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RESUMO 

Depósitos do tipo IOCG atraem muita atenção do meio acadêmico e das empresas de 

mineração, pois além de uma associação mineral interessante, formam depósitos de Fe-Cu-Au de alta 

tonelagem. Na borda oeste do Arco Magmático de Santa Quitéria existem algumas ocorrências de 

minério de Fe-Cu-P que se mostram com características semelhantes a esse tipo de depósito. Esta 

dissertação objetivou descrever as características geológicas desse minério para classifica-lo, ou não, 

como IOCG, além de fazer uma avaliação do potencial prospectivo utilizando os dados geológicos e 

geofísicos de polarização induzida e magnetometria. As rochas hospedeiras do minério consistem em 

metarriolitos, metabasalto-andesíticos, metadioritos albitizados, gabros, pertencentes à Unidade 

Estreito, que se encontram intercalados com paragnaisses com granada e calcissilicáticas da Unidade 

Canindé, recortadas por biotita granito, dioritos porfiriticos, cuja idade resta saber. Em função das 

rochas hospedeiras e do tipo de minério, pode-se classificar as ocorrências em cinco tipos distintos, 

que podem ter gêneses distintas: 1) minério magnetítico-apatítico de aspecto tabular ou stratabound; 

2) minério magnético-apatítico, isotrópico, de granulação finas; 3) minério disseminado e em filões 

em intrusão quartzo diorítica hidrotermalizada; 4) minério hematítico maciço; 5) minério magnetítico 

maciço tipo skarn. Os dados geofísicos foram bastante úteis pra realizar a análise do potencial 

prospectivo, visto que grande parte das rochas e minérios encontram-se recobertos por sedimentos 

inconsolidados da Serra da Ibiapaba. Considerando os tipos de minério os métodos geofísicos 

integrados permitiram selecionar possíveis áreas de concentração de três tipos de mineralização, 

segundo os seguintes parâmetros: 1) valores altos anômalos de cargabilidade e suscetibilidade 

magnética podem estar relacionados com rochas compostas por sulfetos disseminados de cobre e 

ferro com magnetita associada; 2) valores altos anômalos só de cargabilidade podem estar 

relacionados com corpos de sulfetos disseminados de cobre e ferro não magnéticos; 3) valores altos 

anômalos de suscetibilidade magnética devem estar associados somente com a presença de minerais 

magnéticos fracamente polarizáveis. As características geológicas dos cinco tipos de mineralizações 

enriquecidas em ferro levam a crer que são mineralizações pertencentes há um sistema 

magmático/hidrotermal do tipo IOCG e skarn. A geofísica em ambiente 3D mostrou que as 

anomalias de IP possuem continuidade lateral seguindo a direção preferencial N-S. Existem ainda, 

corpos de hematita maciça que não são detectáveis pelos métodos geofísicos, pois a hemaita não 

polariza e não é magnética, tornando a área ainda mais interessante há ser prospectada. Para 

confirmar o potencial da área em estudo, é necessário uma campanha de sondagem inicial que 

intercepte as principais anomalias geofísicas, identificando assim as fontes anômalas. 

Palavras-chave: Prospecção Mineral. Geologia Econômica. Depósitos IOCG. 



ABSTRACT 

IOCG deposits attracts much attention from academia and mining companies, because in 

addition to an interesting mineral association, form high tonnage deposits of Fe-Cu-Au. On the 

western border of the Santa Quiteria Magmatic Arca there are some ore occurrences of Fe-Cu-P 

which show similar characteristics to this type of deposit. This dissertation aims to describe the 

geological characteristics of the ore, and classify the deposit, as IOCG or not, in addition to an 

assessment of the prospective potential using geological and geophysical data of the magnetometry 

and induced polarization. Host rocks consist of metarhyolites, metabasalte-andesites, albitized 

metadiorites and gabros, belonging to the Estreito Unit, which are interspersed with gneisses with 

garnet and calcissilicates of Canindé unit, both units are cut by biotite granite, diorite porphyritic, 

whose age remains to be seen. Depending on the host rock and ore type, can be classified 

occurrences in five distinct types, which can have different genesis: 1) apatite-magnetite ore 

stratabound; 2) fine-grained isotropic magnetic-apatite ore; 3) disseminated ore and veins in quartz 

dioritic intrusion hydrothermalized; 4) massive hematite ore; 5) massive magnetite skarn type ore. 

The geophysical data were of great use to perform the analysis of the prospective potential, since 

most of the rocks and minerals are covered by unconsolidated sediments of Ibiapaba Sierra. 

Considering ore types the integrated geophysical methods allowed to select possible areas of 

concentration of three types of mineralization, according to the following parameters: anomalous 

high values of chargeability and magnetometry may be related to rocks composed of sulfides 

disseminated copper and iron with associated magnetite; Anomalous high values of chargeability can 

only be related to disseminated sulphides bodies of copper and iron nonmagnetic; anomalous high 

values of magnetometry must be associated only with the presence of polarizable weakly magnetic 

minerals. The geological characteristics of the five types of mineralization enriched in iron suggest 

that mineralization are owned there is a magmatic/hydrothermal system IOCG type and skarn. The 

geophysical 3D environment showed that the induced polarization anomalies have lateral continuity 

following the preferred direction N-S. There are also massive hematite bodies that are not detectable 

by geophysical methods because hematite not polarize and is not magnetic, making the area even 

more interesting there be prospected. To confirm the potential of the study area, an initial drilling 

campaign is necessary to intercept the main geophysical anomalies, thus identifying anomalous 

sources. 

Keywords: Mineral Prospecting. Economy Geology. IOCG Deposits.  
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Capítulo 1: Introdução 

Recentes trabalhos de campo de alunos e professores da Universidade Federal 

do Ceará identificaram mineralizações de Cu, P e Fe associados às rochas 

metavulcânicas e metadioritos albitizados, na borda oeste do Arco Magmático de 

Santa Quitéria (AMSQ), mais precisamente na zona lindeira dos municípios 

Ipaporanga e Ararendá. Acredita-se que essas mineralizações são do tipo hidrotermal, 

mas, particularmente, do tipo IOCG (Iron Oxide Copper and Gold), cujos depósitos 

atraem a atenção de empresas e pesquisadores, principalmente, da indústria de 

exploração mineral. O termo IOCG foi introduzido por Hitzman et al. (1992) para 

designar uma classe de depósitos polimetálicos, ricos em ferro, cobre, ouro, com 

quantidades variadas de uranio, fósforo e elementos terras raras leves (ETRL), de 

origem hidrotermal, cujo principal exemplo é o Depósito Olympic Dam, localizado na 

Austrália. 

Depois da descoberta em 1975 pela Western Mining Corporation do gigante 

depósito de Olympic Dam, vários outros depósitos começaram a ser descobertos, e 

alguns até reclassificados como do tipo IOCG. Isso tem gerado várias discussões sobre 

esse tipo de depósito, que é encontrado em vários países do mundo (Figura 1.1). 

No Brasil os grandes exemplos de depósitos IOCG encontram-se na Província 

Mineral do Carajás, sudeste do Pará. Em 1974 as empresas CVRD/DOCEGEO 

iniciaram uma campanha de exploração na região de Carajás, seguindo alvos gerados 

por trabalhos iniciais de aerogeofísica. Em 1977, algumas das anomalias 

aerogeofísicas detectadas foram testadas e coletou-se amostras com valores anômalos 

de 2700 ppm de Cu. Isto impulsionou à realização de trabalhos de semi-detalhe, como 

mapeamento geológico, estudos geofísicos terrestres e geoquímicos. Depois ocorreu 

uma campanha de sondagem e consequente modelagem do depósito. O depósito do 

Salobo foi modelado pelo escritório da Anglo American em Santiago, Chile, 
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estimando um recurso mineral  de 789 Mt com 0,96% de Cu e 0.52 de Au (Souza & 

Vieira, 2000). 

 
Figura 1.1: Distritos principais e distribuição dos depósitos importantes de IOCG de classe mundial 

(Corriveau, 2005).  

Devido grande parte da ocorrência desses depósitos serem em cinturões 

Proterozóicos altamente deformados, as características geológicas e a fonte dos fluídos 

ricos em metais são controversas. O estilo de mineralização mostra direta relação com 

falhas de larga escala e zonas de alteração cálcica-sódica ou potássica. As rochas 

hospedeiras e idades não são diagnósticos, mas as alterações hidrotermais sim, 

principalmente quando  se tem uma alteração cálcica-sódica regional em 

profundidade, superimposta por alteração potássica e sericítica (Torab, 2008). Os 

depósitos se formam em níveis crustais rasos a médios, em ambientes continentais 

anorogênicos ou orogênicos, como intracratônicos e rifts intra-arco, arcos magmáticos 

continentais e bacias do tipo back-arc associados a diferentes tipos de rochas 
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hospedeiras (Figura 1.2) (Hitzman et al., 1992; Hitzman, 2000; Corriveau, 2005). Eles 

são formados por fluídos oxidados hipersalinos, cuja origem desses é interpretada 

como magmática (e.g., Pollard, 2000; Sillitoe, 2003; Pollard, 2006), ou metamórfica, 

ou ainda de bacias evaporíticas aquecidas por intrusões próximas (Figura 1.3) (e.g. 

Barton & Johnson, 1996, 2000, 2004). 

 
Figura 1.2: Representação esquemática dos ambientes tectônicos e sequência de rochas hospedeiras 

de alguns depósitos de óxido de ferro (Cu-U-ETR-Au) (Hitzman et al., 1992). 

 
Figura 1.3: Ilustração esquemática das alternativas de fontes dos fluídos, trajeto dos fluxos e 

características dos fluídos em diferentes depósitos IOCG (reproduzida de Barton & Johnson, 2004).  
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Em alguns casos as mineralizações estão soterradas ou cobertas por novas 

unidades geológicas, sendo preciso a aplicação de métodos geofísicos para suas 

investigações em subsuperfície. O método de prospecção geofísico mais utilizado 

nesse tipo de depósito é a polarização induzida (IP, Induced Polarization). Este 

método, associado com magnetometria, pode identificar anomalias interessantes que 

estão associados à mineralizações. O método IP é particularmente indicado para 

prospecção de mineralizações de sulfetos disseminados e/ou maciços e a 

magnetometria é usada, principalmente, para mineralizações de magnetita, portanto, os 

dois, sobretudo, quando integrados são ideais para a pesquisa dos depósitos do tipo 

IOCG. Além disso, em casos das mineralizações não aflorarem em grande volume em 

superfície, torna-se imprescindível a aplicação desses métodos geofísicos para 

orientação de sondagem e avaliação do volume do minério. 

1.1. Classificação dos Depósitos IOCG 

Existem várias classificações de depósitos IOCG que levam em consideração 

vários parâmetros das mineralizações e encaixantes. Abaixo, tem-se uma síntese das 

principais classificações desses depósitos. 

Hitzman (2000) relaciona as características mais importantes dos depósitos 

IOCG (incluindo os depósitos de magnetita-apatita), que estão resumidos a seguir: (1) 

Idade. Os depósitos são encontrados em rochas do Neoarqueano ao Cenozoico. (2) 

Tectonica. São encontrados principalmente em: (a) Bacias de colapso orogênico intra-

continental, (b) magmatismo anorogênico intra-continental e (c) ao longo de extensa 

margem continental de subducção. (3) Associação com atividade ígnea. A maioria dos 

depósitos é espacialmente e temporalmente relacionado com significantes eventos 

magmáticos. (4) Associação com evaporitos. Muitos dos distritos hospedeiros desses 

depósitos possuem fácies de evaporitos, sejam marinhos ou lacustres. (5) Controle 

estrutural. Depósitos, especialmente os óxido de ferro-Cu-Au, são localizados ao 

longo de falhas que geralmente são cortados por falhas de escala crustal. (6) 
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Morfologia. Essa classe de depósitos mostra uma grande variedade de morfologia, de 

stratabound a brechas hidrotermais. (7) Mineralogia. São caracterizados por uma 

abundância de minerais óxidos de ferro e um leque relativo de sulfetos de ferro. (8) 

Alteração. As rochas hospedeiras geralmente são intensamente alteradas. A exata 

alteração mineralógica (sódica, sódica-cálcica, potássica, etc.) vai depender da rocha 

hospedeira. (9) Composição do fluído mineralizante. Os fluídos responsáveis por 

depósitos de magnetita-apatita são relativamente salinos, oxidantes, pobre em sulfeto, 

aquoso com temperatura acima de 250°C. 

Segundo Williams  et al. (2005) os principais aspectos para classificar os 

depósitos como do tipo IOCG são: (1) A presença de cobre com ou sem Au como 

metal econômico; (2) forma do minério, em veios hidrotermais, brechas, e/ou zonas de 

substituição, característicos de específicas estruturas; (3) Abundância de magnetita 

e/ou hematita; (4) óxido de ferro com baixo teor de Ti quando comparados com 

aqueles da maioria das rochas ígneas; (5) ausência de clara associação espacial com a 

intrusão ígnea. 

Depósitos de ferro-apatita tipo Kiruna e de ferro tipo skarn não são do tipo 

IOCG sensu strictu, mas possuem algumas características típicas de depósitos IOCG, 

como: (1) coexistência em algumas províncias metalogenéticas, onde outros tipos de 

depósito são raros, (2) associação comum com sistemas de alteração hidrotermal, 

particularmente sódica, e (3) enriquecimento em alguns elementos menores (Cu, Au, 

P, F, ETR, U) (Williams  et al., 2005). Essas similaridades tem estimulado muita 

discussão sobre a relação entre esses vários depósitos ricos em ferro, incluindo a 

possibilidade desses depósitos representarem um sistema contínuo (Meyer, 1988; 

Hitzman et al., 1992; Barton & Johnson, 1996, 2000; Hitzman, 2000). Devido a isso, a 

maior parte das tabelas de classificação de depósitos IOCG incluem os tipos Kiruna e 

Skarn. 
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A classificação elaborada por Gandhi (2003) resume, na Tabela 1.1, as 

características dos depósitos do tipo IOCG, dividindo-os em quatro sub-tipos: tipo 

Skarn, tipo Kyruna, tipo Olympic Dam e tipo Cloncurry. 

Tabela 1.1: Classificação dos depósitos IOCG (simplificado de Gandhi, 2003; Corriveau, 2005). 

