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Geologia e Recursos Minerais da Folha Ipueiras

APRESENTAÇÃO
O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento
indispensável para o planejamento e a implementação das políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e
hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados imprescindível
para o conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de estudos de
zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.
É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral do Ministério de Minas e Energia, através da CPRM - Serviço Geológico
do Brasil, tem a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnicocientífica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os
resultados alcançados pelo PROJETO FOLHA IPUEIRAS - SB.24-V-A-VI. Executado
pela Residência de Fortaleza da CPRM - Serviço Geológico do Brasil, o projeto
apresenta o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na
escala 1:100.000 de uma área de 3.000 km2 abrangendo áreas dos municípios
de Ipueiras, Crateús, Independência e Tamboril, localizados no estado do Ceará,
e porções dos municípios de São Miguel do Tapuio e Castelo, no estado do Piauí.
Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os dados
e informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos
minerais disponíveis na região abrangida pela folha. Estes dados foram
complementados com a interpretação de fotografias aéreas e de imagens de
satélite, seguida de intensa programação de trabalhos de coleta de dados
de campo e da elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados estão
hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOBANK) da CPRM.
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL que
vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do país e cujo objetivo
é proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidrogeológico
do território brasileiro, como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO - PAC.
Com mais este lançamento, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil dá continuidade
à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do país, seja
através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 1:100.000
e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas de vôo
espaçadas de 500m, ou ainda pela integração da geologia e dos recursos minerais
em mapas dos Estados da Federação nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000,
contribuindo desta forma com o resgate e a caracterização do conhecimento
geológico como uma obra de infra-estrutura de fundamental importância para
o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de
políticas públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO
A Folha Ipueiras (SB.24-V-A-VI) ocupa parte da porção oeste do Estado do Ceará,
abrangendo, também, parte do leste do Estado do Piauí, sendo limitada pelos
paralelos 04°30’S e 05°00’S e meridianos 40°30’W e 41°00’W. Seu contexto
geológico regional refere-se ao Domínio Ceará Central, porção norte da Província
Borborema. O Domínio Ceará Central é constituído por um embasamento arqueano/
paleoproterozoico, supracrustais meso/neoproterozoica e intensa granitogênese
neoproterozoica associada ao evento Pan-Africano/Brasiliano, responsável pela
colagem ocidental do supercontinente Gondwana.
Na folha, a unidade estratigráfica mais antiga, de provável idade proterozoica
indivisa (?), está representada pela Unidade Canindé do Ceará Central, mapeada
como uma seqüência predominantemente paraderivada, composta por biotitagnaisses, migmatitos, lentes de rochas metabásicas e matacalcários. No entanto,
mais da metade da área mapeada está representada por um domínio granitomigmatítico neoproterozoico denominado de Complexo Tamboril Santa Quitéria.
Este complexo foi dividido em quatro unidades: (1) Diatexitos, representados
principalmente por uma fase anatética rosa, de natureza cálcio-alcalina de alto-K,
levemente peraluminosa, derivada da fusão parcial de rochas dioríticas/tonalíticas
de crosta média/inferior. (2) Os Granitoides Santa Quitéria afloram na porção
central da folha e constituem verdadeiros núcleos homogêneos distribuídos na
unidade diatexítica, localmente apresentam feições de mistura de magmas, e são
representados por monzonitos, sienitos e quartzo-monzonitos, com assinatura
shoshonítica e raramente ultrapotássica. Representam um evento magmático sin
a pós-colisional.
(3) Os Metadioritos Xavier constituem rochas de composição cálcio-alcalina de
médio- a baixo-K, provavelmente oriundos de fonte mantélica e/ou crosta máfica
inferior. (4) O diorito Boi ocorre em proporções mais reduzidas, sendo constituído,
principalmente, por gabros e microgabros, muitas vezes ocorrendo diretamente
associados às litologias da unidade diatexítica.
Ao longo de, praticamente, de toda a porção leste da folha aflora um plúton
de granitoides isotrópicos, constituintes do Granito Nova Russa, de idade
neoproterozoica, intrudido ao longa da zona de cisalhamento Tauá. Em termos
composicionais, agrupa rochas graníticas, granodioríticas e quartzomonzoníticas,
com texturas geralmente porfiríticas. Mais para oeste da folha, ocorrem alguns
corpos arredondados de granitoides não deformados, denominados de Granito
Serra do Picote. São constituídos por biotita-granito, monzogranito e tonalito.
Toda a borda oeste da Folha Ipueiras, correspondendo a cerca 30% de sua superfície
total, se mostra coberta por sedimentos silurianos da Bacia intracratônica do
Parnaiba, representados por sedimentos conglomeráticos, arenosos e semipelíticos
do Grupo Serra Grande, subdividido nas formações: Ipu, Tianguá e Jaicós.
Por fim, foram também mapeados, em diversas porções da folha, manchas
irregulares de sedimentos cenozoicos inconsolidados, além de estreitos cordões
aluvionares, ao longo das principais drenagens.
Do ponto de vista metalogenético, a área não dispõe de grandes depósitos minerais,
mostrando somente uma certa potencialidade para materiais de uso na construção
civil e insumos para agricultura (ex: calcário). Mesmo assim, durante os trabalhos
foram cadastradas algumas ocorrências de ferro, rutilo, grafita e calcário.
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ABSTRACT
The Ipueiras (SB.24-V-A-VI) sheet belongs to the western portion of the Ceará State,
including, too, part of the eastern portion of the Piauí State, northeast Brazil. It’s
limited by de coordinates 04°30’S and 05°00’S of latitude and 40°30’W and 41°00’W
of longitude. Its regional geological setting refers to the Ceará Central Domain,
at the north Borborema Province. This domain is composed by an archaean/
paleoproterozoic basement, meso/neoproterozoic supracrustal rocks and intense
neoproterozoic granitogenesis related to the Brazilian/Pan-African orogeny,
associated to West-Gondwana supercontinent amalgamation.
At this sheet, the most ancient stratigraphic unite, probable from proterozoic age,
is represented by the Canindé do Ceará Central Unite, mapped as a predominant
paraderived gneiss-migmatitic sequence, with local lenses of metabasic rocks and
metacarbonates. However, more than 50% of the mapped area is represented by
neoproterozoic granite-migmatitic rocks related to the Tamboril Santa Quitéria
Complex. This complex was divided in four main units: (1) Diatexites, mainly
represented by a pink anatetic phase, with high-K calc-alkaline affinity and slightly
peraluminous characteristic. These rocks probably derived from partial melting of
dioritic/tonalitic rocks of the lower/middle crust. (2) The Santa Quitéria Granitoids
outcrop at the central portion of the sheet and constitute real homogeneous nucleus
distributed in the diatexitic unite, sometimes with magma mingling features e are
represented by monzonites, syenites and quartz-monzonites, with shoshonitic
affinity and rarely ultrapotassic signature. They represent a syn- to post-collisional
magmatic event.
(3) The Xavier Metadiorites constitute rocks rocks with medium- to low-K calcalkaline signature, probably originated from depleted mantle source. (4) And the
Boi Diorite, with its little expression areas of exposition in the Ipueiras sheet, is
represented by gabbros and microgabbros, often outcrops associated with rocks of
of the diatexitic unite.
In the eastern portion of the studied area is present one pluton of isotropic granitoide
rocks, denominated Nova Russas Granite, of Neoproterozoic age, associated at Tauá
Shear Zone. In composicional terms, they are represented by granitic, granodioritic
and quartzomonzonitic rocks, often with porfiritic texture. To the western portion,
occur later, non-deformed granitoids intruded as small rounded bodies, named of
Serra do Picote Granite. They are represented by biotite-granite, monzogranite and
tonalite.
However, around 30% of the western portion of the Ipueiras Sheet is occupied
by silurian sedimentary rocks of the intracratonic Parnaíba Basin, represented
by conglomeratic, sandy and/or semipelitic sediments of the Serra Grande Grup,
subdivided in Ipu, Tianguá and Jaicós formations.
Finally, are mapped, in several portions of the sheet, irregular spots of unconsolidaded
cenozoic sediments, moreover narrows alluvial cordons, along of the principal
drainages.
From metallogenetic point of view, the area hasn’t big minerals deposits, only
displaing a potenciality to occurrences of materials used on civil constructions and
mineral inputs for agriculture (e.g. limestone). Too, during the field works, were
registered some mineral occurrences of iron, rutile, grafite and limestone.
VII
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1 – INTRODUÇÃO
Diversos grupos de pesquisadores, sejam
ligados a Universidades ou a empresas privadas
ou públicas, promovem constantes investigações
sobre as unidades que constituem o Estado
do Ceará, colaborando na busca do melhor
entendimento do contexto geológico e, de
possíveis potenciais econômicos existentes. Com
o intuito de ampliar este nível de conhecimento,
a CPRM, através do Programa de Levantamento
Geológico Básico (PLGB) vem executando
em diversas folhas no Brasil, a cartografia
geológica básica, atualização de cadastro de
recursos minerais e a prospecção geoquímica de
sedimentos de corrente e concentrados de bateia.
O PLGB está incluído no Programa de Aceleração
de Crescimento do Governo Federal (PAC).
O presente projeto envolve o mapeamento
geológico, da Folha Ipueiras (SB-24-V-A-VI), em
escala 1:100.000. A área mapeada está incluída
na porção setentrional da Província Borborema
(Almeida et al., 1977), no Domínio Ceará Central.
A área abrange parte da Serra da Ibiapaba e o
embasamento cristalino, o que lhe confere uma

heterogeneidade de litotipos. Vale ressaltar que
estes segmentos crustais podem se tornar alvos
de interesse econômico, uma vez que a região
apresenta potencial, principalmente, para a
exploração de migmatitos, granitos, arenitos,
argila e areia, hoje amplamente utilizados no
setor de materiais para construção civil.

1.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO
A Folha Ipueiras (SB-24-V-A-VI) apresenta
uma área da ordem de 3.000 km2, é limitada
pelos paralelos 5° 00´S e 5° 30´S e meridianos 40°
30´W e 41° 00´W (Figura 1.1). A Folha abrange
além de Ipueiras, os municípios de Nova Rusas,
Ararendá, Ipaporanga e Poranga. O acesso, a
partir de Fortaleza, é realizado através da BR020 até Canindé. Deste ponto, segue-se, pelas
rodovias estaduais CE-257 e 187, totalizando
304 km, até a sede do município. Os trajetos até
as demais localidades no interior da área podem
ser feito por estradas asfaltadas ou carroçáveis,
em variáveis condições de transito.

Figura 1.1 - Localização da Folha Ipueiras no Estado do Ceará.
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1.2 - MÉTODOS

no intuito de serem alvos de futuras pesquisas.
Nestas estações foram coletadas amostras
O procedimento metodológico utilizado de sedimento de corrente para análises
no mapeamento da Folha Ipueiras (SB-24-V- geoquímicas e de concentrado de bateia, para
A-VI), seguiu a sistemática adotada pela CPRM estudos mineralógicos.
no Programa de Levantamento Geológico
As duas últimas etapas de campo foram
Básico (PLGB), que consiste em três etapas direcionadas a caracterização da área quanto ao
discriminadas a seguir:
seu potencial econômico (recursos minerais),
A Etapa Preparatória foi iniciada com o que pode despertar interesse no segmento
aquisição, compilação e integração de dados da mineração. Buscou-se cadastrar depósitos,
bibliográficos pré-existentes. Na sequencia foi ocorrências e indícios minerais, bem como a
realizada a interpretação de fotografias aéreas em confirmação de ocorrências já anteriormente
escala 1:70.000, durante a qual verificou-se vias de identificadas em projetos da CPRM, ou por
acesso, caminhos, drenagens, feições estruturais outras entidades.
(traços de fratura, foliações, zonas de cisalhamento,
A Etapa Final consiste, basicamente,
dobras), possíveis contatos geológicos. A partir da de uma integração e consolidação de todas
fotointerpretação e da compilação de dados foi as bases de dados componentes do projeto:
gerado um SIG (Sistema Geográfico de Informações), litoestratigrafia, estrutural, recursos minerais,
que abrange todo o conjunto de informações de datações geocronológicas, geoquímica de
o material técnico adquirido (mapas geológicos prospecção, dados de projetos, afloramentos,
anteriores, bases cartográficas, imagens de satélite, litogeoquímica e petrografia. Esta integração
fotografias aéreas, mapas aerogeofísicos, bases de possibilita a elaboração de um texto técnico
dados da CPRM/GEOBANK, dados geocronológicos (Nota Explicativa).
O conjunto de dados
e litogeoquímicos, etc). Posteriormente foram juntamente com os documentos cartográficos e
realizados os tratamentos, interpretações e textuais compõem o SIG geológico da folha.
integrações dos dados obtidos, objetivando elaborar
Na etapa final utilizam-se os resultados
um mapa geológico preliminar na escala 1:100.000, gerados em laboratórios, que para Folha Ipueiras
utilizado nas etapas de campo posteriores.
consistiram de:
Durante a Etapa Principal foram realizadas
155 seções delgadas confeccionadas no
7 etapas de campo, no período de maio de laboratório de petrografia da CPRM-REFO.
2009 a julho de 2010, para o reconhecimento e
Análises químicas realizadas em 100
mapeamento geológico da área, totalizando 99 amostras, para a determinação de elementos
dias efetivos de campo, ocorridos em períodos maiores, traços e terras raras, efetuadas pela
alternados. Nesta fase foram cadastrados 700 SGS-GEOSOL Laboratórios LTDA.
pontos, mediante a descrição de afloramentos
Análises geoquímicas multi-elementares
e elementos estruturais. Com isto procurou- de 374 amostras de sedimento de corrente e
se definir as diferentes unidades presentes 78 amostras de concentrado de bateia, para
na área, identificando estruturas tectônicas estudos mineralógicos.
e estabelecendo relação de contato entre os
Os dados obtidos em campo, como
litotipos encontrados, de forma a esclarecer descrições de afloramentos, cadastramento de
sua evolução geológica. Foram feitas coletas de recursos minerais e descrições petrográficas
amostras para análises petrograficas, litoquimicas foram lançados no banco de dados da CPRM
e geocronológicas para as atividades laboratoriais. (GEOBANK), que encontra-se disponível ao
A prospecção geoquímica regional público através dos sites www.cprm.gov.br ou
ocorreu concomitantemente ao mapeamento HTTP://geobank.sa.cprm.gov.br.
geológico, tendo como responsável o geólogo
Bruno de Oliveira Calado da REFO (vide Cap. 8). 1.3 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E
Na sistemática adotada foi feito o levantamento
SÓCIO-ECONÔMICOS
de 340 estações ao longo da rede de drenagem
que cobre a área do projeto, correlacionando a
A região apresenta clima do tipo tropical
litologia com possíveis anomalias mineralógicas, quente semi-árido, com irregularidades nas
13
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precipitações decorrentes da má distribuição do
regime das chuvas. Ocorrem apenas dois tipos
de estações: uma seca, durante os meses de
junho a dezembro e outra chuvosa nos meses
de janeiro a maio, com máximas pluviométricas
em março e abril. A pluviometria média anual é
de 932,2 mm e, a temperatura oscila entre 24° a
26ºC (IPECE, 2009).
A área da Folha Ipueiras encontra-se
inserida nos domínios da Bacias Hidrográficas
de Parnaíba e do Acaraú. A região possui três
domínios hidrogeológicos distintos, a saber:
rochas cristalinas, sedimentos do grupo Serra
Grande e depósitos aluvionares. As rochas
cristalinas são portadoras de aquíferos fissurais,
no qual a ocorrência da água subterrânea
é condicionada por fraturas. Constituem
reservatórios de pequena extensão, sendo
que a água no geral é salinizada, devido os
efeitos do clima semi-árido. Embora com baixo
potencial hidrogeológico, podem atuar como
reserva estratégica em períodos prolongados
de estiagem. Já os sedimentos do grupo Serra
Grande, compostos principalmente por arenitos
grossos a conglomeráticos, apresentam um
melhor potencial para água subterrânea. Os
depósitos aluvionares margeam as calhas dos
principais rios e riachos que drenam a região.
São constituídos por sedimentos areno-argilosos
recentes e, representam uma boa alternativa
como manancial, principalmente em regiões
semi-áridas com predomínio de rochas cristalinas
(CPRM, 2007).
Não existem na área açudes de grande
porte e todos os cursos d’água são intermitentes.
Entretanto, podem ser citados como principais
fontes de água os rios Diamante e Jatobá; os
riachos do Mel, da Tapera do Pequizeiro e do
Góes; e o açude Jatobá. Segundo a COGERH –
Compania de Gestão de dos Recursos Hidricos,
na área consta registo de 293 poços de água,
distribuídos pelos municípios de Ipueiras,
Ararendá, Ipaporanga e Poranga. O uso da água
destina-se ao consumo doméstico, agrícola e
animal.
O relevo da área é caracterizado por duas
categorias morfológicas: o pediplano e a Chapada
da Ibiapaba. O pediplano constitui a feição
dominante, trata-se de uma região aplainada em
clima árido ou semi árido e, que se caracteriza
por apresentar capeamentos pedimentares,

litossolos e/ou extensos afloramentos (http://
www.unb.br/ig/glossario/).
A Oeste surge a elevação mais significativa
da área, a Chapada da Ibiapaba. Com altitudes
em torno de 900 m na porção setentrional e,
decrescendo em direção ao sul, o Planalto da
Ibiapaba possui direção geral Norte-Sul com
extensão de aproximadamente 400 km. Tratase de um relevo tabular de grande extensão,
formada por terrenos sedimentares dispostos
em camadas horizontais ou ligeiramente
inclinadas, com vertente íngreme para o Ceará
e suavemente inclinado para o Piauí. A altitude
varia, alcançando cotas altimétricas superiores a
750 metros de altitude (Bandeira, 2009).
Os solos predominantes na área são
Areias Quartzosas Distróficas, Bruno não Cálcico,
Podzólico
Vermelho-Amarelo,
Planossolo
Solódico e Latossolo Vermelho-Amarelo (IPECE,
2009).
A vegetação da região faz parte da flora
da Chapada da Ibiapaba, que possui a caatinga
como predominante, o carrasco, a floresta
subperenifólia tropical pluvio-nebular e a floresta
subcaducifólia tropical pluvial (IPECE, 2009). A
caatinga é constituída basicamente de árvores
a arbustos espinhosos, que perdem as folhas na
estação seca, de plantas suculentas espinhosas
e de plantas herbáceas que se desenvolvem
depois das chuvas. O carrasco é uma mata de
pequeno porte, de arbustos duros e esguios e,
altura raramente superior a um metro. A floresta
subcaducifólia é aquela na qual apenas uma parte
das espécies vegetais perde as folhas em um
dos períodos do ano, normalmente no período
seco. A Floresta Subperenifólia caracteriza-se
por apresentar árvores com caules retilíneos
e espessos, alcançando aproximadamente 30
metros de altura, recobrindo os setores mais
elevados das serras cristalinas e as vertentes
superiores dos planaltos sedimentares. Parte
da vegetação encontra-se bastante modificado
pela ação do homem, que o substituiu por
plantações de algodão, banana, milho e feijão,
ou o transformou em pastagem.
A economia é baseada na agricultura,
pecuária, extração vegetal e mineral e no comércio
(IPECE, 2009). Praticada de forma rudimentar, a
agricultura tem como base o cultivo do algodão,
banana, mamona, milho e feijão. Na pecuária
extensiva destaca-se a criação de bovinos, suínos
14
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e a avicultura. No extrativismo vegetal sobressai setor mineral sobressaem-se lavras garimpeiras de
a extração de madeiras diversas para lenha, calcário, granitóides, arenitos e materiais cerâmicos,
fabricação de carvão e construção de cercas. No utilizados na indústria da construção civil.
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
A área da Folha Ipueiras está inserida
na porção setentrional da Província Borborema
(Almeida et al. 1977), entidade tectônica que
corresponde a uma área com atuação de
fenômenos termais, tectônicos e magmáticos,
atuantes do Proterozoico Superior ao CambroOrdoviciano (Santos e Brito Neves, 1984).
Com arcabouço definido há cerca de 600
Ma, a província é resultado do processo de
convergência dos crátons Amazônico, São Luis–
Oeste Africano e São Francisco com a participação
do metacráton Saariano (Abdelsalam et. al.,

2002), no contexto da colagem Brasiliana/PanAfricana, que culminou com a constituição do
Gondwana ocidental (Trompete, 1994; Brito
Neves & Cordani, 1991).
Uma das principais características
estruturais Província Borborema é uma
extensa rede de cisalhamento transcorrente,
sendo que duas megazonas de cisalhamentos
dúcteis dextrais, a de Patos e de Pernambuco,
promovem a compartimentação desta em três
subprovíncias: Setentrional, Zona Transversal e
Meridional (Fig. 2.1).

Figura 2.1 - Arcabouço geral da Província Borborema evidenciado a divisão em subprovíncias (modificado de Trompette,
1994).

A Província Borborema Setentrional é
limitada a norte e a leste pelo Oceano Atlântico,
a oeste pela Bacia do Parnaíba e a sul pela zona
de cisalhamento Patos. Várias subdivisões foram
propostas para Borborema Setentrional (ex:
Jardim de Sá, 1994; Ferreira et al., 1997; Santos,
1996). Comumente é adotada a subdivisão nos

domínios Noroeste do Ceará ou Médio Coreaú,
Ceará Central, Óros-Jaguaribe e Rio Grande do
Norte. Para este último, Brito Neves et al., (2001),
atribuem uma estruturação no domínios São
José do Campestre, Faixa Seridó, Rio Piranhas e
Jaguaribe - Oeste Potiguar.
A Folha Ipueiras está inserida no Ceará
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Central, domínio para o qual não há consenso
quanto a seu limite leste. Uma configuração
amplamente empregada é a que utiliza a Zona
Cisalhamento de Senador Pompeu como limite
entre os domínios Ceará Central e Jaguaribeano
(Santos e Brito Neves 1984; Cavalcante, 1999;
Fetter, 1999; Cavalcante et al. 2003, entre
outros). O que para Arthaud et al. (1998)
ocorreria através da zona de cisalhamento OrósAiuaba (Fig. 2.2).
Para Oliveira (2008) o Domínio Ceará
Central limita-se a leste com o Domínio Rio Grande
do Norte, mediante a zona de cisalhamento
Jaguaribe e sua continuação a ZC Tatajuba.
Os dados magnéticos indicam que a Zona de

Cisalhamento Senador Pompeu, apesar de não
apresentar um trend gravimétrico bem definido,
delimita claramente dois sub-domínios geofísicos
dentro do domínio tectônico do Ceará Central.
Em termos litológicos o Domínio Ceará
Central abrange o Bloco Troia-Pedra Branca,
representado pelo Complexo Cruzeta (unidades
Troia, Pedra Branca e Mombaça), a Faixa Ceará
Central (Delgado et al., 2003) constituída pelos
complexos Canindé do Ceará (Torres et al., 2008),
Ceará (unidades Independência, Quixeramobim
e Arneiroz) e Acopiara, além do Grupo Novo
Oriente. Também fazem parte deste domínio a
Suíte Madalena-Unidade Algodões e o Complexo
anatético Tamboril-Santa Quitéria.

Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado da parte setentrional da Província da Borborema. Hachura quadriculada indica
a área da Folha Ipueiras; Hachura tracejada indica divergência entre limites do Domínio Ceará Central (modificado de
Arthaud, 2008).
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O Bloco Troia-Pedra Branca é constituído
por sequência metaplutono-vulcanossedimentar,
associado à ortognaisses de composições
granodioríticas, tonalíticas e graníticas. Estudos
geocronológicos revelaram idades arqueanas,
entre 2,7 – 2,8 Ga (U-Pb), com TDMS entre
2,7-3,0 Ga (Fetter, 1999). Entretanto, idadesmodelo paleoproterozoicas foram registradas no
Complexo Cruzeta (Arthaud et al., 2008). Silva et
al. (2002) em metatonalito do Complexo Cruzeta
obtiveram idade em zircão (U-Pb SHIRIMP) de
3,27 Ga. Para esses zircões foi sugerido que
poderiam ser herdados, indicando envolvimento
de crosta arqueana mais antiga (Arthaud et al.,
2008; Almeida et al., 2008).
A Faixa Ceará Central corresponde a
sequências metassedimentares proterozoicas,
metamorfizadas, geralmente, em fácies
anfibolito alto, contendo porções fortemente
migmatizadas, e associados à ortognaisses de
composições granítica a granodiorítica. Zircões
detríticos datados pelo método SHRIMP, a partir
de uma amostra em rocha do Grupo Ceará,
evidenciaram para uma determinada população,
idades entre 750 e 800 Ma. Estas idades foram
interpretadas como idade do rifteamento
responsável pelo afinamento do embasamento
e, pela sedimentação do Grupo Ceará que
representaria uma sequência plataformal de
margem passiva (Arthaud, 2008). Idades U/Pb
convencional em zircão de cerca de 750 e 770
Ma em rochas metavulcânicas básicas e ácidas
intercaladas nos metassedimentos do Grupo
Ceará, corroboram com a interpretação anterior
(Arthaud, op. cit.).
A Suíte Madalena e a Unidade Algodões
são unidades que registram segmento crustal
Paleoproterozoico, entre 2,11-2,2 Ga (Martins,

2000; Castro, 2005; Arthaud et al., 2008), no
Domínio Ceará Central. A primeira consiste de
uma associação de rochas dioríticas, intrusivas
no Complexo Cruzeta, enquanto a Unidade
Algodões é composta por uma sequência
metavulcanossedimentar,
com
frequentes
anfibolitos, associados a ortognaisses de
composições granítica a granodioríticas.
O Complexo Tamboril-Santa Quitéria
constitui uma associação ígnea/anatética já
reconhecida em mapeamentos anteriores
(Campos et al. 1976; Braga et al. 1977; Cavalcante
et al. 1983). Apresenta como característica
marcante a intensa migmatização associada à
presença de grande volume e granitos anatéticos
e de restitos constituídos, essencialmente, por
anfibolitos e rocha calciossilicáticas (Almeida et
al., 2008), com de registros de deformação sin a
tardi magmáticas (Arthaud et al., 2008).
De acordo com Fetter (1999) dados
geocronológicos indicam que a evolução do
Complexo Tamboril-Santa Quitéria ocorreu no
Neoproterozoico. Idades U-Pb em zircões de
rochas Granitoides do complexo apresentam
variação em torno de 660 a 614 Ma (Fetter et
al., 2003; Brito Neves et al., 2003). Fetter et
al., (2003), com base em dados petrograficos e
isotópicos, inferiu que o complexo representaria
um arco magmático desenvolvido em ambiente
continental, principalmente, entre 0,66 - 0,59
Ga.
Costa et al. (2010) sugerem que o grande
volume magmático poderia teria sido gerado em
ambiente sin-colisional continental, em processo
de slab breakoff, com fase pré-colisional entre
0,80 - 0,65 Ga (Araújo et al., 2010; Costa et al.,
2010) e a sin entre 0,64 - 0,62 Ga (Costa et al.,
2010).
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3 – UNIDADES LITOESTRETIGRÁFICAS E ASPECTOS PETROGRÁFICOS
3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

quartzo e pegmatóides e diques intermediários);
b) Grupo Ceará (quartzitos basais, xistos diversos
A Folha Ipueiras (SB.24.V-A-VI) foi e filitos); c) Complexo Caicó (domínio gnáissico
mapeada em escala de 1:100.000 por Barbosa e migmatítico incluindo lentes de quartzito), d)
et al., (1977), no âmbito do Projeto Crateús. Complexo Tamboril-Santa Quitéria (complexo
O mapa geológico do Estado do Ceará, escala migmatítico, localmente com predomínio de
1:500.000 de Cavalcante et al., (2003) constitui a granitoides) e, e) Rochas plutônicas granulares.
atual síntese do conhecimento do Estado.
A área seria ainda constituída na porção da Bacia
Barbosa et al., (1977) agruparam o do Parnaíba por rochas sedimentares Siluro–
embasamento pré-cambriano indiferenciado Devonianas da Formação Serra Grande, atual
em cinco unidades principais: a) Diques ácidos e Grupo Serra Grande, e por coberturas Térciohiperácidos (granitos filonianos, riolitos, veios de Quaternárias (Fig. 3.1).

Figura 3.1. Mapa geológico da Folha Ipueiras (Barbosa et al.,1977, simplificado).
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Figura 3.2 - Mapa geológico, perfil e coluna estratigráfica da Folha Ipueiras

No trabalho de Cavalcante et al., (2003)
foi individualizado um domínio de migmatitos
paraderivados incluindo ortognaisses ácidos,
rochas metabásicas e lentes quartzíticas
(Unidade Canindé), pertencente ao Complexo
Ceará (Proterozoico Indiviso-PP). Um domínio
predominantemente
granito-migmatítico
foi associado ao Complexo Tamboril-Santa
Quitéria (Neoproterozoico - NP). Grande parte
da área que continuou indiferenciada, sendo
denominada Unidade Canindé Indivisa, com
idade proterozoica indivisa (PPNPcc).

O Complexo Ceará de idade paleoproterozoica,
seria constituído por uma associação de
gnaisses e migmatitos, predominantemente
paraderivados, e subdividido nas unidades
Canindé, Independência, Quixeramobim e
Arneiróz. Novas informações de geocronologia
revelaram que pelos menos parte dos
metassedimentos do Complexo Ceará é do
Neoproterozoico (Arthaud, 2007). Portanto,
uma mudança no léxico estratigráfico ocorreu
com intuito de separar as rochas supracrustais
neoproterozoicas (e.g., Unidade Independência)
daquelas com idade ainda indefinida (e.g.,
3.2 - UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS Unidade Canindé). Para tanto, foi proposto que
o Complexo Ceará englobasse somente unidades
Nos itens a seguir são descritas as Neoproterozoicas, enquanto que a Unidade
unidades litoestratigráficas cartografadas no Canindé (Paleoproterozoico?) fosse denominada
presente mapeamento (Fig. 3.2). De forma de Complexo Canindé do Ceará (Torres et al.,
sucinta são também apresentados aspectos 2008) (Folha Quixadá; SB.24-V-B, 1:250.000) e
posicionada no Proterozoico Indiviso.
petrográficos dos principais litotipos.
De acordo com Torres et al., (2008) o
Complexo
Ceará é composto por dois domínios
3.2.1. Complexo Ceará (PRcc)
principais: um composto predominantemente
Esta associação de rochas foi inicialmente por rochas paraderivadas, representado por
denominada por Cavalcante et al., (2003), no biotita gnaisses e migmatitos, e outro com
Mapa geológico do Estado do Ceará, de Unidade predomínio de ortognaisses granodioríticos/
Canindé, esta pertencente ao Complexo Ceará. tonalíticos. Para o domínio ortoderivado dados
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geocronológicos, forneceram idades U-Pb em
torno de 2.1 Ga e idades TDM entre 2.3-2.4
Ga, que atribuem a este uma assinatura juvenil
(Hackspacher et al., 1990; Fetter et al., 2000;
Castro, 2005). Para o domínio paraderivado são
poucos, com a exceção de algumas idades TDM
em torno de 2.3-2.4 Ga (Fetter, 1999).
Regionalmente, o Complexo Ceará
abrange grande parte da porção NE do Domínio
Ceará Central. Na Folha Ipueiras esta unidade
corresponde a 15% da área mapeada. Aflora em
faixa estruturada a oeste da Zona de Cisalhamento
de Tauá e, em corpo de menor proporção no centro
sul da folha. Prevalece biotita gnaisses bandados,
em parte migmatíticos, de origem paraderivada e,
subordinadamente ocorrem ortognaisses, lentes
de anfibolitos, quartzitos e metacalcários.

frequentemente com estrutura estromática,
por vezes dobrada. Exibem leucossomas de
composição quartzo-feldspática e paleossomas
enriquecidos em máficos, de granulação levemente
mais fina que as faixas félsicas. Termos miloníticos
são comuns, notadamente em áreas afetadas pelas
zonas de cisalhamento de Tauá e Segredo.
Em seções delgadas exibem texturas
granoblásticas e miloníticas, marcadas pela alternância
de bandas ou faixas de composição quartzo-feldspática
com bandas máficas compostas essencialmente por
biotita e, em quantidade subordinada anfibólio (Fig.
3.3b). Os acessórios são granada, apatita, titanita, zircão
e opacos. Nos milonitos as faixas quartzo-feldspáticas
são recristalizadas em subgrãos, se alternam com
quartzo estirado tipo ribbons ou flasers e, com faixas
ricas em biotita.
O plagioclásio presente é xenoblástico, por
3.2.1.1. Gnaisses e migmatitos
vezes alongado. Altera-se para argilominerais e,
paraderivados
pode conter inclusões de quartzo, biotita, zircão,
granada, titanita e apatita. Cristais de quartzo são
Os gnaisses e migmatitos de origem anédricos, apresentam recritalização em subgrãos
paraderivada são rochas mesocráticas de e extinção ondulante. Biotitas lamelares e tabulares
coloração cinza, granulação fina a média, de podem estar associadas ou não a cristais de
comumente com elevado grau de alteração anfibólio. Quando secundárias, são formadas a
intempérica. Apresentam como composição partir da desestabilização do anfibólio (hornblenda)
básica: biotita, quartzo, feldspato e anfibólio, e, normalmente formam finos cordões.
podendo ocorrer granada e sillimanita em
percentual variado (Fig. 3.3a). São rochas 3.2.1.2. Gnaisses ortoderivados
com protólitos pelíticos, metamorfizadas em
condições de fácies anfibolito médio a alto.
Gnaisses ortodevivados são rochas
Os migmatitos são bandados (metatexitos) mesocráticas de coloração cinza, granulação média,

Figura 3.3. Aspecto macro e micro de rochas para e ortodevivadas do Complexo Ceará (a) Sil-grt gnaisse com lineação
de sillimanta bem desenvolvida (IB414-304831, 9456825); (b) Seção delgada de milonito paraderivado (IB522-304205,
9450322;LP-Ob. 10x); (c) Biotita ortognaisse milonitizado (IB427-326642, 9447330); (d) Detalhe da textura granoblástica
de hbl-bt ortognaisse (IB670-303323, 9447117; LN-Ob. 10x)
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classificados como biotita ortognaisses e hornblendabiotita ortognaisses (Fig. 3.3c). São rochas
metamorfizadas em condições de fácies anfibolito,
com protólitos plutônicos de composição tonalítica.
Em seção delgada apresentam textura
granoblástica, são compostos por plagioclásio,
quartzo, feldspato potássico, biotita, hornblenda
e piroxênio, tendo como fases acessórias titanita,
apatita, e zircão (Fig. 3.3d). Argilominerais e
clorita ocorrem como produtos de alteração.
O plagioclásio (andesina) está presente
em cristais hipi a xenoblásticos, frequentemente
mirmequíticos, contendo inclusões de biotita,
quartzo e zircão. O feldspato potássico (microclina)
mostra-se xenoblástico, podendo apresentar
maclas deformadas. Raramente ocorre em cristais
pertíticos. O quartzo forma cristais anédricos,
alongados, com extinção ondulante, localmente
recristalizado em subgrãos. O anfibólio presente é
a hornblenda, que ocorre em cristais prismáticos,
alguns alongados. O piroxênio (hedembergita)
ocorre como cristais anédricos e, aparentemente
altera-se para anfibólio. A biotita apresenta-se
como cristais orientados tabulares e lamelares,
em associação com o anfibólio e piroxênio.

cremeesbranquiçadacomaltograudeintemperismo,
de granulação fina a média e, metamorfizadas em
condições de fácies xisto verde a anfibolito baixo.
Ao microscópio apresentam textura granoblástica,
são compostos essencialmente por quartzo, tendo
muscovita em quantidade subordinada e, zircão
como acessório. O quartzo forma cristais anédricos,
estirados e com extinção ondulante, sendo comum
lamelas de muscovita entre cristais.

3.2.1.5. Metacalcários
Metacalcários ocorrem na forma de lentes
com dimensões métricas, comumente paralelizadas a
foliação dos gnaisses do Complexo Canindé do Ceará.
Estas lentes, localmente conhecidas como cordões
de pedra, são exploradas para fabrição de cal e, com
utilização na construção civil. São rochas de textura
sacaroidal, coloração cinza esbranquiçada, granulação
fina a média, metamorfizadas em fácies anfibolito. Em
seção delgada exibem textura granoblástica, sendo os
mármores puros compostos essencialmente por calcita,
e os mármores impuros por calcita, brucita e clorita.

3.2.2. Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(NP3tsq)

3.2.1.3. Anfibolitos

Na Folha Ipueiras o Complexo TamborilSanta Quitéria é uma associação granito-migmatítica
que abrange diatexitos, metatexitos e granitoides,
gnaissificados ou não. Predominantemente são
rochas de composição granítica a granodiorítica,
ocorrendo de forma secundária metagabros,
metadioritos e metatonalitos. Esta constitui uma
associação similar às já descritas por Fetter et al.,
(2003), Castro (2005), Cavalcante et al., (2003),
Santos et al., (2007) e Torres et al., (2007).
Para esta área o mapeamento resultou
na individualização de quatro unidades principais,
atribuídas ao complexo: i) Diatexitos (NP3tsd), ii)
Granitoides Santa Quitéria (NP3γtsq), e iii) Diorito
Boi (NP3δtsd) e, iv) Metadiorito Xavier (NP3δtsdx).
A separação do complexo em unidades
com predomínio de Diatexitos e dos Granitoides
Santa Quitéria trata-se de uma proposição de
Torres et al., (2007) por ocasião do mapeamento
da Folha Quixadá (1:250.000).
Na Folha Crateús Costa (2013) denominou
como Metadiorito Xavier as rochas mais primitivas
do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, com idade
U-Pb de 618 Ma, que afloram como corpos alinhados

Rochas anfibolíticas ocorrem como lentes
na unidade gnáissica do Complexo Canindé do
Ceará e, não tendo sido individualizadas no presente
mapeamento. Mesoscopicamente são rochas de
coloração cinza escura, compostas por anfibólio e
felsdpato. Geralmente são foliadas e, finamente
granuladas. Ao microscópio apresentam textura
granoblástica a nematoblástica. A composição
essencial é anfibólio (tremolita) e plagioclásio,
tendo em quantidade subordinada clinopiroxênio
e minerais opacos como acessórios. O anfibólio
(tremolita) contém muitas vezes inclusões ou restos
de clinopiroxênio, que indicam origem a partir
deste. Opacos são raros, inclusos em anfibólio,
clinopiroxênio e plagioclásio na forma de cristais
anédricos.

3.2.1.4. Quartzitos
A oeste da Zona de Cisalhamento de Tauá,
nas proximidades de Nova Russas, destacam-se
pequenas elevações de quartzito, no formato de
cristas alongadas. Tratam-se de rochas de coloração
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segundo a direção NW-SE, sendo o mais expressivo 3.2.2.1.1. Rochas Graníticas
localizado na Fazenda Xavier. Estas rochas haviam
sido reconhecidas regionalmente por (Fetter et al.,
Os diatexitos e granitoides desta unidade
2003; Teixeira, 2005; Santos et al., 2007). No presente são representados predominantemente por
trabalho é adotada a terminologia Metadiorito Xavier. monzogranitos, e subordinadamente por
granodioritos. Variam de cinza claros a rosados,
3.2.2.1. Diatexitos (NP3tsd)
apresentando texturas granulares e porfiríticas
(Fig. 3.4a). As rochas podem ser isotrópicas, exibir
A Unidade Diatexitos (NP3tsd) abrange foliação incipiente e, por vezes, são milonitizadas.
cerca de 32% da área mapeada, aflorando
Em seções delgadas exibem texturas
em toda porção porção central da folha. Esta granoblásticas, porfiroblásticas e miloníticas, sendo
unidade constitui um domínio granítico- metamorfizados em condições de fácies anfibolito.
migmatítico composto por fases anatéticas Apresentam mineralogia básica composta por
(diatexitos e granitoides) de composição granítica feldspato potássico, plagioclásio e quartzo (Fig.
a granodirorítica, associado a biotita gnaisses 3.4b), tendo biotita como máfico principal. Os
migmatizados (metatexitos), de estrutura principais acessórios são opacos, zircão e apatita,
estromática e dobrada. Os diatexitos comumente eventualmente allanita, titanita e monazita.
são rosados, com estruturas nebulítica a schlieren.
O feldspato potássico (pertita e microclina)
Apresentam característica metaluminosa a apresenta-se invariavelmente xenomórfico, inalterado,
levemente peraluminas e afinidade cálcio-alcalina e com maclas deformadas. Em termos porfiríticos
de alto-K.
os maiores cristais atingem 1.2 cm, com frequente

Figura 3.4 - Aspectos mesoscópicos e seções delgadas dos principais litotipos aflorantes na Unidade Diatexítica do
Complexo Tamboril-Santa Quitéria: (a) Monzogranito equigranular (IB593- 326090, 9501988); (b) Monzogranito foliado
(IB543-318302, 9458695; LP-Ob. 2,5x); (c) Biotita-hornblenda gnaisse (IB316- 299012,9454319); (d) Anfibólio-biotita
gnaisse migmatizado (IB528- 303024,9453664; LN-Ob. 2,5x); (e) Ortognaisse porfirítico milonitizado (IB513-301687,
9488945); (f) Granito porfíritico milonitizado (IB209-322699, 9484415; LP-Ob. 2,5x).
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recristalização de grãos em suas bordas. O plagioclásio
(albita-oligoclásio) varia de hipi a xenomórfico.
Em rochas milonitizadas são grãos arredondados,
alongados, por vezes rotacionados, e recristalizados
em subgrãos. Podem exibir feições tais como bordas
albitizadas, zoneamento, fraturas e curvamento de
maclas. Quartzo são anédricos, por vezes, alongados
e ainda recristalizados em subgrãos. Apresentam
extinção ondulante, e eventualmente, lamelas de
deformação. Podem formar ribbons e flasers. A biotita
ocorre comumente associada a opacos (magnetitailmenita), como cristais lamelares e tabulares, formando
finos cordões nos termos deformados.
Em seções delgadas exibem texturas
granoblásticas, porfiroblásticas e miloníticas, sendo
metamorfizados em condições de fácies anfibolito.
Apresentam mineralogia básica composta por
feldspato potássico, plagioclásio e quartzo (Fig.
3.4b), tendo biotita como máfico principal. Os
principais acessórios são opacos, zircão e apatita,
eventualmente allanita, titanita e monazita.
O feldspato potássico (pertita e microclina)
apresenta-se invariavelmente xenomórfico, inalterado,
e com maclas deformadas. Em termos porfiríticos
os maiores cristais atingem 1.2 cm, com frequente
recristalização de grãos em suas bordas. O plagioclásio
(albita-oligoclásio) varia de hipi a xenomórfico.
Em rochas milonitizadas são grãos arredondados,
alongados, por vezes rotacionados, e recristalizados
em subgrãos. Podem exibir feições tais como bordas
albitizadas, zoneamento, fraturas e curvamento de
maclas. Quartzo são anédricos, por vezes, alongados
e ainda recristalizados em subgrãos. Apresentam
extinção ondulante, e eventualmente, lamelas de
deformação. Podem formar ribbons e flasers. A biotita
ocorre comumente associada a opacos (magnetitailmenita), como cristais lamelares e tabulares, formando
finos cordões nos termos deformados.

Em seções delgadas predominam texturas
granoblásticas a miloníticas, sendo ainda possíveis
arranjos granolepidoblásticos a granonematoblásticos.
A mineralogia essencial é composta por plagioclásio,
feldspato potássico e quartzo, com alternância entre
anfibólio e biotita como máfico principal (Fig. 3.4d).
Titanita, opacos, apatita, zircão, allanita e monazita
ocorrem como acessórios. Faixas compostas por
quartzo e feldspato (pertita e microclima) são comuns.
Os gnaisses exibem plagioclásio (albitaoligoclásio-andesina) e feldspato potássico (pertita e
microclina) normalmente xenoblásticos. Em termos
milonitizados o feldspato forma porfiroclastos
alongados e arredondados, e recristalizados
em subgrãos. Quartzo são cristais anédricos,
com extinção ondulante, e eventualmente com
lamelas de deformação. Exibem recristalização em
subgrãos, e forte estiramento chegando a formar
flasers. A biotita ocorre predominantemente em
cristais lamelares, orientados, associados ou não a
anfibólio (hornblenda).

