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RESUMO 

No mapeamento geológico executado numa área de 150 km2, em uma escala de 1 :25.000, no 

quadrante sudoeste da folha Pio IX, situada no estado do Piauí, foram distintas unidades de 

idade Paleoproterozóicas a Silurianas. Estas unidades foram definidas da base para o topo 

como: Complexo São Nicolau, Grupo Orós, Granitos Sin a pós-teutónicos, Grupo Rio Jucás e 

Grupo Serra Grande. A execução deste trabalho possibilitou a identificação de duas pequenas 

ocorrências de brechas hidrotermalizadas mineralizadas em ferro e cobre, estas associadas às 

rochas metavulcânicas ácidas do Grupo Orós. Estas mineralizações afloram nas proximidades 

das bordas das bacias molássicas localizadas nas porções SW e SE da área. As brechas 

mineralizadas em ferro ocupam uma área de aproximadamente 2 km2  e apresentam estruturas 

em forma de stockwork com os veios preenchidos por sílica e óxido de ferro. As brechas 

mineralizadas em cobre ocorrem em uma área de aproximadamente 300 m2, com estrutura em 

forma de stockwork e ainda localmente disseminadas, os veios são preenchidos por quartzo e 

carbonatos de cobre (malaquita). A gênese destas mineralizações está provavelmente 

relacionada a um ambiente epitermal raso. 

Palavras chave: Mapeamento, Província Borborema, Brechas hidrotermalizadas. 
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ABSTRACT 

In the geologic mapping executed in a 150 km2  area, in a 1: 25.000 scale, on the southwestern 

quadrant of the Pio IX chart, settled on Piauí state, had been disclosed Units of 

Paleoproterozoic and Silurian ages. These Units had been defmed, from base to top as: São 

Nicolau Complex, Orós Group, Sin to post-tectonics Granites, Rio Jucás Group and Serra 

Grande Group. The execution of this work made possible the identification of two small 

occurrences of mineralized hydrothermalized breccias in iron and copper, those associated to 

the acid metavolcanics rocks of the Orós Group. Those mineralizations arise proximately by 

the ledges of the molassics basins located in the SW and SE portions of the area. The iron 

mineralized breccias occupy an area of approximately 2 km2  and present structures in 

stockwork pattern with the iodes filled by silica and iron oxide. The copper mineralized 

breccias occur in an approximately 300 m2  area, with structure in stockwork pattern and still 

locally spread, the Iodes are filled by quartz and copper carbonates (malachite). The genesis 

of those mineralizations is probably related to a shallow epithermal environment. 

Key words: Mapping, Borborema Province, Hydrothermalized breccia. 
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Tabela 6.2: Principais minerais presentes nas rochas do Grupo Orós ocorrentes na área 

mapeada. Abreviaturas e seus respectivos nomes: Or, ortoclásio; Qz, quartzo; Clo, clorita; 

Opc, opacos; Pl, plagioclásio; Car, carbonato; Mlq, malaquita; Bio, biotita; Ap, apatita; Zr, 

zircão; Hbl, hornblenda; Ms, muscovita; Cta, calcita; Se, sericita 	 64 

Tabela 63: Os principais minerais presentes nas rochas do Grupo Rio Jucás. Abreviaturas e 

seus respectivos nomes: Pl, plagioclásio; Qz, quartzo; Opc, opacos; Se, sericita; Car, 

carbonatos; Mlq, malaquita 	 64 



LISTAS DE SIGLAS DOS MINERAIS 

Bio — biotita 

Car — carbonato 

Clo — clorita 

Hbl — homblenda 

Mc — microclina 

Mlq — malaquita 

Ms — muscovita 

Opc — opacos 

Or — ortoclásio 

P1— plagiocásio 

Qz — quartzo 

Se —sericita 

Segundo Yardley, B. W. D., 2004, Introdução à Petrologia Metamórfica. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste trabalho é a realização de um mapeamento geológico de 

detalhe numa escala de 1:25.000, em uma área de 150Km2, localizada a sudoeste do 

município de Pio IX no Estado do Piauí, visando definir as principais unidades geológicas 

presentes na área, segundo parâmetros petrográficos, petrogenéticos e estruturais. 

, 	- 
Este estudo iM gerar como fruto, um relatório final de conteúdo técnico-científico com 

a descrição das unidades litoestratigráficas e a evolução geológica da região, e ainda 

acarretará na confecção de um mapa geológico em uma escala de 1:25.000, com a localização 

das principais feições lito-estruturais e das ocorrências minerais de interesse econômico. 

A confecção final deste relatório deverá cumprir a exigência curricular estabelecida 

pela Universidade Federal do Ceará, de acordo com as normas estabelecidas para a disciplina 

"CG449 - relatório de graduação". 
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1.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área objeto deste trabalho localiza-se no quadrante sudoeste da Folha Pio IX 

(SB.24-Y-A-VI), publicada pela SUDENE numa escala de 1:100.000. O município de Pio IX 

encontra-se na porção sudeste do Estado do Piauí, e caracteriza-se como sendo o principal 

centro econômico da região. 

A área alvo abrange uma superficie retangular, com um total de 150 Km2. Os vértices 

da área são apresentados abaixo: 

Tabela 1.1: Coordenadas em projeção UTM da área de Pesquisa (Datam: WGS-84). 

Vértices UTM-E UTM-N 

V1 295000 9241000 

V2 295000 9226000 

V3 305000 9226000 

V4 305000 9241000 

O acesso à cidade de Pio IX é feito partindo de Fortaleza pela BR-020 até ultrapassar o 

limite estadual entre os estados do Ceará e Piauí, perfazendo um percurso de 

aproximadamente 423 Km. Então segue-se no sentido sudeste por 42 Km em uma estrada 

carroçável até o município de Pio IX, percorrendo 465 Km no percurso total. 

A partir da sede do município, segue-se para área alvo pela rodovia PI-142, por 7 km 

para Sul, até uma estrada carroçável que dá acesso a localidade de Guiné, chegando então a 

área de estudo. 
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1.3. MÉTODOS DE TRABALHO 

1.3.1. Etapa de Levantamento Bibliográfico: 

Inicialmente foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, reunindo trabalhos de 

mapeamento básico, teses, dissertações, artigos, imagens de satélite LANDSAT e SRTM e 

relatórios diversos realizados na região. A partir do material levantado foi feita uma 

compilação dos dados geológicos disponíveis, além de outros trabalhos pertinentes aos 

assuntos tratados. Esse aglomerado de dados resultou na elaboração de mapas-base 

preliminares, com localidades, estradas e vias de acesso, topografia e geologia da região em 

uma escala de detalhe de 1:25.000, tendo por base a folha de Pio IX, publicada pela SUDENE 

(1972) na escala de 1:25.000 e mapa geológico da CPRM do Estado do Ceará (2003). 

1.3.2. Etapa de Campo: 

Esta fase foi realizada em duas etapas de dez dias efetivos de campo. Foram descritos 213 

afloramentos, onde foram reconhecidas e identificadas as assembléias litológicos existentes na 

área alvo, tomadas atitudes de elementos estruturais e de contatos litológicos, além de 

recolhidas amostras para análises petrográficas, geoquímicas e geocronológicas. 

1.3.3. Etapa de Laboratório: 

Corresponde ao tratamento e a interpretação dos dados obtidos nas etapas anteriores, bem 

como, a confecção de lâminas delgadas, que tem por finalidade á analise microscópica dos 

litotipos coletados, caracterizando suas assembléias mineralógicas, estruturas, composições 

químicas, e processos metamórficos, objetivando um melhor entendimento da evolução 

tectônica e a delimitação dos tipos litológicos presentes, tendo como principal meta, a 

confecção de um mapa geológico com suas respectivas unidades litoestratigráficas em uma 

escala de detalhe. 

8 
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1.4. FISIOGRAF1A 

A área alvo do estudo encontra-se inserida em uma região onde prevalece à ocorrência 

de um clima semi-árido, com longos períodos de seca durante o ano. Esses períodos são 

predominantes para a determinação da vegetação, da hidrografia, dos solos da região e dos 

aspectos sócio-econômicos. 

1.4.1. Clima 

Como dito anteriormente, o clima predominante da região é do tipo semi-árido, com 

forte intensidade solar, embora na direção da região noroeste da área, por tratar-se de uma 

região de serras, ocorra uma variação do clima de Semi-árido brando à Tropical quente Sub-

Úmido. 

A pluviometria média da região é medida em torno dos 550 mm anuais, podendo 

chegar os 900 mm nas regiões de encostas de serras. A geomorfologia é o principal fator 

responsável por tal variação, logo, essa variação do regime pluviométrico também diversifica 

os tipos de vegetação e as vazões de alguns rios. 

O período chuvoso, como em toda região nordeste, ocorre no verão, nos meses de que 

vão de Janeiro a Junho. As chuvas são mal distribuídas durante todo o ano. 

1.4.2. Flora 

A vegetação típica predominante na região de Pio IX é a caatinga, esse tipo de 

vegetação é comum a toda região nordeste do Brasil. Consiste de árvores arbustivas de 

pequeno porte, caducifólias, espinhosas e com troncos retorcidos. Predominam a mata de 

Carrasco e a Caatinga arbórea. Esse tipo de vegetação á influenciada pelo tipo de clima e 

periodicidade das chuvas. 