Fonte                                     Proximal                                     Distal 

Magma cálcio-alcalino 

Tipo Skarn Tipo Kiruna Tipo Olympic Dam Tipo Cloncurry 

Rico em magnetita-
granada-piroxênio 

Rico em magnetita-
apatita-actinolita 

Brecha (um ou mais 
estágios), com matriz 
de magnetita-hematita 

Veios hidrotermais e 
disseminados em 
mineralizações de 
óxido de ferro 

Stratabound e corpos 
irregulares em contato 
intrusivo  

Tabular, pipe, corpos 
irregulares, diques e 
veios 

Pipes, corpos 
irregulares, controlado 
por falhas 

Stratabound, brechas 
ou controlados por 
falhas 

Ferro monometálico, 
relacionado a 
depósitos de óxido de 
ferro-cobre-ouro 

Ferro monometálico, 
relacionado a depósitos 
de óxido de ferro-
cobre-ouro 

Polimetálico: Fe, Cu, 
Au, Ag, ETR 

Polimetálico: Cu, Au, 
Ag, Bi, Co, W 

Alteração principal: 
sódica 

Alteração principal: 
sódica 

Alteração principal: 
potássica 

Alteração principal: 
potássica 

Depósito de 
Magnitogorsk, Rússia 

Depósito de 
Kiirunavaara, Suécia 

Depósito de Olympic 
Dam, Austrália 

Depósito de Osborne e 
Starra, Australia 

 

Groves et al. (2010) separam os tipos de depósitos IOCG em cinco subgrupos: 

(1) depósitos de óxido de ferro Cu-Au – esses são os representantes dos depósitos 

IOCG sensu stricto, (2) depósitos de óxido de ferro rico em P, tipo Kiruna (3) 

depósitos de carbonatitos-óxido de ferro com elementos litófilos (ricos em F e ETR), 

(4) depósitos de Cu-Au pórfiros e Fe do tipo skarn, (5) depósitos com alto grau de 

substituição de magnetita com Au + Cu. Os subgrupos 2 e 3 geralmente não formam 

concentrações econômicas de cobre ou ouro (Groves et al. 2010). Estes autores ainda 

comentam que os skarns ricos em magnetita não pertencem a estes subgrupos devido 

sua mineralogia característica (e.g. Meinert et al., 2005) e relação proximal com 

intrusão magmática. 
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1.2. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é descrever as características geológicas, 

geoquímicas e petrográficas das mineralizações de Ipaporanga/Ararendá, comparando-

as com as características dos depósitos clássicos conhecidos, para tentar defini-las 

como pertencentes ou não ao tipo IOCG. Além disso, será feito uma avaliação do 

potencial econômico das mineralizações, levando em conta as características 

geológicas, integradas com dados geofísicos de IP e magnetometria. Finalmente, 

utilizando essas informações, pretende-se discutir um modelo metalogenético e 

prospectivo. 

1.3. Materiais e Métodos 

Este trabalho foi realizado em três etapas complementares.  

Primeiramente, a etapa pre-campo, que foi marcada por coletas de informações 

geológicas já existentes, realizando uma busca bibliográfica de trabalhos já realizados 

na área, como: relatórios de graduação (Reis & Lino, 2015; Rocha & Soares, 2015; 

Castro & Uchôa Filho, 2015), mapeamentos regionais (Braga et al, 2013) e uma ampla 

pesquisa bibliográfica sobre depósitos do tipo IOCG.  

A etapa de campo, que foi executada em vários períodos, totalizou cerca de 60 

dias. Nessa etapa foi realizado o mapeamento geológico de detalhe das principais 

ocorrências das mineralizações, executados alguns poços e trincheiras, coletando 

diversas amostras para posteriores análises geoquímicas. Além disso, foi realizado o 

levantamento geofísico de IP e magnetometria terrestre, cujos resultados são 

imprescindíveis para avaliar o potencial econômico das ocorrências.  

Na etapa pós-campo foram realizadas as análises petrográficas, a integração dos 

dados geofísicos, o tratamento dos dados geoquímicos, bem como a elaboração desta 

dissertação. 
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Capítulo 2: Aspectos Fisiográficos  

O município de Ararendá pertence à macrorregião do Sertão dos Inhamuns e 

microrregião do Sertão de Crateús, no centro oeste cearense, distando cerca de 332 km 

de Fortaleza. Foi fundado em 21 de dezembro de 1990, a partir do município de Nova 

Russas. A sua localização geográfica é 04° 45’ 10’’ (latitude S) e 40° 49’ 58’’ 

(longitude W), limitando-se com os seguintes municípios: Ipueiras, a norte; 

Ipaporanga, a sul; Nova Russas, a leste; Ipaporanga e Poranga, a oeste.  

A população total de Ararendá é de 10.491 habitantes com 46,76 % residentes 

em zona urbana e 53,24 % em zona rural. A densidade demográfica do município é de 

30,49 hab./km². Possui seis unidades de saúde ligadas ao Sistema Público de Saúde 

(SUS), com uma média de 1,49 leitos para cada 1000 habitantes. O sistema de 

educação conta com treze escolas públicas e uma particular (IPECE, 2014).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é 0,590 e o 

percentual da população extremamente pobre (com rendimento domiciliar per capita 

mensal de até R$ 70,00) é de 38,71%. O setor da administração pública é o que mais 

emprega formalmente, seguido pelos setores de comércio, de serviços, e da indústria 

de transformação, respectivamente. O Produto Interno Bruto per capita do município é 

R$ 4.247 (IPECE, 2014).  

O potencial mineral do município tem despertado interesse de empresas 

mineradoras que, recentemente, iniciaram pesquisas de prospecção na busca de 

minério de ferro e fosfato, principalmente. Atualmente, existem sete áreas de 

pesquisas requeridas junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Essa atividade gera empregos temporários para muitos moradores locais, ajudando na 

renda familiar. 
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2.1. Clima 

O clima de Ararendá é o tropical quente semiárido e o tropical quente semiárido 

brando (IPECE, 2014) (Figura 2.1) caracterizado por escassez de chuvas e grande 

irregularidade em sua distribuição; baixa nebulosidade; forte insolação e índices 

elevados de evaporação. A temperatura média do município varia entre 24° a 26° C e a 

pluviosidade média anual é de 832 mm, com o período chuvoso concentrado entre os 

meses de fevereiro a abril. 

 
Figura 2.1: Mapa dos tipos climáticos da região de estudo (modificado de IPECE, 2013). 

2.2. Solos 

As classes de solos presentes no município de Ararendá são: areias quartzosas 

distróficas, planossolos solódicos e argilossolos vermelho-amarelos (IPECE, 2014). 

As areias quartzosas distróficas são solos arenosos (<12% de argila), muito profundos, 

pouco desenvolvidos, excessivamente drenados (EMBRAPA, 2006).  

Os planossolos são solos minerais que apresentam desargilização (perda de 

argila) vigorosa da parte superficial e acumulação ou concentração intensa de argila no 

horizonte subsuperficial, conferindo como características distintivas marcantes, uma 

mudança normalmente abrupta ou transição abrupta conjugada com acentuada 

diferença de textura do A para o horizonte B (EMBRAPA, 2006).  
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Os argissolos vermelho-amarelos (PVA) são solos que apresentam horizonte de 

acumulação de argila, com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura 

dos óxidos de ferro hematita e goethita (EMBRAPA, 2006). 

2.3. Vegetação 

A vegetação do município de Ararendá é representada por duas unidades 

fitoecológicas: caatinga arbustiva aberta e floresta caducifólia espinhosa (IPECE, 

2014). Abrangendo quase a totalidade do município, a floresta caducifólia espinhosa é 

a principal vegetação da área de estudo. É caracterizada por arbustos e árvores de 

pequeno porte (10 m), cujas folhas caem totalmente no período seco, sendo marcados 

por caules retorcidos e esbranquiçados (Figura 2.2). Exibem caules retilíneos e 

retorcidos e com raízes penetrantes e desenvolvidas. Podem ser também arbustiva, 

arbustivo-arbórea e arbórea. 

 
Figura 2.2: Típica vegetação da região, onde, em períodos de estiagem, perdem totalmente as folhas.  
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2.4. Hidrografia 

O município de Ararendá está totalmente inserido na Bacia do rio Parnaíba, e 

tem como principais drenagens o rio Diamante e os riachos Ribeiro, Cana Brava, 

Carnaúba, Itaurú, da Bola, do Mel, do Bolsão, Caiçara e Ipuzinho. Podem, ainda, ser 

citados na região como representativos, açudes de pequeno porte, como o Itauru e 

Carapinima. 

2.5. Geomorfologia 

As superfícies geomorfológicas encontradas em Ararendá são a: Depressão 

Sertaneja e Planalto da Ibiapaba (IPECE, 2014). A topografia do terreno é pouco 

ondulada, resultante da superfície de aplainamento do Cenozóico (Depressão 

Sertaneja), com altitudes entre 200 e 500 metros.  

As declividades do município são planas, onduladas e montanhosas. As regiões 

montanhosas e fortemente onduladas ocorrem nas escarpas e cumes da serra da 

Ibiapaba (Figura 2.3), enquanto que no restante do município predominam 

declividades planas a suavemente onduladas, com alguns relevos pontuais. 

 

Figura 2.3: Vista da Serra da Ibiapaba, destacando a região montanhosa da área em estudo. 
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No limite oeste do município encontra-se o planalto sedimentar da Serra Grande 

ou Serra da Ibiapaba. A NNW estão os morros do Tombador e do Benfica. A NE 

situa-se o serrote da Lagoa e a E o serrote do Moleque e a serra do Cedro. A SSW da 

sede municipal de Ararendá está o morro do Baixio. 
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Capítulo 3: Geologia Regional 

A área de estudo está inserida na porção Setentrional da Província da 

Borborema (PB) (Almeida et al., 1981), mais precisamente na borda oeste do AMSQ, 

parcialmente coberto pelas rochas do Grupo Serra Grande (Figura 3.1). A PB é parte 

integrante da porção nordeste da Plataforma Sul-Americana e é interpretada como uma 

complexa região de domínios tectônicos e estratigráficos, marcada por registros de 

eventos termo-tectônicos de várias idades, dos quais o mais importante (Brasiliano) 

data do Neoproterozóico. Sua estruturação atual é atribuída à amalgamação dos 

crátons Amazônico, São Luís – Oeste Africano e São Francisco, durante o evento 

Brasiliano, por volta de 600 Ma, que formou a porção oeste do Supercontinente 

Gondwana (Brito Neves & Cordani, 1991). Estudos isotópicos recentes, U-Pb e Sm-

Nd, realizados por toda Província Borborema, têm auxiliado a configurar um quadro 

de evolução crustal complexo, envolvendo a colagem de diferentes terrenos 

tectonoestratigráficos, devido à atuação de distintos ciclos tectônicos (Van Schumus et 

al., 1995; Santos et al. 1997; Brito-Neves et al., 2000, 2001; Fetter et al.,2000, 2003; 

Castro, 2004; entre outros). 

A separação e caracterização de conjuntos, por vezes limitados por zonas de 

cisalhamento, têm levado à divisão da Província Borborema em domínios que 

refletem, de forma global, diferentes histórias evolutivas. O lineamento Patos divide 

dois grandes blocos tectônicos, o Domínio Norte e o Domínio Sul (Van Schmus et al., 

1997). Baseado em assinaturas crustais de Nd e diferenças de idades U-Pb, esses 

domínios foram ainda subdivididos em domínios crustais menores. 

No Domínio Tectônico Norte, o Lineamento Transbrasiliano e o Lineamento 

Senador Pompeu subdividem esta porção em três outras unidades crustais conhecidas 

por Domínio Noroeste do Ceará, Domínio Ceará Central e o Terreno Rio Grande do 

Norte. Inserido no Domínio Norte têm-se três blocos de idade arqueana: o maciço São 
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José do Campestre e o Complexo Granjeiro (Gomes et al., 1998) no Terreno Rio 

Grande do Norte, e o maciço de Tróia no Domínio Ceará Central. 

 
Figura 3.1: Mapa geológico simplificado da porção norte da Província Borborema. Fonte: 

GEOBANK (CPRM). 

De acordo com Fetter et al.(2000) o Domínio Ceará Central é divido em quatro 

unidades: i) embasamento Arqueano, que é representado por ortognaisses, gnaisses, 

granodioritos e tonalitos em geral limitados por zonas de cisalhamento (Caby & 
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Arthaud, 1986). Pertencem a essa unidade o maciço de Tróia, com os blocos Tróia-

Pedra Branca e Mombaça, separados pela zona de cisalhamento Sabonete-Inharé; ii) 

terrenos acrescionários do Paleoproterozóico, constituídos em grande parte por rochas 

metassedimentares, com quartzitos basais seguidos de xistos, orto e paragnaisses e 

carbonatos; iii) coberturas neoproterozóicas, que segundo Mendonça et al. (1984) são 

um pacote de rochas psamítico-pelítico-carbonáticas organizadas em diferentes 

arranjos litoestratigráficos, interpretadas e descritas como coberturas do tipo 

plataforma continental e; iv) complexo Tamboril-Santa Quitéria, incluindo neste o 

recém definido Arco Magmático de Santa Quitéria (Fetter et al., 2003), onde encontra-

se a área de estudo desta dissertação, que é constituído por rochas graníticas 

migmatizadas, com composição tonalítica a granodiorítica, situado a leste da zona de 

cisalhamento Sobral - Pedro II e recobrindo quase 20% da área do Domínio Ceará 

Central. 

No geral, a Orogênese Brasiliana é caracterizada por faixas móveis ao redor de 

terrenos arqueanos e paleoproterozóicos, limitados por uma rede de zonas de 

cisalhamentos dúcteis, ramificadas e sinuosas de direção principal NE-SW, E-W, 

secundariamente, NW-SE, de extensão regional e idade mínima de funcionamento 

(método 40Ar/39Ar) entre 580 a 500 Ma (e.g. Féraud et al., 1992) e por um extensivo 

magmatismo granítico pré a sin-colisonal, com idade entre 650 e 610Ma. Granitóides 

sin-transcorrentes com idade entre 590-560Ma (e.g. Complexo Quixadá 

Quixeramobim (Fetter, 1999; Nogueira, 2004), granitóides tardi-transcorrentes com 

idade 540-520Ma (Granitos Mucambo e Meruoca (Archanjo et al., 2009) e  

granitóides pós-colisionais com idade 490-460 Ma (e.g.Castro et al., 2012) 

representam as últimas manifestações graníticas no Domínio Orogênico Ceará Central 

(DCC), que envolve a região estudada.  A movimentação das zonas de cisalhamento 

parece ter-se prolongado, em condições rúpteis, provavelmente até o fim do 

Cambriano/início do Ordoviciano e, no caso da Zona de Cisalhamento NE-SW 

localizada no segmento norte da PB, conhecida como Lineamento Transbrasiliano, até 
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o Devoniano, provavelmente de maneira descontínua. Durante o Estágio de Transição 

da Plataforma Sul-Americana (PSA), entre o final do Neoproterozóico e início do 

Paleozóico, aproximadamente entre 550–470 Ma, formaram-se diversas bacias em 

estruturas tectônicas similares a riftes (Almeida, 1967, 1969), nas imediações orientais 

da Bacia do Parnaíba, bem como no interior da PB. Dentro dessa Província destaca-se 

o Arco Magmatico de Santa Quitéria, que por envolver a região estudada será dado 

uma ênfase maior. 

3.1. Arco Magmático de Santa Quitéria 

O AMSQ é considerado como um complexo ígneo-anatético formado 

principalmente por migmatitos (diatexitos e metatexitos), onde ocorrem preservados 

megaenclaves de rochas calcissilicáticas e anfibolitos. Esses migmatitos foram 

intrudidos por grande volume de magmas graníticos (Fetter et al., 2003, Castro 2004, 

Arthaud et al., 2008). 

