estações sismográficas 
pertencentes a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), plotadas em conjunto com 
estimativas de espessura crustal via função do receptor. Essa comparação fornece 
ao geofísico uma ideia sobre o posicionamento da superfície Currie na litosfera.

 SUPERFÍCIE CURIE 



46

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional Atlas Aerogeofísico • Estado do Ceará

Superfície Curie

Figura 22 – Mapa da Superfície Curie para o estado do Ceará (adaptado de CORREA; VIDOTTI; OSKUM, 2016).
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DECAIMENTO RADIOATIVO E A RADIAÇÃO GAMA

GAMAESPECTROMETRIA

Figura 23 – Resumo das propriedades físicas relacionadas ao fenômeno de decaimento radioativo e a radiação gama.
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No ano de 1896 é datada a descoberta do fenômeno 
da radioatividade natural pelo físico francês Henri Becquerel. 
Alguns cientistas daquela época estavam trabalhando com 
experimentos relacionados aos raios catódicos e outros tantos 
cientistas estavam coletando evidências da teoria atômica e 
subdivisões do núcleo. Foi nessa época que as pesquisas de 
Becquerel, enquanto investigava as propriedades de minerais 
fluorescentes, mostraram que certos tipos de átomos se 
desintegravam sozinhos, de forma espontânea. Um dos mine-
rais com os quais Becquerel trabalhou foi um composto de 
urânio. O minério de urânio produz radiação gama que ocorre 
naturalmente. A descoberta de Becquerel foi, diferentemente 
da radiografia, praticamente despercebida pela maioria da 
comunidade acadêmica num primeiro momento. É nesse 
ponto da história que um personagem que faz o link entre os 
métodos geofísicos da magnetometria e gamaespectrometria 
é citado novamente neste Atlas Aerogeofísico: Pierre Curie. O 
mesmo físico que estudou os fenômenos de desmagnetiza-
ção de materiais ferrimagnéticos em sua tese de doutorado, 
apresentada em 1895 à Faculdade de Ciências de Paris. O 
casal de cientistas Pierre e Marie Curie começou a estudar 
alguns materiais radioativos, particularmente a pitchblenda. 
Mineral descoberto justamente por Henri Becquerel, a pit-
chblenda é uma variedade amorfa e opaca da uraninita, um 
mineral óxido de urânio cristalino. O casal Curie percebeu 
que a pitchblenda era estranhamente mais radioativa do que 
o urânio extraído dela. Eles deduziram que o pitchblenda 
deveria conter vestígios de uma substância radioativa ainda 
desconhecida, porém substancialmente mais radioativa que o 
urânio. Seu trabalho resultou na identificação de dois novos 
elementos químicos. O primeiro elemento eles nomearam 
“polônio”, em homenagem ao país natal de Marie, a Polônia. 
O outro elemento os Curie batizaram de “rádio”, em virtude 
de sua intensa radioatividade. O novo elemento químico, 
o rádio, tornou-se a fonte industrial inicial de raios gama. 
O nome Curie tornou-se também a unidade de atividade de 
radionuclídeos, correspondente a 3.7 x 1010 desintegrações 
por segundo.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA 
GAMAESPECTROMETRIA

A espectrometria de raios gama é amplamente utili-
zada para mapeamento ambiental, mapeamento geológico 
e exploração mineral. A aplicação da radioatividade em 
geociências é baseada no conhecimento das propriedades 
físicas das fontes de radiação e na nossa capacidade de 
detectar essas fontes através da análise de dados de picos 
de radiação detectados remotamente. Sabemos que todas 
a matéria é constituída de átomos, as menores partículas 
de massa com propriedades químicas distintas. O átomo 
consiste em um núcleo cercado por elétrons. O núcleo, por 
sua vez, consiste em prótons, carregados positivamente, e 

partículas neutras, os nêutrons. O número de prótons no 
núcleo de um elemento químico qualquer é o seu número 
atômico Z. A soma dos prótons e nêutrons é o número 
de massa A de um átomo. Em uma consulta rápida na 
tabela periódica, é possível verificar esses valores para os 
diversos elementos conhecidos. Átomos de um elemento 
com o mesmo número atômico (prótons), mas diferentes 
números de nêutrons (isto é, diferentes números de massa) 
são chamados isótopos. Os isótopos são indicados por seu 
símbolo químico e seu número de massa da seguinte forma: 
ex.: potássio –  (ou simplesmente 39K, 40K, 
41K, já que o número atômico é o mesmo). Os isótopos têm 
propriedades químicas idênticas, mas diferentes proprieda-
des físicas. Átomos com números idênticos de prótons e 
nêutrons são chamados nuclídeos. Alguns isótopos têm um 
excedente de energia, são instáveis e se desintegram para 
formar elementos mais estáveis de um isótopo diferente: O 
14C, ao libera energia e transforma-se em 14N (nitrogênio); 
147Sm (samário) transforma-se em 143Nd (neodímio); 87Rb 
(rubídio) transformado em 87Sr (estrôncio); 238U (urânio) trans-
forma-se em 206Pb (chumbo) e 40K (potássio) transforma-se 
em 40Ar (argônio). Alguns elementos decaem diretamente 
do elemento ‘pai’ para o elemento ‘filho’, como o K. Outros 
fazem esse percurso em etapas ou ‘séries de decaimento’, 
como o Th e U. Esse processo de decaimento radioativo 
natural é acompanhado pela emissão de partículas ou ener-
gia, fenômeno denominado de radiação nuclear. Nuclídeos 
com essa característica são chamados ‘radionuclídeos’, e 
esse processo de perda de energia é chamado decaimento 
ou desintegração nuclear. Infelizmente, no mundo fora da 
física e da química, a palavra isótopo tornou-se sinônimo de 
algo perigoso e desagradável. Contudo, diversas aplicações 
médicas e tecnológicas são provenientes da pesquisa desses 
materiais. De fato, os isótopos são simplesmente átomos 
do mesmo elemento (ou seja, o mesmo Z, N diferente) - 
radioativos ou não. Existem vários tipos de decaimento 
radioativo, conforme mostra a Figura 23: o decaimento 
alfa é acompanhado pela liberação de uma partícula alfa 
composta por 2 prótons e 2 nêutrons; o decaimento beta é 
realizado pela emissão de uma partícula beta idêntica a um 
elétron carregado negativamente; o decaimento beta +, que 
é menos frequente, é acompanhado pela emissão de um 
pósitron com carga positiva; a captura de elétrons ocorre 
através da absorção de um elétron orbital de um átomo pelo 
núcleo atômico; a substituição da posição do elétron vago 
é seguida pela emissão de radiação característica (radiação 
eletromagnética de baixa energia); a fissão espontânea pode 
ocorrer através da divisão de átomos pesados   em dois frag-
mentos e a subsequente liberação de nêutrons e energia. O 
decaimento de um radionuclídeo geralmente deixa o núcleo 
recém-formado em um estado de excitação energética, e a 
energia excedente é irradiada para fora do núcleo na forma 
de raios gama em alguns casos.
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A rigor, a radiação gama não é uma forma de decaimento 
como alfa ou beta, na medida em que não há necessaria-
mente alteração no número de prótons ou nêutrons, não há 
alteração em Z, N ou A. O processo é apenas o de perder 
energia excedente de excitação e, geralmente, ocorre como 
um ‘subproduto’ do decaimento alfa ou beta. Representa 
uma transição nuclear de um estado excitado para um estado 
de mais baixa energia. Raios gama têm comprimento de 
onda da ordem de 10-15 metros. São originados quando um 
núcleo, num estado excitado, decai para um estado com 
menor energia, emitindo fótons de raios gama. A sua energia 
é maior que a dos raios X e diferem destes, além da frequên-
cia, por se originarem de transições nucleares, enquanto 
raios X estão associados a radiação eletromagnética emitida 
pela desaceleração de elétrons. Cada fóton de raios gama 
possui uma energia discreta, e essa energia é característica 
do isótopo da fonte. Isso forma a base da espectrometria 
de raios gama: medindo as energias dos fótons de raios 
gama, podemos determinar a fonte da radiação e mensurar 
sua concentração relativa. Enquanto muitos elementos de 
ocorrência natural possuem isótopos radioativos, apenas 
o potássio (40K), o urânio (238U e 235U e seus ‘filhos’) e 
o tório (232Th e seus filhos) produzem raios gama de alta 
energia com intensidade suficiente para serem medido por 
espectrometria de raios gama. Isso ocorre porque eles são 
relativamente abundantes no ambiente natural.  Na literatura 
técnica, as abundâncias crustais médias desses elementos 
estão na faixa de 2 - 2,5% (K); 2-3 ppm (U); e 8-12 ppm 
(Th) (IAEA, 2003). Valores detectados acima desses pata-
mares são considerados anômalos, e normalmente indicam 
a presença de solos e/ou rochas com composição mineral 
rica em um desses elementos químicos. A detecção dessa 
radiação e a diferenciação da resposta de cada elemento 
em separado é possível por que as séries de decaimento do 
potássio, urânio e tório têm, cada uma, um pico de energia 
característico (Figura 24). A faixa de espectro captada pelo 

aerolevantamento gamaespectrométrico contêm alguns 
picos, os quais representam determinados estágios das séries 
de decaimento desses elementos.  Para detectar esses picos 
de energia, espectrômetros de raios gama são equipados 
com cristais de cintilação de iodeto de sódio dopados com 
tálio. A radiação incidente nesses cristais é convertida em 
luz, ou seja, provoca uma cintilação no cristal, a qual é 
convertida em sinal elétrico e computada no sistema como 
uma contagem. O número total de contagens por segundo 
(cps) computada em cada um dos canais do equipamento 
é armazenado e depois filtrado, processado e convertido de 
cps para percentagem de K e concentração relativa (ppm) 
de Th e U (eTh, eU). O uso da espectrometria de raios gama 
como ferramenta para o mapeamento de concentrações de 
radioelementos tem encontrado ampla aceitação em diversos 
campos. O método se beneficiou dos avanços contínuos em 
instrumentação, procedimentos de campo e procedimentos 
de calibração e processamento de dados.

A RADIOATIVIDADE EM MINERAIS E ROCHAS

Há muitos minerais radioativos, sendo que alguns dos 
mais comuns estão listados na Tabela 5, a qual também 
traz uma compilação de diversos tipos de rochas e solos 
derivados em que minerais radioativos contendo K, Th e/ou 
U estão presentes em sua composição mineralógica. Essa 
tabela é baseada em dados coletados na Austrália, e serve 
de parâmetro balizador para se ter uma ideia de como a 
concentração de cada um dos radioelementos analisados na 
gamaespectrometria se comporta no meio. Ainda não existe 
um trabalho de consolidação e compilação de propriedades 
físicas de rochas para a crosta sul americana, Brasil ou Pro-
víncia Borborema. Porém, espera-se futuramente observar 
publicações de estudos desse tipo, o que seria muito útil 
aos geocientistas para fins de uma melhor compreensão 
quantitativa dos mapas geofísicos. 
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Figura 24 – (A) Formas de ocorrência da radiação gama na série de decaimento de K, Th e U; (B) Curva de intensidade da 
energia gama captada e indicação das faixas de energia características de cada um dos radioelementos analisados (adaptado 
de IAEA, 2003); (C) Curva de variação de K, Th e U em função da litologia, indicando que a variação desses elementos em 
uma região tem um comportamento condizente com as rochas e solos de uma dada região, e tendem a se concentrar em 

rochas ricas em sílica (adaptado de DICKSON; SCOTT, 1997).

Tabela 5 – Alguns minerais contendo K, Th e U em sua composição mineral, e concentração média desses 
radioelementos contidos em solos e rochas (dados de solos e rochas da Austrália).

5.A – Relação de alguns dos principais de minerais contendo K, U e Th em sua composição.

K Th U

Feldspatoa ortoclásio e microclínio – KalSi3O8 Monazita - (Ce, La, Y, Th)PO4 Uraninita – UO2

Muscovita – H2KAl(SiO4)3 Torianita - (Th,U)O2 Carnotita – K2O.2UO3.V2O5.2H2O

Alunita – K2Al6(OH)12SiO4 Torita – ThSiO4 Gumita – alteração da uraninita

Silvita (KCl) 

Carnalita - KMgCl3.6H2O
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5.B – Concentração de radioelementos em rochas e solos australianos. Valores médios entre parênteses.

