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RESUMO 

 

Várzea Torta é um dos cinco pegmatitos já minerados e situados no Campo 3 do Distrito de 

Solonópole-CE, e está localizado a cerca de 18 km a NW da sede do município homônimo.            

É um pegmatito heterogêneo complexo, muito evoluído, onde se identifica cinco zonas 

distintas: 1) zona de borda, de granulação fina e rica em feldspato, quartzo, muscovita e 

afrisita; 2) zona de parede, com mineralogia semelhante a da zona anterior, porém com 

granulação mais grosseira e rica em placas centimétricas de muscovita; 3) zona intermediária, 

rica em feldspatos; 4) núcleo de quartzo e 5) zona de substituição, cuja porção hoje exposta e 

constituída essencialmente de albita, muscovita e quartzo. Trata-se de um pegmatito que é 

periodicamente lavrado, tendo já produzindo em quantidades comerciais columbita–tantalita, 

berilo, feldspatos, espodumênio, lepidolita e variedades pretas e verdes de turmalinas.                    

O mapeamento geológico foi realizado numa área de 100 km
2
 com escala de 1/50.000, em 

torno do pegmatito Várzea Torta, revelou principalmente a presença de granitos isotrópicos a 

deformados com predominância de muscovita-biotita granitos a muscovita granitos, estes 

últimos com ou sem granada. Os muscovita-biotita granitos ocupam cerca de 2/3 da área 

mapeada e o contato destes com os muscovita granitos (muito menos abundantes) é 

geralmente gradacional, mesmo quando a nível de afloramento se identifica a alternância de 

faixas dos dois litotipos. Ambos são albita granitos e a análise petrográfica revelou que parte 

da muscovita presente nos termos extremos é resultante da alteração metassomática da biotita, 

sugerindo que os muscovita granitos são produtos da alteração deutérica dos muscovita-biotita 

granitos. Inseridos nos granitos anteriormente citados são encontrados enclaves centimétricos 

a hectométricos (mega-enclaves) de rochas metamórficas orto- e paraderivadas (supracrustais) 

constituídos principalmente de biotita xistos com ou sem granada, gnaisses, metarcóseos, 

migmatitos e,  mais  raramente,   quartzito.  Localmente, são também encontrados restitos da 

fusão parcial dos biotita xistos enriquecidos em granada. Intrusões aparentemente tardias 

(com relação à Dn) de rochas gabróicas não deformadas, na forma de corpos alongados e 

concordantes com Sn, são encontradas principalmente na porção SW da área mapeada.              

A Sn é a foliação proeminente que se encontra impressa nos granitos deformados e nos 

enclaves das Supracrustais, tendo direção variando de N-S a NNE-SSW e mergulho forte 

(>65°) para W a NW. Supostamente gerada numa fase de deformação do Ciclo Brasiliano.          

Os pegmatitos da área mapeada encontram-se inseridos nos mega-enclaves de supracrustais e 

nos muscovita-biotita granitos ou no contato entre ambos. Várzea Torta encontra-se 

encaixado num mega-enclave de muscovita-biotita xisto enquanto que o pegmatito Bom Jesus 



 

 

(também encontrado na área mapeada) se intrudiu no interior dos muscovita-biotita granitos, 

ao longo de uma falha. Estas informações, juntamente com dados geoquímicos, sugerem que 

os pegmatitos são produtos tardios do fracionamento magmático dos muscovita-biotita 

granitos que por sua vez teriam se formado a partir da anatexia das supracrustais e das rochas 

do embasamento subjacente cujos enclaves são encontrados no interior dos mesmos. 

Palavras-chave: Pegmatito. Geoquímica. Granitos de Anatexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Várzea Torta is one of five pegmatites already partially exploited and included in the field 3 

of Solonópole-CE district, and it is located about 18 km to NW from the headquarter of that 

community. It is a complex heterogeneous evolved pegmatite with five distinctive zones:          

1) the border zone, a fine-grained one rich in feldspar, quartz, muscovite and schorl; 2) wall 

zone, a coarse-grained one with similar mineralogy to the border zone, with less schorl 

crystals, and rich in large plates of muscovite; 3) intermediate zone, rich in feldspars; 4) core 

of quartz and 5) replacement zone, with essential albite and muscovite. Várzea Torta had 

already been produced, in commercial quantities, columbite-tantalite, beryl, feldspars, 

spodumene, lepidolite and some varieties of black and green tourmalines. The geological 

mapping in an area of 100 km
2
 and 1:50.000 scale around the Várzea Torta pegmatite shows 

the presence of isotropic to deformed muscovite-biotite granites to muscovite ones, the late 

with or without garnet and less abundant than the former. The granites occupy about 2/3 of 

the mapping area and show graded-contacts, also observed in that outcrops that present 

irregular strip of both. They are albite granites and the petrographic analyses reveals that part 

of the muscovite of the extreme terms result from the deuteric alteration of the biotite. Thus, 

the muscovite granites come from the metassomatic alteration of the granites riches in biotite. 

Inside the granites above quoted are found centimetric to hectometric enclaves of 

metamorphic rocks of igneous and sedimentary origin, built up mainly of biotite schist, 

gneisses, meta-arkose, and migmatitos. Locally are found also restites of partial fusion of 

biotite schists riches in garnet. Late intrusions (in relation to Dn) of weakly deformed to no 

deformed ultramafic and gabbroic rocks, in spread rounded blocks towards Sn, are found 

mainly  in  the  SW  portion  of  the mapping area. Sn is the prominent foliation that is 

imprinted on deformed granites and Supracrustal enclaves, with direction ranging from N-S to 

NNE-SSW and strong dip (>65°) for W to NW. Supposedly generated in a phase of 

deformation of the Brasilian Cycle. The pegmatites are intruded into mega-enclaves of 

sedimentary origin (schists and gneisses), deformed granites, and into contact among both. 

Várzea Torta are hosted by a biotite schist mega-enclave while the Bom Jesus pegmatite are 

found intruded into a normal fault that cut the muscovite-biotite granites. Those information, 

together with some lithogeochemical data, suggest that the pegmatites are late differentiated 

from  fractional crystallization of the same magma that initially give rise to granites. 

Keywords: Pegmatite. Geochemistry. Granites of anatexia. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

A dissertação tem como título “Pegmatito Várzea Torta: Caracterização 

Geoquímica e Relações com os Granitos de Anatexia Adjacentes”, e atende a um dos 

requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Geologia - Área de Concentração: 

Geologia do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Ceará.  

Este trabalho constitui uma contribuição ao estudo de um pegmatito complexo 

situado numa área de ocorrência de diversos outros corpos mineralizados similares, todos 

inseridos num contexto geológico bastante específico caracterizado pela presença de 

muscovita-biotita granitos ricos em enclaves do Grupo Ceará e delimitado por duas 

importantes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais: a de Senador Pompeu e a de Orós. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

O principal objetivo da pesquisa é caracterizar geoquimicamente o pegmatito 

Várzea Torta e verificar se existe uma relação genética entre esse corpo e os granitos de 

anatexia adjacentes.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

A)Descrever o pegmatito Várzea Torta e outros quatros corpos já minerados e situados no 

mesmo contexto geológico; 

B)Caracterizar a evolução interna do pegmatito Várzea Torta; 

C)Classificar o Pegmatito Várzea Torta sob o ponto de vista evolutivo e metalogenético.  

 

Para alcançar estes objetivos o pegmatito Várzea Torta foi estudado em detalhe 

e, em torno dele, numa área de aproximadamente 100 km
2
 foi executado mapeamento 

geológico na escala de 1:50.000.  

 

1.3. Localização e Acesso 

A área mapeada situa-se na região central do estado do Ceará na porção 

noroeste do município de Solonópole, estando limitada pelas coordenadas UTM: 9387627, 

9373260 e 491000, 502684. A área de estudo encontra-se inserida na folha Senador Pompeu 

(SB 24 V-D-IV) elaborada pela SUDENE (Figura 1). 
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O acesso a área partindo-se de Fortaleza é feito pela BR-116 até o triângulo de 

Quixadá, seguindo-se até a cidade homônima pela CE-013 e, depois até a localidade chamada 

“Vinte” pela CE-021. Em seguida, toma-se a BR–226 em direção a Senador Pompeu 

passando-se pelo município de Milhã e, enfim, chega-se a sede do município de Solonópole, 

com percurso total de 278km. Outros itinerários podem ser feitos pelas rodovias CE-371 e 

CE-138. Da sede do município de Solonópole até a área mapeada é necessário trafegar por 

cerca de 10km em estrada vicinal até Marlenópoles, limite sudeste da área. O pegmatito 

Várzea Torta localiza-se na porção nordeste da área mapeada em terras da fazenda homônima. 
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 Fonte: autor. 
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1.4. Metodologia 

A pesquisa teve início com uma viagem de reconhecimento aos municípios de 

Berilândia e Solonópole que possibilitou a escolha do pegmatito a ser estudado e permitiu a 

familiarização com o contexto geológico regional. Em seguida, realizou-se um levantamento 

bibliográfico sobre a geologia da região onde se situa o pegmatito Várzea Torta, juntamente  

com a fotointerpretação preliminar executada na escala de 1:70.000 com o objetivo de 

identificar as principais unidades litológicas e as feições estruturais mais importantes 

presentes na área escolhida para mapeamento. 

Em virtude da grande variedade de enclaves centimétricos a decamétricos 

inseridos nos corpos “graníticos” (muitos englobados in loco) e da geomorfologia arrasada, a 

fotointerpretação inicial foi de pouca valia. Optou-se por um mapeamento de uma área de 

aproximadamente 100 km
2
, na escala de 1:50.000 com base em carta planialtimétrica               

(Folha Senador Pompeu) elaborada pela SUDENE na escala de 1:100.000. 

O mapeamento geológico sistemático foi realizado ao longo de várias etapas de 

campo, tendo algumas delas sido prejudicadas por fortes chuvas que não permitiram o acesso 

aos pegmatitos e impediram que perfis completos fossem executados de uma só vez, o que 

justifica, de certa forma, a numeração nem sempre consecutiva para os afloramentos no mapa 

de pontos.  

Tais perfis foram executados preferencialmente ao longo das vias de acesso 

(estradas carroçáveis, caminhos e riachos) perpendiculares à feição estrutural mais importante 

observada na área, ou seja, uma foliação penetrativa com direção variando em torno de N-S e 

mergulho consistentemente forte para W.  

Os trabalhos de campo foram acompanhados da coleta sistemática de amostras 

com as quais foram confeccionadas seções delgadas para estudo petrográfico e separadas 

aquelas que seriam submetidas à análise química (oito amostras de granitos, uma do 

embasamento e treze das diversas zonas do pegmatito Várzea Torta). A preparação prévia 

dessas amostras consistiu na seleção dos tipos petrográficos mais representativos para a 

retirada da crosta de intemperismo. A moagem das amostras foi feita num britador de 

mandíbula e, posteriormente, em moinho de disco, obtendo-se desta maneira um material de 

granulometria satisfatória para a separação da muscovita e do feldspato potássico. Este 

procedimento foi realizado no Laboratório de Preparação de Amostras do Departamento de 

Geologia/UFC. 
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As análises dos elementos maiores foram realizadas por Espectometria de 

Raios – X (fusão com tetraborato de lítio mais ponto de fusão por calcinação a 1.000C).           

Os óxidos dosados, apenas nos granitos, foram SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, K2O, Na2O, CaO, 

MgO, TiO2 e P2O5. 

As análises químicas dos elementos traços (Cs, Li, Rb, B, Be, F, P, Y, Nb, Ta, 

Ti, Zr) foram realizadas por Espectometria de Massa/ICP (digestão multiácida com os ácidos 

clorídrico, fluorídrico, nítrico e perclórico) em todas as amostras. As análises químicas foram 

realizadas nos laboratórios da Lakefield Geosol Ltda, em Belo Horizonte/MG.  

Por fim, quatorze amostras foram selecionadas e analisadas por Microssonda 

Eletrônica para os seguintes grupos de minerais: micas, feldspatos, plagioclásios e granadas, 

sendo analisados 110 pontos. As análises foram realizadas no Laboratório de Microssonda e 

Microscopia Eletrônica do Departamento de Mineralogia e Petrografia do Instituto de 

Geociências/USP, com o equipamento JEOL (JXA-8600).  

De posse dos resultados analíticos, os dados foram processados utilizando-se 

os softwares: MinPet 2.02 (RICHARD, 1995). 

 

1.5. Fisiografia 

A área de estudo está inserida na porção centro-leste do estado do Ceará 

possuindo clima semi-árido tipo Bsh de Köppen (1948), caracterizando-se por apresentar 

clima seco e temperaturas elevadas durante todo o ano e duas estações bem definidas: uma 

chuvosa, de curta duração, nos meses de janeiro a março, e outra seca, esta estendendo-se de 

abril a dezembro, correspondendo a um período de estiagem com grande déficit 

pluviométrico. 

As características da rede de drenagem estão condicionadas ao regime 

pluviométrico e ao tipo de cobertura vegetal, e geralmente possui padrão dentrítico a sub-

dentrítico. A drenagem da região é comandada pelos riachos do Sangue e Capitão-Mor, todos 

componentes da bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe. Merecem destaque ainda os riachos 

Pedras e Carnaubinha, que cortam a área de estudo em toda sua extensão no sentido NW – 

SE. 
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A região em estudo insere-se no contexto dos Escudos e Maciços Antigos que 

compõem uma das compartimentações morfológicas e estruturais do Estado do Ceará 

(SOUZA, 1988) (Figura 2). Dentre as feições que caracterizam esta compartimentação, 

destacam-se superfícies de aplainamento, chamadas Depressões Sertanejas, com cotas 

variando entre 100m e 300m de altitude, sendo representadas por rochas do Complexo 

Gnáissico-Migmatítico do Grupo Ceará. São superfícies de aplainamento onde o trabalho 

erosivo atingiu os mais variados tipos de rochas. Destacam-se ainda a pouca espessura do 

manto de alteração das rochas, a ocorrência de inselbergs, o revestimento vegetal por 

caatingas e o desenvolvimento de áreas de acumulação a jusante das rampas pedimentadas 

(SOUZA, 1988). O Pegmatito Várzea Torta ocorre ocupando um pequeno alto estrutural com 

cotas variando de 180m a 200m de altitude. 
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Fonte: Souza, 1988. 
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1.6. Aspectos Sócio-Econômicos 

A economia da região baseia-se na agricultura de subsistência com o plantio de 

diversas culturas, destacando-se milho, arroz, algodão, feijão, mandioca, etc. A pecuária é 

extensiva, representada por pequenos rebanhos de bovinos, caprinos e suínos. A pesca é 

artesanal, sendo praticada principalmente no Açude Cachoeira do Riacho do Sangue, que 

também abastece a cidade de Solonópole. 

A atividade de garimpagem nos pegmatitos da região ocorre principalmente 

nos períodos de estiagem como forma alternativa de sobrevivência para os lavradores. Os 

principais minerais de valor econômico extraídos dos diversos pegmatitos são: berilo 

(principalmente a variedade água marinha), cassiterita, turmalinas (rubelitas, verdelita, azul e 

bicolor), ambligonita, tantalita-columbita, lepidolita, muscovita e espodumênio.   
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1. Província Borborema e sua Configuração no Ceará 

A área pesquisada situa-se na Província Borborema que compreende a parte 

central de um amplo cinturão orogenético Panafricano-Brasiliano formado em conseqüência 

da convergência e colisão ocorridas entre os Crátons de São Luis/Oeste da África e São 

Francisco/Congo Kasai no final do Neoproterozóico (BRITO NEVES & CORDANI, 1991; 

JARDIM DE SÁ, 1994; SANTOS, 1995; VAN SCHMUS et al., 1995). 

O campo que abrange o pegmatito Várzea Torta e a área mapeada na pesquisa 

situa-se na porção central da Província Borborema, mais precisamente no Sistema de 

Dobramentos Jaguaribeano (BRITO NEVES, 1983), o qual deve sua configuração atual ao 

Ciclo Brasiliano. 

Os primeiros estudos sobre a Província Borborema procuravam explicar sua 

evolução dentro de uma concepção geossinclinal clássica, segundo a qual a mesma teria 

evoluído a partir de um sistema de “geossinclinal em mosaico”, de natureza ensiálica e de 

preenchimento sedimentar predominantemente terrígeno (ALMEIDA, 1967; BRITO NEVES, 

1975; WERNICK, 1979). 

Estudos mais recentes defendem a ideia de que a Província Borborema é uma 

entidade geotectônica com uma longa e complexa história evolutiva, com o Ciclo Brasiliano 

desempenhando um papel preponderante na sua configuração. 

Santos & Brito Neves (1984) identificaram na Província Borborema dois 

domínios pré-cambrianos: os Terrenos Gnáissico-Migmatíticos Graníticos (também 

denominados simplesmente de Maciços) e os Sistemas de Dobramentos ou Cinturões 

Metamórficos. Tais sistemas de dobramentos foram classificados de marginais e interiores em 

relação às regiões cratônicas que delimitam a Província Borborema. 

O Sistema de Dobramentos Jaguaribeano que abrange a área objeto da pesquisa 

é considerado por Santos & Brito Neves (1984) como um “sistema interior vestigial”, 

formado por rochas supracrustais pouco desenvolvidas, distribuídas em bandas ou faixas 

estreitas e dispersas sobre um embasamento extensivamente exposto e altamente retrabalhado. 

Ainda segundo estes autores, encontram-se inseridos no Sistema de 

Dobramentos Jaguaribeano os Maciços Granitóides Brasilianos (Proterozóico Superior) de 

nítida filiação migmatítica.  
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Santos & Brito Neves (1984) dividiram o Pré-Cambriano da Província 

Borborema em Domínios Estruturais (Figura 3). Dentro deste esquema, a área estudada está 

inserida no Domínio Cearense que é caracterizada por um estilo estrutural não linear, coerente 

com a predominância de uma infraestrutura migmatítica-granítica, em que amplas exposições 

de um embasamento pré-Brasiliano com frequentes rochas máfica-ultramáficas são comuns. 

Sobre esta infraestrutura gnáissica destaca-se um conjunto de metamorfitos, epi- e 

mesozonais, referidos como Grupo Ceará e Complexo Independência, ambos do Proterozóico 

Superior.  