Até recentemente, acreditava-se que as idades U-Pb em zircão dos granitóides 

do AMSQ variavam entre 660 e 614 Ma (Fetter et al., 2003; Brito Neves et al., 2003) 

e 620 e 611 Ma (Castro, 2004), sugerindo que o magmatismo e o metamorfismo 

resultaram do mesmo evento tectono-termal. Entretanto, Ganade de Araújo et al. 

(2014) identificaram no interior do AMSQ associações granitóides bem mais antigas, 

com idade entre 880 e 800Ma.  Fetter et al. (2003) são os primeiros autores a 

sugerirem um ambiente de arco magmático continental para essa unidade. 

Ganade de Araujo et al., (2010) propuseram ambiente colisional para grande 

parte das linhagens magmáticas representadas pelo AMSQ. As idades Pb-Pb em zircão 

de 795 Ma em gnaisses granodioríticos na borda leste do complexo, sugerem uma fase 

cordilheriana (pré-colisional), ou registro de arcos intraoceânicos associados à 

orogenia Pan-Africana/Brasiliana (Ganade de Araujo et al., 2010). Em trabalhos mais 

recentes, Ganade de Araújo et al. (2014) dividem o magmatismo granítico em três 

períodos distintos: i) um magmatismo de arco essencialmente juvenil no ca. 880-800 
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Ma, ii) um magmatismo de arco mais maduro, cerca de 660-630 Ma, caracterizado por 

componentes do manto-crosta híbridos, e iii) o  terceiro, de anatexia crustal em 625-

618 Ma continuando até cerca de 600 Ma. 

O intenso metamorfismo durante o Neoproterozóico, e a tectônica de baixo 

ângulo, indica que a região de ocorrência do AMSQ está associada a um sistema de 

nappes, que afetou o embasamento e as rochas supracrustais, apresentando vergência 

predominante para SSE (Caby & Arthaud, 1986). Castro (2004) apresentou uma idade 

para o metamorfismo regional de 600 Ma pelo método U-Pb em cristais de monazita. 

 A identificação de retroeclogitos na borda leste deste arco nos arredores de 

Itataia e Pentecoste, respectivamente (Castro op. cit.; Garcia & Arthaud 2004; Amaral 

& Santos 2008) contribuiu para uma nova interpretação do sentido do fechamento 

oceânico. Fetter et al. (2003), com base na posição atual do AMSQ e nas anomalias 

gravimétricas positivas no extremo NW da PB (Lesquer et al.,1984 e 

Trompette,1994), propuseram o sentido SE para o processo de subducção, enquanto 

Castro (2004) sugere o sentido NNW para o fechamento oceânico. 

3.2. Grupo Serra Grande 

É representado na área pela sequência basal da Bacia do Parnaíba que se 

depositou durante o Siluriano, sendo constituída, a partir da base, pelas formações Ipu, 

Tianguá e Jaicós.  

A Formação Ipu reúne estratos de arenito depositados em contexto fluvial de 

alta energia, além de intercalações de folhelhos e diamictitos, denotando influência 

periglacial (Góes & Feijó, 1994). Nas revisões mais recentes da bacia, atribui-se idade 

eosiluriana (Landoveriano) à deposição dessa unidade. A Formação Tianguá engloba 

folhelhos cinza, siltitos e arenitos, depositados em ambiente marinho raso durante o 

Aeroniano-Telichiano. A Formação Jaicós, por sua vez, contém arenitos e, 

subordinadamente, pelitos, depositados em ambiente fluvial no Neossiluriano. 
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O contato entre os grupos Serra Grande e Canindé é discordante. Expressiva 

discordância é revelada pela ausência de rochas do Eodevoniano na bacia. Os 

depósitos do Grupo Serra Grande podem ser reunidos em uma supersequência 

Siluriana (Góes & Feijó, 1994) representativa de um ciclo transgressivo-regressivo 

completo formado pela primeira ingressão marinha na bacia. 
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Capítulo 4: Geologia Local 

A área já havia sido objeto de mapeamento geológico regional, na escala 

1:250.000, por Braga  et al. (2013) e Cavalcante et al. (2003), que contribuíram para a 

caracterização das  unidades litoestratigráficas e as estruturas regionais (Figura 4.1). O 

conhecimento geológico em escala 1:20.000 da região deve-se em grande aos 

trabalhos de mapeamento geológico realizado pelos  graduandos em geologia da 

Universidade Federal do Ceará (Reis & Lino, 2015; Rocha & Soares, 2015; Castro & 

Uchôa Filho, 2015), que determinaram as principais unidades litoestratigráficas e/ou 

litológicas hospedeiras das ocorrências de minério de ferro-cobre-apatita (Figura 4.2).  

A execução deste trabalho, envolvendo mapeamento de detalhe, em escala 

1:5.000 (Figura 4.3), com suporte de levantamento geofísico terrestre da principal área 

de ocorrência das mineralizações de ferro, concomitante ao desenvolvimento das 

monografias de graduação supracitadas, permitiu delimitar melhor as ocorrências 

minerais e cartografar as principais unidades litoestratigráficas   que hospedam ou se 

relacionam direta ou indiretamente com a mineralização, assim identificadas do mais 

antigo para mais recente: Complexo Ceará, Unidade Estreito,  Complexo Tamboril-

Santa Quitéria, Unidade Guaribas, Grupo Serra Grande e Coberturas Cenozóicas, 

descritos abaixo. 

4.1. Complexo Ceará 

O Complexo Ceará, de idade neoproterozóica (Arthaud et al. 2008), é 

representado pela Unidade Canindé que forma o embasamento da área. Segundo 

Cavalcante et al. (2003), essa unidade engloba vários litotipos, desde paragnaisses a 

rochas metaultramáficas. Na área em estudo é representada por rochas calcissilicáticas 

em meio aos paragnaisses, por vezes, migmatizados, que se distribuem por toda área.  
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Figura 4.1: Mapa geológico da Folha Ipueiras (simplificado de Braga et al., 2013). 
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Figura 4.2: Mapa geológico integrado dos relatórios de graduação da região (integrado de Reis & 

Lino, 2015; Rocha & Soares, 2015; Castro & Uchôa Filho, 2015). 
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Figura 4.1: Mapa geológico de detalhe das principais ocorrências de mineralizações de ferro e cobre. 

As rochas calcissilicáticas apresentam-se em blocos de diferentes dimensões, de 

coloração esverdeada a esbranquiçada, com granulação média a grossa. Apresentam 

feições de fusão parcial, onde os minerais máficos concentram-se em finas camadas, 

Cu 
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interpretados como restitos, e o plagioclásio, associado ou não a quartzo, forma veios 

esbranquiçados, sendo resultado de remobilização (Figura 4.4). 

 
Figura 4.2: Bloco de rocha calcissilicática com feições de fusão parcial. 

Ao microscópio, essas rochas mostram textura granular isotrópica, composto 

essencialmente por clinopiroxênio, quartzo, plagioclásio, anfibólio e epidoto, 

ocorrendo também, mais subordinadamente, calcita, biotita, sericita, apatita, zircão e 

opacos (Figura 4.5). 

Os paragnaisses são encontrados localmente a noroeste da área, intercalado com 

a rocha calcissilicática, onde se encontram associados ao minério stratabound. Neste 

local, afloram em forma de lajedos, exibindo foliação segundo a direção N-S, com 

mergulho 35° para W, na base do minério stratabound. A rocha de cor cinza escura 

apresenta granulação fina a média, com bandamento composicional e/ou metamórfico, 

com forte orientação segundo os cristais de biotita, e porfiroblastos de granada (Figura 

4.6). Como a ocorrência do paragnaisse é bem restrita não foi possível mapeá-lo na 

escala de 1:5.000 (vide Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Lâminas da rocha calcissilicática. (A) Epidoto (Ep) resultante da alteração do 

clinopiroxênio (Cpx). (B) Cristais de quartzo (Qtz) associados ao clinopiroxênio, (C) Plagioclásio 

(Pl) alterado com aspecto turvo. (D) Cristais de hornblenda bastante fraturados e alterados com 

apatita, quartzo e clinopiroxênio associados.  

 
Figura 4.4: Paragnaisse com bandamento composicional típico e porfiroblastos de granada. 

A B 

C D 

Ep 

Ep 

Pl 

Cpx 

Cpx 

Pl 
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4.2. Unidade Estreito 

A Unidade Estreito, de idade ainda incerta, mas provavelmente do 

Neoproterozóico, foi designada recentemente por Reis e Lino (2015) para representar 

a associação de rochas magmáticas, vulcânicas bimodais e metadioritos albitizados. 

Estas rochas hospedam o depósito de ferro do tipo stratabound, disseminado e em 

filão da área. Essa associação é recortada por gabros, dioritos porfiríticos e granitos 

pós-colisionais. As metavulcânicas são bimodais, metabasalto-andesíticos albitizados 

e metarriolitos, que se encontram em meio às rochas calcissilicáticas e paragnaisses 

com granada, constituindo-se nas principais hospedeiras da mineralização. 

 Datação realizada por Fetter (1999) em metarriolitos dentro do Complexo 

Ceará, localizados a aproximadamente 50 km a sul da área, fornece idade U-Pb de 711 

Ma, que por comparação, pode ser extrapolada para os metarriolitos da Unidade 

Estreito. 

O metarriolito associado ao minério stratabound exibe comprimento da ordem 

de 1km, na direção N-S. Sua largura varia da ordem métrica a decamétrica. Exibe cor 

rosada, textura porfirítica, composta por fenocristais de quartzo e K-feldspato em meio 

a matriz microcristalina de granulação fina a média, e composição a base de quartzo, 

plagioclásio e feldspato alcalino. A sua relação com o metabasalto-andesítico, 

hospedeiro da mineralização, é marcada também por contatos irregulares e/ou 

interdigitados, sugestivos de um processo de mistura magmática tipo mingling (Figura 

4.7). Essa coexistência espacial é sugestiva de um magmatismo bimodal, típico de 

ambiente extensional. 

Além dessa ocorrência de metarriolito, existem outros corpos riolíticos, sob 

forma de diques de dimensão métrica a decamétrica e orientação preferencial N-S. 

Exibem cor esbranquiçada, granulação fina, encontrando-se parcialmente caulinizados. 

É possível identificar nessa rocha textura microporfirítica, marcada por 

microfenocristais de quartzo, em meio a matriz afanítica silicosa (Figura 4.8). 
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Figura 4.5: Contato irregular do metarriolito e metabasalto andesesítico, sugerindo mistura 

magmática do tipo minglin.  

 
Figura 4.6: Amostra de riolito com textura microporfirítica marcada pelos micropórfiros de quartzo 

em meio a matriz fina silicosa. 
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O metabasalto-andesítico, por sua vez, encontra-se fortemente hidrotermalizado. 

Entretanto, apresenta ainda cor cinza, mesocrático, textura fanerítica, com granulação 

fina a média e porções de cor branca (quartzo e/ou albita). Como mineralogia tem-se 

plagioclásio, k-feldspato, biotita, anfibólio, quartzo e magnetita. O K-feldspato e 

biotita são produtos de alteração potássica, estando associado às fases de alteração 

hidrotermal. 

Além do metabasalto-andesítico tem-se um metabasalto traquítico que se 

encontra também hidrotermalizado. Ocorre na forma de dique e localiza-se a noroeste 

em contato com o metabasalto-andesítico, sugestivo de uma fonte magmática de 

natureza alcalina e/ou subalcalina. Exibe cor esverdeada, textura fanerítica, granulação 

fina a média (Figura 4.9). Plagioclásio, epidoto e biotita compõem a mineralogia 

essencial, sendo o epidoto produto resultante da saussuritização do plagioclásio. 

 
Figura 4.7: Metabasalto traquito comcoloração esverdeada e granulação fina a média. 

4.3. Complexo Tamboril-Santa Quitéria (CTSQ) 

As rochas representantes do CTSQ que ocorrem na área são, 

predominantemente, migmatizadas, formando diatexitos e metatexitos. Além disso, 

ocorrem metagranodioritos e metadioritos, além de biotita granitos pós-tectônicos. Nas 
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rochas migmatíticas são comuns megaenclaves de rochas calcissilicáticas e de 

anfibolitos, que se comportam como resistatos à fusão anatética. Isso indica que 

grande parte dos migmatitos são oriundos de fusão de rochas paraderivadas, com 

contribuição magmatogênica, admitindo, que alguns anfibolitos possam ser de origem 

gabróica.   

Os migmatitos apresentam granulação média a grossa, bandamento milimétrico 

a centimétrico marcado por leucossomas compostos por plagioclásio e quartzo, e por 

vezes, feldspato potássico, geralmente, em predomínio em relação ao plagioclásio; e 

melanossomas constituídos por anfibólio e biotita (Figura 4.10A). Tais bandas, 

félsicas e máficas, classificam-se, de acordo com Sawyer (2008), como uma estrutura 

estromática. Uma característica marcante é a presença de porções restíticas compostas 

por anfibólio e biotita (Figura 4.10B).  

   
Figura 4.8: (A) Migmatitos com bandamento composicional bem marcado por intercalações de 

bandas de minerarais máficos e bandas de minerais félsicos (B) Detalhe mostrando dobramento. 

As rochas metadioríticas ocorrem na forma de blocos rolados (seixos e 

matacões) na porção central da área sustentando um serrote, com altitude da ordem de 

500m que ocupam uma área de 250.000m², localizadas na porção noroeste da área. 

Trata-se das principais rochas hospedeiras da mineralização de ferro disseminada e 

filoneana da área. Apresentam coloração cinza clara a esverdeada, granulação fina a 

média, composição de plagioclásio, clinopiroxênio, anfibólio, biotita e quartzo. Esta 

A B 
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rocha encontra-se fortemente alterada hidrotermalmente (propilitização e argilitização) 

(Figura 4.11). Possui forte magnetismo, devido ao alto teor de óxido de ferro presente 

nas amostras, sendo assim, consideradas como um guia metalogenético ou o 

protominério da região em questão. 

Na porção central da área ocorre um stock de biotita granito, formando diques e 

apófises de dimensões centimétricas a métricas recortando o minério stratabound, 

(Figura 4.12), mas ocorrem também como pequenas intrusões em meio aos 

migmatitos. São em geral de coloração cinza claro, isotrópicos indicando tratar-se das 

últimas manifestações magmáticas intrusivas de caráter ácido na região. Associado a 

estes corpos granítcos, é frequente a ocorrência de blocos de calcissilicática, assim 

como xenólitos do embasamento migmatítico. 

4.4. Unidade Guaribas 

Segundo Cavalcante et. al. (2003), esta unidade é composta por intrusões 

neoproterozóicas-eocambrianas constituídas por andesitos, dioritos, riolitos, 

lamprófiros, dacitos, riodacitos, traquitos e microgranitos, em jazimentos diqueformes. 

 
Figura 4.9: Corte mostrando a rocha metadiorítica alterada hidrotermalmente (argilitização), cortado 

por vários veios de magnetita maciça. 
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Figura 4.10: Biotita granito intrusivo recortando o minério de ferro do tipo stratabound. 