Tipo de rocha

Rochas Solos

K Th U K Th U

% ppm ppm % ppm ppm

Intrusivas

Granitoides 0,3 – 4,5 (2,4) 2,3 – 45 (16) 0,4 – 7,8 (3,3) 0,4 – 3,9 (2,1) 2 – 37 (13) 0,5 – 7,8 (2,7)

Gnaisses 2,4 – 3,8 (2,4) 14 – 55 (15) 2,1 – 3,6 (2,5) 0,7 – 1,9 (1,3) 6 – 19 (12) 1,6 – 3,8 (2,2)

Pegmatitos 2,6 – 5,5 (3,7) 0,3 – 9,6 (2) 0,3 – 1,0 (0,7)

Aplitos 0,6 – 4 (2,4) 3 – 20 (7) 1 – 8 (3,3)

Intermediárias 
intrusivas 0,7 – 5,6 (2,7) 0,8 – 6,1 (2,4) 0,1 – 1,2 (0,8) 0,7 – 3,4 (1,6) 2,9 – 8,4 (5,6) 1,5 – 2,3 (1,9)

Máficas intrusivas 0,1 – 0,8 (0,4) 0,0 – 3,1 (1,2) 0,0 – 1,1 (0,3)

Extrusivas

Vulcânicas félsicas 2,0 – 4,4 (3,7) 13 – 28 (17) 1,4 – 13 (2,4) 1,8 – 3,2 (2,4) 10 – 18 (13) 1,3 – 2,4 (2,1)

Vulcânicas 
intermediárias 1,8 – 4,1 (2,7) 1,5 – 15 (9) 0,9 – 5,6 (2,3) 1,0 – 2,7 (1,9) 4 – 17 (10) 1,2 – 3,6 (2,1)

Andesitos de baixo K 0,7 – 0,9 (0,8) 3 – 8 (5) 1,0 – 2,5 (1,6) 0,8 – 1,5 (1,1) 4 – 6 (5) 1,2 – 1,5 (1,3)

Vulcânicas máficas 0,3 – 1,3 (0,9) 2,0 – 5,0 (3,0) 0,3 – 1,3 (0,7) 0,2 – 1,4 (0,7) 3,3 (13 (7,9) 0,6 – 2,5 (1,6)

Sedimentares

Folhelhos arqueanos 0,4 – 1,6 (0,9) 1 – 5 (2,7) 0,3 – 1,3 (0,9) 0,8 3 1,2

Outros folhelhos 0,1 – 4 (2,6) 10 – 55 (19) 1,6 – 3,8 (2,6) 0,7 – 3,0 (1,5) 6 – 19 (13) 1,2 – 5 (2,3)

Arenitos 0,0 – 5,5 (1,8) 4 – 22 (12) 0,7 – 5,1 (2,3) 0,1 – 2,4 (1,3) 7 – 18 (11) 1,2 – 4,4 (2,1)

Carbonatos 0,0 – 0,5 (0,2) 0 – 2,9 (1,4) 0,4 – 2,9 (1,6)

Fonte: adaptado de Telford, Geldart e Sheriff (1990).

Tabela 5 – Alguns minerais contendo K, Th e U em sua composição mineral, e concentração média desses 
radioelementos contidos em solos e rochas (dados de solos e rochas da Austrália). (continuação)
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O POTÁSSIO É O SÉTIMO elemento mais comum que ocorre na crosta terrestre, 
com uma distribuição média de 2,35% na crosta superior (ULBRICH et al., 2009).  
Ocorre na natureza na forma de três isótopos dos quais apenas 40K é radioativo (o 
isótopo 40K que representa apenas 0,012% do K total, outros isótopos, 39K e 41K, 
não são radioativos e indicam 93,2581% e 6,7302% do K total, respectivamente). 
Sua detecção no espectrômetro de raios gama se dá na faixa de energia de 1.460 
MeV, referente à emissão de radiação gama do núcleo excitado após o processo 
de decaimento radioativo do 40K para 40Ar por captura de elétrons. 

Devido a sua alta reatividade e afinidade com outros elementos, o potássio 
nunca ocorre na natureza em sua forma elementar. Ocorre associado a outros ele-
mentos em rochas, solos, oceanos, lagos e salinas residuais de lagos salgados. Em 
se tratando de minerais contendo potássio, os teores mais elevados são observados 
nos minerais evaporíticos e nos silicatos de potássio. Embora os silicatos ricos em 
potássio, como o feldspato potássico, a moscovita e a leucita, contenham entre 
10 e 20% de K2O equivalente e sejam abundantes na crosta, não constituem 
importantes fontes para a mineração do elemento potássio para uso na agricultura, 
pois não são solúveis em água e suas estruturas não são rompidas com facilidade 
ao ponto de se tornarem comercialmente viáveis. Nesse contexto de exploração 
mineral de K, as principais fontes são os minerais evaporíticos, os quais têm seu 
principal uso na agricultura, onde eles fornecem um dos três elementos nutrientes 
mais importantes (adubo mineral NPK), essenciais para o desenvolvimento das 
plantas. Mais de 95% da produção mundial de potássio é usada como fertilizante, 
e os principais compostos evaporíticos de potássio são: – silvita (KCI), contendo 
63% de K2O; – carnalita (KCl.MgCI2 .6H2O), contendo 17% de K2O; – cainita (KCI.
MgSO4 .3H2O), contendo 19% de K2O; – langbeinita (K2SO4 .2MgSO4), contendo 
23% de K2O; – polialita (K2SO4. MgSO.2CaSO4 .2H2O), contendo 15,6% de K2O; 
– schoenita (K2SO4. MgSO4 .6H2O), contendo 23,4% de K2O; – singernita (K2SO4. 
CaSO4 .H2O), contendo 28% de K2O. Os principais minerais portadores de K nas 
rochas são feldspatos potássicos (principalmente ortoclase e microclina - 13% K) 
e micas (biotita e moscovita - 8% K). Consequentemente, K é relativamente alto 
em rochas félsicas (granitos etc.), mas baixo em basaltos máficos e muito baixo 
em dunitos e peridotitos, por exemplo, uma vez que o potássio está ausente nos 
minerais máficos (DICKSON & SCOTT, 1997). No Ceará as maiores concentrações 
estão relacionadas aos terrenos graníticos - suítes graníticas calcioalcalinas Itapo-
ranga e ao complexo granítico Tamboril Santa Quitéria. Em termos de comparação 
entre as províncias tectônicas, o Domínio Médio Coreaú apresenta baixíssimos 
níveis de potássio em comparação com os domínios Ceará Central e Jaguaribeano, 
justamente devido a maior presença de rochas de composição granítica de suítes 
calcioalcalinas de alto potássio (Figura 25). O mapa de percentual de potássio 
fornece indícios para a identificação tanto de regiões com alto teor de potássio, 
devido à composição mineralógica das rochas (por exemplo, em uma região de 
forte presença de rochas graníticas) quanto à presença de processos erosivos, uma 
vez que o potássio é um elemento altamente móvel, estando também presente em 
taludes, colúvios e aluviões, derivados de rochas ricas em potássio. Isso ocorre 
por que, durante o intemperismo, o K principal é destruído na seguinte ordem: 1. 
Biotita; 2. K-feldspato; 3. muscovita. O potássio liberado durante o tempo pode 
ser absorvido na formação de minerais contendo K, como ilita ou adsorvido em 
pequenas quantidades em outros minerais da argila (por exemplo: montmorilenita). 
(DICKSON; SCOTT, 1997).

 CONCENTRAÇÃO  
DE POTÁSSIO - K
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Concentração de Potássio - K

Figura 25 – Mapa da concentração de potássio no estado do Ceará.
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O TÓRIO É UM ELEMENTO químico metálico de símbolo Th, número atômico 
90 e massa atômica 232, encontrado na natureza unicamente em seu estado de 
valência Th4+. Tem distribuição média de 5,6 partes por milhão (ppm) na crosta 
continental, enriquecido até 10,5 ppm na parte superior, e bastante exaurido 
na inferior (1,2 ppm) (RUDNICK; GAO, 2004; ULBRICH et al., 2009). Não é o 
elemento tório quem emite radiação gama durante o seu decaimento radioativo, 
mas sim alguns dos seus elementos filhos presentes em sua série de decaimento. 
Sua detecção no espectrômetro de raios gama se dá na faixa de energia de 2.614 
MeV, referente à emissão de radiação gama do núcleo excitado após o processo de 
decaimento radioativo do 208Tl para 208Pb. A curta meia-vida dos isótopos ‘filhos’ 
na série de decaimento do Th resulta em apenas ~ 40 anos (aprox.) para estabe-
lecer o equilíbrio e, por isso, geralmente a atividade gama é uma boa medida do 
conteúdo de Th. (DICKSON; SCOTT, 1997). Em geral, o tório ocorre em número 
relativamente pequeno em minerais enriquecidos com Th: pode ser encontrado 
em minerais como a torita, a torianita, a monazita, a bastnaesita e a torogummita. 

De maneira geral, embora em baixa concentração, o tório está comumente 
presente em minerais acessórios encontrados em variadas rochas ígneas e metamór-
ficas quartzo-feldspáticas (BEA, 1996). A monazita é uma das mais importantes 
fontes de extração de tório, contendo de 3 a 9% de ThO2. Tório em seu estado 
de valência Th4+ constitui cátion de tamanho médio e bastante eletronegativo, 
substituindo e se associando a outros elementos de raios iônicos equivalentes ou 
superiores (0,68 Å do Ti até 1,22 Å do La) o grupo dos cátions HFS (high field 
strength) na estrutura cristalina de seus minerais, incluindo todos os elementos 
terra-raras (ETR) trivalentes, além de Ce4+, Y, Pb4+, Zr, Hf, Cs, Ti, Nb e Ta. Ou 
seja, esses elementos podem, com alguma facilidade, substituir-se mutuamente 
em estruturas cristalinas. Assim, Th4+ pode aparecer em minerais portadores de 
ETR (em especial os com Ce), Y, Zr, Hf e outros (ULBRICH et al., 2009). Há um 
enriquecimento relativo de tório em rochas ígneas ácidas, especialmente aquelas 
de composição granítica, razão pela qual, no estado do Ceará, as assinaturas de 
tório são especialmente altas sobre as rochas graníticas ordovicianas (granitos 
Mucambo e Meruoca), e granitos brasilianos do complexo Tamboril Santa Quitéria 
e Unidade Independência (Figura 26). Outras rochas, como algumas rochas para 
e ortoderivadas também podem ter um conteúdo de tório relativamente alto, como 
as rochas do Complexo Ceará (Unidades Independência, Canindé, Quixeramobim 
e Arneiroz). Em regiões de bacia sedimentar geralmente a concentração de tório é 
baixa, no entanto pode haver formações dentro de algumas bacias sedimentares 
que tenham alguma camada rica em clastos ou sedimentos com conteúdo de tório 
ligeiramente alto. Esse é o caso da Formação Exú, camada de sedimentos mais 
ao topo da chapada do Araripe, no sul do estado. Formada por arenitos médios 
a grossos, geralmente mal selecionados, por vezes conglomeráticos, a Formação 
Exú tem sua concentração de tório ligeiramente maior do que as demais unidades 
da Bacia do Araripe.

 CONCENTRAÇÃO DE 
TÓRIO - eTh
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Concentração de Tório - eTh

Figura 26 – Mapa da concentração de tório no estado do Ceará.
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CONCENTRAÇÃO DE 
URÂNIO - eU

O URÂNIO É UM ELEMENTO químico representado pelo símbolo U e massa 
atômica igual a 238. Existe na natureza na forma de três isótopos: 234U, 235U, 
238U. Sua radioatividade provém de produtos do decaimento do 238U (99,2743% 
do U total); produtos do decaimento do 235U (0,7200% do U total); e produtos 
do decaimento do 234U (0,0057% do U total). O urânio tem concentração média 
na crosta terrestre na faixa de 2 a 3 ppm. O próprio urânio não emite raios gama 
durante seu decaimento e os raios gama mais energéticos emitidos por seus isó-
topos filhos provêm do 214Bi, que ocorre no final da série de decaimento, a qual é 
detectada por espectrômetros de raios gama na faixa de energia de 1.765 MeV. 
Sua química é dominada por dois estados de valência: U4+ e U6+. A forma mais 
reduzida, U4+, geralmente está contida em minerais insolúveis. Já a configuração 
oxidada (U6+) forma complexos com ânions como CO3

2-, SO4
2- e , surgindo 

muitos tipos solúveis e, por tanto, mais suscetíveis aos fenômenos de intemperismo 
e transporte. A mobilidade do U6+ é modificada por adsorção a óxidos de ferro 
hidratados, minerais de argila e coloides e, por redução, a minerais U4+ insolúveis 
quando as águas encontram ambientes redutores (por exemplo, zonas carbonatadas 
ou mineralizadas com sulfetos como a pirita) (DICKSON; SCOTT, 1997).

Como estamos restritos a três elementos, podemos pensar que o urânio, assim 
como o tório, não é tão abundante nem no manto, nem na crosta terrestre se ana-
lisarmos comparativamente ao potássio. No entanto, os mapas de concentração de 
uranio e tório mostram uma dinâmica bem diferente, com concentrações variadas e 
uma ampla distribuição ao longo da crosta. A resposta desses elementos é especial-
mente alta em regiões de rochas de composição granítica, como pode ser observado 
nos mapas de concentração de U e Th. Isso se deve ao processo formador desse 
tipo de rocha. No decorrer do processo de fusão parcial e cristalização fracionada 
do magma, U e Th são concentrados na fase líquida e incorporados aos produtos 
mais ricos em sílica. Por esse motivo, rochas ígneas de composição granítica são 
fortemente enriquecidas em U e Th em comparação com rochas de composição 
máfica/ultramáfica. A diferenciação geoquímica progressiva do manto superior da 
Terra  é o processo que  por fim resultou na concentração de U e Th nas rochas 
da crosta continental da maneira como vemos nos mapas.