De idade indefinida (entre o Proterozóico Inferior e Superior), o Grupo Ceará é 

caracterizado por um conjunto de micaxistos e gnaisses granadíferos, com ou sem quartzito 

basal, e com intercalação de mármore. O Complexo Independência é constituído de rochas 

supracrustais gnáissicas com intercalações de metarcósios, metagrauvacas, anfibolitos, biotita 

e anfibolito xistos, tremolita-clorita xistos, metabasitos e mármores. Os gnaisses  

caracterizam-se por um bandamento bem preservado e pela ausência de processos 

migmatíticos, tão comuns no Complexo Gnáissico-Migmatítico do Proterozóico Inferior. 

No que diz respeito aos corpos graníticos que afloram no Domínio Cearense 

Santos et al. (1984) destacam os complexos intrusivos do Proterozóico Superior, constituídos 

principalmente de: a) granodioritos porfiróides com herança ultramáfica, parcial ou totalmente 

transformados em granitos equigranulares através de fusão anatética; b) rochas graníticas do 

Proterozóico Superior/Paleoproterozóico representadas por alguns batólitos granitóides 

porfiróides com enclaves dioríticos ovalados e intrusões menores, sempre ligados a 

falhamentos de grande expressão. 

Considerando a subdivisão proposta por Caby & Arthaud (1986),                      

o Pré-Cambriano do estado do Ceará é caracterizado por três tipos de terrenos: a) os terrenos 

arqueanos, retrabalhados em graus variados no Brasiliano; b) as seqüências supracrustais 

proterozóicas deformadas e metamorfizadas em um único ciclo orogenético pós-Arqueano 

(Ciclo Brasiliano) e c) os Complexos Graníticos Brasilianos. As seqüências supracrustais do 

Proterozóico são agrupadas, genericamente, sob a denominação de Grupo Ceará. 

Ainda de acordo com Caby & Arthaud (1986), o Grupo Ceará é formado 

essencialmente por metassedimentos, isto é, xistos pelíticos a semi-pelíticos e gnaisses 

metamorfizados no fácies anfibolito de alto grau, variadamente migmatizados. Ocorrem ainda 

quartzitos, mármores e cálcio-silicáticas bem como gnaisses subalcalinos, alcalinos e 

sieníticos. 
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Figura 3. Província Borborema e seus Domínios Estruturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Esboço dos principais elementos geológicos da Província Borborema,  

segundo Santos & Brito Neves (1984) 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos & Brito Neves, 1984. 
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Outro elemento estrutural importante na Província Borborema são as 

geofraturas ou lineamentos (que delimitam diversos tipos de terrenos) as quais impõem uma 

linearidade às zonas cataclásticas e miloníticas relacionadas.  

Kegel (1965) foi o primeiro pesquisador a definir as principais direções do 

arcabouço estrutural nordestino, com ênfase no Estado do Ceará, onde identificou “blocos 

orogênicos” separados entre si por extensos falhamentos. 

Almeida (1967) e Brito Neves (1975) aprofundaram as idéias de Kegel (1965) 

e, para os primeiros autores, o Sistema de Dobramentos Jaguaribeano, onde se situa a área 

mapeada, é caracterizado por extensos falhamentos que se sobrepõem à tectônica plástica, 

conferindo-lhe um aspecto de autêntico mosaico de blocos falhados. 

Brito Neves (1983) discute os caracteres dos lineamentos e sugere que essas 

feições tectônicas correspondem às zonas lineares de mobilidade crustal, representadas por 

zonas de falhas paralelas e alongadas com atuação policíclica. 

Santos et al. (1984) reconheceram na Província Borborema outros extensos 

falhamentos e lineamentos que a seccionam em várias direções. 

No que diz respeito ao Sistema de Dobramentos Jaguaribeano no interior do 

Ceará, Santos & Brito Neves (1984) relacionam a preservação de vários shits belts no interior 

deste Sistema à atividade de falhas profundas (Jaguaribe, Orós, Senador Pompeu e outras). 

Para estes autores, a idade destes lineamentos deve ser proterozóica inferior, com freqüentes 

reativações em períodos posteriores.  

Caby & Arthaud (1986) foram os primeiros a considerar os “lineamentos” 

existentes no Estado do Ceará como zonas de cisalhamento dúcteis. Advogaram, ainda, que os 

terrenos pré-cambrianos da porção Sul e Sudeste do Ceará são, virtualmente, controlados por 

sistemas ramificados e sinuosos de zonas de cisalhamento dúcteis de extensão regional, 

enquanto aqueles distribuídos na porção centro-norte são afetados por falhamentos de 

empurrão, formando verdadeiros nappes, onde se observa rochas do Arqueano recobrindo as 

rochas do Proterozóico. 

Arthaud et al. (1998) dividiram os terrenos pré-cambrianos do estado do Ceará 

em cinco domínios crustais, a saber: Piancó - Alto Brígida, Granjeiro, Sistema Orós 

Jaguaribe, Ceará Central e Noroeste do Ceará (Figura 4).  
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                Figura 4. Domínios Crustais dos Terrenos Pré-Cambrianos do Estado do Ceará. 

 

             Fonte: Arthaud et al., 1998. 
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Os setores central e norte do Domínio Ceará Central são caracterizados por 

uma tectônica de baixo ângulo, resultando na ampla ocorrência de estruturas em nappes. 

Entretanto, a área objeto da pesquisa encontra-se na porção sudeste do referido domínio que 

apresenta como principais elementos tectônicos duas zonas de cisalhamentos dúcteis de 

movimentação dextral desenvolvidas supostamente durante o Ciclo Brasiliano: Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu e Zona de Cisalhamento Orós. 

 

2.2. Geologia nas Imediações da Área Mapeada 

Além dos trabalhos de regionalização geotectônica citados anteriormente, 

existem vários outros que contribuíram de maneira significativa para o conhecimento 

geológico de regiões mais próximas da área mapeada. Dentre eles destacam-se: Dantas 

(1974), Kawashita et al. (1976), Campos et al. (1979), Braga et al. (1981), Gomes et al. 

(1981), Cavalcante et al. (1983), Silva (1987), Arthaud et al. (1987), Sidrim et al. (1988) e 

Torquato et al. (1989). 

Dantas (1974) reconheceu na região duas unidades pré-cambrianas hospedeiras 

das rochas graníticas: Complexo Gnáissico-Migmatítico Indiviso e Grupo Ceará, ambos do 

Pré-Cambriano Superior.  

Kawashita et al. (1976) dataram algumas rochas de um corpo homogêneo 

monzonítico-sienítico, encaixado em migmatitos, gnaisses e quartzo-monzonitos, localizado 

na região de Quixadá. Eles obtiveram isócronas de referência em torno de 570  80 Ma. 

Campos et al. (1979) denominaram de Grupo Caicó as rochas encaixantes dos 

granitos estudados no presente trabalho. Este Grupo seria de idade pré-cambriana e formado 

principalmente por gnaisses e migmatitos, onde se intercalariam corpos lenticulares de 

anfibolito, quartzito, metarcósio, tactito, itabirito e mármore. 

Braga et al. (1981) colocaram os corpos da região de Quixadá-Quixeramobim-

Solonópole como totalmente encaixados no Complexo Caicó, então definido por estes autores 

como uma seqüência constituída por gnaisses variados, incluindo lentes de metarcósio, 

anfibolitos, quartzitos e calcários cristalinos subordinados, além de migmatitos com estruturas 

diversas.  
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Silva (1987) volta a citar o Complexo Caicó, desta feita como encaixante do 

corpo granítico de Quixadá. Alí este Complexo estaria representado por gnaisses a silimanita, 

gnaisses a cianita, biotita gnaisses, muscovita gnaisses lentes de quartzito, cálcio-silicática e 

granitos associados. Em relação ao corpo granítico de Quixadá, a autora individualiza três 

fácies: uma fácies porfirítica predominante, uma fácies do tipo equigranular mesocrática 

(representada pelos encraves microgranulares) e uma fácies equigranular, principalmente 

feldspática, caracterizada por granitos e granodioritos intrusivos na fácies porfirítica. A autora 

admite uma origem híbrida para as rochas de Quixadá, resultante da mistura de magmas, 

envolvendo um magma de composição básica a intermediária, cujos representantes seriam os 

encraves e as rochas da fácies porfirítica, em mistura com um magma mais ácido. 

Cabe aqui uma avaliação sobre a possibilidade da ocorrência do Complexo 

Caicó na região que abrange os municípios de Quixadá-Quixeramobim-Solonópole. 

A denominação Complexo Caicó foi utilizada primeiramente por                 

Meunier, 1964 apud Hackspacher & Sá, 1984 para descrever uma espessa associação de 

rochas metamórficas para- e ortoderivadas que aflora na região de Caicó-RN e adjacências.  

Hackspacher & Sá (1984) subdividiram esta associação litológica em três 

unidades: a) Grupo São Vicente, porção basal, caracterizada por uma sucessão 

vulcanossedimentar; b) Grupo Caicó, constituído por rochas ortoderivadas (ortognaisses e 

ortoanfibolitos) e c) Grupo Seridó, constituído sobretudo por metassedimentos. Segundo estes  

autores, as duas primeiras unidades têm idades arqueanas enquanto o Grupo Seridó, que 

repousa discordantemente sobre o Grupo Caicó, foi desenvolvido no Proterozóico Inferior. 

Este posicionamento foi corroborado pelas datações radiométricas, método 

Rb/Sr, executadas por Macedo et al. (1984) em ortognaisses sintectônicos ao 

desenvolvimento do Grupo Seridó, que revelaram idades de 2.068  68 Ma., permitindo, 

portanto, inferir para o Grupo Caicó, sotoposto ao Grupo Seridó, uma idade arqueana.  

Assim, considerando-se a descrição de Hackspacher & Sá (1984) para o 

Complexo Caicó na região homônima, conclui-se que não existe qualquer semelhança entre 

este Complexo e as supracrustais que afloram na região de Quixadá-Quixeramobim-

Solonópole. 
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Gomes et al. (1981) adotaram o termo Complexo Nordestino, em substituição 

ao Grupo Caicó de Campos et al. (1979) e Complexo Caicó de Braga et al. (1981) para 

representar as rochas hospedeiras dos granitos da região de Quixadá-Quixeramobim, sendo 

aquele Complexo caracterizado por uma completa associação de migmatitos, gnaisses 

migmatizados, granitos, xistos, itabiritos, cálcio-silicáticas e rochas cataclásticas. 

Denominaram, ainda, de Complexo Itatira as rochas metassedimentares que ocorrem nas 

imediações de Quixeramobim, representadas por gnaisses com intercalações de quartzitos, 

cálcio-silicáticas e mármores, atribuindo-lhe idade proterozóica superior. 

Segundo Torquato et al. (1989), a denominação Complexo Nordestino criada 

por Gomes et al. (1981) é muito abrangente e, por não incorporar a noção de “secção tipo”, 

encontra-se, desta maneira em desacordo com o código de nomenclatura estratigráfica 

proposto por Petri et al. (1986) que é amplamente usado pela comunidade geológica 

brasileira. 

Cavalcante et al. (1983), ao mapearem o estado do Ceará na escala de 

1:500.000, consideraram  as  rochas  graníticas  aflorantes  na  região  de Quixadá e 

Quixeramobim como pertencentes à mesma unidade intrusiva brasiliana denominada de 

Complexo Granítico de Quixeramobim. Tais rochas estariam intrudidas em um pacote de 

rochas do Pré-Cambriano inferior (sem denominação) composto por gnaisses diversos que 

englobam corpos de metacalcários, rochas cálcio-silicáticas, quartzitos e metaultrabasitos 

subordinados. 

Arthaud et al. (1987) estudaram detalhadamente a região de Quixadá-

Quixeramobim e consideraram as rochas graníticas alí aflorantes como contemporâneas ou 

cogenéticas. Tais rochas foram então agrupadas sob a denominação de Complexo Granítico 

Quixadá-Quixeramobim. De acordo com estes autores, o emplacement das rochas graníticas 

foi controlado por duas zonas de cisalhamento dúcteis, de rejeito direcional dextral: a Zona de 

Cisalhamento de Quixeramobim, localizada a oeste do Complexo, e a Zona de Cisalhamento 

de Senador Pompeu, posicionada a leste. No lado nordeste do Complexo (para além da Zona 

de Cisalhamento de Senador Pompeu) as rochas hospedeiras são representadas por 

supracrustais, metamorfizadas no fácies anfibolito de baixo a médio grau. Já o contato oeste é 

marcado pela presença de uma faixa de para- e ortognaisses deformados de maneira 

complexa, ricos em mobilizados leucocráticos, aplíticos ou pegmatóides. 
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No trabalho sobre a “Geologia Preliminar do Complexo Granítico Quixadá-

Quixeramobim” Sidrim et al. (1988) consideraram que as rochas deste Complexo estão 

intrudidas no que eles denominaram informalmente de Rochas do Embasamento, 

caracterizadas por biotita-gnaisses, biotita hornblenda gnaisses e xistos com granada e/ou 

estaurolita, com freqüentes intercalações decimétricas a métricas de anfibolitos, quartzitos e 

cálcio-silicáticas,  metamorfizadas  no  fácies  anfibolito.  Estes autores também consideraram  

que o Complexo Granítico de Quixadá-Quixeramobim representa granitos híbridos 

polintrusivos, formados por um número considerável de intrusões. Em função da textura, 

composição e grau de homogeneidade, as intrusões foram agrupadas em cinco fácies que, da 

menos diferenciada para a mais diferenciada, receberam as seguintes denominações: Fácies 

Muxurê Velho, Fácies Quixadá, Fácies Muxerê Novo, Fácies Serra Branca e Fácies Uruquê. 

Os termos mais básicos são dioritos e quartzo dioritos (Fácies Muxerê Velho) e os mais 

ácidos são representados por leucogranitos (Fácies Uruquê). 

Torquato et al. (1989) mapearam o Complexo Granítico de Quixadá – 

Quixeramobim, conservando os nomes das fácies identificados por Sidrim et al. (1988) e 

descrito da mais antiga para a mais recente da seguinte maneira: a) Fácies Quixadá: Suíte 

cálcio-alcalina monzonítica, com litotipos mesocráticos,  porfiríticos com hornblenda-biotita-

monzonitos dominantes; b) Fácies Muxurê Novo: Suíte cálcio-alcalina granodiorítica, com 

litotipos leucocráticos, porfiríticos com fenocristais variando de 1 a 5 cm;  c) Fácies Serra 

Branca: Suíte cálcio-alcalina granodiorítica com litotipos leucocráticos, porfiríticos com 

fenocristais variando de 8 a 20 cm; d) Fácies Muxurê Velho 1: Biotita-hornblenda-dioritos, 

mesocráticos, contendo ou não xenocristais de k-feldspato e quartzo; e) Fácies Água Doce: 

Suíte cálcio-alcalina granodiorítica, com litotipos equigranulares, eventualmente porfiríticos; 

f) Fácies Uruquê: Biotita leuco-granito de granulação fina a média, eventualmente porfirítico; 

g) Fácies Muxurê Velho 2: Biotita-quartzo-dioritos finos, leuco a mesocrática, contendo ou 

não xenocristais de feldspato e quartzo; h) Mobilizados Tardios: sob esta denominação estão 

incluídas as rochas pegmatíticas, aplíticas e micrograníticas que ocorrem, principalmente, em 

diques de espessuras que variam de centimétricas a decamétricas e de comprimentos diversos, 

e são encontrados cortando todas as fácies. 
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Ainda segundo Torquato et al. (1989), o citado Complexo encontra-se 

encaixado, tanto a leste como a oeste, por rochas metamórficas essencialmente paraderivadas. 

As rochas da porção leste do Complexo estariam intrudidas no Complexo Gnáissico-

Migmatítico, como definido por Dantas (1974) e Santos et al. (1984), e que na área 

caracteriza-se por gnaisses, migmatitos, anfibolitos, granulitos e cálcio-silicáticas. Na região 

oeste, sobretudo próximo a Quixeramobim, “as rochas hospedeiras são representadas por uma 

seqüência metassedimentar, caracterizadas por xistos pelíticos a cianita, muscovita e granada, 

com freqüentes intercalações de quartzitos micáceos, mármores, rochas cálcio-silicáticas e 

rochas a granada e anfibólio, cujo conjunto se assemelha ao Grupo Ceará de Braga et al. 

(1981).  

No mais recente mapa geológico do Estado do Ceará (CAVALCANTE et al., 

2003), os granitos da área mapeada no presente trabalho se encontram posicionados na Suíte 

Granitóide Itaporanga (NP 3y2i) que é constituída de “granitos e granodioritos de granulação 

grossa e porfiríticos, à biotita  anfibólio, associados a dioritos e fases intermediárias de 

mistura; monzogranitos subordinados”. A idade modelo (Sm/Nd) desta Suíte é de 2.420 Ma e 

ela se encontra intrudida na Unidade Acopiara (PPa) que é constituída principalmente de 

rochas paraderivadas cujos protólitos teriam se depositados também no Paleoproterozóico.  

Acontece que os “granitos” aflorantes na área mapeada são principalmente 

muscovita-biotita granodioritos de anatexia, sem anfibólios, de grã fina a média, não 

porfiríticos, nos quais encontram-se inseridos enclaves de rochas orto- e paraderivadas, além 

de megafragmentos dessas últimas que foram englobados in loco. São provavelmente granitos 

sinorogênicos brasilianos e, portanto, completamente diferentes daqueles litotipos que em 

conjunto constituem a Suíte Granitóide Itaporanga. Os litotipos paraderivados encaixantes 

(quadrante NW) e inseridos nesses granitos se assemelham aos litotipos que Braga et al. 

(1981) descreveram como pertencentes ao Grupo Ceará. Esta denominação será mantida ao 

longo do presente trabalho a despeito da nova classificação (Unidade Acopiara) sugerida por 

Cavalcante et al., 2003 para os muscovita-biotita granitos mapeadas em torno do pegmatito 

Várzea Torta. 
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3. GEOLOGIA LOCAL 

3.1. Introdução 

Na área mapeada (Figura 5) ocorrem principalmente muscovita-biotita granitos 

a muscovita granitos, estes últimos com ou sem granada, isotrópicos a deformados. Inseridos 

nestes granitos são encontrados enclaves centimétricos a hectométricos de rochas 

metamórficas para- e ortoderivadas, constituídos principalmente de muscovita-biotita xistos 

com ou sem granada, gnaisses, metarcóseos, migmatitos, metadioritos e, mais raramente, 

quartzitos.  