As espécies comuns à Caatinga Arbórea são as vegetações xerófilas e caducifólias 

(Alves, 2007), e incluem, como dito anteriormente, árvores arbustivas de pequeno a grande 

porte com troncos retorcidos. São exemplos, espécies como: aroeira, umburana, juazeiro, 

pereiro, caroá, oiticica e marmeleiro. A família dos cactos (cactáceas) é representada pelo 

mandacuru, xique-xique e coroa-de-frade, macambira e caroá. 



Foto 1.1 — Vegetação típica da região de Pio IX, árvores com troncos retorcidos e cactáceas. 

A Mata de Carrasco é comum em regiões de elevações, influenciada pela umidade 

barrada em áreas de barlavento. Trata-se de uma vegetação xerófila arbustiva densa e de 

grande porte (Araújo et al., 1999). 

1.4.3. Geomorfologia 

A região situa-se no domínio da Depressão Sertaneja, constituída por terrenos 

cristalinos e maciços residuais, estes últimos resistentes aos processos de erosão devido seu 

arranjo composicional e estrutural. A depressão sertaneja é representada por um pediplano 

constituído de rochas cristalinas de idade Pré-cambriana, composta de rochas gnáissico-

migmatíticas submetidas a intensos processos erosivos ao longo do tempo. 

A porção noroeste da área é caracterizada por elevações de rochas sedimentares 

resistentes ao intemperismo, remanescentes da Serra da Ibiapaba. 

10 



Foto 1.2: Platô de rochas sedimentares da Formação Serra Grande. 

1.4.4. Recursos Hídricos 

1.4.4.1. Águas Superficiais 

A região encontra-se inserida na Bacia hidrográfica do Parnaíba. O principal rio da 

região é o Rio Marçal com seu sentido do fluxo para sudoeste desaguando no Rio Guaribas. 

Diversos riachos de natureza intermitente são encontrados, e portam-se como afluentes do rio 

Marçal citado acima, um fluxo expressivo de água nesses riachos só ocorre no período 

chuvoso. 

A cidade de Pio IX, por encontrar-se inserida no polígono das secas, enfrenta diversos 

problemas de abastecimento de água. Buscando suprir essa deficiência, encontra-se em 

construção o açude Piaus, que terá capacidade de fornecer água a cidade de Pio IX e regiões 

proximais, a previsão é de que a obra consiga acumular 106,7 milhões de metros cúbicos. 

11 

1.4.4.2. Águas Subterrâneas 
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Na região predominam terrenos de natureza cristalina e sedimentar, ambos com 

capacidade razoável para a explotação de água. A qualidade da água subterrânea da região 

varia de acordo com sua salinidade, adquirida em virtude da composição das rochas e do solo. 

Aguiar & Gomes (2004) dividiram os domínios hidrológicos da Região em: rochas 

cristalinas, rochas sedimentares e coberturas detrito-lateríticas. 

O Domínio Cristalino fornece águas por meio de fraturas existentes na rocha. Na 

região, a qualidade desse tipo de água é razoável devido sua salinidade, adquirida da 

composição das rochas e acentuada pela irregularidade das chuvas. Segundo a Agência 

Nacional de Águas, em média os poços tem vazão de 2 na3/h e profundidade de 60 m. 

O Domínio Sedimentar composto pelas rochas do Grupo Serra Grande, apresenta boa 

capacidade de armazenamento e explotação de água. As rochas desse domínio são de 

granulação média a grossa, com grãos bem selecionados e subarredondados, características 

que favorecem a porosidade e conseqüente o abastecimento. A água explotada desse domínio 

é recomendada para o consumo humano. 

O Domínio Detrito-laterítico é caracterizado por sedimentos detríticos quaternários, 

não apresenta boa característica hidrológica por ser pouco espesso e descontínuo. 

1.4.5. Solos 

Os solos da região são poucos desenvolvidos, e geralmente tratam-se de uma fina 

camada de solo por sobre as rochas cristalinas do embasamento. Isto é resultado da intensa 

lixiviação durante o período de chuvas, pois a vegetação, escassa de folhagem, não oferece 

"proteção" pelos processos erosivos facilitando assim a denudação do solo pelas águas 

meteóricas e superficiais. 

Essa intensa atuação dos processos intempericos origina a formação de neossolos, 

resultado dos processos físicos e/ou químicos atuantes. 

Devido à variedade das rochas e dos terrenos existentes na região, os solos formados 

trazem algumas peculiaridades. Neossolos Litólios são formados a partir de processos de 

dilatação das rochas, ou seja, fragmentação das rochas por meio das variações diárias da 

temperatura e caracterizam-se por ser de natureza lítica. Já os solos formados a partir da 

desagregação das rochas sedimentares da Formação Serra Grande são denominados de 

Neossolos Quartzarênicos, com sua composição de natureza quartzosa. 
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1.4.6. Aspectos Sócio-Econômicos 

A economia da cidade de Pio IX baseia-se principalmente no comércio e nas culturas 

de algodão, feijão, mandioca e milho, cultivados principalmente durante o período chuvoso, 

essa segunda atividade tendo que ser substituída durante os períodos de estiagem. Nas regiões 

proximais a Tanque Novo, Riacho do Boi, Cachoeira e Saco da Melancia, onde predominam 

solos oriundos da fragmentação das rochas sedimentares do Grupo Serra Grande as lavouras 

de caju prevalecem, tendo a castanha de caju como principal produto para a extração da 

amêndoa, e o pilo utilizado na fabricação de sucos e aguardentes. 

Segundo o IBGE, em 2000, a população da cidade de Pio IX encontrava-se em torno 

de 16.505 habitantes, distribuídos em 3.896 domicílios, num total de 4.254 famílias. 

A maior parte da população, 12.227 habitantes (74%), reside na zona rural, nos 

1.948,84 km2  em torno da cidade. 

A agricultura de subsistência predomina como principal meio sobrevivência da 

população piononense. Como a maior parte da população possui renda de menos de dois 

salários mínimos, muitos têm sua renda familiar implementada por programas sociais do 

Governo Federal. 
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CAPITULO 2 
GEOLOGIA REGIONAL 
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2. GEOLOGIA REGIONAL 

2.1. Província Borborema. 

A região alvo do estudo encontra-se inserida na porção centro-oeste da Província 

Borborema, definida como sendo um mosaico de blocos distintos de natureza gnáissico-

migmatítica, e de faixas de rochas supracrustais submetidas a diversos eventos tectono-

deformacionais e magmáticos ocorridos na Era Neoproterozóica, e atrelados durante o Ciclo 

Brasiliano(Almeida et al., 1977). 

A Província Borborema (PB) compreende grande parte da região Nordeste do Brasil, 

compreendendo desde a porção Norte do estado da Bahia, aos estados de Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e a porção sudeste do estado do Piauí, 

abrangendo urna área de aproximadamente 450.000Km2. Sua etimologia advém do planalto 

da Borborema, situado entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, cujos 

pediplanos estendem-se até a costa do oceano Atlântico (Brito Neves et al., 2000). 

A PB é limitada a Norte e a Leste pelo Oceano Atlântico, a Oeste pela Bacia do 

Parnaíba, e a Sul pelo Cráton São Francisco. 

Esse mosaico de blocos começou a ser formado durante o Eon Arqueano, e a Era 

paleoproterozóica. O Ciclo Transamazônico, que ocorreu entre 2,38 e 1,98 Ga., foi o primeiro 

evento tectono-deformacional responsável pelo amalgamento dos terrenos que dariam origem 

a PB, Mabessone (2002) e Fetter et al. (2000). 

Posteriormente, outros eventos orogênicos colisionais atuaram sobre a PB, onde se 

destacam os Ciclos Cariris Velhos que ocorreu de 1,1 a 0,96 Ga. e o Ciclo Brasiliano que 

ocorreu de 0,7 a 0,55 Ga., na Era Neoproterozóica. 

O ciclo orogênico Brasiliano foi o principal responsável pelo fechamento de bacias 

marginais e intracratônicas na PB, atuou ainda profundamente sobre a formação de faixas 

móveis ao redor de terrenos antigos, e todo esse processo resultando em um intenso 

magmatismo granítico por toda a província. 

2.2. Compartimentação geotectônica da Província Borborema. 

É possível distinguir três domínios tectônicos contíguos maiores na Província 

Borborema, estes delimitados por importantes zonas de cisalhamento brasilianas (Brito Neves 
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et al., 2000), e definidos como sendo, Subprovíncia Setentrional, situada a Norte do 

Lineamento Patos, Subprovíncia da Zona Transversal, localizada entre os Lineamentos Patos 

e Pernambuco, e Subprovíncia Meridional, situada a Sul do lineamento Pernambuco. 
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Figura 2.1 - Compartimentação da Província Borborema em Subprovíncias: Setentrional, com grandes 
extensões de terrenos arqueanos, paleoproterozóicos, e domínios brasilianos; Transversal, inclui um 
terreno paleoproterozóico (Alto Moxotó), e faixas de evolução Cariris Velhos e/ou brasiliana; 
Meridional, faixas de evolução dominantemente brasilianas. 