De maneira geral, o urânio pode estar presente nas rochas na forma de óxido 
e silicatos; na forma de uraninita e uranotorita; nos principais minerais portadores 
de U, como monazita, xenotima e zircão; como quantidades vestigiais em outros 
minerais formadores de rochas; ou ao longo dos limites dos grãos, possivelmente 
como óxidos U ou silicatos. Dos principais minerais contendo U, apenas zircão 
e monazita são estáveis durante o intemperismo. O urânio liberado pela decom-
posição de minerais durante o intemperismo pode ser retido em óxidos de ferro 
e minerais de argila ou precipitado sob condições redutoras, formando depósitos 
de urânio em circunstâncias favoráveis. A Figura 27 traz o mapa de concentração 
de urânio, em ppm.
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Concentração de Urânio - eU

Figura 27 – Mapa da concentração de urânio no estado do Ceará.
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A IDEIA POR DE TRÁS do cálculo da razão entre os elementos K, Th e U é bastante 
clara: observar como a concentração de um dado elemento varia no terreno em 
razão do outro. Muitas vezes uma mesma região apresenta contrastes positivos e/
ou negativos em certas áreas para ambos os elementos, o que, em uma primeira 
análise dos dados, faz com que certos nuances em uma dada área de pesquisa 
mineral, unidade litológica ou domínio geotectônico passem desapercebidas. Como 
já discutido neste Atlas, os radioelementos tem mobilidades diferentes no meio. 

De fato, diversas características geológicas de uma dada região podem ser mais 
bem estudadas com o emprego de mapas geofísicos de razão entre os radioele-
mentos. Os cenários de aplicação desse tipo de mapa são diversos. Enquanto 
potássio é extremamente móvel, urânio depende de seu estado de oxidação para 
passar de uma fase mais inerte para uma fase mais móvel no meio ambiente, e 
tório, por só existir naturalmente em sua forma reduzida, tem a menor mobilidade 
entre os três radioelementos. Nesse tipo de situação é útil empregar as razões 
entre os radioelementos. Essas variações não são restritas a análise regional de 
domínios tectônicos, pois mesmo em uma única rocha podem ser mapeadas 
variações locais na proporção entre K, Th e U. Um exemplo disso é o caso de 
rochas graníticas formadas por diferentes pulsos magmáticos e que, devido a isso, 
apresentam diferentes fácies. Áreas onde processos metassomáticos associados 
às mineralizações de interesse econômico, como alteração hidrotermal potássica, 
podem ser realçadas  com o emprego de razões K/eTh e K/eU. Projetos de pes-
quisa que investigam mineralizações associadas a rochas formadas por material 
rico em matéria orgânica, como depósitos de grafita por exemplo, têm nos mapas 
de razão U/eTh e eU/K uma boa fonte de dados para ajudar na delimitação de 
áreas alvo, uma vez que, durante o ciclo do urânio no meio ambiente, a adsorção 
por matéria orgânica é um dos principais mecanismos de transporte do urânio. 
As aplicações deste tipo de mapa são vastas e dependem do escopo do projeto e 
do olhar cuidadoso do geofísico para com os melhores parâmetros de exploração 
a serem empregados. As figuras 28, 29 e 30 trazem os mapas das razões eTh/K, 
eU/K e eU/eTh, respectivamente.  

O Parâmetro F (GNOJEK; PRICHYTAL, 1985) é um produto que mostra a relação 
entre os elementos de maior mobilidade (K e U) em relação ao elemento químico 
mais relacionado à litologia (Th) (Figura 31). Esse mapa fornece uma estimativa 
de regiões propensas ao hidrotermalismo ou outros fenômenos de transporte/
acumulação de material contendo em sua composição mineral teores de K e/ou 
U, e que podem estar associadas a mineralizações de interesse, como ouro, cobre 
e ferro, por exemplo. O cálculo do parâmetro F obedece a seguinte expressão:

F = K.eU/eTh

Uma análise na equação acima nos permite concluir que, assim como os mapas 
de razão entre radioelementos, o parâmetro F é uma medida de proporcionalidade 
entre K, eTh e eU e serve como maneira de se detectar, de maneira qualitativa, 
regiões propensas ao acúmulo relevante de K e U. 

 CÁLCULO DA 
RAZÃO ENTRE OS 
ELEMENTOS K, Th E U 
E PARÂMETRO F
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Razão Tório e Potássio - eTh/K

Figura 28 – Mapa da razão entre os elementos tório e potássio no estado do Ceará.
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Razão entre os Elementos Urânio e Potássio - eU/K

Figura 29 – Mapa da razão entre os elementos urânio e potássio no estado do Ceará.
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Razão entre os Elementos Urânio e Tório - eU/eTh

Figura 30 – Mapa da razão entre os elementos urânio e tório no estado do Ceará.
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Parâmetro F

Figura 31 – Mapa do Parâmetro F para o estado do Ceará.
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UMA VEZ QUE a radiação gama medida em aerolevantamentos geofísicos é 
pouco penetrativa, ou seja, registra a radiação gama proveniente de até 40 cen-
tímetros de profundidade no meio físico,  a litologia superficial, presença de solo 
e vegetação na área, e fenômenos de intemperismo e transporte de sedimentos 
são fatores que certamente influenciam na variação do teor dos radioelementos 
(K, Th, e U) nas rochas. De acordo com Pires (1995), é necessário suprimir 
os efeitos provocados por variações litológicas ou tipos de solos e as condições 
ambientais antes de se avaliar qualquer outro efeito secundário. Uma forma de 
se fazer isso é utilizando o conhecimento da variação de mobilidade entre K, 
Th e U como forma de realizar uma espécie de realce no dado gamaespectro-
métrico. Segundo a proposta de Saunders et al. (1987) os teores de tório são 
usados como controle litológico para definir valores ideais de urânio e potássio 
para cada amostra. A ideia central desta técnica é a de que os efeitos litológicos 
e ambientais que influenciam a concentração aparente de tório também afetam 
urânio e potássio de modo previsível (SAUNDERS; TERRY; THOMPSON, 1993). 
Em regiões ou unidades litológicas em que o geofísico tem uma certa noção 
das proporções esperadas dos três radioelementos, variações nessa proporção 
poderiam indicar a presença de efeitos de mobilização de K e U, uma vez que 
são muito mais móveis em comparação ao Th. Nesse sentido, a partir da deter-
minação das relações regionais entre K e eTh, ou entre eU e eTh, os valores de 
tório podem ser usados para prever quais seriam as concentrações “esperadas” 
desses elementos. A normalização dos dados para este elemento suprimiria 
os efeitos primários de todas as variáveis indesejáveis. Diferença entre valores 
previstos de potássio e valores realmente medidos poderiam ser causadas por 
outros fatores que não a litologia, biomassa, umidade do solo ou geometria de 
observação (PIRES, 1995). A utilização do tório, e não do urânio, para a esti-
mativa de valores ideais de potássio se deve ao fato deste elemento, o tório, ter 
menor mobilidade geoquímica (ADAMS;  GASPARINI 1970).

Segundo Pires (1995), para se determinar a correlação entre os valores de tório 
e potássio (e/ou urânio) para a área em estudo é feita uma análise comparativa 
dos valores de K e eTh ponto a ponto. Caso seja observada uma correlação linear 
entre eTh e K, essa relação pode ser representada por uma função linear (uma 
reta) que intersecta a origem do plano cartesiano K x Th. A inclinação da reta é 
determinada pela razão entre os valores das leituras de potássio (K) e os de tório 
(eTh). A formulação matemática dos mapas de concentrações anômalas de potássio 
(Kd) é dada pelas seguintes equações:

Onde  é o valor médio de potássio,  é o valor médio de tório. O proce-
dimento é análogo para o urânio.

Em virtude de trabalhar com a correlação de dados de diferentes grandezas 
e lidar com uma nuvem de dispersão considerável nos dados, esta técnica gera 
melhor ajuste nos dados (grau de correlação linear entre K e Th) em escalas 
de detalhe. Quanto maior a sua área, maiores as chances de apresentar dados 
dispersos devido a processos diversos. No entanto o seu uso em escala regional 
não é um fator limitante. Variações bastante expressivas de potássio e urânio 
continuam presentes no dado regional e produzem contraste esperado nos 

CONCENTRAÇÕES 
ANÔMALAS DE 
POTÁSSIO (Kd) E 
URÂNIO (Ud)
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mapas de potássio e urânio anômalo. As variações regionais entre domínios e 
entre unidades litoestratigráficas mais extensas permanecem no dado e fazem 
com que o mapa de potássio e urânio anômalo (Figuras 32 e 33) tenham boa 
aplicação em escala regional no apoio ao mapeamento geológico ou nas fases 
iniciais de projetos de exploração mineral, sendo indicado, neste ultimo caso, 
um refinamento posterior da área a fim de se obter maior benefício no emprego 
desta técnica de realce. 



65

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional Atlas Aerogeofísico • Estado do Ceará

Concentrações Anômalas de Potássio - Kd

Figura 32 – Mapa da distribuição anômala de potássio no estado do Ceará.
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Concentrações Anômalas de Urânio - Ud

Figura 33 – Mapa da distribuição anômala de urânio no estado do Ceará.
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 INTEGRAÇÃO 
DE DADOS – 
COMPOSIÇÕES 
TERNÁRIAS RGB E 
CMY (K, eTH, eU) 

UM DOS MAPAS GEOFÍSICOS mais utilizados em mapeamento básico e pesquisa 
mineral é a composição ternária RGB (Red, Green, Blue) entre os três radioele-
mentos (K, eTh, eU), com o potássio no canal do vermelho, tório no canal verde 
e urânio no canal azul (Figura 34). Alternativamente, para fins de identificação 
de contrastes entre K, eTh e eU em regiões onde o mapa RGB se mostra muito 
escuro ou claro demais, é também gerado um mapa de composição ternária CMY 
(Cyan, Magenta, Yellow), com o potássio no canal do ciano, o tório no canal do 
magenta e o urânio no canal do amarelo (Figura 35). A vantagem desse tipo de 
mapa é permitir a visualização da distribuição dos três radioelementos de forma 
simultânea, possibilitando interpretações sobre a proporção e contraste de cada 
um desses elementos no meio, e quais tipos de rocha estariam associados a cada 
uma das regiões com tonalidades de cor diferentes no mapa.

Rochas félsicas têm um teor de radioelemento mais alto do que as rochas 
ultrabásicas e máficas. Por exemplo, uma rocha contendo 3% de K, 15ppm de 
eTh e 3 ppm de eU tem uma assinatura típica de um granito, enquanto rochas 
ultramáficas têm seus valores próximos de zero. No mapa RGB, rochas graníticas 
geralmente aparecem em cor branca, enquanto as rochas máficas e ultramáfica 
geralmente aparecem em coloração escura. Algumas rochas graníticas de suítes 
calcioalcalinas de alto potássio, granitos shoshoníticos e alguns sienogranitos, devido 
ao alto teor de K contido no K-feldspato e nas micas, apresentam coloração que 
varia de magenta a vermelha intensa no mapa RGB. Em geral, essa é a coloração 
das rochas do Complexo Granítico Tamboril- Santa Quitéria no mapa RGB do Ceará. 
Rochas metamórficas tem uma assinatura gamaespectrométrica bastante variada. 
Alguns ortognaisses podem apresentar alto tório em relação às concentrações de 
K e eU e, portanto, apresentar uma coloração mais esverdeada no mapa RGB. 
As rochas do embasamento paleoproterozoico do complexo Cruzeta são exemplos 
disso. Em alguns casos, devido a composição mineralógica do protólito, ou ainda 
devido a processos de intemperismo ou alteração hidrotermal, algumas dessas 
rochas gnáissicas ortoderivadas podem apresentar alto potássio e aparentar cor 
vermelha no mapa RGB, como o caso dos ortognaisses graníticos a granodioríticos 
Caicó, no Complexo Granjeiro.  Algumas rochas paraderivadas podem apresentar 
concentrações um pouco maiores de urânio e tório em comparação ao potássio, 
devido a processos de intemperismo e transporte. Uma vez que o K é um elemento 
extremamente móvel se comparado ao tório e uranio, seu conteúdo relativo pode 
ser baixo e, consequentemente, rochas paraderivadas podem apresentar uma 
coloração ciano no mapa RGB. No mapa do Ceará, as rochas paraderivadas do 
Complexo Ceará são exemplos disso. Rochas sedimentares geralmente têm conteúdo 
de radioelementos refletindo a rocha fonte original. Assim, pode-se esperar que 
sedimentos derivados de rochas graníticas tenham um conteúdo de radioelemen-
tos bastante alto, mas sedimentos compostos principalmente de quartzo devem 
ter valores muito baixos. Um exemplo de região sedimentar com resposta gama 
diferenciada é a Formação Exu, no alto da chapada do Araripe, cuja camada de 
sedimentos apresenta coloração verde no mapa RGB. Também são exemplos 
algumas porções da formação Serra Grande, na Bacia do Parnaíba, fronteira com 
o Piauí, que, apesar de apresentarem baixa resposta gama em geral, detém regiões 
onde o uranio se sobressai, aparecendo em tons azulados no mapa RGB.
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Composição Ternária RGB (K, eTh, eU) 

Figura 34 – Mapa de composição ternária RGB (vermelho (K), verde (eTh), azul (eU)) para o Ceará.
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Composição Ternária CMY (K, eTh, eU) 

Figura 35 – Mapa de composição ternária CMY (ciano (K), magenta(eTh), amarelo(eU)) para o Ceará.
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APLICAÇÕES DA AEROGEOFÍSICA NA PESQUISA MINERAL

INTRODUÇÃO

Os avanços no conhecimento geológico nas últimas 
décadas resultaram na catalogação e estudo de diversas 
ocorrências minerais de elementos altamente estratégicos, 
concentrados em todo o território do estado do Ceará. Com 
o uso cada vez maior da geofísica como ferramenta de 
suporte à cartografia geológica, os projetos de mapeamento 
geológico e exploração mineral estão dando um grande salto 
de qualidade em seus mapas e relatórios técnicos. O setor 
mineral também tem se beneficiado com esses avanços, 
uma vez que o uso da geofísica vem tornando possível a 
identificação de alvos exploratórios potenciais com maior 
rapidez e menor custo para o orçamento dos projetos, o 
que se traduz em oportunidades de menor risco ao investi-
dor. Com sua efetividade reiteradamente comprovada nos 
resultados dos diversos projetos de exploração ao redor do 
mundo, hoje a geofísica tornou-se uma ferramenta obrigatória 
em projetos de exploração mineral. 