Localmente são também encontrados restitos da fusão parcial de muscovita-

biotita xistos enriquecidos em granada. Estes mega-enclaves são provavelmente fragmentos 

de rochas do Grupo Ceará (BRAGA et al., 1981) e/ou do embasamento, muitos dos quais 

foram englobados in loco durante o emplacement do magma que cristalizou os muscovita-

biotita granitos. Os enclaves menores se concentram principalmente nas imediações do 

contato entre os granitos e os litotipos do Grupo Ceará na porção sul da área mapeada e 

alguns são, sem dúvida, xenólitos. Litotipos do Grupo Ceará são também as encaixantes dos 

muscovita-biotita granitos na extremidade superior do quadrante NW da área pesquisada. 

Intrusões aparentemente tardias (com relação à Dn) de rochas gabróicas e 

ultramáficas, praticamente não deformadas/metamorfizadas, ocorrendo geralmente na forma 

de blocos arredondados alinhados na direção de Sn, são encontradas nos muscovita-biotita 

granitos e nos metassedimentos do Grupo Ceará nas porções SW (gabros) e NW (gabros e 

ultramáficas), respectivamente.  

Intrudidos nos muscovita-biotita granitos observa-se ainda granodioritos a 

tonalitos de grã fina, porfiríticos, não deformados, mas exibindo estrutura de fluxo, além dos 

pegmatitos descritos neste capítulo. 
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Fonte: autor.  

Figura 5 - Mapa geológico da área pesquisada. 
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3.2. Petrografia 

3.2.1. Muscovita-biotita granitos a muscovita granitos 

Ocupam a maior parte da área mapeada e os contatos entre estes litotipos são 

sempre gradacionais. Nos afloramentos são rochas que ocorrem na forma de lagedos               

(Figura 6A) com pouca expressão topográfica. 

Na descrição das rochas graníticas e dos demais litotipos presentes na área 

investigada, exceto para os pegmatitos, é utilizada a escala de tamanho proposta por              

Williams et al. (1970), adequada para rochas ígneas, a qual considera uma rocha de grã fina 

aquela cujo tamanho dos grãos é inferior a 1mm; de grã média, quando o tamanho dos grãos 

se encontra entre 1 e 5mm; de grã grossa, quando entre 5mm e 30mm e, de grã muito grossa, 

quando de tamanho superior a 30mm;  

Ao microscópio petrográfico, estas rochas possuem grã fina a média, 

isotrópicas a variavelmente deformadas, constituídas essencialmente de quartzo, albita, 

feldspato alcalino, biotita e muscovita, porém, em várias amostras ocorre um maior volume de 

muscovita enquanto que em outras a biotita é acessória ou se encontra ausente (Figura 7A).  

Quando a biotita está ausente, o muscovita granito pode conter granada 

acessória rica (Figura 7B) na molécula de almandina (~74%).  

Os grãos de quartzo são de várias formas e tamanho (~0,3 mm) quase sempre 

apresentam extinção ondulante e por vezes se encontram fraturados.  

A albita (com An<5%) ocorre na forma de cristais subédricos a anédricos, 

muitas vezes antipertíticos, quase sempre com inclusões de estreitas lamelas de muscovita 

orientadas (naquelas amostras que apresentam anisotropia) na mesma direção das lamelas 

deste mineral na matriz, sugerindo que a muscovita primária cristalizou antes da albita tendo 

sido englobada por esta. Entretanto, parte da muscovita inserida na albita é secundária e 

produto da alteração deste plagioclásio. 

Os minerais acessórios são apatita, opacos e, mais raramente, turmalina. 
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Figura 6. Litotipos da área mapeada. A) Restito rico em biotita e granada em contato direto com o muscovita-

biotita granito; B) Forma de ocorrência do muscovita-biotita granito. C) Migmatitos do Grupo Ceará e                  

D) Ortognaisse de composição granodioríotica a tonalítica, migmatizados. 

 

 

 

Fonte: autor. 

 

Duas gerações de biotita foram identificadas nas diversas seções estudadas: 

uma precoce e outra intersticial.  Muitas das lamelas de biotita precoce e intersticial 

encontram-se parcialmente substituídas por muscovitas. Contudo, parte da muscovita presente 

é primária, principalmente aquela que se encontra orientada na matriz na mesma direção das 

lamelas que se encontram inseridas nos feldspatos.  

Não foram encontradas amostras de biotita granito sem muscovita, mas o 

contrário foi observado com muita frequência. Isto sugere que parte da muscovita dos granitos 

da área se formaram a partir da “alteração” da biotita dos muscovita-biotita granitos que já 

continham albita primária.  
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39 
 

 

Os minerais opacos ocorrem como acessórios na maioria das amostras 

estudadas. Porém, algumas amostras coletadas em alguns afloramentos da área mapeada e 

classificadas no campo como “dioritos” por sua coloração demasiadamente escura, trata-se na 

realidade de granitos (sensu lato) ricos em opacos, provavelmente hematita.  

Estes opacos ocupam os planos de clivagem da muscovita e de geminação da 

albita, mas ocorrem principalmente preenchendo fraturas oblíquas aos planos supracitados. 

Estas concentrações anômalas e pontuais de opacos se deve, provavelmente, a 

variações locais na fugacidade de oxigênio, que quando elevada deve ter propiciado a 

precipitação do ferro liberado da biotita quando da sua alteração (provavelmente deutérica) 

para muscovita.  

Naqueles locais com baixa fugacidade de oxigênio, o Fe deve ter sido, em 

grande parte, carreado para fora do sítio de alteração. Daí a pequena ocorrência de opacos 

nestes locais. 
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Figura 7. Fotomicrografias dos litotipos da área mapeada.  

A) Biotita-muscovita granito (monzogranito) isotrópico; B) Muscovita granito (granodiorito) com granada, 

isotrópico; C) Biotita-muscovita granodiorito, de grã fina, exibindo uma leve anisotropia de fluxo caracterizada 

por uma incipiente orientação da muscovita e do quartzo e pela ausência de extinção ondulante neste último;           

D) Tremolitito (metaultramáfica) constituído essencialmente de tremolita e clorita, levemente anisotrópico. 

Simbologia - mic: microclina; bio: biotita; pl: plagioclásio; qz: quartzo; mu: muscovita; gra: granada;                        

tre: tremolita; clo: clorita; 

 

 

Fonte: autor. 
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3.2.2. Muscovita-biotita xistos 

São as rochas mais abundantes do Grupo Ceará, dentre aquelas que ocorrem na 

forma de enclaves e mega-enclaves inseridos nos granitos anteriormente descritos, e são 

encaixantes de vários pegmatitos, incluindo o Várzea Torta. 

Encontram-se frequentemente alteradas e em alguns locais possuem uma 

coloração avermelhada devido provavelmente a oxidação do Fe
2+

 da biotita.  

Tratam-se de rochas com textura lepidoblástica composta essencialmente de 

biotita, muscovita, quartzo, opacos e plagioclásio.  

Como mineral acessório observam-se raros grãos de apatita. 

São litotipos com espessos leitos de biotita e muscovita, por vezes 

intercrescidos, se alternam com finos leitos ou agregados descontínuos de quartzo  

plagioclásio, com a biotita e muscovita constituindo em algumas lâminas mais de 80% do 

volume total da rocha. 

Os grãos de quartzo exibem extinção ondulante e alguns dos maiores são 

alongados e encontram-se orientados na mesma direção das lamelas de micas. Localmente 

observa-se a presença de agregados de grãos menores, que fazem entre si um ângulo de 120
o
, 

num simulacro de textura granoblástica poligonal.  

Os minerais opacos são secundários e produtos da alteração da biotita. 

  

3.2.3. Gnaisses 

São predominantemente paraderivados, embora localmente sejam encontrado 

ortognaisses inseridos nos granitos (enclaves) ou intrudidos nos metassedimentos do Grupo 

Ceará.  

Os melhores afloramentos são encontrados no quadrante NW da área, onde os 

paragnaisses encontram-se variadamente migmatizados a migmatitos (Figura 6C). Porém, o 

que predomina na extremidade do quadrante NW são gnaisses quartzo-feldspáticos grosseiros, 

leucocráticos, com uma quantidade de muscovita e biotita geralmente inferior a 25% do 

volume total da rocha.  

São metamorfitos derivadas de semi-pelitos e que, no citado quadrante, se 

encontram alterados para uma cobertura arenosa esbranquiçada rica em quartzo. Só raramente 

são encontrados paragnaisses com silimanita e granada como o descrito a seguir. 
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Os paragnaisses derivados de pelitos apresentam textura granolepidoblástica e 

mineralogia essencial constituída de quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita, granada, 

silimanita e microclina. Como acessórios são identificados os minerais turmalina, opacos, 

zircão, apatita, epidoto, clorita e carbonato. 

O quartzo ocorre na forma de cristais anedrais e subedrais de vários tamanhos, 

sempre exibindo extinção ondulante e localmente recristalizado. 

As micas (biotita e muscovita) ocorrem num volume entre 30 e 40 %.            

A muscovita é em parte primária e em parte proveniente da alteração da biotita. Com 

frequência as micas se apresentam microdobradas/crenuladas.  

Os feldspatos correspondem a cristais de plagioclásio subédricos a anédricos, 

geralmente geminados, encontrando-se frequentemente alterados para minerais do grupo das 

argilas.  

A microclina ocorre em quantidades menores que o plagioclásio. Exibe uma 

tênue geminação xadrez e mostra-se também frequentemente alterada para argilo-minerais. 

A granada ocorre na forma de porfiroblastos euédricos de tamanho variável, 

com os maiores atingindo 1,8mm. 

A silimanita fibrosa (fibrolita) e na forma de seções prismáticas e tabulares 

foram observadas em seção delgada. 

Com relação aos minerais acessórios, a clorita é retrogessiva e se forma às 

custas da biotita enquanto que o carbonato é um produto de alteração do plagioclásio. 

Os migmatitos paraderivados mostram estruturas dobradas, estromáticas e 

ptigmáticas (Figura 6C) da classificação estrutural de Mehnert (1968). 

São migmatitos formados in situ como sugerido pela presença de auréolas de 

biotita em torno do leucossoma. Este é essencialmente quartzo-microclínico enquanto que o 

melanossoma é rico em biotita.  

Os ortognaisses são encontrados tanto inseridos nos muscovita-biotita granitos 

quanto nos metassedimentos do Grupo Ceará. São biotita gnaisses a hornblenda biotita 

gnaisses de composição granodiorítica a tonalítica que localmente se encontram 

migmatizados. 

Os biotita gnaisses exibem granulação fina a média, textura 

granolepidoblástica, e têm como mineralogia essencial plagioclásio, quartzo, biotita e 

microclina. Como acessórios observa-se titanita, zircão, apatita, muscovita (produto da 

alteração do plagioclásio) e opacos.  
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No quadrante SW da área uma variedade de composição granodiorítica-

tonalítica de grã fina encontra-se migmatizada (Figura 6D), com o leucossoma apresentando 

uma composição trondhjemítica. 

Outros ortognaisses (hornblenda-biotita gnaisses) ocorrem de maneira muito 

mais restrita, no quadrante SW da área. São de coloração escura, granulação média, textura 

granolepidoblástica e apresentam como mineralogia essencial plagioclásio, quartzo, 

microclina e hornblenda. Os acessórios são titanita, muscovita (produto de alteração do 

plagioclásio e do feldspato potássico) e opacos. 

 

3.2.4. Metarcósios 

São rochas que ocorrem na forma de leitos concordantes inseridos nos gnaisses 

leucocráticos e nos muscovita-biotita xistos (Figura 8A). São constituídos de quartzo, 

feldspato e muscovita essenciais e biotita acessória.  

Podem ser confundidas com os muscovita granitos descritos no início deste 

capítulo, diferindo destes principalmente pela forma de ocorrência, pela grande quantidade de 

quartzo, tamanho e largura das lamelas de muscovita, pequena quantidade de plagioclásio e 

ainda por apresentar uma grande variedade no tamanho dos grãos dos minerais essenciais. 

O quartzo ocorre na forma de grãos anédricos de tamanho e formas variadas, 

muitos dos quais fraturados, por vezes estirados numa direção preferencial que é a mesma da 

muscovita. A rocha tem um volume de quartzo pelo menos 2,5 vezes maior do que o volume 

de feldspatos.  

O feldspato alcalino e plagioclásio (às vezes como acessório) ocorrem neste 

litotipo na forma de cristais anédricos de tamanho variado. Raramente são antipertíticos ou 

pertíticos, mas frequentemente se encontram alterados para muscovita e/ou minerais do grupo 

da argila.  

A muscovita ocorre na forma de agregados de estreitas (~0,1mm) e curtas 

lamelas (<0,3mm), orientados ao longo de uma direção preferencial. 
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Figura 8. Litotipos da área mapeada. A) Muscovita-biotita xisto do Grupo Ceará; B) Gabro grosseiro do 

quadrante SW; C) Gabro de elevada tenacidade do quadrante NW; D) Granodiorito a tonalito não deformado. 

 

 

Fonte: autor. 

 

3.2.5. Intrusões tardias 

As intrusões tardias ocorrem intrudidos nos muscovita-biotita granitos 

descritos anteriormente, bem como nos metassedimentos do Grupo Ceará, são encontrados 

ainda gabros grosseiros e levemente deformados, provavelmente tardios com relação à fase de 

deformação Dn. 

Os gabros do quadrante NW e SW (Figura 8B e 8C) ocorrem na forma de 

blocos arredondados alinhados na direção de Sn. Os gabros do quadrante SW, próximo a 

localidade de Alferes, são rochas isotrópicas, de granulação grosseira, formadas 

essencialmente por anfibólio e plagioclásio, tendo como acessórios, clorita, clinopiroxênio, 

epidoto, opacos e mineral amarronzado não identificado. 
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O anfibólio presente é a ferroactinolita que aparentemente é produto da 

alteração do clinopiroxênio. A ferroactinolita ocorre na forma de cristais fibrosos, anédricos, 

de tamanho variado, mas quase sempre superior a 3mm.  

O plagioclásio encontra-se na forma de ripas subédricas, algumas com um 

comprimento também superior a 3mm. As ripas são geminadas (albita, albita-Carlsbad) e por 

vezes a geminação mostra-se deformada (curvada). A maioria dos cristais deste mineral 

encontra-se parcialmente alterada para minerais do grupo da argila e, algumas vezes, para 

sericita.  

Com relação aos minerais acessórios, os opacos são encontrados sempre no 

interior da ferroactinolita e, por vezes, dispostos ao longo das fibras deste mineral.                      

São, portanto, secundários e produtos da alteração da ferroactinolita que também se encontra 

localmente alterada para um mineral amarronzado que se assemelha à biotita. O epidoto é 

produto de alteração do plagioclásio. 

O gabro de granulação grossa da Figura 8C, ocorre na localidade de Coassu, 

mas não pôde ser amostrado graças a sua altíssima tenacidade. Diversos blocos arredondados 

de gabros de granulação grossa e de granulação média ocorrem no quadrante NW da área.  

O gabro de granulação média do quadrante NW é uma rocha isotrópica 

constituída essencialmente de plagioclásio, pigeonita e opacos, tendo como acessórios 

hornblenda, augita e mirmequita. 

O plagioclásio ocorre na forma de pequenas ripas euédricas (0,25 x 1,3mm) 

distribuídas aleatoriamente entre os cristais de pigeonita ou algumas vezes inclusas no interior 

dos mesmos. A grande maioria das ripas são geminadas (albita e albita-Carlsbad) e, embora se  

apresentem frequentemente fraturadas, não exibem nenhuma evidência de deformação dúctil;  

algumas se encontram parcialmente alteradas para sericita. 

A pigeonita ocorre na forma de cristais anédricos (muitos dos quais 

alongados), em tons claros de cinza-amarronzado, alguns deles geminados. São cristais 

maiores (o comprimento médio é de 2,5mm embora alguns deles tenham 4mm) do que as 

ripas de plagioclásio e frequentemente encontram-se alterados para opacos e por vezes (nas 

bordas) para hornblenda. 

Os minerais opacos são, sem dúvida, produtos de alteração da pigeonita. 

Mesmos os cristais maiores que não se encontram bordejando a pigeonita frequentemente 

apresentam inclusões reliquiares deste mineral, o que sugere que todos os opacos são 

secundários. 
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A augita acessória tem uma coloração verde pálida, apresenta um relevo 

inferior ao da pigeonita e encontra-se parcialmente alterada para hornblenda. 

Localmente foi observada a presença de mirmequita composta aparentemente 

de feldspato rico em sódio e feldspato rico em potássio. 

A rocha é um pigeonita gabro de granulação média que não apresenta nenhuma 

evidência de deformação plástica.   

As rochas ultramáficas (tremolitito) (Figura 7D) também ocorrem no 

quadrante SW, na forma de blocos escuros arredondados. Ao microscópio apresenta textura 

levemente anisotrópica e é composta essencialmente de tremolita e clorita.  

Os minerais acessórios identificados foram augita e ortopiroxênio. 

A tremolita é produto da alteração dos piroxênios e a clorita produto de 

alteração da tremolita. 

A textura levemente anisotrópica e o fato dessa rocha ser constituída por mais 

de 80% de tremolita sugere um processo metamórfico (em vez de deutérico) para a sua  

formação. Por isto esse litotipo se encontra posicionado na coluna estratigráfica junto às 

rochas neoproterozóicas, e não às rochas gabróicas. 

 

3.2.6. Rochas não deformadas 

Na localidade de Aroeira ocorrem rochas de composição granodiorítica a 

tonalítica, com matriz de grã fina, hipabissais, onde se observa esparsos porfiroclastos de 

plagioclásio (Figura 8D).  

Ao microscópio são rochas que exibem uma suave anisotropia de fluxo 

caracterizada pela orientação da biotita e do quartzo (Figura 7C). São rochas constituídas de 

plagioclásio, biotita, quartzo e microclina, tendo como acessórios muscovita, opacos e apatita.  