Essas subprovíncias, por sua vez, ainda são divididas em Domínios, Faixas e Terrenos. 

2.2.1. Domínio Médio Coreaú: 

Localiza-se limitado pelo Cráton São Luis, a oeste, e a leste pelo Lineamento Sobral — 

Pedro II. Esse domínio é composto por um embasamento formado por rochas metamórficas 

de alto grau de idade Paleoproterozóica e segmentos de faixas dobradas pelito-carbonatadas 



(Grupo Ubajara), e vulcano-sedimentares (Grupo Martinópole) era-tônicas do 

Neoproterozóico. 

2.2.2. Domínio Ceará Central: 

Situa-se entre o Lineamento Sobral — Pedro II, de transcorrência dextral, localizado a 

oeste, e a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, a leste. É composto por um embasamento 

gnáissico formado durante o Paleoproterozóico, com a inclusão de um núcleo arqueano 

(Maciço Tróia — Tauá). Este apresenta ainda várias seqüências de rochas supracrustais do 

Neoproterozóico Médio e remanescentes de faixas dobradas (quartzitos, pelitos e unidades 

carbonáticas subordinadas), além de um plutonismo Brasiliano expressivo. 

2.2.3. Domínio Rio Grande do Norte: 

Limita-se pela zona de cisalhamento Senador Pompeu, a oeste, e pela zona de 

cisalhamento de Patos, ao sul, e a nordeste pelo oceano Atlântico. Esse domínio corresponde a 

embasamentos proterozóicos com núcleos meso e neoarqueanos (Terreno São José 

Campestre), associadas com supracrustais neoproterozóicas (Faixas Orós e Seridó), e 

embasamento paleoproterozóico (blocos São Nicolau e Jaguaretama). 

2.2.4. Domínio Centrai: 

Este Domínio foi submetido a uma colagem através de dois eventos sucessivos, o 

Cariris Velhos ocorrido a 1,0 Ga. e o Brasiliano a 0,7 Ga.. Este compreende a faixa brasiliana 

Cachoeirinha e um conjunto de terrenos pré-brasilianos, descritos como faixa Riacho Gravatá, 

terreno Alto Pajeú (TAP), Alto Moxotó (TAM) e Rio Capibaribe (TRC), estruturados durante 

os eventos Cariris Velhos e Transamazônico, e posteriormente retrabalhados durante o 

Brasiliano (Santos et al., 2004). 

2.2.5. Domínio Sul: 

Localiza-se entre o Lineamento Pernambuco e o norte do Cráton São Francisco, e é 

representado pelos terrenos Paulistana-Monte Orebe, Canindé-Marancó, pelas faixas 

neoproterozóicas Riacho do Pontal e Sergipana, e ainda pelo maciço Pernambuco-Alagoas, 

principal elemento deste domínio e constituído de um embasamento granito-migmatítico com 

numerosos plútons, alguns de dimensões batolíticas. 



Zonas de Cisalhamento: 
ZCO - Orós 
ZCJ - Jaguaribe 
ZCA- Aiuába 
ZCT - Tatajuba 
ZCFB - Farias Brito 

2.3. Sistema Orós —Jaguaribe. 

O Sistema Orós-Jaguaribe é representado, principalmente no estado do Ceará, e ainda 

por porções menores ocorrentes nos estados do Rio Grande do Norte e Piauí. É constituído de 

um cinturão em formato sigmoidal de aproximadamente 500 km de extensão longitudinal, e 

sua largura, ultrapassando 75 km nas porções mais extensas. 

Figura 2.2 — Sistema Orós-Jaguaribe no Ceará, segundo Parente & Arthaud. 
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Este sistema possui possivelmente uma continuação no Oeste Africano (série de 

quartzitos do Proterozóico Inferior) definida por Caby & Andreopoulos-Renaud (1983). 
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Este sigmóide apresenta duas principais virgações: a de Icó, que ocorre próximo a 

cidade homônima, e é marcada por uma inflexão do sistema que passa de WSW — ENE para 

praticamente N — S, e a de Banabuiú, próxima a cidade homônima, que é caracterizada por 

uma curvatura de quase N — S para NE — SW. 

Segundo Parente e Arthaud (1995), este sistema é composto por porções do 

embasamento e duas faixas marginais constituídas de rochas supracrustais, e uma associação 

de ortognaisses porfiríticos. Nas porções laterais do complexo encontram-se os terrenos 

denominados de Faixa Orós e Faixa Jaguaribe, que seguem praticamente de modo contínuo 

no sistema até as regiões de Aiuába (Faixa Orós) e de Campo Sales (Faixa Jaguaribe). No 

extremo oeste do complexo, estas Faixas encontram-se encobertas por rochas sedimentares 

fanerozóicas da Bacia do Parnaíba. 

As rochas supracrustais da Faixa Orós são estreitas têm a sua largura variando entre 2 

e 13 km, com a máxima na região de Orós — Lima Campos, enquanto as da Faixa Jaguaribe 

apresentam-se numa largura maior, com um máximo de 50 km na porção NE da Faixa. 

O embasamento, que representa a parte central do sistema, está quase ausente na sua 

parte mais estreita, que corresponde à virgação de Icó. Tanto na porção N — S como na porção 

WSW — ENE apresenta largura de aproximadamente 35 km. 

Os limites desse Sistema no Ceará são relativamente bem definidos: 

• Na porção onde a faixa Orós ocorre no sentido WSW — ENE, setor mais oeste da 

faixa, esta encontra-se separada do embasamento situado a norte pela Zona de Cisalhamento 

de Aiuába. Neste setor ocorre uma modificação tectono-metamórfico passando de uma 

tectônica transcorrente com metamorfismo de fácies xisto verde da Faixa de Orós para uma 

tectônica tangencial e metamorfismo de fácies anfíbolito alto no embasamento. 

• Na porção onde a faixa Orós encontra-se praticamente no sentido N — S, também 

ocorre uma separação do embasamento situado a oeste por uma discordância tectono-

metamórfica, denominada de Zona Cisalhamento Orós, distinguida nos arredores da cidade 

homônima, apresentando uma tectônica transcorrente e um metamorfismo de fácies anfíbolito 

baixo. A norte de Banabuiú, o metamorfismo da Faixa Orós atinge condições de fácies 

anfíbolito alto a granulito (Caby et al. 1995). 

• O terreno situado a sul da porção WSW — ENE da Faixa Jaguaribe, limitada pela Zona 

de Cisalhamento de Farias Brito, e Zona de Cisalhamento de Tatajuba, são interpretados como 
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arqueanos ou paleoproterozóic7 que provavelmente evoluíram de modo policíclico 

(Vasconcelos & Gomes - CPR,14). 

• Na porção onde a faixa ocorre praticamente no sentido N — S, a Faixa Jaguaribe limita-

se a leste pela Zona de Cisalhamento Jaguaribe, a oeste o seu limite ainda não se encontra 

bem definido, embora aparentemente se estenda pelo Estado do Rio Grande do Norte, 

limitando-se a terrenos de idade Arqueana ou Paleoproterozóica. Nesta seção da Faixa 

Jaguaribe observa-se uma sucessão de níveis de deformação intensa, de regime transcorrente, 

alternadas com níveis de deformação mais branda. Também é possível mostrar uma passagem 

contínua entre os Granitos Lima Campos da região de Orós e os da Serra do Pereiro, 

geralmente considerados como tardi-brasilianos (Cavalcante et al. 1983). 

2.4. Litoestratigrafia do sistema Orós Jaguaribe. 

2.4.1 O Embasamento a oeste do sistema. 

O embasamento a oeste do Sistema é formado pelo domínio Ceará Central, que 

estende-se por aproximadamente 80.000Km2, limitando-se a Norte com os sedimentos 

litorâneos e as rochas do Grupo Barreiras, a Oeste com o Grupo Serra Grande, e a Noroeste 

pela zona de cisalhamento Sobral — Pedro II. 

Este domínio é marcado por dois tipos básicos de associações litológicas: sequências 

supracrustais essencialmente paraderivadas, principalmente pelíticas (Sequências de 

Independência, Quixeramobim, Canindé, Cariré, etc...), rochas foliadas e metamorfizadas em 

alto grau, comumente no fácies anfibolito alto, e associações do tipo TTG eventualmente 

associadas a supracrustais do tipo greenstone belt. Embora devido à insuficiência de dados 

geocronológicos, as seqüências metassedimentares foram consideradas como frutos de uma 

história termo-tectônica monocíclica brasiliana e agrupadas sob a denominação de Grupo 

Ceará, enquanto que as associações do tipo TTG são consideradas como arqueanas ou paleo-

proterozóicas (Caby et al. 1995). 