3.2.2.2.3. Augen Gnaisses
Rochas de coloração cinza, milonitizadas,
finamente granuladas onde se destacam
porfiroclastos ocelares de feldspatos de coloração
esbranquiçada a rosada, com dimensões
variando de 1 a 3 cm (Fig. 3.4e). São rochas
foliadas, metamorfizadas em condições de fácies
anfibolito, com protólitos ígneos plutônicos de
composição granítica e granodiorítica.
Ao microscópio exibem textura milonítica
marcada pela presença de porfiroclastos ocelares
de feldspato envoltos em matriz quartzo feldspática,
recristalizada em subgrãos. Compõem ainda a
mineralogia essencial biotita, e eventualmente,
anfibólio (hornblenda). Opacos, apatita, titanita,
zircão, allanita e monazita são os principais acessórios.
Os augens são constituídos por porfiroclastos
de feldspato potássico (microclina e pertita) e de
plagioclásio. Na matriz, o feldspato ocorre em cristais
menores, por vezes, recristalizados em subgrãos (Fig.
3.4f). Feições como rotação de cristais, encurvamento
de maclas e fraturamento de grãos são comuns. O
quartzo ocorre como cristais anédricos, alongados
com extinção ondulante e, eventualmente, lamelas
de deformação. Recristalizam-se em subgrãos, e
formam ribbons. A biotita predomina em lamelas
orientadas, formando finos cordões juntamente com
epidoto, apatita e titanita.

3.2.2.1.2. Ortognaisses
Os gnaisses desta unidade são rochas
mesocráticas com tons variegados de cinza, de
granulação fina a média, metamorfizadas em
condições de fácies anfibolito. São classificadas como
biotita, biotita-hornblenda e hornblenda-biotita
ortognaisses (Fig. 3.4c). Apresentam protólitos
ígneos plutônicos, de composição monzogranítica
e granodiorítica, no caso dos primeiros, e diorítica
a quartzo diorítica para as rochas com variação no
percentual entre biotita e hornblenda.
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3.2.2.2. Granitoides Santa Quitéria
(NP3γtsq)

A forma de ocorrência mais comum para
os ortognaisses são lajedos, de médio a grande
porte. Chegam a formar pequenas elevações,
Os Granitoides Santa Quitéria (NP3γtsq) principalmente, nas localidades de Bálsamo e da
afloram na porção central da folha, e abrangem cerca Faz. Lagoa Nova, cujos topos exibem aspectos
de 10% da área. Constituem núcleos na unidade tabulares (Fig. 3.5d). Este arranjo de lajedos
dominantemente diatexítica (NP3tsd) do Complexo tabulares, característico das rochas do complexo
Tamboril-Santa Quitéria. A unidade é composta por como um todo, é reflexo da estruturação em
rochas de composição granítica, quartzomonzonítica baixo ângulo de mergulho da foliação (Sn).
Ao
microscópio
são
rochas
e monzodiorítica, com característica metaluminosa
essencialmente constituídas por feldspato
e afinidade cálcio-alcalina de alto-K.
Como litotipo dominante tem-se potássico, plagioclásio e quartzo. A biotita é o
um ortognaisse porfirítico, metamorfizado máfico principal e, podem apresentar ou não
em
condições
de
fácies
anfibolito. anfibólio. Opacos, titanita, apatita, zircão, allanita
Caracteristicamente são rochas de coloração e epidoto compõem a mineralogia acessória. As
rosada a cinza, com fenocristais de feldspato texturas variam comumente de granoblásticas
potássico prevalecendo sobre os de plagioclásio. a miloníticas, podendo apresentar termos não
Os pórfiros são subedrais a arredondados, com deformados (textura granular).
Plagioclásio (albita-oligoclásio-andesina)
dimensões médias de 1-2cm (Fig. 3.5a), envoltos
por matriz de granulação fina a média, composta e K-feldspato (microclina e pertita) estão
por feldspato, biotita, anfibólio e quartzo. presentes como porfiroclastos, apresentando
Quando milonitizados, os ortognaisses exibem dimensões de até 1,5 cm. Formam cristais
deformação impressa tanto na matriz quartzo- hipi a xenoblásticos, ovalados ou alongados,
feldspática, quanto nos pórfiros ocelares, que orientados, e por vezes rotacionados (Fig. 3.6a).
assumem aspecto sigmoidal (Fig. 3.5b). Porções O feldspato compõe ainda a matriz, em cristais
máficas compostas por anfibólio e biotita, menores, e recristalizados em subgrãos. Cristais
com formas alongadas e bordas irregulares, de quartzo são anédricos, recristalizados em
geralmente concordantes com a foliação, sugerem subgrãos. Apresentam extinção ondulante,
presença de restos de paleossoma nos diatexitos lamelas de deformação e chegam a formar
(Fig. 3.5c). Bolsões de rochas calciossilicáticas são ribbons (Fig. 3.6b). Lamelas orientadas de
biotita ocorrem normalmente associadas à
observados com relativa frequência.

Figura 3.5 - (a) Aspecto de campo do ortognaisse porfirítico (IB375-321401, 9475596), (b) e do litotipo com forte
milonitização (IB376-320962, 9475502).(c) Restos de paleossoma em ortognaise porfirítico, com foliação sub horizontal
(IB360-333060, 9466580, foto em planta). (d) Elevação com superfície tabular (formato indicado pela linha tracejada)
em área de afloramento do ortognaisse porfirítico (IB545 - 317860, 9473212).
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Figura 3.6 – Seções delgadas de ortognaisses miloníticos, com detalhe para (a) porfiroclasto de plagioclásio (Pl)
rotacionado em matriz com intensa deformação (IB376-320962, 9475502; LP-Ob. 2,5x), e (b) Alternância de faixas
de quartzo ribbons, com lamelas de deformação e extinção ondulante, em matriz quartzo feldspática recristalizada
em subgrãos (IB21- 316697, 9455494; LP-Ob. 2,5x).(c,d) Aspecto de campo e lâmina delgada de rocha calciossilicática,
bandada, associada aos Granitoides Santa Quitéria (IB398- 321581, 9462101; LN-Ob. 10x).

titanita, opacos e ao anfibólio, quando presente.
Formam faixas descontínuas, e finos cordões
que contornam os porfiroclastos de feldspato
em rochas deformadas.
Rochas calciossilicáticas são observadas
em associação tanto com a Unidade Diatexítica,
quanto com os Granitoides do Complexo TamborilSanta Quitéria. Afloram como blocos, raramente
como lajedos de pequeno porte, sendo que a
representação cartográfica deste litotipo, na
presente escala de trabalho (1:100.000), não é fiel.
Em amostras de mão são rochas
de granulação fina, coloração cinza a cinza
esverdeada e, constituídas por feldspatos,
anfibólio e piroxênio. Apresentam foliação
incipiente (Fig. 3.6c), por vezes são bandadas.
Ao microscópio exibem textura granoblástica
a
granonematoblástica,
são
compostas
essencialmente por plagioclásio, clinopiroxênio
e anfibólio, tendo titanita, apatita e opacos como
fases acessórias (Fig. 3.6d). O metamorfismo é

de fácies anfibolito médio, e têm como protólitos
rochas sedimentares.
Os litotipos bandados são caracterizados
pela alternância de bandas compostas por
plagioclásio e feldspato potássico, e faixas
com anfibólio e clinopiroxênio. O plagioclásio
(oligoclásio,
andesina)
é
normalmente
xenoblástico, com inclusões de clinopiroxênio,
apatita e opacos. Quando presente, cristais de
feldspato potássico (microclina) exibem sua
macla característica deformada. Cristais de
clinopiroxênio (diopsídio/hedenbergita) são
prismáticos, por vezes alongados, e mostram
passagem gradativa para anfibólio. Contém
geralmente inclusões de opaco (ilmenita) e
titanita. O anfibólio (hornblenda) ocorre como
cristais prismáticos e colunares, por vezes
alongados e orientados. Alguns cristais mostram
características secundárias de substituição/
alteração dos piroxênios.

3.2.3. Diorito Boi (NP3δtsd)

marrom, sendo que a exposição mais expressiva
ocorre em Ipaporanga, aonde formam lajedos
Gabros
e
microgabros
ocorrem rasteiros de médio porte associados a blocos
associados à Unidade Diatexítica do Complexo e matacões (Fig. 3.7a). Macroscopicamente
Tamboril-Santa Quitéria. Em imagens de sensores são rochas melanocráticas de coloração cinza
remotos formam corpos alinhados segundo a escura. Apresentam baixo grau de alteração,
direção NW-SE. Em campo afloram como blocos são isotrópicas, de granulação fina a média e,
soltos associados a solo de coloração creme a constituídas por plagioclásio e piroxênio.
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Em lâmina delgada exibem textura
subofítica, são compostas essencialmente por
plagioclásio e piroxênio, tendo em quantidade
subordinada olivina e minerais opacos. O
plagioclásio (labradorita) está presente em
cristais ripiformes, envolvendo cristais de
piroxênio (Fig. 3.7b).
Cristais de piroxênio são representados
pelo ortopiroxênio (hipertênio) e pelo
clinopiroxênio (augita-diopsídio) e, mostramse comumente em processo de alteração para
anfibólio e biotita parda. Minerais opacos
(magnetita) ocorrem inclusos e associados ao
piroxênio, à biotita e anfibólio.

foram metamorfizados em fácies anfibolito.

3.2.4. Granito Nova Russas (NP3eγt3nr)

A unidade denominada Granito Nova
Russas, já referenciada por Torres et al., (2007),
como Serrote Gado Bravo, aflora no limite leste
da Folha Ipueiras, delineando um corpo em
forma de gota invertida com eixo maior N-S,
com dimensões de batólito. Representa cerca
de 8% da área e, em termos composicionais
agrupa rochas graníticas, granodioríticas e
quartzomonzoníticas, de coloração cinza a cinza
clara, granulação média, com grau de alteração
bastante variado. Predominantemente são
rochas porfiríticas, com fenocristais de feldspato
3.2.4. Metadiorito Xavier (NP3δtsdx)
euedrais a subedrais, comumente zonados, em
Esta unidade é composta por média com 1 a 2 cm. Exibem textura isotrópica
metaquartzo dioritos (Fig. 3.7c) e quartzo na porção central do corpo (Fig. 3.8a), sendo
dioritos, frequentemente com enclaves descritos termos proto a milonitizados,
magmáticos microgranulares. Percentualmente sobretudo em porções afetadas pela Zona de
representa menos de 1% da área mapeada, Cisalhamento de Tauá (Fig. 3.8b). Sua forma de
mas possui continuidade para Folha Crateús. ocorrência mais comum são lajedos rasteiros de
Caracteristicamente são rochas mesocráticas de médio a grande porte, nos quais são amplamente
coloração cinza, com granulação fina a média, observados enclaves máficos magmáticos, com
com textura variando de isotrópicas a foliadas. formas variáveis entre arredondadas a ovais e
Apresentam composição metaluminosa com dimensões centimétricas a decimétricas.
tendência cálcio-alcalina de baixo potássio.
Ao microscópio são rochas constituídas
Essencialmente são compostas por plagioclásio e essencialmente por plagioclásio, feldspato
hornblenda, sendo este o máfico principal (Fig. 3.7d). potássico e quartzo. A biotita constitui o máfico
Subordinadamente apresentam biotita e quartzo. principal, ocorrendo com frequência associada
Os termos deformados tem protólitos ígneos e, a cristais de anfibólio (hornblenda). Titanita,

Figura 3.7 - Exposição (a) e seção delgada (b) do microgabro aflorante na localidade de Ipaporanga (IB31- 304936,
9457640; LP-Ob. 2,5x). (c) Amostra do metaquartzo diorito da Unidade Xavier e, (d) Fotomicrografia com detalhe de
textura granoblástica, composta essencialmente por plagioclásio e anfibólio (IB420- 321581, 9462101; LN-Ob. 10x).
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Figura 3.8 - (a) Amostras do granito isotrópico porfirítico Nova Russas (IB628-331460, 9492788); e (b) Granito
protomilonitizado com porfiroclastos euedrais a subedrais, por vezes rotacionados (IB06-333184, 9454717); (c) Seção
delgada de biotita granodiorito isotrópico porfirítico (IB106-333060, 9466580; LP-Ob. 2,5x); (d) Lâmina de granodiorito
milonitizado com porfiroclastos de plagioclásio (Pl) e de feldspato potásico (Kfs) em matriz qz- feldspática recristalizada
em subgrãos (IB601- 330616, 9460755; LP-Ob. 2,5x).

opacos, apatita, zircão, epidoto, allanita e
monazita compõem a mineralogia acessória.
Os produtos de alteração mais comuns são
argilominerais, clorita, epidoto e carbonato.
Em termos texturais, as rochas isotrópicas
desta unidade são granulares e porfiríticas,
enquanto termos deformados exibem texturas
granoblásticas a miloníticas.
O plagioclásio (albita-oligoclásio) e o
feldspato potássico podem ocorrer tanto como
fenocristais em rochas não deformadas (Fig.
3.8c), ou como porfiroclastos em presença de
deformação (Fig. 3.8d). Compõem ainda a
matriz como cristais menores, e recristalizados
em subgrãos. O quartzo ocorre em cristais
anédricos, muitas vezes alongado e recristalizado
em subgrãos. Extinção ondulante e lamelas de
deformação são comuns.
Enclaves magmáticos presentes no
Granito Nova Russas constituem rochas de
coloração cinza escuro, granulação fina a média,
compostas essencialmente por plagioclásio,
anfibólio e biotita. Exibem comumente, além de
aglomerados de anfibólio e biotita, pontuações
rosadas e brancas de feldspato, bem como
cristais bem desenvolvidos de plagioclásio,
feldspato potássico e quartzo (Figs. 3.9a,b).
Resultados de análises químicas
posicionam os enclaves como rochas
metaluminosas e ultrapotássicas, representadas

por
monzonitos,
quartzo-monzonitos,
monzodioritos e sienitos. Já análises em seções
delgadas indicam que os enclaves ficariam
melhores representados por dioritos e quartzodioritos, sendo que seu posiciamento nos campos
anteriormente citados pode ser justificado pela
presença frequente de feldspato potássico,
mineral abundante no granito hospedeiro. Esta
contaminação pode ter ocorrido pela interação
entre os magmas ácido do granito e o básico a
intermediário, dos enclaves.
Ao microscópio são rochas com texturas
que variam de intergranular a porfirítica e
glomeroporfirítica. A mineralogia essencial é
formada por plagioclásio e anfibólio, tendo em
quantidade subordinada feldspato potássico,
quartzo e biotita. Os minerais acessórios mais
comuns são apatita e titanita, enquanto zircão
e opacos ocorrem eventualmente. Nos termos
com textura porfirítica, destacam-se, numa
matriz fina, constituída, essencialmente, por
plagioclásio e anfibólio, grandes cristais de
plagioclásio, feldspato potássico e quartzo,
provavelmente oriundos do granito hospedeiro.
Nos litotipos com textura glomeroporfirítica,
além destes megacristais, ocorrem aglomerados
de anfibólio, por vezes, associados à biotita.
O plagioclásio (oligoclásio-andesina)
ocorre em cristais anédricos e subédricos (Fig.
3.9c), com alteração para argilominerais. Podem
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Figura 3.9 - (a,b) Enclaves microgranulares máficos apresentando inclusões de cristais de feldspato (IB615 - 331858,
9492179); e (c) Micrografia em enclave (diorito), destacando concentrações de anfibólio e cristais mais desenvolvidos de
plagioclásio, provavelmente oriundos do granito hospedeiro (IB613- 331937, 9481102; LP-Ob. 2,5x); (d) Seção delgada
em enclave de diorito, mostrando aglomerados de anfibólio (Amp) em matriz composta por plagioclásio e anfibólio,
com biotita em quantidade subordinada (IB606- 330616, 9460755, LN-Ob. 2,5x).

conter inclusões de anfibólio, apatita, titanita,
e raros zircões. Cristais de feldspato potássico
(microclina) são xenomórficos, livres de alteração
ou levemente alterados. Contém inclusões
de biotita, anfibólio, plagioclásio e apatita.
O anfibólio é representado pela hornblenda,
e frequentemente forma aglomerados de
pequenos cristais (Fig. 3.9d). O quartzo ocorre
como cristais anédricos, com extinção ondulante,
podendo exibir inclusões de anfibólio, biotita,
titanita e apatita. A biotita primária é associada
ao anfibólio, e na sua forma secundária, formase a partir da desestabilização deste. Algumas
vezes, altera-se para clorita.

arredondados (stocks) afloram próximos à borda
da Serra Grande/Ibiapaba (Fig. 3.10a), intrudidos
na Unidade Diatexítica do Complexo TamborilSanta Quitéria. Constituem rochas de granulação
fina à média, com coloração cinza clara a
rosada, sendo classificadas como tonalitos e
monzogranitos (Fig. 3.10b).
Em seções delgadas os termos
indeformados apresentam textura granular,
enquanto os monzogranitos (metagranitos)
são granobláticos. Os tonalitos são constituídos
essecialmente por plagioclásio e quartzo, apresentando
feldspato potássico em quantidades subordinadas
e, biotita como máfico dominante. Opacos, zircão e
apatita são os acessórios identificados.
3.2.5. Granito Serra do Picote (eγ4sp)
Os metagranitos são compostos
essencialmente por plagioclásio, quartzo e
Corpos graníticos em forma de morrotes feldspato potássico. A biotita forma lamelas

Figura 3.10 - (a) Morrote de tonalito com formato simétrico. Notar ao fundo escapa da Serra Grande/Ipiapaba (IB473 296512, 9470936); e (b) Aspecto de campo do monzogranito (IB451- 296963, 9473091).
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finas orientadas e, apesar de ocorrer em baixa
percentagem, trata-se do máfico dominante.
Os acessórios são opacos, apatita e zircão. A
deformação, ocorrida em fácies anfibolito, é
marcada pela presença de cristais de quartzo
estirados e com extinção ondulante, recritalização
em subgrãos de quartzo e feldspatos.

das três formações nesta área.

3.2.6.1. Grupo Serra Grande - Formação Ipu
(Ssgi)
As rochas sedimentares que constituem
o Grupo Serra Grande representam cerca de
30% da área. A Formação Ipu corresponde a
aproximadamente 1% deste total, aflorando de
forma restrita a uma estreita faixa na escarpa
leste da bacia, entre as localidades de Caranguejo
e Jorge. Sua melhor exposição localiza-se na
estrada de Ipueiras-Matriz, aonde forma cortes
de estrada com altura média de 15m (Figs
3.11a,b).
O pacote é constituído por arenito
fino, bem selecionado, de coloração creme
esbranquiçado, podendo apresentar níveis
conglomeráticos centimétricos, com seixos
de quartzo arredondados. Associado ao
arenito ocorre conglomerado suportado por
matriz arenosa, de coloração cinza clara, com
fragmentos variando de grânulos a seixos. Os
seixos sao mais numerosos, apresentam formas
subangulosas a subarredondadas e dimensões de
até 5 cm (Fig 3.11c). Na maioria são constituídos
por quartzo e, subordinadamente, por rochas
calciossilicáticas, gnaisses, cristais ou agregados
de feldspato alterados.

3.2.6. Grupo Serra Grande (Ssg)
O Grupo Serra Grande (Ssg) corresponde
a uma sequência de rochas sedimentares, de
idade siluro-devoniana, da porção inferior da
bacia intracratônica do Parnaíba. Da base para o
topo, o grupo é constituído pelas formações Ipu,
Tianguá e Jaicós.
A borda leste da Bacia do Parnaíba, na
região da Serra Grande/Ibiapapa, é constituída
em sua maioria por arenitos pertencentes à
Formação Jaicós (e.g., Santos & Carvalho 2009;
Pedreira, 2010). Com base em seções geológicas
aproximadamente E-W, Pedreira (2010) explica a
ausência das formações Ipu e Tanguá nas regiões
ocupadas pelas folhas Crateús e Novo Oriente,
pelo afinamento e desaparecimento destas
formações na borda da bacia, enquanto na
parte central da mesma a coluna estratigráfica
seria completa. Entretanto, o mapeamento
sistemático da Folha Ipueiras aponta registros

Figura 3.11 - (a,b) Corte de estrada na subida da Serra Grande/Ibiapaba com sequência formada por conglomerados
da Formação Ipu sotopostos aos argilitos/siltitos da Formação Tianguá. Contato aproximado é indicado pela linha
tracejada. (c) Detalhe do conglomerado matriz suportado e, (d) Camada de siltito/argilito com laminações milimétricas
a centimétricas (IB127-299745, 9491895).
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3.2.6.2. Grupo Serra Grande - Formação
Tianguá (Ssgt)

Estas estrutras são indicativas de ambiente marinho
raso, de acordo com Pedreira (2010). Níveis com
argilito e siltito são de coloração mais avermelhada
ou esbraquiçada (Fig.3.12b), e podem exibir
laminações cruzadas de pequeno porte e marcas
de carga.

No topo do conglomerado da Formação
Ipu ocorre nível composto por argilito e siltito
de coloração creme a marrom, com espessura
centimétrica a métrica, finamente laminado
(Fig.3.11d), que marca o contato entre esta
formação e a Tianguá, sobrejacente. As
duas formações representam um pacote de
granodecrescência ascendente, com granulometria
variando de conglomerado (Fm. Ipu) a silte e argila
(Fm. Tianguá).
Os arenitos, siltitos e argilitos que compõem
a Formação Tianguá perfazem aproximadamente 7%
da área do Grupo Serra Grande. Afloram nos arredores
de Poranga e extendem-se de forma descontínua até
o limite norte da área, na localidade de Nova Fátima.
Frequentemente ocorrem como pequenos lajedos
rasteiros e, mais raramente, formam cortes de estrada
de pequeno a médio porte.
O arenito é fino, de coloração creme a
bege, com alto grau de alteração. Apresenta grãos
bem selecionados, de superfícies foscas e alto
grau de esfericidade. Pode apresentar estruturas
primárias dos tipos marcas de ondas (Fig.3.12a)
e estratificações cruzadas tipo espinha de peixe.