Em capítulos anteriores deste atlas foram abordados 
diversos detalhes em relação aos fenômenos físicos envol-
vidos, aos métodos de aquisição, ao processamento e a 
interpretação dos dados aerogeofísicos num contexto geral. 
Para além dos conceitos teóricos dos métodos aerogeofísi-
cos, é objetivo deste volume fornecer um melhor entendi-
mento das possibilidades de aplicação dessas técnicas em 
um contexto prático de pesquisa mineral. Para isso, são 
apresentados três estudos de caso em que os dados dos 
levantamentos aerogeofísicos foram empregados, de forma 
conjunta, com vistas a uma melhor definição de regiões que 
contém recursos minerais estratégicos no estado do Ceará.

No primeiro estudo de caso utilizou-se dados aeroge-
ofísicos para mapear variações no padrão da assinatura 
geofísica de uma área alvo delimitada, a Serra da Meruoca, 
com propósito de ajudar a definir regiões mais favoráveis a 
se encontrar determinados tipos de “granitos ornamentais” 
(fácies graníticas da Suíte Intrusiva Meruoca), os quais têm 
boa aceitação no mercado de rochas ornamentais. Granitos 
são relativamente ricos em radioelementos quando com-
parados a outras litologias, porém sua distribuição não é 
homogênea em um mesmo corpo rochoso. Essas variações 
são a chave para a aplicação da gamaespectrometria no 
contexto de exploração de rochas ornamentais apresentado 
nesse primeiro caso.

O segundo estudo de caso trata da aplicação dos dados 
aerogeofísicos como ferramenta de apoio à cartografia geoló-
gica na definição de contatos entre unidades litoestratigráficas 
e no mapeamento do arcabouço estrutural de um importante 
domínio de rochas de idades arqueano-paleoproterozoicas, 

situado no interior do estado do Ceará, onde foram identifica-
das mineralizações de ouro, cromo e platinoides (elementos 
do grupo platina – EGP). Os minerais alvo, neste caso, não 
são ferrimagnéticos, nem tampouco emitem radiação gama. 
Portanto, a geofísica atua aqui como uma ferramenta com-
plementar para ajudar a entender o contexto geológico da 
área de estudos. Contudo, as informações extraídas desses 
dados são valiosas ferramentas de apoio a compreensão 
geológica, como é demonstrado nas páginas a seguir.

Por fim, o terceiro estudo de caso demonstra como os 
dados aerogeofísicos de gamaespectrometria e magnetometria 
podem ser utilizados na definição de novos alvos exploratórios 
de urânio e fosfato na porção central do estado cearense, 
seja mapeando áreas de concentração anômala de urânio 
pela emissão de radiação gama proveniente diretamente do 
minério fósforo-uranífero, no caso sob a forma de colofanito 
(uma fluorapatita), como também mapeando outras feições 
geológicas indiretamente relacionadas ao sistema mineral 
formador dessa mineralização, como diques e falhas.

Sempre precedidos de uma contextualização econômica 
e geológica, em cada um desses estudos de caso há um 
foco diferente e uma maneira particular de interpretar o 
conjunto de mapas provenientes do processamento de dados 
aerogeofísicos, o que demonstra a versatilidade da geofísica 
em ajudar a lidar com problemas geológicos diversos que 
têm relevante impacto no setor mineral do estado do Ceará. 

ROCHAS ORNAMENTAIS –  
O GRANITO MERUOCA

O termo “rocha ornamental” é amplo e engloba diferentes 
tipos de rochas, as quais são submetidas a diferentes tipos 
de beneficiamento, podendo ser utilizadas para exercer 
uma função estética, com aplicações em monumentos, 
esculturas, arte funerária, bancadas, calçamento, colunas 
e edificações. Compõem esse grupo os mármores, granitos 
e quartzitos. Sua extração e comercialização tem relevância 
na economia do estado, sendo hoje um dos três principais 
produtos na produção mineral cearense (ANM, 2020). As 
exportações brasileiras de materiais rochosos naturais de 
ornamentação e revestimento somaram US$ 987,4 milhões 
e 2,16 milhões de toneladas em 2020. Com o mercado 
em ascensão, o Ceará está hoje entre os três principais do 
Brasil em exportação dessa commodity, com US$ 25,2 
milhões captados e cerca de 40 mil toneladas comercializa-
das em 2020, registrando um notável crescimento de 16% 
mesmo em um período de pandemia global. A participação 
do setor de rochas ornamentais no total das exportações 
cearenses cresceu de 0,95%, em 2019, para 1,36%, em 
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2020 (MDIC/COMEXSTAT, 2021). O principal produto em 
valor comercial desse mercado hoje é o quartzito. Contudo, 
uma relevante parcela desse mercado se refere a extração e 
comercialização de granitos (ANM, 2020). Nesse sentido, 
destacamos a importância das lavras de granitos ornamentais 
da Serra da Meruoca.

A região da Serra da Meruoca (Suíte Intrusiva Meruoca) 
situa-se na porção noroeste do Ceará, a qual, por sua vez, é 
representada por dois blocos crustais (domínios Ceará Central 
e Médio Coreaú) separados pela zona de cisalhamento dex-
tral Sobral-Pedro II (extensão do lineamento Transbrasiliano 
na Província Borborema), em contexto geológico complexo de 
rochas que variam em idades desde o Arqueano ao Paleo-
zoico. Nesse contexto destaca-se uma grande quantidade de 
corpos graníticos de composição variada, gerados em dife-
rentes estágios do ciclo orogênico Brasiliano/Pan-Africano. 
A Suíte Intrusiva Meruoca (523 ± 20 Ma; TEIXEIRA et al., 
2010) é um desses registros do episódio magmático pós- 
tectônico relacionado à tectônica extensional do final do 
Neoproterozoico que, junto com uma dezena de outros 
batólitos, stocks e enxames de diques, marcou a atividade 
magmática do Cambriano na Província Borborema, entre 
545-520 Ma (ARCHANJO et al., 2009). 

A Suíte Intrusiva Meruoca é composta por horblenda-
-ortoclásio granitos, monzogranitos, sienitos e microgranitos, 
isotrópicos e de granulação grossa (PINÉO et al., 2020) 
que intrudem em rochas do Complexo Granja e dos grupos 
Martinópole e Ubajara. Está situada próxima à Bacia do 
Jaibaras, limítrofe à falha Café-Ipueira, na terminação norte 
do lineamento Transbrasiliano (Figura 36). As variações de 
cor e granulometria desse plúton são indicativos de diversas 
fácies graníticas, as quais foram batizadas pelas mineradoras 
com nomes comerciais diversos, tais como Dourado Sobral, 
Yellow Tropical, Meruoca Clássico, Verde Ceará, Red Dragon, 
Vermelho Filomena, Amarelo Massapê e Verde Meruoca, 
conforme indicado nas figuras 36.A a H. 

Feldspatos de tonalidade rosa a vermelho (K-Feldspato) 
caracterizam a maioria dessas facies. De maneira geral, na 
literatura técnico-científica a cor avermelhada de alguns 
plútons é atribuída à presença de inclusões de hematita fina 
no K-feldspato, precipitada de fluidos tardios ricos em ferro 
(TAYLOR, 1977; PARSONS, 1978; PUTNIS et al., 2007), 
e muitos granitos alcalinos com feldspatos avermelhados 
são também mineralizados em outros metais como U e Th 
(DICKSON; SCOTT, 1997; BONIN, 2007). No entanto, a 
Suíte Meruoca apresenta facies em uma grande variedade 
de cores. Tipos portadores de faialita (Fe2+

2SiO4, um nesos-
silicato do grupo das olivinas), com coloração variando em 
tons de verde a cinza, ocorrem na porção norte do plúton. 
A transição entre os granitos avermelhados e as unidades 
verdes a cinza é gradacional (ARCHANJO et al., 2009). 

Segundo Sial e Long (1987), grandes áreas do granito 
Meruoca foram afetadas por alteração hidrotermal, indicada 

por feldspatos avermelhados em desequilíbrio isotópico, com 
δ 18O se aproximando de +13 per mil (‰) em comparação 
com valores típicos de +7 a +9 per mil (‰) no resto do 
plúton. Essa alteração hidrotermal pode ter influenciado nas 
concentrações de K e U no granito devido a maior mobilidade 
desses elementos no meio geológico, e pode ter também 
contribuído, de alguma forma, na variação de tonalidade 
mais amarelada de alguns dos granitos da Serra da Meruoca. 

O principal mineral magnético presente na Suíte 
Intrusiva Meruoca é a titanomagnetita (Fe2+(Fe3+,Ti)2O4), 
associada a porção dos minerais opacos, e dados de sus-
ceptibilidade magnética de amostras de rochas coletadas 
na área sugerem que a sua distribuição parece ser bas-
tante heterogênea no plúton (ARCHANJO et al., 2009). O 
reequilíbrio sub-solidus de rochas graníticas com fluidos 
hidrotermais também pode modificar as propriedades mag-
néticas da rocha (LAPOINTE et al., 1986). A infiltração 
desses fluidos hidrotermais pode ocasionar desde uma 
sensível diminuição local na susceptibilidade magnética em 
algumas porções da rocha (PRICE et al., 1998), até uma 
desorganização mais expressiva de sua trama magnética 
(TRINDADE et al., 2001; JUST et al., 2004).

Portanto, percebe-se que existe um relevante conteúdo 
tanto de minerais radioativos quanto magnéticos neste corpo 
granítico, sendo recomendável a utilização das imagens 
aerogeofísicas apresentadas neste atlas para se avançar na 
compreensão da Suíte Intrusiva Meruoca dentro do contexto 
geológico da Província Borborema, e também definir áreas 
de maior favorabilidade para se encontrar os tipos de rochas 
ornamentais catalogadas na região. O mapa de anomalia 
magnética (AM-RTP) (Figura 37.A) nos permite observar 
uma distribuição bastante heterogênea do sinal magné-
tico sobre o plúton, com presença localizada de dipolos 
magnéticos  expressivos na porção norte do granito (pares 
positivo-negativo). Na face leste predomina uma região de 
sinal magnético moderado. É na transição entre essas duas 
zonas onde ocorrem os tipos de granito com coloração verde 
e cinza. Nas porções central e sul existem regiões de sinal 
magnético mais atenuado. Já a porção oeste possui sinal 
magnético moderado. Na face sudeste há um expressivo 
lineamento magnético que tangencia o granito, estando 
este relacionado à zona de cisalhamento Sobral-Pedro II. 

O mapa ternário RGB (K, Th, U) (Figura 37.B) indica 
um expressivo contraste no conteúdo de K, Th e U entre 
os domínios Médio Coreaú (baixo K, Th, U) e Ceará Central 
(médio Th proveniente das rochas paraderivadas do Com-
plexo Canindé do Ceará, e pequenas áreas de moderado 
K referentes tanto às faixas de rochas ortoderivadas do 
Complexo Canindé do Ceará, quanto às intrusões de alguns 
granitoides brasilianos). O grande destaque no mapa ter-
nário é a Suíte Meruoca, a qual possui elevado conteúdo 
de K, Th e U em relação às encaixantes, assumindo um 
tom mais claro no mapa RGB. Ainda assim, a distribuição 
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desses radioelementos não é homogênea, uma vez que é 
possível observar uma concentração maior de K na porção 
sul do granito, justamente onde se encontra o granito Red 
Dragon, rico em K-feldspato. 

Figura 36 – Mapa geológico e detalhe com os tipos de rochas ornamentais existentes na porção noroeste do estado do Ceará. Em detalhe, 
as variações de composição e tonalidade das diferentes fácies presentes na Suíte Intrusiva Meruoca, as quais caracterizam os tipos:  

A) Dourado Sobral; B) Yellow Tropical; C) Meruoca Clássico; D) Verde Ceará; E) Red Dragon; F) Vermelho Filomena;  
G) Amarelo Massapê; H) Verde Meruoca. 