2.4.2. Embasamento interno: Blocos Jaguaretama e São Nicolau. 

Segundo Parente e Arthaud (1995), o embasamento interno deste sistema é 

subdividido nos Blocos Jaguaretama e São Nicolau. 
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O Bloco Jaguaretama localiza-se entre as zonas de cisalhamento Jaguaribe e Orós, e é 

caracterizado por ortognaisses tonalíticos contendo mobilizados trondhjemíticos, ortognaisses 

graníticos, ambos geralmente ',andados e parcialmente migmatizados, e rochas 

metassedimentares, geralmente pelíticas, com biotita-granada-sillimanita e freqüentemente 

migmatizadas, com raros quartzitos e rochas calcissilicáticas. A unidade paraderivada do 

Bloco Jaguaretama representa provavelmente uma cobertura da sequência TTG e sua história 

tectono-termal registra uma tectônica policíclica. Datações em zircões pelo método U/Pb, 

Silva et al. (1997) e Fetter et al. (1995) deram respectivas idades de 2.187 ± 9 Ma. em um 

hornblenda-biotita ortognaisse de composição tonalítica, da região de Várzea Nova (CE) e 

2.191 ±9 Ma. em metatonalitos da região noroeste de Jaguaribe (CE). 

O Complexo São Nicolau limita-se entre as zonas de cisalhamento Tatajuba e Aiuába, 

representa o embasamento da seção mais oeste da faixa, e é constituído por ortognaisses de 

coloração cinza, de composição tonalítica à granodiorítica, com intercalações de anfibolitos e 

de rochas paraderivadas, estas podendo encontrar-se parcialmente migmatizadas ou não. 

Diferente do Bloco Jaguaretama, no Bloco São Nicolau as rochas metassedimentares são 

raras. Datações obtidas para o Complexo São Nicolau indicam idades paleoproterózoicas de 

1.985 ± 23Ma. pelo método Pb-Pb em um metaquartzo diorito Gomes et al (1981). Idades de 

2.152 ± 4 Ma. e 2.169 ± 8 Ma. foram encontradas por Landim (2000) usando o método Pb/Pb 

em zircões de ortognaisses. 

2.4.3 Seqüencia metavulcanossedimentar do Sistema Orós — Jaguaribe. 

A sequência metassedimentar é representada por metapelitos, principalmente por 

xistos aluminosos intercalados por quartzitos, mármores calcíticos e dolomíticos, rochas 

calcissilicáticas, metacherts, formações ferríferas e quartzitos carbonosos. 

Os principais xistos encontrados nesta faixa são classificados como xistos aluminosos 

com andalusita e os xistos negros aluminosos com granada, estaurolita e andalusita 

localizados no setor centro-este, próximo à base da sequência, enquanto os xistos a duas 

micas e granada e xistos feldspáticos ou metagrauvacas estão localizados na porção superior 

(Arthaud & Parente, 1995). 

Os quartzitos ocorrem intercalados nos xistos como corpos contínuos de extensão 

quilométrica, formando serras, e também como lentes de espessura e comprimento 

decamétricos, distribuídos em toda a sequência metapelítica (Arthaud & Parente, 1995). 
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Ocorrem de forma abundante no nordeste da Faixa e diminuem em direção ao extremo 

sudoeste. Na sequência carbonática ocorre o inverso, diminuindo em extensão e volume, 

tornando-se mais magnesiana para nordeste e mais cálcica e abundante no extremo sudoeste. 

Tais relações sugerem uma deposição sob condições mistas parálico-deltáicas. 

As rochas calcissilicáticas e carbonáticas ocorrem em forma de lentes que se estendem 

por mais de 100 km, e localizam-se na porção intermediária da sequência metapelítica. A 

litoestratigrafia do domínio da Faixa Orós consiste de xistos aluminosos mais ou menos 

negros localizados na porção basal, seguidos da associação carbonática na porção 

intermediária e os xistos feldspáticos e a duas micas na porção superior. 

A sequência metavulcânica é composta principalmente de rochas félsicas, com rochas 

vulcânicas e hipoabissais máficas subordinadas, e ocorrem associadas com rochas 

hipoabissais e ortognaisses facoidais intrusivos nos metapelitos e no embasamento. 

Segundo Sá (1995), as rochas metavulcânicas são compostas por metadacitos, 

metariodacitos e metariolitos de ambiente continental. Dados geocronológicos U-Pb de zircão 

e Rb-Sr e Sm-Nd em rocha total revelaram idade aproximada de 1,8 Ga. (Sá, 1991). 

As rochas vulcânicas máficas e/ou básico-intermediárias são formadas por xistos com 

clorita, metabasaltos e metandesitos, em geral associados e/ou recortados por rochas máficas a 

ultramáficas hipoabissais. 

A sequência metaplutônica recorta o conjunto vulcano-sedimentar, e é constituída 

principalmente por ortognaisses facoidais tipo Lima Campos, datados de 1,7Ga. pelo método 

U/Pb (Sá, 1991), por ortognaisses porfiríticos milonitizados do tipo Cariús de composição 

granítica e ainda por ortognaisses com homblenda e/ou biotita, de composição granodiorítica. 

2.4.4. Faixa Jaguaribe 

Constituída de uma associação vulcano-plutônica e subordinadamente rochas 

sedimentares. Os metassedimentos são caracterizados notadamente pelos xistos e quartzitos, 

que ocorrem como lentes associadas às lavas e tufos félsicos. 

Os quartzitos são em geral finos, quase puros, algumas vezes com muscovita, 

enquanto os xistos contêm muscovita, biotita e granada. O conjunto encontra-se recortado por 

ortognaisses facoidais similares aos do tipo Lima Campos. 
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As rochas vulcânicas são formadas por lavas e piroclásticas ácidas com sua 

composição dominantemente riolítica, e as rochas plutônicas por ortognaisses facoidais e 

diques de rochas dioríticas intrudidas em gnaisses. 

2.4.5. Deformação do Sistema Orós — Jaguaribe. 

Segundo Parente e Arthaud (1995), a deformação no Sistema Orós-Jaguaribe exibe 

comportamentos estruturais contrastantes entre as porções do embasamento e as duas faixas 

marginais supracrustais. As foliações na porção N — S das faixas Orós e Jaguaribe são de alto 

ângulo a subverticais, enquanto na porção NE — SW do sistema os mergulhos são superiores a 

45° com maior freqüência para o Sul. O sistema é marcado por zonas intensamente 

milonitizadas, paralelas à foliação das faixas, afetando principalmente as porções 

ortoderivadas e subordinadamente as porções paraderivadas. 

As duas faixas metavulcano-sedimentares possuem um caráter monocíclico da 

deformação e a unicidade do regime transcorrente dextral. 

Na porção N — S o Bloco Jaguaretama geralmente apresenta uma foliação ondulada, com 

mergulhos médios inferiores a 45°, caracterizando uma tectônica tangencial (Bezerra et al. 

1992. Já no embasamento localizado a WSW - ENE do sistema, no Bloco São Nicolau, a 

tectônica transcorrente ocorreu de maneira mais intensa, provocando transposição das 

foliações anteriores e bandamento migmatítico subordinado, contrastando com as rochas 

supracrustais e os gnaisses porfiriticos associados, cujo grau metamórfico foi 

significantemente inferior. Tais observações tornam claras a deformação policíclica do 

embasamento, contrastando com a deformação monocíclica das faixas marginais. 

2.4.6. Metamorfismo. 

O metamorfismo também afetou diferentemente o embasamento interno e as faixas 

marginais (Sá 1991, Parente 1995). O embasamento foi afetado por metamorfismo de fácies 

anfibolito alto, caracterizado por migmatização gradativa e pela presença de silimanita nos 

metapelitos da porção N — S do sistema. Já os metapelitos do Terreno Orós-Jaguaribe 

apresentam metamorfismo de fácies xisto verde, no extremo oeste, mudando 

progressivamente em direção a leste para fácies anfibolito baixo, caracterizado pela presença 

de estaurolita e andalusita. 
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O aumento do grau metamórfico de oeste para leste está provavelmente relacionado ao 

próprio estilo da deformação, mais transcorrente na porção NE — SW do Sistema, com 

espessamento limitado, mais transpressional na porção N — S, com espessamento máximo a 

NE da virgação de Banabuiú. Os dados geobarométricos preliminares indicam, segundo Caby 

et al. (1995), pressões da ordem de 6 kbar nos xistos da região do Boqueirão do Cesário. 

2.4.7. Evolução do Sistema Orós-Jaguaribe. 

Dois modelos são propostos para explicar a evolução do Sistema Orós-Jaguaribe: os 

de Sá (1991, 1995), e de Parente & Arthaud (1995). 

Segundo Sá (op. cit.) e Sá et al (op. cit.), propuseram a partir de dados geoquímicos 

das rochas ortoderivadas, que a associação vulcano-sedimentar-platônica da Faixa Orós 

desenvolveu-se em um ambiente do tipo rift, com história marcada por diferentes fases de 

evolução. Segundo os autores, a história iniciou-se há aproximadamente 1.8 Ga. com um rift 

continental passivo no sentido de Sengor & Burker (1978, in Sá, 1991), provavelmente 

decorrente do colapso de uma eventual cadeia transamazônica. Tal fenômeno foi 

acompanhado por um magmatismo bimodal e uma sedimentação psamo-pelítica-carbonática. 

