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RESUMO 

 

Nos últimos anos o estado do Ceará revelou-se um importante produtor e exportador 

de minério de ferro, principalmente através de uma usina de beneficiamento da mina 

Bandarra localizada em Quiterianópolis/CE. Neste município são conhecidas cinco 

ocorrências de ferro, Calixto, Bandarra, São Francisco, Olho D’água e Pintada. A 

mina de ferro Bandarra produziu e exportou para China aproximadamente 1,2 

milhões de toneladas de minério de ferro com teor de 60 %. Esses depósitos de 

ferro estão contextualizados na Província Borborema Setentrional, Domínio Ceará 

Central, entre o Lineamento Transbrasiliano e a zona de cisalhamento Tauá, no 

Subdomínio Acaraú. Predominam gnaisses do Complexo Canindé do Ceará, rochas 

metassedimentares do Grupo Novo Oriente, granitoides do Complexo Tamboril-

Santa Quiteria e depósitos cenozoicos. A pesquisa propõe uma integração pelo 

método da Lógica Fuzzy (knowledge-driven), envolvendo dados aerogeofísicos 

(magnetometria e gamaespctrometria) e de sensoriamento remoto Enhanced 

Thematic Mapper Plus (ETM+/Landsat), para elaboração de um modelo de 

prospectividade ferrífera para região de Quiterianópolis/CE. A Lógica Fuzzy consiste 

na simplificação de dados raster por meio da aplicação de funções de pertinência 

Fuzzy e posterior integração pelos operadores Fuzzy. O modelo prospectivo foi 

gerado através das imagens Amplitude do Gradiente Horizontal Total (AGHT), 

Amplitude do Sinal Analítico (ASA), %K, eTh, eU, Contagem Total (CT), PC1, PC3, 

PC5, PC6 e Razão ETM 3/1, 4/1 e 5/7. A imagem do mapa de prospectividade 

ferrífera apresentou três classes de prospectividade, Baixa, Média e Alta 

prospectiviade. As ocorrências de ferro do Calixto, Bandarra, São Francisco e 

Pintada localizam-se sobre áreas de Alta prospectividade, servindo como referência 

para validação do modelo proposto. Através do modelo apresentado foi possível 

concluir que a Técnica Fuzzy é uma ferramenta poderosa nas etapas iniciais de uma 

pesquisa mineral, principalmente a ferrífera. 

 

Palavras-chave: Lógica Fuzzy, minério de ferro, Quiterianópolis. 
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ABSTRACT 

 

Recently the state of Ceara has been an important producer and exported of iron ore, 

by Bandarra mine in Quiterianopolis city. In this city there are five known iron 

occurences, Calixto, Bandarra, São Francisco, Olho D’água and Pintada. The 

Bandarra iron ore deposit produced and export from Brazil to China about 1.2 million 

tonnes of iron ore with 60% content. These iron ore is located in Northern Borborema 

Province, Ceara Central Domain, between Transbrasilian belt and Taua Shear Zone 

in Acarau Sudomain. There are predominantly gneisses of Canindé do Ceará 

Complex, metasedimentary rocks of the Novo Oriente Group, granitoids of Tamboril-

Santa Quitéria Complex and cenozoic deposits. This research propose na integration 

by Fuzzy Logic Method (knowledge-driven) involving airborne geophysics and 

remote sensing Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+/Landsat), to make an iron 

prospectivity model to Quiterianópolis region. The Fuzzy Logic is the simplification of 

raster data through application of fuzzy membership functions and integration by 

fuzzy operators. The iron prospectivity model was created with The Total Horizontal 

Gradient (THDR), Analytic Signal Amplitude (ASA), %K, eTh, eU, total-count gamma 

radiation, CP1, CP3, CP5, CP6 and Ratio ETM 3/1, 4/1 e 5/7. The iron prospectivity 

image show three prospectivity classes, Low, Medium and High. Calixto, Bandarra, 

São Francisco and Pintada iron ore deposits are located on high propectivity classes, 

serving as a reference for prospectivity model validation. We concluded Fuzzy Logic 

Techniques is a powerful tool in the early stages of mineral exploration, mainly iron 

ore deposits. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, iron ore, Quiterianópolis. 
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1.1 Considerações Iniciais 

Segundo o Sumário Mineral de 2015 Volume 35, do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), as reservas mundiais de minério de ferro são 

da ordem de 190 bilhões de toneladas, sendo as reservas lavráveis brasileiras, com 

teor médio de 49,0% de Fe, 11,9% das reservas mundiais. As principais reservas 

brasileiras concentram-se nos estados de Minas Gerais (72,5 % com teor de 46,3% 

de Fe), Mato Grosso do Sul (13,1% com teor médio de 55,3%) e Pará (10,7 % com 

teor médio de 64,8%) (Brasil, 2016). 

O estado do Ceará possui algumas ocorrências de ferro, sendo as 

principais localizadas, em Quiterianópolis, Sobral, Catunda, Boa Viagem, 

Barroquinha, Ararendá e etc. Esses depósitos estão em fase de pesquisa ou 

exploração. 

Entre 2011 e 2014, o estado do Ceará produziu e exportou para China 

cerca de 1,2 milhões de toneladas de minério de ferro processado com teor médio de 

60,0% de Fe. A mina Bandarra localizada em Quiterianópolis/CE, e administrada pela 

Globest Participações Ltda, foi a principal responsável por essas exportações, que 

são realizadas através do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 

localizado em São Gonçalo do Amarante/CE a 50 km de Fortaleza. 

O município de Quiterianópolis/CE possui 5 importantes ocorrências de 

ferro já cartografadas, incluindo as minas Bandarra e São Francisco. Estas 

mineralizações estão geologicamente localizadas na Folha Cartográfica Novo Oriente 

(SB.24-V-C-VI), Província Borborema Setentrional, no contexto do Domínio Ceará 

Central (DCC), mais precisamente no Subdomínio Acaraú (SDA). Esta região está 

localizada entre o lineamento Transbrasiliano e a zona de cisalhamento Tauá, região 

em que dominam rochas gnáissicas e calcissilicáticas paleoproterozoicas do 

Complexo Canindé do Ceará, rochas metassedimentares do Grupo Novo Oriente 

(formações Bonsucesso e Caraúbas) e granitoides neoproterozóicos do Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria (De Araújo et al. 2010b; 2011). 

Depósitos de ferro geralmente produzem anomalias magnéticas elevadas, 

principalmente os depósitos magnetíticos. Os dados do levantamento aerogeofísico 

Projeto Novo Oriente, a SW do Estado do Ceará (CPRM, 2006), têm sido 

extremamente importantes para comunidade científica, e são utilizados no presente 

trabalho, integrados com dados de sensoriamento remoto do Landsat 7/ ETM+, para 

prospecção de depósitos de ferro da porção SW do estado do Ceará. 
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Em geotecnologias destacam-se as técnicas de análise espacial para 

elaboração de modelos prospectivos, que incluem a Lógica Booleana clássica, Lógica 

Fuzzy e Lógica Dempster-Shafer (Bonham-Carter, 1994). 

A integração de dados aerogeofísicos (magnetometria e 

gamaespectrometria), sensoriamento remoto e informações geológicas por meio da 

Lógica Fuzzy (knowledge-driven) permitem discriminar com muita eficácia, áreas 

mineralizadas e estéreis, possibilitando a seleção de áreas-alvo ricas em 

determinados minerais metálicos, tais como ferro, cobre, níquel e outros (Bonham-

Carter, 1994; Zacchi et al., 2010; Carrino et al., 2011; Andrade et al., 2014). 

O modelo conceitual de depósito utilizado nesse trabalho será o depósito 

de ferro da região de Quiterianópolis/CE, hospedado nas rochas gnáissicas do 

Complexo Canindé do Ceará. Portanto, além da geologia clássica, é preciso uma 

melhor compreensão de novos métodos e técnicas de integração de dados que 

permitem discriminar áreas mineralizadas e estéreis (Salles et al., 2011). 

 

1.2 Objetivos e Motivações 

O objetivo geral proposto desta pesquisa visa buscar novas diretrizes 

metodológicas para a prospecção mineral, através de modelagem espacial por meio 

da integração de dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria), de 

sensoriamento remoto (ETM+/Landsat) com base na Lógica Fuzzy (knowledge-

driven), e posterior validação através de dados geológicos de campo. 

Os objetivos específicos incluem as seguintes etapas: (i) cartografia 

geológica de uma porção da Folha Novo Oriente, com enfoque nas regiões 

mineralizadas em ferro, análise e caracterização petrográfica dos principais litotipos, 

incluindo descrição de seções delgadas e polidas; (ii) processamento e interpretação 

dos dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) do Projeto Novo 

Oriente 1074 da CPRM, incluindo a aplicação de filtros no domínio de Fourier 

(derivadas, AGHT, ASA e FSA), extração de estruturas magnéticas, distribuição dos 

radioelementos %K, eTh, eU e CT, e integração de dados gamaespectrométricos com 

a geologia da área através de composições ternárias RGB; (iii) processamento e 

interpretação de uma cena ETM+/Landsat, envolvendo técnicas de Processamento 

Digital de Imagens (PDI), Análise por Principais Componentes (APC) e razão de 

bandas multiespectrais; (iv) extração de informações estruturais de dados de radar da 

missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); e (v) aplicação da Lógica Fuzzy 
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na confecção de um modelo de prospectividade ferrífera para a região de 

Quiterianópolis/CE. 

Trabalhos com a aplicação de modelagem Fuzzy voltado para pesquisa 

mineral não foram realizadas no estado do Ceará até o momento. O minério de ferro 

no Ceará, tem contribuído para geração de empregos diretos e indiretos, 

principalmente na cidade de Quiterianópolis, através de uma usina de beneficiamento. 

É de suma importância o conhecimento do comportamento de depósitos de ferro em 

relação a dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) e de 

sensoriamento remoto (ETM+/Landsat) para buscar relação com outros depósitos 

mundiais. 

Devido ao grande investimento por parte da empresa Globest Paticipações 

Ltda, está em atividade uma usina de minério de ferro de beneficiamento a seco em 

Quiterianópolis/CE desde 2010. Esse sistema de separação é comumente utilizado 

em áreas de clima semiárido e viabilizou algumas áreas de ferro que anteriormente 

eram consideradas economicamente inviáveis na área de estudo.  

 

1.3 Localização da Área de Estudo 

A área de estudo localiza-se no extremo SW do estado do Ceará, e engloba 

os municípios de Quiterianópolis, Novo Oriente, Tauá, Independência e dois 

municípios do estado do Piauí, Assunção do Piauí e São Miguel do Tapuio (Figura 

1.1). A poligonal da área é limitada pelas coordenadas UTM/WGS84, zona 24S: 

9379622m e 9345581m norte, e 327842m e 285318m oeste, respectivamente. 

O acesso à área de estudo, a partir de Fortaleza, pode ser tomado pela 

rodovia federal BR-020 (sentido SW) até o cruzamento com a rodovia estadual 

CE – 187 em Tauá/CE, onde segue-se no sentido NW até a porção leste da área de 

estudo em Quiterianópolis/CE. A distância total aproximada de Fortaleza até a área 

de estudo é de 400 km. A Figura 1.1 mostra as principais vias de acesso à área de 

estudo, a mina Bandarra, e a principal malha ferroviária que liga o interior do estado 

ao Porto do Pecém em São Gonçalo do Amarante/CE. 
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Figura 1.1. Localização da área de estudo com as rodovias federais e estaduais e os principais 
municípios do estado do Ceará. 
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1.4 Método de Trabalho e Materiais 

Os materiais, assim como o método do trabalho adotado contemplou 5 

etapas e são detalhadas a seguir: 

 

1.4.1 Aquisição inicial de materiais 

Compilação das referências bibliográficas referentes aos temas de 

geologia, aerogeofísica, sensoriamento remoto e Lógica Fuzzy. Aquisição de dados 

geológicos pré-existentes em formato shape file, imagens de sensoriamento remoto 

orbital (ETM+/Landsat) a partir da Global Land Cover Facility (GLCF), radar SRTM 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Topodata 

interpolado, dados aerogeofísicos do Projeto Novo Oriente da CPRM código 1074, 

além de curvas espectrais de minerais ferríferos adquiridos em Clark et al. (2007) na 

United States Geological Survey (USGS). 

 

1.4.2 Elaboração de acervo técnico georreferenciado 

Organização dos arquivos raster e vetoriais adquiridos, elaboração de 

produtos cartográficos iniciais, processamento e interpretação dos dados 

aerogeofísicos (magnetometria e gamaespctrometria), e de sensoriamento remoto, 

além de confecção de mapas para as atividades de campo. As etapas de 

processamento dos dados estão detalhadas no Capítulo 4. 

Os softwares aplicativos utilizados nessa etapa foram: OASIS MontajTM, 

versão 7.0.1; ArcMapTM, Versão 10.2; ENVI® + IDL, versão 4.8; e Global MapperTM, 

versão 15.0. 

 

1.4.3 Cartografia geológica 

Esta etapa englobou os trabalhos de campo, análise petrográfica e 

confecção de mapa geológico da área. Foram coletados em campo, informações 

litoestruturais, relações de contatos, caracterização das mineralizações ferríferas, 

coleta de amostras para confecção e análise de seções delgadas e polidas 

(petrografia) e registro fotográfico. Os trabalhos de campo foram realizados em 

parceria com o Departamento de Pesquisa da Globest, que forneceu todo apoio 

logístico e financeiro. 

Após a etapa de campo, todos os dados coletados foram organizados em 

tabelas eletrônicas do tipo Excel e agregados ao acervo técnico desta pesquisa. 
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A análise petrográfica foi realizada com o auxílio de microscópio 

petrográfico de luz transmitida e refletida, modelo Olympus – SC30, do Departamento 

de Geologia (DEGEO) da UFC, tendo sido adotadas as principais técnicas de 

identificação mineralógica ao microscópio (Deer et al. 1966; Heinrich, 1970; Fugimore 

& Ferreira, 1987). 

 

1.4.4 Integração dos dados e Lógica Fuzzy 

Os produtos gerados na etapa de processamento dos dados 

aerogeofísicos, SRTM e ETM+/Landsat foram integrados aos dados geológicos de 

campo. Posteriormente foi feita a aplicação dos arquivos raster na modelagem 

espacial pelo método da Lógica Fuzzy para confecção de um modelo de 

prospectividade ferrífera para a região de Quiterianópolis/CE. 

Para integração na Lógica Fuzzy utilizou-se as ferramentas fuzzy 

membership e fuzzy overlay presentes no software aplicativo ArcMapTM, Versão 10.2. 

 

1.4.5 Análise final e Dissertação 

A etapa final consistiu na integração dos resultados adquiridos nesta 

pesquisa e sintetizados em nesta Dissertação de Mestrado para cumprimento do 

Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFC e obtenção do título de mestre em 

Geologia. Para que esses resultados alcancem um público mais amplo na área das 

geociências, será elaborado um artigo para submissão em revista especializada de 

língua inglesa. 
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2.1 Província Borborema (PB) 

A PB está localizada no Nordeste Brasileiro e compreende uma área de 

aproximadamente 450.000 km2 com limites no norte da Bahia, sudoeste do Piauí e 

noroeste do Ceará (Almeida et al. 1977). É definida por Almeida et al. (1981) como 

uma complexa região de domínios tectonoestratigráficos, associada ao evento 

Brasiliano-Pan-Africano ocorrido no Neoproterozoico, tendo sido estruturada pela 

colagem dos crátons Amazônico, São Luis-Oeste Africano e São Francisco-Congo, 

além da participação do cráton Saariano. O final desta colagem deu origem ao 

supercontinente Gondwana Oeste (Figura 2.1) (Brito Neves & Cordani, 1991; 

Trompete, 1994; Brito Neves et al., 2000; Arthaud et al., 2008). 