O mapa do gradiente total (GT) (Figura 37.C) realça 
o sinal magnético sobre os corpos causadores das ano-
malias geofísicas dipolares identificadas com AM-RTP, 
fornecendo uma definição clara de uma região de alta 



73

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional Atlas Aerogeofísico • Estado do Ceará

Figura 37 – Assinatura geofísica do Granito Meruoca: (A) AM-RTP; (B) RGB; (C) GT; (D) K/eTh; (E) Parâmetro F. 
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amplitude magnética posicionada sobre a porção norte do 
plúton. O granito mais próximo dessa região é justamente 
aquele de coloração verde mais escura, o granito Verde 
Ceará. A presença de uma região anômala dentro do plúton 
poderia ser explicada pela injeção de um segundo pulso 
magmático em um estágio de oxidação (fO2) mais elevado 
e, portanto, mais rico em óxidos de ferro como a magnetita. 
Outra hipótese é a intrusão de diques máficos que, em 
tese, estariam seccionando o corpo granítico localmente. 
Estudos de campo futuros em escala de detalhe podem 
abordar melhor essa questão. A partir desse mapa tam-
bém é possível observar a correlação entre os lineamentos 
magnéticos e as principais estruturas geológicas da área. 

Os granitos da porção sul do Meruoca, indicados pelos 
pontos B e E, respectivamente, apresentam contraste posi-
tivo para o canal do potássio, conforme mostra o mapa 
da razão K/eTh (Figura 37.D). As demais áreas do plúton 
apresentam um baixo conteúdo de potássio, em especial a 
porção central do granito. O mapa do parâmetro F (Figura 
37.E) mostra a concentração relativa de K e U em compa-
ração com o Th. Sabe-se que o K é altamente móvel e o U 
também adquire considerável mobilidade no meio geológico 
em sua forma oxidada (U6+), em contraste com o compor-
tamento do Th, que é mais inerte. Esse tipo de dinâmica 
é bastante comum em processos de alteração hidrotermal, 
onde alguns elementos são lixiviados da rocha, entre eles K 
e U. Portanto, variações de K e U em relação ao Th podem 
auxiliar na delimitação das regiões do plúton granítico onde 
os processos hidrotermais foram mais atuantes. Conforme 
se percebe neste mapa, há um claro contraste entre a 
porção oeste e o restante do granito, justamente na região 
onde ocorrem os tipos de granito de tom mais avermelhado, 
representados no mapa pelas letras A, B, E e F, sendo este 
mapa um importante zoneador para os tipos vermelhos 
dentro do plúton. A análise do conjunto de mapas geofí-
sicos apresentados na figura 37 nos permite correlacionar 
certas regiões de contraste com as ocorrências catalogadas, 
possibilitando entendermos melhor como se dá a transição 
entre os granitos avermelhados e as unidades verdes a cinza 
pertencentes à Suíte Intrusiva Meruoca.

OURO, CROMO E ELEMENTOS DO GRUPO 
PLATINA (EGP) - O MACIÇO DE TRÓIA  
E SEUS GREENSTONE BELTS

O termo greenstone belt sempre desperta a atenção 
dos pesquisadores em geociências uma vez que terrenos 
que recebem essa classificação geralmente foram formados 
durante os primeiros episódios de desenvolvimento da história 
litosférica da Terra, há cerca de 4.000 a 2.500 milhões de 
anos atrás (DEWIT; ASHWAL, 1995; ANHAEUSSER, 2014). 
São terrenos difíceis de se encontrar, se considerarmos que 
menos de 7% do total da crosta continental preservada hoje 

tem mais de 3 Ga (GOODWIN, 1996). As rochas que com-
põem esses terrenos têm recebido atenção sem precedentes 
de um amplo espectro de geocientistas que se esforçam 
para aprender mais sobre a evolução da Terra, incluindo sua 
crosta, hidrosfera, atmosfera, biodiversidade e a distribuição 
de depósitos minerais associados, evidenciando o quanto 
greenstone belts são ambientes interessantes para se estudar. 

Os greenstone belts representam um ambiente geoló-
gico complexo, onde rochas pertencentes a vários regimes 
tectônicos ocorrem em estreita associação umas com as 
outras. São terrenos de idade geralmente arqueano-pa-
leoproterozoica, compostos por uma sequência intercalada 
de faixas formadas principalmente por rochas vulcânicas 
máfico-ultramáficas (basaltos de composição komatiítica e 
toleiítos; DEWIT; ASHWAL, 1995;) e sedimentos (turbidi-
tos, grauvacas, meta-argilitos, quartzitos, cherts e baritas, 
formações ferríferas bandadas (BIFs)), que são circundados 
por rochas de associações tonalito-trondhjemito-granodiorito 
(TTG; JAHN et al., 1981). Rochas plutônicas máfico-ultra-
máficas, geneticamente relacionadas a magmas de alto Mg, 
como komatiitos, boninitos e basaltos siliciosos com alto 
teor de Mg, também constituem os greenstones arqueanos 
(PRENDERGAST, 2008). Embora o grau metamórfico varie 
de fácies xisto verde a anfibolito, a fácies xisto verde predo-
mina. Notável deformação e intenso fraturamento também 
são aspectos comuns a essas rochas. Clorita e actinolita, 
abundantes na mineralogia dessas unidades, conferem uma 
coloração esverdeada que dá origem ao nome greenstone 
belt – cinturão de rochas verdes (ARNDT, 2011). 

Essas rochas têm um significado muito especial. As 
composições geoquímicas dessas rochas basálticas mostram 
que algumas delas se formaram como crosta oceânica, 
talvez como parte remanescente de uma placa oceânica 
primitiva, e outras se formaram em ambientes de arcos 
de ilha, em um regime tectônico diferente do atual regime 
de placas. As placas tectônicas teriam operado com muita 
eficiência no tempo Arqueano, desde que as placas fossem 
de composição predominantemente komatiítica, movendo-se 
sobre uma astenosfera que era mais quente e, portanto, 
mais leve e menos viscosa do que hoje (NISBET; FOWLER, 
1983). Modelos simples de placas komatiíticas finas e den-
sas cobrindo uma astenosfera dunítica superior a cerca de 
1700 ° C sugerem que as forças resistivas ao movimento 
da placa podem ter sido muito menores do que atualmente 
e, portanto, uma astenosfera relativamente leve e de baixa 
viscosidade teria permitido que as placas arqueanas se 
movessem facilmente e que fossem subductadas rapida-
mente (NISBET; FOWLER, 1983).

Complexos tonalito-trondhjemito-granodioritos represen-
tam fragmentos dos primeiros continentes da Terra. Foram 
formados via metamorfismo de alto grau e fusão parcial de 
uma crosta basáltica arqueana hidratada (HERNÁNDEZ-
-MONTENEGRO et al., 2021), e é estimado que cerca de 
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90% da crosta continental juvenil arqueana, os embriões da 
crosta continental atual, pertencem às suítes TTG (MARTIN 
et al., 2005). TTG são caracterizados por alta concentração 
de sílica (>64 wt.%), baixa razão K/Na (< 0.48; média 
de 0.36) e alto grau de fracionamento de elementos terras 
raras (ETR), com média (La/Yb)N de 38.4, mas podendo 
ultrapassar 150 (LÓPEZ; FERNÁNDEZ; CASTRO, 2006). 
Além disso, complexos TTG apresentam uma concentração 
variada de componentes ferromagnesianos (Fe2O3 T + 
MgO + MnO + TiO2 = 0.5–5 wt%), com os números de 
magnésio (Mg#) no intervalo de ~0.2–0.6 (média de~0.43) 
(Mg# = MgO/ [MgO + FeO], mol), e apresenta média de 
Ni e Cr de 14 e 29 ppm, respectivamente (MARTIN, 1994; 
LÓPEZ; FERNÁNDEZ; CASTRO, 2006).

É comum a presença de parte desse ferro na forma 
de magnetita, conferindo considerável susceptibilidade 
magnética à essas suítes TTG. Alguns estudos sugerem 
que a crosta superior arqueana possuía concentrações 
médias de 1.5% K, 5.7 ppm Th e 1.5 ppm U, e cerca de 
0.75% K, 2.9 ppm Th e 0.75 ppm U para a crosta total 
(TAYLOR; McLENNAN, 1986) indicando que a maior parte 
das rochas geradas em ambiente de crosta mais profunda 
teriam baixas concentrações de elementos litófilos de gran-
des íons (LILE – large ion lithophile elements), incluindo Th, 
U e K. Isso traz um significado muito importante, já que 
aproximadamente metade do fluxo de calor dos continen-
tes vem, em média, da produção de calor radiogênico na 
crosta, ou seja, do calor gerado pelo decaimento radioativo 
dos isótopos 232Th, 235U, 238U, e 40K presentes na crosta 
superior (ASHWAL et al., 1987). 

Uma série de evidências indicam que a litosfera con-
tinental não era forte o suficiente para suportar o espes-
samento crustal (REY; COLTICE, 2008) e, portanto, o 
retrabalho da crosta e o metamorfismo de alto grau não eram 
processos muito facilitados, isso até o final do Arqueano. A 
progressão de TTG para granitos mais potássicos marcou a 
estabilização da litosférica “cratônica”, e isso ocorreu entre 
3.1 e 2.5 Ga em diferentes continentes (CAWOOD et al., 
2018). O final do Arqueano parece ser quando a litosfera 
se tornou forte o suficiente para suportar a formação de 
relevo mais acentuado (PEARSON; WITTIG, 2014). Terre-
nos metamórficos de alto grau (BROWN, 2007, 2014), e 
significantes volumes de granitos tipo S (LAURENT et al., 
2014; ZHU et al., 2020), aparecem apenas no final do 
Arqueano, sugerindo que o espessamento da crosta e o 
retrabalhamento crustal se tornaram processos cada vez 
mais comuns. A composição da nova crosta continental 
mudou de máfica para composições mais intermediárias 
em torno de 3Ga, e então, a composição da crosta supe-
rior tornou-se mais félsica ao final do Arqueano (TAYLOR; 
MCLENNAN, 1985; CONDIE, 1993; KAMBER, 2010; 
MILLET et al., 2016; TANG et al., 2016; GREBER et al., 
2017; LARGE et al., 2018).

Granitos potássicos começam a surgir e a se tornar 
um tipo de rocha mais comum. Estas rochas pertencem à 
série cálcio-alcalina, e apresentam alta razão K/Na (geral-
mente >1), alto Rb (150–250 ppm) e Sr (150–600 ppm). 
Em relação aos padrões de fracionamento de elementos 
terras raras, essas litologias têm padrão ETR variado e 
razão (La/Yb)N [(LaN/YbN = 38(±6) ou 80(±24)); (LaN/
YbN =10–60); (LaN/YbN = 6–64)] (SYLVESTER, 1994; 
FROST et al., 1998; KLEINHANNS; KRAMERS; KAMBER, 
2003). Existem muitas hipóteses a respeito da origem dos 
granitos potássicos do final do período Arqueano, algumas 
das quais incluem a fusão parcial de tonalitos pré-existentes 
(CONDIE; BOWLING; ALLEN, 1986; MARTIN; QUERRÉ, 
1984), metassomatismo alcalino (WEAVER, 1980; CON-
DIE; ALLEN; NARAYANA, 1982), cristalização fracionada 
de magmas graníticos ou TTG (RIDLEY; VEARNCOMBE; 
JELSMA, 1997), derivação do manto (KLEINHANNS; KRA-
MERS; KAMBER, 2003), e mistura entre magmas derivados 
da migmatização de complexos TTG (JAYANANDA et al., 
2000; LÓPEZ; FERNÁNDEZ; CASTRO, 2006). Além disso, 
como a crosta continental começou a emergir nessa época 
(exposta à superfície), os processos de erosão e intempe-
rismo começaram a atuar nessas rochas de uma maneira 
até então inédita, liberando diversos elementos químicos 
em seus sedimentos e impactando na composição da 
atmosfera (KRAMERS, 2002; CAMPBELL; ALLEN, 2008; 
KUMP, 2008; LEE et al., 2016 ) e dos oceanos (VEIZER, 
1989; SHIELDS; VEIZER, 2002; SHIELDS, 2007), o que 
também contribuiu para a geração e proliferação de novas 
formas de vida no planeta. A produção de calor em uma 
crosta continental pós-arqueana alterou o fluxo de calor 
e a mobilização dos elementos produtores de calor K, 
Th, U (ASHWAL et al., 1987) dando início a uma maior 
distribuição dos radioelementos para as demais litologias 
que foram surgindo. Do ponto de vista composicional, 
considera-se que a crosta continental Arqueana é cons-
tituída por litologias ricas em Na contra as rochas ígneas 
ricas em K predominantes na crosta pós-Arqueana (LÓPEZ; 
FERNÁNDEZ; CASTRO, 2006), o que implica em dizer que 
a gradação da concentração de K em rochas pertencentes a 
ambientes de greenstone belts é um indicador da evolução 
crustal desses terrenos.

Além de toda essa importância para a evolução geotec-
tônica da crosta terrestre e início das condições de vida no 
planeta terra, greenstone belts têm uma enorme importância 
econômica, uma vez que esses terrenos sempre hospedam, 
em maior ou menor grau, mineralizações de elementos 
metálicos altamente estratégicos, como cromita, platinoides, 
ferro, prata, cobre, zinco e ouro. As rochas ultramáficas 
plutônicas em greenstone belts geralmente hospedam depó-
sitos economicamente importantes de cromita, contendo 
Ti-V magnetita, sulfeto de níquel e elementos do grupo da 
platina (EGP) (ROLLINSON, 1997; MONDAL et al., 2006). 
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Os depósitos de cromita são comuns em diversos greenstone 
belts arqueanos ao redor do mundo, como o greenstone 
Shurugwi, no Cráton do Zimbábue (PRENDERGAST, 2008; 
STOWE, 1987), os maciços Sukinda-Nuasahi-Jojohatu, no 
Cráton Singhbhum (leste da Índia ; MONDAL, 2009), os 
greenstones de Nuggihalli-Holenarsipur-Krishnarajpet no 
Cráton Dharwar Ocidental (WDC, sul da Índia; MONDAL et 
al., 2008), o complexo ígneo de Jamestown do greenstone 
Barberton, no Cráton Kaapvaal, na África do Sul (DEWIT; 
HART; HART, 1987), o greenstone Bird River, no Cráton 
Superior, Canadá (SCOATES; SCOATES, 2013), e o depósito 
de Coobina do greenstone Jimblebar, no Cáton Pilbara, 
Austrália (BARNES; JONES, 2013).