Os processos magmáticos prolongaram-se na região por mais 120 Ma., caracterizados por 

intrusões de granitos porfiríticos e sienogranitos. Posteriormente, um plutonismo máfico, 

datado de 900 Ma., recortou esta seqüência e o conjunto foi deformado e metamorfizado em 

regime compressivo-transcorrente no Ciclo Brasiliano (650 Ma.). A Figura 2.3 sintetiza este 

modelo. 

Contudo, as informações obtidas no domínio de origem sedimentar, xistos aluminosos 

e quartzitos finos quase puros ou aluminosos da Faixa Orós, modo de ocorrência dos xistos 

negros e quartzitos carbonosos, bem como o modo de sedimentação das seqüências detríticas 

e carbonáticas levaram e Parente & Arthaud (op. cit.) a propor alternativas para o modelo de 

Sá (op. cit.). 

Segundo Parente & Arthaud (op. cit.), a distribuição dos quartzitos é heterogênea. 

Estes são bastante abundantes no noroeste da Faixa Orós e diminuem progressivamente em 

extensão e volume em direção ao extremo sudoeste. É o inverso da distribuição da seqüência 

carbonática, muito abundante e mais cálcica no extremo sudoeste (região de Pio IX e Aiuába), 

mas que diminui em extensão e volume, tornando-se mais magnesiana para NE. A deposição 

dessa seqüência carbonática evoluiu ao pólo magnesiano através de diferenciação química, 
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isto é, através da depuração do Ca precipitado sob forma de carbonatos cálcicos ou cálcico-

magnesiano ou ainda de sulfatos. Ainda, segundo Parente & Arthaud (op. cit.), isso sugere 

uma bacia parálica aberta para S-SW. Os depósitos mais espessos de magnesita, localizados à 

E-NE (região de Alencar) indicariam uma bacia mais desenvolvida e um ambiente mais 

confinado, o que corresponderia às relações observadas dentro de um sistema misto parálico-

deltaico. 
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Evolução da Faixa Orós-Jaguaribe 
Modelo de Parente & Arthaud (1995) 
Final do Proterozóico inferior (2), 

Estabelecimento de um ambiente plataformalsobre um ambiente 

já estruturado (deformação tangencial, metamorfismo de fácies 
anfibolito alto). 

Início do Proterozóico médio (1,8Ga.). 

Extensão e inicio do rifteamento com deposição de sedimentos e 

"mise en place" de rochas vulcânicas básicas(basaltos e andesitos) 
seguido por vulcanismo ácido (riolitos). 

Esquema Pré-Brasiliano. 

G
r,
),  

Arqueano da bacia vulcano-sedimentar de Orós. 

Legenda: (A)- Gnaisses bandados com intrusões; 

(6)- Ortognaisses arqueanos do embasamento oriental; 

(C)- Paragnaisses do embasamento ocidental; 

(1A)- Paragnaisses do embasamento ocidental; 

(2)- (Meta)riolitos; 
(3)- Granito porfilitico; 

(4)- (1.1eta)gabros; 

(5)- Sequência (meta)sedimentar, principalmente psamitos e 

palitos, arenitos, calcários e mármores. 

Esquema entre 650-520 Ma. 

Compressão ocorrida durante o Ciclo Brasiliano com desenvolvimento 

de dobras e zonas de cisalhamentos e intrusões de granitos 

sintectônicos. 

Rifteamento acompanhado de um extenso magmatismo alcalino. 

Proterozóico médio 
Final do Proterozóico superior (Ciclo Brasiliano 600 Ma.) 

Deformação em transcorrência dextral e metamorfismo dos domínios 

afinados. 

Figura 2.3 — Modelo para a evolução do cinturão Proterozóico Orós-Jaguaribe, segundo Sá (1991) e Parente & 

Arthaud (1995). 



2.5. Magmatismo Neoproterozóico. 

O Magmatismo Neoproterozóico da Província Borborema associado ao Ciclo 

Brasiliano, é caracterizado por uma grande diversidade de plútons e variedade composicional. 

Santos e Medeiros (1998. In: Brito Neves, 2000) definiram três supersuítes principais: 

Supersuíte I (Granitos cedo a sin-tectônicos): 

Relacionadas aos episódios magmáticos que aconteceram durante as primeiras fases de 

tectônica contracional e evoluíram para a fase tardia de descolamentos transtencionais. A 

idade para essa supersuíte segundo dados Isotópicos Rb/Sr e U/Pb estão em tomo de 644-620 

Ma. 

Supersuíte II (Granitos tardi a pós-tectônicos): 

Provavelmente derivadas de fontes mantélicas paleoproterozóicas e/ou da crosta continental 

inferior por descontinuidades estruturais profundas. É composta por rochas intrusivas sin e 

pós-cinemáticas aos principais eventos transtensionais. Dados de U/Pb em zircões indicam 

idades de 588 Ma. 

Supersuíte III (Granitos pós-tectônicos): suítes híbridas que representam granitos intrusivos 

e enxames de diques de menor freqüência relacionados a fases de soerguimento pós-

fechamento e colapso de estruturas orogênicas. Dados de U/Pb e Rb/Sr sugerem idades de 532 

Ma. 
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Figura 2.4 — Mapa simplificado da Província Borborema, com destaque para o significativo plutonismo 
Brasiliano, modificado de Van Schmus et al. (1998). 

2.6. Bacias Transtensivas. 

Por toda a província Borborema ocorrem pequenas bacias instaladas em riftes eo-

cambrianos, estes formados por falhas normais relacionadas a esforços transtensionais pós-

orogenéticos e preenchidos por sedimentos oriundos da denudação deste mesmo orógeno. 

Segundo Almeida (1969 In: Teixeira et al., 2004) estas bacias localizadas na Província 

Borborema são conhecidas como bacias "molássicas" em função da íntima relação temporal 

com o foral do Ciclo Brasiliano. São seqüências elásticas imaturas, compostas, sobretudo por 

conglomerados, arenitos e folhelhos com passagens gradacionais de ambiente continental, 

associado ou não com magmatismo bimodal. 

Na Província Borborema tais bacias assemelham-se a grabens e/ou riftes, com 

dimensões que variam desde 14 km2  até 2.500 km2. Entre essas bacias estão Jaibaras, Sairi-

Jaguarapi, Iara, Cococi-Rio Jucás e Catolé-São Julião (Parente et ai., 2004). A deposição 

28 



29 

destas seqüências ocorre em ambientes continentais de leques e planícies aluviais subaéreos 

de frentes deltáico-lacustrinas, com influência vulcânica, formando depósitos de fluxos de 

detritos do tipo lahars (Parente et al., 2004). A sedimentação e o vulcanismo associado 

tiveram seu início ao redor de 560 Ma. e estendendo-se possivelmente até os limites do 

Cambriano-Ordoviciano (Parente et al., 2004). 

A confluência das Zonas de Cisalhamento Tauá e a de Senador Pompeu permitiram a 

abertura da Bacia do Cococi como definido inicialmente, onde se encontra as três fases de 

sedimentação rudítica na porção basal (zona proximal) gradando para uma pelítica no topo 

(zona distai), podendo ocorrer rochas vulcânicas gerando uma associação vulcanossedimentar, 

que caracterizam o Grupo Rio Jucá. Ao sul desta bacia, formam-se algumas outras bacias 

menores já sob influências das Zonas de Cisalhamento Tatajuba e Jordão. 

Inicialmente a denominação Formação Rio Jucá foi sugerida por Oliveira etcd(1974) 

para essa bacia. Posteriormente Cavalcante et a/. (1983, apud Vasconcelos & Gomes, 2000) 

elevaram esta Formação a categoria de Grupo e conseqüentemente definiram da base para o 

topo as Formações Angico Torto, Cococi e Melancia. 

Vasconcelos et al. (1998) considerou que as rochas sedimentares possuíam idade 

cambro-ordoviciana. Parente et a/. (2004) baseado na não existência de sedimentos silurianos 

em todas as bacias transtensivas do Nordeste, sugeriu que o encerramento da deposição tenha 

ocorrido por volta de 440 Ma., quando iniciou-se a sedimentação da Bacia do Parnaíba 

(Oliveira & Mohriak, 2003). 

2.6.1. Grupo Rio Jucás. 

2.6.1.1. Formação Angico Torto 

Ocorre bordejando toda a bacia, sendo a unidade basal do grupo. Compõe-se de 

sedimentos psefiticos, correspondendo a conglomerados arcosianos, intercalados no topo, 

com arenitos mais finos e siltitos. Os seixos dos conglomerados são de litologias pré-

cambrianas como: granitos, gnaisses, xistos, quartzitos, quartzo e outras. Os tipos litológicos 

arcosianos presentes caracterizam uma sedimentação realizada em ambiente de forte gradiente 

energético, com desníveis topográficos acentuados, típicos de depósitos de leques aluviais de 

fácies proximal na base, com planície aluvial no topo, associados a zonas de falha. 