Na região, só alguns litotipos da unidade de Cavalcante foram identificados, 

entre os quais, os dioritos que afloram na forma de lajedos (Figura 4.13A), de tamanho 

métrico, com coloração escura. Estão localizados na porção norte e sudoeste da área, 

sustentando pequenos morrotes, ocupando uma faixa de cerca de 30 a 150 m de 

extensão. Ocorrem na forma de diques, segundo a direção leste-oeste, (Figura 4.13B) e 

recortam rochas calcissilicáticas e metatexitos. Exibem em geral textura porfirítica, 

marcada por  fenocristais de plagioclásio em meio a matriz afanítica, que ao 

microscópio, é composta por  quartzo, k-feldspato, biotita e raro sulfeto. Apresentam 

estrutura isotrópica e um fraco magnetismo (Castro & Uchôa Filho, 2015). 

4.5. Grupo Serra Grande 

O Grupo Serra Grande corresponde à unidade basal da Bacia eopaleozóica do 

Parnaíba, que aparece a oeste da região, sustentando as principais elevações, como 

serras e chapadas. É representado basicamente pelos arenitos e arenitos 

conglomeráticos de cor bege a amarela das formações Jaicós e Tianguá.  Estas rochas 

sedimentares, além de formarem a chamada Serra da Ibiapada (Figura 4.14) recobrem 
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as demais unidades, dificultando a investigação geológica e estrutural das ocorrências 

minerais da área. 

   
Figura 4.11: (A) Blocos soltos de diorito. (B) Lajedo de rocha diorítica mostrando uma leve 

orientação dos minerais.  

   
Figura 4.12: (A) Serra da Ibiapaba mostrando paredões dos arenitos do Grupo Serra Grande. (B) 

Matacões de arenito que recobrem as rochas do embasamento. Fonte: Reis & Lino, 2015. 

 

A B 
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Capítulo 5: Tipologia das Ocorrências Minerais, Alterações 

Hidrotermais e Sequência de Formação. 

Os recursos minerais da região são representados basicamente por óxidos de Fe, 

apatita com quantidades menores de sulfetos de cobre. 

As rochas hospedeiras do minério consistem em metarriolitos, metabasalto-

andesíticos e metadioritos albitizados, pertencentes à Unidade Estreito, que se 

encontram intercalados com paragnaisses com granada e rochas calcissilicáticas da 

Unidade Canidé, recortadas por biotita granitos, dioritos porfiríticos, cuja idade resta 

saber. O conjunto é parcialmente recoberto por rochas sedimentares paleozóicas da 

Bacia do Parnaíba e por depósitos cenozoicos coluvionares, que ocorrem na região 

como blocos e matacões com estruturas sedimentares diversas, preservadas após o 

recuo da borda da bacia. A presença dessa cobertura pode ter preservado em parte a 

mineralização sulfetada em superfície.  

5.1. Tipologia das Ocorrências 

Em função das rochas hospedeiras e do tipo de minério, pode-se classificar as 

ocorrências em cinco tipos distintos, que podem ter gêneses distintas: 1) minério 

magnetítico-apatítico de aspecto tabular ou stratabound; 2) minério magnetítico-

apatítico, isotrópico, de granulação fina com variações composicionais e texturais para 

um minério magnetítico-hematítico fosfatado, isotrópico, que se diferencia do anterior 

pela presença de hematita especular e uma associação de silicatos hidrotermais, 

incluindo, epidoto e actinolita, podendo refletir o minério anterior evoluído e/ou 

hidrotermalizado; 3) minério magnetítico disseminado e em filões em intrusão quartzo 

diorítica hidrotermalizada; 4) minério hematítico maciço; 5) minério magnetítico 

maciço tipo skarn em forma de blocos soltos, desenvolvido, provavelmente, sob a 

influência de biotita granito pós-tectônico. Na Tabela 5.1 estar descrito às 

características gerais de cada tipo. 
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Tabela 5.1: Características gerais dos cinco tipos de minério da área. 

Tipo Forma/ocorrência Associação mineral Características gerais 

1) stratabound ou tabular magnetita-apatita 
relacionado às rochas 

metavulcânicas; estrutura bandada 
com dobras intrafoliais 

2) blocos soltos magnetita-hematita-apatita 

magnetita de granulação fina de 
aspecto brechado; matriz com 

silicatos ferromagnesianos, apatita 
disseminada e porfiroblastos de 

granada 

3) 
disseminado e em 

veios/filões 
magnetita-piroxênio 

itensa alteração hidrotermal 
(propilitização) em rocha 
metadiorítica; veios/filões 

compostos de magnetita com alguns 
cristais de piroxênio com textura em 

cárie 

4) 
sustenta pequeno 

morrote 
hematita 

cristais de hematita euédricos com 
junção tríplice e geminação 

polissintética 

5) blocos soltos magnetita-granada 

ocorrência de anfibólio, quartzo e 
epidoto associados a fase de 

alteração secundária; duas gerações 
de magnetita 

 

    5.1.1. Minério Magnetítico-Apatítico tabular ou stratabound 
Está relacionado às rochas metavulcânicas, seguindo o contato do metarriolito 

alterado com rochas metabasalticas andesíticas, que se encontram hidrotermalizadas 

(albitização, cloritização, silicificação e potassificação) em meio a gnaisses peliticos e 

calssicilicáticas albitizadas. O minério é descontínuo, aflorando por 1 km em 

drenagens e grotas e outra parte se encontra encoberta por depósitos coluviais de 

rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba. Na parte aflorante, exibe largura da ordem 

de 10 m, estrutura bandada, deformada, segundo a direção 355°Az, com dobras 

intrafoliais com eixo orientado ao longo da foliação (Figura 5.1A). Ambos, minério 
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bandado e as rochas hospedeiras, encontram-se afetados por deformação dúctil e rúptil 

(Figura 5.1B). 

   
Figura 5.1: Afloramentos das rochas metavulcânicas. (A) Dobras intrafoliais com eixo orientado ao 

longo da foliação. (B) Rochas metavulcânicas bimodais com contato brusco e deformados em regime 

rúptil-dúctil.  

O metabasalto-andesítico, hospedeiro deste minério, é fortemente alterado ou 

modificado hidrotermalmente. Exibe estrutura orientada sublinhada por agregados de 

quartzo e plagioclásio neoformados ou metassomatizados, ao longo da foliação. O 

minério apresenta tanto variações texturais, quanto composicionais.  Entretanto, dois 

tipos predominam: i) um minério magnetítico, disseminado e de granulação média 

próximo ao contato com o metarriolito, em que os cristais de magnetita se dispersam 

em matriz silicática a base de plagioclásio turvo, sericitizado e albitizado, anfibólio e 

biotita, ambos cloritizados, e ocorrências subordinadas de quartzo anédrico e 

diminutos cristais de apatita (Figura 5.2A), e ii)  um minério magnetítico de 

granulação média em zona mais afastada, com mineralogia similar, destacando-se 

entretanto, a maior granulação e o maior percentual de magnetita e apatita, este último 

com percentual de até 4% do volume da rocha (Figura 5.2B) e monazita (<1%). 

O minério de ferro de granulação mais grossa apresenta também maior 

diversidade na tipologia dos cristais de magnetita, sendo reconhecidas duas distintas 

A B 
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ocorrências: i) uma em forma de agregados subédricos e ii) disseminados de óxidos de 

ferro com e sem sulfetos de cobre intersticiais (Figura 5.3). 

   
Figura 5.2: Lâminas de metabasalto-andesítico. (A) Seção delgada, luz natural, mostrando 

plagioclásio (Pl) alterado (turvo), cristais de apatita (Ap), biotita (Bt) e anfibólio cloritizados (Chl). 

(B) Seção polida destacando os cristais de magnetita (Mt) que compõem 4% da rocha.  

   
Figura 5.3: Agregados subédricos de magnetita (Mt) associados à apatita (Ap) e com calcopirita (Cp) 

intersticiais, envolvidos por halo de limonita com textura coloforme. Lâmina polida (luz natural). 

A apatita é normalmente de granulação média a grossa, sendo visível a olho nu, 

e exibe formas subédricas a anédricas e/ou ovaladas, com faces não muito bem 

formadas. Parte desses cristais, tanto de magnetita quanto de apatita, encontram-se 

recristalizados em forma de agregados poligonais, que formam ângulos de 120º entre 

si. Associado exclusivamente ao minério stratabound tem-se comumente microcristais 

A B 
Mt Ap 

Pl 

Bt 

Chl 
Mt 

Mt 

Ap 

Mt 

Mt Cp 
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anédricos de monazita que ocorrem em suas bordas e em microfraturas das apatitas 

(Figura 5.4). 

   
Figura 5.4: Fotomicrografia destacando os cristais de monazita (Mz) nas fraturas e bordas das 

apatitas (Ap). 

A passagem do minério de granulação fina para o de granulação média é 

progressiva, o que pode indicar que se trata de um mesmo corpo mineralizado. É 

importante registrar que variações texturais encontradas em depósitos de ferro-apatita, 

como a granulação fina próximo ao contato e granulação mais grossa afastada, têm 

sido consideradas como indicativo de depósitos de Fe-P magmático, cuja zona de 

granulação mais fina, localizado na borda, representaria um chilled margin, enquanto 

o de granulação mais grossa, e mais afastado, uma história de resfriamento mais lento 

(e.g. Nold et al. 2013). 

Recortando o minério de Fe-P stratabound tem-se um pequeno stock de biotita 

granito. Na zona de contato, o minério de ferro stratabound é invadido, de forma 

irregular, por diques e apófises graníticas centimétricas a métricas, encontrando-se sob 

forma de glóbulos maciços, ameboides, com contatos lobados e irregulares (Figura 

5.5). 

É comum nesse contato o desenvolvimento de agregados de biotita neoformadas 

de até 1,5 cm, na interface dos diques graníticos com o minério de ferro e em 

microfalhas e fraturas, associadas ou não com sulfetos de cobre, que aparecem 

Ap Ap 
Mt 

Mt 

Mz 

Mz 
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substituindo a biotita neoformada, formando importantes concentrações de sulfetos de 

cobre (Figura 5.6). 

   
Figura 5.5: Minério de ferro stratabound sendo cortado pela intrusão de biotita granito, com contatos 

lobados e irregulares.  

   
Figura 5.6: Amostras com alteração hidrotermal (potassificação) e com concentrações importantes de 

sulfetos de cobre na rocha granítica.  

Essas associações minerais são características da alteração potássica e 

sulfetação, comum em depósitos IOCG. Entretanto, é importante assinalar que a fase 

rica em óxido de ferro em depósitos do tipo IOCG normalmente se desenvolve 

sincrônica ou mesmo posterior à fase de potassificação, o que não parece ser o caso, 

que é nitidamente anterior. Ademais, observou-se também nessa zona de contato, que 

a apatita e a magnetita encontram-se fortemente recristalizadas (Figura 5.7A), 

exibindo textura granular poligonal, com junções tríplices, resultado de recristalização, 



38 

 

induzida por metamorfismo termal sob influência da intrusão do biotita granito (Figura 

5.7B). 

Neste local o minério é constituído essencialmente por magnetita (60%), 

silicatos (~30%) com ocorrência subordinada de hidróxido de ferro (~5%), calcopirita 

(~3%), bornita (~1%) e malaquita (~1%). Os cristais de magnetita, com tamanho entre 

0,5 e 1,5mm, são em geral subédricos a anédricos, microfraturados, com contatos 

irregulares, às vezes reto, característico de textura granoblástica poligonal, cujos 

cristais exibem limites diedros de 120º, mas aparentemente, separados entre si, por 

filmes de hidróxidos e sulfetos.  Alguns cristais apresentam-se ainda parcialmente 

alterados para hidróxido e/ou óxido de ferro, que se concentram, sobretudo ao longo 

de suas bordas e microfraturas. 

   

Figura 5.7: (A) Cristais de apatita (Ap) e magnetita (Mt) recristalizados. Seção delgada (luz 

natural). (B) Porfiroblastos de magnetita exibindo contatos poligonais separados entre si por filmes 

de hidróxidos. Seção polida (luz natural). 

Os cristais de calcopirita representam cerca de 3% do volume da rocha, exibem 

tamanho entre 0,5 e 1 mm.  São anédricos e ocupam dominantemente os interstícios 

dos grãos de magnetita. Entretanto, são fortemente oxidados, marcados pelo 

desenvolvimento de uma auréola de limonita e/ou goetita de hábito coloforme, em 

torno da calcopirita (Figura 5.8). A malaquita, com sua cor verde característica, ocorre 
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Ap 

Mt 
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em forma de cristais anédricos associados às zonas ricas em hidróxidos em meio aos 

cristais de limonita. 

A julgar pela extensão da auréola de limonita, que chega a ocupar um percentual 

em torno de 5% do volume da rocha, acredita-se que a quantidade de sulfeto de cobre, 

representado pela calcopirita, deveria ser muito maior do que é encontrado atualmente, 

devido grande parte de o sulfeto primário ter sido oxidado. 

A bornita é rara e ocorre em forma de diminutos cristais anédricos inclusos na 

calcopirita (Figura 5.9). Ambos minerais encontram-se parcialmente alterados ao 

longo das bordas para limonita. É importante observar também que os cristais de 

bornita, embora pequenos, apresentam exsolução de lamelas de calcopirita. 

   
Figura 5.8: Cristais de calcopirita (Cp) fortemente alterados para ilmenita (Ln) e/ou goetita (Gt). 

   
Figura 5.9: (A) Cristal anédrico de bornita (Bn) incluso na calcopirita (Cp). Ambos bordejados por 

auréola de limonita/goetita (Ln/Gt). (B) Minúsculos cristais anédricos de bornita envolvidos por 

anéis de limonita dentro da calcopirita.  
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Dados químicos sobre esse minério revelam os seguintes teores (amostra RP-

C2): Fe2O3 (94%), SiO2 (1,37%), TiO2 (0,03%), P2O5 (0,12%)  Cu (>1% de Cu) e Au 

(160ppb). 5.1.2. Minério Magnetítico-Hematío-Apatítico 
O minério magnetítico-hematítico reflete, provavelmente, a porção mais 

epizonal do sistema mineralizador Fe-Ap da região, se considerarmos que esta 

ocorrência é parte integrante desse sistema Fe-Ap, podendo ser tratado como um trend 

contínuo do minério stratabound. Ocorre em forma de blocos soltos, de dimensões 

centimétricas a métricas.  

Macroscopicamente, os blocos são compostos essencialmente por magnetita de 

granulação fina, de aspecto brechado, com fragmentos subangulosos a 

subarredondados, com bordas irregulares e difusas, envolvidos por uma matriz 

fosfática de cor marrom, granulação fina a média (Figuras 5.10A e B).   Associado a 

esse minério tem-se ainda, alguns blocos centimétricos compostos por cristais 

subédricos de magnetita e hematita especular de até 1cm, em meio a matriz com 

silicatos ferromagnesianos, apatita disseminada e, subordinadamente, alguns 

porfiroblastos de granada. 