 

 
Figura 2.1. Supercontinente Gondwana Oeste mostrando as regiões cratônicas e as faixas móveis do 
Brasiliano Pan-Africano. Em destaque (polígono vermelho) a Província Borborema (Schobbenhaus & 
Campos, 1984; Trompette, 1994; De Wit et al., 2008). 
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2.1.1 Sub Província Setentrional (SPS)  

Bizzi et al. (2003) subdividem a PB em: Meridional, Central ou Zona 

Transversal e Setentrional. Nesta última está localizada a área de estudo. 

A Sub Província Meridional margeia o cráton são Francisco e é limitada a 

norte pelo Lineamento Pernambuco. Nela está presente as faixas de dobramento 

Sergipana e Riacho do Pontal, e os maciços Pernambuco-Alagoas e Paulistana 

Monte-Orebe. 

A Sub Província Central ou Zona Transversal limita-se entre os 

Lineamentos Pernambuco, a sul, e Patos, a norte. As faixas de dobramentos 

presentes são Piancó-Alto Brígida e Pajeú Paraíba, também se observa os terrenos 

Moxotó e Rio Capibaribe. 

A SPS situa-se a norte do Lineamento de Patos. De oeste para leste, é 

dividida em três Domínios: Médio Coreaú (DMC), Ceará Central (DCC) e Rio Grande 

do Norte (DRGN) (Arthaud et al., 2008). 

O DMC, situado a noroeste do Lineamento Transbrasiliano, é composto por 

ortognaisses e migmatitos (Complexo Granja), rochas vulcano-sedimentares 

(Unidade saquinho), rochas Neoproterozoicos (Grupos Martinópole e Ubajara), e 

granitóides pós-colisionais Chaval e Tucunduva (590 Ma); Meruoca e Mucambo (530 

Ma) (Santos, 1999; Santos et al., 2008a; 2009). 

O DRGN, situado entre os lineamentos Senador Pompeu e Patos, 

compreende um núcleo arqueano (Maciço São José do Campestre), sequências 

supracrustais paleoproterozoicas (Faixa Orós-Jaguaribe), rochas neoproterozoicas 

(Faixa Seridó) e Complexo gnáissico-migmatítico (Complexo Caicó), além de corpos 

granitóides neproterozoicos (Parente & Arthaud, 1995; Dantas et al., 2004). 

A folha Novo Oriente (SB.24-V-C-VI, 1;100.000) e a área de estudo estão 

contextualizadas no DCC na porção SW da Sub Província setentrional, ampla região 

geológica de idade pré-cambriana localizada no nordeste da Plataforma Sul-

Americana (Almedida et al. 1977;1981). O DCC e o Subdomínio Acaraú (SDA) serão 

abordados com detalhes a seguir. A Figura 2.2 mostra a compartimentação da PB e 

os principais domínios estruturais da Sub Província Setentrional. 
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Figura 2.2. Subdivisões da PB em: Sub Província Meridional, Sub Província Zona Transversal e Sub 
Província Setentrional onde está a folha Novo Oriente e área de estudo. 
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2.1.2 Domínio Ceará Central (DCC) 

O DCC é a unidade geotectônica mais extensa da Sub Província 

Setentrional. Tem seus limites a noroeste pela zona de cisalhamento Sobral-Pedro II 

(Lineamento Transbrasiliano) e a sudeste pela zona de cisalhamento Senador 

Pompeu (Fetter, 1999; Brito Neves et al., 2000; Almeida et al., 2007). Vale ressaltar 

que Arthaud et al. (1998a) definem o limite sudeste do DCC pelas Zonas de 

Cisalhamento Orós e Aiuaba. 

Com base nos trabalhos realizados no DCC até o momento, podemos 

dividi-lo em: a) Núcleo Arqueano (TTG/Granito Greenstone Belt); b) Embasamento 

gnáissico Paleoproterozóico; c) Supracrustais Proterozóicas Indivisa ao 

Neoproterozóico; d) Complexo Tamboril-Santa Quitéria; e e) Granitóides 

Neoproterozóico ao Cambriano (De Araújo et al. 2012a; 2012b). A Figura 2.3 mostra 

as principais unidades litoestruturais do DCC e o Subdomínio Acaraú (SDA), local da 

área de estudo. 

 

2.1.2.1 Núcleo Arqueano (TTG/Granito Greenstone Belt) 

O Núcleo Arqueano é recortado pela zona de cisalhamento (NE-SW) 

Sabonete-Inharé dividindo-o em Bloco Mombaça (gnaisses do tipo TTG), a SE, e 

Bloco Tróia-Pedra Branca (associação granito greenstone belt), a NW (Brito Neves et 

al.,1975).  

Esses blocos foram inseridos por Oliveira & Cavalcante (1993) no 

Complexo Cruzeta. Este complexo é subdividido em: a) Unidade Tróia, composto 

uma associação metaplutonovulcanossedimentar (greenstone belt) com litotipos de 

metabasaltos, metagabros, metadacitos, metariolitos intercalados com quartzitos, 

xistos, metacalcários, metacherts e formações ferríferas; b) Unidade Pedra Branca,   

caracterizada por ortognaisses cinzentos do tipo TTG, com idades U-Pb (2,77-2,85 

Ga) (Fetter, 1999) e um núcleo mais antigo datado de 3,27 Ga Silva et al. (2002) 

(SHIRIMP em zircões); c) Unidade Mombaça, gnaisses e migmatitos com lentes de 

metacalcários, anfibolitos, cálcio-silicáticas e metaultrabásicas. Diferente da Unidade 

Pedra Branca possui um alto grau de retrabalhamento; e d) Unidade Cedro, 

composta por metaleucogranitóides tabulares encaixados concordantemente à 

foliação regional. 
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Figura 2.3. Mapa geológico do DCC com as principais unidades litoestruturais. Destaque para o 
SubDomínio Acaraú, a sudoeste, onde está a área de estudo (Cavalcante et al., 2003). 
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2.1.2.2 Embasamento Gnáissico Paleoproterozoico 

O paleoproterozóico do DCC é composto principalmente por associações 

de ortognaisses migmatizados de composição tonalítica a granodiorítica e 

metamorfizados no fácies Anfibolito alto (Cavalcante et al., 2003). Datações pelo 

método U-Pb entre 2,11 e 2,19 Ga e TDM entre 2,42 e 2,48 Ga são atribuídas a essa 

associação (Hackspacher et al., 1990; Fetter, 1999 e Castro, 2004).  

Nesse contexto do embasamento paleoproterozóico vale citar a Unidade 

Algodões, uma associação supracrustal que margeia a porção N-NW do Complexo 

Cruzeta. Seus litotipos principais são: anfibolitos, leucognaisses (Tipo TTG), 

metagrauvacas, metárcoseos e subordinadamente metapelitos e quartzitos com 

intercalações de conglomerados (Arthaud et al. 2008; Martins et al., 2009). 

Martins et al. (2009), através de isócronas de Sm-Nd, atribuíram a idade 

Riaciana (2,3 Ga) como idade mínima do protólito da Unidade Algodões. 

Ainda no paleoproterozóico, Castro (2004) aborda sobre a Suíte Madalena, 

composta por quartzo dioritos e diques microdioríticos que recortam o Complexo 

Cruzeta. Idades U-Pb em zircões destas rochas vão de 2,15 a 2,20 Ga. 

 

2.1.2.3 Supracrustais Proterozoicas Indivisa ao Neoproterozoico 

O principal registro das sequências supracrustais proterozóicas são as 

rochas metassedimentares do Complexo Ceará que é dividido nas Unidades Canindé, 

Independência, Quixeramobim e Arneiroz (Cavalcante et al., 2003). Vale destacar que 

essas rochas bordejam o Complexo Tamboril-Santa Quitéria. 

O Complexo Ceará possui um caráter psamítico, psamo-pelítico e pelítico, 

além de associação subordinada de sedimentação química, composto por cianita-

muscovita-biotita gnaisse, silimanita-granada gnaisse, quartzitos, mármores, 

calcissilicáticas, anfibolitos e metarriolitos (Cavalcante et al., 2003; Fetter et al., 2003; 

Arthaud, 2007). Um magmatismo básico sin-sedimentar foi proposto devido à 

ocorrência de anfibolitos (Castro, 2004, Arthaud, 2007). Esses anfibolitos foram alvos 

de estudos termobarométricos que indicaram condições de P-T do fácies eclogito 

(Castro, 2004; Garcia et al., 2006, Santos et al., 2009; Amaral, 2010a; e Ancelmi, 

2011). 

A idade do Complexo Ceará ainda é debatida por diversos autores (De 

Araújo et al., 2012b). Estudos geocronológicos dessas rochas vão desde Fetter (1999) 
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com idades U-Pb em ortognaisses de 0,77 Ga no município de Independência, Castro 

(2004) em U-Pb de 0,70 Ga nos gnaisses de Itataia. Com base no método SHIRIMP 

U-Pb em zircões detríticos, Arthaud (2007) sugeriu uma idade de 0,75 Ga para o início 

da sedimentação a partir do rifteamento do embasamento 

arqueano/paleoproterozoico. Amaral et al. (2008) indicaram idades U-Pb e Lu-Hf de 

1,56 Ga, interpretado como a cristalização de granada anfibolitos. No entanto, estudos 

mais recentes em zircões detrítcos das rochas metassedimentares do Complexo 

Ceará deram idades de 0,66 Ga (Alcemi, 2011; De Araújo et al., 2012). 

 

2.1.2.4 Complexo Tamboril-Santa Quitéria 

O Complexo Tamboril Santa-Quitéria está localizado na porção NW do 

DCC, com seu eixo maior alinhado no trend NE-SW, perfazendo uma área de 

aproximadamente 40.000 km2 (Cavalcante et al., 2003). De maneira geral este 

Complexo é composto por metatexitos, diatexitos e granitóides com composições 

variando de diorítica a granítica. Vale salientar a ocorrência de granitóides porfiríticos 

a equigranulares, de composição granodiorítica a granítica, que intrudem o complexo, 

indicando-lhe a ocorrência de vários pulsos magmáticos (Fetter et al., 2003; Castro, 

2004; Arthaud et al., 2008).  

Este complexo é formado por uma suíte magmática originada em ambiente 

de arco continental com diversos episódios magmáticos, ativos durante o 

Neoproterozóico (Fetter et al., 2003; De Araujo et al., 2012a).  

Castro (2004) e Fetter et al. (2003) divergem quanto ao posicionamento da 

zona de subducção desse arco magmático. O primeiro atesta que o fechamento 

oceânico (subducção) ocorreu a NW do complexo devido a ocorrência de 

retroeclogitos nesta porção, enquanto que o segundo com base em anomalias 

gravimétricas positivas (Lesquer et al., 1984; Trompette, 1994) e posição atual do 

batólito sugerem fechamento para SE. No entanto, Caby (2003) aponta que o 

Complexo Tamboril-Santa Quitéria, trata-se de uma unidade alóctone, e, devido a 

isso, qualquer esforço no sentido de propor um modelo crustal para esse complexo 

tem que ser levado em consideração sua aloctonia. 

Datações U-Pb em zircão dos granitoides deste complexo variam de 611 a 

660 Ma (Fetter et al., 2003; Brito Neves et al., 2003; Castro, 2004). Idades Pb-Pb de 

795 Ma em zircões de gnaisses granodioríticos da porção leste do complexo, pode 
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indicar uma fase cordilheirana pré-colisional, ou arcos intraoceânicos associados à 

orogenia Brasiliana-Pan-Africana. Castro (2004) indicou a idade de metamorfismo 

regional em 600 Ma, através datação U-Pb em cristais de monazita. 

 

2.1.2.5 Granitoides Neoproterozoico ao Cambriano 

A ocorrência de granitóides no DCC é marcada por dois episódios distintos: 

o primeiro, pós-colisional (tardi-proterozóico), representado pelas suítes Quixadá-

Quixeramobim, idade U-Pb de 585 Ma, e granitóide chaval (pertencente ao Domínio 

Médio Coreaú), idade U-Pb de 591 Ma; O segundo episódio, Cambro-Ordoviciano, é 

destacado pelos granitoides anorogêncios Mucambo, Meruoca, Serra da Barriga, 

Pagé, Serrote São Paulo e Complexo Anelar Quintas, com idades U-P entre 535-480 

Ma (Fetter, 1999; Castro, 2004; Castro et al., 2012; De Araújo, 2011). 

 

2.2 Geologia Local 

As Mineralizações de Ferro (alvo do estudo), estão localizadas na Folha 

Novo Oriente (SB.24-V-C-VI). Os aspectos geológicos da área de estudo englobam 

rochas que seguem uma sequência cronoestratigráfica desde o Paleoproterozóico, 

através dos gnaisses do Complexo Canindé do Ceará (PRcn), Mesoproterozóico, com 

as rochas metassedimentares do Grupo Novo Oriente (MPNPn) (Formações 

Bonsucesso e Caraúbas), Neoproterozóco, representado pelo Complexo Tamboril 

Santa-Quitéria, e por fim, Diques Guaribas e Depósitos Superficiais Recentes (De 

Araújo et al., 2010b; 2011). 

Seis ocorrências de minério de ferro estão localizadas na Folha Novo 

Oriente, na qual, cinco está dentro do território municipal de Quiterianópolis/CE. Os 

trabalhos foram realizados nestas cinco ocorrências desse município. São 

denominadas, de acordo com a localidade que as contém, e serão abordadas no 

presente trabalho como: Ocorrência do Calixto, Ocorrência Bandarra, Ocorrência do 

São Francisco, Ocorrência da Pintada e Ocorrência do Olho D’Água. 
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2.2.1 Complexo Canindé do Ceará (PRcn) 

Os litotipos que perfazem este complexo são caracterizadas por 

associação migmatíticas, com protólitos geralmente paraderivados, de idade 

proterozóica indeterminada (De Araujo et al., 2010b). A nomenclatura Complexo 

Canindé do Ceará foi atribuída por Cavalcante et al. (2003), que representa a base 

do Complexo Ceará, constituída por paragnaisses migmatizados, ortognaisses, 

metabásicas, quartzitos, metacalcários, calcissilicáticas e formações ferríferas. Porém 

esta unidade é atribuída por De Araujo et al. (2010b) como uma unidade independente 

do Complexo Ceará. 

Esta unidade é dividida em dois litofácies distintos: biotita gnaisses 

bandados e migmatitos. O bandamento gnáissico centimétrico a milimétrico é 

caracterizado por bandas quartzo-feldspáticas (leocossoma) e minerais máficos 

(melanossoma). As bandas quartzo-feldspáticas são originadas de fusão parcial em 

zonas pelíticas ricas em filossilicatos. O melanossoma é constituído principalmente 

por biotita e podem ocorrer hornblenda, granada, muscovita e subordinadamente 

silimanita. 

Ainda pode ser observado os seguintes litotipos: gnaisses calcissilicáticos 

e ortoanfibolitos, intercalados nos biotita gnaisses migmatíticos, além de granitoides 

neoproterozóicos. As rochas calcissilicáticas são interpretadas como sedimentos 

impuros margosos e possuem paragênese mineral de anfibólio, epidoto, quartzo, 

feldspato e granada. 