Mais de um quarto de toda a produção mundial de 
ouro ao longo da história advém de depósitos epigenéticos 
hospedados em terrenos metamórficos, também chamados 
de “depósitos de ouro orogênico” (BÖHLKE 1982; GROVES 
et al. 1998, 2003; GOLDFARB et al., 2005; DILL, 2010; 
NALETO, 2018). O controle estrutural é o mais importante 
condicionante geológico neste tipo de depósito, uma vez que 
as mineralizações são normalmente formadas nos estágios 
finais da orogênese, durante os últimos pulsos de defor-
mação, e as principais províncias produtoras se encontram 
alinhadas às zonas de cisalhamento regionais (KERRICH; 
WYMAN 1990; GOLDFARB et al. 2005; SAUNDERS et al. 
2014; MCCUAIG; HORNSKY 2014; COSTA, 2018). 

Mineralizações hospedadas em greenstone belts arquea-
nos formaram-se entre 2.750 e 2.520 Ma, e têm como 
exemplos mundialmente conhecidos os depósitos brasileiros  
do Quadrilátero Ferrífero (Greenstone Belt Rio das Velhas) 
e da Província Carajás (Domínio Rio Maria), os depósitos 
do Cráton de Yilgarn (Austrália), das províncias Superior 
e Slave (Canadá), do Cráton da Tanzânia (África Central), 
do Cráton do Zimbábue-Kaapvaal (sudeste da África) e do 
Cráton Darwar (Índia) (GOLDFARB et al. 2005; DILL, 2010; 
LOBATO et al. 2014; MONTEIRO et al., 2014; SAUNDERS 
et al., 2014; NALETO, 2018). 

Depósitos paleoproterozoicos, datados entre 2.100 e 
1.730 Ma, geralmente hospedam-se em sequências meta-
vulcanossedimentares nas margens dos terrenos arqueanos, 
como ocorre no Cinturão Gurupi e nos greenstone belts 
do Rio Itapicuru e de Crixás, no Brasil, no Cráton Oeste-
-Africano e no orógeno Trans-Hudson, nos Estados Unidos 
(GOLDFARB et al. 2005; DILL, 2010; JOST et al. 2014; 
KLEIN, 2014; SAUNDERS et al., 2014; SILVA et al., 2014; 
NALETO, 2018). Portanto, a presença de um terreno greens-
tone geralmente qualifica o potencial mineral da região de 
maneira substancial.

Após essa breve revisão sobre o significado e riquezas 
desses terrenos greenstone, chamamos a atenção do leitor 
para uma região remota do sertão do estado do Ceará, 
no município de Pedra Branca, mais especificamente no 
humilde distrito de Tróia, há cerca de 300 km de Fortaleza. 

É um município que tem como única atividade mineral a 
produção de granitos ornamentais (ANM, 2020), apesar dos 
vários requerimentos de pesquisa mineral ativos envolvendo 
outras substâncias na região, e possui uma economia muito 
frágil, com 91,6% do total de sua arrecadação proveniente 
de repasses dos governos estadual e federal. É nesse pedaço 
ensolarado do sertão semiárido nordestino que existe uma 
das quatro exposições de rochas arqueanas de todo o nor-
deste brasileiro. O Maciço de Troia (BRITO NEVES, 1975) 
representa um dos principais domínios de embasamento 
arqueano-paleoproterozoico da Província Borborema, com-
posto predominantemente pelo greenstone belt Serra das 
Pipocas (PESSOA; ARCHANJO, 1984; PESSOA et al., 1986; 
COSTA et al., 2014; 2015, SOUSA, 2016), pelo greenstone 
belt Algodões (MARTINS et al. 2009; COSTA et al., 2015), 
ambos riacianos, e por complexos TTG neoarqueanos. Isso 
mesmo, são dois terrenos tipo greenstone belt no sertão 
cearense, um na porção central (Serra das Pipocas) e outro 
na porção leste do maciço (Algodões). 

O Maciço de Tróia pode ser dividido em dois blocos 
crustais de idades próximas, mas com assinaturas isotó-
picas Sm–Nd distintas: a Unidade Pedra Branca (2698 
± 8 Ma; εNd(t) variando de -0,79 a +2,73), e a Unidade 
Mombaça (2793 ± 6 Ma; εNd(t) variando entre −0,02 
e +2,48) (FETTER, 1999; GANADE et al., 2017; COSTA, 
2018). São principalmente ortognaisses de afinidade TTG e 
migmatitos. Os migmatitos são compostos principalmente 
de metatexitos estomáticos, derivados de ortognaisses de 
composição granodiorítica (unidade de Mombaça), e com-
posições tonalítico a diorítico (unidade de Pedra Branca) 
(GANADE et al., 2017; PINÉO et al., 2020). As rochas 
metaplutônicas máficas e ultramáficas são mais abundantes 
na região central do Maciço de Troia, e são interpretadas 
como complexos ígneos acamadados, bastante estuda-
dos devido à sua mineralização em platina e paládio nos 
metacromititos (ANGELI et al., 2009; BARRUETO; HUNT, 
2010; PESSOA; ARCHANJO, 1984; COSTA et al., 2014). Foi 
determinada a idade de 2036 ± 28 Ma para uma amostra 
desses metacromititos (U–Pb SHRIMP em zircão) (COSTA, 
2018). Localmente, horizontes de cromititos, variando de 3 
a 30m em espessura, contêm até 8 ppm de platina e 21 
ppm de paládio (BARRUETO; HUNT, 2010). Segundo Costa 
et al. (2015), em campo os cromititos afloram na forma de 
blocos dispersos, de 10 a 60 cm de comprimento, estando 
bem preservados da ação do intemperismo. A Figura 38.A 
indica amostra de rocha com camadas ricas em silicatos 
(tremolita/actinolita) de cerca de 3,0 cm de largura, as 
quais se alternam com camadas ricas em cromita. A Figura 
38.B mostra inclusões de sulfetos (calcopirita (CuFeS2), 
bornita (Cu5FeS4) e pentlandita [(Fe, Ni)9S2)]) presentes 
na cromita (fotomicrografia em luz refletida; COSTA et al., 
2015). Inclusões de bornita e calcopirita podem ser obser-
vadas em detalhe na Figura 38.C.  A Figura 38.D  mostra 
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 Figura 38 – Mapa geológico e detalhe com as ocorrências de Cr-EGP e Au relacionadas ao Maciço de Tróia. Em detalhe, imagens  
de seção polida e imagem de microscópio eletrônico de varredura indicando as mineralizações de Au, associadas às inclusões  

metálicas no contato de Tit com Pyo, e de Cr, contendo diversas inclusões com minerais platinoides.(COSTA et al., 2015). 

o resultado de uma análise por espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS) em microscópio eletrônico de varredura 
(MEV), que confirma a presença de calcopirita, bornita 
e pentlandita como principais fases de sulfetos inclusos 

na cromita (COSTA et al., 2015). Segundo Costa et al., 
(2015), os minerais metálicos contendo platinoides ocorrem 
na matriz dos cromititos e no contato com os cristais de 
cromita (Figura 39.E e F).
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Figura 39 – Assinatura geofísica do Maciço de Tróia: (A) RGB; (B) Urânio anômalo; (C) Parâmetro F; (D) GT; (E) dZ.
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O greenstone belt da Serra das Pipocas (2151 ± 9 
Ma), localizado na porção central do Maciço de Tróia (à 
esquerda no mapa da Figura 38), é um terreno composto 
de metabasaltos (anfibolitos), rochas metavulcânicas fél-
sicas a intermediárias, rochas metassedimentares, meta-
cherts, mármores, intrusões tonalíticas (tipo TTG), rochas 
metaplutônicas máficas–ultramáficas, serpentinitos e leu-
cogranitos do tipo S associados (FETTER, 1999; PESSOA; 
ARCHANJO, 1984; PESSOA et al., 1986; COSTA et al., 
2014, SOUSA, 2016; COSTA, 2018; PINÉO et al., 2020).  
A mineralização de ouro no greenstone belt da Serra das Pipo-
cas está associada a zona de cisalhamento, e a principal área 
mineralizada (o depósito de Pedra Branca) se estabeleceu no 
limite estratigráfico da unidade metavulcânica máfica e metas-
sedimentar da sequência greenstone (COSTA et al., 2015). O 
estágio principal da mineralização aurífera é encontrado em 
associação com veios de quartzo, alteração cálcio-silicática 
(diopsídio, feldspato potássico, anfibólio, titanita, biotita, 
pirita, albita, magnetita ± carbonatos) e abitização (albititos). 
Ouro livre comumente se precipita em estreita associação 
espacial com magnetita e teluretos de ouro e prata (COSTA, 
2018). A mineralização ocorre em veios de quartzo e zonas 
de alteração hidrotermal associadas, alcançando teores de 
2 g/t até 7 g/t ouro (LOPEZ, 2012). Análises por MEV (EDS) 
realizadas em amostras de rochas analisadas por Costa et al. 
(2015) evidenciaram a presença de inclusões metálicas com 
variáveis proporções de ouro (Au), prata (Ag) e telúrio (Te), 
inclusos na titanita, na forma de teluretos (Figuras 40.G e H).

Devido ao seu característico baixo conteúdo de K, Th e 
U, as rochas máfica-ultramáficas presentes na porção cen-
tral do Maciço de Tróia apresentam contraste negativo nos 
canais de K, eTh e eU (Figura 39.A). Isso possibilita uma 
boa delimitação dos contatos entre essas rochas e outras 
unidades litológicas do Maciço de Tróia, como no caso do 
contato dessas com o granito Cedro (o qual tem alto K, Th, 
U devido ao processo de diferenciação magmática), local 
das ocorrências de Cr-EGP. 

É possível notar que as concentrações de potássio nas 
unidades da área de estudos variam com a idade das rochas, 
o que sugere que o % K seria um indicador indireto do nível 
de evolução crustal dessas rochas. No caso da sequência 
metavulcanossedimentar que hospeda as mineralizações de 
ouro, mesmo com baixo conteúdo de radioisótopos em sua 
composição mineral, as pequenas variações na proporção 
entre esses elementos podem ser analisadas nos mapas de 
urânio anômalo e parâmetro F (Figuras 39.B e C). A maior 
mobilidade do urânio em seu estado U6+, em comparação 
ao tório, além de sua possível concentração em ambientes 
de alteração hidrotermal, pode ser utilizada como vetor de 
exploração mineral para se definir áreas de interesse. A corre-
lação entre essa assinatura gamaespectrométrica e possíveis 
alvos exploratórios ainda precisa ser melhor explorada em 
trabalhos futuros. É possível perceber as ocorrências de ouro 

em região de intenso relevo magnético, conforme mostram 
os mapas de gradiente total (GT) (Figura 39.D) e derivada na 
direção Z (ou gradiente vertical) (Figura 39.E). Nesses mapas 
a trama magnética está relacionada ao arcabouço estrutural 
do Maciço de Tróia, indicando um padrão de deformação dúc-
til-rúptil (eventos deformacionais). A maioria dos lineamentos 
magnéticos apresenta um trend NE-SW, paralelo à zona de 
cisalhamento Senador Pompeu, indicando que essa grande 
estrutura, que teve a sua gênese no Neoproterozoico, também 
influenciou no sistema mineral do ouro no greenstone belt 
Serra das Pipocas, reforçando a interpretação de um caráter 
polifásico quanto a tectônica da região.

FOSFATO E URÂNIO – O DEPÓSITO DE ITATAIA E 
A BUSCA POR NOVOS ALVOS EXPLORATÓRIOS

Apesar do Ceará não produzir hoje nenhum grama de 
fosfato ou urânio, sua importância para o mercado dessas 
commodities não poderia ser maior para o Brasil. Isso porque 
o Ceará possui hoje, sozinho, a maior reserva conhecida de 
urânio de toda a América Latina. A sétima maior reserva de 
urânio do mundo pertence ao Brasil, com 309 mil toneladas 
de U3O8, e 46% do total dessas reservas está justamente 
no sertão cearense (INB, 2020; ANM, 2020; NEA, 2020). 
Localizada no município de Santa Quitéria, a cerca de 210 
km de Fortaleza (Figura 40), e hospedada em rochas do 
Grupo Ceará (Formação Independência), no domínio Ceará 
Central, a mina de Itataia foi descoberta na década de 70 
após um programa de prospecção radiométrica da Nuclebrás 
(hoje Indústrias Nucleares do Brasil – INB), e foi cubada 
em 8,9 Mt de P2O5, 79,3 mil toneladas de U3O8, contendo 
teor médio de 11% e 998 ppm, respectivamente (ALMEIDA; 
PARENTE; ARTHAUD, 2008; CAVALCANTI; BESSA, 2016; 
INB, 2020). Além disso, cerca de 300 milhões de m³ de 
mármore não uranífero presentes na região próxima de 
Itataia poderiam ser explorados e, assim, contribuir para a 
produção mineral e abastecimento do mercado consumidor 
interno de rochas ornamentais do estado (ANM, 2020). 