3.2.6.3. Grupo Serra Grande - Formação
Jaicós (Ssgj)
Na Folha Ipueiras as rochas sedimentares da
Formação Jaicós representam aproximadamente
22% da folha mapeada. Consiste no pacote de maior
continuidade lateral, ocorrendo em todo o limite
oeste da área. Normalmente afloram em cotas
elevadas (superiores a 600m), formando estratos
com mergulhos horizontalizados (inferiores a 8°) e,
escarpas verticalizadas (Fig.3.12c).
A unidade é formada predominantemente
por
arenito,
intercalado
com
arenitos
conglomeráticos. O arenito é creme esbranquiçado
de finamente granulado, bem selecionado, com grãos
arredondados e de superfícies foscas. São comuns
superfícies de deflação com grânulos angulosos de
quartzo, com dimensões médias inferiores a 0.5cm,
bem como estratificações cruzadas tabulares de
médio a grande porte (> 1m)- (Fig.3.12d).

Figura 3.12 - (a) Argilitos intercalados com siltitos da Formação Tianguá (IB48 - 287077, 9475245); (b) Marcas de ondas
em arenito da Formação Tianguá (IB 253 -285515, 9474939); (c) Escapa formada por arenito (Fm. Jaicós) na descida da
Serra Grande na localidade de Água Branca de Cima, estrada Araras-Ipaporanga e, (d) Estratificação cruzada de grande
porte em arenito da Formação Jaicós (IB 277 -2983151, 9500423).

32

Geologia e Recursos Minerais da Folha Ipueiras

3.2.7. Depósitos Sedimentares
Inconsolidados (N23c)

3.2.8. Depósitos Aluvionares (Q2a)
Os depósitos de aluvião foram
delimitados a partir de fotointerpretação e
imagens de satélite (ex: Landsat, GEOCOVER).
Ocorrem principalmente ao longo da drenagem
dos rios Acaraú, Diamante, Jatobá e de seus
maiores afluentes.
Constituem depósitos heterogêneos,
variando normalmente de cascalhos a areias e,
de forma mais restrita, argila. Tanto os materiais
mais grosseiros (areia e cascalho) como os mais
finos (argila) são frequentemente lavrados de
forma rudimentar (Lavra garimpeira) e utilizados
nos mercados locais como matéria-prima na
construção civil.

Esta unidade é constituída por
sedimentos inconsolidados de coloração
vermelho-amarelada, de granulometria fina a
média, com composição argilo-arenosa e arenoargilolosa. As coberturas ocorrem próximas à
borda da Serra Grande/Ibiapaba são de fácil
identificação em fotografias aéreas, quando
assumem formas de manchas irregulares sobre
o embasamento cristalino. Em campo, são
frequentemente associadas a depósitos de talus
compostos por blocos e matacões de arenito
e arenitos conglomeráticos, provavelmente
oriundos da Formação Jaicós.
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4 – GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA
4.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

contrário da foliação verticalizada que caracteriza
o domínio afetado pela Tauá, equivale em campo
a uma foliação de baixo ângulo com direção em
torno de WNW-ESSE, observada essencialmente
nas rochas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(CTSQ).

Estruturado durante a colisão brasiliana,
o Domínio Ceará Central (DCC) é aceito como
constituindo um complexo de nappes, com idades
variando entre o Arqueano e o Neoproterozoico.
Após a fase de espessamento, desenvolveramse mega transcorrências dúcteis que conferiram
ao domínio seu arcabouço atual (Arthaud et al.
2004).
O arranjo estrutural da área da Folha
Ipueiras é assinalado, em imagens de sensores
remotos, por dois trends principais. O mais
persistente deles consiste em um traçado
retiforme com orientação NNW-SSE, reconhecido
como Zona de Cisalhamento de Tauá (ZCT).
Esta estrutura de movimentação sinistral, já foi
detalhada entre outros por Arthaud (1986) e
Neves (1989; 1991). A ZCT marca com nitidez o
limite tectônico entre o Granito Nova Russas e as
rochas do Complexo Ceará (Unidade Canindé do
Ceará Central), afetando com menor intensidade
os diatexitos do Complexo Tamboril-Santa
Quitéria aflorantes na porção nordeste da área.
A segunda direção reconhecida é mais sutil, e ao

4.2 - ASPECTOS ESTRUTURAIS,
GEOMÉTRICOS E CINEMÁTICOS DE
FEIÇÕES DÚCTEIS
4.2.1. Foliação e Lineação
A análise do conjunto total de
atitudes evidencia o predomínio de foliação
aproximadamente E-W, com mergulho subhorizontal para N (Fig. 4.1a). No mesmo
diagrama, um espalhamento das isolinhas para
as bordas indica, secundariamente, a presença
de foliação de médio a alto ângulo de mergulho,
com orientação em torno de NNE-SSW. A
lineação apresenta pouca variação em torno da
direção N-S e, caimento médio suave (<10º) para
NNW (Fig. 4.1b).

Figura 4.1 - a) Isolinhas de pólos de foliação indicando predomínio de estruturas de baixo ângulo de mergulho para o
quadrante N; b) Estereograma de lineação com atitude média de 9º para NNW. Dados plotados em rede de SchmidtLambert, com projeção no hemisfério inferior (Programa StereoNet – versão 3.03.; N=número de medidas).

A análise de medidas por unidades
(Fig. 4.2a) possibilitou a identificação padrões
estruturais, e posteriormente inferências sobre
domínios na área. Com base neste procedimento
reconhece-se que:
A Unidade Canindé do Ceará Central,
constituída por biotita gnaisses migmatizados
(metatexitos
estromáticos)
geralmente

paraderivados, aflora em dois setores da área
com comportamentos distintos A oeste da ZCT
forma um corredor afunilado para norte, no qual
se destacam cristas alongadas de quartzitos
estruturadas segundo trend local. Nesta porção
a foliação, direção NE-SW, apresenta mergulho
médio a alto (60-80º), preferencialmente para
NW (Fig. 4.2b). Trata-se de foliação milonítica,
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marcada pela deformação de quartzo e de
feldspatos. A lineação associada ao conjunto é de
estiramento (Lx) e, usualmente exibe paralelismo
com a lineação de máficos (Lm). Respectivamente
são indicadas pelo estiramento de cristais de
quartzo e a isorientação da biotita. Lx é direcional,
com caimento de 5º para NE (Fig. 4.2c).

A outra exposição de rochas do Complexo
Ceará, na porção centro sul da área, é caracterizada
por foliação gnáissica com mergulho médio de 31º
para N (Fig. 4.2d). A lineação é caracterizada pelo
alinhamento de biotita e sillimanita e, segundo
estimativa de dados de campo, é oblíqua e de
baixo caimento para NW.

Figura 4.2 - Mapa geológico simplificado (a). Diagramas de foliação, com representação do plano médio, para rochas
do Complexo Ceará aflorantes na porção leste (b) e centro-sul (d); Granitoides Santa Quitéria (e) e Diatexitos (d) do
Complexo Tamboril-Santa Quitéria. (c,f,h) Isolinhas de lineação associadas a estas unidades. (N=número de medidas,
isolinas de foliação=coluna/esquerda, lineação=coluna/direita).

As atitudes coletadas em rochas do
Complexo Tamboril-Santa Quitéria foram tratadas
separadamente em dois fácies, um formado
pelos ortognaisses porfiríticos (Granitoides
Santa Quitéria) e, outro pelo domínio graníticomigmatítico (Diatexitos). Em ambos, os arranjos
de foliação e lineação são semelhantes. A
foliação é sub-horizontal (<10º), com mergulho
para NNW (Figuras 4.2 e,g). A lineação é de baixo
ângulo, frontal, com caimento variando pouco
em torno de N (Figuras 4.2 f,h).

e a de Segredo, apresentam traçados paralelos
e com direção NNW. A mais representativa, a
Zona de Tauá, possui representação cartográfica
bem delimitada, estendendo-se da cidade Tauá
até a porção a norte de Nova Russas. Ao longo
de quase todo comprimento da estrutura,
é apontada presença de sheets graníticos,
com contatos aproximadamente paralelos ao
limite da zona. Nestes corpos, não raro ocorre
superimposição da foliação milonítica sobre a de
fluxo.
Neves (1991) na região de Independência
4.2.2. Zonas de Cisalhamento
utilizou como evidências para considerar o
caráter tardio da Zona de Cisalhamento de Tauá
Na área duas principais zonas de a inflexão da foliação regional nas proximidades
cisalhamento transcorrentes sinistrais, a de Tauá da zona cisalhante, o truncamento de granitos
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anatéticos do Complexo Ceará pela ZCT e, a
presença de xenólitos de gnaisses atribuídos ao
Complexo Ceará nos granitoides sin tectônicos à
estrutura.
A Zona de Cisalhamento de Segredo
tem seu traçado razoavelmente bem definido
na porção sul da área, quando afeta rochas do
Complexo Ceará e, exibe faixa restrita de rochas
proto a milonitizadas. A partir de Nova Russas a
zona é apenas inferida e, em campo, é associada
a milonitização incipiente em afloramentos dos
Granitoides Santa Quitéria.
Uma terceira zona com direção NW-SE se
estende da borda leste da Bacia do Parnaíba com
continuidade para sul (Folha Cratéus). Apresenta
traçado nítido, principalmente em imagem
ternária de dados gamaespectrométricos.
No embasamento, esta zona promove o
deslocamento sinistral de parte das rochas
paraderivadas do Complexo Ceará. Dados de
campo sugerem a inflexão em baixo ângulo de
mergulho da foliação Sn, caracteristicamente com
direção E-W nesta porção da área, para a direção
NW-SE. A milonitização é restrita, sendo também

observada a presença de cataclasitos associados.
Sugere-se considerar esta estrutura uma zona
rúptil-dúctil, tardia ou posterior a deformação
dúctil da Zona de Cisalhamento de Tauá.
No âmbito da Bacia do Parnaíba a mesma
estrutura apresenta caráter rúptil dominante
e, promove, por falhamento normal o contato
entre as rochas das formações Jaicós e Tianguá,
do Grupo Serra Grande.

4.2.3. Domínios Estruturais
Com base na análise das feições dúcteis é
proposta para a área a divisão em dois domínios
estruturais:

Domínio I
Este domínio abrange exposições das
unidades do Complexo Tamboril-Santa Quitéria,
metadiorito Xavier e a porção centro-sul do
Complexo Ceará, que ocorrem entre a borda
leste da Bacia do Parnaíba e porção centro-oeste
da área (Fig. 4.3a).

Figura 4.3 - Mapa simplificado mostrando a área de abrangência dos domínios estruturais. No detalhe isolinhas de
foliação domínio tangencial (a) e transcorrente (b) (N=nº de medidas; S=foliação; L=lineação; pontos=atitudes de
lineação).

As rochas deste domínio, no geral
metamorfizadas
em
fácies
anfibolito,
preservaram registros de tectônica tangencial
(Dn), sendo caracterizadas por foliação (Sn) com
mergulho suave para norte. A lineação associada
ao conjunto é frontal a levemente oblíqua, com

caimento sub-horizontal, preferencialmente
para NNW (Fig. 4.3b).
Neste domínio prevalece bandamento
gnáissico formado por níveis centimétricos de
composição quartzo-feldspática, alternados com
bandas de granulação mais fina, ricas em máficos
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(biotita e/ou anfibólio) (Fig. 4.4a). Foliações
miloníticas são também comuns.
Os ortognaisses porfiríticos do fácies
Santa Quitéria (Fig. 4.4b) exibem lineação
nítida, marcada pelo forte estiramento do

quartzo, por pórfiros de feldspato deformados
e pelo alinhamento de máficos (Fig. 4.4c). Nesta
unidade porfiroclastos sigmóidais de feldspato
são mais abundantes e, indicam do sentido de
transporte tectônico de SSE a SSW (Fig. 4.4d).

Figura 4.4 - (a) Detalhe do bandamento em gnaisses migmatizado do Complexo Tamboril-Santa Quitéria (IB392309147,9472298); (b) Aspecto da foliação milonitizada em augen gnaisses (IB570-318690,9452101); (c) Lineação
de estiramento marcada por forte deformação de félsicos e orientação de máficos (IB397- 321262,9460822), (d)
Porfiroclastos sigmóidais indicativos de movimentação de topo pra SSE em ortognaisses do Fácies Santa Quitéria (IB545
- 317860, 9473212).

Domínio II

são reconhecidos outros corpos sin-tectônicos
associados a zona de Tauá (p.ex. Pedra Lisa, na
Região de Independência; Graciosa na Folha
Crateús).
O evento Dn+1 gerou nas rochas do
Complexo Ceará foliação milonítica (Sn+1)
de direção média NE-SW e, mergulhos subverticalizados, preferencialmente para NW. A
lineação de estiramento (Lx) é direcional, com
baixo caimento para NE e para SW (Fig. 4.3c).
Usualmente há paralelismo entre Lx e a lineação
de mineral (Lm), geralmente biotita. Pode ocorrer
ainda isorientação de sillimanita. Em meso
escala Sn+1 é caracterizada por planos retilíneos,
pouco espessos (Fig. 4.5a), com indicação de
forte deformação em cristais de quartzo.
Como critérios rotacionais ao longo da Zona
de Tauá foram utilizados pórfiros rotacionados (Fig.
4.5b) e foliações S/C (Fig. 4.5c), ambos indicativos de
movimentação sinistral. Para a Zona de Cisalhamento
de Segredo as feições indicativas de movimentação
são menos elucidativas, entretanto, assimetrias
em boundins e agregados qz-feldspáticos apontam
também para movimentação sinistral.

O Domínio II abrange área de exposição
das rochas do Complexo Ceará, na porção
leste da folha (Fig. 4.3a). O domínio tem sua
estruturação atribuída à tectônica transcorrente
ao longo de zonas de cisalhamento de alto ângulo
(Dn+1), em estágio pós-colisional, durante o
qual as estruturas Sn de baixo ângulo foram
afetadas. Na área, este evento está relacionado,
principalmente, ao desenvolvimento da Zona de
Cisalhamento de Tauá (ZCT).
A ZCT marca o contato entre as rochas
para e orto deviradas do Complexo Ceará,
metamorfizadas em fácies anfibolito alto
com magmatismo granítico representado, na
área, pelo granito Nova Russas. Este corpo
delineia uma gota invertida com eixo maior
N-S, com predomínio no centro de rochas com
textura isotrópicas, enquanto nas bordas são
descritos termos proto a milonitizados. Esta
heterogeneidade da deformação se reflete
também nos enclaves magmáticos, que variam
de arredondados a alongados. Regionalmente,
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Dobras centimétricas intrafoliais com
eixos geralmente paralelos a lineação de
estiramento (NNE-SSW) são comuns em rochas

do Complexo Ceará, não tendo sido observado
desenvolvimento de foliação milonítica nos
planos axiais das mesmas (Fig. 4d).

Figura 4.5 - (a) Foliação gnáissica milonitizada, verticalizada Sn+1 (IB539 - 324804, 9471660). Feições indicativas de
movimentação sinistral ao longo da ZC de Tauá: (b) pórfiros rotacionados (IB553-333184, 9454717) e (c) foliação S/C
(IB618-326257, 9480508) (d) Biotita gnaisse migmatizado do Complexo Ceará com foliação (Sn+1) e dobras intrafoliais
com eixos paralelos a Lineação de estiramento (IB182 -322970, 9479827).

O contato entre os dois domínios nas
proximidades de Sacramento (porção sudeste
da área), ocorre através de superfície de
cavalgamento com traçado sinuoso. As rochas do
Complexo Tamboril-Santa Quitéria, com baixo/
médio mergulho e sentido de movimentação em
torno de SSE, são justapostas às do Complexo
Ceará, com médios ângulos de mergulho. A
lineação observada é, em grande parte, frontal.
A sudoeste de Nova Russas, nas proximidades
das cristas quartziticas, a superfície de contato é
condicionada por foliações sub-verticalizadas de
direção NE-SW, associadas a lineação direcional
e movimentação sinistral. Ao que tudo indica,
a superfície de cavalgamento caracterizada
mais a sul evoluiu para uma rampa lateral
que acomodou parte do deslocamento, com
comportamento semelhante à de uma zona
transcorrente. A proximidade das zonas de
cisalhamento transcorrentes de Tauá e Segredo,
ambas sinistrais, podem ter influenciado essa
acomodação da deformação.

superfícies com mergulhos médios superiores
a 80º, orientadas segundo pelo menos três
direções. Um pólo de maior concentração aponta
como mais frequente um plano de ruptura a
direção WSW-ENE, e outros dois secundários,
as orientações NW-SE e NNE-SSW (Fig. 4.6a).
No geral, constituem fraturas abertas e sem
preenchimento, com espaçamento entre planos
variando de centimétrico a métrico (Fig. 4.6b).
O arranjo mais comum é o de duas direções
ortogonais e uma terceira, normalmente menos
desenvolvida (Fig. 4.6c).
Em rochas do embasamento a análise em
conjunto das atitudes e do padrão de drenagem,
sugere que a direção NNE-SSW controla a direção
da drenagem principal (3ª ordem), enquanto a
de 2º ordem é acomodada pelo fraturamento
NW-SE. A mais frequente direção de ruptura
medida (WSW-ENE- Fig. 4d) promove mudanças
bruscas na direção da drenagem de 1ª ordem,
formando muitas vezes ângulos cotovelos (ver
mapa geológico).
Em área de exposição de unidades
da Bacia do Parnaíba, a norte da localidade
de Poranga, as drenagens de 2ª e 3ª ordem
são condicionadas pela direção NW-SE,
sendo esta a mesma direção do falhamento

4.3 - ESTRUTURAS RÚPTEIS
Fraturas são feições comuns por todas
as unidades da área. Dados coletados indicam
38

Geologia e Recursos Minerais da Folha Ipueiras

folha, o Canyon do Rio Poti, constitui uma
importante feição rúptil orientada segundo
esta direção.

extensional, no contato entre as formações
Jaicós e Tianguá. A sul de Poranga prevalece
a direção W-E e, logo abaixo ao limite sul da

Figura 4.6 - (a) Diagrama de fraturas (pólos) com representação das três direções principais de fraturamento. (b) Variação
no espaçamento entre planos de fraturamento (IB554- 317389,9487591). (c) Rochas do Complexo Tamboril-Santa
Quitéria com fraturas segundo três direções, duas ortogonais e uma terceira incipiente (indicada pelo traço vermelho)(IB 393- 309225, 9474146). (d) Fraturamento WSW-ENE afetando faixa milonítica Sn+1 (IB92- 326133, 9483546).

4.4 - EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA

idade (U-Pb) em torno de 2.1Ga e, sugerem
que a deposição desta sequência do Complexo
No presente mapeamento não foram Ceará ocorreu em parte no paleoproterozoico,
executadas análises U-Pb em zircões ou Sm- provavelmente em arco intra-oceanico. Na região
Nd em rocha total, portanto, as considerações de Forquilha-CE, foram obtidas populações
seguintes tem por base dados obtidos em outros de zircões detríticos em torno 1.8 Ga e 2.1-2.2
trabalhos, disponíveis na literatura.
Ga, com idade máxima de deposição < 1.8 Ga
Na Folha Ipueiras assume-se como (Amaral 2010 in: Costa, no prelo).
embasamento rochas supracrustais de idade
Mais
recentemente,
análises
proterozoica indeterminada do Complexo 206Pb/238U (SHIRIMP) em zircões detríticos de
Ceará, representadas pela Unidade Canindé duas amostras em paragnaisses de Complexo
do Ceará Central. A unidade é composta Ceará, coletadas nas proximidades de Caioca e
predominantemente por gnaisses e migmatitos Miraíma-CE, indicaram idades máximas de 650
(metatexitos), paraderivados, sendo ainda Ma, com anatexia estimada em 640-600 Ma
constituída por bt e bt-hb ortognaisses, (Araujo et. al, 2012, Araujo, 2014).
muscovita quartzitos, rochas anfibolíticas
A unidade de maior abrangência na área,
foliadas e metacalcários.
o Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Cavalcante
Regionalmente,
para
as
rochas et al. 2003) corresponde a uma associação
ortoderivadas do Complexo Ceará são atribuídas granito-migmatítica envolvendo granitoides
idades U-Pb em torno de 2.1 Ga e idades TDM diversos no intervalo de 650-610 Ma, sendo
entre 2.3-2.4Ga (Hackspacher et al., 1990; Fetter admitido como registro de subducção oceânica.
et al., 2000, Castro, 2005).
Idades U-Pb (LA-MC-ICP-MS) de 634±10
No domínio paraderivado Costa et e 618±23 Ma obtidas em zircões de quartzo
al., (2010) obtiveram em zircões detríticos monzonito e quartzo diorito evidenciam,
dos gnaisses na região de Independência-CE, segundo Costa et. al., (2013), que a atividade
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plutônica é contemporânea (~650-610 Ma) com
a evolução magmática granítica-migmatítica no
Complexo Tamboril-Santa Quitéria.
Idades TDM de 2.69 e 2.19 Ga obtidas,
respectivamente, em quartzo monzonitos e
quartzo dioritos, evidenciam contribuição de
material crustal arqueano/paleoproterozoico,
em discordância com idades (~0.9-1.9 Ga)
anteriormente reportadas.
Araujo (2014) propõe uma divisão da
evolução magmática do Complexo TamborilSanta Quitéria em três estágios, refletindo
distintos ambientes tectônicos: a) entre 880800 Ma um período de desenvolvimento cedo
ao arco magmático, essencialmente juvenil, b)
um período maturo, em torno de 660-630 Ma,
caracterizado por componentes híbridos mantocrosta, c) refusão de rochas ígneas relacionadas
ao arco em ambiente de colisão continental,
evidenciada por abundante migmatização em
625 a 600 Ma.
Com relação ao magmatismo ao longo
da zona de cisalhamento de Tauá, representado
na folha pelo granito Nova Russas (NP3eγt3nr),
Archanjo & Hollanda (2013) obtiveram em stocks
dioríticos ao longo desta zona na região de Iapi
e Lagoa da Pedras-CE, idades de cristalização
U-Pb (SHIRIMP) entre 575 Ma e 580 Ma. Para
os diques sub-vulcânicos de Ematuba, norte
de Independência, foram atribuídas idades de
cristalização entre 580 Ma e 585 Ma. Para os
autores o magmatismo Tauá se desenvolveu no
intervalo de 585 e 575 Ma sobre embasamento
praticamente estabilizado, com o cisalhamento
sinistral favorecendo a formação de sítios
extensionais em nível crustal raso e, o alojamento
de plútons e diques.