No que diz respeito aos feldspatos, o plagioclásio encontra-se sempre alterado 

para minerais do grupo da argila e/ou sericita. Alguns cristais de plagioclásio se sobressaem 

na matriz mais fina na forma de porfiroclastos. Já a microclina ocorre na forma de cristais 

anédricos sempre exibindo geminação em xadrez. 

As lamelas de biotitas encontram-se grosseiramente orientadas numa direção 

preferencial. São avermelhadas provavelmente por causa da presença de Ti.  

Os grãos de quartzo dessas rochas são praticamente não deformados, sendo 

raros aqueles que exibem uma discreta extinção ondulante. Isto sugere que a anisotropia 

observada nesta rocha é de fluxo. 
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Quanto aos minerais acessórios, a muscovita é secundária e produto da 

alteração de biotita. A apatita ocorre com hábito acicular.  
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3.3. Geologia Estrutural 

A área mapeada encontra-se entre duas zonas de cisalhamento transcorrentes 

dextrais (ARTHAUD et al., 1998) de amplitude regional: a de Senador Pompeu (a oeste) e a 

de Orós (a leste). Ambas são aproximadamente paralelas com direção em torno de NNE-

SSW.  

Impressa nos granitos e nos demais litotipos mapeados nos quadrantes NW e 

SW é encontrada a principal feição estrutural da área: uma foliação de direção 

aproximadamente N-S, com mergulho forte para oeste (>65
o
) e denominada aqui de Sn          

(Figura 8A). Esta foliação foi gerada numa fase de deformação Dn, supostamente ativa 

durante o Ciclo Brasiliano.  

Os muscovita-biotita granitos dos quadrantes NE e SE são, em sua grande 

maioria, isotrópicos e aparentemente não foram afetados por nenhum dos dois grandes 

cisalhamentos, nem mesmo pelo o de Orós.  

Sn é a foliação que se encontra também impressa nos mega-fragmentos de 

muscovita biotita xisto do Grupo Ceará que foram englobados in loco, como naquele que é 

encaixante do pegmatito Várzea Torta. 

Nenhuma outra foliação penetrativa foi observada nas rochas mapeadas, exceto 

nos pequenos enclaves do embasamento. É o que pode ser visto no xenólito encontrado no 

afloramento de número 01 (Figura 9), que exibe uma foliação de direção aproximadamente  

E-W, provavelmente uma  Sn-1, embora não se possa afirmar que esta foliação tenha sido 

impressa originalmente nesta direção. Neste xenólito, Sn encontra-se representada por uma 

clivagem de fratura relativamente espaçada de direção N-S.  

Outras feições estruturais importantes, tais como dobras, zonas de 

cisalhamento secundárias e lineações de estiramento mineral, não foram identificadas na área. 

Contudo, o pegmatito Bom Jesus encontra-se alojado ao longo de uma falha normal de 

direção aproximadamente 240° Az e mergulho em torno de 50° para SE.  

Alguns tonalitos/granodioritos mostram uma anisotropia de fluxo, 

caracterizada pela orientação da biotita e de quartzo. Nestas rochas, raros são os grãos de 

quartzo que apresentam uma discreta extinção ondulante, não ocorrendo nenhum indício de 

recristalização com esse mineral. 
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3.4. Estratigrafia 

Nenhuma datação absoluta foi realizada na pesquisa. Porém, considerando as 

relações de campo, os trabalhos anteriores desenvolvidos na região e o fato das rochas 

supracrustais mais antigas da área pesquisada pertencerem ao Grupo Ceará, é possível 

estabelecer uma cronologia relativa para os litotipos que ocorrem na área. 

Torquato et al. (1989) apresenta um quadro de evolução dos conhecimentos 

estratigráficos para a região de Quixadá e Quixeramobim. Neste quadro, Cavalcante et al. 

(1983) e Torquato et al. (1989) posicionam o Grupo Ceará no Proterozóico Médio. Nesta 

posição este Grupo é também aqui considerado. 

Enclaves das supracrustais do Grupo Ceará e do embasamento ocorrem 

inseridos nos muscovita-biotita granitos a muscovita granitos e estes, por vezes, mostram uma 

foliação de direção aproximadamente N-S, sempre com mergulho forte para W (>65
o
), 

relacionada à zona de cisalhamento dextral de Senador Pompeu (TORQUATO et al.,1989). 

Estas informações e o arcabouço estrutural regional sugerem que esta foliação 

originou-se na fase de deformação mais importante do Ciclo Brasiliano. Considerando que os 

granitos da área são sincolisionais, os mesmos são, portanto, brasilianos. Logo, na coluna 

estratigráfica aqui proposta eles estão posicionados no Neoproterozóico. 

No que diz respeito aos pegmatitos mapeados, eles estão posicionados também 

no Neoproterozóico, pois eles são os produtos finais da cristalização do magma que originou 

os muscovita-biotita granitos aqui estudados. 

Os gabros e as rochas ultramáficas grosseiras que ocorrem no campo, na forma 

de blocos soltos arredondados, são rochas praticamente não deformadas com textura 

isotrópica.  

No caso dos gabros, e ao microscópio petrográfico, a única evidência de 

deformação é apresentada pela geminação levemente curvada de alguns cristais de  

plagioclásio. Estas rochas podem ser tanto tardi-brasilianas quanto mesozóicas. Contudo, as 

rochas ultramáficas da região (tremolititos) são constituídas essencialmente de tremolita e 

clorita, ambos minerais hidratados.  

Dificilmente uma rocha com tanta tremolita (este mineral ocorre numa 

percentagem superior a 80% da rocha como um todo) teria se formado a partir de uma 

alteração deutérica (hidratação por fluidos magmática do final da cristalização) de um 

piroxenito. Tremolita e clorita são, portanto, minerais metamórficos e as rochas que os 

contém foram plutônicas intrudidas no Grupo Ceará e metamorfizadas provavelmente no 

Ciclo Brasiliano. 
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As rochas não deformadas da área são granodioritos a tonalitos de grã fina, que 

localmente apresentam uma anisotropia de fluxo e ocorrem em afloramentos de extensão 

métrica a decamétrica.  

Por fim, tem-se as aluviões quaternárias constituídas de areias de granulação 

variável, argilas e cascalhos, encontradas ao longo dos leitos dos riachos que drenam a área. 

Levando-se em consideração o exposto anteriormente, sugere-se a seguinte 

coluna estratigráfica (Tabela 1) para a área pesquisada. 

 

Tabela 1. Coluna estratigráfica sugerida para a área pesquisada. 

Período Unidade  

Litoestratigráfica 

Tipos Litológicos 

 

Quaternário 

 

Aluviões 

areia grossa, areia fina, argila, silte, 

cascalhos e seixos de quartzo 

Mesozóico Plutônicas Granulares  gabros 

 

Neoproterozóico 

 

Granitos de Anatexia  

pegmatitos, muscovita-biotita granitos a 

muscovita granitos isotrópicos a 

variadamente deformados e metaultramáficas 

Mesoproterozóico Sequência Supracrustal do Grupo 

Ceará 

biotita-xistos, metarcósios,  

gnaisses e migmatitos 

Fonte: autor. 
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3.5. Metamorfismo 

Como visto nos tópicos precedentes, os muscovita-biotita granitos a muscovita 

granitos apresentam algumas características petrográficas de um granito tipo S, de anatexia 

crustal. Inseridos nestes granitos são encontrados enclaves de vários litotipos do Grupo Ceará, 

destacando-se xistos, metarcóseos, paragnaisses e migmatitos. Isto mostra que o Grupo Ceará 

teve como protólitos rochas de uma sequência pelítica-psamítica provavelmente de plataforma 

rasa.  

A presença de calcário cristalino e de cálcio-silicáticas compondo este Grupo 

(rochas não identificadas na área mapeada, mas citada pela literatura como fazendo parte do 

mesmo), corroboram esta hipótese. É esperado que a fusão total de uma sequência psamítica-

pelítica desta natureza produza granitos de anatexia semelhantes àqueles encontrados na área 

pesquisada. Porém, é mais do que provável que o embasamento subjacente ao Grupo Ceará 

tenha sofrido também fusão parcial, porque também são encontrados enclaves do 

embasamento inseridos nos granitos da área que seriam, neste caso, granitos híbridos. 

Considerando a variedade de litotipos do Grupo Ceará, é possível sugerir que 

os protólitos do mencionado Grupo (considerando na avaliação somente os sedimentos 

pelíticos) foram metamorfizados em condições barrovianas de pressão e temperatura no fácies 

anfibolito alto. Isto porque foi observado nos paragnaisses a presença de granada, silimanita e 

microclina. Contudo, outros litotipos (os muscovita-biotita xistos) foram provavelmente 

metamorfizados numa faixa de temperatura que vai desde o fácies xisto verde (zona da 

biotita; pressões entre 3,5 a 4,5 kbar e temperaturas entre 370 e 420
o
 C) até início do fácies 

granulito onde deve ter ocorrido a anatexia, inclusive de litotipos do embasamento.  

Foram também identificadas rochas que atingiram as condições da segunda 

isógrada da silimanita (aqueles gnaisses com silimanita, granada e k-feldspato) e que foram 

provavelmente metamorfizados em condições de pressão entre 6 e 7 kbar e temperaturas entre 

600 e 650
o 
C.  

Porém, é muito difícil estabelecer as condições de temperatura e pressão 

reinantes durante a anatexia por tratar-se da fusão total de uma mistura de sedimentos 

argilosos e arenosos e rochas do embasamento, e por não se saber sobre a quantidade e a 

natureza dos fluidos presentes nesses sedimentos.  
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3.6. Principais Pegmatitos da Área Mapeada e suas relações com as Encaixantes 

Como será visto no Capítulo 4, existe certo consenso entre os pesquisadores de 

que os pegmatitos se originam a partir de fusões silicatadas, porém permanecendo em aberto a 

questão da gênese dessas fusões: se originadas a partir de intrusões graníticas através de um 

fracionamento magmático, ou se originadas diretamente da anatexia de rochas metamórficas 

de alto grau. Como citado no capítulo introdutório, o principal objetivo da pesquisa é o de 

tentar esclarecer se a gênese do pegmatito Várzea Torta está relacionada a evolução dos 

granitos de anatexia encontrados na área mapeada. 

A área objeto da pesquisa está inserida no Campo 3 do Distrito Pegmatítico de 

Solonópole–Quixeramobim (SOUZA, 1985), onde diversos pegmatitos podem ser 

identificados. No entanto, merecem destaque pelo tamanho, complexidade ou potencial 

mineralógico os seguintes: Pegmatito Várzea Torta, Pegmatito Bom Jesus, Pegmatito Alto do 

Mineiro, Pegmatito Carneiro, Pegmatito Alfredo e Pegmatito Isidoro (Figura 9).                     

Os pegmatitos Alto do Mineiro e Carneiro encontram-se exauridos. 
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Figura 9. Mapa de localização dos pegmatitos da área mapeada. 

 

Fonte: autor. 
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Os corpos que ainda são periodicamente lavrados, bem como aqueles que se 

encontram praticamente esgotados, apresentam formas principalmente tabulares, como por 

exemplo, o pegmatito Alto do Mineiro (Figura 10A) e se encontram intrudidos nos mega-

enclaves de muscovita-biotita xistos do Grupo Ceará (a maioria deles) ou nos muscovita-

biotita granitos encaixantes destes mega-enclaves (pegmatitos Bom Jesus e Isidoro).  Quando 

intrudidos nos xistos, tais corpos geralmente ocupam fraturas de direção em torno 240
o
 Az. 

No caso específico do pegmatito Bom Jesus, o corpo se encontra alojado ao 

longo de uma falha normal existente no biotita-muscovita granito, cujo plano tem direção 

também de aproximadamente 240
o 
Az e mergulho em torno de 50

o 
para SE (Figura 10B). 

O pegmatito Várzea Torta, descrito posteriormente em detalhe neste capítulo, 

encontra-se intrudido num mega-enclave decamétrico de muscovita-biotita xisto e a sua atual 

frente de lavra se estende também na direção 240
o
Az.  

O fato da maioria destes corpos se encontrarem preenchendo fraturas que têm 

aproximadamente a mesma direção, sugere que os mesmos são sincrônicos e originados 

provavelmente a partir de uma fusão silicatada comum. São também sincrônicos com os 

pegmatitos que se encontram “intrudidos” nos muscovita-biotita granitos, como os pegmatitos 

Bom Jesus e Isidoro. Fraturas na direção acima mencionada são encontradas em vários 

afloramentos dos muscovita-biotita granitos, mostrando que as mesmas são pós-cristalização 

desses corpos. 

A seguir encontra-se a descrição sumária de alguns dos corpos (ou o que restou 

deles) citados no parágrafo anterior. O item 3.7 será dedicado especificamente ao pegmatito 

Várzea Torta quando então será avaliada a hipótese da existência de uma correlação 

geoquímica entre este pegmatito e os muscovita-biotita granitos mapeados. 
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3.6.1. Pegmatito Bom Jesus 

Este corpo está localizado nas margens da estrada que liga as localidades de 

Marlenópolis e Bom Jesus, no setor sudeste da área estudada. Encontra-se intrudido no 

biotita-muscovita granito, ao longo de uma falha normal de direção 240
o
 Az (Figura 10B). 

Trata-se de um pegmatito heterogêneo, complexo, de forma tabular no qual foram 

identificadas as seguintes zonas: 

 

Zona I ou Zona de Borda: de caráter transicional, com processo de turmalinização 

evidenciado pela presença de afrisita. Tem cerca de 20 cm de espessura, granulometria média  

(1 a 5mm), com mineralogia composta por quartzo, feldspato e muscovita, além de afrisita. 

 

Zona II ou Zona de Parede: com espessura média de 80 cm é constituída por plagioclásio 

inserido em placas centimétricas de muscovita perpendiculares à zona de borda. As placas de 

mica e o plagioclásio são explorados economicamente.  

 

Zona Intermediária e Zona de Substituição: a zona de substituição se formou pela alteração 

metassomática parcial da zona intermediária. Não é fácil determinar o contato entre estas duas 

zonas, mas a espessura média das duas naquelas porções do pegmatito que ainda são lavradas 

é de aproximadamente 2m. Água marinha e turmalinas verdes e bicolores são explotadas 

desta zona. 

 

Zona IV ou Núcleo: formado por uma grande quantidade de quartzo leitoso, intensamente 

fraturado. 

 

3.6.2. Pegmatito Alto do Mineiro 

Localiza-se na porção sudeste da área nas margens da via carroçável que liga a 

localidade de Marlenópolis ao distrito de Bom Jesus. O corpo encontra-se praticamente 

exaurido, mas possuía uma forma tabular sugerida pelo formato da depressão que se estende 

na direção 240
o
 Az (Figura 10A). A encaixante é um mega-enclave  de muscovita-biotita xisto 

do Grupo Ceará intercalado por níveis centimétricos de muscovita-biotita granitos que se 

intrudiram ao longo ao longo da foliação presente no xisto. 

 

 

 



56 

 

  

3.6.3. Pegmatito Carneiro 

Está localizado no setor sudeste da região estudada, na margem direita da 

estrada carroçável que liga as localidades de Bom Jesus e Auriverde. Da mesma maneira que 

o pegmatito Alto do Mineiro, o pegmatito Carneiro encontra-se praticamente exaurido, mas 

possuía uma forma tabular sugerida pelo formato da depressão que se estende na direção           

240
o
 Az. A encaixante é também um mega-enclave de muscovita-biotita gnaisse do Grupo 

Ceará que apresenta intercalações centimétricas de muscovita-biotita granitos. 

 

3.6.4. Pegmatito Alfredo e Isidoro 

Estes dois pegmatitos localizam-se na porção central da área estudada e se 

situam a cerca de 2km do açude de propriedade do Sr. Alfredo Pinheiro. 

Os pegmatitos Alfredo e Isidoro estendem-se na direção N 285 Az e N 265 

Az, respectivamente, e este último encontra-se inserido em muscovita-biotita granito.  

Estes pegmatitos apresentam uma zonação incipiente e possuem composição 

mineralógica muito semelhante, sendo formados por quartzo, feldspato, plagioclásio, biotita e 

muscovita. 
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Figura 10. Pegmatitos da área mapeada. A) Aspecto do que restou do pegmatito Alto do Mineiro que 

tinha uma forma tabular, ocupava uma fratura de direção aproximadamente 240
o
 Az e encontrava-se 

encaixado em muscovita-biotita xistos do Grupo Ceará; B) Aspecto do pegmatito Bom Jesus inserido 

em biotita-muscovita granito ao longo de uma falha normal cujo plano tem direção aproximadamente 

240
o
 Az e mergulho 50

o
 SE; C) Atual frente de lavra do pegmatito Várzea Torta. Nesta frente o corpo 

possui uma forma tabular com uma largura de 8m por 10m de comprimento; D) Contato da zona de 

borda com a zona de parede. A foto também mostra o contato da zona de parede externa com a zona 

de parede interna, esta última exibindo placas centimétricas de muscovita. 

 

Fonte: autor. 
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3.7. Pegmatito Várzea Torta: Características de Campo 

O Pegmatito Várzea Torta localiza-se na porção nordeste da área pesquisada, a 

cerca de 800m da margem direita da estrada carroçável que liga as localidades de Bom Jesus e 

Cangati e que passa nas terras da Fazenda Várzea Torta.  

Encontra-se intrudido em mega-fragmento decamétrico (englobado in loco) de 

muscovita-biotita xisto do Grupo Ceará que, por sua vez, está inserido nos muscovita-biotita 

granitos de textura isotrópica que ocorrem em diversas porções da área mapeada.  

É um pegmatito discordante em relação à foliação impressa no mega-enclave, 

de forma tabular, sub-horizontal, heterogêneo complexo, de pequeno tamanho, com cerca de 

80m de comprimento por 30m de largura, considerando o pegmatito como um todo e não só a 

atual frente de lavra (Figura 10C). Trata-se de um pegmatito que é periodicamente lavrado, 

produzindo columbita-tantalita, berilo, espodumênio, muscovita, lepidolita, feldspatos e 

variedades pretas e verdes de turmalinas. 