O urânio ocorre em associação com o fosfato, e a viabi-
lidade econômica da mina de Itataia estaria condicionada ao 
aproveitamento do fosfato e as oscilações desse mercado, 
consequentemente. Uma vez que a União detém o mono-
pólio sobre o urânio no Brasil, para explorar as riquezas da 
mina de Itataia de forma legal e eficiente foi formada a joint-
-venture “Consórcio Santa Quitéria” entre a estatal Indústrias 
Nucleares do Brasil SA (INB) e empresa de capital privado 
Galvani Fertilizantes. De acordo com os planos divulgados 
pelo Consórcio Santa Quitéria, o minério fósforo-uranífero, 
depois de extraído da jazida, passará por um processo de 
separação de elementos. O urânio será entregue à INB para 
produção do concentrado de urânio (yellowcake) e o fosfato 
ficará com a Galvani, que irá utilizá-lo na fabricação de 
fertilizantes e de suplemento animal destinados a indústria 
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agropecuária brasileira. Segundo previsões da INB, é espe-
rado que sejam produzidas anualmente 240.000 toneladas 
de fosfato pelo Consórcio Santa Quitéria. Nos primeiros anos, 
a produção anual de urânio de Santa Quitéria deve girar em 
torno de 1,1 toneladas, subindo para até 1.600 toneladas 
de concentrado de urânio (INB, 2020). Só para se ter uma 
ideia do que isso representa, a capacidade produtiva do 
Brasil hoje é de 400 t/ano. Esse volume adicional colocaria 
o País na quinta colocação do ranking mundial dos maiores 
produtores dessa commodity, atrás apenas do Canadá (11,6 
mil tU/ano e 28% da oferta total), Austrália (9,5 mil tU/ano), 
Cazaquistão (4,3 mil tU/ano) e Rússia (entre 3,4 mil tU/
ano) (OECD-NEA; IAEA, 2020).

A demanda brasileira por urânio visa, principalmente, a 
produção de energia elétrica. A usina nuclear de Angra 1, no 
Rio de Janeiro, é dotada de um reator de água pressurizada 
(PWR) de 630 MWe, que demanda cerca de 150 tU/ano. 
A usina nuclear de Angra 2, possui um PWR de 1.245 
MWe, que requer 220 tU/ano. A start-up da usina nuclear 
de Angra 3 (projeto semelhante ao de Angra 2, ainda em 
construção) adicionará mais 220 tU/ano para a demanda 
doméstica anual quando entrar em operação (OECD-NEA; 
IAEA, 2020). A consolidação de um processo completo 
de extração e enriquecimento de urânio fornece ao país 
uma posição estratégica no cenário mundial e garante um 
leque maior de opções para suprir sua demanda por energia 
elétrica, tão necessária para suportar a expansão da malha 
urbana, indústria, telecomunicações e crescimento popula-
cional brasileiros. Hoje cerca de 3% da energia elétrica do 
Brasil é gerada pelas usinas Angra 1 e 2.

Em termos de volume, o fosfato é a principal mine-
ralização de Itataia, com 8,9 Mt de P2O5 (ANM, 2020), e 
para a economia do Brasil esses números são de extrema 
importância. Os fosfatos são amplamente empregados na 
indústria agrícola, química, alimentícia, de bebidas e tam-
bém de nutrição animal. No entanto, mais de 90% da 
rocha fosfática extraída no mundo é usada para fabricar 
ácido fosfórico e ácido superfosfórico, os quais são usa-
dos como matérias-primas intermediárias na fabricação de 
fertilizantes de fosfato de amônio (granulares e líquidos) e 
suplementos para alimentação de animais (fosfato de cálcio) 
(HCSS, 2012). Com uma economia fortemente fundada 
na produção e comercialização de commodities agrícolas,  
o Brasil é responsável por cerca de 7% do consumo glo-
bal de fertilizantes, ficando atrás apenas da China, Índia 
e dos Estados Unidos. Contudo, o Brasil hoje não tem 
capacidade produtiva de fosfato suficiente para atender o 
seu mercado consumidor interno. O país produziu cerca 
de 87 mil toneladas de fosfato em 2020 (ANM, 2020), 
o suficiente para atender cerca de 65% de seu mercado 
interno. Os 35% restantes (cerca de 30 mil toneladas), 
foram importados para suprir a demanda do setor agrope-
cuário (MDIC/COMEXSTAT, 2021).

O fósforo (P), sendo ele um elemento-chave no DNA, 
RNA, bem como ATP e fosfolipídios, é essencial para o 
crescimento, funcionamento e reprodução de toda a vida 
na Terra. Em ecossistemas naturais, o P que é perdido no 
ciclo solo-planta deve ser substituído pelo lento processo de 
erosão das rochas ou adicionado via fertilizante pelos seres 
humanos. Como um dos três principais macronutrientes 
(NPK – nitrogênio, fósforo e potássio), P forma um bloco 
de construção crucial dos fertilizantes minerais modernos e, 
portanto, um fator de produção essencial para a segurança 
alimentar global (HCSS, 2012). Suas fontes primárias quase 
exclusivas são os depósitos de rocha fosfática de origem sedi-
mentar e ígnea (GEISSLER; MEW; STEINER, 2019), sendo o 
de origem ígnea predominante no Brasil. A demanda global 
de rochas fosfáticas está aumentando devido ao crescimento 
da população mundial e à demanda de alimentos associada, 
aumentando a demanda por fertilizantes fosfatados. A concep-
ção de que a crescente demanda por fosfato está exaurindo 
os depósitos existentes causou temores de que estejamos 
nos aproximando do chamado pico de fósforo - o momento 
em que a produção mundial de fósforo atingirá seu pico e 
diminuirá gradativamente, apesar da demanda crescente 
(BRUIJNE; CLADWELL; ROSEMARIN, 2009; HCSS, 2012). 

Nesse cenário não há um substituto viável para o fosfato. 
Portanto, a pesquisa geológica aliada a uma mineração 
cada vez mais eficientes são as únicas formas de atender 
a demanda global. Isso sinaliza a importância estratégica 
do Brasil possuir um depósito como o de Itataia, no sertão 
cearense. A expectativa é a de que a operação do Consórcio 
Santa Quitéria aumente em até 10% a produção brasileira 
de fertilizantes fosfatados (INB, 2020). Consequentemente, 
a mina deve elevar substancialmente a produção mineral 
cearense, o que irá refletir no repasse da CFEM destinada 
ao estado, ao município produtor e aos municípios vizinhos 
afetados. Estima-se a criação de cerca de 800 empregos 
diretos, o que contribuiria substancialmente para o desenvol-
vimento socioeconômico da região. Os planos do Consórcio 
Santa Quitéria preveem a recuperação de até 80% do fosfato 
minerado (ROM – run of mine) em comparação com valores 
estimados entre 50 e 70% de fosfato lavrado como acontece 
na maioria das unidades de fosfatos do Brasil (INB, 2020).

O potencial do Ceará para produzir essas commodities 
não termina em Itataia, na verdade começa ali. Conforme 
indicam estudos do Serviço Geológico do Brasil, a minera-
lização fósforo-uranífera de Itataia não é a única desse tipo 
no sertão cearense, apesar de ser a mais representativa 
até então cartografada. Pelo menos uma dezena de alvos 
menores na porção central do Domínio Ceará Central são 
conhecidos atualmente pelo Serviço Geológico do Brasil. A 
maioria das ocorrências fósforo-uraníferas conhecidas está 
relacionada com anomalias expressivas de urânio e teste 
positivo para molibdato de amônio, geralmente posiciona-
das ao longo de grandes alinhamentos magnéticos com 
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trend aproximadamente E-W, correlacionados ao enxame de 
diques Rio Ceará-Mirim (CAVALCANTI; BESSA, 2016). As 
rochas fosfáticas dessa região geralmente ocorrem como: i) 
colofanitos (maciço, botroidal, veios, stockwork, brechas e 
disseminado)(Figuras 40.A-H); ii) epissienitos; iii) brechas; 

iv) albititos. Os colofanitos apresentam hábitos botrioidais, 
característicos de ambientes subaquáticos. São compostos 
principalmente de fluorhidroxiapatita, podendo também conter 
calcita recém-formada e fragmentos de minerais preexis-
tentes (feldspato, hornblenda, biotita e minerais opacos).  

Figura 40 – Mapa geológico e detalhe da região da mina de urânio de Itataia. Em detalhe, Figuras A-H mostrando o estilo de mineralização 
do colofanito (maciço, botroidal, veios, stockwork, brechas) e fotos da entrada e interior da mina, em uma de suas galerias principais.
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Os colofanitos de Itataia estão encaixados em metacalcários, 
os quais se inserem em uma sequência de rochas para-
derivadas (biotita-gnaisses, cálcio-silicáticas e quartzitos) 
pertencentes ao Complexo Ceará, Unidade Independên-
cia, localmente descritas como Grupo Itataia. As outras 
ocorrências de fosfato estão associadas a rochas alcalinas 
intrusivas nos Ortognaisses São José de Macaoca (Paleopro-
terozoico), nas rochas metassedimentares do Grupo Ceará e 
do Complexo Canindé do Ceará (Proterozoico), nas rochas de 
composição granítica do Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
(Neoproterozoico) e nas rochas vulcânicas hidrotermalizadas 
associadas ao magmatismo toleítico Diques Rio Ceará-Mirim 
(Cretáceo) (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

A gênese de todo esse fosfato e urânio ainda é bastante 
discutida entre pesquisadores, porém os três modelos prin-
cipais  até então propostos apontam para: i) hipótese de 
intrusão de corpos graníticos causando transferência de calor 
e percolação de fluidos hidrotermais (ANGEIRAS, 1988); ii) 
hipótese de que a orogênese brasiliana teria desencadeado 
eventos metamórficos e de metassomatismo (fluidos hidro-
termais ricos em sódio) em metassedimentos pelíticos ricos 
em grafita (o urânio teria sido adsorvido na matéria orgânica 
geradora da grafita ainda no Paleoproterozoico). Os migmatitos 
quartzo-feldspáticos mobilizados foram transformados em 
colofano-albita-epissoenitos. Os mármores de considerável 
espessura proporcionaram as condições que favoreceram o 
aumento do pH dos fluidos que ocasionaram a precipitação 
de colofano concentrado em bolsões e stockworks (NETO, 
1984); iii) hipótese de que as rochas alcalinas associadas 
aos estágios finais de consolidação do Complexo Tamboril 
Santa Quitéria teriam sido a fonte primária do urânio e fosfato. 
Rochas feldspáticas alcalinas ricas em apatita (apresentam 
teores de até 10% de P2O5 e 0,08% de U) presentes tanto 
no Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Neoproterozoico), como 
também intrudindo nos Ortognaisses São José de Macaoca, 
nas sequências de rochas paraderivadas do Complexo Canindé 
do Ceará e o Complexo Ceará teriam passado por proces-
sos de albitização e epissienitização, a temperaturas entre 
550ºC e 350ºC, tormando o protominério de fosfato rico 
em urânio. Os processos de albitização e epissienitização 
corresponderiam às fases iniciais do processo mineralizante. 
Os colofanitos do depósito de Itataia viriam a se formar mais 
tardiamente com a introdução de uma fonte termal, os diques 
Rio Ceará-Mirim, relacionado com a abertura do Atlântico 
Sul (130 Ma). Durante este evento teriam surgido os gran-
des falhamentos e fraturas conjugadas que se tornaram os 
principais sítios de deposição do minério. Essa fonte termal 
associada à exumação do terreno teria gerado um sistema 
convectivo hidrotermal envolvendo uma mistura de fluidos 
meteóricos e magmáticos, que removeram o fosfato e o urânio 
das rochas alcalinas e depositando apatita rica em urânio na 
forma de colofano, a baixas temperaturas (140°C – 50°C), 
dando origem aos colofanitos (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

O uso da aerogeofísica neste contexto é de extrema 
relevância para se observar os padrões de distribuição de 
K, Th e, principalmente U, na área de estudos. Além disso, 
é possível mapear a anomalia magnética causada pela 
presença de diques, zonas de cisalhamento e algumas fra-
turas. Uma visão regional da região de Itataia nos possibilita 
observar assinaturas geofísicas bastante expressivas, e que 
guardam relação com o sistema mineral que gerou essas 
concentrações excepcionais de fosfato e urânio (Figura 41). 

O mapa de urânio anômalo é, sem dúvida, uma das 
principais ferramentas de análise do geofísico em uma 
situação como esta. O resultado apresentado na Figura 
41.A merece destaque, pois mostra, a nível regional, a 
transição entre o Paleoproterozoico (Complexo Canindé do 
Ceará - porção leste) para o Neoproterozoico (Formação 
Independência - porção oeste) bem marcada pelo contraste 
entre os backgrounds de uranio desse mapa. É na porção 
superior do mapa, sinalizado com o número “1”, que está 
localizada a anomalia relativa de 60 ppm  para o Urânio 
anômalo (Ud), correspondente ao depósito de Itataia. Muito 
embora seja uma anomalia de dimensões restritas, seu 
valor atinge o pico de concentração de urânio nos mapas 
gamaespectrométricos do estado do Ceará (eU = 1200 
ppm). A Figura 42 mostra um perfil W-E sobre a mina de 
Itataia e sua assinatura gamaespectrométrica em detalhe.