Para a unidade Granito Serra do
Picote (eγ4sp), definida Costa (no prelo), é
sugerida idade em torno de 540-530 Ma(?),
sendo considerados como pulsos tardios póscolisionais, contemporâneos às bacias molássicas
do Domínio Ceará Central. Na área os stocks
são constituídos por tonalitos e monzogranitos
indeformados, intrudidos na Unidade Diatexítica
do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, próximos
a borda da Serra da Ibiapaba.
A formação da Bacia do Parnaíba foi
classificada como poligenética, iniciando-se
como fratura interior continental durante o
Cambro-Ordoviciano, passando a sinéclise
interior continental, a partir do Siluriano
(Figueiredo & Raja Gabaglia 1986).
Segundo (Vaz et al. 2007) a sucessão
de rochas sedimentares e magmáticas, da
Bacia do Parnaíba pode ser dispostas em cinco
supersequências: Siluriana, MesodevonianaEocarbonífera,
Neocarbonífera-Eotriássica,
Jurássica e Cretácea, delimitadas por
discordâncias regionais. Na folha mapeada
aflora somente a sequência mais antiga da bacia,
litoestratigraficamente corresponde ao Grupo
Serra Grande, composto pelas formações: Ipu,
Tianguá e Jaicós.
Quanto aos ambientes de deposição
do Grupo Serra Grande Góes e Feijó (1994)
interpretam como flúvioglacial e glacial,
passando a transicional (nerítico) e retornando
às condições continentais (fluvial entrelaçado).
As formações Tianguá e Jaicós representam,
respectivamente, a superfície de inundação
máxima e o intervalo regressivo da sequência.
Os contatos, inferior e superior, do grupo são
discordantes.
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5 – LITOGEOQUÍMICA
As análises litoquímicas foram realizadas
pela empresa GEOSOL Laboratórios LTDA. Os óxidos
maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3T, MgO, CaO,
MnO, Na2O, K2O, P4O5, Cr2O3) e LOI (PF- perda
ao fogo) foram analisados por ICP-ES por fusão de
metaborato de lítio. Os elementos Ba, Be, Co, Cs,
Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, W, Zr, Y e ETR foram
determinados por ICP-MS, após abertura por fusão
de metaborato de lítio. Os elementos Mo, Cu, Pb, Zn,
Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg e Se foram determinados
por ICP-MS, após abertura por água régia.

referenciado como diagrama TAS (Total Alcalis vs
Silica), estão representados os campos classificatórios
de rocha segundo Middlemost (1985) e os campos
para distinção entre séries magmáticas alcalinas e
subalcalinas, segundo a curva de Irvine e Baragar
(1971) (Fig. 5.1c). Neste diagrama, os enclaves
magmáticos se posicionam predominantemente
no campo de monzonitos, sienitos e quartzomonzonitos, enquanto que as amostras do granito
variam entre granitos e granodioritos. No mesmo
diagrama, os enclaves classificam-se como rochas
alcalinas, acima da curva de Irvine e Baragar (1971),
e as amostras do granito no campo de rochas sub5.1 - GRANITO NOVA RUSSAS
alcalinas (Fig. 5.1c).
Para o granito Nova Russas foram coletadas
No diagrama R1-R2 de De LaRoche et al.
50 amostras, sendo 33 referentes ao corpo plutônico (1980) estão lançados os trends evolutivos para
e 17 amostras de enclaves máficos magmáticos.
as séries: (1) alcalina, (2) shoshonítica/cálcioalcalina de alto-K e (3) cálcio-alcalinas normais)
5.1.1. Elementos Maiores e Traços
(Fig. 5.1d). As amostras de enclaves magmáticos
e granitoides delineiam um trend shoshonítico/
O granito Nova Russas, geralmente cálcio-alcalino de alto-K.
porfirítico, mostra teores de SiO2 entre 63 a 73%
No diagrama K2O vs SiO2 com campos
(Tabelas 4.1a,b), variando de intermediário a definidos por Peccerillo e Taylor (1976), o granito
ácido, com amplo predomínio dos termos ácidos. e seus enclaves magmáticos apresentam-se em
Os enclaves máficos magmáticos apresentam campos distintos. O granito apresenta tendência
variação no conteúdo de SiO2 menores, entre 54 e cálcio-alcalino de alto-potássio, e os enclaves
68% (Tabela 4.2), sendo a maioria dos seus termos magmáticos afinidade shoshonítica (Fig. 5.1e).
classificados como intermediários. Os valores de
Em geral, os enclaves magmáticos têm
MgO, no granito, variam de 0,2 a 1,9, enquanto elevado conteúdo de magnésio (em torno
que nos enclaves oscilam entre 1,7 e 6,3%, com de 4,0% de MgO) (Tabela 5.1) e razão K2O/
valor médio em torno de 4,0%. Os valores de Na2O>2, podendo ser classificados como
K2O para os enclaves são em geral elevados, com rochas ultrapotássicas, segundo os critérios de
teor médio de 6,0% (Tabela 5.2), já para o granito Foley et al. (1987) (K2O/Na2O>2 e MgO>3). No
situam-se entre 2,2 e 3,9 (Tabela 5.1 a,b).
diagrama K2O vs. Na2O para distinção de rochas
No diagrama AFM de Irvine e Baragar ultrapotássicas, shoshoníticas e cálcio-alcalinas,
(1971) (Fig. 5.1a) todas as amostras inserem-se segundo Peccerillo e Taylor (1976), a maioria das
no campo para séries cálcio-alcalinas, tanto os amostras de enclaves magmáticos inserem-se no
termos mais primitivos (enclaves magmáticos) campo de rochas ultrapotássicas. (Fig. 5.1f).
como as amostras do corpo plutônico.
Em diagramas de variação de elementos
Os enclaves magmáticos posicionam- maiores e traços em função de SiO2 %, alguns
se no campo de rochas metaluminosas, no apresentam certo alinhamento, como por exemplo,
diagrama de Shand (1943), com valores de (A/ o número de magnésio (mg#) vs SiO2 (%) (Fig. 5.2a).
CNK molar) variando desde 0,5 nas amostras No entanto, para a grande maioria das plotagens,
menos diferenciadas até em torno de 1,0 notam-se dois trends evolutivos distintos entre
nas mais diferenciadas. Enquanto que as os enclaves e amostras do granito hospedeiro,
amostras do granito hospedeiro são levemente sugerindo que estes magmas evoluíram por
peraluminosas (Fig. 5.1b).
cristalização fracionada, separadamente, antes de
No diagrama de K2O+Na2O vs SiO2, se encontrarem (Fig. 5.2).
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Tabela 5.1 - Resultados análises químicas das amostras do granito Nova Russas.
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Tabela 5.2 - Resultados analíticos para amostras de enclaves máficos magmáticos
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Figura 5.1 - Diagramas discriminantes para amostras do Granito de alto-K do granito Nova Russas e seus enclaves
magmáticos. (A) Diagrama AFM (Irvine e Baragar, 1971); (B) Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs.
Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) para discriminar composições metaluminosa,
peraluminosa e peralcalina; (C) Diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) com campos classificatórios de rocha segundo
Middlemost (1985) e campos para distinção entre séries magmáticas Alcalinas e Subalcalinas segundo a curva de Irvine
e Baragar (1971); (D) Diagrama de classificação de rocha R1-R2 de De LaRoche et al. (1980) com trends evolutivos
das séries: (1)-Alcalina, (2)-Shoshonítica/Monzonítico/Cálcio-alcalina de alto-K e (3)-Cálcio-alcalina normal); (E) K2O vs
SiO2 para classificação das séries cálcio-alcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio
(baixo-K), segundo campos definidos por Peccerillo e Taylor (1976); (F) Digrama K2O vs Na2O para distinção de rochas
ultrapotássicas, shoshoníticas e cálcio-alcalinas, segundo Peccerillo e Taylor (1976).

44

Geologia e Recursos Minerais da Folha Ipueiras

Em diagrama de Ce vs La magmas
cogenéticos tendem a delinear uma reta,
sugestivo de fusão parcial de uma mesma
fonte. Para as amostras analisadas é provável
a presença de fontes magmáticas distintas,
devido aos alinhamentos delineados no
gráfico (Fig. 5.3a). Para líquidos (magmas) que

evoluem em sistema fechado por cristalização
fracionada, a razão La/Ce geralmente não se
altera com a variação de um destes elementos
(ex: La), e portanto, também delineiam retas
em diagramas binários. Para as amostras
analisadas, novamente notam-se duas
tendências distintas (Fig. 5.3b).

Figura 5.2 - Diagrama de variação em função de sílica (Diagramas de Harker).
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Figura 5.3 - Diagramas (A) La vs Ce; (B) La vs La/Ce. (valores em ppm)

5.1.2. Diagramas multielementares ambiente tectônico

pequena depressão nos elementos móveis La e Ce
na extremidade mais incompatível do diagrama.
Em relação ao ambiente tectônico, o
Para os diagramas multielementares granito Nova Russas e seus enclaves magmáticos
normalizados pelo manto primitivo (Fig. 5.4.a,b) apresentam assinatura de granitos de arco
amostras dos enclaves e do granito apresentam vulcânico, segundo Pearce et al. (1984) (Fig. 5.5a),
espectros ligeiramente distintos, sendo que além e inserem-se no campo de rochas pós-colisionais
das anomalias em comum a ambos (ex: Nb e Ti), os segundo a diagrama R1 vs R2 de De LaRoche et al.
enclaves apresentam anomalias negativas de Th e (1980) com campos discriminantes de Batchelor e
Zr, ausentes nas amostras do granito Nova Russas. Bowden (1985) (Fig. 5.5b). No contexto da geologia
As amostras do granito apresentam fortes regional, considera-se que o granito Nova Russas
anomalias positivas de Ba, Pb e Sr. As anomalias é tipicamente pós-colisional, associado a zonas de
positivas de Ba e Sr, refletem o alto conteúdo cisalhamento de alto ângulo, desta forma, o segundo
destes elementos, que conferem uma característica gráfico (Fig. 5.5b) representa melhor o magmatismo.
A assinatura de arco vulcânico no diagrama de
peculiar do granito Nova Russas, similar ao que
se conhece na literatura como Granitoides de Pearce et al. (1984) é também uma característica comum
alto Ba-Sr (high Ba-Sr granites) (Tarney e Jones, para muitos granitoides em ambiente pós-colisional
1994). Granitoides de high Ba-Sr geralmente estão (e.g., Pearce, 1996) (Fig. 5.5a), sendo considerada como
associados a intrusões apiníticas, que representam uma assinatura de subducção “herdada”, pois rochas
rochas plutônicas potássicas, similar à composição em ambiente pós-colisional podem fundir uma mesma
ultrapotássica dos enclaves máficos magmáticos. fonte solicitada também em ambiente de arco.
Segundo Fowler e Henney (1996) e Fowler et
al. (2001), high Ba-Sr granitoides evoluem por 5.2 - COMPLEXO TAMBORIL-SANTA
cristalização fracionada a partir de magmas primitivos QUITÉRIA
de natureza ultrapotássica. Entretanto, para o
Para o magmatismo do complexo Tamborilgranito Nova Russas e seus enclaves magmáticos,
Santa
Quitéria,
na Folha Ipueiras, foram coletadas
uma cristalização fracionada não parece ter sido
imperativo no processo evolutivo, sugerindo-se 48 amostras, sendo 26 do domínio diatexítico e 22
amostras dos Granitoides Santa Quitéria. Esta divisão
duas fontes de magma (manto e crosta?).
Para os elementos terras raras, normalizados é baseada em critérios de campo, englobando-se
ao condrito, nota-se para enclaves e o granito um no domínio diatexítico, amostras da fase anatética
ligeiro fracionamento das amostras, e comum rosa e gnaisses graníticos variados. Para o termo
anomalia negativa de Eu (Fig 5.4c,d), provavelmente Granitoide Santa Quitéria foram obtidas amostras
relacionado ao fracionamento de plagioclásio na de granitoides porfiríticos, geralmente com biotita
fonte ou por cristalização fracionada. Ainda nestes como mineral máfico dominante e porções mais
diagramas, os enclaves magmáticos mostram uma primitivas (dioríticas?) de granulação fina.
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Figura 5.4 - (A) e (B) Diagramas multielementares (spidergrams) normalizados pelo manto primitivo, segundo os valores
de normalização de Sun e McDonough (1989); (C) e (D) Diagrama para elementos terras raras normalizados pelo condrito
segundo constantes de Boynton (1984).

Figura 5.5. Ambiente tectônico; (A) Diagrama discriminante proposto por Pearce et al. (1984) onde VAG = granito de
arco vulcânico, WPG = granito intra-placa, ORG = granito de cadeia meso-oceânica, syn-COLG = granito sin-colisional e
post-COLG = granito pós-colisional (campo post-COLG segundo Pearce (1996)); (B) Diagrama R1 vs R2 de De LaRoche et
al. (1980) com campos discriminantes de ambientes geotectônicos segundo Batchelor e Bowden (1985).

5.2.1. Elementos Maiores e Traços

granulação fina, enclaves magmáticos e diques
sin-plutônicos), que fornecem valores baixos
Os valores de sílica para os Granitoides (47,16 a 60,93 % de SiO2), e termos mais
Santa Quitéria variam bastante. Apresentam evoluídos (gnaisses graníticos) com 61,09 a
termos primitivos (gnaisses dioríticos de 77,02 % de SiO2) (Tabela 5.3). Os diatexitos por
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se tratarem de magmas anatéticos (fusão de
crosta) são bastante evoluídos em sílica, com
valores maiores que 63,62 %,, em geral em torno
de 68 - 75 % (Tabela 5.4).
No diagrama AFM de Irvine e Baragar
(1971) (Fig. 5.6a) todas as amostras inserem-se
no campo para séries cálcio-alcalinas.
Os Granitoides Santa Quitéria posicionamse predominantemente no campo de rochas
metaluminosas no diagrama de Shand (1943),
enquanto que os diatexitos exibem tendência
definida ,e se distribuem entre dos campos
metaluminoso e peraluminoso (Fig. 5.6b).
O diagrama de K2O+Na2O vs SiO2
apresenta campos classificatórios de rocha
segundo Middlemost (1985), e os campos para
distinção entre séries magmáticas alcalinas e
subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar
(1971) (Fig. 5.6c). Neste diagrama, os Granitoides
Santa Quitéria variam entre granitos e quartzomonzonitos para os termos mais evoluídos e
entre monzonitos e monzo-dioritos para os
termos mais primitivos. Em geral, os Granitoides
Santa Quitéria classificam-se como rochas subalcalinas, posicionados abaixo da curva de Irvine
e Baragar (1971), embora algumas amostras do
campo monzo-diorítico e quartzo-monzonítico
representam magmas alcalinos (Fig. 5.6c). Para
os diatexitos domina uma composição granítica
(granitos) de natureza sub-alcalina (Fig. 5.6c).
No diagrama R1-R2 de De La Roche et al.
(1980) estão lançados os trends evolutivos para
as séries: (1) alcalina, (2) shoshonítica/cálcioalcalina de alto-K e (3) cálcio-alcalinas normais)
(Fig. 5.6d). As amostras dos Granitoides Santa
Quitéria e dos diatexitos delineiam um trend
shoshonítico/cálcio-alcalino de alto-K (Fig. 5.6d).
No diagrama K2O vs SiO2 com campos
definidos por Peccerillo e Taylor (1976), os
Granitoides Santa Quitéria delineiam um
trend cálcio-alcalino de alto-K, com algumas
amostras no campo de shoshonitos (Fig. 5.6e).
Para os diatexitos, nota-se um espalhamento
na extremidade do gráfico, sem nenhum trend
bem definido, e maioria das amostras no campo
cálcio-alcalino de alto-K (Fig. 5.6e).
Utilizando o diagrama normalizado de
Liegeois et al. (1998) para distinção de série
alcalina e shoshonítica/cálcio-alcalina de alto-K,
nenhuma das amostras posiciona-se no campo
de rochas alcalinas (Fig. 5.6e), como evidenciado

anteriormente pela natureza sub-alcalina,
segundo a curva de Irvine e Baragar (1971) (Fig.
5.6e).
Em diagramas de variação de elementos
maiores e traços em função de sílica (diagramas
de Haker) (não mostrado neste relatório), as
amostras não apresentam bons alinhamentos,
sugerindo complexa evolução destas rochas,
com interação de diversos fatores (cristalização
fracionada, misturas de magmas, fusão parcial,
assimilação?).
O diagrama de La vs. Ce (Fig. 5.7a)
não apresenta um bom alinhamento entre as
amostras, evidenciando prováveis processos
de misturas e/ou assimilação crustal nestes
magmas. Este fato se repete no diagrama La/
Ce vs. La (Fig. 5.7b), sugerindo que cristalização
fracionada não é o processo preponderante na
evolução destes magmas.

5.2.2. Diagramas multielementares e
ambiente tectônico
O padrão observado nos diagramas
multielementares para os Granitoides Santa
Quitéria e Diatexitos é bastante semelhante,
marcado principalmente pelas anomalias
negativas de Nióbio (Nb), Fósforo (P) e Titânio
(Ti) (Fig. 5.8a,b). Sendo que, para os Granitoides
Santa Quitéria esta anomalia negativa é bem
menos acentuada em relação aos Diatexitos (Fig.
5.8a,b).
Para os elementos terras raras
normalizados ao condrito, os espectros mostramse fracionados, e com presente anomalia
negativa de Európio (Eu) (Fig. 5.8c,d). Nestes
diagramas o Granitoide Santa Quitéria apresenta
menor conteúdo total de terras raras, quando
comparado com os Diatexitos, principalmente
em relação aos terras raras pesados (Fig. 5.8c,d).
Em diagramas para classificação de
ambiente tectônico, os Granitoides Santa Quitéria
e Diatexitos apresentam afinidade para ambiente
de arco (pré-colisional) ou pós-colisional
segundo Pearce et al. (1996) (Fig. 5.9a), e póscolisional a pós-orogênico segundo Batchelor e
Bowden (1985) (Fig. 5.9b). Recentemente, Costa
et al. (2010) sugerem, para o magmatismo do
Complexo Tamboril Santa Quitéria, um ambiente
sin- a tardi-colisional, provavelmente associado
a um processo de Slab Breakoff.
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Tabela 5.3 - Resultados analíticos das amostras de Granitoides do Complexo Tamboril-Santa Quitéria
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Tabela 5.4 - Resultados analíticos das amostras do domínio diatexítico do Complexo Tamboril-Santa Quitéria
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Figura 5.6 - Diagramas discriminantes para o magmatismo do Complexo Tamboril Santa Quitéria. (A) Diagrama AFM
(Irvine e Baragar, 1971); (B) Diagrama A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs. Al2O3/(Na2O+K2O) (mol. %)) de
Shand (1943) (em Maniar e Piccoli, 1989) para discriminar composições metaluminosa, peraluminosa e peralcalina; (C)
Diagrama TAS (Total Alcalis vs Silica) com campos classificatórios de rocha segundo Middlemost (1985) e campos para
distinção entre séries magmáticas Alcalinas e Subalcalinas segundo a curva de Irvine e Baragar (1971); (D) Diagrama de
classificação de rocha R1-R2 de De LaRoche et al. (1980) com trends evolutivos das séries: (1)-Alcalina, (2)-Shoshonítica/
Monzonítico/Cálcio-alcalina de alto-K e (3)-Cálcio-alcalina normal); (E) K2O vs SiO2 para classificação das séries cálcioalcalinas de alto potássio (alto-K), médio potássio (médio-K) e baixo potássio (baixo-K), segundo campos definidos por
Peccerillo e Taylor (1976); (E) Diagrama de Liégeois et al. (1998) para distinção de séries Cálcio-alcalinas de alto-K e
Shoshoníticas das séries Alcalinas.
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Figura 5.7 - Diagrama com elementos incompatíveis La e Ce (em ppm) para visualização de processos magmáticos: (A)
Diagrama La vs. Ce (ppm) com linha sugestiva para alinhamento das amostras; (B) Diagrama La/Ce vs. Ce (ppm) com
linha sugestiva para alinhamento das amostras.

Figura 5.8 - (A) e (B) Diagramas multielementares (spidergrams) normalizados pelo manto primitivo segundo os valores
de normalização de Sun e McDonough (1989); (C) e (D) Diagramas para elementos terras raras normalizados pelo
condrito segundo constantes de Boynton (1984).
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Figura 5.9 - Ambiente tectônico; (A) Diagrama discriminante proposto por Pearce et al. (1984) onde VAG = granito de
arco vulcânico, WPG = granito intra-placa, ORG = granito de cadeia meso-oceânica, syn-COLG = granito sin-colisional e
post-COLG = granito pós-colisional (campo post-COLG segundo Pearce (1996)); (B) Diagrama R1 vs R2 de De LaRoche et
al. (1980) com campos discriminantes de ambientes geotectônicos segundo Batchelor e Bowden (1985).
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6 – GEOQUÍMICA PROSPECTIVA
6.1 - OBJETIVOS

concentrados de bateia, também de forma
composta, porém diferentemente dos sedimentos
As atividades de prospecção geoquímica de corrente, nos trechos da drenagem com
nos mapeamentos geológicos regionais têm concentradores naturais (curvas, corredeiras,
o objetivo de identificar padrões discerníveis etc.), e programados em locais com áreas de
na distribuição dos elementos químicos nos captação de 20 a 40 km2. Aproximadamente 12
sedimentos de corrente e correlacioná-los litros de material foram concentrados por meio de
com a geologia, de forma a gerar informações batéia no campo e o produto resultante enviado
quantitativas de elementos traços e minerais para análise no SGS GEOSOL LABORATÓRIO LTDA.
pesados, visando mapas metalogenéticos.
A preparação e análise das amostras constaram
A Folha Ipueiras não apresentou de separação das frações leves e pesadas por
trabalhos históricos que envolveram prospecção líquido denso, seguida de pesagem e separação
geoquímica. Recentemente, a CPRM desenvolveu por susceptibilidade magnética (imã de mão).
o Mapa Geoquímico Internacional (Lins et.al., Determinado número dos grãos de cada amostra
2005), onde foram coletadas duas amostras de foram examinados e identificados sob lupa
solo e duas de sedimento de corrente nesta folha, binocular, sendo a quantidade (proporção) de
as quais não foram incorporadas neste trabalho.
cada mineral estimada segundo uma escala semiquantitativa, com registros dos percentuais <1%,
1 a 5%, 5 a 25%, 25 a 50%, 50 a 75% e >75%,
6.2. METODOLOGIA DE
conforme sua abundância na amostra sob exame.
AMOSTRAGEM, ANÁLISE E

PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS 6.2.3. Processamento dos Resultados
Analíticos

6.2.1. Amostragem e Análise dos
Sedimentos de Corrente
A distribuição das estações de amostragem
obedeceu aos critérios determinados pela
metodologia de mapeamento geoquímico do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2008). As
amostras de sedimento ativo de corrente foram
coletadas em 340 estações nos leitos das drenagens,
de forma composta no canal ativo da drenagem, em
5 a 10 porções e peneiradas <1 mm. Em 34 estações,
aleatoriamente distribuídas, foram coletadas
duplicatas de campo para teste de variância.
Em seguida, as amostras de sedimentos de
corrente foram enviadas para análise na SGS GEOSOL
LABORATÓRIOS LTDA e obedeceu ao seguinte
processo analítico: (i) secagem a 60°C e peneiradas
a 80 mesh; (ii) pulverizadas as frações <80 mesh; (iii)
digeridas com água régia; e (iv) analisadas para 53
elementos traços por ICP-MS e ICP-OES.