Os ortoanfibolitos (metabásicas) possuem como constituintes minerais, 

hornblenda (>70%), plagioclásio e, em menores proporções, quatzo. Porém, também 

pode ser observado quartzo anfibolitos e granada anfibolitos. As granadas desses 

anfibolitos geralmente possuem textura coronítica, quando bordas de plagioclásio são 

formadas ao redor da granada devido a descompressão litostática. 

Os granitoides neoproterozóicos são distribuídos de maneira heterogênea 

nessas rochas. Eles ocorrem de maneira tabular concordantes ou levemente 

discordantes com a foliação, sendo este último caso mais comum. Observa-se diques 

graníticos de textura pegmatíticas e/ou aplíticas recortando os litotipos deste 

complexo. 

Quanto às estruturas, ocorrem frágeis e dúcteis, as primeiras são falhas de 

pequeno porte preenchidas por veios de quartzo, além de fraturas, enquanto que a 
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segunda se observa foliação gnáissica e/ou bandamento metamórfico, dobras 

centimétricas a métricas, com predominância de tipos recumbentes e isoclinais.  

O grau metamórfico deste litotipos foi determinado como sendo fácies 

anfibolito alto (presença de granada e silimanita) com pressões maiores do que 7 kbar 

e temperaturas maiores que 700 º C. 

Portanto, essa unidade engloba uma associação migmatítica composta por 

gnaisses migmatíticos com porções ricas em biotita, leucogranitóides, metabásicas 

(ortoanfibolitos) ocorrendo como lentes, e rochas calcissilicáticas subordinadas 

concordante com a foliação. Esses litotipos exibem uma foliação tectônometamórfica 

de baixo ângulo bem definida e associada a uma forte lineação de estiramento. 

Na área de estudo, o Complexo Canindé do Ceará é constituído por uma 

associação metapelito-carbonática marcada pela variação entre gnaisses aluminosos 

e rochas calcissilicáticas, além de formações ferríferas, representadas pelas 

ocorrências Calixto, Bandarra, São Francisco e Pintada, excetuando apenas a 

ocorrência do Olho D’água. 

 

2.2.1.1 Gnaisses aluminosos 

Os paragnaisses aluminosos apresentam concentrações significativas de 

biotita, muscovita, granada e silimanita (fibrolita). Observa-se minerais de granada 

engolfados por cristais de feldspato potássico (k-feldspato) e quartzo, sendo 

indicadores cinemáticos sinistrais. Os minerais acessórios são magnetita e turmalina 

(Figuras 2.4 e 2.5). 

 

  
Figura 2.4. Em a) Paragnaisses ricos em muscovita e fibrolita e b) detalhe, mostrando direção da 
fibrolita. Coordenadas UTM/WGS84 – 311972/9361910. 

a) b) 
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A ocorrência de granada e fibrolita, nesses paragnaisses indicam 

condições metamórficas do fácies anfibolito alto, altas temperaturas e pressões 

superiores a 7 kbar. 

 

  
Figura 2.5. Em a) Paragnaisses com cristais de granada e b) granada engolfada em cristal de K-
felspato em cinemática sinistral. Coordenadas UTM/WGS84 – 311972/9361910. 
 

Microscopicamente esses paragnaisses possuem textura dominantemente 

granolepdoblástica e subordinadamente lepdogranoblástica, marcado pela 

alternância entre minerais granulares (k-feldspato e quartzo) e micáceos (muscovita e 

biotita). Observa-se ainda, granada, fibrolita, turmalina e opacos (Figura 2.6 e 2.7). 

 

  
Figura 2.6. Em a) e b) Paragnaisses com textura granolepdoblástica exibindo cristais de quartzo, k-
feldspato, muscovita e turmalina. 

a) b) 

a) b) 



Capítulo 2 

20 

Dissertação – Elenilton Bezerra Uchoa 

  

  
Figura 2.7. Em a) e b) textura lepdogranoblástica exibindo cristais de muscovita, quartzo e opacos 
(possivelmente magnetita), luz natural polarizada e luz ortoscopica respectivamente. c) e d) textura 
granolepdoblástica composta por biotita, muscovita, silimanita (fibrolita) e granada. 

 
2.2.1.2 Rochas calcissilicáticas 

As rochas calcissilicáticas apresentam paragênese mineral composta por 

biotita, anfibólio (hornblenda), diopsídio, epidoto (pistacita), quartzo e feldspato. Em 

alguns afloramentos observa-se ainda, concentrações de granada, titanita, sulfetos e 

magnetita, que em alguns afloramentos apresenta magnetismo. 

Possuem um bandamento gnáissico característico, marcado pela 

alternância entre porções máficas de composição cálcica e félsicas ricas em sílica, 

podendo assim, ser denominados gnaisses calcissilicáticos (Figura 2.8). 

a) 

c) d) 

b) 
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Figura 2.8. Em a) afloramento de rochas calcissilicáticas, b) detalhe do afloramento exibindo o 
bandamento gnáissico, alternância entre lâminas máficas e félsicas. Coordenadas UTM/WGS84 – 
313940/9365371. 
 

Microscopicamente as rochas calcissilicáticas exibem texturas 

granoblástica e granonematoblásticas, com granulometria de fina a média. Os 

minerais essenciais são representados por microclina, quartzo, epidoto, hornblenda e 

diopsídio, enquanto os acessórios, titanita, granada, calcita, alanita e opacos (Figura 

2.9 e 2.10). 

 

  
Figura 2.9. Em a) Rocha calcissilicática exibindo textura granoblástica em cristais de quartzo, epidoto, 
diopsídio, hornblenda e opacos (provavelmente magnetita). Observa-se os cristais de epidoto com alto 
relevo, fazendo contato com os cristais de diopsídio. Luz natural polarizada e b) k-feldspato exibindo 
geminação cruzada característica da microclina. Luz ortoscópica. 
 

a) b) 

a) b) 
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Figura 2.10. Em a) e b) Rocha calcissilicática com textura granonematoblástica em cristais de quartzo, 
epidoto, diopsídio, hornblenda e opacos. Observa-se os cristais de hornblenda bem alterados. Luz 
natural polarizada. 

 

2.2.1.3 Formações ferríferas (PRcn1fe) 

As rochas do Complexo Canindé do Ceará hospedam quatro das cinco 

ocorrências de minério de ferro apresentadas neste trabalho, e, por isso serão melhor 

abordadas a seguir. A ocorrência do Olho D’água é a única que não está diretamente 

associada a essas rochas. 

 

 Ocorrência do Calixto 

A principal forma de ocorrência se dá em pequenas elevações na forma de 

blocos, compostos predominantemente por alternância de hematita compacta e finas 

lamelas de sílica, dando-lhe característica de minério itabirítico. As encaixantes são 

rochas paraderivadas do Complexo Canindé do Ceará, gnaisses, por vezes 

migmatizados e de composição calcissilicática. Há uma associação entre rochas ricas 

em magnetita e hematita com gnaisses calcissilicáticos. 

 

 Ocorrência Bandarra 

Esta ocorrência já é considerada uma jazida mineral e é conhecida desde 

a década de 1950. Atualmente esse minério é explorado através de uma planta de 

beneficiamento da Empresa Globest Participações Ltda, que exporta o produto 

beneficiado para a China. Essa jazida está localizada próximo à ocorrência do Calixto 

e seu minério é o itabirítico, com alternância entre hematita e sílica. Possui como 

encaixantes os gnaisses paraderivados do Complexo Canindé do Ceará. 

 

a) a) 
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 Ocorrência do São Francisco 

Localizado no Serrote do Mucambo, o minério ocorre na forma de blocos 

angulosos e de tamanhos variados. É considerado uma jazida juntamente com a 

ocorrência Bandarra. O minério é hematítico e/ou magnetítico com alternância de 

sílica (Itabiritos). Nesta ocorrência também se observa hematita de brilho intenso 

conhecida como especularita ou hematita especular. As rochas encaixantes são 

gnaisses migmatíticos do Complexo Canindé do Ceará. Análises químicas realizadas 

apontaram um teor médio de Fe em torno de 58,5 %, além de 14,2 % de SiO2, 0,28 % 

de P e baixo S. 

Essa ocorrência é balizada por uma falha transcorrente sinistral, sem 

denominação, cartografada por De Araújo et al (2011). Sugere-se aqui, a nomeação 

desta estrutura transcorrente como Falha São Francisco, devido à proximidade com a 

localidade homônima e ocorrência mineral ferrífera. 

A empresa que atualmente explora esse minério é a Libra Ligas do Brasil 

S/A e utiliza o minério para fabricação de ligas de ferro e silício no município de 

Banabuiú/CE. 

 

 Ocorrência da Pintada 

O minério ocorre ao longo do Serrote do Besouro com tamanhos variados. 

Possui na sua composição, hematita e magnetita, localmente observa-se especularita. 

É comum a alternância entre minerais de óxidos de ferro e quartzo, característica 

itabirítica. As encaixantes são gnaisses migmatíticos do Complexo Canindé do Ceará. 

Análises químicas previamente realizadas apontam teores médios de 58,16% de Fe, 

15,5% de SiO2, 0,07% de P e baixos Mn, S. 

O minério de ferro, nessas ocorrências, aflora geralmente no topo de 

pequenas colinas e morrotes dissecados por afluentes de riachos da região. Porém, 

o minério também ocorre em relevo suave ondulado, resultado da dissecação 

diferencial entre camadas de gnaisses aluminosos e rochas calcissilicáticas (Figuras 

2.11 e 2.12). 
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Figura 2.11. a) e b) Minério de ferro aflorante nos altos de pequenas colinas. Coordenadas 
UTM/WGS84 – 312011/9362432. 

 

  
Figura 2.12. Em a) perfil esquemático exibindo horizonte coluvionar e camadas subsuperficiais de 
minério de ferro. b) camada de formação ferrífera bandada intercalada com gnaisses aluminosos, 
exposta pelo decapeamento do colúvio e solo superficial. Coordenadas UTM/WGS84 – 
313434/9360585. 

 

A presença de fragmentos de minério de ferro indica um pequeno 

retrabalhamento e transporte durante as etapas de intemperismo e erosão dos altos 

topográficos, gerando um minério do tipo coluvionar imaturo de formato poligonar em 

meio a um solo argiloarenoso de coloração avermelhada. Os planos que definem o 

limite dos blocos unitários correspondem aos planos de foliação e fraturas observadas 

nas camadas de minérios de ferro aflorante (Figura 2.13). 

a) b) 

a) a) 
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Figura 2.13. Em a) detalhe dos fragmentos angulosos que compõem o horizonte coluvionar superficial. 
Padrão de fraturamento oblíquo e ortogonal da camada mineralizada. b) Minério do tipo coluvionar com 
destaque das fraturas ortogonais. O martelo geológico serve de escala nas fotos, possuindo 30cm de 
comprimento. 

 

Outro tipo de minério que ocorre na área são os BIFs (Banded Iron 

Formations), que apresentam níveis milimétricos a centimétricos de intercalações 

entre bandas de óxidos de ferro (hematita e/ou magnetita) e bandas quartzo-

feldspáticas com finos níveis micáceos. Essas formações ferríferas bandadas foram 

metamorfizadas em fácies xisto verde a anfibolito. Observa-se ainda, diques graníticos 

milimétricos a centimétricos concordantes com a foliação do minério (Figura 2.14). 

 

  
Figura 2.14. a) Amostra de formação ferrífera bandada (BIF). Bandas variam de milimétricas a 
centimétricas com proporções variadas de hematita, magnetita, quartzo, feldspato e micas. b) Amostra 
de minério de ferro exibindo diques graníticos concordantes aos BIFs. 
 

Foram confeccionadas seções delgadas que permitiram identificar a 

existência de k-feldspato, muscovita (sericita), quartzo, hematita e magnetita, sendo 

os dois últimos, constituintes importantes das formações ferríferas dos alvos de estudo 

(Figura 2.15). 

a) b) 

a) b) 



Capítulo 2 

26 

Dissertação – Elenilton Bezerra Uchoa 

 
Figura 2.15. Em (a), (b) e (d) microfotografias de minério exibindo uma textura de bandamento onde 
se alternam bandas ricas em hematita e bandas quartzo-feldspática com muscovita. Em (c), (e) e (f) 
bandas quartzosas intercaladas com bandas ricas em ferro (principalmente hematita especular). 
Microfotografias (a), (c) e (e) - nicóis descruzados. Microfotografias (b), (d) e (f) - nicóis cruzados. 
Microfotografias tiradas de lâminas delgadas de amostras de furo de sonda (SRPT001) e amostra de 
mão. Luz transmitida 10x. 

 

Com a elaboração e análise de seções polidas foi possível caracterizar o 

minério como predominantemente martítico (martita – hematita oriunda da alteração 

de magnetita) e magnetita seguida de especularita. Foram encontradas amostras 

menos oxidadas sugerindo que o protominério corresponde a uma formação ferrífera 
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bandada fácies óxido. Nas seções estudadas observou-se o processo de martitização 

através da difusão de oxigênio nos planos cristalográficos da magnetita, gerando 

assim, as martitas com hábito da magnetita preservado (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Em a) e b) Minério constituído por intercalação de bandas quartzosas e bandas 

dominantemente de hematita especular. Em (c) e (d) Minério hematítico proveniente da oxidação da 

magnetita. Cristal de magnetita parcialmente martitizado. e) Restos de magnetita de cor rosada a creme 

preservados, mostrando transformação parcial para hematita através da martitização. f) Hábito da 

magnetita preservado da transformação para hematita. 
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2.2.2 Grupo Novo Oriente (MPNPn) 

O Grupo Novo Oriente está localizado no Subdomínio Acaraú, entre o 

Lineamento Transbrasiliano e a Zona de Cisalhamento Tauá, isto é, na porção SW do 

DCC e oeste da área de estudo. As rochas do Subdomínio Acaraú possuem 

metamorfismo de baixo a médio grau, sem anatexia e com estruturas sedimentares 

preservadas (De Araújo et al., 2010a; 2010b; 2011). É caracterizado por uma 

associação metavulcanossedimentar do Mesoproterozoico, em parte exlativa, 

compostas por duas formações distintas: Formação Bonsucesso (MPNPnb) natureza 

psamítica e Formação Caraúbas (MPNPnc) pelítica, além da ocorrência de rochas 

básico-ultrabásicas que ocorre nas duas formações (Cavalcante et al., 2003). Estas 

rochas fazem contato com a Bacia Sedimentar do Parnaíba em discordância angular, 

cobertas por sedimentos colúvio-eluviais e aluviões neogeno-quaternários. 

As rochas que compõem o Grupo Novo Oriente na área de estudo, são os 

quartzitos e a ocorrência do Olho D’água hospedada na Formação Bonsucesso e 

xistos e lentes de rochas calcissilicáticas da Formação Caraúbas. A formação ferrífera 

da Formação Bonsucesso representa a Ocorrência do Olho D’água.  

 

2.2.2.1 Formação Bonsucesso (MPNPnb) 

Na área de estudo a Formação Bonsucesso é composta por quartzitos e 

formações ferríferas associadas (Ocorrência do Olho D’água). Os quartzitos são 

grandes corpos alongados em contato com os granitóides do Complexo Tamboril-

Santa Quitéria. 