Na atual frente de lavra (Figura 11) foram identificadas as seguintes zonas: 

Zona I ou Zona de Borda: possui caráter transicional e é de fácil identificação, devido ao 

intenso processo de turmalinização que resultou na cristalização de grande quantidade de 

afrisita. Tem uma espessura de cerca de 50cm, granulação média (1 a 5mm), sendo sua 

mineralogia essencial composta de K-feldspato, quartzo, muscovita e afrisita. Localmente é 

possível distinguir uma zona de borda externa (aquela em contato direto com o muscovita-

biotita xisto encaixante) (Figura 10D) e uma zona de borda interna em contato com a zona de 

parede. 

 

Zona II ou Zona de Parede: possui mineralogia semelhante à zona anterior, porém de 

granulação mais grosseira e rica em placas centimétricas de muscovita. (Figura 10D).                 

Sua espessura é de aproximadamente 1,20 m. 

 

Zona III ou Zona Intermediária: possui aproximadamente 1,10m de espessura e é 

praticamente constituída por uma mistura de feldspatos. Parte desta zona foi metassomatizada, 

originando uma zona de substituição. Esta é composta essencialmente de albita sacaroidal e 

muscovita e é nesta zona que são encontrados os principais minerais de interesse econômico, 

tais como columbita-tantalita, lepidolita e turmalinas coradas.  

 

Zona IV ou Núcleo: constitui-se de uma massa de quartzo leitoso, tendo sido várias dessas 

massas identificadas ao longo do eixo maior do corpo em apreço. 
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Figura 11. Perfil esquemático da atual frente de lavra do pegmatito Várzea Torta. 

Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

  

4. ESTUDO DOS PEGMATITOS 

4.1. Introdução 

O presente resumo bibliográfico ajudará o leitor, principalmente aquele não 

familiarizado com a terminologia e com os sistemas usados na classificação dos pegmatitos, a 

compreender os próximos capítulos desta dissertação que é dedicado principalmente ao estudo 

do pegmatito Várzea Torta.  

Jahns (1955) define o termo pegmatito como sendo “rochas holocristalinas 

que apresentam pelo menos em parte uma granulação muito grosseira, contendo como 

maiores constituintes aqueles minerais encontrados tipicamente em rochas ígneas, mas com a 

característica de apresentarem extremas variações texturais, especialmente no que se refere 

ao tamanho dos grãos”. 

A sua composição essencial é muito semelhante à das rochas ígneas, 

principalmente às graníticas (Si, O, K, Al, Na, Ca), mas sua mineralogia pode se apresentar 

muito rica e complexa, com concentrações em minerais de Be, Li, B, Nb, Ta, Th, U, Zr, Sn, 

W, Y, terras raras, micas e pedras preciosas. 

Essa complexidade composicional revela condições geológicas raras e 

específicas, gerando grandes dificuldades ao se procurar generalizar ou se propor modelos 

genéticos e evolutivos para os pegmatitos. 

 

4.2. Classificação dos Corpos Pegmatíticos 

Existem diferentes maneiras de se classificar os corpos pegmatíticos, 

considerando critérios geoquímicos, texturais, estruturação interna, mineralogia, zoneamento, 

profundidade crustal, condições metamórficas e tamanho do corpo pegmatítico, ou ainda, por 

combinações destas. A seguir, de forma sucinta, encontram-se algumas propostas de 

classificação dos pegmatitos existentes na literatura especializada. 

Fersman (1931) distingue a existência de dois tipos de pegmatitos com 

características geoquímicas distintas: 

a) pegmatitos graníticos;  

b) pegmatitos nefelino-sienitos; 
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Johnston (1945) utilizando critérios texturais, as estruturas internas e a 

mineralogia presente nos pegmatitos, classifica-os em: 

a) pegmatitos homogêneos, aqueles com textura uniforme e cristais de pequena dimensão;  

b) pegmatitos heterogêneos, aqueles que apresentam zoneamento interno nítido, presença de 

cristais de grandes dimensões e ocorrência de minerais raros. 

Cameron et al. (1949) estudando os pegmatitos dos Estados Unidos, 

classificou-os em pegmatitos zonados e não zonados, utilizando critérios semelhantes aos de 

Johnston (1945). 

Ginzburg et al. (1979) levando em consideração a profundidade crustal e as 

condições metamórficas estabelecidas por Winkler (1967), classifica os corpos pegmatíticos 

nos seguintes tipos:  

1) formações pegmatíticas de pequena profundidade (1,5 a 3,5km) ou pegmatitos miarolíticos: 

constituem pegmatitos da parte superior de granitos epizonais intrudidos em rochas 

metamórficas de baixo grau, apresentando cavidades preenchidas por cristais de rocha, 

fluorita, berilo, topázio e outros; 

2) formações pegmatíticas de média profundidade (3,5 a 7,0km) ou pegmatitos a elementos 

raros: constituem corpos com mineralizações em Li, Rb, Cs, Ta, Be, Sn e Nb, preenchendo 

fraturas em rochas do fácies cordierita-anfibolito e gerados por fracionamentos de granitos 

diferenciados; 

3) formações pegmatíticas de grande profundidade (7,0 - 8,0 a 10,0 – 11,0km): são pegmatitos 

produtores de mica, encaixados em rochas metamórficas do fácies almandina-anfibolito, 

contendo poucas mineralizações de elementos raros; são pegmatitos gerados por anatexia; 

4) formações pegmatíticas de máxima profundidade (superiores a 11km): são corpos 

intrudidos em terrenos do fácies granulito em geral, não apresentam mineralizações 

econômicas, mas sempre contém mineralizações de alanita, monzonita e coríndon. Estes 

corpos pegmatíticos contém poucas mineralizações de metais raros. Também, são corpos 

gerados a partir de anatexia. 
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4.3. Teorias sobre a Gênese dos Corpos Pegmatíticos 

Existem várias teorias que procuram explicar a gênese dos corpos 

pegmatíticos. De forma geral, processos relacionados ao metassomatismo, recristalização, 

segregação e injeção, ou combinações entre esses processos estão relacionados direta ou 

indiretamente com a origem dos pegmatitos. 

Um apanhado das principais teorias propostas serão aqui sumarizadas 

tomando-se como base os trabalhos elaborados por Janhs (1955) e Cerny (1982) que podem 

ser divididas em três grupos de teorias:  

1) Teoria aquosa, que se subdivide em duas:  

a) secreção lateral;  

b) solução seletiva ou anatexia aquosa;  

2) Teoria ígnea, a qual advoga a formação dos pegmatitos a partir de:  

a) um magma viscoso (segregado ou injetado);  

b) um magma altamente fluído (segregado ou injetado);  

c) magma injetado, formado por anatexia;  

d) solução aquosa derivada de magma.  

3) Teoria metamórfica, que abrange as seguintes possibilidades: 

a) recristalização; 

b) anatexia ou paligênese;  

c) substituição ou secreção por fluídos magmáticos;  

d) substituição com secreção através da difusão de partículas ou diferenciação metamórfica. 

Após diversas discussões ao longo de décadas, as teorias relacionadas aos 

processos ígneos e metamórficos foram respaldadas com evidências de campo, fato não 

ocorrido com o conjunto das teorias aquosas. Houve, enfim, certo consenso de que os corpos 

pegmatíticos têm sua origem relacionados às fusões silicatadas, permanecendo o 

questionamento quanto a origem destas fusões:  

1) se originadas de intrusões graníticas, através de processos de fracionamento magmático; 

2) se originadas diretamente da anatexia de rochas metamórficas de alto grau;  
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4.4. Estruturação e Zoneamento dos Pegmatitos Complexos 

Os pegmatitos podem assumir qualquer forma geométrica. Entretanto, as 

formas mais comuns observadas em campo são do tipo lenticulares e tabulares. Suas 

dimensões mostram grandes variações, existindo pegmatitos centimétricos, métricos, 

decamétricos e, raramente, quilométricos. 

Os pegmatitos apresentam, em sua grande maioria, uma estrutura interna muito 

simples, seja do ponto de vista textural seja do ponto de vista mineralógico. Compõem-se 

basicamente de quartzo, feldspato e mica, distribuídos por todo o corpo. Entretanto, alguns 

corpos revelam uma estrutura interna bastante diferenciada com a presença de zonas mais ou 

menos concêntricas, exibindo texturas diferentes entre si pelo enriquecimento de minerais 

acessórios (minerais de Be, Th, U, W, etc.) ou pela quantidade relativa dos minerais 

essenciais (quartzo-mica-feldspato). 

O modelo de zoneamento descrito a seguir representa apenas uma idealização e 

nem sempre corresponde ao que é visto em campo. Entretanto ele é válido para os pegmatitos 

da Província Borborema. 

 

Zona de Borda ou Zona I: devido ao seu caráter transicional é de difícil reconhecimento, mas 

em geral apresenta alguns centímetros de espessura, exibe textura tipicamente aplítica e é 

constituída quase que exclusivamente de feldspato, quartzo e muscovita. Por vezes, podem 

ocorrer minerais de granada, turmalina e outros minerais acessórios. Frequentemente ocorre o 

fenômeno da turmalinização caracterizado pela presença de afrisita. 

 

Zona de Parede ou Zona II: em muitos pegmatitos esta zona ocorre bem desenvolvida, com 

textura grosseira, constituída essencialmente pelos mesmos minerais da zona I, mas em 

diferentes proporções. Apresentam ainda plagioclásio, pertita e, subordinadamente, turmalina, 

biotita, apatita, berilo, granada e raramente constituintes metálicos sem expressão econômica. 

Geralmente os minerais viáveis sob o ponto de vista econômico são mica e berilo. 

 

Zona Intermediária ou Zona III: na maioria dos casos, esta zona é notável por sua variedade 

mineralógica e tamanho dos cristais que podem ser gigantes. Entretanto, muitos pegmatitos 

passam da zona I ou da zona II diretamente para o núcleo. É na zona III que estão 

concentrados os minerais de U, Th, Li, Be, Ta, Nb, terras raras, etc. Sua mineralogia 

dominante é também composta essencialmente por quartzo, feldspato e micas. Os pegmatitos 

que apresentam essa zona são obviamente os de maior interesse econômico.  
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Núcleo ou Zona IV: constitui-se de uma sólida massa de quartzo leitoso, podendo conter ainda 

grandes cristais de feldspato, quartzo, espodumênio, berilo e turmalina. Em alguns casos, o 

pegmatito pode apresentar vários núcleos de quartzo, sob a forma de bolsões disseminados ao 

longo do eixo central. 

 

Zona de Substituição – Discutida a seguir. 

 

4.4.1. Zona de Substituição 

A expressão “replacement body units” foi proposta por Cameron et al. (1949) 

para descrever as feições pós-cristalização dos pegmatitos americanos. Estas unidades são 

compostas por uma mistura de albita sacaroidal e na forma de ripas, muscovita esverdeada e 

quartzo. Estes corpos ocorrem geralmente no contato entre a zona III e o núcleo de quartzo. 

Frequentemente eles ocorrem na forma de bolsões de dimensões métricas a decimétricas.   

Aparentemente os minerais desta zona são formados por substituição 

metassomática e este assunto tem gerado muita polêmica entre os especialistas, 

principalmente no que se refere à fonte, à natureza, ao tempo de desenvolvimento e à 

importância dessas soluções mineralizadoras. 

Jahns (1955) afirma que os processos de substituição dos minerais nos 

pegmatitos se devem principalmente a: 

1) líquidos residuais de composições variáveis;  

2) vapores condensados provenientes do líquido residual submetido a ebulição ressurgente; 

3) soluções hidrotermais formadas diretamente do líquido residual;  

4) soluções hidrotermais imiscíveis com o líquido residual; 

5) soluções gasosas derivadas de fontes externas do corpo pegmatítico.  

Recentemente, Jahns (1982) fez uma compilação de vários trabalhos que 

mostravam que o processo de substituição envolve, preferencialmente, os minerais pertita, 

muscovita e espodumênio. Esclarece que a ocorrência desses processos de substituição, 

geralmente está associada ao núcleo e, quando ocorre nas “conchas” dos pegmatitos ficam 

limitadas às suas partes inferiores, preferencialmente ao longo do contato dessa zona com o 

núcleo. 
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Segundo Ginzburg (1979) a evolução geoquímica de um pegmatito é um 

processo bastante complexo e envolveria mais de um estágio de substituição. O citado autor, 

tomando por base a associação paragenética e a composição química de gerações de minerais, 

verificou que o plagioclásio é substituído pela microclina e esta pelo espodumênio; o 

feldspato potássico é substituído por quartzo e muscovita, o que resulta num processo de 

albitização, que é seguido por graisenficação e lepidolitização. 

Ainda segundo Ginzburg (1979) toda variação de minerais é causada 

principalmente pela presença de elementos tais como Na, Ca, K, Li, H2O e F. O autor sugeriu 

os seguintes estágios que levariam ao gradual enriquecimento de álcalis (Figura 12): 

a) estágio calco-sódico (plagioclásio); 

b) potássico (microclínio); 

c) lítico (espodumênio); 

d) sódico (albítico); 

e) potássico tardio (muscovita); 

f) lítico-potássico tardio (lepidolita); 

É interessante observar que a substituição de um estágio por outro é resultante 

da alteração da atividade alcalina envolvendo a instabilidade de alguns minerais formadores 

de rochas com sua consequente substituição. Ao término dos estágios supracitados segue-se 

um período durante o qual pode ocorrer circulação aquosa ao longo de fissuras. Assim, vários 

elementos químicos são retirados dos minerais anteriormente formados e, nas paredes onde 

passam as soluções, há formação de drusas e cristais de vários minerais como quartzo, 

adularia, albita, calcita e zeólitas (chabasita e heulandita). 

Em suma, a evolução dos pegmatitos complexos envolveria, segundo   

Ginzburg (1979), é uma sequência de estágios metassomáticos com enriquecimento gradual 

no teor de álcalis encerrando-se com um processo metassomático tardio graças à circulação de 

soluções aquosas ao longo de fissuras. Portanto, a cristalização dos pegmatitos evoluiria 

devido a numerosos fenômenos metassomáticos, e não apenas a um processo de cristalização 

fracionada no sentido estrito do termo. 
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4.5. Gênese e Geoquímica do Zoneamento Primário 

 Segundo Ginzburg (1979) um dos problemas sempre abordado no estudo dos 

pegmatitos é a questão da origem do zoneamento primário. Existem algumas hipóteses que  

tentam  explicar a origem  deste  zoneamento. Uma delas diz que o desenvolvimento do 

zoneamento em camadas concêntricas em torno do núcleo deve-se a cristalização diferencial 

da fusão pegmatítica in loco. O líquido pegmatítico seria injetado numa “câmara magmática”, 

onde teria início uma recristalização fracionada começando pelas bordas e dirigindo-se em 

direção ao centro do corpo.  

Outra teoria tentar explicar o zoneamento primário como sendo resultante da 

deposição sucessiva em um sistema aberto, com oscilações nas condições de pressão, 

temperatura e composição das soluções, causando deposição de camadas que, com a 

continuidade do processo, gerariam as zonas de composições e texturas variadas. 

Dentre os vários modelos para explicar a origem do zoneamento destaca-se o 

trabalho de Uebel (1977) que considerou a formação da zonação nos corpos pegmatíticos a 

partir da cristalização de duas unidades petrogenéticas, sendo essas unidades geradas por 

diferentes mecanismos de cristalização dos quais resultam as seguintes características para os 

pegmatitos que Uebel (1977) classificou como sub-verticais e sub-horizontais. Começando 

pelos sub-verticais, temos: 

a) uma cristalização progressiva avançando das margens dos pegmatitos para o interior que 

procede a partir de um substrato sólido (parede das rochas encaixantes) e exibe uma frente de 

crescimento homogêneo. Esta unidade é chamada de “concha ou envoltório do pegmatito”; 

b) uma cristalização não orientada com cristais em crescimento suspenso no meio parental, 

avançando das margens dos pegmatitos para o interior a partir das paredes da encaixante e 

mostrando uma frente de crescimento homogêneo, também designado por aquele autor de 

“concha ou envoltório” do pegmatito;  

c) uma cristalização não orientada com cristais em crescimento suspenso no meio parental, ou 

núcleo do pegmatito.  

No que diz respeito aos sub-horizontais (Figura 13), as formas são totalmente 

dependentes do tipo de rocha encaixante. O zoneamento nestes pegmatitos depende de sua  

espessura, onde  os  veios  de  menor  espessura  possuem  menor zoneamento. Em alguns 

casos, apresentam um zoneamento assimétrico bem definido entre o teto e a base. 
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Figura 12. Evolução dos processos metassomáticos durante a cristalização dos pegmatitos. 
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Fonte: Ginzburg, 1979. 
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                     Figura 13. Esquema de um pegmatito sub-horizontal. 

 

                     Fonte: Uebel, 1977. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

  

Segundo Correia Neves (1985), a morfologia dos pegmatitos sugere que esses 

corpos foram gerados por cristalização fracionada dentro de sistemas restritos. Em assim 

sendo, e considerando as relações cristaloquímicas existentes entre os elementos potássio (K), 

rubídio (Rb) e bário (Ba), então o teor de Rb deve enriquecer na estrutura dos feldspatos e 

micas tardias e o teor em bário deve diminuir nas mesmas fases à medida que a cristalização 

fracionada se processa. De fato tem-se notado que na maioria dos pegmatitos o teor em Rb 

nos feldspatos das zonas pegmatíticas mais exteriores é francamente inferior ao das zonas 

mais interiores. 

Também com o Ba se verifica, genericamente, que ele existe em maior 

quantidade nos feldspatos pertíticos das zonas mais exteriores, quando comparados com os 

das zonas mais internas. Contudo, o padrão de variação do Ba não é tão regular quanto o do 

Rb.  Como o comportamento geoquímico do Rb e Ba não é fruto do acaso, é razoável supor 

como uma consequência da gênese (dos pegmatitos graníticos zonados) por cristalização 

fracionada. 

Com relação ao elemento Cs, Lopes Nunes (1973) verificou que os teores deste 

elemento são geralmente mais altos nos feldspatos das zonas interiores dos pegmatitos, 

quando comparados com os das zonas mais exteriores. Levando em consideração às 

características iônicas do Cs
+
 e do K

+
, este comportamento é o esperado pois o raio iônico do 

Cs
+ 

é muito maior do que o K
+
.  