Ao microscópio, observam-se as duas gerações de óxidos de ferro. A subédrica, 

que se encontra fortemente oxidada e zonada, é, por vezes, envolvida por um anel de 

apatita sublinhando zona de crescimento a partir de um líquido ou fluido hidrotermal 

rico em Fe-P, e a outra, é representada pela hematita especular que recorta todos os 

demais minerais. A apatita aparece também em três ou mais gerações. Uma em cristais 

subédricos, hexagonais dispersos pela rocha; a segunda em forma de agregados 

anédricos por toda a matriz. A terceira seria a em forma de anel intercrescido com 

óxido de ferro (Figuras 5.10C e D). Os ferromagnesianos são representados 

predominantemente por agregados de epidoto e anfibólio fibroradiais 
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(tremolita/actinolita) que ocorrem em meio aos óxidos de Fe-P. A granada é rara e 

aparece em forma de cristais subédricos a anédricos fazendo parte dos acessórios. 

   

   

Figura 5.10: (A) Bloco solto de minério de ferro brechado com apatita (Ap). (B) Destaque em 

marrom para concentração de finos cristais de apatita. (C) e (D) Lâmina delgada mostrando duas 

gerações distintas de apatia. 5.1.3. Minério Magnetítico disseminado e em filões em rocha quartzo diorítica 
É representado por magnetita disseminada e em veios ou filões junto a um corpo 

intrusivo de composição diorítica a quartzo dioritica fortemente afetado por alteração 

hidrotermal (Figura 5.11). Entre as alterações hidrotermais observadas estão 

propílitização e argilitização. A magnetita é finamente granulada, subédrica a 

anédrica, em meio aos silicatos compostos por clinopiroxenio, plagioclasio e anfibólio 

ferrífero. Observa-se localmente uma textura em cárie marcada pela substituição do 

Mt Ap I 
Ap II 

Mt Ap III 
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piroxênio pela magnetita (Figura 5.12). Isso pode sugerir que a cristalização do cpx é 

pré a cristalização da magnetita. 

Dados químicos sobre esse minério disseminado revelam os seguintes teores 

(amostras JW12.2 e JW13.2): Fe2O3 (11-36,2 %), SiO2 (39,11 - 52%), Na2O  (0,05-  

5% ), CaO  (9 -17%), MgO (0,15-1,5%), K2O (0,09- 0,5%)  TiO2 (0,65- 1,1%), P2O5 

(0,36 -0,42%)  Cu (6,9- 23ppm) e Au (0,25- 2ppb). Os teores mais altos de Fe2O3 e 

mais baixos em alcalis (Na2O e K2O) refletem maior proximidade dessa rocha com o 

minério filoneano. 

   
Figura 5.21: Poços prospectivos mostrando a rocha quartzo diorítica alterada por propilitização e 

seritização, com magnetita disseminada. 

   
Figura 5.32: Lâmina delgada da rocha quartzo diorítica mostrando textura em cárie da magnetita 

(Mt) substituindo o clinopiroxênio (Cpx). (A) Luz natural. (B) Luz polarizada. 
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Os filões ou diques têm, em geral, espessuras entre 0,5 a 3 m, e ocorrem em 

meio às rochas metadioríticas albitizadas. Distribuem-se segundo a direção 

preferencial N-S, e localizam-se preferencialmente em suas porções superiores (Figura 

5.13). 

O minério destes filões ou diques é composto predominantemente por 

magnetita, contendo concentrações importantes de piroxênio (~4%), alguns alterados 

total ou parcialmente para anfibólio ferrífero fibroso que se desenvolve também ao 

longo de microfraturas e nos interstícios dos cristais de magnetita (Figura 5.14). 

   
Figura 5.43: Trincheiras exibindo o minério filoniano ou diqueforme em meio a rocha metadiorítica 

albitizada. 

   
Figura 5.14: Cristais de clinopiroxênio (Cpx) parcialmente, alterados para anfibólio ferrífero, em 

meio aos cristais de magnetita (Mt). (A) Luz natural. (B) Luz polarizada.  
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Observam-se também alguns cristais de magnetita com inclusão de 

clinopiroxênio (cpx) ferrífero reliquiar, exibindo textura em cusp e cárie (Figura 5.15). 

No geral, a magnetita apresenta textura granular poligonal, mas se encontra 

parcialmente alterada para hematita ou martitizada e não apresenta lamelas de ilmenita 

(Figura 5.16). 

É importante registrar que a textura em cárie envolvendo a substituição do 

piroxênio pela magnetita observada é similar àquela que ocorre no protominério 

dioritico (Figura 5.12), o que mostra que existe uma relação genética entre o minério 

de ferro filoneano com o diorito albitizado.  

   
Figura 5.55: Cristais de clinopiroxênio (Cpx) com textuta em cusp e cárie. (A) Luz natural. (B) Luz 

polarizada. 

   
Figura 5.66: Seção polida mostrando cristais de magnetita (Mt) com textura granular poligonal e 

alterados parcialmente para hematita (Hem). 
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A relação textural parece sugerir que a substituição do cpx por magnetita 

aconteceu em estágio magmático, ou seja, ligado a magmas intermediários ou fluidos 

magmáticos de alta temperatura, posteriormente modificados por alteração 

hidrotermal. Isso materializaria um produto de injeção de um melt rico em ferro que se 

propagaria sobre a rocha hospedeira, e posteriormente, seria alterado 

hidrotermalmente. 5.1.4. Minério Hematítico 
Este minério é representado por blocos e matacões maciços que sustentam um 

pequeno serrote, que se destaca na topografia com desnível topográfico da ordem de 

40m, ocupando uma área de 22.500m² (Figura 5.17). 

   
Figura 5.77: Morro sustentado por minério de ferro hematítico maciço. 

O minério é composto essencialmente por hematita (~95%) e magnetita (~4%), 

com ocorrências menores de apatita e gorceixita (BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6). Ao 

microscópio, a hematita é caracterizada dominantemente por cristais subédricos a 

euédricos, com tamanho entre 0,5 a 3 mm, com geminação polissintética. Exibe 

textura granular poligonal, marcada por contatos retos em torno de 120º, junções 

tríplices, separados entre si por filmes de silicatos (Figura 5.18A). Em alguns 

depósitos de Fe-P, em que a hematita exibe textura poligonal de equilíbrio, com 

junção tríplice entre hematitas e/ou magnetita e silicatos, tem sido usado como 

indicadora de textura magmática (e.g. Nold et al, 2013; Förster & Jafarzadeh, 1994). 



46 

 

No presente caso, o que mais se destaca é a ocorrência de hematita granular, subédrica 

e euédrica, com geminação romboédrica, contendo inclusões de magnetita deformados 

e parcialmente martitizados o que mostra tratar-se de uma geração de óxido de Fe 

tardio. 

A magnetita é rara, encontrando-se em meio aos cristais de hematita, sob a 

forma de cristais subédricos, tamanho entre 1 e 5 mm, com sua  cor marrom chocolate 

característica. Encontra-se deformada, marcada por microfraturas irregulares e alterada 

parcialmente para hematita anédrica, que se desenvolve ao longo das bordas e fraturas, 

em um processo típico de martitização (Figura 5.18 B).  Mantém contato parcialmente 

reto e/ou lobado com cristais de hematita romboédricos, geminados 

polissinteticamente, o que indica condições de desequilíbrio entre si ou mesmo de 

substituição entre ambos. Observa-se também que as microfraturas irregulares da 

magnetita são preenchidas por silicatos, mas que não se propagam pela hematita 

euédrica neoformada, indicando que existe um evento de deformação e/ou 

microfraturamento na magnetita anterior à formação da hematita euédrica.  A julgar 

pela forma subédrica dos cristais de hematita, sua geminação polissintética e suas 

relações texturais com a magnetita é provável que esses cristais de óxidos de ferro 

tenham origem distinta. Os cristais de magnetita, que se encontram deformados, teriam 

se formados em período anterior, provavelmente à época do minério stratabound, 

enquanto os cristais de hematita seriam formados a partir de líquido magmático ou 

fluidos hidrotermais- magmáticos de alta temperatura (skarns?). 

A apatita e a gorceixita ocorrem disseminadas, em pequenos grãos euédricos e 

subédricos, respectivamente. Adicionalmente, a gorceixita apresenta microfraturas 

irregulares, indicando tratar-se de produtos de alteração de apatitas pretéritas 

deformadas (Figura 5.19). 
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Figura 5.88: Lâminas polidas do minério de ferro hematítico. (A) Cristais de hematita (Hem) com 

textura granular poligonal com junções tríplices. (B) Cristal de magnetita (Mt) sendo alterada para 

martita. 

Dados químicos sobre esse minério revelam os seguintes teores (amostras CS-

179; RP-C3): Fe2O3 (91,3- 98%), SiO2 (0,33 -0,8%), TiO2 (0,01-0,06%), P2O5 (0,21-

3,89%)  Cu (192-428ppm) e Au (3-10ppb). 

 5.1.5. Minério Tipo Skarn 
Ocorre em forma de blocos soltos junto ao metadiorito (exoescarnitos!). Ele é 

constituído basicamente de magnetita e granada, com ocorrência subordinada de 

clinopiroxênio, anfibólio, quartzo e epídoto, os três últimos associados à fase de 

alteração secundária (Figura 5.20). A magnetita parece ocorrer em duas gerações. A 

primeira encontra-se sob forma de diminutos cristais euedrais, parcialmente 
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Figura 5.19: Fotomicrografia mostrando cristais 

disseminados de apatita e gorceixita. 
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martitizados, envolvidos por anfibólio (Figura 5.21A). A segunda ocorre sob forma de 

cristais grossos subédricos com contatos poligonais, também martitizados, 

característico de textura granoblástica poligonal, cujos cristais exibem limites diedros 

de 120º, mas aparentemente, separados entre si, por filmes de goetita e/ou limonita 

(Figura 5.21B). 

 

   
Figura 5.101: Lâminas polidas. Mostrando duas gerações de magnetita (Mt), uma em (A) e outra em 

(B). 

5.2. Alterações Hidrotermais 

Existem basicamente quatro tipos de alterações que se sucedem temporalmente: 

(1) Alteração sódica e/ou cálcio-sódica de desenvolvimento regional; (2) Alteração 

potássica; (3) Alteração propilítica/argílica; (4) Alteração propilítica. 
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Figura 5.90: Skarn constituído essencialmente 

de magnetita de granada. 
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5.2.1. Alteração Sódica e/ou Cálcio-Sódica 
A alteração sódica e/ou cálcio-sódica se desenvolve junto às rochas hospedeiras 

do minério stratabound, disseminado e filoneano. No minério stratabound domina a 

alteração sódica (enriquecimento de Na acompanhada de empobrecimento de Ca e K) 

que é caracterizada pela neoformação de plagioclásio albítico, límpido, que substitui o 

plagioclásio original turvo e alterado (Figuras 5.22A e B), associado também a 

cloritização dos ferromagnesianos.  No metadiorito, hospedeiro da mineralização 

filoneana, predomina a alteração cálcio-sódica, representada por uma assembleia 

mineral a base de diopsídio, albita e, muito subordinadamente, granada (Figuras 5.22C 

e D). 

 
Figura 5.112: Lâminas delgadas de alterações hidrotermais sódica em (A) e (B), marcado 

principalmente alteração do plagiocásio (Pl). Em (C) e (D) têm-se alteração cálcio-sódica com 

diopsidio (Dps), albita (Alb) e magnetita (Mt). 
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Essa alteração ocorre também associada às rochas calssilicáticas encaixantes 

que exibem normalmente uma associação à base de escapolita, diopsídio, plagioclásio, 

anfibólio, titanita, quartzo e epidoto. Além dessas associações são ainda observadas 

feições metassomáticas em algumas rochas calcissilicáticas ou exosescarnitos 

compostas por plagioclásio e piroxênio na fase progradante, conhecida na literatura 

como periskarn (e.g. Aleksandrov, 1998) com anfibólio e clorita na fase retrogradante. 

Essa alteração sódica e/ou cálcio-sódica é muito comum na maioria dos 

depósitos do tipo IOCG e Kiruna e tem sido usada para caracterizar um 

metassomatismo de expressão regional como justificativa de formação dos depósitos 

por processos hidrotermais (e.g. Barton et al. 2013). 5.2.2. Alteração Potássica 
A alteração potássica está nitidamente associada à intrusão do biotita granito em 

contato com o minério de ferro stratabound, ou seja, uma alteração potássica 

proximal. É marcada principalmente pelo desenvolvimento de agregados de K-

feldspatos e biotita neoformada, esta última de até um centímetro junto às porções 

graníticas no interior do minério de ferro e ao longo de fraturas no minério 

magnetítico, sucedida por uma importante fase de sulfetação rica em cobre. (Figuras 

5.23A e B). 5.2.3. Alteração Propilítica/Argílica 
A alteração propilítica/argílica é caracterizada por uma importante fase de 

epidotização, albitização, cloritização e argilitização, que se desenvolve, sobretudo, no 

topo do serrote metadiorítico, recortado por diques félsicos também fortemente 

propilitizados e/ou argilitizados, mas também junto ao minério stratabound. Junto ao 

serrote metadiorítico é comum o minério magnetítico disseminado encontrar-se em um 

material regolítico (Figura 5.24).  



51 

 

   
Figura 5.123: (A) Rocha com alteração potássica marcada principalmente pela neoformação de 

biotita. (B) Seção polida mostrando importantes concentrações de sulfetos de cobre, marcadas por 

bornita (Bn), que se encontra inclusa em calcopirita (Cp). Notar que a bornita exibe microlamelas de 

exsolução de calcopirita. Ambos encontram-se alterados nas bordas para calcocita.  

 
Figura 5.134: Corte de trincheira mostrando material regolítico com alteração propílica/argílica com 

magnetita disseminada. 5.2.4. Alteração Propilítica 
A propilitização é resultado da transformação dos silicatos das rochas 

hospedeiras (metadioritos e metabasalto-andesíticos) do minério magnetítico em 

minerais secundários como epidoto, albita e carbonato. Acompanhando esse processo 

tem-se também um microfraturamento irregular ou hidráulico da magnetita, marcado 

A B 

Bn 

Cp 
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por uma rede de microfraturas irregulares nos cristais de magnetita preenchidas por 

epidoto (Figura 5.25A e B). A cloritização desenvolve-se junto aos minerais 

ferromagnesianos que são totalmente cloritizados (Figura 5.25C) e a albitização junto 

ao plagioclásio mais cálcico e turvo, por vezes, preenchendo microfraturas 

escalonadas e/ou tectônicas em cristais de magnetita (Figura 5.25D). 

 
Figura 5.145: Lâminas de rocha com alteração propilítica. (A) e (B) mostrando a magnetita (Mt) 

microfraturada e preenchida por epidoto (Ep). (C) Cloritização dos minerais ferromagnesianos. (D) 

Plagioclásio sendo albitizado.  