O alvo 2, indicado na Figura 41.A, está situado logo 
a oeste de Itataia. Segundo Cavalcanti e Bessa (2016), a 
rocha feldspática presente nessa região apresenta granulação 
grosseira e coloração rosada, injetada nos paragnaisses da 
Unidade Independência, e o teste com molibdato de amô-
nio indicou a presença de fosfato. Ao microscópio, a rocha 
apresenta textura granular, tendo feldspato como mineral 
essencial. O plagioclásio predomina sobre o K-feldspato. Os 
dois ocorrem bastante alterados e parecem ainda impregna-
dos por um material de coloração amarronzada, que pode 
ser resultado de alteração hidrotermal. O plagioclásio ocorre 
raramente geminado e frequentemente albitizado. Acompa-
nhando este processo de albitização ocorre o preenchimento 
parcial dos interstícios por cristais de apatita. Observa-se a 
impregnação da maioria destes cristais por um material de 
coloração escura. Embora cristais límpidos também sejam 
observados (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

No alvo 3 (Figura 41.A) é indicada a anomalia de uranio 
associada a uma ocorrência de fosfato e urânio nominada de 
Serrotes Baixos. Segundo Cavalcanti e Bessa (2016), neste 
ponto foi realizada a descrição de testemunhos de sondagem 
de um furo com cerca de 250m de profundidade, sendo este 
formado principalmente pela intercalação de hornblenda-bio-
tita gnaisse e rochas cálcio-silicáticas contendo raras lentes 
de mármore. Toda sequência é cortada por corpos de epis-
sienito e granito rosa. A mineralização ocorre em colofanitos, 
epissienitos, brechas e impregnações em rochas cálcio-sili-
cáticas, mármores flogopíticos e hornblenda-biotita gnaisses.  
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 Figura 41 – Assinatura geofísica da região de Itataia: (A) Urânio anômalo; (B) Parâmetro F; (C) dZ; (D) AM-RTP; (E) RGB.
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As rochas dessa sequência foram correlacionadas ao Complexo 
Tamboril – Santa Quitéria (CAVALCANTI; BESSA, 2016). 

O alvo 4 (Figura 41.A) ainda precisa de melhores estudos 
de campo, mas apresenta assinatura de urânio anômalo 
compatível com os alvos anteriormente descritos.

No alvo 5 (Figura 41.A) foi descrita uma rocha felds-
pática de coloração avermelhada, granulação fina a média 
com teste positivo para fosfato (CAVALCANTI; BESSA, 
2016). Em lâmina apresenta textura granular, contendo 
muitos vazios. É composta essencialmente por feldspato. 
O feldspato é representado pelo plagioclásio e ainda pelo 
feldspato potássico. O plagioclásio predomina e está presente 
em cristais anedrais. O processo de albitização é comu-
mente observado nas bordas dos plagioclásios. O feldspato 
potássico ocorre em cristais anédricos, invariavelmente 
substituídos por albita. Os feldspatos, de uma maneira geral, 
apresentam-se fortemente argilizados e/ ou impregnados por 
material marrom escuro e por óxido de ferro. É comum a 
presença de sílica finamente granulada (calcedônia), exibindo 
textura botrioidal, preenchendo os interstícios entre os cristais 
de feldspato. Apatita ocorre em quantidade acessória, em 
cristais prismáticos (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

Segundo Cavalcanti e Bessa (2016) a rocha correspon-
dente ao alvo 6 (Figura 41.A) é feldspática, de granulação 
média e coloração rosada, e o teste com molibdato de amônia 
apresentou positivo para fosfato. Esta rocha encontra-se inje-
tada nos ortognaisses tonalíticos da unidade paleoproterozoica 
São José de Macaoca. Ao microscópio apresenta textura 
granular, sendo constituída essencialmente por plagioclásio 
anedrais e ainda k-feldspato, apatita, quartzo e minerais opa-
cos. A apatita também ocorre como inclusão nos feldspatos e 
ainda associados a materiais finamente granulados que ocor-
rem preenchendo interstícios entre os feldspatos e também 
nos veios que cortam a rocha (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

O alvo 7 (Figura 41.A) está situado na Fazenda Mano-
coba, município de Madalena, sobre uma anomalia alon-
gada com intensidade de 16,21 ppm de urânio medida por 
gamaespectrômetro portátil (CAVALCANTI; BESSA, 2016). 
Trata-se de dois tipos principais: uma rocha de granulometria 
fina, com nuances azulada e esverdeada e aspecto hidroter-
malizado, outra rocha feldspática, bastante intemperizada, 
de granulação média e coloração branca. Elas estão encai-
xadas nos Ortognaisses São José de Macaoca. Segundo 
Cavalcanti e Bessa (2016), o teste com molibdato de amonio 
deu resultado positivo para fosfato nos dois tipos descritos.

No ponto sinalizado como alvo 8 na Figura 41.A foram 
descritas rochas vulcânicas a subvulcânicas, próximo ao 
dique básico Rio Ceará Mirim. Segundo Cavalcanti e Bessa 
(2016), ocorrem veios de quartzo fumê com fragmentos 
de rocha vulcânica, coloração creme esverdeado e aspecto 
brechado nessa área, na qual foi realizado o teste para fosfato 
com molibdênio de amônio foi positivo. Ao microscópio, foram 
verificadas quantidades significativas de cristais de apatita 

com hábitos variados, inclusive aciculares e hexagonais 
distribuídos por toda rocha (CAVALCANTI; BESSA, 2016).

O parâmetro F em escala regional tende a proporcionar 
um maior contraste para unidades de composição granítica 
e ortoderivadas, conforme mostra a Figura 41.B.O Complexo 
Tamboril Santa Quitéria, na porção oeste do mapa, devido 
a seus valores, K e U característicos apresenta maiores  
valores de parâmetro F. De maneira semelhante, as rochas  
da Suíte Itapiuna (anatexitos) e rochas ortoderivadas do 
Complexo Canindé do Ceará.

As Figuras 41.C e 41.D correspondem ao mapa do gra-
diente vertical (derivada em Z) e ao mapa de anomalias 
magnéticas reduzido ao polo (AM-RTP), respectivamente. A 
vantagem em se utilizar esses mapas vem do fato de que eles 
são capazes de realçar lineamentos que estariam associados 
ao arcabouço estrutural da área. Lineamentos magnéticos de 
baixa amplitude e trend NE-SW aparecem principalmente na 
parte superior dessas figuras, seccionando indiscriminada-
mente as unidades ali presentes. Pela sua direção concordante 
com o trend da zona de cisalhamento Senador Pompeu, prin-
cipal estrutura da região, são interpretados como estruturas 
relacionadas a fase rúptil da deformação regional produzida 
pela movimentação da zona de cisalhamento Senador Pom-
peu. Esses lineamentos são interessantes neste contexto pois 
podem ter ajudado a produzir um padrão de fraturamento em 
stockwork nas rochas da Unidade Independência que, bem 
mais tarde, seriam preenchidos pelo minério fósforo-uranífero.

Contudo, são os lineamentos de alta amplitude magné-
tica bastante alongados, seccionando de maneira indiscrimi-
nada diversas litologias e demais estruturas geológicas, com 
direção aproximadamente E-W, relacionados ao enxame de 
diques Rio Ceará Mirim, que chamam maior atenção nesses 
mapas (Figura 41). De acordo com Hollanda (2006), a fonte 
desses diques basálticos parece estar relacionada com a 
fusão de um manto litosférico enriquecido, desencadeado 
por uma anomalia térmica de longa duração, podendo estar 
relacionada tanto a plumas mantélicas profundas, quanto 
a células convectivas produzidas por descontinuidades 
litosféricas. Este enxame é dominado por altos e diques 
toleíticos de baixo Ti, mostrando características químicas tais 
como: i) enriquecimento forte a moderado em íons grandes 
elementos litófilos e de alta susceptibilidade magnética; ii) 
Sr radiogênico (0,70713 a 0,70473) e Nd não radiogênico 
(0,512494 a 0,512) e Pb (206Pb / 204Pb 18,77 a 18,34) 
apresentando composições isotópicas. Segundo Hollanda 
(2016), essas assinaturas seriam compatíveis com um 
magma proveniente de derretimento de uma fonte manté-
lica mais antiga e enriquecida (idade de TDM ca. 1,0 Ga), 
indicando que ambos os processos de manto relacionados 
ao Proterozoico e Cretáceo foram responsáveis pela gênese 
do magmatismo toleítico continental. (HOLLANDA, 2006). 

Conforme se verifica tanto nas Figuras 41.C e D, local-
mente, quanto nos mapas geofísicos do estado do Ceará 
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apresentados no capítulo de magnetometria deste Atlas, 
percebe-se que a extensão do enxame de diques Rio Cea-
rá-Mirim é ainda maior do que se pensava anteriormente, 
alcançando algumas centenas de quilômetros, o que torna 
esse enxame de diques uma das mais impressionantes 
evidências do magmatismo Cretáceo no Brasil. 

Como parte importante de um sistema mineral complexo 
como este, que envolve mineralização de fosfato e urânio em 
níveis econômicos, esses diques merecem muita atenção em 
trabalhos futuros. Além das mineralizações fósforo-uraníferas 
discutidas neste estudo de caso na porção central do Ceará, 
outras ocorrências de fosfato associadas a esses diques 
também foram catalogadas por equipes do Serviço Geoló-
gico numa região ao sul da Bacia Potiguar (no estado do Rio 
Grande do Norte), onde esses diques assumem uma direção 
aproximadamente E-W (OLIVEIRA; LAGES; ACCIOLY, 2011). 

Por fim, o mapa ternário RGB (K, Th, U) (Figura 41.E) 
mostra que cada unidade apresenta uma assinatura gamaes-
pectrométrica bastante definida, sendo possível cartografar, 
com o auxílio deste mapa, boa parte dos contatos entre as 
principais unidades litoestratigráficas presentes na área de 
estudos. Rochas arqueanas paleoproterozoicas localizadas 
na porção nordeste do  Maciço de Tróia correspondem a 
porção escura( baixo K, Th, U). As rochas paraderivadas 
tanto do Grupo Ceará, Complexo Canindé do Ceará quanto 
da Formação Independência, apresentam concentrações 
moderadas de tório e urânio, e baixo potássio, ressaltados 
na coloração ciano no mapa RGB. As rochas de composição 
granítica com alto K aparecem nas cores avermelhadas, com 
destaque ao Complexo granítico Tambroil-Santa Quitéria, na 
porção oeste do mapa, e a Suíte Itapiúna (anatexitos), na 
porção  leste, encaixada no Complexo Canindé do Ceará.

Figura 42 – Assinatura gamaespectrométrica do depósito fósforo uranífero de Itataia-CE, correspondente ao 
alvo 1 sinalizado na Figura 43.A. Os perfis correspondem a alguns dos principais mapas gamaespectrométricos 

apresentados neste Atlas. É notável a concentração de urânio, perceptível tanto no mapa de urânio anômalo, 
quanto nas curvas de parâmetro F e de urânio equivalente, atingindo o pico no centro da anomalia.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.





PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

Projeto Atlas Aerogeofísicos Estaduais

Em um país com dimensões continentais como o Brasil, 
levantamentos aerogeofísicos têm sido fundamentais para 
o incremento do conhecimento geológico, e para fomentar 
investimentos do setor mineral. 

A grande importância dos levantamentos geofísicos consiste 
na sua capacidade de desvendar a terceira dimensão dos 
dados geológicos. Dessa forma, feições geológicas como 
corpos, estruturas e depósitos minerais podem ser inferidas 
em profundidade, através de interpretações e modelagens 
dos dados geofísicos.

A aquisição de dados aerogeofísicos e sua ampla disponi-
bilização representa uma das principais ações do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM. Ao longo das duas últimas 
décadas, importantes investimentos foram feitos pelo 
governo federal, através do SGB-CPRM, na aquisição de 
dados aerogeofísicos, tendo sido recoberta uma área de 
cerca de 3,7 milhões de km², que corresponde a apro-
ximadamente 43% do território nacional continental, e 
92% das áreas de escudo cristalino. Em geral, nestes 
aerolevantamentos foram obtidos dados magnetométricos 
e gamaespectrométricos com espaçamento entre as linhas 
de voo de 500 m, e altura de voo de 100 m. Este grande 
esforço e investimento financeiro certamente tem contri-
buído para o aprimoramento do conhecimento geológico e 
a descoberta de depósitos minerais no Brasil.

Para incrementar a divulgação do conhecimento e a dispo-
nibilização dos dados, foi proposto o Projeto Atlas Aerogeo-
físicos Estaduais, onde dados aerogeofísicos são integrados 
de acordo com os limites das unidades federativas do Brasil. 
Esta compartimentação objetiva facilitar a gestão e emprego 
dos dados, de acordo com a preferência e prioridades dos 
setores público e privado, e segundo as características 
geológicas e potencialidades minerais locais.

Todos os produtos elaborados neste projeto estão dis-
poníveis para download no banco de dados corpora-
tivo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, o GeoSGB 
(http://geosgb.cprm.gov.br).
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