 

 Quartzitos 

Os corpos quartzíticos possuem trend dominante NNE-SSW representado 

por grandes morros cujas cotas topográficas estão acima de 700 m. A exposição 

dessas rochas se dá nas escarpas de grandes morros, além de ocorrerem blocos 

rolados e angulosos dispersos em meio a superfície abaixo desses altos topográficos 

(sopé). 

No geral, os quartzitos são compostos basicamente por quartzo, sendo por 

vezes encontrados quartzitos micáceos. Possuem uma coloração esbranquiçada ou 

avermelhada e granulometria variada (Figura 2.17). 



Capítulo 2 

29 

Dissertação – Elenilton Bezerra Uchoa 

  
Figura 2.17. Em a) Afloramento de quartzitos da Formação Bonsucesso exibindo um mergulho de 40° 
para NE. b) Blocos angulosos e rolados de quartzito esbranquiçado em meio um solo avermelhado 
areno-siltoso. Coordenadas UTM/WGS84 – 301605/9364801. 
 

 Formações ferríferas (MPNPnbfe) 

A ocorrência do Olho D’água possui características distintas das demais 

por estar encaixada nas rochas quartzíticas da Formação Bonsucesso (Grupo Novo 

Oriente). Predomina o minério hematítico, porém é possível a ocorrência de 

magnetita. 

De Araújo et al. (2010b) explicam que esta ocorrência é resultado de 

remobilização do ferro hospedado das ocorrências anteriores e depositados em sítios 

deposicionais siliciclásticos de maior porosidade, atribuindo-lhe uma origem 

epigenética para esta ocorrência. O minério está encaixado nos quartzitos ou 

associado a zonas de falhas que possivelmente agiram como conduto de soluções 

ricas em ferro. 

O minério está localizado no topo de uma serra com cotas topográficas que 

ultrapassam os 500 m. Observa-se no local, blocos de minério de ferro e quartzitos 

micáceos e localmente ferruginosos. 

Dois tipos de minério de ferro são observados na área, um maciço, bastante 

enriquecido, e o outro com o aspecto goethítico bandado. Macroscopicamente 

observa-se a presença de minerais com hábito fibroso de coloração amarronzada e 

intercalados e envolvidos por uma matriz hematítica de coloração cinza (Figura 2.18). 

a) b) 
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Figura 2.18. a) Vista panorâmica da Ocorrência do Olho d’água. b) Afloramento do minério de ferro 
maciço. Coordenadas UTM – 299717/9363781 c) Amostra de mão do minério goethítico bandado. d) 
Detalhe dos níveis amarronzados goethíticos intercalados com níveis hematíticos cinzas. e) Amostra 
de mão do minério goethítico rico, contendo maiores proporções de hematita (cinza-azulada). f) Minério 
compacto contendo hematita e goethita. 

 

Microscopicamente observou-se uma fase dominante rica em goethita 

substituindo minerais aluminosos de hábito micáceo (provável Fe-clorita). A goethita, 

através das seções estudadas, corresponde a uma fase tardia de ferro que substitui 

além da clorita, fases pretéritas ricas em hematita e magnetita. Em algumas amostras 

a magnetita está em processo de martitização envolvidos por fase tardia de goethita 

(Figura 2.19). 



Capítulo 2 

31 

Dissertação – Elenilton Bezerra Uchoa 

 
Figura 2.19. Em a) e b) Fe-clorita (branco) intercalada com hematitita (preto) e goethíticas (vermelho). 
c) Alumino-silicato exibindo um hábito placóide (Fe-clorita) substituído por goethita. d) Detalhe dos 
níveis goethíticos amarelados intercalados com níveis hematíticos cinzas. e) Cristais de magnetita 
martitizada envolvidos por goethita. (f) Detalhe de fase supergênica de goethita em contato com 
hematita proveniente da oxidação da magnetita. Microfotografia a) Luz natural polarizada; 
Microfotografia b) Luz ortoscópica; Microfotografias c), d), e) e f) – Luz transmitida. 
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2.2.2.2 Formação Caraúbas (MPNPnc) 

 Nesta formação predominam rochas metamórficas oriundas de 

sedimentação pelítica com contribuições químicas carbonáticas. Foram observados 

xistos e lentes de rochas calcissilicáticas. 

Os xistos são constituídos essencialmente por quartzo, muscovita, sericita, 

biotita e por vezes, cristais de silimanita estão presentes. Apresentam coloração do 

cinza claro ao castanho. Possuem uma xistosidade bem desenvolvida com caimento 

para NW e granulometria variando de média a fina (Figura 2.20). Através da análise 

mineralógica é possível indicar metamorfismo de alta pressão e temperatura. 

 

  
Figura 2.20. Em a) Afloramento exibindo os xistos da Formação Caraúbas com xistosidade 
mergulhando para NW. b) detalhe do xisto com características bem aluminosas, constituído de 
muscovita e quartzo. Coordenadas UTM/WGS84 – 306926/9368727. 

 

As rochas calcissilicáticas ocorrem na forma de lentes, cuja direção 

preferencial do eixo maior é N-S. A paragênese mineral é composta por diopsídio, 

quartzo, biotita e calcita. Exibem colorações variegadas e um bandamento 

composicional bem marcado por níveis de carbonáticos e silicáticos de tamanho 

milimétrico a centimétrico (Figura 2.21). Nota-se que as rochas calcissilicáticas do 

Grupo Novo Oriente possuem características distintas daqueles gnaisses 

calcissilicáticos do Complexo Canindé do Ceará, por isso não têm relação direta. 

a) b) 
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Figura 2.21. Em a) Matacão de rocha calcissilicática. Coordenadas UTM/WGS84 – 306722/9368812 
b) Amostra de rocha calcissilicática exibindo bandamento composicional entre níveis carbonáticos e 
silicáticos. 

 
O contato da Formação Caraúbas com os granitoides do Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria, são aparentemente intrusivos, enquanto que, com os 

quartzitos da Formação Bonsucesso são transicionais (De Araújo et al., 2010b). Na 

área de estudo não foram encontradas relações de contatos entre essas unidades. 

 

2.2.3 Complexo Tamboril-Santa Quitéria 

As rochas deste Complexo possuem uma distribuição significativa na área 

de estudo. Os principais locais de ocorrências dessas rochas são na porção leste da 

área no município de Quiterianópolis. 

Os primeiros trabalhos cartográficos realizados no domínio do Complexo 

Tamboril Santa-Quitéria discorrem sobre uma associação litológica composta por 

gnaisses graníticos, migmatitos e granitoides diversos. Estudos recentes com 

datações geocronológicas U/Pb e Sm/Nd, indicaram uma idade Neoproterozóica (620 

a 657 Ma), para geração dessa associação litológica, considerada por Fetter (1999) 

como uma raiz de um arco magmático continental (Fetter, 1999; Cavalcante et al., 

2003; Castro, 2005). 

De Araújo et al. (2010b; 2011) caracterizaram essas rochas como sendo 

uma associação granito-migmatítica, constituindo um complexo ígneo-anatético, com 

diversos pulsos magmáticos afetados por diferentes condições de deformação, 

envolvendo metatexitos, diatexitos e corpos granitoides, gnaissificados ou não, com 

granulação, geometria e formas variadas. Possui contato de caráter tectônico com as 

a) b) 
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rochas do Complexo Canindé do Ceará e Grupo Novo Oriente, caracterizado por 

zonas de cisalhamento de baixo ângulo. 

No âmbito da Folha Novo Oriente, De Araújo et al. (2010b; 2011) 

subdividem o Complexo em cinco conjuntos litológicos distintos denominados: 

Metatexitos, Diatexitos (NP3tsd), Granitóide Santa Quitéria (NP3γtsq), Unidade Morro 

dos Torrões (NP3tsmt) e Granodioritos. A relação de contato entre esses conjuntos 

mostra um comportamento de estruturas difusas e contatos transicionais, podendo 

apenas fazer o delineamento entre zonas de predomínio de litotipos. Isto é, nas áreas 

com predominância de Metatexitos, observa-se a ocorrência de rochas com foliação 

bem definida, que vão tornando-se difusas quando se aproxima nas áreas de 

predominância de Diatexitos e granitoides. 

Na área de estudo predominam os diatexitos (NP3tsd) e Granitóide Santa 

Quitéria (NP3γtsq). Vale ressaltar que uma pequena porção da Unidade Morro dos 

Torrões (NP3tsmt) foi observada a norte da área. 

 

2.2.3.1 Diatexitos (NP3tsd) 

A exemplo da Folha Novo Oriente, essa subunidade ocorre em quase toda porção 

leste da área. Ocorre sob a forma de extensos lajedos dissecados e compreende uma 

associação migmatito-granítica com ampla ocorrência de diatexitos. No entanto, 

localmente encontram-se metatexitos de dimensões variadas (Figura 2.22). Os 

diatexitos possuem coloração cinza esbranquiçada, granulação média a grossa, por 

vezes porfirítica e com mineralogia composta por quartzo, plagioclásio, k-feldspato, 

biotita e hornblenda. 

 
Figura 2.22. a) e b) porções de Metatexitos dentro do domínio dos diatexitos. Coordenadas 
UTM/WGS84 – 310792/9354288). 

a) b) 
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De Araújo et al. (2010b) observaram ainda nesse domínio, rochas 

graníticas de aspecto migmatítico de estrutura estromática com evidências ou não de 

transposição destes estromas. 

 

2.2.3.2 Granitoide Santa Quitéria (NP3γtsq) 

Ocorrem principalmente na porção oeste da área. São granitóides de 

tendência cálcioalcalina, equigranulares de granulação fina a média, gnaissificados 

e/ou isotrópicos exibindo uma orientação preferencial NW-SE. Esses granitóides são 

encontrados em meio à superfície como blocos rolados e em lajedos encaixados 

paralelamente ou levemente discordantes da foliação tectonometamórfica regional. 

Macroscopicamente, esses granitóides possuem uma coloração cinza 

rosado e são constituídos essencialmente por quartzo, k-feldspato, plagioclásio e 

biotita. Os cristais de quartzo e feldspatos encontram-se estirados assumindo uma 

orientação preferencial (Figura 2.23). 

 

  
Figura 2.23. Em (a) Granitóide rosado de tendência alcalina de coloração cinza rosado. b) Granitóide 
de granulometria fina exibindo um estiramento do quartzo. Coordenada UTM – 303374/9361881   

 

Fácies porfiríticos foram observados caracterizados por pórfiros de k-

feldspato em meio uma matriz constituída essencialmente por biotita e quartzo (Figura 

2.24). 

O anisotropismo desses granitóides é dado pela a orientação dos minerais 

placosos (biotita) e quartzo que se encontram estirados e/ou alongados no sentido 

preferencial N-S e NW-SE. Possuem uma coloração rosada, dada pelos cristais de 

feldspato com matriz escura, dada pelo mineral máfico biotita. 

a) b) 
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Figura 2.24. Em (a). Afloramento do granitoide porfirítico exibindo uma direção ordenada por minerais 
placosos e porfiroclastos de feldspato potássico; (b). Detalhe do afloramento. Coordenadas 
UTM/WGS84 –308835/9366055).  

 

2.2.3.3 Unidade Morro dos Torrões (NP3tsmt) 

Ocorre no extremo norte da área de estudo e é representada por gnaisses 

calcissilicáticas, paragnaisses, associados ou não a tufos e vulcânicas de caráter 

ácido a intermediário (De Araújo et al., 2010b). 

Os gnaisses possuem um acamamento primário preservado, de tamanho 

centimétrico a decimétrico, granulometria heterogênea podendo variar entre níveis 

pelíticos, psamíticos e psamíticos impuros. Esse acamamento evolui para um 

bandamento composicional tectono-metamórfico com intercalação entre leitos 

quartzo-feldspáticos e cálcio-silicáticos (De Araújo et al., 2010b). 

 

2.2.4 Diques Guaribas (ε3γg) 

São diques de composição riodacíticas, coloração cinza, granulação média 

a grossa, que intrudem as rochas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria. São lineares, 

sub-paralelos, verticais a sub-verticais e espessura de até 3 metros. Possuem direção 

preferencial 70° Az e são correlatos aos diques que ocorrem na Folha Varzea do Boi 

(SB.24-V-D-IV), a leste da área de estudo. Esses diques ocorrem próximos à 

Ocorrência de Ferro do Calixto (Figura 2.25). 

a) b) 
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Figura 2.25. Diques de rochas riodacíticas alongados segundo a direção 78° Azimute próximos à 
ocorrência de ferro do Calixto. Coordenadas UTM/WGS84 – 314862/9366634. 

 

2.2.5 Depósitos Cenozoicos (N23c e Q2a) 

Corresponde aos sedimentos inconsolados cuja composição, maturidade, 

granulometria e gênese, são diversificadas e dependentes da rocha fonte. São 

representados aqui em Depósitos Colúvioeluviais (N23c) e Depósitos Aluvionares 

(Q2a). 

Os Depósitos Colúvioeluviais formam tabuleiros aplainados, com poucas 

ondulações. São entendidos como sedimentos arenosos e arenoargilosos de 

coloração vermelha e bege. Possuem boa maturidade textural e seleção, são 

esféricos e arredondados. 

Os Depósitos Aluvionares são c onstituídos por argilas, areias 

argilosas, areias quartzosas e quartzo-feldspáticas. Possuem porções com 

sedimentos de granulometria entre seixos e calhaus, compostos basicamente por 

quartzo. Maturidade e seleção moderada, esféricos e arredondados. As principais 

ocorrências desses depósitos são nos cursos de drenagem da região, principalmente 

no Rio Poti e afluentes. 

O mapa geológico da área de estudo é apresentado na Figura 2.26. 

a) b) 
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Figura 2.26. Mapa Geológico da área de estudo. No centro do mapa observa-se as ocorrências de ferro da folha, com destaque para as jazidas de Bandarra e São Francisco (Modificado de De Araújo et al., 

2011). 
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CAPÍTULO 3 

LÓGICA FUZZY – BREVE ABORDAGEM 
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3.1 Modelagem Fuzzy (Knowledge-Driven) 

A Lógica Fuzzy foi proposta inicialmente por Zadeh (1965) e é utilizada para 

modelar atributos em classes de objetos. Porém, não possui relação com funções de 

probabilidade (An et al., 1991). Tem sido amplamente utilizada para a integração de 

dados geológicos, geoquímicos e geofísicos com fins prospectivos (An et al., 1991; 

Bonham-Carter, 1994; Moon, 1998; D’Ercole, et al., 2000; Knox-Robinson, 2000; Luo 

& Dimitrakopoulos, 2003; Carranza, 2009; Carrino et al., 2011; Salles et al., 2011). 

A Teoria Fuzzy baseia-se na simplificação de dados raster por meio da 

aplicação de uma função de pertinência Fuzzy (“fuzzyficação”) que permite o 

escalonamento dos dados originais em graus de variabilidade entre 0 (pertinência 

nula) e 1 (pertinência total), sendo, portanto, uma adaptação mais flexível da Lógica 

Booleana. 

Na Lógica Booleana, um mapa de favorabilidade, por exemplo, apresenta 

apenas duas classes (favorável ou não favorável), enquanto que na Lógica Fuzzy 

pode apresentar valores intermediários entre a pertinência total (1) e nula (0), sendo 

mais indicada para a aplicação em trabalhos de exploração mineral (Bonham-Carter, 

1994). 