5.3. Sequência de Formação dos Depósitos Minerais  

Embora reconhecendo ser prematuro estabelecer a cronologia das diferentes 

ocorrências minerais, em face da inexistência de dados geocronológicos e isotópicos, e 

sobretudo, da descontinuidade de relações entre elas, cujos contatos são em grande 
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parte recobertos por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba ou modificados por 

estruturas tectônicas, algumas feições texturais, estruturais e composicionais 

encontradas nessas ocorrências nos permitem esboçar as primeiras considerações:  

O minério stratabound, rico em Fe e P, que se desenvolve entre rochas meta-

básicas, andesíticas e metarriolíticas e que se encontra deformado e dobrado, parece 

corresponder a ocorrência mais antiga. Entretanto, não se descarta uma relação com as 

rochas metadioríticas, uma vez que as meta-andesíticas poderiam ser consideradas 

seus equivalentes vulcânicos. Porém, o minério stratabound apresenta uma 

mineralização muito mais rica em apatita, bem como seus cristais de magnetita 

apresentam comumente lamelas de oxy-exsolução de ilmenita ou ulvoespinélio, fatos 

que os diferenciam de seus equivalentes dioríticos, que são muito mais pobres em Ti e 

em P. Nesse caso, pode-se pensar que a mineralização magnetítica-fosfática tem outra 

origem, provavelmente, magmática. 

O minério magnetítico disseminado junto às rochas metadioríticas ou 

protominério e os filões magnetíticos encontrados em seu interior parecem ser 

cogenéticos. Os primeiros sendo associados às fases iniciais de cristalização 

magmática junto aos silicatos, e os filões ou diques aos eventuais enriquecimentos 

tardios de fluidos ou melts residuais de alta temperatura. Da mesma forma que o 

minério de Fe stratabound encontra-se associado às rochas metabásicas como produto 

de fracionamento de magma toleítico sob baixa fugacidade de oxigênio, o minério 

filoneano, que mostra uma preferência pela porção superior do corpo metadiorítico, 

representaria líquidos magmáticos residuais ricos em FeO. Por outro lado, existe uma 

alteração metassomática de caráter regional, uma vez que as rochas hospedeiras 

dioríticas apresentam uma associação mineral à base de plagioclásio albítico, 

escapolita e diopsídio.  
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As ocorrências tipo skarn devem se desenvolver em zonas de contato entre as 

rochas metadioríticas e calcissilicáticas ou mesmo mármores, que ainda não foram 

encontrados. 

O minério hematítico maciço, dominado por hematita romboédrica, entretanto, é 

ainda uma incógnita, embora este tipo de hematita tenha sido tratado na literatura (e.g. 

Nold et al., 2013) como hematita magmática. 

A sulfetação é tardia ou posterior aos minérios de ferro, por estar presente em 

todos os cinco tipos, concentrando, principalmente, sobreposta à alteração potássica do 

minério stratabound. A sulfetação foi causada por um novo evento 

magmático/hidrotermal, provavelmente a intrusão do biotita granito, rico em fluídos 

que promoveu esta alteração hidrotermal marcado principalmente por percolação de 

calcopirita nas microfraturas e interstícios minerais. Comumente a calcopirita está 

alterada pra malaquita, goetita e ilmenita. 
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Capítulo 6: Geofísica 

O trabalho de levantamento geofísico é fruto da cooperação técnica entre o 

Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada – LPGA, Departamento de Geologia, 

Setor Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná – UFPR, o Laboratório de 

Geologia Econômica da Universidade Federal do Ceará – UFC, Departamento de 

Geologia – DEGEO e a empresa AD Lion Mineração. 

Os métodos geofísicos são constituídos de investigações indiretas aplicados na 

exploração mineral com intuito de definir anomalias relacionadas a um determinado 

bem mineral de interesse econômico, além de auxiliar o mapeamento geológico de 

corpos mineralizados em relação às suas encaixantes e auxiliar as futuras 

investigações diretas (Dentith & Mudge, 2014). 

No suporte a esta pesquisa mineral usaram-se três métodos geofísicos de 

prospecção denominados de polarização induzida (IP), resistividade e magnetometria, 

os quais medem respectivamente a cargabilidade, a resistividade e a susceptibilidade 

magnética. 

6.1. Resistividade e Polarização Induzida  

Estes dois métodos normalmente são adquiridos em conjunto pelo mesmo 

equipamento no domínio do tempo, com injeção e corte de corrente em dois segundos 

ou mais. 

Diversos autores como Orellana (1972), Telford et al. (1990), Ward (1990), 

Keary et al. (2009) e Dentith & Mudge (2014) mencionam os princípios que 

relacionam o fluxo de corrente e seu potencial elétrico em subsuperfície. O princípio 

dos métodos elétricos de prospecção é baseado na injeção, no terreno, de uma corrente 

I, em miliamperes (mA), através de dois eletrodos, A e B, gerando em subsuperfície 
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um fluxo de linhas de corrente e na medida da diferença de potencial V, entre outros 

dois eletrodos M e N, originando linhas equipotenciais (Figura 6.1). 

Quando uma corrente elétrica que circula no terreno é interrompida, a voltagem 

entre os eletrodos M e N não decai instantaneamente para zero. Durante o fluxo de 

corrente podem surgir concentrações de carga em várias partes do semiespaço. Depois 

da interrupção da corrente, as cargas elétricas tendem a retornar à sua posição original, 

enquanto o voltímetro continua a indicar um sinal fraco. Durante alguns segundos, 

uma determinada fração da voltagem inicial permanece no terreno enquanto as 

concentrações de cargas são dissipadas (Reynolds, 2003). Este fenômeno é conhecido 

como polarização induzida (induced polarization – IP). 

 

Figura 6 1: Ilustração dos princípios dos métodos elétricos de prospecção (Reynolds, 2003). 

Durante muitos anos os geofísicos conviveram com os potenciais induzidos 

durante levantamentos de eletrorresistividade. Apesar de Schlumberger ter verificado 

o fenômeno antes de 1920, as aplicações modernas iniciaram-se a partir de 1948, 

inicialmente para prospecção de metais base, e, mais recentemente, à exploração de 

águas subterrâneas, aproveitando-se da propriedade de que a água não se polariza, ao 

contrário das argilas. 

Normalmente, o IP pode ser representado pela integral da área sob a curva de 

decaimento, entre dois tempos t1 e t2, após a interrupção da corrente, normalizado pela 
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voltagem primária (V0). Esta medida é conhecida como cargabilidade aparente (Ma) e 

pode ser expressa em milivolt/volt (mV/V), desta forma este parâmetro pode ser 

medido parcial ou global de acordo com as equações: 

Mi = Tmi Vdt/Tmi * VMN  (parcial) 

Mg = i=1
n (MiTMi)/i=1

n TMi (global) 

onde n é igual ao número de janelas IP. 

A resistividade foi definida a partir do conceito fundamental da Lei de Ohm, a 

qual estabelece uma relação da corrente elétrica que flui através de um condutor e o 

potencial de voltagem requerido para conduzir esta corrente. Esta lei revela que a 

corrente (I) é proporcional a voltagem (V) e pode ser dada pela seguinte expressão: V 

= R*I, onde R é a resistência elétrica do condutor, cuja unidade é o Ohm (). No 

entanto, é necessário definir uma propriedade que descreva a capacidade dos materiais 

geológicos do subsolo em transmitir a corrente elétrica em função da distância, ou 

comprimento, L (m) e de uma superfície, ou área, S (m2). Desta maneira, é definida a 

resistividade elétrica (), da seguinte forma:  = R.S/L e a sua unidade no sistema SI é 

dada em Ohm.m (.m). 6.1.1. Arranjo Dipolo-Dipolo 
O arranjo dipolo-dipolo é o mais utilizado em levantamentos de IP e 

resistividade (Res), devido ao baixo acoplamento eletromagnético entre os circuitos 

(Loke, 2004). 

Em tais levantamentos denomina-se a fonte de corrente como circuito 

transmissor, ou simplesmente transmissor, e os circuitos relacionados com os 

eletrodos de potencial como receptor. O arranjo dos eletrodos normalmente utilizado 

é o dipolo-dipolo, onde a separação entre os eletrodos de corrente (AB) é a mesma 

dos eletrodos de potencial (MN), e a distância entre seus pontos médios é um múltiplo 

deste espaçamento (Figura 6.2). 
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O fenômeno IP foi reconhecido pelos estudos eletroquímicos através da 

passagem de correntes elétricas num sistema eletrodo-eletrólito e sua conexão com 

sobrevoltagens (overvoltage). Esta sobrevoltagem é o potencial extra, que no IP é 

proporcional à densidade de corrente, devido as barreiras eletroquímicas e 

eletrocinéticas criadas na interface entre o eletrodo e o meio circundante. 

O nível (n) é dado pela intersecção entre as linhas que partem do centro 

dos eletrodos de corrente (AB) e dos eletrodos de potencial (MN), formando ângulos 

de 45º (Hallof, 1957). Os caminhamentos de IP/Res são usualmente feitos ao longo de 

perfis. O procedimento mais comum é posicionar os eletrodos de corrente (AB) no 

início da linha. As leituras são feitas através de pares sucessivos de eletrodos de 

potencial (MN), igualmente espaçados. O transmissor (AB) é então deslocado para a 

próxima posição, na mesma linha, e o procedimento é então repetido. Tal 

procedimento é ilustrado na Figura 6.3A. 

 

Figura 6 2: Representação do procedimento da perfilagem IP/Res com arranjo dipolo-dipolo 

(Elis,1999). 

Os valores medidos ao longo do perfil são desenhados de acordo com a Figura 

6.3B. Nela, as posições do transmissor (AB) e do receptor (MN) são indicadas pelo 

primeiro e pelo segundo número, respectivamente. 
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A Figura 6.3B mostra os pontos de leitura (interseções), a partir de posições 

sucessivas do transmissor (Figura 6.3A). Para cada posição do transmissor, o 

procedimento ilustrado é repetido. Esta forma de apresentação dos dados, denominada 

pseudoseção, permite que os valores de IP/Res sejam contornados, como 

esquematizados na Figura 6.3C, gerando uma imagem da posição relativa das fontes 

designada de pseudoseção aparente. 

 

Figura 6.3: Representação de uma pseudoseção de medidas de um caminhamento elétrico indicando 

a posição relativa de zonas que produzem potenciais induzidos. (a) cada medida Q é colocada nas 

interseções de linhas inclinadas segundo 45o, a partir dos pontos médios do transmissor e do 

receptor. Para posições sucessivas do receptor, considerando uma posição fixa do transmissor, os 

valores são indicados como Q11, Q12, Q13, Q14, etc., todos dispostos ao longo da linha que parte do 

ponto médio do transmissor. (b) deslocando o transmissor sucessivamente e repetindo o 

procedimento, é possível plotar os valores de Q em intervalos iguais ao longo de um conjunto de 

linhas paralelas dispostas segundo ângulos de 45o a partir da posição do transmissor. (c) os valores 

de Q podem ser contornados no sentido de identificar as posições relativas das fontes de IP/Res 

(adaptado de Robinson & Corun, 1988).  

Durante muitos anos foi utilizada a projeção de Hallof para o contorno das 

curvas de resistividade e polarização induzida, principalmente para as pseudoseções 

aparentes obtidas pelo arranjo dipolo-dipolo, da qual decorriam as interpretações 
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resistivimétricas e delimitação das anomalias de IP. Tais procedimentos levavam a 

uma interpretação não real da profundidade de investigação e, consequentemente, um 

falso posicionamento das fontes de IP e de resistividade. Diante da dificuldade em 

determinar a profundidade efetiva de tais fontes, Edwards (1977) propôs um 

procedimento matemático para calcular a profundidade real e assim gerar as seções de 

resistividade real e sintética, conforme a Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Pseudoseção de resistividade aparente (a), sintética (b) e o modelo de profundidade 

obtido por inversão (c) (Stevanato et al., 2014). 

6.2. Magnetometria 

A natureza do magnetismo é explicada pela Lei de Coulomb, cuja força (F) 

atuando entre dois polos P1 e P2 separados por uma distância r é expresso pela 
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seguinte equação: F = 1/ . (P1.P2/r
2
), onde  é a permeabilidade magnética do meio. 

Através desta lei, podemos estabelecer que a Terra funcionasse como um imã gigante, 

com os polos magnéticos Norte e Sul (positivo e negativo). A hipótese mais aceita 

demonstra que as correntes elétricas originadas no núcleo externo da Terra produzem 

o magnetismo e as anomalias magnéticas são produzidas por corpos litológicos e 

estruturas na crosta terrestre. Em outras palavras, podemos afirmar que o campo 

magnético total da Terra é composto por duas partes principais: campo magnético 

principal produzido no núcleo externo e o campo magnético anômalo produzido na 

crosta.  Outra definição importante é a do campo magnetizante (H), definido como a 

força no polo unitário: H = F/P2 = 1/ P2/r
2 (cgs-em). 

Quando um material é submetido ao efeito do campo H, ele adquire uma 

intensidade de magnetização ou imantação M, proporcional ao campo: M = k.H, onde 

k representa a susceptibilidade magnética do material.  

A susceptibilidade magnética é a propriedade física mais importante no contexto 

dos levantamentos magnéticos. Para um mesmo valor do campo magnético, as rochas 

e estruturas com maior susceptibilidade estão aptas a se magnetizarem mais 

fortemente. As unidades do campo magnético são expressas em gamas no sistema 

CGS ou Tesla no Sistema Internacional (SI). Normalmente, os magnetômetros 

portáteis registram os valores em nanoTesla (nT). 

Os levantamentos magnéticos consistem na leitura do campo geomagnético 

terrestre ao longo de perfis ou linhas dispostas perpendicularmente às estruturas ou 

rochas magnéticas a serem estudadas. Tais levantamentos são realizados, 

normalmente, no modo stop-and-go com intervalos variáveis de amostragem de 

acordo com os objetivos da pesquisa. A intensidade do campo geomagnético e outros 

parâmetros como inclinação e declinação magnéticas variam no tempo e no espaço. 

Por exemplo, na região estudada, a intensidade oscila em torno de 24.300 nT, sendo 
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considerada baixa, enquanto no Canadá são registrados valores da ordem de 60.000 

nT. 

6.3. Aquisição e Processamento dos Dados 

Os dados geofísicos foram adquiridos ao longo de sete linhas envolvendo os 

métodos de IP/Res e magnetometria conforme a Figura 6.5. 

Os equipamentos utilizados na aquisição dos dados geofísicos para o estudo do 

comportamento da cargabilidade e da resistividade da área são de última geração 

tecnológica e inclui um sistema completo de polarização induzida e resistividade, 

fabricação Iris Instruments (França e Canadá), e é composto dos seguintes módulos: 

um transmissor de alta potência VIP3000W alimentado por um gerador Honda 

EM5000S, e um receptor multicanal e espectral ELREC PRO. Os valores de IP/Res 

foram lidos com a utilização do arranjo dipolo-dipolo com AB=MN=50m e seis níveis 

de investigação. 