Para o tratamento estatístico dos dados
de sedimentos de corrente, os resultados
analíticos inferiores ao limite de detecção do
método analítico foram multiplicados pela
constante 0,7. Na definição de limiares os dados
foram ordenados do menor para o maior, e
obtidos a mediana (M), primeiro quartil (Q1),
terceiro quartil (Q3) e amplitude interquartil (Q3Q1). Os limiares representam, respectivamente,
os limites superiores externos (Q3+3[Q3-Q1]) e
os limites superiores internos (Q3+1,5[Q3-Q1]).
A Tabela 6.1 apresenta o resultado destes
estimadores em ordem decrescente de
abundância dos elementos químicos nos
sedimentos de corrente. As relações entre os
elementos químicos foram averiguadas com o
software Statistica 7, por meio de uma matriz
de correlações r de Pearson e da análise de
principais componentes.

6.2.2. Amostragem e Análise dos
Concentrados de Batéia

6.2.4. Variância de amostragem e análise
dos sedimentos de corrente

Foram

coletadas

105

amostras

de

A verificação da variabilidade de dados
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devida aos procedimentos de amostragem e os
de análise, combinadas, foi realizada por meio do
estudo de 38 duplicatas de campo e 16 replicatas
de laboratório. A variação nos resultados entre
os indivíduos desses pares de amostras pode ser
atribuída a um fator natural, representado pela
diferença de material nas drenagens e aos fatores
introduzidos, como a influência ou preferência do
coletor na coleta, acrescidos dos procedimentos de
preparação e da análise geoquímica de cada uma das
amostras. Os resultados analíticos destas amostras,
tendo substituídos seus eventuais qualificadores,
foram submetidos ao teste estatístico t-student.
Neste teste, com exceção dos elementos As, Au,
B, Re, Se e Ta, os resultados comprovaram não
haver diferença significativa entre as amostras
de rotina e as respectivas duplicatas de campo e
de laboratório ao nível de significância de 0,05.
Dessa forma, a variância de amostragem e análise
pode ser considerada muito pequena em relação
à variação natural dos teores dos elementos nas
amostras e os resultados analíticos das amostras
colhidas são, portanto, confiáveis e aptos para o
processamento estatístico. O elemento Re não
apresentou resultados qualificados e As, Au, B, Se e
Ta, representaram < 5% dos dados detectados.

quando os metais de interesse estão adsorvidos
em argilo-minerais ou em fases minerais
decompostas (Darnley, et.al., 1995).
As composições dos elementos químicos
nos sedimentos de corrente refletem uma
composição incorporada por processos de
adsorção e fases minerais solúveis em água
régia. Ao normalizar os resultados do 3°Quartil
com a concentração média na crosta terrestre
(Fig. 6.1), fica evidente um empobrecimento
relativo da maioria dos elementos químicos
nos sedimentos de corrente. A exceção se deve
aos elementos Te, Au e Se (mais de 10 vezes) e
P, Th, La e Ce (mais de 2 vezes) comparados a
composição média da crosta terrestre.
Em relação aos elementos Te, Au e Se,
considerados farejadores de metais preciosos, é
notável amostras com alta concentração destes
elementos nos sedimentos de corrente da Folha
Ipueiras. Os elementos P, Th, La, Ce e Sn, em
geral, podem estar associados aos processos
de geração de granitos do Complexo TamborilSanta Quitéria.
As amostras de sedimentos de corrente
foram classificadas pela unidade litológica
predominante na área da bacia hidrográfica.
Os gráficos box-plots dos sedimentos assim
classificados pela unidade geológica (Figs. 6.2
a 6.6) permitem algumas considerações em
relação aos elementos de alto background entre
as diferentes unidades geológicas mapeadas na
região, conforme sumariza a Tabela 6.2.
Nota-se um empobrecimento relativo
de grande parte dos elementos químicos nos
sedimentos provenientes da Bacia do Parnaíba,
Grupo Serra Grande. Embora uma diferença
marcante entre as regiões norte e sul desta
bacia, como por exemplo, as diferenças nos
mapas geofísicos de contagem total, urânio e
tório. Os destaques na bacia foram os elementos
Ag, Bi, Hg, Mo e Te, típicos farejadores de
minerais preciosos. O Grupo Serra Grande
compreende as Formações Ipu, Tianguá e Jaicós,
bem caracterizadas em sub-superfície, porém
ainda não individualizadas em trabalhos de
cartografia geológica de superfície. Góes e Feijó
(1994) interpretam os ambientes de deposição
do Grupo Serra Grande como flúvioglacial e
glacial, passando a transicional (nerítico) e
retornando às condições continentais (fluvial
entrelaçado).

6.3 - RESULTADOS
6.3.1. Domínios geoquímicos
As rochas são as fontes primárias dos
elementos químicos nos sedimentos de corrente,
embora também ocorram secundariamente
associados a fontes antrópicas e/ou biológicas
(Cocker, 1999). Os processos geológicos
superficiais podem concentrar ou diluir os
minerais com base no seu tamanho, densidade
e resistência, entre outras propriedades físicas e,
devido este particionamento, as concentrações
de elementos-traço diferem entre os tamanhos
de grãos, com enriquecimentos geoquímicos
característicos da fração < 0,002 mm, como
reflexo de um enriquecimento preferencial de
argilas e minerais filossilicatos nesta fração
(Klassen, 2009). A extração por água régia não
é total para vários elementos existentes nas
estruturas cristalinas de alguns óxidos e silicatos
presentes nos sedimentos de corrente, mesmo
assim, tem sido frequentemente utilizada
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Figura 6.1 - Normalização dos resultados do 3°Quartil da distribuição dos dados com a composição média da crosta terrestre.

Tabela 6.1 - Sumário dos estimadores da folha Ipueiras (n=374).
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Figura 6.2 - Box-plots dos elementos químicos nos sedimentos de corrente para as principais unidades geológicas
mapeadas na folha Ipueiras. No eixo da abscissa: SG: Grupo Serra Grande; TSQ-DTX: Complexo Tambori-Santa Quitéria
(diatexitos); TSQ-GRT: Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Granitoides); NR: Granito Nova Russas.
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Figura 6.3 - Box-plots dos elementos químicos nos sedimentos de corrente para as principais unidades geológicas
mapeadas na folha Ipueiras. No eixo da abscissa: SG: Grupo Serra Grande; TSQ-DTX: Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(diatexitos); TSQ-GRT: Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Granitoides); NR: Granito Nova Russas.
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Figura 6.4 - Box-plots dos elementos químicos nos sedimentos de corrente para as principais unidades geológicas
mapeadas na folha Ipueiras. No eixo da abscissa: SG: Grupo Serra Grande; TSQ-DTX: Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(diatexitos); TSQ-GRT: Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Granitoides); NR: Granito Nova Russas.
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Figura 6.5 - Box-plots dos elementos químicos nos sedimentos de corrente para as principais unidades geológicas
mapeadas na folha Ipueiras. No eixo da abscissa: SG: Grupo Serra Grande; TSQ-DTX: Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(diatexitos); TSQ-GRT: Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Granitoides); NR: Granito Nova Russas.
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Figura 6.6 - Box-plots dos elementos químicos nos sedimentos de corrente para as principais unidades geológicas
mapeadas na folha Ipueiras. No eixo da abscissa: SG: Grupo Serra Grande; TSQ-DTX: Complexo Tambori-Santa Quitéria
(diatexitos); TSQ-GRT: Complexo Tambori-Santa Quitéria (Granitoides); NR: Granito Nova Russas.
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Unidade Geológica

Alto Background

CTSQ (Diatexitos)
CTSQ (Granitoides)

Al, Fe, Mo, Ti, V
Al, Ca, Ce, Hf, K, La, Li, Na, Nb,
P, Sn, Th, U, Y, Zn, Zr
Al, Ca, Cd, Co, Cr,CS, Cu, Mg,
Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Y
Na, Pb, Sr
Be, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,
La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P,
Rb, Ti, V, Y, Zn

Grupo Serra Grande

Complexo Ceará
Granito Nova Russas

Ag, Bi, Hg, Mo, Te

Baixo Background

Al, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Cu,
Fe, Ga, Hf, K, La, Li, Mg, Mn, Na,
Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Th,
Ti, U, V, Y

6.2. em função das unidades geológicas.
Tabela 6.2 - Elementos de alto e baixoTabela
background
Os sedimentos de corrente provenientes
dos complexos Tamboril-Santa Quitéria e do
Ceará apresentaram composições semelhantes.
A distinção marcante pode ser observada pelos
altos teores de Mg, Mn, Ni e Cr no Complexo
Ceará, como provável reflexo de litologias
máficas (anfibolitos) intercaladas nesta unidade
geológica. Assim como Nb, P, Sn, U, Th e Zn, nos
sedimentos provenientes do Complexo TamborilSanta Quitéria, em resposta a predominância
dos Granitoides.

amostra para os fatores 1, 2 e 3. O método
de interpolação foi o inverso da distância
ponderada (IDW), que é um interpolador
determinístico rápido, exato, com poucas
decisões a tomar em relação aos parâmetros
do modelo, e pode ser um primeiro olhar da
superfície interpolada. No entanto, não há
uma avaliação de erros de previsão, e pode
produzir "olhos touros" em torno das posições
dos dados.
O fator 1 com 35,7% da variabilidade
dos dados apresentou os elementos Ga, Sc, Rb,
Al, Co, K, Ni e Y com alta correlação negativa
(< - 0,8). Estes elementos apresentaram-se
empobrecidos nos sedimentos de corrente
em relação à composição média da crosta
terrestre (Fig.6.1). Este fato pode ser
explicado pela fraca dissolução em água régia
dos minerais constituintes dos sedimentos
de corrente, com predomínio de minerais
silicáticos e resistentes ao intemperismo.
A interpolação dos escores fatoriais das
amostras para o fator 1 (Fig.6.8) ilustra
os sedimentos provenientes da Bacia do
Parnaíba com escores positivos, o que se deve
a um empobrecimento relativo da grande
maioria dos elementos químicos, entretanto,
demonstrou alto background para elementos
farejadores de metais preciosos como Hg, Bi
e Te. Ao contrário, os principais sedimentos
com escores negativos estiveram associados
ao Complexo Ceará.
O fator 2 com 10,7% da variabilidade
dos resultados apresentou significativa
correlação positiva para os elementos Th, Ge
e La (Fator>0,7) e correlação negativa para

6.3.2. Associações e principais
componentes
Análise de principais componentes
é uma técnica aplicada a um conjunto de
dados geoquímicos, que possibilitou obter
vários componentes, como funções lineares
dos elementos químicos originais, que
identificaram subconjuntos de variáveis
correlacionadas. Alguns destes componentes
podem ser usados para estudar um grupo
específico de variáveis, dando a conclusões
sobre uma associação de elementos, que
é mais importante do que o estudo das
variáveis individuais (Jimenez-Espinoza et al.,
1993). A Figura 6.7 apresenta o peso de cada
elemento para os fatores com eingenvalues
maior que a unidade.
O uso de mapas com os escores
fatoriais obtidos podem ser utilizados para
representar processos geológicos associados
à componente principal (ou ao fator). Neste
caso, em particular, foram gerados mapas de
interpolação dos escores fatoriais de cada
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Li, Mg, Cs e Al (Fator>-0,3). A interpolação
dos escores fatoriais das amostras no fator 2
(Fig. 6.9) evidenciou assinaturas semelhantes
destes elementos nos depósitos cenozóicos,
diatexitos e Granitoides do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria, como também, nos
sedimentos da Bacia do Parnaíba. Por outro
lado, as amostras sobre influência da unidade
dos granitos porfiríticos Nova Russas e das
rochas do complexo Ceará apresentaram
escores negativos.
O fator 3 com 6,4% da variabilidade
dos dados apresentaram correlação negativa
para os elementos Li, Ca, Sr e Mg (fator>-0,34),
e positiva para os elementos Mo, Sb e Ag
(fator>0,46). A interpolação dos escores fatoriais
das amostras no fator 3 (Fig.6.10) demonstra que
as amostras de sedimentos sobre influência dos
granitoides do Complexo Tamboril-Santa Quitéria
e granito porfirítico Nova Russas, apresentaram
comportamento semelhante para os elementos Li,
Ca, Sr e Mg. Estes elementos também estiveram
associados aos sedimentos com contribuição dos
metacalcários do complexo Ceará. Ao contrário,

com escores positivos, destacam-se as amostras
com influência dos diatexitos do complexo
Tamboril- Santa Quitéria, como também, das
rochas do complexo Ceará e dos sedimentos da
Bacia do Parnaíba. Os elementos Mo, Sb e Ag são
farejadores de metais preciosos.

6.3.3. Resultados Elevados e Anomalias
Neste trabalho, o termo anomalia
foi para os elementos com teores acima dos
limiares, conforme sumário dos estimadores
(Tabela 6.1). A posição geográfica dessas
amostras em drenagens adjacentes e próximas,
provavelmente se deve à continuidade espacial
da fonte dos elementos-traços considerados,
sejam enriquecimentos normais em certa fácies
litológicas, mineralizações ou litotipos em
contraste com seus arredores. Tais perímetros,
aqui denominados de zonas de favorabilidade,
podem ser considerados patamares ou
platôs de alto background, nos quais, muito
frequentemente, estão localizadas as ocorrências
e jazimentos minerais.

Figura 6.7 - Peso de cada elemento químico da análise de componentes principais dos sedimentos de corrente da Folha
Ipueiras.v
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Figura 6.8 - Mapa de interpolação dos escores das amostras no fator 1 da análise de principais componentes dos
sedimentos de corrente da Folha Ipueiras.

Figura 6.9 - Mapa de interpolação dos escores das amostras no fator 2 da análise de principais componentes dos
sedimentos de corrente da Folha Ipueiras.
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Figura 6.10 - Mapa de interpolação dos escores das amostras no fator 3 da análise de principais componentes dos
sedimentos de corrente da Folha Ipueiras.

No Mapa de Geoquímica Exploratória
(em anexo) estão delimitadas as anomalias
pontuais, as zonas anômalas em sedimentos
de corrente, os destaques mineralométricos
pontuais em concentrados de bateia e as zonas
de enriquecimento em minerais pesados. As
anomalias em concentrado de bateia foram
os minerais de importância metalogenética
como barita, cromita, ouro e scheelita. Foram
identificadas oito zonas anômalas em sedimentos
de corrente, a saber: (i) As, Mo; (ii) Bi,Te; (iii)Cd;
(iv) Ce,Ge,La,Th,U,Zr; (v) Cu,V,Fe; (vi) Te; (vii)
W; e, (viii) Zn. Em concentrado de bateia foram
identificadas nove zonas de enriquecimento de
minerais pesados.
As rochas mais antigas da seção
litoestratigráfica consistem dos paragnaisses,
quartzitos e metacalcários do Complexo Ceará.
Nesta região, foram identificadas duas zonas
anômalas nos sedimentos de corrente no Rio
Curtume, região sudeste da folha (zonas iii e vi).
A zona iii, representada pelo cádmio, apresentou
juntamente Se, Th, U, W, Cu e Mo. Carbonatos de
zinco contem quantias significantes de cádmio
(Fairbridge, 1972). A zona vi, representada pelo
telúrio, esteve associada aos elementos Bi, Ta

e W, assim como S, Ag e Pb. Estes elementos
podem indicar a presença de ouro. Conforme
Ciobanu et al., (2009) existe uma estreita
associação de Au com uma variedade de tipos
de depósitos com assinaturas geoquímicas de
Bi-Te-(Se). Nesta região, destacam-se as zonas de
enriquecimento de minerais pesados de anfibólio
e cianita, e destaques para os minerais de barita,
cromita, espinélio, monazita, piroxênio, granada,
scheelita e sillimanita.
Na unidade de Diatexitos do Complexo
Tambori-Santa Quitéria foram identificadas as
zonas iv, v, vi, vii e viii. Esta unidade constitui um
domínio granítico-migmatítico de composição
granítica a granodiorítica associados à btgnaisses migmatizados. A zona iv, formada
pelos elementos Ce, Ge, La, Th, U e Zr, esteve
localizada na região norte da folha, no riacho do
Francisco. Em concentrado de bateia apresentou
destaque para o mineral de cromita. Na análise
de principais componentes duas amostras
apresentaram altos escores positivos no fator 2,
associados aos elementos Th, Ge, La e U. Nesta
área foram mapeadas coberturas sedimentares
do cenozóico, e Granitoides do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria. A zona v, formada pelos
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elementos Cu, Fe e V, estiveram localizadas na
região centro-oeste da folha, nas cabeceiras
dos riachos Ipuzinho, Cana-brava e do Estreito.
Além destes elementos destacam-se Ag, Bi, Cd,
Co, Cr, In, Ni, Sb, Te e Zn, nos sedimentos destas
drenagens. Em concentrado de bateia foram
destaques pontuais amostras com hematita e
magnetita, e uma zona de enriquecimento em
minerais pesados de magnetita (50-75%). As
amostras de sedimento inseridas nesta zona
apresentaram altos escores fatoriais positivos
no fator 3, associado aos elementos Ag, Sb e
Mo, típicos elementos farejadores de metais
preciosos, e no fator 4, associado aos elementos
Zr, Hf, Ti e Na, e com escores negativos no fator
5, com assinatura geoquímica de V, Co e Fe.
Nesta região, também foram mapeados corpos
circulares de granitos isótropos pós-orogênicos
e diques de basalto.
Na unidade dos Granitoides Santa
Quitéria, constituído de ortognaisses porfiríticos
graníticos, quartzo monzoníticos e monzodioritos,
foram destaques duas zonas anômalas para o
elemento zinco, na região nordeste da folha. Em
conjunto com estes elementos estiveram Be, Ca,
Cs, Li, Mg, P, Rb, Sr, Th, U e Zr. Em concentrado
de bateia foram destaques pontuais amostras a
jusante com anfibólio, epidoto, esfenio, hematita,
ilmenita e scheelita, e delimitadas zonas de
enriquecimento de minerais pesados para
anfibólio e epidoto, com concentrações de 2550%. Na análise de fatores as amostras contidas
nestas zonas apresentaram escores significativos
negativos no fator 3 (Li, Ca, Sr e Mg), fator 7 (Cr
e Mo), e fator 9 (Zn e Ag), e escores significativos
positivos no fator 4 (Zr, Hf, Ti e Na) e fator 5 (Sb,
Mo, Pb e Sn).
Na unidade Grupo Serra Grande,
constituído
de
arenitos
com
níveis
conglomeráticos e estratificações cruzadas
de médio a grande porte (Formação Jaicós) e
arenitos com intercalações de níveis siltíticos e
argilíticos com laminação cruzada centimétrica
(Formação Tianguá), foram delimitadas quatro
zonas de anomalias em sedimentos de corrente.
A zona i (As-Mo), localizada na região sudoeste
da folha, apresentou duas amostras de dois
afluentes do riacho São João, com anomalias
para os elementos As e Mo, e alto background
para Hg. A jusante, os sedimentos apresentaram
destaque para zircão em concentrado de batéia

(50-75%) e turmalina (25-50%). Na análise
de principais componentes estas amostras
apresentaram escores fatoriais positivos no fator
1, associados aos elementos Hg, Bi e Te. Mais a sul
desta zona, foi delimitada a zona vi (Te), localizada
nas cabeceiras dos riachos Jatobá e Cachoeira.
Os sedimentos apresentaram anomalias para Bi,
Hg, Te e W e alto background para Ag, Cd, Mo
e Sn. Em concentrado de bateia foi destaque
os minerais de hematita, zircão e turmalina, e
foi delimitada uma zona de enriquecimento em
mineral pesado de zircão (50-75%). Na analise
de principais componentes as amostras também
apresentaram escores positivos no fator 1 (Hg, Bi
e Te). A zona vi ocorre também na região norte
desta unidade, nas cabeceiras e afluentes do
riacho Corcunda. Os sedimentos apresentaram
anomalias de As, Bi, Cu, S, Te e W, e alto
background para Ag. Apresentaram destaques
nos minerais pesados de anatásio e turmalina,
com uma zona de enriquecimento de anatásio
(5-25%). Na analise de principais componentes
as amostras apresentaram escores positivos no
fator 1 (Hg, Bi e Te), fator 3 (Mo, Sb e Ag) e um
escore significativo (12,9) para uma amostra no
fator 8 (Bi, Cu e S). Este riacho Corcunda é afluente
do rio Inhuçu que deságua no rio Mocambira,
onde foi delimitada a zona vi, representada pelo
telúrio. Os sedimentos apresentaram anomalias
de Bi, Hg, Sb, Ta, Te e W e alto background para
Nb e Zr. O anatásio apresentou destaque mineral
e enriquecimento em concentrado de batéia
(5-25%). Na analise de principais componentes
as amostras novamente apresentaram escores
positivos no fator 1 (Hg, Bi e Te) e negativos no
fator 10 (Cd e Sn). Pelo descrito, nota-se que nos
sedimentos silurianos do Grupo Serra Grande
ocorrem assinaturas geoquímicas de elementos
farejadores de metais preciosos.