2.6.1.2. Formação Cococi 

É composta quase que exclusivamente de sedimentos pelíticos, tendo suas melhores 

exposições ao longo do rio Jucá. Constitui-se de folhelhos, ardósias, siltitos calcíferos e 

argilitos, coloração variando de avermelhada a arroxeada. Próximo ao topo voltam a ocorrer 

horizontes de arenitos arcosianos, com o ambiente de sedimentação de flúvio-lacustre à leques 

aluviais no topo. 

Esta formação apresenta estruturas sedimentares bem definidas, como: estratificações 

plano-paralelas e marcas de onda, o que caracteriza o ambiente de deposição como sendo de 

baixa energia, tratando-se de flúvio-lacustre a leques aluviais nas deposições do topo. 

2.6.1.3. Formação Melancia 

Representa uma fase de reativação tectônica da bacia. Predominam conglomerados e 

brechas polimíticas, microbrechas, com intercalações, no topo, de arenitos finos, siltitos e até 

mesmo pelitos. Os conglomerados e brechas polimíticos são compostos de clastos de riolítos, 

calcários, gnaisses, granitos e quartzitos oriundos das formações anteriormente depositadas 

Os ambientes de sedimentação foram leques aluviais na base e planície de inundação no topo. 

2.7. Coberturas sedimentares do Meio-Norte. 

A Bacia do Pamaíba localiza-se a oeste da Província Borborema e ocupa 

aproximadamente metade da Província Parnaíba (Almeida et al., 1977; Bizzi et. ai., 2003). 

Segundo Brito Neves (1998) esta sinéclise foi implantada sobre os rifles cambro-ordovicianos 

de Jaibaras, Sairi-Jaguarapi, Cococi-Rio Jucá e São Julião. 

Na região, uma parte do embasamento cristalino e das rochas supracrustais do sistema 

Orós-Jaguaribe encontram-se sotopostas por rochas sedimentares fanerozóicas da Bacia do 

Pamaíba e da Bacia do Araripe, além de coberturas detríto-lateríticas recentes e amplamente 

distribuídas. 

Quatro Bacias compõem as coberturas sedimentares do Meio-Norte: do Parnaíba, das 

Alpercatas, do Grajaú e do Espigão-Mestre. 

A deposição das bacias do Meio-Norte deu-se início do período Siluriano, e limita-se a 

leste pela Província Borborema, ao norte pelo Cráton São Luiz, a oeste pelo Cráton Amazonas 

e a Província Tocantins, e ao sul pelo Cráton São Francisco (Pedreira et al., 2003). 
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Figura 2.5 — Província sedimentar do Meio-Norte, modificado a partir de Pedreira et al., (2003). 

A bacia do Parnaíba compreende a superseqüência siluriana (Grupo Serra Grande) 

devoniana (Grupo Canindé) e carbonífero-triássica (Grupo Balsas) de Góes & Feijó (1994). 

Segundo dados da Petrobrás, os depocentros apresentam espessura máxima da ordem de 3000 

metros. O Grupo Serra Grande compreende as Formações lpú, Tianguá e Jaicós, bem 

caracterizadas em subsuperficie, porém ainda não individualizadas em trabalhos de 

cartografia geológica de superfície (Góes e Feijó, 1994). Estes autores interpretam os 

ambientes de deposição do Grupo Serra Grande como flúvio-glacial e glacial passando a 

transicional (nerítico) e retomando as condições continentais (fluvial entrelaçado). 

2.7.1 Grupo Serra Grande 

A deposição do Grupo Serra Grande marca o fim da sedimentação nas bacias 

transtensivas e o início da sedimentação da Bacia do Parnaíba (Parente et aL, 2004). 
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O grupo Serra Grande teria sido depositado em numa baía por um mar de enormes 

proporções pertencente ao continente Gondwana (Crammer, 1971 e Beauf et al., 1971 apud 

Caputo & Lima, 1984). A ausência de seqüências evaporíticas se dá devido à baixa latitude 

em que se encontrava o continente durante a deposição. O ambiente era glacial durante a 

Transgressão Neo-ordoviciana-siluriana. 

A divisão do Grupo Serra Grande se dá em três Formações: Ipu, Tianguá e Jaicós. Esta 

última recobrindo as anteriores por ter sido a última a ser depositada. 

Uma nova transgressão fmaliza a deposição do Grupo Serra Grande, denominada 

Grande Transgressão Devoniana (Almeida & Carneiro, 2002), depositando em ambiente 

marinho raso a praial o Grupo Canindé, em contato discordante erosivo, a Formação Jaicós. 

Góes & Feijó (1994) cita a Orogênese Caledoniana como responsável pela Grande 

Transgressão Devoniana, que interconectou as bacias do Amazonas, Paraíba e Paraná. 

2.7.2. Formação Ipu 

Esta formação é caracterizada por arenitos médios a grossos, diamictitos originados a 

partir de leques glaciais (Caputo & Lima, 1984) e folhelhos. Apresentam paleocorrentes de 

direção preferencial para Norte e para Oeste. 

O sistema deposicional atuante foi o fluvial anastomosado, com influência glacial 

devido o continente encontrar-se em altas latitudes no inicio do período Siluriano. 

2.7.3. Formação Tianguá 

A Formação Tianguá é caracterizada por folhelhos, siltitos e arenitos. Góes & Feijó 

(1994) propuseram dividir esta Formação em três Membros, sendo o primeiro composto por 

folhelhos escuros de composição siderítica e granulometria síltica, podendo estar bioturbado 

ou laminado; o segundo compõe-se de arenitos fino a médio intercalado com folhelhos claros; 

o último membro possui folhelhos e siltitos intercalados, de coloração cinza-escura a 

esverdeada, sendo micáceos e sideríticos. Baseado nas estratificações planares e cruzadas 

espinha-de-peixe, determinou-se que o sistema deposicional atuante foi marinho raso a praial. 

2.7.4. Formação Jaicós 

É representada por arenitos de granulação média a conglomerática, de coloração creme 

esbranquiçados a castanhos, cauliníticos ou não, geralmente apresentam coloração 
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avermelhada devido à existência de óxido de ferro em sua composição. Arenitos de 

granulação mais fina são encontrados no topo da formação, com estratificações cruzadas de 

pequeno porte tanto no topo, como na porção basal. A formação foi depositada em um regime 

fluvial entrelaçado, e por correlação com outras formações semelhantes de outras bacias, data 

do período Siluriano. 
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CAPITULO 3 
GEOLOGIA LOCAL 



3. GEOLOGIA LOCAL 

A área de estudo, engloba tantos terrenos pré-cambrianos quanto coberturas 

sedimentares recentes. Apresentam diversidades de litotipos que se encontram agrupados em 

diversas unidades litoestratigráficas que vão do Paleoproterozóico ao Siluriano. A definição 

dessas unidades litoestratigráficas foi estabelecida a partir de relações campo. Baseou-se 

também em trabalhos anteriores, como os de Sá (1991), Parente & Arthaurd (1995), 

realizados no Sistema Orós-Jaguaribe, mais precisamente na faixa Orós. Foram identificadas 

seis unidades litoestratigráficas na área, definidas, da mais antiga para a mais recente, da 

seguinte forma: 

3.1. Complexo São Nicolau 

Representa o embasamento das demais unidades litoestratigráficas da área de estudo. 

É constituído por uma associação litológica platônica composta por ortognaisses de 

composição tonalítica a granodiorítica que ocorrem na porção centro-leste da área mapeada, 

onde afloram em meio às rochas do Grupo Orós. Formam faixas alongados segundo a direção 

NW-SE e seu contato com as demais unidades são por zonas cisalhamento dúcteis 

transcorrentes e dextrais. 

Estes ortognaisse j são bandadas com faixas mais porfiríticas, cor cinza escuro, 

composta principalmente por minerais de plagioclásio, anfibólio, biotita e quartzo, alternando-

se com faixas de biotita homblenda anfibolitos, geralmente milonitizados. (Fotos 3.1 e 3.2). 

Esta associação litológica é parcialmente migmatizada, compostas por rochas 

híbridas, bandadas, com faixas escuras (melanossoma), alternando-se regularmente com 

faixas claras (leucossomas). As primeiras apresentam espessuras da ordem de 10 a 20 cm e 

são compostas por biotita e /ou hornblenda, por vezes anfibolitos, enquanto a segunda, de 

espessura centimétrica a milimétrica, é constituída por plagioclásio e quartzo. 

Geomorfologicamente estão associados às cotas mais baixas, onde ocorrem em extensos 

afloramentos em grande parte rasteiros, em lajedos, em forma de blocos de pequenas 

dimensões. Landim (2000) obteve idade Pb-Pb de 2152±4 Ma em zircões de Ortognaisse 

deste embasamento. 
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Foto 3.1- Ortognaisse de composição tonalítica 

miloniti7ado, mostrando porfiroclástos de plagio-

clásio estirados. Coord.: UTM: 303609/9235152 

Foto 3.2 - Ortoganisse de composição tonalítica 

com alternância de faixas escuras ricas em 

hornblenda e biotita e faixas claras ricas em 

quartzo e plagioclásio. Coord.: UTM: 

303609/9235152 

3.2. Grupo Orós 

As rochas deste grupo são constituídas principalmente de metavulcânicas ácidas 

essencialmente metariolitos, associados com rochas metaplutônicas compostas por 

ortognaisses porfiríticos de composição granítica, e metagranitos com hornblenda e/ou biotita, 

ambos parcialmente milonitizados. Provavelmente estas rochas foram metamorfizadas em 

condições que variam do fácies xisto verde baixo a anfibolito alto e deformadas em regime 

transcorrente durante o Ciclo Brasiliano. 