Os equipamentos de leitura do campo magnético total foram constituídos 

de dois magnetômetros de precessão de prótons, ambos do modelo Envimag, 

fabricação Scintrex (Canadá). Um deles foi utilizado em estação base com o objetivo 

de monitorar a variação diurna do campo geomagnético terrestre e foi instalada em 

local fora da influência de corpos magnéticos. O outro magnetômetro foi empregado 

na aquisição dos dados magnéticos ao longo das linhas de caminhamento, no modo 

stop-and-go com intervalo de amostragem de 25 m. 

Tais métodos foram selecionados em função da tipologia das ocorrências 

minerais presentes na área de estudo, ou seja, IP/Res para as ocorrências de sulfetos 

disseminados de cobre/ferro e magnetometria para as ocorrências de ferro. 

O processamento básico dos dados geofísicos foi realizado em ambiente 

computacional, através de softwares específicos, como: Oasis MontajTM e Zonge 2D 

Inversion for Interactive
TM IP, ambos da Geosoft/Interpex. 
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Figura 6.5: Mapa de localizaço das linhas geofísicos. 

Os dados magnéticos foram inicialmente corrigidos da variação diurna do 

campo geomagnético. Em seguida, foi subtraído o valor 25918 nT, extraído do IGRF 

(International Geomagnetic Reference Field).  
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6.4. Resultados Obtidos 6.4.1. Modelo de Profundidade da Cargabilidade e da Resistividade 
As Figuras 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 representam os modelos de 

profundidade da cargabilidade real e da resistividade real das Linhas L3550, L3850, 

L4150, L4750, L5080, L5380, L5750 e L7300, respectivamente. 

O painel superior da Figura 6.6, Linha L3550, mostra três zonas polarizadas 

(cargabilidade superior a 7.5 mV/V), que continuam em profundidade, situadas entre 

as estações 3400 m e 3700 m, 3900 m e 4200 m (com um pequeno núcleo superior a 

10 mV/V) e 4300 m e 4750 m. No painel inferior da mesma figura, Linha L3550, 

caracterizado por uma cobertura condutiva sobreposta a um trato resistivo, são 

assinaladas três descontinuidades geoelétricas centradas nas projeções das estações 

3850 m, 4000 m e 4600 m. 

 
Figura 6.6: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L3550. 

O painel superior da Figura 6.7, Linha L3850, mostra duas expressivas 

anomalias com cargabilidades superiores a 10 mV/V, na porção oriental do modelo, 
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cujos eixos se posicionam nas projeções das estações 3150 m, 3350 m, 3600 m e 3850 

m. No painel inferior da mesma figura, Linha L3850, também caracterizado por uma 

cobertura condutiva, sobreposta a um trato resistivo, são assinaladas quatro 

descontinuidades geoelétricas posicionadas nas projeções das estações 3100 m, 3350 

m, 3600 m e 3700 m. 

 
Figura 6.7: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L3850. 

O painel superior da Figura 6.8, Linha L4150, mostra, no contexto de uma 

ampla zona com cargabilidaes superiores a 7.5 mV/V, que se situa entre as estações 

2200 m e 3100 m, um forte núcleo polarizado, com cargabilidades superiores a 10 

mV/V entre as estações 2850 e 3050 m, cujo eixo se posiciona próximo da projeção da 

estação 2950 m. No painel inferior da mesma figura, Linha L4150, de comportamento 

geoelétrico semelhante aquele descrito nos modelos anteriores, são assinaladas quatro 

descontinuidades geoelétricas centradas nsa projeções das estações 2200 m, 2600 m, 

2800 m e 3300 m. 
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Figura 6.8: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L4150. 

O painel superior da Figura 6.9, Linha L4750, mostra, no contexto de uma zona 

com cargabilidaes superiores a 7.5 mV/V, que se situa entre aa estação 2600 m e a 

terminação oriental do modelo, um expressivo núcleo polarizado, com cargabilidades 

superiores a 10 mV/V, cujo eixo se posiciona próximo da projeção da estação 3200 m. 

No painel inferior da mesma figura, Linha L4750, de comportamento geoelétrico 

semelhante aquele descrito nos modelos anteriores, são assinaladas duas 

descontinuidades geoelétricas centradas nas projeções das estações 2400 m e 2950 m. 

O painel superior da Figura 6.10, Linha L5080, mostra uma zona com 

cargabilidades superiores a 7.5 mV/V, que se situa entre as estações 2500 e 2900 m, 

com eixo posicionado na projeção da estação 2650 m, além de e outra fraca anomalia 

centrada na estação 3300 m. No painel inferior da mesma figura, Linha L5080, de 

comportamento geoelétrico semelhante aquele descrito nos modelos anteriores, são 

assinaladas três descontinuidades geoelétricas centradas nas projeções das estações 

2400 m, 2800 m e 3300 m. 
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Figura 6.9: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L4750. 

O painel superior da Figura 6.11, Linha L5380, mostra, no contexto de uma 

zona com cargabilidaes superiores a 7.5 mV/V, que se situa entre a estação 2200 m e a 

terminação oriental do modelo, três fortes núcleos de cargabilidades superiores 10 

mV/V, cujos eixos estão posicionados nas projeções das estações 2450 m, 2800 m e 

3300 m. No painel inferior da mesma figura, Linha L5380, de comportamento 

geoelétrico semelhante aquele descrito nos modelos anteriores, são assinaladas duas 

descontinuidades geoelétricas centradas nas projeções das estações 2150 m e 2750 m. 

O painel superior da Figura 6.12, Linha L5750, mostra quatro núcleos com 

cargabilidades superiores a 10 mV/V, cujos eixos estão posicionados nas projeções das 

estações 2100 m, 2800 m, 3100 m e 3500 m. No painel inferior da mesma figura, 

Linha L5750, de comportamento geoelétrico semelhante aquele descrito nos modelos 

anteriores, são assinaladas quatro descontinuidades geoelétricas centradas nas 

projeções das estações 2200 m, 2650 m, 3150 m e 3700 m. 

O painel superior da Figura 6.13, Linha L7300, mostra uma expressiva zona 

polarizada, com cargabilidades superiores a 10 mV/V, entre a estação 3150 m e a 
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terminação oriental do modelo, a qual encerra um núcleo com cargabilidades 

superiores a 15 mV/V, com eixo projetado na estação 3500 m.  No painel inferior da 

mesma figura, Linha L7300, de comportamento geoelétrico semelhante aquele 

descrito nos modelos anteriores, é assinalada apenas uma descontinuidade geoelétrica 

centrada nas proximidades da estação 3050 m. 

 
Figura 6.10: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L5080. 

 
Figura 6.11: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L5380. 
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Figura 6.12: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L5750. 

 
Figura 6.13: Modelo de profundidade da cargabilidade real e da resistividade real da Linha L7300. 
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6.4.2. Mapas de Níveis de Profundidade da Cargabilidade e da Resistividade 
Os mapas de níveis de profundidade refletem, essencialmente, uma integração 

dos modelos de profundidade anteriormente descritos. As Figuras 6.14 a 6.18 

representam os mapas de níveis de profundidade da cargabilidade real, enquanto as 

Figuras 6.19 a 6.23 mostram os mapas de níveis de profundidade da resistividade real. 

Os níveis de profundidade investigados em ambas as variáveis foram os seguintes: N1 

= superficial (não apresentado), N2 = 17 m, N3 = 38 m, N4 = 64 m, N5 = 96 m e N6 = 

137 m. Estes níveis de profundidade são com relação a topografia da área, ou seja, o 

mapa de nível de 17 m estar apresentando os valores geofísicos pra uma profundidade 

de 17 m a partir da superfície topográfica. Os dados dos modelos da cargabilidade real 

e da resistividade real da Linha L7300 (Figura 6.13), não foram integrados aos mapas 

das Figuras 6.14 a 6.23, uma vez que a mesma se encontra cerca de 1.500 m afastada 

das demais (vide Figura 6.5). 

O mapa da Figura 6.14, Nível 2 (N2 = 17 m), praticamente, não apresenta 

anomalias significativas de cargabilidade, exceto por pequenos núcleos . Os maiores 

valores se encontram nas extremidades das Linhas L3550, L3850, L4150 e L5750, e 

por esta razão devem ser encarados com cautela, uma vez que podem representar 

extrapolações dos procedimentos da inversão. 

O mapa da Figura 6.15, Nível 3 (N3 = 38 m), praticamente, também não 

apresenta anomalias de cargabilidade. Entretanto, além das anomalias não 

significativas das extremidades das linhas já mencionadas, é importante destacar 

aquelas das Linhas 3850, 4150, 4750, 5380 e 5750, comentadas, respectivamente, nas 

Figuras 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12. 
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Figura 6.14: Mapa de profundidade da cargabilidade real (N2 = 17 m). 

 
Figura 6.15: Mapa de profundidade da cargabilidade real (N3 = 38 m). 
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No mapa da Figura 6.16, Nível 4 (N4 = 64 m), se observa a conexão de uma 

zona de cargabilidade superior a 7.5 mV/V, com núcleos maiores que 10 mV/V, em 

praticamente todas as linhas. 

 
Figura 6.16: Mapa de profundidade da cargabilidade real (N4 = 64 m). 

No mapa da Figura 6.17, Nível 5 (N5 = 96 m), se observa com mais clareza a 

conexão daquela zona de cargabilidade superior a 7.5 mV/V, com núcleos maiores que 

10 mV/V, em praticamente todas as linhas. Atenção especial deve ser dada às relações 

de tratos com cargabilidades superiores a 10 mV/V entre as Linhas L5750 e L5380 e 

as Linhas L4750 e L4150, além de outras na Linha L3850. 

O mapa da Figura 6.18, Nível 6 (N6 = 137 m), exibe um comportamento muito 

semelhante ao da Figura 6.17, Nível 5 (N5 = 96 m), significando que tais anomalias 

devem continuar em profundidades superiores a 137 m. 
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Figura 6.17: Mapa de profundidade da cargabilidade real (N5 = 96 m). 

 
Figura 6.18: Mapa de profundidade da cargabilidade real (N6 = 137 m). 
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As Figuras 6.19 a 6.23 mostram os mapas de níveis de profundidade da 

resistividade real. Tais figuras não encerram dados importantes do ponto de vista 

prospectivo. As Figuras 6.19 (N2 = 17 m) e 6.20 (N3 = 38 m) exibem a predominância 

de baixas resistividades, caracterísitica dos níveis mais superficiais. Com o incremento 

da profundidade, tais áreas de baixa resistividade tornam-se mais restritas e com 

padrão semelhante, como se observa nas Figuras 6.21 (N4 = 64 m), 6.22 (N5 = 96 m) 

e 6.23 (N6 = 137 m). 

 
Figura 6.19: Mapa de profundidade da resistividade real (N2 = 17 m).  
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Figura 6.20: Mapa de profundidade da resistividade real (N3 = 38 m). 

 
Figura 6.21: Mapa de profundidade da resistividade real (N4 = 64 m). 
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Figura 6.22: Mapa de profundidade da resistividade real (N5 = 96 m).  

 
Figura 6.23: Mapa de profundidade da resistividade real (N6 = 137 m). 
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 6.4.3. Dados Magnetométricos 
Nesta dissertação são apresentados mapas e perfis empilhados da Amplitude do 

Sinal Analítico (ASA) (Figuras 6.24 e 6.25). O sinal analítico é bastante conveniente 

na interpretação preliminar dos dados. Atualmente, tem se mostrado uma ferramenta 

eficiente para a determinação de parâmetros geométricos, onde os máximos valores de 

contrastes magnéticos determinam o contorno das fontes magnéticas (Nabighian, 

1972, Roest et al., 1992, Debeglia & Corpel,, 1997, in Amaral, 2007). 

 
Figura 6.24: Mapa de contorno da amplitude do sinal analítico (ASA). 
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Figura 6.25: Mapa de perfis empilhados da Amplitude do Sinal Analítico (ASA). 

6.5. Integração dos Dados de IP e da ASA 

Neste tópico são apresentados, conjuntamente, os modelos de profundidade da 

cargablidade real e o perfil da amplitude do sinal analítico (ASA) de cada linha 

indicada na Figura 6.5. Como se observa nas Figuras 6.26, 6.27, 6.28 e 6.33 (Linhas 

L3530, L3850, L4150 e L7300), não há correspondência entre os tratos com 

cargabilidades superiores a 7.5 mV/V e elevadas amplitudes do sinal analítico (ASA). 

Por outro lado, se verifica que alguns tratos de cargabilidades superiores a 7.5 mV/V, 
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em parte coincidem com elevadas amplitudes do sinal analítico, como se observa nas 

Figuras 6.29, 6.30, 6.31 e 6.32 (Linhas L4750, L5080, L5380 e L5750). 

 
Figura 6.26: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L3550. 

 
Figura 6.27: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L3850. 



80 

 

 
Figura 6.28: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L4150. 

 
Figura 6.29: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L4750. 
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Figura 6.30: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L5080. 

 
Figura 6.31: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L5380. 
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Figura 6.32: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L5750. 

 
Figura 6.33: Modelos da cargabilidade real (IP) (painel inferior) e o perfil da amplitude do sinal 

analítico (ASA, painel superior) da Linha L7300. 
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Capítulo 7: Modelo Metalogenético, Potencial Econômico e 

Considerações Prospectivas 

7.1. Modelo Metalogenético 

As diferentes ocorrências de minerais de minério marcadas por cinco 

associações tipológicas distintas nos remete a pensar em mais de um mecanismo de 

formação para esses minérios ou uma complexa história de mineralizações e alterações 

metassomáticas. 

O minério stratabound, que se encontra deformado, parece ser o mais antigo. A 

sua frequente associação com um metabasalto-andesítico e metariolito parcialmente 

modificados sugere uma relação estreita com esse magmatismo bimodal, indicando 

formação crustal rasa. Isso permite compará-lo aos depósitos estratiformes ou 

stratabounds de Kiruna, Suécia, El Laco no Chile e Bafq, Iraque (Daliran et al., 2010). 

Adicionalmente, observa-se que o minério Fe-P mostra preferência pelas rochas mais 

básicas o que poderia ser tratado como produto de diferenciação de magma básico 

toleítico sob baixa fugacidade de oxigênio, reduzido e seco, cujos líquidos residuais 

são ricos em FeO (ferro ferroso) e pobres em sílica (e.g. Osborne, 1962 in Grant, 

1984). O P poderia ser resultado de assimilação crustal como aventado por Hou et al. 

(2011) para o depósito de magnetita-apatita de  Gushan, no sudeste da China. A 

variação textural encontrada nesse minério, como granulação fina nas bordas, 

interpretada como chilled margin, e granulação mais grossa, em zonas mais afastadas, 

sugere também uma história de resfriamento diferenciado durante o alojamento do 

corpo mineralizado, característico de uma mineralização magmática e não hidrotermal, 

que reforça sua semelhança com os depósitos de Fe-P do tipo Kiruna.   

O Minério magnetitico-hematítico fosfatado, marcado pelo domínio de uma 

magnetita fina e de hematita especularita, apatita em vários hábitos, subédrico a 

anédrico, este último associado a anéis de apatita amorfos em torno de cristais de 
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óxidos de ferro limonitizados, sublinhando zona de líquidos ou fluidos hidrotermais 

ricos em Fe e P, pode representar um contínuo do minério stratabound. 