Tal como se verifica com os feldspatos potássicos, também as micas são fases 

adequadas para seguir as tendências de diferenciação pegmatítica. Do ponto de vista 

geoquímico tem-se verificado que os teores de Li, Rb e Cs das micas aumentam drasticamente  

quando se passa das muscovitas da zona de borda ou da zona intermediária do pegmatito para 

as micas ricas em Li dos corpos de substituição. Não só se verifica um acentuado acréscimo 

nos teores absolutos de Li, Rb e Cs à medida em que a mica é mais tardia, como também os 

valores das relações K/Rb e K/Cs diminuem claramente. Exemplos desta tendência podem ser 

encontrados no trabalho de Lopes Nunes (1973) que estudou muitos pegmatitos em 

Moçambique.  

Por fim, das zonas exteriores para as mais internas e para os corpos de 

substituição, também se verifica, em geral, uma acentuada diminuição no teor de Fe nas 

micas, acompanhado por um acentuado aumento no teor de Mn.   
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Com relação a metalogênese dos pegmatitos graníticos e ainda segundo 

Correia Neves (1985), é possível obter informações sobre a potencialidade econômica de tais 

corpos usando como indicadores os elementos Ba, Rb, Cs e Li, já que estes elementos entram 

com facilidade na estrutura dos feldspatos pertíticos e das micas. Também podem ser usadas 

com o mesmo objetivo as relações K/Rb, K/Cs, K/Ba, Rb/Ba e outras. 

 

4.6. Granitos Férteis e Pegmatitos Geneticamente Relacionados 

O presente tópico é particularmente importante para a defesa da hipótese que 

será formulada no próximo capítulo no que diz respeito à relação genética entre os pegmatitos 

e os granitos da área mapeada na pesquisa.  

Cerny (1991) estudou detalhadamente duas dezenas de granitos férteis e 

pegmatitos associados e propôs para eles uma classificação que considerava o posicionamento 

tectônico desses corpos (com relação a um evento orogênico discreto) e suas assinaturas 

geoquímicas, classificando-os de sistemas LCT (de Li, Cs, Ta) e sistemas NYF (de Nb, Y e 

F). 

Os granitos-pegmatitos estudados eram supersaturados em sílica. Os índices 

A/CNK e A/NK (A=Al2O3; C=CaO; N=Na2O e K=K2O) foram usados para subdividir os 

sistemas em peraluminosos (A/CNK>1), subaluminosos (A/CNK~1), metaluminosos 

(A/CNK<1 e A/NK>1), subalcalinos (A/NK>1) e peralcalinos (A/NK<1). Em relação ao 

emplacement, o termo orogênico tardio foi usado para granitos posicionados durante os 20 Ma 

após o pico da orogenia. Os granitos posicionados entre 20 e 120 Ma após o último evento 

orogênico foram classificados de pós-orogênicos. Aqueles que pós-datavam o último evento 

em mais de 120 Ma foram denominados de anorogênicos.  

Cerny (1991) mostrou que dos 20 sistemas estudados, os peraluminosos eram 

sin a tardi orogênicos e pós-orogênicos. Os sistemas dominantemente metaluminosos eram 

também mais ou menos distribuídos nas três categorias. Cerny (1991) verificou ainda que a 

correlação entre filiação tectônica e assinatura geoquímica dos elementos raros não era 

rigidamente definida, embora em termos gerais tenha observado uma tendência dos sistemas 

LCT(s) serem sin a tardi orogênicos e os sistemas NYF(s) serem pós-orogênicos a 

anorogênicos. 
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Principais Características dos Sistemas LCT(s): são sistemas granitos-pegmatitos com a 

associação dos elementos raros Li, Rb, Be, Sn, Nb<Ta, B, P e F. Muitos desses elementos 

raros são altamente voláteis e facilmente mobilizados na forma de diferentes complexos e/ou 

atuam como fluxos abaixando o liquidus e solidus na fusão e recristalização de magmas. 

Assim, é possível que estes elementos estejam concentrados nos primeiros fundidos derivados 

de litologias progressivamente metamorfizadas sob condições relativamente hidratadas.  

London (1995) comenta que a tendência da família LCT para conter elevadas 

concentrações de F, B e P se deve aos seguintes fatores: 

1) Enriquecimento desses elementos na fonte (F nas micas; B nas turmalinas e P na apatita); 

2) alta solubilidade do F, B e P nos fundidos; 

3) dissolução incongruente da turmalina e biotita no magma; 

4) alta solubilidade da apatita nos magmas peraluminosos; 

5) coeficientes de partição relativamente pequeno para o F entre a biotita e magmas 

peraluminosos.  

O aumento desses componentes de fluxo conduz a um decréscimo no conteúdo 

de sílica no magma e a uma maior solubilidade da água no mesmo. Todos estes fatores 

aumentam a solubilidade dos elementos incompatíveis, especialmente os HFSE (elementos de 

raio iônico pequeno e carga elevada) no magma. Assim como o P e o F, os HFSE particionam 

para o líquido magmático com ralação ao vapor, sugerindo que para os depósitos das suítes 

LCT(s), o processo necessário seja o de uma cristalização fracionada na ausência de uma fase 

vapor. No que diz respeito especificamente aos pegmatitos do sistema LCT, eles são ricos nos 

elementos mencionados no início do presente item, mas possuem teores de Ti, Zr, Y e ETR 

muito baixos. 

Sequências de metapelitos e metaturbiditos têm sido tradicionalmente 

consideradas como os únicos protólitos, em níveis profundos dos sistemas  LCT(s) devido  ao  

relativo enriquecimento dos elementos deste sistema. Também tem sido provado que os 

granitos férteis do sistema LCT são derivados da fusão de uma mistura de litotipos do 

embasamento com rochas supracrustais, apresentando geoquímica intermediária 

homogeneizada ou mostrando diversas origens a partir de plútons individuais dentro de uma 

única área. 
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Todos estes aspectos anteriormente citados sugerem que os sistemas LCT(s) 

evoluem relativamente cedo nos eventos orogênicos, concentrando facilmente componentes 

móveis em ambientes relativamente ricos em fluidos de primeira geração de fundidos. No 

entanto, os sistemas LCT(s) pós-orogênicos e anorogênicos relacionados com falhas também 

são interpretados como formados de fontes não depletadas dentro das partes inferiores da 

crosta mais espessa, sujeita a domínio termal e/ou aquecimento friccional e introdução de 

fluido.  

 

Principais Características dos Sistemas NYF(s): são ricos nos elementos Nb>Ta, Y, ETR, Sc, 

Ti, Zr, Be, Th, U e F. Em contraste ao apresentado pelo sistema LCT, a interpretação das 

suítes granito-pegmatitos do tipo NYF é muito mais difícil. As principais variáveis que 

interferem sobre a gênese destas suítes são: 

a) a química grandemente metaluminosa (tendendo para subalcalina, raramente peralcalina); 

b) posicionamento intermediário a raso (até subvulcânico); 

c) empobrecimento na maioria dos elementos voláteis, incluindo H2O; 

d) aspectos mineralógicos e texturais indicativos de condições relativamente anidras de 

cristalização magmática primária; 

As razões iniciais 
87

Sr/
86

Sr são geralmente baixas enquadrando-se na margem 

superior de intervalo de crescimento do manto. A assinatura NYF corresponde àquela dos 

granitos tipo A, sendo que o F parece ser o principal elemento volátil. 

A interpretação clássica é de que a formação de uma suíte desta natureza 

requer um segundo evento de fusão da crosta média a inferior, de litologias submetidas a altas 

pressões, desidratadas e, geralmente, empobrecidas durante um episódio anatético precedente. 

O calor requerido para esta segunda fusão é geralmente considerado como 

procedente de fundidos basálticos derivados do manto que estão frequentemente presentes 

como membros gabróicos de suítes bimodais. Outra hipótese considerada para explicar a 

formação de tais suítes é a da diferenciação direta de magmas basaltos recém-derivados do 

manto.  

Cerny (1991) sintetiza o tema sugerindo três possíveis modos de formação para 

os sistemas NYF(s), colocando-os na seguinte ordem de probabilidade: 

1) anatexia de litologias de grau granulito depletadas parece ser o processo mais provável para 

geração de granitos tipo A, férteis, portadores de elementos NYF; 

2) a anatexia de litologias juvenis com curto  tempo  de  residência  crustal  é  uma  segunda  

alternativa; 
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3) diferenciação direta de magmas tipo NYF a partir de magmas derivados do manto; este 

seria o processo menos provável, já que neste caso condições de enriquecimento em álcalis 

muito específicas seriam requisitadas. Todos estes três modelos apresentados operariam em 

ambiente de formação pós-orogênico e anorogênico, em regimes extensionais. 

Contrariando as ideias de Cerny (1991), Creaser et al. (1991) defende que a 

origem dos granitos tipo A não pode estar ligada a uma fonte residual (granulito depletado) 

para gerar fundidos com os elementos maiores da associação NYF e sugere um modelo 

alternativo envolvendo fusão de rochas crustais ígneas de composição tonalítica a 

granodiorítica. 

 

Principais Características do Sistema Misto NYF + LCT: em todos os exemplos com 

misturas dos tipos NYF+LCT, esta última assembleia é quase negligenciável em relação à 

assinatura NYF, a qual é dominante na escala de todo o sistema granito-pegmatito. Contudo, 

minerais do sistema LCT podem se tornar proeminentes e até dominantes dentro de alguns 

poucos corpos pegmatíticos individuais que mostram um fracionamento máximo de álcalis 

raros dentro de seus grupos cogenéticos. 

Se a hipótese de um modelo anatético de crosta juvenil depletada for aventada 

para explicar a predominância do componente NYF, então é possível considerar três 

interpretações para o sistema misturado:  

a) a crosta teria sido parcialmente empobrecida (WHALEN et al., 1987); 

b) a anatexia teria afetado um conjunto de protólitos empobrecidos e não empobrecidos 

(WHALEN et al., 1987); 

c) um magma puro NYF formado a partir de crosta empobrecida torna-se-ia contaminado pela 

digestão de litologias não empobrecidas (BERGSTOL & JUVE, 1988). 

É difícil ajustar uma das três possibilidades discutidas no parágrafo anterior a 

um caso específico de mistura dos sistemas NYF+LCT. Considerando as incertezas no que 

diz respeito à origem da assinatura NYF isolada, qualquer tentativa de estabelecer a origem da 

mistura NYF-LTC é especulativa. 
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4.7. Províncias Pegmatíticas Brasileiras 

As ocorrências de pegmatitos no Brasil foram classificadas por Paiva (1946) 

em três províncias: 

a) Província Meridional: abrange os pegmatitos localizados na região de Paranapiacaba e 

alto do Vale do Paraíba; 

b) Província Oriental: abrange a região leste de Minas Gerais e sul da Bahia, sendo 

considerada a maior província pegmatítica brasileira;  

c) Província Nordestina (ou Borborema): abrange os estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Ceará, sendo atualmente dividida em: 

i) Sub-província Oriental (ou Seridó) composta pelos estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco;  

ii) Sub-província do Ceará (ou Ocidental), que abrange o estado homônimo. 

 

4.7.1. Sub-Província Pegmatítica do Ceará 

Esta sub-província compõe-se de seis distritos pegmatíticos: Solonópole-

Quixeramobim, Cristais-Russas, Itapiúna, Icó-Iracema, Parambu e Pentecoste                 

(Figura 14). De maior importância econômica são os distritos de Solonópole-Quixeramobim e 

Cristais-Russas. Em geral, os pegmatitos dessas duas sub-províncias possuem composição 

granítica e encontram-se encaixados em gnaisses, migmatitos ou granitos, tendo dimensões 

sempre inferiores aos pegmatitos da parte oriental da Província Borborema.  

Segundo observado por Marques Junior (1992), identificam-se variações 

mineralógicas quantitativas e qualitativas entre os distritos pegmatíticos, resultantes dos 

processos geoquímicos envolvidos durante a fase de mineralização dos corpos. Desta forma, 

no distrito de Solonópole-Quixeramobim concentram-se pegmatitos lítio-berilo-turmaliníferos 

e tantalita-estaníferos; no distrito de Cristais-Russas os pegmatitos são essencialmente lítio-

berilo-tantalíferos e no distrito de Itapiúna ocorrem predominantemente pegmatitos lítio-

berilo-estaníferos. 
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Figura 14. Mapa de localização geográfica dos distritos pegmatíticos do Ceará.  

Destaque em azul para a área mapeada. 
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Fonte: modificado de Souza, 1985.  
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4.7.2. Distrito Pegmatítico de Solonópole-Quixeramobim 

Os primeiros trabalhos de prospecção em pegmatitos no Estado do Ceará 

desenvolveram-se na região de Solonópole-Quixeramobim durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando pesquisadores americanos vieram em busca de minerais estratégicos para os 

Estados Unidos. Desde então, as pesquisas e a procura por minérios têm oscilado em função 

dos preços praticados pelo mercado internacional. 

Ainda durante o período de guerra, Johnston (1945) referiu-se a pegmatitos 

portadores de ambligonita, berilo e tantalita no estado do Ceará. Ressaltou a existência de 

duas regiões principais de ocorrência: Quixeramobim-Solonópole e Cristais-Cascavel.  

Barbosa (1982) realizou o estudo e a descrição de 31 corpos pegmatitos da 

região de Solonópole, descrevendo-os em detalhes quanto à sua forma, relação com as rochas 

encaixantes, zoneamento interno e as mineralizações associadas. 

Sousa (1985) divide o distrito pegmatítico Solonópole-Quixeramobim em 

cinco campos, tomando a mineralogia acessória como critério para esta divisão                

(Tabela 2 e Figura 15). Constatou que há uma zonação na mineralogia acessória de sul 

(Solonópole) para norte (Quixeramobim), da seguinte forma: a sul as concentrações 

mineralógicas são: ambligonita + tantalita + berilo; ambligonita + espodumênio + tantalita +  

berilo ou berilo + mica + ambligonita; à norte, são mica + albita + berilo + turmalinas, 

ocorrendo variedades gemológicas nas turmalinas e berilos. 

 

Tabela 2. Campos pegmatíticos do distrito de Solonópole-Quixeramobim e sua mineralogia. 

Fonte: Souza, 1985. 

 

 

Campos Pegmatíticos Municípios Minerais de Importância Econômica 

Campo 1: 

Nova Floresta – Feiticeiro 

Jaguaribe cassiterita e tantalita 

Campo 2: 

Nordeste de Solonópole 

Solonópole ambligonita, espodumênio, berilo, tantalita e 

fluorita 

Campo 3: 

Oeste e Noroeste de Solonópole 

Solonópole ambliogonita, espodumênio, berilo e tantalita 

Campo 4: 

Berilândia – Caranubinha 

Quixeramobim berilo e turmalinas gemológicas 

Campo 5: 

Rinaré – Banabuiú 

Quixeramobim – 

Quixadá 

berilo e turmalinas gemológicas 
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Figura 15. Campos pegmatíticos do distrito de Solonópole-Quixeramobim.  
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Marques Junior (1992) faz um estudo pormenorizado do Campo Pegmatítico 

de Berilândia-Carnaubinha destacando posicionamento, mineralizações, controle litológico, 

filiação genética e geoquímica dos corpos pegmatíticos daquela região. Segundo o citado 

autor, no Campo Pegmatítico de Berilândia existem dois grupos de rochas pegmatíticas que 

são oriundas de gêneses magmáticas diferentes: os corpos homogêneos são estéreis e 

geneticamente filiados aos granitos, enquanto que os corpos complexos são zonados, 

metassomatizados e mineralizados em elementos raros, sendo oriundos diretamente da 

anatexia dos litotipos do embasamento. 

 

4.7.3. Pegmatitos do Campo 3 do  Distrito de Solonópole-Quixeramobim 

O Campo 3 de Souza (1985) localiza-se a Oeste da sede do município de 

Solonópole e nele encontra-se os pegmatitos Várzea Torta (objeto principal da presente 

pesquisa), Bom Jesus, Alto do Mineiro, Carneiro, Alfredo e Isidoro. Estes pegmatitos são 

aparentemente do tipo granítico e apresentam dimensões decamétricas, não formando grandes 

altos topográficos. 

São geralmente discordantes em relação à foliação regional que tem direção 

variando em torno de N-S. Os minerais essenciais destes pegmatitos são quartzo, feldspato, 

micas (biotita, muscovita e, mais raramente, lepidolita) e afrisita. Os principais minerais de 

interesse econômico são berilo, cassiterita, ambligonita, espodumênio, tantalita-columbita e 

turmalinas coradas.      

Nesta pesquisa foram examinados alguns pegmatitos do Campo 3. O próximo 

capítulo aborda as relações de campo desses pegmatitos com os granitos encaixantes da área 

mapeada. O Capítulo 5 discute ainda se existe uma possível relação genética entre estes 

granitos e o pegmatito Várzea Torta. É também discutido um modelo de evolução para este 

pegmatito e a sua caracterização sob o ponto de vista metalogenético. 
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5. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS LITOGEOQUÍMICOS 

5.1. Introdução 

Como já citado no item 1.4, oito amostras de granitos, sete de feldspatos, seis 

de muscovita e uma de muscovita-biotita xisto foram selecionadas para análise química.            

As amostras de feldspatos e muscovita foram coletadas nas diversas zonas do Pegmatito 

Várzea Torta.  

Para fins de amostragem, as zonas identificadas no pegmatito Várzea Torta 

foram assim denominadas: zona de borda externa (ZBE), zona de borda interna (ZBI), zona 

de parede externa (ZPE), zona de parede intermediária (ZPint), zona de parede interna (ZPI), 

zona III (Z-3) e zona de substituição (ZS). De todas as zonas, exceto a Z-3, foram coletadas 

ou separadas amostras de muscovita e k-feldspato para análise. Como a Z-3 não tinha 

praticamente muscovita, dela foi analisada apenas uma amostra de k-feldspato. 

 

5.2. Relações entre os Muscovita-Biotita Granitos e os Muscovita Granitos 

Como já citado anteriormente, muscovita-biotita granitos e muscovita granitos 

ocorrem na área mapeada. Os muscovita-biotita granitos são muito mais abundantes e o 

contato destes litotipos com os muscovita granitos são sempre gradativos. Em muitos locais é 

possível identificar estes dois grupos de granitos num mesmo afloramento ou em nível de 

amostra de mão.  

As observações microscópicas mostram que uma parte da muscovita presente 

nos dois grupos é primária enquanto que a outra parte é produto da alteração da biotita. 