6.4 - CONCENTRADO DE BATEIA
Os mapas de distribuição mineral (Figs.
6.11 a 6.13) mostram as concentrações dos
principais minerais pesados obtidas nas amostras
coletadas. Ressalva-se que, igual aos sedimentos,
os pontos representam áreas de contribuição
a montante da bacia hidrográfica. A Tabela 6.3
apresenta a relação dos minerais identificados
em concentrado de bateia e as figuras 6.14 a
6.16 ilustram fotografias dos principais minerais
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pesados identificados. As informações de gênese
dos minerais discutidos no texto foram retiradas
de Pellant (2000) e Machado et al., (2011).
Do total de amostras de concentrado de
bateia (n=105) apenas uma amostra apresentou
alta concentração de limonita (> 75%). Esteve
associada ao Grupo Serra Grande, Formação
Jaicós. A limonita é um hidróxido de ferro
formado pela precipitação em águas superficiais
e região pantanosa, que muitas vezes ocorrem
como pseudomorfos de pirita ou óxidos de
ferro. Em seguida, nota-se a predominância de
minerais resistentes, como turmalina, zircão, e
minerais de minério, como ilmenita e magnetita.
O zircão, mineral resistente ao
intemperismo,
apresentou
as
maiores
concentrações associadas ao Grupo Serra
Grande, juntamente com turmalina e anatásio,
como provável origem detrítica nos sedimentos
fluviais desta formação.
As maiores concentrações de magnetita
estiveram associadas aos sedimentos derivados
dos diatexitos e Granitoides do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria. A magnetita é formada
em rochas ígneas e também em veios e depósitos
de substituição.

Com
baixa
concentração
nos
concentrados de bateia (< 1%) estiveram
minerais de importância metalogenética, como
ouro, cromita, barita e scheelita. O ouro formase principalmente em veios hidrotermais,
frequentemente associados com quartzo e
sulfetos. Na folha, este elemento foi identificado
em drenagem com predominância de rochas
do complexo Tamboril-Santa Quitéria, embora
a montante ocorra a escarpa dos sedimentos
da Bacia do Parnaíba. A cromita, óxido de ferro
e cromo, forma-se em rochas ígneas básicas
e ultrabásicas, provavelmente associado às
rochas do complexo Tamboril Santa Quitéria,
embora não cartografadas. A scheelita, mineral
de minério de tungstênio, é formada em veios
hidrotermais, como também em rochas de
contatos metamórficos e pegmatitos. Na folha,
estiveram associadas ao Complexo TamboriSanta Quitéria e aos metacalcários do Complexo
Ceará. A barita, sulfato de bário, formada em
veios hidrotermais e também como nódulos
de argila e veios sedimentares. Na folha estes
elementos foram associados ao Complexo
Tamboril-Santa Quitéria, principalmente na
unidade dos diatexitos graníticos.
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Figura 6.11 – Mapas da distribuição dos minerais pesados em concentrado de bateia da Folha Ipueiras.
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Figura 6.12 - Mapas da distribuição dos minerais pesados em concentrado de bateia da Folha Ipueiras.
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Figura 6.13 – Mapas da distribuição dos minerais pesados em concentrado de bateia da Folha Ipueiras.
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Minerais
Ouro
Hematita
Cromita
Espinélio
Scheelita
Barita
Xenotimio
Apatita
Goethita
Gahnita
Hornblenda
Pirita limonitizada
Anatásio
Monazita
Cianita
Estaurolita
Sillimanita
Esfenio
Micas
Rutilo
Granada
Piroxenios
Anfibolios
Epidoto
Magnetita
Ilmenita
Zircão
Turmalina
Limonita

Máxima concentração (%)

<1

1a5

5 a 25

25 – 50

50 – 75

>75

Tabela 6.3 - Relação dos minerais pesados identificados e suas concentrações máximas em concentrados de bateia (n = 105).

Figura 6.14 - Análise mineralométrica da Folha Ipueiras.
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Figura 6.15 - Análise mineralométrica da Folha Ipueiras.

Figura 6.16 - Análise mineralométrica da Folha Ipueiras.

Figura 6.17 – Análise mineralométrica da Folha Ipueiras.
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7 – RECURSOS MINERAIS
7.1 - APRESENTAÇÃO

granada, talco, quartzito, níquel e fosfato.
A ocorrência de ferro, na localidade
A Companhia de Pesquisa de Recursos de Sítio Estreito, é indicada pela presença de
Minerais – CPRM, em cumprimento ao minerais magnéticos em fragmentos de rocha
aproveitamento sustentável do subsolo no sopé de elevação nas proximidades da
brasileiro, apresenta neste capítulo o Serra Grande/Ibiapaba. Depósitos de placers
cadastramento mineral da Folha Ipueiras contendo rutilo representam a ocorrência de
(SB.24-V-A-VI),
realizado
durante
o titânio, anteriormente identificada. Os granitos
mapeamento na escala 1:100.000, com o qual e migmatitos ocorrem na forma de serrotes e
espera contribuir com a pesquisa mineral do matacões, preenchendo um amplo espaço a
Estado do Ceará.
nordeste da área. Lavras rudimentares de arenito
Os resultados deste cadastramento e argila também foram encontradas.
estão disponíveis ao público no site do Serviço
Apesar do momento otimista que
Geológico do Brasil (www.cprm.gov.br), e nele a mineração presencia, faz-se necessário
consta na Nota Explicativa da folha, bem como uma ressalva: área pesquisada não significa,
informações georrefenciadas em ambiente SIG necessariamente, área que será explorada,
(Sistema de Informações Geográficas).
lavrada. A mineração é uma atividade de alto
Atualmente o mundo vive um “avanço risco, a maioria das empresas que pesquisam
mineral”, onde o preço dos minérios está em não chega a lavrar. Muitas minas param quando
franca ascensão. A demanda por minérios se a atividade deixa de se tornar interessante
eleva com o possante desempenho da China e economicamente, e voltam aos trabalhos
de outros países emergentes. Cresce a procura, quando a conjuntura nacional ou internacional
incentiva-se a pesquisa, visando uma maior passa a favorecer a produção do determinado
oferta.
tipo de minério.
Neste contexto, o presente capítulo
tem como meta principal o levantamento 7.2 - OBJETIVOS
de informações geológicas que permitam
Este capítulo visa atualizar o banco de
caracterizar o potencial econômico de
depósitos, ocorrências e indícios minerais dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM
desta área. São promovidos aqui o e, disponibilizar a segmentos da comunidade
conhecimento sobre a localização, modo usuária um documento síntese, contendo
de ocorrência de depósitos inexplorados, a informações sobre os recursos minerais
confirmação de ocorrências já previamente existentes na Folha Ipueiras, de acordo com suas
cadastradas em projetos anteriores, através respectivas classes utilitárias.
Embora durante o presente trabalho
desta ou de outras intituição.
A montagem do SIG oferece o acervo de ocorrências de talco, granada, grafita, níquel
25 registros de ocorrências minerais (garimpos, e de fosfato não tenham sido localizadas, a
jazidas e depósitos), segundo o somatório de 8 importância econômica dessas substâncias
ocorrências inéditas e 17 cadastradas no banco merecem citação, para alvo em novas buscas,
de dados da CPRM (Geobank). Este rol compõe- sejam por produtores privados ou mesmo
se de metacalcário, granada, grafita, minério de entidades de pesquisa.
Atualmete conta no site do DNPM 53
ferro, titânio, talco, granito, migmatito, argila e
processos minerários dentro dos limites da Folha
arenito.
Durante o mapeamento, das 11 Ipueiras, envolvendo várias substâncias como:
ocorrências de calcários previamente cadastradas fosfato, calcário, migmatito, quartzito, argila,
apenas 4 foram confirmadas. Outras 4 novas ferro e níquel (Fig. 7.1).
As ocorrências, depósitos, garimpos
ocorrências deste minério foram registradas.
Não foram encontrados indícios de grafita, e minas encontradas na Folha Ipueiras foram
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agrupadas em três classes utilitárias de
substâncias minerais adotadas pelo Geobank:
Metais ferrosos – Fe.
Minerais industriais – calcário, rutilo.
Materiais de uso na construção civil –
granito, migmatito, arenito e argila.
Ocorrências de granada e grafita, bem
como de um garimpo a céu aberto de talco,
embora constem no cadastro do Projeto Crateus

(Barbosa et al. 1977), não foram encontrados
qualquer indício. Por outro lado, encontam-se
requeridas no DNPM em fase de autorização de
pesquisa, um número expressivo de áreas para
fosfato para uso como feritlizante, que representa
mais de 60% de exposição da Bacia do Parnaíba
na folha. Áreas de níquel com fins industriais (em
pesquisa) e de quartzito para revestimento (em
disponibilidade) também foram requeridas.

Figura 7.1 - Mapa geológico simplificado com localização das áreas requeridas e substâncias minerais cadastradas na
folha.
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Tendo em vista as mineralizações presentes como alvos para prospecção visando à descoberta
na folha, 13 áreas foram selecionadas, e consideradas de novos depósitos minerais (Tabela 7.1).
ÁREAS
POTENCIAIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASSES
GEOBANK

MINÉRIO

SITUAÇÃO

Indício
encontrado
NÍQUEL
Não encontrado
RUTILO (Ti)
Confirmado
Confirmados e
CALCÁRIO
Inéditos
GRAFITA Não encontrado
MINERAIS
GRANADA Não encontrado
INDUSTRIAIS
TALCO
Não encontrado
Requerido com
FOSFATO
autorização de
pesquisa
Requerido com
QUARTZITO autorização de
pesquisa
GRANITO
Ocorrência
Ocorrência
MATERIAL PARA MIGMATITO
USO NA
ARENITO
Ocorrência
CONSTRUÇÃO
Jazida
CIVIL
ARGILA
Requerido de
Licenciameno
FERRO

METAIS

Tabela 7.1 - Resumo das áreas potenciais subdivididas em 13 domínios, conforme as substâncias minerais cadastradas
na Folha Ipueiras.

7.3 - OCORRÊNCIAS MINERAIS

(Fig. 7.2c). Ao microscópio, minerais opacos são
representados predominatemente por magnetita,
7.3.1. Metais Ferrosos
que corresponde a 6% da rocha e, ocorrem
associados comumente à biotita e anfibólio. Trata7.3.1.1. Ferro
se de um quartzo diorito foliado, que possivelmente
ocorrem associados aos migmatitos do Complexo
Ocorrência de ferro na Folha Ipueiras é Tamboril Santa-Quitéria.
pontual, localiza-se a leste folha, na borda da
Esta área de ocorrência está requerida no
na Serra Grande/Ibiapaba, no vilarejo de Sítio DNPM pela Tecbrita Tecnologia em britagem ltda, em
Estreito, Município de Nova Russas. Durante situação de autorização de pesquisa para minério de
o mapeamento executado por Barbosa et al. ferro aplicado a metalurgia, e totaliza 49ha.
(1977) o garimpo à céu aberto já apresentava
A título de informação, o ferro pode ser
status de abandonado, tendo sido classificado utilizado na fabricação de aço, liga metálica para a
como minério com morfologia estratiforme.
produção de ferramentas, máquinas, veículos de
No presente trabalho sua localização precisa transporte, como elemento estrutural de pontes
não foi determinada. Nas coordenadas do ponto e edifícios, entre outras aplicações. Vale ressaltar
observam-se rochas de coloração cinza, granulação que o setor de mineração de ferro vive hoje
fina, foliação incipiente, composta essencialmente uma nova realidade. Com a demanda crescente,
por plagioclásio, quartzo e máficos (biotita e mesmo jazidas consideradas pequenas começam
anfibólio), com minerais magnéticos, evidenciado a se tornar interessantes. Desta forma, percebepela atração ao imã de mão (Fig. 7.2a,b). O indício se o início de uma movimentação voltado a este
da mineralização ocorre sob a forma de blocos minério. A partir do momento que aumenta
rolados no flanco da elevação próxima, distribuídos o valor do mineral, cresce o desejo no mundo
irregularmente em meio a um solo areno-argiloso de explorá-lo. Como as commodities minerais
de coloração vermelha escura, com vegetação aumentam de preço, os pequenos negócios
arbórea densa, típico de concentrações ferríferas começam a se tornar viáveis. E este é o caso
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do Ceará. Hoje acontece uma retomada da
mineração no Estado. A prova disso é o aumento

da procura por requerimentos no Estado junto
ao DNPM, órgão federal que fiscaliza a atividade.

Figura 7.2 - a) Fragmento de rocha atraído ao ímã de mão (amostra IB77A); b) Ao microscópio minerais opacos associados
a biotita e anfibólio (IB77A-292916; 9467099; LN-Ob. 10x); c) Solo argiloso de coloração escura, com vegetação densa,
típico de presença de óxido de ferro. Ao fundo pode ser vizualizada a elevação, provável fonte do minério (Neste ponto
altitude média de 445m).

Motivado
pelo
crescimento
da
necessidade de aço no mercado mundial,
especialmente na China, o minério de ferro no
Ceará tornou-se alvo de pesquisas, destacandose os municípios de Quiterianópolis, Sobral e
Tauá, que vêm sendo pesquisados por várias
empresas. Ciente dessa demanda pelo minério
faz-se necessária a citação desta ocorrência na
Folha Ipueiras.

do Brasil Ltda. Durante o reconhecimento das
ocorrências cadrastradas nesta porção da área
observou-se nas localidades de Baixa da Favas e
Duas Grotas, lavras garimpeiras exauridas, que
segundo informações encontram-se há muito
desativadas. Análises petrográficas indicam tratase de mármores impuros, de coloração cinza a
cinza esverdeado, não raro associados a rochas
calciossilicáticas e gnaisses.
Ao longo da faixa de influência da Zona
7.3.2. Minerais industriais
Cisalhante de Tauá observa-se número mais
expressivo de ocorrências de metacalcário, em
7.3.2.1. Calcário
associação comum com os paragnaisses do
Complexo Canindé do Ceará. Ocorrem entre as
O metacalcário é o bem mineral mais localidades de Fazenda Fechado-Bombocadinhoexplorado da área, totalizando 8 ocorrências, Conceição. Algumas destas ocorrências são
das quais 4 foram confirmadas, embora 3 novas, outras exauridas ou mesmo abandonadas
destas encontram-se exauridas. Outras 4 são com pilhas de material presente. Nenhuma
ocorrências são novas. A lavra ocorre a céu destas ocorrências corresponde a área requerida
aberto, onde se formam pequenos garimpos Fornos rudimentares para queima do calcário
clandestinos, sendo o calcário utilizado como são frequentente encontrados, embora a
material de construção civil. Observa-se 5 grande maioridas esteja em ruínas. Amostras
lavras em atividade de explotação, funcionando analisadas foram classificadas como mámores
quando existe demanda,
puros, de coloração branca e textura sacaroidal
Na poção a sul da folha, a SE de Ipaporanga, (Fig.7.3a). Afloram como jazimentos lenticulares,
encontram-se requeridas 4 áreas com autorização geralmente da ordem de um metro de espessura
de pesquisa para a empresa Litominas Mineração sendo extraído material até uma profundidade
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média de 2m (Figs.7.3b,c).
Apesar de na área ocorrerem apenas
lavras garimpeiras, com atuação restrita as
comunidades locais é importante falar que os
metacalcários representam uma importante
matéria-prima com diversos fins industriais.

Como principais usos destacam-se os produtos
da indústria do cimento, pedra britada, ou
agregados destinados a vários propósitos na
construção civil, estradas de rodagem e trilhas de
ferrovias. É também empregado na agricultura,
como rocha ornamental e de revestimento.

Figura 7.3 - (a) Lavra grarimpeira de mármore puro em atividade na localidade de Santa Luz (IB500-324050, 9495148);
(b) Pilha de minério para transporte e (c) cava de exploração na localidade de Picarreira (IB85- 324417, 9491455); (d)
Rutilo em depósito de placers (IB79- 329002, 9461313).

7.3.2.2. Rutilo

Os maiores produtores mundiais de
titânio são: Austrália (21,1%), África do Sul
No banco de dados da CPRM Consta a (19,4%), Canadá (10,9%) e China (9,4%). O Brasil
existência de duas ocorrências de rutilo. Apenas é o maior produtor da América Latina, tendo
uma delas foi encontrada (IB79), na localidade produzido em 2010 aproximadamente 2% da
de Jucás. O ponto correspondente a segunda produção mundial de titânio. Seus principais
ocorrência encontra-se debaixo de lâmina estados produtores são: Paraíba, Goiás,
d’água, em açude de construção recente na Pernanbuco e Rio de Janeiro (Amorim Neto,
localidade de Sítio Cachoeirão. Na Folha Ipueiras 2010). No Ceará, face ao seu crescimento no
este minério é de origem secundária, ocorre setor mineral, essas ocorrências são incentivos
ao longo de riachos, em concentrações do tipo para pesquisas e o possível aproveitamento
placers, provenientes da desagregação de rochas futuro dessas fontes.
fontes (Fig.7.3d).
O rutilo é um mineral composto de 7.3.3. Materiais de Uso na Construção Civil
dióxido de titânio (TiO2). O titânio é um metal
mais leve que o ferro, quase tão forte quanto o
O Estado do Ceará tem cerca de 75%
aço e tão resistente à corrosão como a platina.
Possui diversificado campo de utilização, todavia de seu território ocupado por rochas do
cerca de 96% dos concentrados provenientes de embasamento cristalino, representado por
minerais de titânio são destinados à produção de migmatitos diversos, além de corpos graníticos
pigmentos de titânio (titânio branco). O resto é espalhados por todo o estado. Este quadro
empregado na fabricação de esponja de titânio, favorece ao aproveitamento deste recurso
carbetos, vidros e cerâmicas especiais (Balanço mineral no setor de rochas ornamentais e
aplicações diversas na construção civil.
Mineral Brasileiro 2001).
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A região da Folha Ipueiras, é amplamente
ocupada por granitóides e migmatitos, que
oferece bom potencial extrativista para pedras
de pavimentação, fabricação de brita e,
possivelmente, para rochas ornamentais e de
revestimento. Outros dois materiais importantes
são os arenitos e as argilas, que embora
ocorram em menor proporção, também tem sua
participação no setor.

No Brasil, a produção de pedra britada é
a segunda maior entre as substâncias minerais,
ficando atrás apenas do ferro (DNPM, 2008).
A possibilidade de utilização de outro recurso,
seja industrializado ou natural, em substituição
à pedra britada, é quase nula, no entanto, por
ser um produto abundante no país, possui
pouco valor agregado e apresenta baixo preço
de venda em relação ao volume produzido
(DNPM, 2008; OLIVEIRA et al. 2008). Por outro
7.3.3.1. Brita e Pedra para Pavimentação
lado, a produção de pedra britada não envolve
grandes custos em termos de matéria-prima e
A pedra britada (ou brita) além de ser mão-de-obra, todavia, a entrada de empresas no
um insumo essencial da produção de concreto, setor apresenta certas dificuldades. A principal
também é empregada em obras de saneamento, barreira é o elevado valor do frete de transporte,
pavimentação, lastro de ferrovias, encoramento que responde por aproximadamente dois terços
e drenagem. Segundo DNPM – Departamento do preço final do produto, fazendo com que a
Nacional de Produção Mineral, a maior parte do produção seja realizada próxima aos mercados
consumo de pedra britada destinou-se à construção consumidores. Por este motivo, o setor de pedra
civil e, secundariamente a manutenção de estradas, britada assume importância na medida em que a
pavimentação asfáltica, fabricação de pré-moldados escala de produção e consumo demanda grandes
e outros usos, como lastro de ferrovia e contenção. quantidades do produto para seu abastecimento.

Figura 7.4 - (a,b) Lajedo rasteiro de grande porte com indícios de extração de pedra para pavimentação a partir de
fraturamento natural (IB615 - 331858, 9492179) e, (c) Bloco de rocha cortado e extraído para o beneficiamento de
pedra de pavimentação (IB105 - 329545, 9464322).