Por outro lado, a ocorrência de sulfetos de cobre que é comum na zona de 

contato entre o biotita granito e o minério magnetítico stratabound, embora assinale 

localmente uma associação mineral compatível com depósito do tipo IOCG sensu 

strictu, cujos sulfetos são tardios em relação ao minério magnetítico,  sua maior 

concentração tem sido restrita a este contato. Adicionalmente, a fase óxido precede a 

fase de potassificação associada ao corpo intrusivo que se propaga pelo seu interior, o 

que não é comum em depósitos IOCG, que normalmente apresenta a fase óxido 

superpondo a fase potássica. Neste local, embora a magnetita seja levemente 

martitizada ao longo da borda e em fraturas, não se verifica a formação da fase 

hematítica especularítica que se desenvolve em profundidades mais rasas, em menor 

temperatura e normalmente pré-data a fase de sulfetação em depósitos tipo IOCG 

sensu stricto. Tudo indica que a formação do minério magnetítico em questão 

aconteceu em níveis inferiores e em temperatura mais alta que aquela encontrada em 

IOCG.  

O minério de Fe disseminado e o filoneano associado ao metadiorito parecem 

mostrar uma relação de filiação comum. A textura em cusp e cárie observada em 

ambos os minérios, indica uma relação genética entre o minério de ferro filoneano 

com o diorito albitizado com Fe disseminado.  Da mesma forma que o minério de Fe 

stratabound encontra-se associado às rochas metabásicas como produto de 

fracionamento de magma toleitico sob baixa fugacidade de oxigênio, o minério 

filoneano, que mostra uma preferência pela porção superior do corpo metadiorítico, 

representaria líquidos magmáticos residuais  ricos em FeO. Por outro lado, uma 

alteração metassomática de caráter regional, não é descartada, uma vez que as rochas 

hospedeiras dioríticas apresentam uma associação mineral à base de plagioclásio 

albitico, escapolita e diopsidio resultado de alteração metassomática de caráter 

regional. Sillitoe & Burrows (2002) descrevem uma associação mineral a base de 
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magnetita-clinopiroxênio como relacionado a um estágio de metassomatismo cálcico 

pré-mineralização a fase principal de formação do minério de Fe maciço no depósito 

El Laco, cuja temperatura oscila entre 710 e 840ºC. Ao correlacionar esta associação 

ao minério estudado, pode-se dizer que a mineralização estudada se desenvolveu em 

condições de alta temperatura associado a magmas intermediários (diorítico) ou 

fluidos magmáticos, isto é ortomagmáticos. Sobrepondo essa alteração de alta 

temperatura, desenvolveu-se a alteração propílica envolvendo também interação com 

fluidos meteóricos e/ou das rochas encaixantes, mas em condições crustais mais rasas 

e de mais baixa temperatura, o que provocou uma propilitização generalizada no 

metadiorito. A sua associação com rochas de composição diorítica e a tipologia do 

minério em forma disseminada e em filão, este em  porções intermediárias ou mesmo 

superiores do corpo intrusivo permite compará-lo ao depósito de magnetita-apatita de  

Gushan, China (e.g. Hou et al. 2011). 

O minério hematítico, que é dominado por uma textura granular poligonal, com 

cristais euédricos ou idioblásticos, junções tríplices em torno de 120º, é o mais 

discutível, sobretudo em função de seus aspectos texturais e composicionais.  Nesse 

sentido, a textura poligonal em minério de ferro tem sido tratada na literatura (e.g. 

Nold et al., 2013) como magmática, metamórfica e metassomática. Em livros textos de 

petrologia e microtectônica (e.g. Best, 2003; Vernon, 2004 e Passchier & Trouw 2005) 

a textura poligonal tem sido normalmente interpretada como: i) associada à 

cristalização/recristalização em condições (quase) estática, relacionada com 

metamorfismo termal (baixa P e alta T), o que pode ter destruído feições de formação 

primária;  ii)  relacionada à annealing, processo associado à deformação, mediante à 

queda da pressão e manutenção da temperatura em condições elevadas. 

Não obstante, Ciobanu & Cook (2004) consideram que a textura poligonal está 

relacionada a dois modelos: a) annealing em alta T em sistema fechado e b) 

substituição envolvendo  fluidos em um sistema aberto. No presente trabalho, os grãos 

de magnetita representam xenocristais, encontrando-se deformados e martitizados, 
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envolvidos por  cristais de hematita que exibem junções tríplices. Adicionalmente, 

ambos apresentam composição química diferente, o que se contrapõe ao modelo de 

annealing em alta T. Isso portanto, é mais favorável ao processo de recristalização 

assisitida por fluidos de alta temperatura, provavelmente relacionado a um processo de 

skarnitização, que se superpôs  a mineralização pretérita rica em magnetita e apatita 

(minério stratabound!). A presença do biotita granito recortando o minério 

stratabound e de rochas escarníticas como hospedeiras do minerio hematítico, 

poderiam reforçar estas considerações. 

Por outro lado, á exceção dos depósitos de Fe de Pilot Knob e Iron Mountain do 

Sudeste de Missouri (USA) do Proterozóico (e.g. Nold et al, 2013 e 2014)  que 

apresentam cristais equidimensionais de magnetita associados ou não com hematita 

romboédrica, raros são os exemplos de depósitos de Fe hematíticos portadores de 

hematita romboédrica, pelo menos no nível de conhecimento dos autores, o que faz 

dessa ocorrência, um caso excepcional.   

Assim, é provável que se tenha dois tipos de skarn de ferro na região: i) um 

skarn rico em hematita , associado à influência do biotita granito pós-tectônico, e  ii) e 

o outro, que é composto por magnetita e granada, com ocorrência subordinada de 

clinopiroxênio, anfibólio, quartzo e epídoto, os três últimos associados à fase de 

alteração secundária, associa-se a meta quartzodioritos. Tal associação tem sido 

encontrada junto a vários depósitos do tipo IOCG e Kiruna. 

7.2. Potencial Econômico 

Do ponto de vista econômico, a única mineralização que se pode fazer uma 

avalição preliminar é o minério hematítico, pois sustenta um morro de 22.500m² com 

desnível topográfico de 30 m, se considerarmos uma densidade de 3,8, teria um total 

de 2.565.000 toneladas de minério de ferro com teor médio de 60% de Fe. Não chega 

a ser um grande volume, mas daria pra uma pequena a média empresa de mineração 

trabalhar cinco anos produzindo 500.000 toneladas/ano. Além disso, o gasto com 
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escoamento do minério seria bastante reduzido, visto que a área encontra-se a 42 km 

de Nova Russas onde existe a ferrovia que segue até o porto do Pecém (Figura 7.1). 

Entretanto, vale ressaltar, que para uma avalição mais precisa exige-se um estudo 

detalhado com sondagem e análises geoquímicas. 

 

Figura 7.1: Mapa com a distância da área de estudo pra ferrovia mais próxima que vai até o porto do 

Pecém.  

As demais mineralizações são de difícil avaliação, pois ocorrem apenas, em sua 

maioria, como blocos soltos, além disso, parte é recoberta pelos colúvios dos arenitos 

do Grupo Serra Grande. Portanto, a geofísica foi utilizada para avaliar o potencial 

dessas mineralizações em profundidade de até 180 m, mostrando que conforme a 

profundidade aumenta maior é a anomalia de IP.  

Em ambiente 3D, nota-se que as anomalias de IP possuem continuidade lateral e 

seguindo a direção preferencial N-S (Figura 7.2). Quando realizado a conexão das 
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anomalias entre os perfis gerou-se um sólido com volume, aproximadamente, de 

70.000.000 m³ (Figuras 7.3 e 7.4), sem levar em consideração o perfil mais a norte que 

mostrou valores de cargabilidade acima de 10 mV/V, mas que encontra-se mais 

distante não sendo possível sua interpretação com os demais perfis. Esse volume 

anômalo é bem animador quando se trata de prospecção de mineralizações sulfetadas 

de cobre com óxido de ferro associado.  

 
Figura 7.2: Distribuição em 3D dos perfis geoelétricos de IP.  

 
Figura 7.3: Distribuição em 3D dos perfis geoelétricos de IP com a conexão das principais anomalias 

de cargabilidade. 
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Figura 7.4: Sólido dos principais resultados anômalos de IP, totalizando um volume de 70.000.00 m³. 

Considerando os tipos de minério descritos anteriormente, os métodos 

geofísicos integrados permitiram selecionar possíveis áreas de concentração de três 

tipos de mineralização, segundo os seguintes parâmetros: 

 Valores altos anômalos de cargabilidade e magnetometria podem estar 
relacionados com rochas compostas por sulfetos disseminados de cobre e ferro com 

magnetita associada. 

 Valores altos anômalos só de cargabilidade podem estar relacionados com 

corpos de sulfetos disseminados de cobre e ferro não magnéticos. 

 Valores altos anômalos de magnetometria devem estar associados somente com 

a presença de minerais magnéticos fracamente polarizáveis. 

Na Figura 7.5 pode-se observar a relação espacial dos dados geofísicos em 

planta, com as anomalias magnéticas em contorno vermelho e as anomalias de IP 

(nível = 96 m) em verde. Nota-se que a região de maior anomalia geofísica é próximo 

ao minério stratabound, onde teremos anomalia magnética que corresponde à 

concentração de magnetita do próprio minério e, provavelmente, as anomalias de IP 

estão relacionadas a sulfetação de cobre encontrada em campo. Na porção sul da área 

não foi encontrado nenhuma ocorrência de minério, mas a geofísica destaca alguns 

corpos anômalos em IP. 
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Figura 7.5: Mapa geológico com as anomalias geofísicas. Em vermelho o contorno de anomalias de 

ASA e em verde de IP (nível = 96 m). 

7.3. Considerações Prospectivas 

Para confirmar potencial da área em estudo, sugere-se uma campanha de 

sondagem inicial que intercepte as principais anomalias geofísicas, totalizando 14 

furos e 3.500 m de sondagem, identificando assim as fontes anômalas. Além disso, 

aumentaria significativamente o conhecimento geológico da área, levantando mais 

dados pra caracterizar as mineralizações como do tipo IOCG. 

As Figuras 7.6 a 7.12 mostram os furos programados nas seções integradas de 

IP e magnetometria. Tendo em vista que é aconselhável que a sondagem intercepte as 

rochas de forma quase perpendicular a sua estruturação, os furos foram programados 
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com inclinações de 60° e 70° para leste, pois as medidas estruturais levantadas em 

campo mostram mergulhos para oeste, com exceção do furo FP-12 que está inclinado 

para oeste já que o corpo anômalo possui mergulho para leste. 

Nas Figuras 7.13 e 7.14 temos mapas, em planta, da sondagem programada, na 

imagem do sinal analítico (ASA) e de IP para o nível de 96 m de profundidade. 

 
Figura 7.6: Furo programado FP-01 na linha L7300 com 70° de inclinação pra leste e profundidade 

final de 200 m.  
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Figura 7.7: Furos programados FP-02, FP-03, FP-04 e FP-05 na linha L5750 com 70° de inclinação 

pra leste e profundidades finais de 300 m, 250 m, 250 m e 250m, respectivamente. 

 
Figura 7.8: Furos programados FP-06 e FP-08 na linha L5380 com 70° de inclinação pra leste e 

profundidades finais de 250 m e 200m, respectivamente, e FP-07 com inclinação de 60° e 

profundidade final de 250 m. 
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Figura 7.9: Furos programados FP-09 e FP-10 na linha L5080 com 60° de inclinação pra leste e 

profundidades finais de 300 m. 

 

Figura 7.10: Furos programados FP-11 com 70° de inclinação pra leste e FP-12 com 70° de 

inclinação pra oeste, na linha L4750 e profundidades finais de 250 m e 200m, respectivamente. 
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Figura 7.11: Furo programado FP-13 na linha L4150 com 70° de inclinação pra leste e profundidade 

final de 250 m. 

 
Figura 7.12: Furo programado FP-14 na linha L3850 com 70° de inclinação pra leste e profundidade 

final de 250 m. 
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Figura 7.13: Programação de sondagem (pontos azuis com setas indicando a direção da sondagem 

inclinada) em imagem de dados de magnetometria (ASA). O furo FP-01 não aparece pois está no 

perfil mais distante, a norte.  
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Figura 7.14: Programação de sondagem (pontos azuis com setas indicando a direção da sondagem 

inclinada) em imagem em planta do IP com a profundidade de 96m. O furo FP-01 não aparece pois 

está no perfil mais distante, a norte.  
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Capítulo 8: Conclusões 

As características geológicas dos cinco tipos de mineralizações enriquecidas em 

ferro, cobre e fósforo levam a crer que são mineralizações pertencentes a um sistema 

magmático/hidrotermal do tipo IOCG e skarn. É comum a ocorrência proximal desses 

dois tipos de mineralizações (IOCG e skarn), devido o fato dos dois tipos serem 

originados de fluídos magmáticos, sendo a grande diferença que os skarns se formam 

quando os fluídos entram em contato com rochas carbonáticas e precipitam. 

No atual nível de conhecimento, pode-se admitir que o minério hematítico 

estudado em que os cristais de hematita euédricos com geminações romboédricas 

envolvem cristais reliquiares de magnetita, deformados e parcialmente alterados para 

hematita (martitização), é de substituição relacionado a um processo de eskarnitização, 

e sublinha provavelmente outra geração de minério de ferro. Levando em consideração 

apenas o exposto em superfície, este minério possui bom potencial econômico, tendo 

em vista a concentração de alto teor de ferro livre (em média de 60%). 

Os métodos geofísicos integrados mostraram áreas com potencial em 

mineralizações, sejam elas de minério de ferro magnetítico sem sulfetos associados, de 

minério de ferro magnetítico com sulfetos associados e de sulfetos disseminados em 

meio às rochas metadioríticas sem magnetita. As anomalias mostraram continuidade 

entre os perfis, com direção preferencial norte-sul, aproximadamente, confirmando a 

direção dos filões magnetítito com malaquita mapeados em campo. Além de 

continuidade lateral, algumas anomalias estão abertas em profundidade, sugerindo 

continuidade em zonas mais profundas. 

Além dos tipos de mineralizações detectáveis pelos métodos geofísicos 

aplicados, existem corpos de minério hematítico maciço, que são comuns em 

depósitos do tipo IOCG, em zonas de maior fugacidade de oxigênio. A hematita não é 

um mineral polarizável, portanto não é detectável no método da polarização induzida, 
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e não é magnético, por isso não mostra anomalias ao longo do levantamento. O que 

torna a área ainda mais interessante do ponto de vista prospectivo. 

Portanto, é mais do que recomendável, uma etapa de sondagem, seguido de 

geoquímica, que avalie com precisão se realmente a área trata-se de um depósito, seja 

de ferro, seja de cobre, seja de cobre e ferro, ou apenas uma ocorrência mineral. 
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