 

3.1.1 Funções de Pertinência Fuzzy (Large e Small) 

As principais funções (algoritmos) para fuzzificação dos dados utilizadas 

são a Fuzzy Large e Fuzzy Small (Equações 3.1 e 3.2). A Função Fuzzy Large atribui 

maior pertinência aos maiores valores de um conjunto de dados, enquanto que a 

Fuzzy Small atribui maior pertinência aos menores valores (Tsoukalas & Uhrig, 1997). 

O resultado da aplicação dessas funções são os mapas evidenciais. 

𝜇(𝑥) =
1

1+(
𝑥

𝑓2
)

−𝑓1
 (Fuzzy Membership Large)               Eq. (3.1) 

𝜇(𝑥) =
1

1+(
𝑥

𝑓2
)

𝑓1
 (Fuzzy Membership Small)                 Eq. (3.2) 

Onde: 𝑓1 corresponde ao valor de espalhamento (Spread) para 𝜇𝐴 ∶ 𝑋 → [0,1] e 𝑓2 

estabelece o ponto de inflexão (Midpoint) da distribuição entre os intervalos de classes 

(Tsoukalas & Uhrig, 1997). É importante ressaltar que os arquivos raster de entrada 

para “fuzzyficação” não podem conter valores negativos, caso isso ocorra, é 
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necessária uma reclassificação dos dados antes da aplicação das funções de 

pertinência fuzzy. 

 
Figura 3.1. Exemplo de duas funções de pertinência fuzzy (Large e Small). Os dados do eixo x (raster 
de entrada) são submetidos a uma das duas funções e resultam no mapa evidencial com valores entre 
0 e 1 (Bonham-Carter, 1994; Tsoukalas & Uhrig, 1997). 
 

3.1.2 Operadores Fuzzy 

Tais como na Lógica Booleana os operadores Fuzzy empregados neste 

trabalho são: Fuzzy AND, Fuzzy OR, Fuzzy Algebraic PRODUCT, Fuzzy Algebraic 

SUM e Fuzzy GAMMA (An et al. 1991, Bonham-Carter, 1994, Knox-Robinson, 2000). 

São apresentados como um conjunto de operadores utilizados para 

estimativa de dados. 

 

3.1.2.1 Fuzzy AND 

É aplicado para seleção dos mínimos valores (Equação 3.3) dos mapas 

evidenciais (Fuzzy Membership). 

 

𝜇(𝑥) = 𝑀𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥), ⋯ , 𝜇𝑁(𝑥) ]                            Eq. (3.3) 
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3.1.2.2 Fuzzy OR 

É aplicado para seleção dos máximos valores (Equação 3.4) dos mapas 

evidenciais (Fuzzy Membership). 

 

𝜇(𝑥) = 𝑀𝑎𝑥[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥), ⋯ , 𝜇𝑁(𝑥) ]                            Eq. (3.4) 

 

3.1.2.3 Fuzzy ALGEBRAIC PRODUCT 

A aplicação deste operador resultará em mapas com valores baixos 

(Equação 3.5), pois usa-se multiplicação de coeficientes menores do que 1, é dito 

operador ‘pessimista’. É normalmente utilizado em situações em que a presença de 

fatores (dados) geológicos convergentes mascaram anomalias de interesse. 

𝜇(𝑥) = 1 − ∏ . 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1                                   Eq. (3.5) 

 

3.1.2.4 Fuzzy ALGEBRAIC SUM 

O uso deste operador resulta em valores maiores ou iguais (Equação 3.6) 

ao maior valor de pertinência Fuzzy contido no conjunto de dados, é dito operador 

‘otimista’.  

𝜇(𝑥) = 1 − ∏ . (1 − 𝜇𝑖)𝑛
𝑖=1                            Eq. (3.6) 

 

3.1.2.5 Fuzzy GAMMA 

Este operador é resultado da relação entre os operadores Fuzzy 

ALGEBRIC PRODUCT e Fuzzy ALGEBRIC GAMMA (Equação 3.7). 

 

𝜇(𝑥) = (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑆𝑈𝑀)𝛾 + (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇)1−𝛾          Eq. (3.7) 

 

Onde, 𝛾 é um parâmetro, cujo valor está no intervalo fechado [0,1]. Quando o valor de 

𝛾 for 1, o resultado será igual a Fuzzy ALGEBRIC SUM, quando for 0, será igual a 

Fuzzy ALGEBRIC PRODUCT. Portanto, valores de 𝛾 próximos a 0 tendem a 

minimizar o mapa prospectivo final, já valores próximos a 1, tendem a maximizá-lo. 

Geralmente usa-se um valor de 𝛾 entre 0,7 e 0,9 (Zacchi et al., 2010; Carrino et al., 

2011). 
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Para fuzzyficação dos dados e aplicação de operadores fuzzy foram 

utilizadas as ferramentas Fuzzy Membership e Fuzzy Overlay, respectivamente, 

presentes no pacote de ferramentas do ArcMapTM. 

Atécnica Fuzzy pode ser empregada em diversas situações no cotidiano, 

para elaboração de modelos preditivos, no auxílio para tomada de decisões. Quanto 

maior a quantidade de dados de entrada para ‘’fuzzyficação’’, mais refinado e genuíno 

é o modelo Fuzzy. 
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4.1 Aerogeofísica (Magnetometria e Gamaespectrometria) 

A base de dados aerogeofísicos utilizadas neste projeto é administrada 

pela Divisão de Geofísica (DIGEOF) do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Esses 

dados foram fornecidos ao Departamento de Geologia (DEGEO) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) em formato digital ASCII, tipo XYZ, em que X e Y representam 

coordenadas UTM (Datum WGS84 – Zona 24S) e Z, medidas magnetométricas, em 

nanotesla (nT), e gamaespctrométricas em contagem por segundo (cps). 

Os dados aerogeofísicos utilizados fazem parte do Projeto Novo Oriente 

(Código – 1074) que engloba a parte oeste do estado do Ceará e uma pequena porção 

no norte do estado do Piauí (Figura 4.1). A extensão dos perfis é cerca de 52.973 km, 

cobrindo uma área de aproximadamente 24.708 km2, altura de voo de 100 m, 

velocidade de 270 km/h e intervalo entre medições geofísicas consecutivas (AM) 

0,01s (magnetometria) decimadas para 0,1s e 1,0s (gamaespectrometria). As Linhas 

de Voo (LV) possuem direção N-S e espaçamento de 0,5 km, enquanto que as Linhas 

de Controle (LC) têm a direção E-W com espaçamento de 10 km (CPRM, 2006; 2009; 

2011). 

O levantamento aerogeofísico Projeto Novo Oriente foi executado entre os 

meses de março a junho de 2006 pela AeroGeoPhysica LatinoAmérica (AGP – LA) no 

acordo de Cooperação no âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME)/Secretaria 

de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM)/Serviço Geológico do Brasil 

– CPRM - Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis/Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (CPRM, 2011). A Figura 

4.1 mostra a localização do levantamento Aerogeofísico Projeto Novo Oriente, além 

da área do projeto de pesquisa. 

Para tratamento dos dados aerogeofísicos utilizou-se o software de 

mapeamento e processamento da GEOSOFT Inc©. OASIS MontajTM, versão 7.0.1 

(GEOSOFT, 1996, 1998, 2010). Os Layouts dos mapas foram realizados no ArcGIS® 

ArcMapTM, Versão 10.2, software da Environmental Systems Research Institute Inc. 

(ESRI©). 
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Figura 4.1. Localização do levantamento aerogeofísico Projeto Novo Oriente. A folha Novo Oriente 
(SB.24-V-C-VI; 1: 100.000) e a área de estudo estão localizadas a sudoeste do estado do Ceará. Fonte: 
DIGEOF – (CPRM, 2006; 2009; 2011). 
 

O Projeto Novo Oriente (1074) mostrado na Figura 4.1 acima engloba oito 

folhas cartográficas de escala 1:100.000, incluindo a Folha Novo Oriente (SB.24-V-C-

VI) onde se encontra a área de estudo. 

 

4.1.1 Pré-Processamento 

Para um melhor tratamento dos dados aerogeofísicos do foram seguidas 

diversas rotinas de pré-processamento, com o objetivo de entender os principais 

algoritmos de micronivelamento (eliminar tendências) e métodos de interpolação em 

malha de amostragem regular. (Minty, 1991; Blum, 1999; Amaral, 2007). 

Os dados aeromagnéticos foram reduzidos do International Geomagnetic 

Reference Field (IGRF) (contribuição geomagnética). Posteriormente, o campo 

magnético anômalo foi interpolado em malha regular. Em seguida foram realizados 

diversos processamentos nos dados aeromagnéticos e gamaespectrométricos (Blum, 

1999). A Figura 4.2 mostra o resumo das etapas dos processamentos dos dados 

aeromagnéticos. 

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/
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Figura 4.2. Etapas de processamento dos dados aeromagnéticos da área de estudo. Mapas do Campo 
Magnético Total (CMT), Campo Magnético Anômalo (CMA), Derivadas Horizontais (Dx e Dy) e Vertical 
(Dz), Amplitude do Gradiente Horizontal Total (AGHT), Amplitude do Sinal Analítico (ASA) e a Fase do 
Sinal Analítico (FSA). 

 

4.1.1.1 Métodos de Interpolação e Célula Unitária 

A escolha do método de interpolação dos dados foi feita baseado na análise 

de proximidade do interpolador com os dados originais, através da visualização dos 

espectros nos produtos gerados. Foi feita a análise entre os três interpoladores mais 

utilizados em dados geoespaciais, a Krigagem, Curvatura Mínima e o Bi-Direcional 

(Blum, 1999; GEOSOFT, 2010) (Figura 4.2) 

 

 Krigagem (Kriging) 

A Krigagem é uma técnica de gridagem estatística extremamente 

conhecida e utilizada em levantamentos de amostragens aleatórias (irregular), devido 

a isso não foi adotada no presente trabalho (Krige, 1966; Cressie, 1990; GEOSOFT, 
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2010). Esta técnica tenta expressar as tendências direcionais que os dados propõem. 

Dados de localizações variáveis, agregados, pobremente amostrados e estatísticos 

por natureza são exemplos comuns onde a krigagem pode ser aplicada. 

 

 Curvatura Mínima 

Também denominada de gridagem aleatória este método ajusta uma 

superfície de curvatura mínima para os pontos de dados usando métodos similares 

aos que foram aplicados por Swain (1976) e Briggs (1974), a superfície gerada é 

análoga a uma placa fina e linearmente elástica. O resultado de interpolação de 

Curvatura Mínima é uma superfície mais suave possível que ajustará os valores de 

dados (Keckler, 1994; GEOSOFT, 2010). 

 

 Bi-Direcional 

Este método é comumente utilizado em levantamentos com linhas 

paralelas ou subparalelas, e linhas perpendiculares, tal como os levantamentos do 

Projeto Novo Oriente. Porém, o método Bi-Direcional não realiza a gridagem de 

maneira hábil nas linhas de amarração (perpendiculares). Se os dados da LC forem 

pertinentes sugere-se o uso da krigagem, Curvatura Mínima ou mesmo a remoção. 

Esse método foi utilizado nos trabalhos de Amaral (2007) que utilizou os dados 

aerogeofísicos da CPRM do Projeto Norte do Ceará (Código – 1086). 

Vasconcelos et al. (1990) sugerem que o tamanho da célula unitária de 

interpolação em levantamentos orientados seja entre 1/4 e 1/8 do espaçamento médio 

entre as linhas de voo. Esse controle é necessário para que não haja perca de 

informação e o aparecimento do efeito de aliasing ou a incorporação de frequências 

altas sem solução nas frequências baixas (GEOSOFT, 2010). 

Diversos autores adotam o tamanho da célula unitária de interpolação de 

1/4 do espaçamento das LV (Blum, 1999; Amaral, 2007; Amaral & Santos, 2008). No 

presente trabalho foi feita a análise visual dos interpoladores Curvatura Mínima e Bi-

Direcional, aplicados aos dois valores de célula unitária, 1/4 e 1/8, ou seja, 125 m e 

62,5 m, já que o espaçamento das LV é de 500 m. Foram gerados quatro produtos 

com os dados aeromagnéticos que são apresentados na Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Produtos resultantes da aplicação de dois métodos de interpolação nos dados 
aeromagnéticos na imagem de CMA: a) e b) Curvatura Mínima (125 e 62,5m); c) e d) Bi-Direcional (125 
e 62,5m). Observa-se que esses dois métodos geraram resultados semelhantes e o Bi-Direcional 
(imagem c) será utilizado neste trabalho com célula unitária de 125m. 

 

O método Bi-Direcional (Imagem C da Figura 4.3) com uma célula unitária 

de 125m será adotado no presente trabalho. Os dados das Linhas de Controle foram 

removidos para melhor uso do interpolador escolhido, conforme abordado por Blum 

(1999). O Campo Magnético Anômalo (CMA) possui valores que variam de -262,4 a 

189,6 nT. 
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4.1.1.2 Micronivelamento e Filtro Butterworth 

É comum o aparecimento de tendências na direção preferencial das linhas 

de voo em um levantamento aerogeofísico. Essas tendências são geradas devido o 

pobre nivelamento no ato da aquisição dos dados. Para eliminar esta deficiência Blum 

(1999) com base em Minty (1991) sugere a aplicação de uma técnica específica de 

micronivelamento. A técnica consiste de uma série de aplicações de filtros passa-alta 

e passa-baixa, e com um comprimento de onda específico, aplicados nas direções 

perpendiculares e paralelas ao levantamento respectivamente. 

Devido a introdução de ruídos neste processo, Blum (1999) ressalta que 

esses comprimentos de onda devem ser maiores ou iguais a duas vezes o 

espaçamento das LV (≥2x 0,50 km), para os filtros passa-alta, e maiores ou iguais ao 

espaçamento das LC (≥10 km), nos filtros passa-baixa.  

Esse método foi aplicado aos dados aeromagnéticos e 

gamaespectrométricos deste projeto e pode ser utilizado para qualquer levantamento 

em linhas.  

Para aumentar a razão sinal/ruído, após o micronivelamento foi aplicado 

um filtro Butterworth passa-baixa com corte no comprimento de onda de 3 km e ordem 

3. A Figura 4.4 mostra uma comparação entre os dados magnéticos de Campo 

Magnético Total e o Campo Magnético Anômalo (CMA) micronivelado com base na 

técnica de Minty (1991) e aplicação de filtro Butterworth. 
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Figura 4.4. Em a) Campo Magnético Total (CMT) exibindo tendências na direção das linhas de voo (N-S) e b) Campo Magnético Anômalo 
(CMA) micronivelado resultado da redução da contribuição geomagnética (núcleo da terra) e aplicação de filtro butterworth. 
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4.1.2 Aeromagnetometria 

A aplicação de filtragens ajuda-nos a diferenciar efeitos rasos, 

representados pelas altas frequências, de profundos nas baixas frequências. Feições 

de alta frequência são representados por: estruturas no geral, contatos geológicos, 

intemperismo, entre outros, enquanto que baixas frequências podem dar ideia sobre 

espessura de crosta, feições geológicas regionais e profundidade de 

desmagnetização (Dobrin & Savit, 1988; Luiz & Silva, 1995). 

As filtragens utilizadas em processamento de dados magnéticos possuem 

característica no domínio do espaço e frequência. Filtros no domínio da frequência 

também são denominados Domínio de Fourier, utiliza-se a Transformada Rápida de 

Fourier (FFT), da sigla em inglês Fast Fourier Transform (Blum, 1999). 