A Folha Ipueiras apresenta corpos
graniticos e migmatíticos com relevante
potencialidade no setor de pavimentação de
estradas (paralelepípedo) e agregados para uso
em construção civil (brita). Na porção leste da
área o Granito Nova Russas aflora sob a forma de
extensos lajedos (Fig.7.4a), ou como matacões
métricos. Trata-se de uma rocha de coloração
cinza clara, isotrópica, de granulação média, com

baixo grau de fraturamento.
Uma lavra artesanal de pedras para
calçamento foi identificada na localidade
chamada Lajedo Grande, no município Nova
Russas. A lavra com material em disponibilidade,
mas atualmente desativada, corresponde a um
dos afloramentos corpo do granito Nova Russas
de ampla área de exposição (Fig.7.4b). Não se sabe
o volume de material extraído, mas o mesmo é
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usado para o calçamento de ruas dos municípios
vizinhos, bem como em revestimentos para
muros e fachadas, o que abre oportunidades de
investimentos e empregos de mão-de-obra local
(Fig.7.4c). Sua extensão aflorante e fácil acesso
são considerados aspectos favoráveis a produção
de brita.

estado responde por 2% da produção nacional
de granito, com cerca de 220 mil toneladas/ano
de pedras ornamentais e de revestimento, de
acordo notícias veiculadas (Diário do nordeste).
As exportações cearenses de rochas ornamentais
ultrapassaram as da Bahia, no primeiro semestre
de 2004. O Ceará tornou-se assim o 5º maior
exportador brasileiro de rochas ornamentais,
7.3.3.2. Rocha Ornamental
atrás do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, transformando-se no maior
Além destas áreas com indícios de estado exportador fora da região sudeste.
extração para consumo local, existem nas outras
Diante a este cenário, o Ceará vem
unidades granitóides e migmatito, susceptíveis mostrando sinais de crescimento no setor, pois
ao aproveitamento econômico como rocha é dotado de um notável potencial geológico para
ornamental. Na página de DNPM existem 5 áreas materiais diversificados com boa aceitação no
requeridas, com autorização de pesquisa para mercadologica. Estas vantagens fundamentam
esta rocha, porém não são conhecidos dados o comportamento de expansão, bem como
tecnológicos que confirmem a sua qualidade favorecem perspectivas de um desenvolvimento
para esta finalidade. A princípio seria necessário ainda mais fortalecido nos anos vindouros.
um estudo de fraturamento de maciços
rochosos, para o enquadramento de padrões 7.3.3.3. Arenitos
mínimos de extração de blocos, bem como um
cálculo da reserva estimada de forma a garantir
Os arenitos que afloram na Folha
sua viabilidade econômica.
Ipueiras, em área do Grupo Serra Grande,
É importante salientar que o setor assumem diversas cores, sendo as mais comuns,
de rochas ornamentais vem apresentando tons de amarelo e vermelho. Apresentam
crescimento ao longo dos últimos anos, e granulação fina, são geralmente caoliníticos, com
isto se deve a diversos fatores como avanços níveis lateríticos milimétricos a centimétricos,
tecnológicos e consequente redução de evidências de gretas de dissecação e moderado
custos, programas de fomento por entidades a alto grau de alteração. São rochas exploradas
governamentais e abertura de mercado que de forma rudimentar, para a produção de blocos
estimulam o produtor.
utilizados em pisos ou como alvenaria para a
Segundo a Associação Brasileira de construção de casas.
Rochas Ornamentais (ABIROCHAS) a produção
Hoje com o advento da mineração
mundial noticiada de rochas ornamentais e de ascendente, o arenito pode ser utilizado para
revestimento é de aproximadamente 55 milhões diversos fins, como por exemplo, na fabricação
de toneladas/ano, com uma evolução de um de vidro e como abrasivo, porém sua principal
patamar de apenas 1,5 milhões de toneladas/ aplicação é na construção civil como revestimento
ano na década de 20. Estima-se que os negócios em paredes, usado apenas no estado bruto e
do setor movimentem recursos na ordem de US$ muito aplicado em calçadas e passeios.
40 bilhões/ano, disponibilizando-se no mercado
internacional 20,8 milhões de toneladas de 7.3.3.4. Argilas
rochas brutas e processadas.
Existem na Folha Ipueiras duas áreas
A extração brasileira de rochas totaliza
5,2 milhões de toneladas/ano, o que coloca o requeridas para Argila. A maior delas de 50 ha,
país como sexto maior exportador mundial de requerida pela empresa Ceis Cerâmica São Luiz
rochas, atrás da Itália, China, Índia, Espanha e Ltda, em fase de licenciamento. Uma olaria de
Portugal e, à frente da África do Sul, Turquia, médio porte está em atividade na área urbana
de Nova Russas, operando muito próximo da
Coréia do Sul, Grécia, Finlândia e Alemanha.
Desde 1994 o Ceará tem se destacado área requerida (Fig 7.5a).
Em Ipaporanga está localizada a segunda
no mercado por sua diversidade de litotipos. O
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área, em fase de licenciamento, com registro em
nome FN Moreira ceramicas, totalizado apenas 05 ha.
Um ponto de extração da argila,
desativado e fora das áreas requeridas, foi
identificado às margens do rio Acaraú, na
localidade de Conceição. As argilas encontradas
são do tipo transportadas, depositam-se em
regiões de baixa velocidade de correnteza
do rio. Mostram-se friáveis e absorvem água
com rapidez, apresentam coloração variando

de creme claro a avermelhadas. O perfil de
alteração mais comumente encontrado tem no
topo areia fina, bem selecionada, constituída
principalmente por sílica e matéria orgânica, de
coloração cinza claro, logo abaixo desta areia,
vem a argila de granulometria fina, escavada até
uma profundidade de 3m e bastante homogênea
(Fig 7.5b). Por se tratar de material de baixo
valor agregado, a cerâmica é produzida de forma
cativa e vendida nos mercados locais.

Figura 7.5 - (a) Olaria em atividade na saída de Nova Russas em sentido a Sucesso, (b) Pequena unidade abandonada de
extração de argila com forno rudimentar para queima de tijolos (IB499 - 322840, 9499296).

No geral, a diversidade de produtos das
argilas é elevada, tendo como usos tradicionais
a produção de blocos de vedação e estruturais,
telhas, tijolos maciços, lajotas e tubos, além de
produtos para fins diversos como argilas piroexpandidas, objetos ornamentais e utensílios
domésticos, bem como cimento, agregados
leves e revestimentos.
O desenvolvimento do segmento
cerâmico está intimamente atrelado à indústria
da construção civil, pois tem papel fundamental
como fornecedor de insumos. Este setor vem
apresentando nos últimos anos um ritmo intenso
de crescimento, impulsionado principalmente
pelos programas governamentais de habitação
popular. O atual crescimento favorece grandes
demandas de produtos cerâmicos e isso faz com
que as empresas invistam na melhoria de seus
produtos e a procura por novas fontes desses
minerais.
No que tange o segmento de cerâmica
vermelha, sabe-se que este é um grande
consumidor de argilas. Segundo o Ministério
de Minas e Energia – MME e Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral –
SGM (2009), pela produção estimada de peças
cerâmicas em 2007, avalia-se que o consumo foi
de aproximadamente 180 milhões de toneladas

de argila. Para 2030, considerando os vários
cenários de crescimento do País, estima-se
um consumo de argila variando de 5,2 a 8,2
bilhões de toneladas. Esses números colocam
o Brasil como um dos principais produtores e
consumidores mundiais desse tipo de argila.

7.3 - OUTROS MINÉRIOS NÃO
LOCALIZADOS
No presente relatório a existência
de alguns jazimentos cadastrados Projeto
Crateús de Barbosa et al. (1977), bem como de
minerais em áreas requeridas no DNPM não
foram comprovadas. Nesta lista estão incluídas
ocorrências de grafita, granada, talco, quartzito,
níquel e fosfato. A pesquisa realizada pelo Projeto
Ipueiras classifica as áreas destas supostas
ocorrências, como desprovidas de interesse
econômico, uma vez que nenhum indício desses
minérios foi encontrado. Segue a abaixo uma
breve descrição local.

Fosfato
Mesmo sem ter sido observado indício
de minério de fosfato na região sugere-se que
uma devida atenção deve ser dada a este,
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pelo fato de existirem na área 36 processos
minerários requeridos pela empresa Vtech
Empreendimentos Minerais Ltda. As áreas estão
todas localizadas a oeste da folha, abrangendo
litologias do Grupo Serra Grande. Destes títulos
minerarios, até o momento, doze encontramse em fase de requerimento de pesquisa, 22 já
estão em disponibilidade e 02 em autorização de
pesquisa.
No entanto, uma pesquisa mais
detalhada pode levar a novas informações, uma
vez que o minério de fosfato tem sido alvo de
muito estudo. Como exemplo, pode-se citar o
Projeto Fosfato no Brasil, em desenvolvimento
pelo próprio Serviço Geológico do Brasil (CPRM),
com o objetivo de ampliar as reservas brasileiras
de fosfato, através da avaliação do potencial
para novos depósitos tanto magmáticos quanto
sedimentares.
Até o momento, foram realizados estudos
orientativos de geoquímica e geofísica nas
principais mineralizações de fosfato existentes
no Brasil, tendo sido destacadas várias anomalias
geofísicas como potenciais para a descoberta de
depósitos de fosfato magmatogênico, em todo
o território nacional. Estão sendo selecionadas
pela CPRM, áreas com potencial em fosfato ainda
inexplorado e entre os Estados está o Ceará.
A justificativa para a procura por minério
de fosfato se deve ao crescimento significativo do
consumo de fertilizantes no Brasil. O fator crucial
é que o elemento fósforo não tem substituto
na agricultura e, a baixa disponibilidade
deste elemento, principalmente nos solos
da região semi-árida do Nordeste Brasileiro,
mostra o quanto é importante o estudo do seu
comportamento. Essas características geológicas
condicionam ao país a necessidade do emprego
maciço de fertilizantes, para repor as quantidades
dos elementos vitais para solo. Essa dependência
gera uma indesejável vulnerabilidade à nossa
agricultura. Por este motivo, estão sendo movidas
ações no sentido de fomentar o crescimento da
produção de fosfato nos extremos do país.
Além de seu uso como corretivos de
solos, o fósforo, seja em sua forma elementar
ou em combinação com outros elementos,
apresenta ampla diversificação de aplicações.
Essencial aos processos vitais, esse elemento
é o constituinte básico de muitos fármacos,
como os fixadores de cálcio. Uma das mais

antigas e conhecidas aplicações do fósforo é na
fabricação dos palitos de fósforo. Os compostos
fosforados podem também ser empregados nas
indústrias de aditivos da gasolina e dos plásticos,
na fabricação de detergentes e na metalurgia,
garante uma proteção maior contra a corrosão.
Entretanto, apesar da utilização do fósforo em
diversos processos, na forma de fosfatos, tem
sua maior destinação na indústria agropecuária,
como fertilizantes ou suplemento nutricional
para animais.

Níquel
Segundo a página de processos
minerários do DNPM, existe uma área requerida
para minério de níquel, mas em disponibilidade,
a sudoeste de Sacramento. Em campo, nenhum
indício desse minério foi observado. Na região,
afloram granitóides e migmatitos do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria, com frequência
milonitizados, compostos basicamente por
feldspatos, quartzo, biotita e anfibólios, o que
nada impede novas pesquisas.
Em um prospecto de minerais de níquel
deveriam ser encontrados: os sulfetos (milerita
e pentlandita/FeNi9S8), que se apresentam
associados a outros sulfetos metálicos em
rochas básicas, frequentemente acompanhados
de cobre e cobalto. O sulfeto é o principal
mineral, contribuindo com mais de 90% do
níquel extraído. O outro mineral é a garnierita
ou silicato hidratado de níquel e magnésio,
que se encontra associado às rochas básicas
(peridotitos), concentrando-se por processos de
intemperismo nas partes alteradas, onde forma
veias e bolsas de cor verde (Balanço mineral,
2001).

Quartzito
O quartzito é um tipo de rocha que por
sua composição básica tende a ser resistente ao
intemperismo, muitas vezes destancando-se no
relevo como serras e morros. Esta rocha é fonte
de materiais para tijolos e refratários de sílica,
usada na siderurgia e para o preparo do leito
de fusão dos altos-fornos, sendo muito utilizada
também, in natura, como rocha ornamental em
revestimento de pisos e paredes externas.
Consta no extremo nordeste da folha uma
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área requerida para este minério, com finalidade
de usos em revestimento. Neste ponto específico
da área afloram migmatitos diversos, na forma
de lajedos de médio a grande porte, que chegam
a formar uma pequena elevação (Morro Agudo)
que poderiam ser ultizados como pedra britada
ou de pavimentação. Cristas de muscovita
quartzito ocorrem nas proximidades de Nova
Russas, porém são fraturados e intercalados a
gnaisses com alto grau de alteração, não sendo
possível sua utilização para revestimento ou
como rocha ornamental.

em percentual variado. Assim como os demais
minérios supracitados, nenhum indício desta
encontrado no Projeto Ipueiras.

Talco
Há cadrastro de talco na localidade
Oiticica de São José, município de Ipueiras.
A ocorrência é descrita como um garimpo
a céu aberto com status de abandonado,
associada a rochas migmatíticas. Apresentaria
morfologia irregular, textura fibrosa, e
paragênese
talco+hornblenda+tremolita/
actinolita+feldspato. Após visita ao ponto e
investigação em áreas adjacentes, nenhum
vestígio de lavra ou qualquer característica desde
minério foi encontrado.
O talco é um mineral de metamorfismo,
produto de reações ativadas por altas temperaturas
e pressões, envolvendo rochas carbonatadas,
rochas calcissilicáticas, rochas básicas e ultrabásicas
metamorfizadas, sendo gerado em processos de
alteração hidrotermal de minerais magnesianos,
especialmente olivina e ortopiroxênio. A grande
maioria dos depósitos comerciais brasileiros
de talco está associada a calcários dolomíticos
metamorfisados, sob a forma de lentes ou bolsões,
ou a rochas básicas/ultrabásicas, principalmente
nas bordas dos maciços, formando auréolas,
algumas vezes com zonas bem definidas de
mineralização (Lara, 1997).
Devido a facilidade com que pode ser
trabalhado manualmente, é muito utilizado na
confecção de objetos de arte. Pode ser utilizado
também como isolamento térmico e eléctrico,
material para fabrico de artigos em cerâmica,
pó de talco, lubrificante, base para tintas, papel,
borrachas e plásticos, além de aditivo alimentar
e em produtos farmacêuticos.

Grafita
No município de Nova Russas, localidade
Sítio Sossego, há registros de ocorrência
de grafita sob a forma de lentes em meio
a migmatitos, com paragênese dada por
grafita+quartzo+feldspato+mica (Barbosa et al.
1977). No ponto correspondente a ocorrência
e adjacências são observados afloramentos
esparsos do granito Nova Russas. O tipo rochoso
predominante nesta unidade é um granito
porfirítico, com fenocristais de feldspato envoltos
em matriz composta por feldspato, quartzo,
biotita e anfibólio, sendo bastante comum a
presença de enclaves máficos magmáticos.

Granada
Na localidade de Sítio Tatajuba em Nova
Russas há um ponto de ocorrência granada
em rochas migmatíticas, descrito como de
morfologia estratiforme, com paragênese dada
por granada+biotita+muscovita+quartzo. No
ponto e região circunvizinha afloram biotita
gnaisses migmatizados do Complexo Canindé
do Ceará, cujas rochas podem exiber granadas
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O mapeamento geológico da Folha
Ipueira, executado em escala de 1:100.000,
em conjunto com resultados de análises
petrográficas, litogeoquímicos e de propecção
geoquímica de sedimento de corrente, permitem
em conjundo com dados existentes na literatura
uma melhoria doconhecimento sobre esta área e
da região, através de uma posterior intergração
dos dados entre folhas mapeadas no últimos
anos.
Em termos litológicos a área da Folha
Ipueiras é composta pelas seguintes unidades:
O Complexo Ceará (PRcc) de idade
Paleoproterozoica, regionalmente abrange
grande parte da porção NE do Domínio
Ceará Central. Na folha, aflora em faixa
estruturada a oeste da ZC de Tauá e, em corpo
de menor proporção no centro sul da folha.
Predominatemente é representado por biotita
gnaisses bandados em parte migmatíticos, de
origem paraderivada, com protólitos pelíticos
e, metamorfizadas em condições de fácies
anfibolito médio a alto. Subordinadamente
ocorrem ortognaisses metamorfizados em
condições de fácies anfibolito, com protólitos
plutônicos de composição tonalítica. Compõem
ainda esta unidade lentes de anfibolito,
quartzitos e metacalcários.
O Complexo Tamboril-Santa Quitéria
(NP3tsq), Neoproterozóico, é constituído
por associação granito-migmatítica que
abrange diatexitos, metatexitos e granitóides,
gnaissificados ou não. O Complexo TamborilSanta Quitéria é a unidade de maior abrangência
da área, sendo no presente trabalho é
apresentado em termos de quatro unidades
principais: i) Unidade Diatexitos (NP3tsd) encera
rochas graníticas, ortognaisses e augen gnaisses,
de composição metaluminosa à levemente
peralumina, com afinidade cálcio-alcalina de
alto-K. Apresentam comumente estruturas
nebulítica a schlieren; ii) Granitoides Santa
Quitéria (NP3γtsq) são de composição granítica,
quartzomonzonítica e monzodiorítica, com
característica metaluminosa e afinidade cálcioalcalina de alto-K. O litotipo predominante
é um ortognaisse porfirítico, metamorfizado
em condições de fácies anfibolito. Rochas

calciossilicáticas são comumente observadas
tanto em associação com os diatexítos
quanto com os granitóides; iii) associados ao
magmatismo do Complexo Tamboril-Santa
Quitéria ocorrem exposições restritas de gabros
e micrograbos, Diorito Boi (NP3δtsd), isotrópicos
formam corpos alinhados segundo a direção
NW-SE e, iv) Metadioritos Xavier (NP3δtsdx) com
baixa representatividade percentual na área, a
unidade é composta por metaquartzo dioritos
e quartzo dioritos, de natureza metaluminosa
com tendência cálcio-alcalina de baixo
potássio. Apresenta termos deformados, estes
metamorfizados em fácies anfibolito.
O Granito Nova Russas (NP3γt3nr) aflora
a leste da folha, com dimensões de batólito. Em
termos composicionais agrupa rochas graníticas,
granodioríticas
e
quartzomonzoníticas,
predominantemnte são granitos porfiríticos.
Apresentam textura isotrópica na porção central
do corpo, com termos proto a milonitizados nas
porções afetadas pela Zona de Cisalhamento
de Tauá. São amplamente observados enclaves
máficos magmáticos com formas variadas.
Os enclaves magmáticos posicionamse no campo de rochas metaluminosas, no
diagrama de Shand (1943), enquanto que as
amostras do granito hospedeiro são levemente
peraluminosas. A variação de elementos
maiores e traços em função de SiO2%, mostram
dois trends evolutivos distintos entre os enclaves
o granito hospedeiro, sugerindo que estes
magmas evoluíram por cristalização fracionada
separadamente, antes de se encontrarem.
Em relação ao ambiente tectônico
granito e seus enclaves inserem-se no campo de
rochas pós-colisionais, segundo a diagrama R1
vs R2 de De LaRoche et al. (1980) com campos
discriminantes de Batchelor e Bowden (1985),
coerente com o que se considera regionalmente,
no qual o Granito Nova Russas é tipicamente póscolisional, associado a zonas de cisalhamento de
alto ângulo.
Granito Serra do Picote (γ4sp) aflora
em forma de morrotes arredondados (stocks)
próximos à borda da Serra Grande/Ibiapaba,
intrudidos na unidade diatexítica do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria. Constituem rochas de
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granulação fina à média, com coloração cinza
clara a rosada, classificadas como tonalitos e
monzogranitos.
O Grupo Serra Grande (Ssg) SiluroDevoniano, corresponde a uma sequência de
rochas sedimentares da porção inferior da
bacia interior cratônica do Parnaíba. Na folha
abrange cerca de 30% da área de exposição,
sendo composto da base para o topo pelas
formações Ipu, Tianguá e Jaicós. As três unidades
ocorrem na área da Folha Ipueiras. Os arenitos
estratificados da Fm. Jaicós constituem a unidade
de maior representatividade, sendo presente em
toda porção oeste da folha. Os arenitos, siltitos
e argilitos que compõem a Formação Tianguá
(Ssgt) afloram nos arredores de Poranga e,
extendem-se de forma descontínua até o limite
norte da área. Já os conglomerados suportado
por matriz arenosa da Formação Ipu (Ssgi),
afloram em estreita faixa na escarpa leste da
bacia, chegando a formar cortes de estrada com
altura média de 15m.
Os
Depósitos
Sedimentares
Inconsolidados (N23c) ou coberturas ocorrem
como de manchas irregulares sobre o
embasamento, próximas à borda da Serra
Grande/Ibiapaba. São sedimentos inconsolidados
de coloração vermelho-amarelada, com
composição argilo-arenosa e areno-argilolosa,
frequentemente associados a depósitos de talus
compostos por blocos de arenito e arenitos
conglomeráticos, provavelmente oriundos da
Formação Jaicós.
A análise das feições dúcteis indica para
área um arranjo estrutural em dois domínios:
O Domínio I é caracterizado por foliação (Sn)
com mergulho suave para norte, em associação
a lineação frontal, com caimento subhorizontal para NNW. Porfiroclastos sigmóidais
de feldspato indicam sentido de transporte
tectônico, variando de SSE a SSW. Estas
feições são consideradas registros da tectônica
tangencial (Dn), e identificada principalmente
nas rochas do Complexo Tamboril-Santa
Quitéria. O Domínio II tem sua estruturação
atribuída a tectônica transcorrente ao longo de
zonas de cisalhamento de alto ângulo (Dn+1),
em estágio pós-colisional, durante o qual as
estruturas Sn de baixo ângulo foram afetadas.
Este evento está relacionado, principalmente,
ao desenvolvimento da Zona de Cisalhamento

Transcorrente de Tauá, de movimentação
sinistral, que afetou o magmatismo do granito
Nova Russas e as rochas do Complexo Ceará. O
evento Dn+1 gerou a foliação milonítica (Sn+1)
com direção média NE-SW, com mergulhos subverticalizados, preferencialmente para NW. A
lineação de estiramento é direcional, com baixo
caimento para NE.
Para
melhor
definição
tectonoestratigráfica das unidades litológicas são
recomendáveis estudos isotópicos U-Pb em
zircão e Sm-Nd em rocha total, não executadas
no presente mapeamento. E, apesar de terem
sido executadas 100 análises de litogeoquímica,
sendo 50 destas referentes a granito Nova Russas
e seus enclaves, e o restante distribuídos entre a
unidade diatexítica e os granitóides do Complexo
Tamboril-Santa Quitéria, sugere-se para este
um número maior de análises, tendo em vista a
heteregeneidade ltológica do complexo.
No tangente aos recursos minerais, no
Ceará, assim como em outras regiões do país,
já no período da colonização, argilas, areias e
cascalhos eram as principais matérias retiradas,
para utilização na construção civil. Passaram a ter
destaque econômico, no início do século XIX, os
calcários da Chapada do Apodi, Sobral e Coreaú,
a magnesita de Iguatu e a gipsita da Chapada do
Araripe. No final da década de 1980, ganharam
importância também as rochas ornamentais,
com muitas áreas promissoras no estado.
Atualmente, outro importante alvo de pesquisa
são os metais, principalmente ferro e manganês,
motivados pela demanda de aço no mercado
mundial. Além desses minérios merecem citação
os fosfatos como corretivos de solo e o urânio
como fonte de energia nuclear.
A expansão da economia mundial e a
demanda da China por minérios mudaram o
cenário no setor de mineração, com o aumento
de preços e reativação de minas paralizadas. A
valorização dos produtos minerais industriais
está condicionada tanto à competitividade
quanto ao mercado consumidor. O crescimento
populacional e o aumento do consumo
influenciam diretamente na viabilidade de uma
reserva mineral a ser explorada, pois à medida
que cresce a demanda também se eleva a
procura.
Não se pode esquecer que a atividade
mineradora é responsável pela criação de
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inúmeros empregos diretos e indiretos,
bem como é um catalizador do crescimento
econômico. Em função do exposto, a análise dos
recursos minerais da Folha Ipueiras é apenas
uma contribuição para o setor mineral do Estado
e, um incentivo a pesquisadores e comunidade
científica na busca de conhecimento mais
detalhado. Nosso subsolo é rico e está
atraindo empresas brasileiras e estrangeiras,

concentrando investimentos em infra-estrutura e
pesquisa. Por isso é importante estabelecer a real
potencialidade e selecionar áreas mais favoráveis
de contenham mineralizações de interesse
econômico. Desta forma, tenta-se estabelecer
um sistema de exploração dos recursos minerais
de forma sustentável, disciplinando as atividades
de mineração, em prol da proteção ambiental e
das futuras gerações.
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