Tal Grupo aflora principalmente na porção central e a SSE da área, onde mantêm 

contatos tectônicos, marcados por pequenas Zonas de Cisalhamentos, com o Complexo São 

Nicolau e Grupo Rio Jucás, respectivamente. 

3.2.1. Rochas Metavulcânicas 

Esta unidade é caracterizada pela presença de rochas vulcânicas ácidas deformadas. É 

representada por metariolitos com textura variando de afanítica a porfirítica, de coloração 

rósea, leucocráticos, compostos por fenocristais de feldspato potássico e quartzo em meio a 

uma matriz afanítica, quase sempre deformados e seguindo uma direção preferencial NW-SE. 

Localmente estas rochas encontram-se bastante milonitizadas, com atitude média da foliação 

milonitica de 130°Az e mergulhos subverticalizados (Foto 3.3). Estas rochas encontram-se 
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localmente fraturadas e brechadas, com algumas fraturas preenchidas por hematita e/ou sílica 

podendo conter ou não carbonato (Foto 3.4). 

Foto 3.3 (P209_5) — Metariolito milonitizado 
	

Foto 3.4 (P866) - Metariolito brechado com 

(foliação Sn), com atitude: 130° Az e mergulho 	preenchimento de hematita. Coord. UTM: 

verticalizado. Coord. UTM: 301239/9232788. 	295941/9227528. 

3.2.2. Rochas Metaplutônicas 

Estas rochas encontram-se deformadas e ocorrem contíguas as metavulcânicas deste grupo 

e são compostas por: 

1. Ortognaisses porfiríticos de composição granítica (localmente augengnaisse), 

milonitizado, coloração cinza escuro, compostas essencialmente por porfiroclástos de 

feldspatos deformados em meio a uma matriz afanítica (Fotos 3.5 e 3.6). Ocorrem em 

forma de corpos alongados quilométricos em meio às rochas vulcânicas ácidas e aos 

litotipos do Complexo São Nicolau. 

2. Metagranitos localmente milonitizados, coloração rósea, granulação grossa, compostos 

por feldspato potássico, quartzo, plagioclásio e podendo conter biotita e/ou 

hornblenda. Ocorrem na área sob forma de faixas orientadas de direção NW-SE (Foto 

3.7). 
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Foto 3.5 (P806) - Ortognaisses porfirítico de 

composição granítica milonitizado. Coord. UTM: 

304447/9233742. 

Foto 3.6 (P206) — Porfiroclástos de feldspato 

potássico estirados dentro de uma matriz fina 

evidenciando uma foliação milonítica. Coord. 

UTM: 301694/9233486. 

Foto 3.7 (P203) — Metagranito milonitizados, 

mostrando camadas orientadas de direção NW-

SE. Coord. UTM: 302207/9234630. 

3.3. Magmatismos Neoproterozóicos 

São representados na área por um pequeno corpo alongado paralelo ao trend regional 

localizado no centro da área, por meio da qual faz contato com os metariolitos do Grupo Orós. 

São Granitóides Sin a pós-tectônicos, compostos por metagranitos com textura 

fanerítica, granulação média a grossa, coloração rósea, compostas por com mega-cristais de 

feldspato potássico, plagioclásio e quartzo imersos em uma matriz de granulação média, 

milonitizados. (Fotos 3.8) Gomes et al. (1981) obtiveram a idade Rb-Sr de 650 Ma 

(Neoproterozóico) e associaram este magmatismo ao Ciclo Brasiliano. 
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Foto 3.8 (P231) - Granitos Sin-tectônicos 

cislahados, com leitos pegmatíticos composto por 

quartzo e feldspato. Coord. UTM: 

298670/9233222. 

Foto 3.9 (P202) — Metagranito de granulação 

grossa, textura equigranular, cor rósea. Coord. 

UTM: 303031/9235248. 

Foto 3.10 (P200) — Granito Pós-tectônico, blocos 

métricos de granulação grossa, equigranular e 

coloração rósea. Coord.: 304089/9235712. 

3.4. Grupo Rio Jucás (Bacia do Cococi). 

Deste Grupo, apenas a Formação Melancia ocorre na área. Também, identificou-se 

pela primeira vez uma associação de rochas metavulcânicas e metavulcanoclásticas, incluindo 

tufos, derrames de lavas, inclusive em estruturas dômicas denominadas informalmente neste 

trabalho de Unidade Vulcânica. 
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3.4.1. Unidade Vulcânica. 

Predomina nesta unidade rochas metavulcanocláticas de composição dacítica e 

metavulcânicas ácidas (metariolitos). (Fotos 3.11 e 3.12 e 3.13). Estas rochas encontram-se 

localmente cisalhadas e cortadas por granitóides sin a tardi-tectônicos, assim classificados em 

relação à principal fase de deformação do Ciclo Brasiliano que deu origem a foliação 

impressa em grande parte dos litotipos mapeados na área pesquisada, a foliação Sn. 

As metavulcanoclásticas são encontradas nas bacias molássicas (bacia do Cococi) 

presentes na área, localizadas nas porções sudeste e sudoeste, fazendo contato com os 

metariolitos do Grupo Orós, e com os conglomerados da Formação Melancia, 

respectivamente. As rochas desta unidade são caracterizadas por uma textura afanítica, 

coloração esverdeada, localmente dobradas/crenuladas e com fraturas preenchidas por 

carbonatos. (Fotos 3.12 e 3.13) 

Nesta unidade também ocorre à presença de um domo riolítico, localizada na porção 

sudoeste da área, identificado primeiramente em imagens de satélite. Este domo é 

caracterizado por uma estrutura circular de relevo moderado. No campo esta estrutura é 

formada por uma rocha de composição riolítica, com textura afanítica a porfirítica, de 

coloração creme a rósea, constituída basicamente de fenocristais de feldspato potássico e 

localmente quartzo, inseridos em uma matriz afanítica de cor rósea, parcialmente alterada e 

bastante fraturada. (foto 3.14) 

Foto 3.11 (P211_b) — Metariolito em contato com 

uma rocha metavulcanoclástica (Unidade 

Vulcânica). Coord. UTM: 299686/9231206. 

Foto 3.12 (P279) - Rocha metavulcanoclástica de 

composição dacítica, Unidade Vulcânica da Bacia 

do Cococi. Coord. UTM: 304890/9226640 
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Foto 3.13 (P211) — Contato entre metariolito e 	Foto 3.14 (P237) — Domo riolítico, localizado na 

metavulcanoclástica localizado na porção sudoeste 	porção sudoeste da área, indicando várias famílias 

da área.Coord. UTM: 299686/9231206. 	 de fraturas. Coord. UTM: 298483/9230792. 

3.4.1. Formação Melancia 

Esta formação ocorre em uma faixa estreita situada na porção sudoeste da área e é 

constituída basicamente de conglomerados polimíticos. Aflora na forma de blocos métricos a 

decamétricos espalhados por uma área de aproximadamente 2,5 Km2. Tais conglomerados são 

clasttx suportados com aproximadamente 20% de matriz, mal selecionados e constituídos de 

fragmentos angulosos milimétricos a métricos de metariolitos, rochas vulcanoclásticas, 

gnaisses, xistos, calcários, milonitos e silexitos. Sua matriz é grossa e cimentada 

principalmente por sílica (Foto 3.15 e 3.16). Em alguns locais, tais conglomerados repousam 

diretamente sobre as rochas metavulcânicas do Grupo Rio Jucás. Nas proximidades dessa 

formação nota-se uma camada de cobertura formada por cascalhos polimíticos mal 

selecionados, com seixos centimétricos oriundos do intemperismo e erosão dos 

conglomerados. (Foto 3.17). 

Fotos 3.15 e 3.16 (P218) — Blocos do conglomerado polimítico da Formação Melancia. 
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Em um único afloramento, de número P1500, foi encontrada uma ocorrência de 

arenito de granulação fina a média, coloração cinza claro, e espessura centimétrica (Foto 

3.18). Trata-se dos arenitos finos da Formação Melancia e distingue-se dos encontrados na 

Formação Jaicós, Grupo Serra Grande, pelo seu grau de seleção, coloração e modo de 

ocorrência. Portanto, na área mapeada a Formação Melancia está representada basicamente 

por conglomerados que, em alguns locais, repousam diretamente sobre as rochas 

metavulcânicas da Bacia do Cococi. O local e a forma de ocorrência na área sugerem que tais 

conglomerados foram depositados em leques aluviais nas bordas da Bacia em questão. 

Foto 3.17 - Cobertura formada por cascalho 
	

Foto 3.18 (P1500) — Arenito conglomerático de 

polimítico mal selecionado, resultado do 	granulação média, de coloração rósea escura, 

intemperismo e erosão dos conglomerados da 	pertencente à Formação Melancia. Coordenadas 

Formação Melancia. Co ord. UTM: 295213/ 	UTM: 298429/9228130. 