Os processamentos subsequentes foram aplicados com enfoque na Folha 

Cartográfica Novo Oriente (SB.24-V-C-VI), com destaque para a área onde se 

encontra as principais ocorrências de ferro. Optou-se por produtos magnéticos que 

trazem informações superficiais, pois os depósitos de ferro da área de estudo ocorrem 

em superfície. 

 

4.1.2.1 Filtro Derivada 

 Derivadas Horizontais (Dx e Dy) 

São filtros passa-alta e são usados para realçar os gradientes horizontais, 

ou seja, destacar as prováveis fontes das anomalias magnéticas ressaltando as 

bordas dos corpos nas direções X e Y. Geralmente aplicados para gerar imagens 

sombreadas (Davis, 1986; GEOSOFT, 2010). 

𝐋 (𝝁) = (𝝁𝒊)𝒏                                             Eq. (4.1) 

𝐋 (𝒗) = (𝒗𝒊)𝒏                                             Eq. (4.2) 

Onde: 

"𝒏"  é a ordem de diferenciação; 

‘’𝝁’’  Componente x do número de ondas; 

′′𝒗′′ Componente y do número de ondas; e  

 

 Derivada Vertical (Dz) 

Este filtro realça as informações de comprimentos de ondas curtos, isto é, 

também é um filtro passa-alta. A 1ª ou 2ª derivada ressalta os gradientes nas bordas 
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de corpos magnéticos de profundidade rasa. Davis (1986) salienta que pode ser 

aplicado um filtro passa-baixa para remoção de ruído de número de onda grande. 

Observar a Equação 4.3 abaixo. 

𝑳(𝒓) =  𝒓𝒏                                                    Eq. (4.3) 

Onde: 

𝒓 = √𝒖𝟐 + 𝒗𝟐; 

"𝒏" é a ordem da diferenciação. 

 

4.1.2.2 Amplitude do Gradiente horizontal Total (AGHT) 

Através da AGHT de uma anomalia de campo potencial é possível 

estabelecer indicadores de mudanças laterais bruscas de propriedade física, podendo 

assim, indicar possíveis contatos geológicos (Cordell & Grauch, 1985; Verduzco et al., 

2004). 

A magnitude da AGHT (equação 4.4) é dada pela raiz quadrada da soma 

dos quadrados das derivadas parciais do campo potencial em questão em relação a 

x e y (Blackely, 1996). 

𝑨𝑮𝑯𝑻 = √[(
𝝏𝑮

𝝏𝒙
)
𝟐
+ (

𝝏𝑮

𝝏𝒚
)
𝟐

]                               Eq.(4.4) 

Onde: 

"𝑮" é o Campo Potencial Geomagnético; 

𝝏𝑮

𝝏𝒙
 é Derivada horizontal, Dx; e 

𝝏𝑮

𝝏𝒚
 é a Derivada horizontal, Dy. 

Esse processamento possui tendência em gerar picos acima dos limites 

das fontes causadoras de anomalias de campos potenciais (Blum, 1999). 

A Figura 4.5 mostra a imagem AGHT da Área de Estudo com anomalias 

magnéticas variando de 0 a 0,384 nT/m. As anomalias da imagem AGHT esboçam 

baixos comprimentos de onda nos contatos dos domínios magnéticos de maior e 

menor amplitude. Na imagem AGHT as ocorrências de ferro estão localizadas em 

áreas com alta amplitude. A SSW da ocorrência Pintada existe uma anomalia 

alongada de alta amplitude (195 Azimute) que marca o contato entre o Complexo 

Canindé do Ceará e os diatexitos do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, além de 

corresponder a um trecho do rio Poti. 
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Figura 4.5. Imagem da Amplitude do Gradiente Horizontal Total (AGHT) da Folha Novo Oriente/Área 
de Estudo. Notar as ocorrências de ferro da área de estudo. 

 

4.1.2.3 Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 

Este processamento consiste de vários métodos automáticos ou 

semiautomáticos com base nas derivadas horizontais e vertical de um campo 

potencial. É extremamente eficiente na determinação de parâmetros geométricos, 

como domínios litoestruturais e profundidade de corpos, onde os valores máximos de 

contrastes magnéticos delimitam o contorno das fontes magnéticas (Nabighian, 1972, 
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1974; Rao et al., 1981; Thompson, 1982; Murthy, 1985; Blakely & Simpson, 1986; 

Roest et al., 1992). Em aplicações de anomalias de campo potencial 2D e 3D, os 

gradientes horizontais (Dx e Dy) e vertical (Dz) formam um par de transformadas de 

Hilbert. 

A ASA pode ser expressa por uma função cujo vetor absoluto é adquirido 

pela adição de três vetores, duas componentes reais, Dx e Dy, e uma imaginaria, Dz. 

(Equação 4.5). 

|𝑨𝑺𝑨| = √[(
𝝏𝑮

𝝏𝒙
)
𝟐
+ (

𝝏𝑮

𝝏𝒚
)
𝟐
+ (

𝝏𝑮

𝝏𝒛
)
𝟐

]                           Eq. (4.5) 

Onde: 

"𝑮"  é o campo potencial Geomagnético; 

𝝏𝑮

𝝏𝒙
 é a derivada horizontal, Dx; 

𝝏𝑮

𝝏𝒚
 é a derivada horizontal, Dy; e 

𝝏𝑮

𝝏𝒛
 é a derivada vertical, Dz. 

 

A Figura 4.6 mostra a imagem ASA da área de estudo com anomalias 

magnéticas que variam de 0 a 0,464 nT/m. A Amplitude do Sinal Analítico (ASA) foi 

essencial para interpretação dos dados, individualização e compartimentação dos 

domínios magnéticos, além da determinação de alinhamentos magnéticos de primeira 

ordem. As ocorrências de ferro da área de estudo estão localizadas em áreas com 

altos valores na imagem ASA. 

Amplitudes elevadas podem ser observadas nas porções NNE e SW, além 

de uma faixa (195º azimute) que vai desde a ocorrência Pintada até o Sul da área, 

onde marca muito bem o contato entre o Complexo Canindé do Ceará e o Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria, trecho em que o rio Poti está encaixado. 
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Figura 4.6. Imagem da Amplitude do Sinal Analítico (ASA) da Folha Novo Oriente/Área de Estudo. 
Notar as ocorrências de ferro da área de estudo. 

 

4.1.2.4 Fase ou Inclinação do Sinal Analítico (FSA) 

Com a FSA pode-se estimar o mergulho da fonte causadora da anomalia 

magnética, além do contraste local de suscetibilidade (Nabighian, 1972; Thurston & 

Smith, 1997). A magnitude da FSA de ordem ‘’n’’ é expressa em radiano (Rad) e é 

calculada através de uma relação entre a derivada vertical Dz e a AGHT (Miller e 

Singh, 1994) (Equação 4.6). A Figura 4.7 mostra a imagem da FSA da Área de Estudo. 
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𝚽(𝒙, 𝒚) = 𝐭𝐚𝐧−𝟏

(

 
 𝝏𝑮

𝝏𝒛

√[(
𝝏𝑮

𝝏𝒙
)
𝟐
+(
𝝏𝑮

𝝏𝒚
)
𝟐
]

)

 
 
= 𝐭𝐚𝐧−𝟏

𝑫𝒛

𝑨𝑮𝑯𝑻
                                     Eq. (4.6) 

Onde: 

"𝑮"  é o campo potencial Geomagnético; 
𝝏𝑮

𝝏𝒙
 é a derivada horizontal, Dx; e 

𝝏𝑮

𝝏𝒚
 é a derivada horizontal, Dy. 

 

 
Figura 4.7. Imagem da Fase ou Inclinação do Sinal Analítico (FSA) da Folha Novo Oriente/Área de 
Estudo. Notar as ocorrências de ferro da área de estudo. 
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4.1.3 Aerogamaespectrometria 

Os dados gamaespectrométricos são provenientes dos primeiros 30 cm da 

superfície da terra e são adquiridos através da radiação gama detectada da 

desintegração natural do potássio (40K), tório (232Th) e dos elementos da série do 

urânio (238U), na qual estão presentes na composição da maioria das rochas (Cox et 

al., 1979; Minty, 1988; Dickin, 1995; Faure, 1997). A Contagem Total (CT) pode ser 

adquirida por um aerogamaespctrômetro através da medida de todos os raios gamas 

dentro da janela energética 0,41-2,81 MeV (Grasty et al., 1985; Ribeiro et al., 2014). 

A Tabela 4.1 mostra as faixas energéticas do gamaespectrômetro e os canais 

correspondentes. 

 

Tabela 4.1. Valores das faixas de energia em MeV associado aos canais de radioelementos e CT 
(CPRM, 2006). 

Canal Radiométrico Faixa de Energia (MeV*) Janela 

K 1,37-1,57 234 - 269 

U 1,66-1,86 287 - 320 

Th 2,41-2,81 415 - 484 

Contagem Total 0,41-2,81 74 - 511 

*MeV – milhões de elétron-volts. 1MeV=1,6x10-13 J=1,6x10-7 erg. 
 

Após o micronivelamento juntamente com os dados aeromagnéticos foi 

realizada a normalização dos dados gama, pelo ajuste das médias, para eliminar os 

valores negativos. O método de interpolação e célula unitária foram os mesmos 

utilizados nos dados aeromagnéticos. 

Posterior ao micronivelamento e normalização dos dados foram gerados os 

seguintes produtos finais: Mapas radiométricos de concentrações de potássio (K em 

%), equivalente Tório (eTh em ppm), equivalente Urânio (eU em ppm) e Contagem 

Total (CT em µR/h), Razão entre os canais eTh/K, eU/K e eU/eTh. Por fim, foram 

elaboradas composições ternárias em falsa-cor RGB (Red Green & Blue) e CMY 
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(Cyan Magenta & Yellow). A Figura 4.8 mostra o resumo das etapas dos 

processamentos dos dados aerogamaespectrométricos. 

 
Figura 4.8. Etapas do processamento dos dados aerogamaespectrométricos da área de estudo. Mapas 
radiométricos de Contagem Total (CT), concentrações de radioelementos de Potássio (K), e quivalente 
Tório (Th) e equivalente Urânio (eU), Composições ternárias falsa-cor RGB e CMY, e Razões Th/K, 
U/K e T/Th. 
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Para interpretação dos mapas radiométricos das concentrações de K, Th, 

U, CT e Ternários devem ser considerados as seguintes características: geoquímica, 

cristalografia, abundância do elemento e suas principais ocorrências (Ribeiro et al. 

2014). 

 

4.1.3.1 Canal do Potássio (K) 

Em um levantamento gamaespectrométrico este canal é o mais abundante. 

Na crosta continental o K possui uma concentração média de 1,50% ou (1,81% K2O) 

(Ulbrich et al., 2009). Rochas ígneas félsicas, como granitoides, apresentam altos 

teores desse elemento, feldspatos potássicos e polimorfos (ortoclásio e microclínio) 

apresentam teores de K variando entre 2,45% e 13,28% (Cox et al., 1979). O K possui 

alta mobilidade geoquímica, principalmente em ambientes de clima tropical a 

subtropical (Wilford et al., 1997). 

 

4.1.3.2 Canal do Tório (Th) 

Dentre os três radioelementos, o tório é o mais inerte, com baixa mobilidade 

geoquímica. Altas concentrações podem indicar regiões de intemperismo químico 

elevado. Sua concentração média na crosta continental é de 5,6 ppm podendo chegar 

a 10,5 ppm na porção superior. Está comumente presente em minerais acessórios de 

rochas ígneas e metamórficas quartzo-feldspáticas, tais como: alanita, monazita, 

xenotímio e zircão (Boyle, 1982; Dickson & Scott, 1997; Rudnick & Gao, 2004). 

 

4.1.3.3 Canal do Urânio (U) 

Canal com menor concentração média na crosta, com valores em torno de 

1,3 ppm, podendo alcançar 2,7 ppm nas porções mais superiores da crosta. 

Assemelha-se ao Th quanto à baixa mobilidade geoquímica e ocorrência em minerais 

acessórios e rochas ígneas e metamórficas. Os principais minerais de urânio estão 

presentes em pegmatitos, sienitos, carbonatitos, granitos, gnaisses e alguns folhelhos. 

É solúvel em ambiente oxidante, formando minerais com óxidos de ferro e carbonatos. 

A Figura 4.9 mostra as imagens dos canais radiométricos K, eTh e eU e suas 

respectivas razões.
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Figura 4.9. Mapas radiométricos de concentração: Potássio (% K); Tório (ppm eTh); Urânio (ppm eU); Razão eTh/k; Razão eU/K; e Razão eU/Th. Notar as ocorrências de ferro da área de estudo. 
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Os canais de K, eTh e eU possuem de maneira geral, alta concentração na 

porção leste e baixa na porção oeste. As concentrações de %K variam de 0,08 a 

5,08%, e delimita bem a borda da bacia sedimentar do Parnaíba (Grupo Serra Grande 

– Formação Jaicós) a oeste, com valores baixos para este canal. O canal do eTh varia 

na área de 4,68 a 47,66 ppm, onde os maiores valores estão nas porções NE, SE e 

S. O canal do eU assemelha-se ao eTh e sua concentração varia de 0,57 a 4,24 ppm. 

As razões eTh/K e eU/K também marcaram a borda da bacia do Parnaíba, mostrado 

na imagem com valores elevados. Já a razãp eU/Th apresentou uma distribuição 

homogênea com mescla entre valores altos baixos em toda a área de estudo. 

 

4.1.3.4 Canal de Contagem Total (CT) 

Neste canal está contido toda a radiação gama do levantamento 

gamaespectrométrico, permitindo assim, definir no terreno as regiões de maior 

emissão de energia gama. O Canal de Contagem Total apresenta valores elevados a 

leste e baixos a oeste. As concentrações variam de 2,60 a 19,91 µR/h.  

 
Figura 4.10. Imagem da Contagem Total do levantamento aerogamaespectrométrico da região de 
Novo Oriente/CE. 
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4.1.3.5 Composições Ternárias RGB e CMY 

Através das composições ternárias falsa-cor pode-se visualizar as 

concentrações dos três radioelementos (K, Th e U) em uma imagem, facilitando sua 

distribuição. Na composição RGB atribuiu-se o Potássio ao R (Red), Tório ao G 

(Green) e o Urânio ao B (Blue). Na composição ternária CMY foi adotada a mesma 

sequência, ou seja, Potássio no C (Cyan), Tório no M (Magenta) e Urânio no Y 

(Yellow). 

Em uma composição ternária, o branco indica locais com concentração dos 

três radioelementos, enquanto o preto aponta para ausência destes. Em locais onde 

há predominância de apenas dois radioelementos mostrar-se-á cores intermediarias 

entre as cores primárias (RGB) e secundárias (CMY). A Figura 4.11 mostra as duas 

composições ternárias, RGB e CMY da região de estudo. 

 
Figura 4.11. Imagens de composições ternárias falsa-cor em a) RGB (K Th U) e b) CMY (K Th U). 

 

4.2 Sensoriamento Remoto 

A base de dados de imagens do sensor Enhanced Thematic Mapper Plus 

(ETM+) – Landsat foi adquirida através do banco de dados da Global Land Cover 

Facility (GLCF) que disponibiliza no seu FTP pacotes de bandas multiespectrais em 

formatos TIFF/GeoTIFF através de seu Órbita/Ponto. Possui sistema de Coordenadas 

UTM, Datum WGS84, zona 24 sul, Estado do Ceará (NASA, 2015). 