Portanto, tem-se originalmente um albita granito (An<5% nos plagioclásios) a duas micas   

proveniente da anatexia de rochas supracrustais, embora não se possa descartar a contribuição 

dada pela fusão das rochas do embasamento na constituição do magma que gerou tais 

granitos.  

Estas observações permitem que se avente algumas hipóteses para explicar esta 

relação espacial tão estreita entre estes dois grupos de granitos. São elas: a) mistura de 

magmas; b) os dois grupos extremos representariam os produtos de uma cristalização 

fracionada e c) o muscovita granito teria se originado através do metassomatismo do 

muscovita-biotita granito. O fato de parte da muscovita ser produto da  alteração da biotita, 

favorece a terceira hipótese.  
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Considerando as fórmulas estruturais das muscovitas e biotitas obtidas a partir 

da análise por microssonda e que a alteração da biotita para a muscovita ocorreu num sistema 

aberto, a reação que melhor sintetiza esta transformação é a seguinte: 

 

[K1, 987 Na0,041] [Mg 2,097 Fe2,813] [Al 2,287 Ti 0, 171] [Si 5,713 Al 2,287 O20] [OH]4 + 1/2 SiO2 + 2H
+ 

+ 3/2 O2                      [K1,801  Na0,086] [Al3,681 Fe 0,176 Mg 0,189 Ti 0,102] [Si 6,215 Al 1,785 O20] 

[OH]4 + K
+
 + Mg 

++
  +  Fe2,637  O3,183  +  H2O     

 

5.3. Classificação Geoquímica dos Granitos – O Sistema LCT 

Os “granitos” analisados possuem um conteúdo de sílica entre 65,8 a 69,0%, o 

que permite classificá-los, sob o ponto de vista do conteúdo de SiO2, de granodioritos          

(Tabela 3). Entretanto, por se tratarem de litotipos cujo plagioclásio é a albita com um 

conteúdo na molécula de anortita geralmente inferior a 5%, eles podem ser classificados de 

“albita granitos” (latu sensu), embora algumas amostras, aquelas contendo granada, 

apresentem uma composição trondhjemítica no diagrama normativo de Barker (1979)               

(Gráfico 1). 

No diagrama de Maniar & Piccoli (1989) (Gráfico 2) e no de Loiselle & Wones 

(1979), (Gráfico 3), respectivamente, os granitos analisados são peraluminosos.  

Considerando agora a classificação de Cerny (1991) para os sistemas granitos-

pegmatitos (abordado no Capítulo 4), concluímos que os granitos mapeados mais o pegmatito 

Várzea Torta apresentam diversas característica do que o citado autor classificou de Sistema 

LCT. 
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Gráfico 1. Classificação normativa das rochas graníticas da área mapeada, 

segundo Barker (1979), modificado de O’Connor (1965). A maioria das 

amostras analisadas plota no campo dos granitos, exceto aquelas de 

muscovita granitos com granada, de composição trondhjemítica.  

muscovita-biotita granitos (     ) 

muscovita granitos (      ) 

muscovita granitos com granada (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

London (1995) comenta a tendência da família LCT para conter elevadas 

concentrações de F, B e P e que o aumento desses componentes de fluxo conduz a um 

decréscimo no conteúdo de sílica do magma e a uma maior solubilidade da água no mesmo. 

Também tem sido provado que os granitos férteis do sistema LCT são derivados de uma 

mistura de litotipos do embasamento com rochas supracrustais, apresentando geoquímica 

intermediária homogeneizada ou mostrando diversas origens a partir de plútons individuais 

dentro de uma única área. Todos estes aspectos sugerem que o sistema LCT evolui 

relativamente cedo nos eventos orogênicos, concentrando facilmente componentes móveis em 

ambientes relativamente ricos em fluidos de primeira geração de fundidos. 
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Analisando agora o sistema granitos mapeados mais o pegmatito Várzea Torta, 

constatamos as seguintes semelhanças com o sistema LCT descrito no parágrafo anterior:       

a) os granitos analisados são peraluminosos (Gráficos 2 e 3);  

b) a maioria das amostras analisadas plotam no campo dos granitos sincolisionais de arco 

vulcânico, em diversos diagramas discriminantes de ambiente tectônico (Gráficos 4 A, B e 5); 

c) uma grande concentração de F e B ocorre nos granitos e no pegmatito Várzea Torta, com 

um aumento considerável na concentração desses dois elementos no citado pegmatito; 

d) o elevado conteúdo desses dois componentes de fluxo teria diminuído o teor de SiO2 do 

magma que originou os granitos da área pesquisada, o que justificaria o baixo teor de sílica 

(em torno de 69%) para tais granitos; 

e) os granitos pesquisados são provavelmente derivados da fusão da sequência supracrustal 

(Grupo Ceará) mais litotipos do embasamento. A fusão dessa mistura gera granitos férteis. 

Isto é sugerido pela presença de enclaves de litotipos para- e ortoderivados inseridos nos 

granitos e pela presença de restitos ricos em biotita e granada em contato direto com esses 

granitos (Figura 6). 
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Gráfico 2. Diagrama de caracterização serial para as rochas 

graníticas da área estudada, segundo Maniar & Piccoli (1989). 
muscovita-biotita granitos (     );  

muscovita granitos (      ) 

muscovita granitos com granada (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

 

Gráfico 3.  Diagrama de Loiselle & Wones (1979).  

Observa-se que todas as amostras plotam no campo dos 

granitos peraluminosos. 
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muscovita granitos (      ) 

muscovita granitos com granada (      ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 
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Gráfico 4. Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos 

para granitos, segundo Pearce et. al. (1984). 

A)As amostras da área mapeada plotam no campo dos granitos 

sincolisionais de arco vulcânico;  

B)A maioria das amostras plotam no campo dos granitos 

sincolisionais. 

muscovita-biotita granitos (    ) 

muscovita granitos (     ) 

muscovita granitos com granada (      ). 

 

 

Fonte: autor. 
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Gráfico 5. Diagrama discriminante de ambiente tectônico para 

granitos, segundo Pearce et al. (1984).  

Observa-se que a maioria das amostras de rochas graníticas da área 

pesquisada plota no campo dos granitos sincolisionais.  
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Fonte: autor. 
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5.4. Evolução Interna do Pegmatito Várzea Torta 

Como visto no Capítulo 4, num pegmatito gerado principalmente por 

cristalização fracionada dentro de um sistema restrito, o teor de Rb deve enriquecer na 

estrutura dos feldspatos e micas tardias e o teor em bário deve diminuir nas mesmas fases à 

medida que a cristalização fracionada se processa.  

Com relação ao Cs, os teores deste elemento são geralmente mais altos nos 

feldspatos das zonas interiores dos pegmatitos, quando comparados com os das zonas mais 

exteriores. As micas são também fases adequadas para seguir as tendências de diferenciação 

pegmatítica. Tem-se verificado que os teores de Li, Rb e Cs das micas aumentam 

drasticamente, quando se passa das muscovitas da zona de borda ou da zona intermediária do 

pegmatito para as micas ricas em Li dos corpos de substituição. Não só se verifica um 

acentuado acréscimo nos teores absolutos de Li, Rb e Cs à medida que a mica é mais tardia, 

como também os valores das relações Rb/K (MASON, 1971) e K/Cs diminuem claramente. 

Observando os resultados das análises químicas para os minerais 

supramencionados, coletados nas diversas zonas do pegmatito Várzea Torta (Tabela 3), 

constatamos que: 

a) a partir da zona de borda interna, o teor de Rb cresce na estrutura dos feldspatos e micas 

tardias;  

b) o teor de Ba diminui nessas fases na mesma direção, ou seja, da zona de borda para as 

zonas mais internas do corpo. O comportamento do Ba (quanto o do Rb) sugere uma 

cristalização fracionada dentro de um sistema restrito; 

c) considerando agora apenas os feldspatos, os teores de Cs aumentam em direção à zona de 

parede intermediária (onde mostra um pico no valor de 170ppm), cai para um valor de 94ppm 

na zona de parede interna e daí sobe novamente até a zona intermediária, fugindo um pouco 

do padrão de distribuição esperado para o caso de uma cristalização fracionada, que é o de um 

aumento crescente em direção às zonas mais internas; 

d) o teor de Li das micas apresenta um padrão que não se enquadra naquele citado no 

parágrafo anterior (valores crescentes em direção ao corpo de substituição), ora aumentando, 

ora diminuindo;  

e) os valores das razões Rb/K e K/Cs são aleatórios em direção às micas mais tardias e este 

fato é indicativo de que provavelmente mais de um estágio de metassomatismo, dentre 

aqueles enumerados por Ginzburg (1979) (Figura 12), obliteraram a assinatura geoquímica 

primária característica do processo de cristalização fracionada, principalmente no que diz 

respeito a remobilização do K.  
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Tabela 3. Distribuição de elementos nos k-feldspatos (KF) e muscovitas (MUSC.) coletadas nas 

diversas zonas do pegmatito Várzea Torta. Valores em ppm. 

 

Amostra Mineral K  Rb  Li  Cs  Ba K/Cs Rb/K 

ZBE KF 25000 972 412 49 518 510,2 0,0388 

ZBI KF 18000 920 290 92 170 195,6 0,0511 

ZPE KF 28000 950 121 85 96 329,4 0,0339 

ZPint KF 19000 1172 119 170 85 111,7 0,0616 

ZPI KF 64000 1570 120 94 81 680,8 0,0245 

Z-3 KF 92000 - 11 149 97 617,4 - 

ZS KF 76000 4694 8 138 71 550,7 0,0617 

ZBE MUSC. 81000 - 241 - 192 - - 

ZBI MUSC. 24000 1032 108 57 468 421,0 0,0430 

ZPE MUSC. 53000 2255 186 62 176 854,8 0,0425 

ZPint MUSC. 63000 2013 157 107 172 588,7 0,0319 

ZPI MUSC. 67000 2341 127 69 129 971,0 0,0349 

ZS MUSC. 56000 - 76 - 268 - - 

Fonte: autor. 

 

5.5. Correlação Geoquímica entre o Pegmatito Várzea Torta e os Granitos da Área 

Várias são as dificuldades encontradas quando se procura estabelecer uma 

correlação genética entre pegmatitos e rochas graníticas, estudando-se o comportamento de 

alguns elementos químicos incompatíveis, principalmente o comportamento daqueles que se 

concentram preferencialmente nos resíduos da cristalização fracionada de uma fusão 

silicatada.  

A primeira dificuldade consiste em fazer análise de litotipos de granulação tão 

grosseira e de composição mineralógica tão variada quanto são os pegmatitos heterogêneos.    

A diversidade mineralógica e o volume extremamente diferenciado de cada uma das espécies 

minerais presentes, praticamente impossibilita a determinação da composição química média 

de um pegmatito complexo, exceto naqueles casos em que o pesquisador acompanha o 

processo de lavra desde o começo até o seu final, ou dispõe de informações confiáveis no que 

diz respeito ao volume de cada mineral extraído.  

Não é à toa que a análise química de micas e feldspatos são usadas para 

estabelecer a evolução interna de tais corpos.  
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Outro problema, ao se tentar estabelecer uma correlação deste tipo, consiste   

nos diversos processos de alteração metassomática, como os enumerados por                      

Ginzburg (1979), que podem alterar a assinatura geoquímica primária daqueles elementos 

susceptíveis à remobilização. 

Na pesquisa a análise dos granitos foi total (rocha total), o que dificulta 

enormemente a comparação do fracionamento geoquímico de um elemento qualquer nesses 

granitos com o seu fracionamento nas muscovitas e k-feldspatos do pegmatito Várzea Torta. 

O ideal teria sido separar muscovitas e k-feldspatos também dos granitos, 

analisá-las e, então, tentar estabelecer uma correlação no que diz respeito ao comportamento 

de alguns elementos incompatíveis no k-feldspato e muscovita dos granitos e das diversas 

zonas do pegmatito em questão. O problema é que para os muscovita-biotita granitos da área 

mapeada, era de fundamental importância distinguir a muscovita primária da muscovita 

secundária (esta última produto da alteração da biotita), depois do processo de moagem e 

redução das amostras a uma granulometria adequada. Isto se mostrou impraticável.  

Apesar de todas as dificuldades discutidas no parágrafo anterior, é possível, 

esmiuçando as análises dos granitos e das muscovitas e k-feldspatos do pegmatito ora em 

discussão, observar algumas tendências que sugerem que o pegmatito Várzea Torta representa 

o produto final de um processo de diferenciação que passa pela cristalização fracionada dos 

granitos, corroborando, desta maneira, as relações de campo.  

Comecemos pelo comportamento do elemento Cs. Este elemento está presente 

na crosta principalmente nas micas e k-feldspatos substituindo o potássio, e tem uma forte 

tendência para se concentrar numa fase volátil durante a cristalização magmática 

(WEDEPOHL, 1969). A diferença entre o raio iônico do Cs
+ 

e do K
+ 

é de 25% . Isto significa 

que o primeiro íon só se concentra nos minerais contendo o segundo nos estágios mais tardios 

da cristalização magmática.  

Observando a Tabela 4, verifica-se que o Cs ocorre nos granitos numa 

quantidade geralmente inferior ao limite de detecção do método analítico utilizado.                     

Esta pequena quantidade de Cs nos granitos (<5ppm para a maioria das amostras) pode ser 

também explicada pelo efeito da diluição provocada por minerais tais como albita e quartzo, 

minerais essenciais nos granitos estudados mais que praticamente não concentram Cs.  
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Contudo, considerando-se a soma do conteúdo de Cs encontrado na muscovita 

e k-feldspato das diversas zonas do pegmatito Várzea Torta (Tabela 5), esta é pelo menos 20 

vezes maior do que a quantidade deste elemento encontrada nos granitos. Nesta situação, o 

trend apresentado pelo Cs está dentro do esperado, embora esta tendência não possa ser usada 

como prova definitiva de que exista uma relação genética entre os muscovita-biotita granitos e 

o pegmatito Várzea Torta. 

Alguns outros elementos, que em função dos seus raios e cargas iônicas não 

substituem os elementos maiores nos primórdios do processo de cristalização magmática, são 

Li (desde que minerais de magnésio não sejam fracionados), Rb, B e Be. Geralmente estes 

elementos ocorrem em baixas concentrações no magma original, permanecem em solução, e 

são enriquecidos no líquido residual da cristalização fracionada. 

 

Tabela 4. Distribuição de diversos elementos nos granitos da área mapeada. 

MGCG - Muscovita granitos com granada 

MG - Muscovita granitos 

MBG - Muscovita-biotita granitos 

Valores em ppm. 

 

Amostra Rocha Total K Cs Li Rb B Be F 

Aln-3a MGCG 18000 5 8,3 32 37 3 540 

Aln-22 MGCG 28000 5 11 222 38 3 400 

Aln-26 MG 36000 5 8,2 166 35 4,9 600 

Aln-38 MG 34000 5 17 223 35 73 540 

Aln-6 MBG 64000 5 26 284 37 3 540 

Aln-8 MBG 46000 5 28 400 35 3,3 900 

Aln-9 MBG 44000 5 45 318 39 3,6 680 

Aln-58 MBG 45000 19 20 294 39 3,7 580 

Amostra Rocha Total P Y Nb Ta Ti Zr Rb/K 

Aln-3a MGCG 4000 5,8 13 10 100 94 0,0017 

Aln-22 MGCG 2900 5,5 9 56 100 84 0,0079 

Aln-26 MG 4000 11 9 10 200 58 0,0046 

Aln-38 MG 2700 7,2 5 10 200 72 0,0065 

Aln-6 MBG 1100 8,2 10 12 600 99 0,0044 

Aln-8 MBG 2000 9,4 11 10 1100 265 0,0086 

Aln-9 MBG 1600 12 12 18 1900 543 0,0072 

Aln-58 MBG 2300 10 5 10 1300 355 0,0065 

Fonte: autor. 
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Tabela 5. Distribuição de diversos elementos nos k-feldspatos e muscovitas coletados nas várias zonas do pegmatito Várzea Torta. 

MUSC. = muscovita; KF = feldspato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

 

Amostra Mineral K(ppm) Cs(ppm) Li(ppm) Rb(ppm) B(ppm) Be(ppm) F(ppm) P(ppm) Y(ppm) Nb(ppm) Ta(ppm) Ti(ppm) Zr(ppm) Rb/K 

ZBE KF 25000 49 412 972 25 7,4 5000 1700 17 18 10 500 98 0,0388 

ZBI KF 18000 92 290 920 28 3 7800 4000 21 18 22 500 177 0,0511 

ZPE KF 28000 85 121 950 25 3,6 2300 1400 <3 17 58 100 28 0,0339 

ZPint KF 19000 170 119 1172 21 9,6 3300 900 <3 223 184 100 33 0,0616 

ZPI KF 64000 94 120 1570 25 3,6 2500 1400 <3 18 28 100 25 0,0245 

Z-3 KF 92000 149 11 - 37 9,5 560 1500 <3 5 10 100 5 - 

ZS KF 76000 138 8,4 4694 32 5,4 2200 1200 <3 11 22 100 13 0,0617 

ZBE MUSC. 81000 - 241 - 22 6,2 15000 200 <3 - - 900 - - 

ZBI MUSC. 24000 57 108 1032 30 6,2 10000 8600 47 27 10 700 212 0,0430 

ZPE MUSC. 53000 62 186 2255 22 4,6 13500 400 <3 144 62 400 27 0,0425 

ZPint MUSC. 63000 107 157 2013 31 7,2 18000 300 <3 148 59 500 21 0,0319 

ZPI MUSC. 67000 69 127 2341 29 3 11500 600 <3 150 46 700 33 0,0349 

ZS MUSC. 56000 - 76 - 36 8,2 11000 2200 - - - 800 - - 

ZBE KF+MUSC. 106000 - 653 - 47 13,6 20000 1900 17 - - 1400 - - 

ZBI KF+MUSC. 42000 149 398 1952 58 9,2 17800 12600 68 45 32 1200 389 0,0464 

ZPE KF+MUSC. 81000 147 307 3205 47 8,2 15800 1800 <3 161 120 500 55 0,0395 

ZPint KF+MUSC. 82000 277 276 3185 52 16,8 21300 1200 <3 371 243 600 54 0,0388 

ZPI KF+MUSC. 131000 163 247 3911 54 6,6 14000 2000 <3 168 74 800 58 0,0298 

ZS KF+MUSC. 132000 - 84,4 - 68 13,6 13200 3400 <3 - - 900 - - 
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No que diz respeito ao Li, é sabido que o este elemento litófilo é encontrado 

nos piroxênios, anfibólios e particularmente nas micas (MASON, 1971).  