Os dados de sensoriamento remoto foram manuseados através software 

de Processamento Digital de Imagens (PDI) ENVI® + IDL, versão 4.8, muito utilizado 

para exploração, análise e apresentação de dados na área de Sensoriamento 

Remoto/SIG, através da linguagem de programação Interactive Data Language (IDL). 

Os layouts dos mapas foram finalizados no ArcGIS® ArcMapTM, Versão 10.2, software 

da Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI©). 
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A cena ETM+ (Landsat 7) utilizada neste trabalho foi selecionada após 

análise criteriosa de imagens em três períodos diferentes do ano. Essa análise 

consistiu de avaliação quantitativa de vegetação e nuvens. A imagem com menor 

concentração de vegetação e nuvens data de 31/07/2001, possui órbita 218 e ponto 

64.  

As principais características do sensor ETM+ e das bandas utilizadas 

podem ser visualizadas na Tabela 4.2. As bandas utilizadas no presente trabalho 

fazem parte dos subsistemas Visible Near Infrared (VNIR) e Short Wave Infrared 

(SWIR). 

 

Tabela 4.2. Resumo das principais características das bandas multiespectrais ETM+ (Landsat) (NASA, 

Landsat Program). 

Sensor Bandas 
EEM* 

(m) 

Resolução 

Espacial (m) 

Resolução 

Radiométrica 

(Bits) 

ETM+ 

1,2,3 e 4 (VNIR**) 0.45 - 0.90 30 8 

5 e 7 (SWIR**) 1.55 - 2.35 30 8 

6 (TIR**) 10.40 - 12.5 60 8 

8 (PANCHROMATIC) 0.52 - 0.90 15 8 

*Espectro Eletromagnético (EEM). 
**Visible Near Infrared (VNIR); Short Wave Infrared (SWIR); e Thermal Infrared (TIR). 

 

4.2.1 Pré-Processamento 

O pré-processamento consistiu de duas etapas, correção geométrica do 

terreno e correção radiométrica devido ao espalhamento da radiação na atmosfera. 

A correção geométrica foi realizada para aproximar a relação entre o 

sistema de coordenadas da imagem com o terreno. Baseou-se na seleção de pontos 

de controle do terreno, da sigla em inglês Ground Control Point (GCP). Os GCPs 

utilizados foram, cruzamentos de estradas, cercas, drenagens, vegetação e etc. 

Para correção do espalhamento atmosférico (correção radiométrica) foi 

utilizada a técnica denominada de subtração de pixel escuro (Dark Subtract), que se 

baseia na subtração de um valor de cinza, que representaria o efeito de espalhamento 

determinado para cada banda isolada (Crósta, 1992). 
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4.2.2 Imagens ETM+ (Landsat 7) 

Nas imagens ETM+ da Folha Novo Oriente e Área de estudo foram 

utilizadas as técnicas de Análise por Principais Componentes (APC) e Razão de 

Bandas Multiespectrais (Crósta, 1992). A Figura 4.12 mostra uma composição RGB 

falsa-cor da área de estudo. 

 
Figura 4.12. Imagem RGB falsa cor ETM+ (742) exibindo solos e rochas expostas em tons lilás, 
vegetação em verde, água turva em azul (açudes norte e sul da área) e água limpa em tons escuro 
(açude no centro da área) (Gupta, 2003; Novo, 2011). 
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Notar na Figura 4.12 acima a assinatura espectral da água, vegetação e 

solo, e as bandas multiespectrais ETM+ localizadas no EEM. Observa-se na porção 

oeste da área de estudo uma vegetação proeminente, localizada em terrenos onde 

predominam as rochas Mezoproterozoicas do Grupo Novo Oriente. Já as ocorrências 

ferríferas, encontram-se na porção leste, onde afloram as rochas Paleoproterozoicas 

do Complexo Canindé do Ceará. 

Minerais e rochas possuem características espectrais distintas segundo as 

várias regiões do EEM. Essas diferenças são resultado das propriedades físicas e 

químicas intrínsecas de cada material (Goetz et al., 1983). 

A região do EEM mais utilizada em trabalhos de Sensoriamento Remoto 

vai de 0,4 a 2,5 μm, porções que compreendem do VIS ao SWIR (Crósta, 1993). 

Diversos autores têm utilizado a informação espectral de minerais na região do VIS 

ao SWIR para seleção de áreas potenciais de exploração mineral (Abrams et al., 1983; 

Kaufman,1988; Loughlin, 1991; Bennett et al., 1993; Tangestani & Moore, 2001 e 

2002; Ranjbar et al., 2003; Perez et al., 2007; Uchoa & Castro 2011). 

É relevante, neste tipo de trabalho, ter o controle do comportamento 

espectral (Assinatura Espectral) dos principais alvos na superfície terrestre, ou seja, 

tomar conhecimento da interação entre a radiação eletromagnética (REM) e 

substâncias presentes na superfície terrestre, principalmente minerais, rochas e a 

cobertura vegetal. 

Com esse cuidado pode-se escolher de forma criteriosa as bandas 

multiespectrais que trazem a resposta para os materiais alvos do estudo. A Figura 

4.13 mostra um exemplo de assinatura espectral dos principais minerais minério de 

ferro da biblioteca espectral da United States Geological Survey (USGS) (Clark et al., 

2007). 
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Figura 4.13. Assinatura espectral dos principais minerais minério de ferro. Amostras da USGS Digital 
Spectral Library (Clark et al., 2007). 

 

4.2.2.1 Análise por Principais Componentes (APC) 

O uso da APC possibilitou o melhor processamento para realçar as 

informações superficiais de materiais de interesse, onde visou selecionar as melhores 

Principais Componentes (PCs), através dos eigenvalues e eigenvectors. 

Os autovalores (eigenvalues) representam nada mais do que o 

comprimento dos eixos das PCs de uma imagem e sua medida é dada em unidades 

de variância. Associados a cada eigenvalue estão os auto-vetores (eigenvectors), que 

indicam as direções dos eixos das PCs. Os eigenvectors mostram o que cada banda 

original contribui para uma determinada PC, em uma combinação aditiva e linear 

(Crósta,1992), que é mostrada abaixo na Equação 4.7: 

𝑷𝑪𝟏 = (𝑩𝟏 ×℮𝟏,𝟏) + (𝑩𝟐 ×℮𝟏,𝟐) + (𝑩𝟑 ×℮𝟏,𝟑) + ⋯+ (𝑩𝒏 ×℮𝟏,𝒏)  Eq. (4.7) 

⋮ 

⋮ 

𝑷𝑪𝒏 = (𝑩𝟏 ×℮𝒏,𝟏) + (𝑩𝟐 ×℮𝒏,𝟐) + (𝑩𝟑 ×℮𝒏,𝟑) + ⋯+ (𝑩𝒏 ×℮𝒏,𝒏)  Eq. (4.7) 

Onde: 

𝑷𝑪𝟏⋯𝑷𝑪𝒏 são as Principais Componentes; 

𝑩𝟏⋯𝑩𝒏 são as bandas multiespectrais; e 

℮𝟏,𝟏⋯℮𝟏,𝒏 são os eigenvectors. 
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Ranjbar et al. (2003) utilizaram a técnica de Crósta (1993) para identificar 

zonas ricas em óxidos de Ferro, com o propósito de localizar depósitos minerais 

associados a estas feições. 

A informação de relevo (sombreamento topográfico) e vegetação 

geralmente ficam concentradas nas primeiras PCs, enquanto que minerais, rochas e 

ruídos tendem a aparecer nas últimas componentes (Crósta, 1992). 

Após realizado a APC analisou-se os dados estatísticos gerados (Tabela 

4.5), de maneira a escolher as PCs que trazem as informações mais relevantes para 

os materiais de interesse, através da análise espectral dos mesmos. A Figura 4.14 

mostra as imagens geradas pela APC. 

 

Tabela 4.3. Principais Componentes e os fatores de peso de cada banda ETM+ (eigenvectors). 

  ETM 1 ETM 2 ETM 3 ETM 4 ETM 5 ETM 7 

PC1 0,419648 0,432869 0,436713 0,302779 0,417874 0,423684 

PC2 0,157832 -0,053911 0,113206 -0,924574 0,170326 0,274805 

PC3 -0,530713 -0,408222 -0,137896 0,143144 0,598760 0,392020 

PC4 0,661136 -0,266145 -0,654697 0,090208 0,235120 -0,004454 

PC5 -0,144237 0,343135 -0,447346 0,020250 -0,446552 0,679350 

PC6 0,243771 -0,674165 0,385621 0,156363 -0,427979 0,360219 

 

Através da Tabela 4.3 e das imagens PC foi possível estabelecer uma 

correlação entre os produtos e as ocorrências de ferro. As PCs 1, 3, 5 e 6 possuem 

uma boa contribuição das bandas ETM+5 e ETM+7, região do SWIR. Nessas PCs as 

ocorrências de ferro estão realçadas em tons claros ou escuros. As PCs 5 e 6 são 

imagens que destacaram bem a resposta para óxidos de ferro, sendo realçados em 

tons claros. Vale ressaltar que os ruídos também se concentram nas últimas PCs. 

A PC4 é a componente que possui maior peso da banda ETM+4 do NIR e, 

portanto, é a PC que traz a informação de vegetação em tons escuros, já que a 

contribuição da banda é negativa. 
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Figura 4.14. Imagens geradas da Análise por Principais Componentes (APC). De a) até f) mostra as PCs de 1 a 6, respectivamente. As tabelas abaixo indicam a contribuição de cada banda 
ETM+ (eigenvectors) nas respectivas PCs e a faixa do Espectro Eletromagnético (EEM) de cada subsistema utilizado.
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4.2.2.2 Razão de Bandas Multiespectrais 

Segundo Crósta (1992) a razão entre bandas multiespectrais é a operação 

mais comum em PDI, sendo bastante utilizada para identificar concentrações 

minerais, porque se as bandas a serem divididas forem selecionadas de forma a cobrir 

máximos (reflectância) e mínimos (absorção), assim como mudanças na inclinação da 

curva espectral dos alvos, elas podem ser combinadas em pares de razões, para 

realçar aspectos das assinaturas espectrais dos diferentes materiais. 

A propriedade mais importante da razão entre bandas é a sua capacidade 

de realçar determinadas feições da curva de assinatura espectral de alguns materiais 

naturais, como as rochas. Diversos autores utilizaram razão entre bandas do SWIR 

para identificar e diferenciar litologias, já que muitos minerais formadores de rochas 

apresentam picos de absorção e reflectância característicos nas regiões do EEM 

(Sultan et al., 1987; Yamaguchi, 1987; Ducart et al., 2005; Uchoa & Castro, 2011).  

Feições de absorção entre os comprimentos de ondas 0.84µm a 0.90 µm e 

0.90 µm a 1.10 µm permitem dissociar superfícies enriquecidas em hematita e goethita 

(óxido de ferro) (Hunt & Ashley, 1979; Souza Filho & Drury, 1998; Wenk & Bulakh, 

2008). 

A vibração transicional das moléculas NH4, Al–OH (2.22 µm), Fe–OH (2.25 

µm), Mg–OH (2.33 µm) e X–CO3 (2.33 µm – 2.35 µm), produzem feições de absorção 

simples e múltiplas no espectro eletromagnético na faixa do SWIR (Hunt & Ashley 

1979).  

A janela atmosférica compreendida no intervalo de 2.00 a 2.45 µm 

apresenta importantes feições diagnósticas de aluminossilicatos (Al–OH), silicatos 

hidroxilados, como os dos grupos do clinoanfibólio e do epidoto, respectivamente 

atribuídos à presença das ligações (Mg,Fe)–OH e (Fe,Al)–OH. Moléculas de Al–OH 

são partes integrantes da estrutura cristalina dos filossilicatos, tais como minerais do 

grupo da caulinita (caulinita, dickita, aloesita e nacrita), sulfatos (alunita, jarosita e 

gipsum), carbonatos e minerais contendo NH4 (Hunt & Ashley 1979; Pontual et al., 

1997). 
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Vale salientar que razão de bandas multiespectrais deve ser realizada após 

a correção radiométrica, na qual foi utilizado o método dark subtract, já abordado nos 

pré-processamentos. 

É comum o aparecimento de ruídos após esta operação, por isso 

geralmente aplica-se um filtro passa-baixa para aumentar a razão sinal-ruído, sem 

prejudicar, portanto, nas interpretações. 

As Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 mostram as imagens das razões ETM+ 3/1, 

4/1 e 5/7.  

 
Figura 4.15. Imagem da razão ETM3/ETM1. 
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Figura 4.16. Imagem da razão ETM4/ETM1. 

 

Nas razões de bandas ETM3/ETM1 e ETM4/ETM1 os óxidos de ferro são 

apresentados em tons escuros. Na razão ETM4/ETM1 a cobertura vegetal é bem 

marcada em tons claros. 
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Figura 4.17. Imagem da razão ETM5/ETM7. 
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5.1 Lineamentos Estruturais 

A partir do Modelo Digital de Terreno (Figura 5.1) e do produto de 

aeromagnetometria (FSA), foram extraídos os principais lineamentos estruturais e 

magnéticos. Através da ferramenta Spatial Data Modeller do ArcToolbox foram obtidos 

os azimutes dessas feições e gerado os respectivos diagramas de rozetas. 

Os lineamentos estruturais de relevo foram extraídos de forma manual das 

imagens MDT-SRTM em uma escala fixa de 1:50.000. Foram extraídos cerca de 1.231 

lineamentos entre positivos e negativos na área de estudo. 

 
Figura 5.1. Modelo Digital de Terreno (MDT – SRTM) da área de estudo. Fonte: TOPODATA/INPE. 
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O trend principal desses lineamentos é o NE-SW, coincidente com a Falha 

Transcorrente São Francisco, entre as ocorrências ferríferas São Francisco e Olho 

D’água. No entanto, observa-se uma certa diversidade de estruturas em outras 

direções. As direções NW-SE são bem marcadas na porção oeste da Figura 5.2 e 

escarpas que representam as rochas quartzíticas da Formação Bonsucesso do Grupo 

Novo Oriente. 

Notar na porção central do mapa as principais ocorrências de ferro 

localizadas em áreas com estruturas positivas de direção NE-SW, normalmente 

dissecadas pelos afluentes do Rio Poti, que por sua vez cruza toda a área, de sul para 

norte. 

Os diques guaribas são observados através de lineamentos positivos na 

porção centro-leste, próximos a ocorrência do Calixto. 

No extremo oeste da área observa-se uma menor densidade de 

lineamentos de relevo, devido a ocorrência das rochas sedimentares da Bacia do 

Parnaíba, que são representadas na área pelo Grupo Serra Grande (Formação 

Jaicós) do Siluriano. 
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Figura 5.2. Lineamentos de relevo a partir de MDT-SRTM, escala fixa 1:50.000. Fonte: 
TOPODATA/INPE e Base Cartográfica de, De Araújo et al., 2011. 

 

Os lineamentos magnéticos foram extraídos, também de maneira manual, 

da imagem de Fase do Sinal Analítico (FSA) de toda Folha Novo Oriente, com escala 

fixa de 1:100.000. Foram contabilizadas cerca de 161 estruturas magnéticas que são 

apresentadas na Figura 5.3. 
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O trend principal dos lineamentos magnéticos é o NE-SW, assim como os 

lineamentos de relevo, porém com menor diversidade de lineamentos em outras 

direções. Foi observado, com menor frequência, lineamentos E-W na porção N e SE 

da Folha Novo Oriente. 

 
Figura 5.3. Lineamentos magnéticos extraídos da imagem FSA, escala fixa 1:100.000. Fonte: (CPRM, 
2006; De Araújo et al., 2011). 
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5.2 Gamaespectrometria 

Os dados aerogamaespectrométricos possuem uma boa correlação com 

os dados geológicos da área de estudo. Através da imagem de composição ternária 

RGB (K-Th-U) é possível delimitar os contatos das principais unidades geológicas, 

bem como as principais estruturas (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4. Mapa integrado, Ternário RGB (K-Th-U) com os limites das unidades geológicas presentes 
na área de estudo e as ocorrências de ferro. PRcn: Complexo Canindé do Ceará; MPNPnc e MPNPnb: 
Grupo Novo Oriente; NP3tsd, NP3γtsq e NP3tsmt: Complexo Tamboril-Santa Quitéria; εγ4ga: 
Granitóide Alecrim; Ssgj: Grupo Serra Grande; e N23c: Depósitos Coluvioeluviais. 
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Na Figura 5.4 é possível observar que a porção leste da área possui alta 

concentração dos três radioelementos, ao contrário da porção oeste que possui baixa 

concentração destes, por conta das rochas sedimentares do Grupo Serra Grande 

(Formação Jaicós), bacia do Parnaíba. 

Os locais com alta concentração de %K (vermelho) estão localizados nas 

porções NE e SE, bem marcado pelo Granitóide Alecrim e Diatexitos (Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria) respectivamente. 

Altas concentrações do radioelemento eTh (verde) são observadas a oeste, 

onde predominam as rochas sedimentares do Grupo Serra Grande (Bacia do 

Parnaiba), e nas rochas gnáissicas do Complexo Canindé do Ceará, localizadas a 

leste e sul da área. 

Altas concentrações de eU (azul) estão praticamente ausentes, exceto 

numa pequena região a NNE da área de estudo onde ocorrem as rochas da Unidade 

Morro dos Torrões (Complexo Tamboril-Santa Quitéria), no entanto, ainda é possível 

encontrar regiões com misturas de dois radioelementos, U e K (magenta), U e Th 

(ciano), em diversas regiões. 

As ocorrências de ferro da Pintada, Calixto e São Francisco ocorrem em 

áreas com altas concentrações dos três radioelementos, enquanto que Olho D’água, 

está numa área com baixa concentração. A ocorrência Bandarra, localizada no 

Complexo Canindé do Ceará, possui alta concentração do radioelemento Th, pois está 

numa região com tons verde. 

A ocorrência Olho D’água é a única, dentre as cinco, localizada em áreas 

pobres nos elementos K, Th e U. Isso, nos leva a reiterar a ideia proposta por De 

Araújo et al. (2010b) de que esta mineralização foi tardiamente deslocada por 

atividade hidrotermal através da Falha Transcorrente São Francisco e depositada em 

ambiente diferente de sua origem, ou seja, dando-lhe um caráter de depósito 

epigenético. 
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5.3 Modelagem Fuzzy 

Os dados aerogeofísicos e de sensoriamento remoto foram “fuzzyficados” 

através das funções de pertinência Fuzzy e em seguida aplicados nos operadores 

Fuzzy para elaboração do mapa de prospectividade ferrífero. 

 

5.3.1 Funções de Pertinência Fuzzy 

Foram aplicadas as pertinências fuzzy aos dados aerogeofísicos e de 

sensoriamento remoto, definidos pelas funções Fuzzy Large e Small. O critério 

utilizado para a escolha da função (Large ou Small) se deu através da análise das 

ocorrências de ferro apresentadas no mapa geológico da área de estudo (Figura 2.25). 

As variáveis de Spread (f1) e Midpoint (f2) utilizadas são mostradas na Tabela 5.1 

abaixo. 

Tabela 5.1. Parâmetros das Funções de pertinências utilizados nos dados aerogeofísicos e de 
sensoriamento remoto. 

ETM+ (Landsat) AEROGEOFÍSICA (MAG/GAMA) 

Mapas 
Evidenciais 

Spread 
(f1)** 

Midpoint 
(f2)** 

Mapas 
Evidenciais 

Spread (f1) 
Midpoint 

(f2) 

PC1 5 60* AGHT 5 0,04 nT/m 

PC3 5 80* ASA 5 0,05 nT/m 

PC5 5 220* K 5 4,50% 

PC6 5 230* eTh 5 28,23 ppm 

Razão ETM 3/1 5 51* eU 5 3,29 ppm 

Razão ETM 4/1 5 40* CT 5 15 µR/h 

Razão ETM 5/7 5 127,5*    

*Valores em DN (Digital Number) – 0 a 255. 
**f1 e f2, componentes das equações (3.2 e 3.3) do Capítulo 3. 

 

Salles et al. (2011) ressaltam que a seleção de valores de Spread e 

Midpoint apropriados é subjetiva, isto é, depende da escolha do usuário, através de 

análise criteriosa do intervalo de valores do conjunto de dados que serão fuzzyficados. 

Os valores de f1 foram fixados em 5 que equivale ao valor de 0,5 numa função de 
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pertinência, ou seja, os valores de f2 (ponto de inflexão) são projetados no gráfico para 

uma pertinência de 0,5, segundo f1. 

A função de pertinência Fuzzy Large foi aplicada aos dados aerogeofísicos 

de AGHT e ASA (magnetometria), e K (%), eTh, eU e CT (gamaespctrometria), pois 

os maiores valores destes mapas estão sobre as áreas das ocorrências de ferro do 

mapa geológico. 

Nos dados de sensoriamento remoto, foi utilizado a função Fuzzy Large 

para os mapas de PC5, PC6 e Razão ETM 5/7. A função de pertinência Fuzzy Small 

foi aplicada na PC1, PC3, Razão ETM 3/1 e Razão ETM4/1, uma vez que os menores 

valores mostram altas pertinências fuzzy para áreas ricas em mineralizações de ferro 

em Quiterianópolis/CE. As Figuras 5.5 e 5.6 mostram os gráficos das funções de 

pertinência aplicadas aos dados aerogeofísicos e de sensoriamento remoto. 

 
Figura 5.5. Fuzzyficação para o conjunto de dados aerogeofísicos. Função Fuzzy Large com 
diferentes valores de f1 e f2. Fonte: (Tsoukalas & Uhrig, 1997). 
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Figura 5.6. Fuzzyficação para o conjunto de dados de sensoriamento remoto. Funções Fuzzy Large e 
Small com diferentes valores de f1 e f2. Fonte: (Tsoukalas & Uhrig, 1997). 

 

Notar nas Figuras 5.5 e 5.6 que o eixo das abscissas (eixo x) representa os 

valores dos dados originais, que são modificados pelas funções de pertinência, e 

mostrados no eixo das ordenadas (eixo y) com valores entre 0 e 1. 
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5.3.2 Operadores fuzzy 

Como estratégia para a integração dos dados e elaboração do modelo de 

prospectividade ferrífera, aplicou-se os operadores fuzzy aos mapas evidenciais 

(fuzzy membership). A Figura 5.7, mostra de forma esquemática as etapas de 

processamentos utilizadas. 

 
Figura 5.7. Fluxograma esquemático para integração dos dados aerogeofísicos e de sensoriamento 
remoto na Lógica fuzzy. 

 

A ideia de integração na lógica fuzzy com mais de um tipo de dado é 

extremamente utilizada em diversas áreas, sendo útil para elaboração de modelos 

bem refinados capazes de dar um direcionamento para tomada de decisões. No caso 

da pesquisa mineral, como o ferro, possibilita a seleção de áreas alvos para realização 

de cartografia geológica de detalhe e prospecção mineral. 

Mesmo com o aumento de ruídos por parte dos dados ETM+/Landsat no 

modelo Fuzzy, esses dados são muito importantes por serem já consagrados na 

literatura para o realce de informações ferríferas em superfície através de técnicas de 

APC e razão de bandas espectrais (Crósta, 1992). 

Os operadores fuzzy utilizados na integração foram: Fuzzy OR; Fuzzy AND; 

e Fuzzy GAMA. Sendo este último, com valor de 0.9 para 𝛾. 
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5.3.3 Mapa de Prospectividade Ferrífera 

O mapa de prospectividade ferrífera da área de estudo em 

Quiterianópolis/CE é apresentado na Figura 5.8, resultado da integração dos dados 

através do operador Fuzzy GAMA. A escolha do parâmetro 𝛾 encontra-se entre os 

valores utilizados por diversos autores (Zacchi et al. 2010; Carrino et al. 2011). 

Os intervalos de pertinência fuzzy variam entre 0 e 0.99, e são divididas em 

três classes de prospectividade ferrífera: Baixa (0 a 0.33), Média (0.33 a 0.66) e Alta 

(0.66 a 0.99). Observa-se na figura abaixo que mais de 90% da área está classificada 

como Baixa a Média prospectividade ferrífera, corroborando para a qualidade do 

modelo, que tem como objetivo a seleção de áreas específicas com potenciais para 

Fe.  

A validação da modelagem espacial pela Lógica Fuzzy pode ser atestada 

através das ocorrências de ferro já cartografadas, onde quatro das cinco ocorrências 

estão situadas em áreas com Alta prospectividade ferrífera. A exceção, ocorrência de 

Olho D’água, caracterizada como um depósito epigenético que foi depositado em 

ambiente alóctone, isto é, fora do local de origem (De Araújo et al., 2010b). Através 

da localização das principais ocorrências de ferro da área de estudo observou-se que 

os materiais ricos em ferro possuem uma pertinência Fuzzy entre 0.66 e 0.74 (Alta 

prospectividade). 

Em áreas situadas entre 0.66 e 0.74 foi detectado a ocorrência de materiais 

ricos em ferro como: formações ferríferas, metacherts ferríferos e calcissilicáticas ricas 

em magnetita. Não foi encontrado ocorrências de ferro localizado sobre áreas com 

pertinência Fuzzy acima de 0.74. 

Devido ao caso da ocorrência de ferro do Olho D’água, áreas classificadas 

como de Média prospectividade não devem ser descartadas, uma vez que podem 

apresentar materiais de interesse para a pesquisa de ferro, sobretudo, em regiões de 

zona de falha geológica. 

A região NE da área de estudo revelou-se uma área muito promissora no 

modelo proposto, pois possui uma Alta prospectividade ferrífera em grande parte de 

sua abrangência, com destaque para as ocorrências de ferro na porção Centro-NE. 

Esse modelo evidenciou ainda duas áreas com alta pertinência Fuzzy (>0.74), 

localizada no NNE e ENE, respectivamente, no entanto, são áreas que ainda carecem 

de registro de campo para confirmação. 
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Figura 5.8. Áreas de prospectividade ferrífera a partir da integração de dados aerogeofísicos e de sensoriamento remoto. PRcn: Complexo Canindé do Ceará; MPNPnc e MPNPnb: Grupo Novo Oriente; NP3tsd, NP3γtsq e NP3tsmt: 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria; εγ4ga: Granitóide Alecrim; Ssgj: Grupo Serra Grande; e N23c: Depósitos Coluvioeluviais. 
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6.1 Conclusões 

De acordo com os dados geológicos levantados neste trabalho foram 

identificados os principais litotipos de cada unidade litoestratigráfica da área de 

estudo, que é descrito da base para o topo como:  

 Complexo Canindé do Ceará (PRcn): gnaisses aluminosos; rochas 

calcissilicáticas; e formações ferríferas (PRcn1fe) representadas pelas ocorrências 

Calixto, Bandarra, São Francisco e Pintada. 

 Grupo Novo Oriente (MPNPn): Formação Bonsucesso (MPNPnb), quartzitos e 

formação ferrífera do Olho D’água (MPNPnbfe); e Formação Caraúbas (MPNPnc), 

xistos e lentes de rochas calcissilicáticas. 

 Complexo Tamboril-Santa Quitéria: diatexitos (NP3tsd); granitoide Santa 

Quitéria (NP3γtsq); e paragnaisses da Unidade Morro dos Torrões (NP3tsmt). 

 Diques Guaribas (ε3γg): diques riodacíticos de direção média 70 Az próximos à 

ocorrência de ferro do Calixto, NE da área. 

 Depósitos Cenozoicos (N23c e Q2a): depósitos coluvioeluviais, a NW da área, 

e depósitos aluvionares, localizado principalmente sobre o leito do Rio Poti e 

afluentes. 

Com relação ao processamento dos dados aerogeofísicos foram aplicados 

filtros do domínio de Fourier foram aplicados nos dados aeromagnéticos: derivadas 

horizontais (Dx e Dy); derivada vertical (Dz); AGHT com amplitudes variando de 0 a 

0,384 nT/m; ASA com anomalias magnéticas entre 0 e 0,464 nT/m; e FSA com 

amplitudes entre -1,570 a 1,570 Rad. 

Os radioelementos %K, eTh (ppm), eU (ppm) e a CT, possuem altas 

concentrações na porção leste da área de estudo, com amplitudes de 0,08 a 5,08 %, 

4,68 a 47,66 ppm, 0,57 a 4.24 ppm e 2,60 a 19,91 µR/h, respectivamente. As razões 

eTh/K e eU/K apresentaram altos valores na porção oeste, onde está localizado os 

sedimentos da bacia do Parnaíba, Grupo Serra Grande-Formação Jaicós. 

Para os dados de sensoriamento remoto orbital foram utilizadas as técnicas 

clássicas de PDI (APC e razão de bandas) aplicadas em imagens ETM+/Landsat que 

geraram produtos capazes de evidenciar a ocorrência de áreas ricas em 

óxido/hidróxido de ferro: PC1, PC3, PC5 e PC7; razão de bandas ETM 3/1, 4/1 e 5/7. 
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Na integração com MDT e FSA foi relizada a extração de estruturas lineares 

de relevo e magméticas respectivamente. Essas estruturas apresentaram um trend 

principal NE-SW. 

Os contatos das unidades geológicas da área de estudo possuem uma 

ótima correlação com a imagem apresentada na composição ternária RGB (K-Th-U). 

Por fim a aplicação da modelagem pelo método da Lógica Fuzzy foi 

possível gerar um modelo de prospectividade ferrífera com três classes de 

prospectividade, Baixa, Média e Alta, onde mais de 90 % da área está classificada 

como Baixa e Média. As ocorrências de ferro do Calixto, Bandarra, São Francisco e 

Pintada, além de outros materiais ferríferos observados em campo, estão localizados 

em áreas de Alta prospectividade ferrífera, com pertinência Fuzzy entre 0.66 e 0.74, 

corroborando assim para a validação do modelo apresentado. 

Portanto, a modelagem espacial pelo método da Lógca Fuzzy (Knowledge 

Driven) aplicada na integração de dados aerogeofísicos (magnetometria e 

gamaespectrometria) e de sensoriamento remoto (ETM+/Landsat) revelou-se um 

método muito importante para as etapas de uma pesquisa mineral, sobretudo a 

ferrífera, pois possibilitou a seleção de áreas específicas. Esta técnica pode ser 

utilizada em outras áreas e domínios geológicos, como por exemplo, no caso da 

Amazônia, onde o acesso a dados geológicos de campo são restritos. 

 

6.2 Sugestões e Trabalhos Futuros 

Para trabalhos subsequentes propõe-se um estudo detalhado sobre a 

gênese, geoquímica e cubagem dos depósitos de ferro da Folha Novo Oriente, e 

geocronologia das rochas hospedeiras (Complexo Canindé do Ceará), já sugerido por 

De Araújo et al. (2010b). 
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