Considerando a distribuição do Li nas amostras analisadas na pesquisa              

(Tabelas 4 e 5) e levando-se em consideração a ausência de piroxênio e anfibólio e outros 

minerais de magnésio, onde o Li poderia ser admitido caso tais minerais estivessem presentes 

nos granitos da área pesquisada, é possível verificar quando se compara as referidas tabelas 

que ocorre uma grande concentração deste elemento nas muscovitas das diversas zonas do 

pegmatito Várzea Torta, em comparação com os granitos. Mais uma vez o menor conteúdo de 

Li nos granitos pode ser atribuído, para fins de comparação, ao fator diluição (análise de rocha 

total), como explicado anteriormente.  

Porém é necessário lembrar que o conteúdo total de Li no pegmatito Várzea 

Torta ultrapassa (ou ultrapassava) em muito os valores apresentados na Tabela 4, em virtude 

daquele pegmatito já ter produzido espodumênio e lepidolita em quantidades comerciais e 

ambligonita acessória. Esta concentração de Li no pegmatito é esperada, e sugere, em função 

do comportamento do elemento em questão durante o processo de cristalização fracionada, 

uma relação genética entre os granitos da área e o pegmatito Várzea Torta. 

Com relação ao Rb, o único elemento de maior importância que ele pode 

substituir é o K. O Rb não forma minerais próprios, estando sempre incorporado nos minerais 

potássicos (MASON, 1971).  

Nas rochas ígneas o Rb está presente na biotita, no feldspato potássico e na 

muscovita. Dado que o Rb
+
 é consideravelmente maior do que o K

+
, aquele cátion é admitido 

nos minerais potássicos e, consequentemente, a razão Rb/K aumenta quando a diferenciação 

cresce. Esta razão é muito alta nos feldspatos e nas micas dos pegmatitos. O uso desta razão, 

como índice de diferenciação, oferece uma grande vantagem com relação ao uso do Rb 

isoladamente, porque a diluição provocada pelo fato de alguns minerais (como por exemplo, 

quartzo e albita) dos muscovita-biotita granitos da área não conterem quantidades 

significativas de potássio, implica que estes minerais também acumulam pouco ou 

praticamente nenhum Rb.  

Ou seja, a diluição é aproximadamente proporcional para os dois elementos nas 

amostras de rochas ou minerais isolados analisados, fazendo com que a razão Rb/K 

encontrada, quando da análise do granito como rocha total, seja mais ou menos a mesma 

encontrada para o caso da análise isolada dos minerais de potássio do granito.  
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Neste caso considera-se inclusive a biotita já que a muscovita dos granitos é 

produto da alteração deutérica da biotita. Porém, seria necessário somar a razão Rb/K 

encontrada no k-feldspato e muscovita (Tabela 5) de cada zona do pegmatito Várzea Torta 

para fins de comparação.   

Como citado no parágrafo anterior, a tendência da razão Rb/K é aumentar com 

a diferenciação. Isto é exatamente o que verificamos quando comparamos os dados das 

Tabelas 4 e 5. Ou seja, a razão Rb/K aumenta em torno de 10 vezes em direção ao pegmatito, 

sugerindo uma relação genética entre os granitos da área mapeada e o pegmatito Várzea 

Torta. 

No que diz respeito ao B, os valores encontrados nos granitos são próximos 

daqueles encontrados nas micas e k-feldspatos das diversas zonas amostradas no pegmatito 

ora em discussão. O esperado seria uma quantidade muito maior de boro no pegmatito, já que 

o enriquecimento neste elemento é uma característica marcante do sistema granito-pegmatito 

LCT. E este enriquecimento de fato acontece se levarmos em consideração a grande 

quantidade de turmalina encontrada no pegmatito Várzea Torta, principalmente na sua zona 

de borda, com destaque para a presença de afrisita. 

No tocante ao Be, a maioria dos valores encontrados, tanto nos granitos quanto 

nas diversas zonas do pegmatito Várzea Torta, estão tão próximos do limite de detecção 

(3ppm) que fica difícil tentar estabelecer algum tipo de correlação entre estes valores. 

Contudo, o berilo tem sido um dos minerais extraídos dos pegmatitos Várzea Torta. 

Outros elementos que devem ter seu comportamento avaliado, considerando as 

assinaturas geoquímicas proposta por Cerny (1991) para os diversos tipos de pegmatitos do 

sistema LCT são flúor (F), fósforo (P), ítrio (Y), nióbio (Nb), tântalo (Ta), titânio (Ti) e 

zircônio (Zr).  

O F é um elemento incompatível durante a cristalização fracionada, porque os 

principais minerais formadores de rochas não aceitam apreciáveis quantidades desse elemento 

em seus retículos cristalinos. A solubilidade do F em líquidos silicatados é praticamente 

ilimitada. A presença desse elemento aumenta a solubilidade da água nos líquidos graníticos e 

diminui a viscosidade dos magmas.  

Comparando-se as Tabela 4 e 5, constata-se uma notável concentração de F nas 

muscovitas e k-feldspatos das diversas zonas do pegmatito Várzea Torta, quando comparada à 

concentração deste elemento nos granitos analisados, mesmo sem considerar o F presente nas 

turmalinas e lepidolitas que não foi dosado. Este fato sugere um vínculo genético entre os 

granitos mapeados e o pegmatito Várzea Torta. 
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No que diz respeito ao P, é esperado que este elemento se acumule nos 

pegmatitos (WEDEPOHL, 1969), porém em diversas outras fases que não a muscovita e o               

k-feldspato. Estas fases são apatita, fosfatos de Mn, Fe e Li, monazita e xenotime. Apatita e 

fostato de Li (ambligonita) foram identificados no pegmatito Várzea Torta. 

O Y concentra-se em pequenas quantidades no k-feldspato durante a 

cristalização das fusões pegmatíticas (WEDEPOHL, 1969). Infelizmente, esta verificação é 

complicada pelo fato da quantidade de Y presente nos k-feldspatos da maioria das zonas do 

pegmatito Várzea Torta está abaixo do limite de detecção do método analítico utilizado               

(3ppm), impossibilitando a comparação com o conteúdo de Y nos granitos.  

Os minerais de columbita-tantalita (Nb-Ta) são lavrados atualmente no 

pegmatito Várzea Torta e, portanto, a  concentração  destes  elementos  no  corpo como um 

todo é muitas vezes maior do que aquela encontrada nas muscovitas+k-feldspatos das diversas 

zonas consideradas e nas amostras dos granitos listadas na Tabela 4. Porém não é possível 

especular sobre a relação Nb<Ta. 

Com relação ao Ti (que se concentra preferencialmente na titanita) e ao Zr  

(que se concentra preferencialmente no zircão), e são praticamente inexistentes nas 

muscovitas e k-feldspatos, a comparação das concentrações desses elementos nas amostras de 

granito e de k-feldspato+muscovita das diversas zonas do pegmatito Várzea Torta não faz 

sentido.  

Do que foi discutido nos parágrafos anteriores, depreende-se que o pegmatito 

Várzea Torta apresenta, da mesma forma que os granitos anteriormente estudados, várias 

características da assinatura geoquímica do sistema LCT. 

Dentre os pegmatitos do sistema LCT estão aqueles corpos complexos que 

possuem uma composição enriquecida em Li, Rb, Cs, Be, Sn, Nb<Ta, B, P e F, enquanto que 

os teores de Ti, Zr, Y e ETR (elementos terras raras) são muito baixos.  

A constatação de que os granitos da área e o pegmatito Várzea Torta se 

enquadram na categoria LCT, segundo a classificação de Cerny (1991), sugere que tais 

pegmatitos são os diferenciados tardios de um processo de cristalização fracionada que gerou 

inicialmente os granitos. 
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Além do que foi comentado no parágrafo anterior, o fato das fusões silicatadas 

que resultam em sistemas granitos-pegmatitos férteis serem sempre originadas da primeira 

geração de fundidos, sugere também que os pegmatitos aqui discutidos são os produtos 

finais da cristalização fracionada (incipiente, é bem verdade) da fusão silicatada que 

inicialmente originou os citados granitos, já que alguns pegmatitos da área mapeada se 

encontram intrudidos nos muscovita-biotita granitos.  

A hipótese de uma segunda ou até mesmo terceira geração de fusões 

silicatadas a partir da mesma fonte (litotipos do Grupo Ceará e do embasamento), que dariam 

origem diretamente aos pegmatitos sem fracionar os granitos, é improvável pelo fato de essas 

fusões serem estéreis sob o ponto de vista da geração de pegmatitos tão evoluídos 

semelhantes ao pegmatito Várzea Torta. Convém ressaltar que um fracionamento incipiente é 

típico de um granito de anatexia.   

 

5.6. Pegmatito Várzea Torta: Caracterização Metalogenética 

Os pegmatitos do sistema LCT são caracterizados por concentrações elevadas 

em Li, Rb, Cs, Be, Ga, Sn, Nb e Ta, independendo do Ciclo Orogênico no qual os mesmos se 

formaram; os cristalizados no Neoproterozóico estão entre os mais produtivos (CERNY, 

1991).   

Segundo Cerny (1991), aqueles tipos de pegmatitos que caem dentro da classe 

dos produtores de elementos raros podem ser identificados mais pela sua paragênese do que 

pela sua estrutura interna. Quando apenas parcialmente expostos, a potencialidade econômica 

desses pegmatitos pode ser avaliada com segurança a partir da assinatura geoquímica de 

alguns elementos em certos minerais essenciais. Portanto, o reconhecimento da natureza (tipo) 

do pegmatito impõe limites no tocante ao seu potencial metalogenético. 

No que diz respeito a metalogênese dos pegmatitos graníticos e segundo 

Correia Neves (1985), é possível obter informações sobre a potencialidade econômica de tais 

corpos usando como indicadores os elementos Ba, Rb, Cs e Li, já que estes elementos entram 

com facilidade na estrutura dos feldspatos pertíticos e das micas. Também podem ser usadas, 

com o mesmo objetivo, as relações K/Rb, K/Cs, K/Ba, Rb/Ba e outras. Pode-se ainda usar os 

elementos e as razões acima mencionados, quando distribuídos nos k-feldspatos                    

(CERNY et al., 1985; SILVA, 1993; RINALDI et al., 1972). 
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No tocante ao pegmatito Várzea Torta (Figura 10C), as informações relativas à 

sua produção mineral foi obtida de garimpeiros que periodicamente lavraram o mencionado 

corpo. Segundo eles, o pegmatito Várzea Torta já teria produzido (em quantidades 

comerciais) berilo, feldspatos, columbita-tantalita, espodumênio, lepidolita e variedades 

pretas e verdes de turmalina. A lepidolita e as turmalinas são encontradas na zona de 

substituição.  

Segundo Ginzburg (1979) a evolução de um pegmatito com uma zona de 

substituição rica neste tipo de mica passaria por um processo bastante complexo que 

envolveria mais de um estágio de metassomatismo, atingindo o mais tardio deles, ou seja, o 

estágio lítico-potássico tardio (Figura 12). Portanto, considerando apenas a mineralogia das 

diversas zonas do pegmatito Várzea Torta e a sua produção mineira, podemos formular a 

hipótese de que ele é um pegmatito bastante evoluído. 

Considerando os Gráficos 6 A e B e Gráfico 7, observa-se que o pegmatito 

Várzea Torta encontra-se na classe dos pegmatitos de elementos raros (Ta-Nb, Be, Li, Sn), 

o que era de se esperar levando-se em consideração o que foi discutido no parágrafo anterior. 

Além disso, o fato das cinco amostras de k-feldspato analisadas plotarem no campo 1a da 

(Gráfico 6) sugere que o pegmatito em discussão provavelmente tem Cs na forma de polucita 

(Cs4Al4Si9O20.H2O),  embora este mineral não tenha sido identificado nas lâminas estudadas. 
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Gráfico 6. A) Digrama Na2O versus K/Cs de Gordiyenko (1976) mostrando 

os campos dos pegmatitos contendo Cs (1a), contendo Li sem Cs (1b) e o 

campo dos pegmatitos contendo micas (2).  Notar que algumas das amostras 

de k-feldspato do corpo Várzea Torta plotam no campo dos pegmatitos 

contendo Cs. B) Diagrama Cs versus K/Rb em muscovitas, segundo Cerny & 

Burt (1984). Notar que as amostras de muscovita do corpo Várzea Torta 

plotam no campo dos pegmatitos de elementos raros. 
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Fonte: autor. 
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Ainda no que diz respeito ao grau de evolução do pegmatito Várzea Torta, é 

importante analisar o Gráfico 7B (Ga versus Al/Ga nos k-feldspatos). Nela observa-se que o 

trend apresentado por este pegmatito é aproximadamente paralelo àquele mostrado pelo 

pegmatito Tanco (RINALDI et al., 1972) localizado no Canadá.  

É necessário ressaltar que Tanco é considerado por muitos autores como sendo 

um dos mais evoluídos e mineralizados pegmatitos do mundo. A observação de que ambos os 

trends são paralelos mostra que Várzea Torta é semelhante a Tanco em termos de evolução, 

contudo menos enriquecido do que o pegmatito canadense. Esta constatação é reforçada pelo 

fato de que os elementos utilizados na elaboração do Gráfico 7B (Al x Ga) serem 

considerados praticamente imóveis durante os processos de alteração metassomática.  

O fato do pegmatito Várzea Torta ser bastante evoluído - como aparentemente 

é também o pegmatito Bom Jesus encontrado na área mapeada - torna o Campo 3 do Distrito 

de Solonópole-Quixeramobim um alvo a ser prospectado em detalhe com o objetivo de 

localizar outros possíveis corpos mineralizados semelhantes aos dois pegmatitos aqui citados.  
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Gráfico 7. A) Diagrama Be versus K/Rb em muscovitas, segundo Cerny & Burt 

(1984). As amostras de muscovita de Várzea Torta plotam no campo dos pegmatitos 

de elementos raros. B) Diagrama Ga versus Al/ Ga, em feldspatos, segundo                 

Cerny et al. (1985). Observar que o trend apresentado pelo pegmatito Várzea Torta é 

paralelo àquele mostrado pelo pegmatito Tanco. 
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Fonte: autor. 
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6. CONCLUSÕES 

Na área mapeada ocorrem principalmente muscovita-biotita granitos a 

muscovita granitos de anatexia, isotrópicos a variadamente deformados. Inseridos nestes 

granitos são encontrados enclaves centimétricos a fragmentos hectométricos (englobados in 

loco pelos granitos) de rochas metamórficas para- e ortoderivadas, constituídos 

principalmente de muscovita-biotita xistos com ou sem granada, gnaisses, metarcóseos, 

migmatitos, metadioritos e, mais raramente, quartzitos.                              

O estudo petrográfico dos muscovita-biotita granitos mostrou que, em todas as 

seções delgadas analisadas, parte da biotita encontra-se alterada para muscovita, embora 

muscovita primária seja também encontrada em grande quantidade. Isto indica que os 

muscovita granitos são produtos da alteração (provavelmente deutérica) dos muscovita-biotita 

granitos. Esta hipótese é corroborada pelo tipo de contato sempre gradativo observado a nível 

de afloramento entre os termos extremos e pelo fato dessa substituição também estar presente 

nos muscovita-biotita granitos não deformados da área. 

Intrusões aparentemente tardias (com relação à Dn) de rochas gabróicas, 

praticamente não deformadas/metamorfizadas, na forma de blocos arredondados alinhados na 

direção de Sn, são encontradas nos muscovita-biotita granitos e nos metassedimentos do 

Grupo Ceará nas porções SW e NW da área.  

Sn é a foliação que se encontra impressa nos granitos que ocorrem mais 

próximos da zona de cisalhamento Senador Pompeu, e nos mega-enclaves/fragmentos das 

supracrustais. Ela tem uma direção variando em torno N-S e mergulho forte (geralmente 

>65
o
) para W e supostamente teria sido gerada numa fase de deformação do Ciclo Brasiliano. 

Os principais pegmatitos da área mapeada ocorrem intrudidos principalmente 

nos mega-enclaves/fragmentos de muscovita-biotita xisto do Grupo Ceará que foram 

englobados in situ, frequentemente ao longo de fraturas de direção em torno de 240
o
 Az. 

Contudo, os pegmatitos Isidoro e Bom Jesus ocorrem intrudidos nos muscovita-biotita 

granitos, este último ao longo de uma falha normal com a mesma direção acima citada. A 

constatação de que a maioria desses corpos se encontra preenchendo fraturas/falhas que têm 

aproximadamente a mesma direção sugere que os mesmos são sincrônicos e originados a 

partir de uma fusão silicatada única. Fraturas com esta direção são localmente encontradas 

também em alguns afloramentos de muscovita-biotita granitos, mostrando que os mesmos já 

se encontravam consolidados quando ocorreu esta fase de deformação rúptil.  
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O fato de os granitos (lato sensu) mapeados e de o pegmatito Várzea Torta 

poderem ser enquadrados no sistema LCT da classificação de Cerny (1991) implica que 

ambos se originaram a partir de uma fusão silicatada comum, mediante um processo de 

cristalização fracionada. Este processo é também sugerido quando se compara o conteúdo de 

vários elementos incompatíveis encontrados nos granitos com aqueles encontrados nos k-

feldspatos e micas coletados nas diversas zonas do pegmatito Várzea Torta.  

O balanço da distribuição de diversos elementos feito nas diversas zonas do 

pegmatito Várzea Torta mostra que o processo de cristalização fracionada (lato sensu) foi 

importante durante a formação destas zonas. Contudo, os processos de alteração 

metassomática superimpostos provocaram mudanças significativas na assinatura geoquímica 

de alguns elementos envolvidos neste processo, mediante a remobilização dos elementos K, 

Li e Na, culminando com a formação de uma zona de substituição rica em albita, muscovita e 

lepidolita.   

Várzea Torta é um pegmatito da classe de elementos raros, provavelmente 

mineralizado em Cs na forma de polucita, sendo bastante evoluído. 
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