9231030. 

3.5. Grupo Serra Grande (Ssg) 

Este grupo é representado apenas pela Formação Jaicós, e ocupa praticamente toda a 

porção noroeste da área de estudo. 

3.5.1. Foimação Jaicós. 

Esta Formação é composta por arenitos de coloração creme a esbranquiçada, de 

granulometria média, grossa a conglomerática, geralmente cauliníticos, com estratificação 

plano paralela, localmente cruzada, e planar de pequeno porte na parte basal (Foto 3.19). 

Na porção média desta Formação, predominam arenitos mal selecionados, finos a 

grossos, depositados em ambiente fluvial entrelaçado (Foto 3.20). Esta Formação encontra-se 

assentada discordantemente sobre as rochas pré-cambrianas, e sobre as seqüências 

sedimentares e/ou vulcano-sedimentares eo-palezóicas do Grupo Rio Jucás, o que indica que 
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sua deposição, por comparação com outras formações de bacias similares, ocorreu no 

Siluriano (Góes e Feijó, 1994). 

Foto 3.19 - Arenito de coloração esbranquiçada, de 

granulação média a conglomerática, com 

estratificação cruzada planar (Formação Jaicós). 

Coord. UTM: 297166/ 9238166. 

Foto 3.20 (P887) - Arenito de coloração rósea, com 

alternância de leitos de granulação média e 

conglomerática. (Formação Jaicós). Coord. UTM: 

300452/9233606 
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CAPÍTULO 4 
COMPARAÇÃO COM A LITOESTRATIGRAFIA 

DA REGIÃO MAPEADA ANTERIORMENTE 
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4. COMPARAÇÃO COM A LITOESTRATIGRAFIA DA REGIÃO MAPEADA 
ANTERIORMENTE. 

O mapeamento geológico desenvolvido em uma escala de detalhe (1:25.000) 

possibilitou uma melhor visualização e delimitação das unidades litoestratigráficas existentes 

na região, diferenciando-o em comparação com um trabalho executado anteriormente pela 

CPRM, Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, Jaguaribe — SW, Folha 

SB.24-Y, escala 1:500.000. (Figura 4.1) 

o principal objetivo foi melhorar a caracterização e/ou compartimentação das 

unidades, bem como estabelecer uma nova coluna estratigráfica para área, onde as principais 

unidades reconhecidas anteriormente pela CPRM foram, da base para o topo: Complexo São 

Nicolau (Psn), Grupo Orós (Mormv), granitos sin-tectônicos (Py), bacias molássicas 

(Formação Melancia) (€0m), Bacia do Parnaíba (Ssgj) (Figura 4.2). 

Grupo Serra Grande 
F. Jaicós: arenitos de coloração creme a 
esbaranquiçados. 

F. Melancia: conglomerados 
polimiticos com uiveis de arenitos. 

F. Angico Torto: brechas, microbrechas, 
conglomerados polimíticos, arenitos 
arcoseanos. 

Complexo São Nicolau: metatonalitos 
milonitizados associados a paraderivadas  
migmatizadas. 

Area de estudo 

Figura 4.1: Mapa geológico com a coluna estratigráfica simplificada da área mapeada no presente trabalho, 

segundo o mapeamento executado na Folha Jaguaribe (SB.24-Y), escala 1:500.000 (Gomes et al, 2000). 



ao2boo 
3Km 

ssgi 

Orjm 

E0rjv 

g 

EOrjm 

PP4of 

_ _ _ _ 	TO 

Penai - 

Soco do 

sooi 

ti 

NP Y lb 
...c, h 

Go--' • 

PP4od 

EOrjv 

Psnog 

PP4o 
410 

46 

Formação Jaicós: Arenitos creme a 
esbranquiçados, granulometria média, 
grossa a conglomerática, geralmente 
cauliníticos. 

Formação Melancia: Conglomerados 
polimíticos com níveis de arenitos. 

Unidade Vulcânica: Riolitos, em derrames 
fissurais e estruturas dômicas, associadas a 
rochas piroclásticas e vulcanoclásticas. 

Granitóides sin-tectônicos: Granitos 
leucocráticos associados a mobilizados 
pegmatóides. 

Grupo Orós: Sills e domos de metariolito, 
metafelsitos e/ou metagranófiros, 
associados ou não a álcali feldspato 
granito (Mord); Ortognaisses porfiríticos, 
milonitizados (Morf). 

Complexo São Nicolau: Ortognaisses de 
composição granodioritica a tonalitica, 
equigranulares a profiriticos, 
migmatizados (Psnog), cor cinza. 

Figura 4.2 — Mapa geológico da área de estudo, com suas respectivas relações estratigráficas. 

Entre as modificações têm-se: 

a) Segundo o mapeamento executado na Folha Jaguaribe (SB.24-Y), escala 1:500.000 

(Gomes et al, 2000), todo o terreno cristalino da região era representado por rochas do 

Complexo São Nicolau, porém durante esse trabalho constatou-se a ocorrência de rochas 

pertencentes ao Grupo Orós. 

b) As rochas do Grupo Orós identificadas na área são formadas por metaplutônicas e 

metavulcânicas geralmente milonitizad as, não sendo identificadas a ocorrências de rochas 

metassedimentares. 
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c) Os sheets graníticos (anteriormente, Granitos Sin-tectônicos em relação ao 

Paleoproterozóico) foram reposicionados na coluna estratigráfica. Por método de datação 

radiométrica (U/Pb em zircões) realizada no recente mapeamento da folha Pio IX, mostra 

idade de 530 ±20Ma., ou seja Neoproterozóica. 

d) Nas bacias molássicas ocorrentes na área foram identificadas rochas vulcânicas ácidas 

associadas a rochas metavulcanoclásticas e piroclásticas, o que permitiu agrupá-las em 

uma nova unidade denominada informalmente de Unidade Vulcânica. 

e) Na bacia molássica localizada na porção sudoeste da área, foram constatadas ocorrências 

de conglomerados polimíticos pertencentes à Formação Melancia associadas a rochas 

metavulcânicas e a metavulcanoclásticas. 

f) Na bacia molássica localizada na porção sudeste da área, onde segundo o mapeamento 

executado na Folha Jaguaribe (SB.24-Y), escala 1: 500.000 (Gomes et al, 2000), ocorriam 

brechas, microbrechas, conglomerados polimíticos e arenitos arcoseanos da Formação 

Angico Torto, constatou-se somente a ocorrência de rochas vulcanoclásticas pertencentes 

a nova unidade denominada de Unidade Vulcânica. 
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5. PETROGRAFIA 

Como mostra a coluna estratigráfica, a área de estudo é constituída pelas seguintes 

unidades litoestratigraficas, definidas da mais antiga para a mais recente, da seguinte forma: 

Complexo São Nicolau, Grupo Orós, Granitóides Neoproterozóicos (Granitos sin-tectônicos), 

Grupo Rio Jucás e Grupo Sena Grande. 

5.1. Complexo São Nicolau 

Representa o embasamento das demais unidades litoestratigráficas da área de estudo. É 

constituído predominantemente por homblenda-biotita gnaisses de composição tonalítica, 

parcialmente milonitizados. 

Estas rochas apresentam como minerais essenciais: quartzo (35-45%), plagioclásio (30-

40%) biotita (10-20%) e anfibólio (5%). Ocorrem como minerais secundários muscovita (1-

5%), sericita (2-7%). Ocorrem também como acessórios: opacos (1-3%) e titanita (1%) 

(Fotomicrografia 5.1). 

Predomina nestas rochas uma textura lepidogranoblástica à milonítica. A textura 

lepidogranoblástica é marcada pela orientação da homblenda e da biotita, esta ultima 

apresentando forma lamelar e seguindo geralmente a direção preferencial Sn (Fotomicrografia 

5.2). 

Quando milonitizado, a matriz desses gnaisses possui uma granulação fina e é composta 

por quartzo recristalizado em sub-grãos, plagioclásio e sericita com tamanhos 

aproximadamente menores que 0,2mm (Fotomicrografia 5.1 e 5.3). 

Destacam-se inseridos na matriz alguns porfiroclástos de plagioclásio anédricos a 

subédricos, mostrando geminação polissintética paralela. Os tamanhos destes grãos variam 

em torno de 0,5 a 1,5mm (Fotomicrografia 5.3). 

Os grãos de quartzo são subédricos à anédricos, exibem extinção ondulante, e encontram-

se recristalizados em sub-grãos com tamanhos menores que 1 mm. 

A biotita é lamelar, com tamanhos variando em torno de 0,2 a 1,0 mm Este mineral 

encontra-se localmente alterado para muscovita (Fotomicrografia 5.2). 

O anfibólio apresenta pleocroísmo em tomo do verde claro e o tamanho dos grãos 

variando em tomo de 0,3 mm. Ocorre na forma de prismas e orientados na mesma direção da 

biotita (foliação Sn) (Fotomicrografia 5.4). 
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Os grãos de opacos são subédricos com os tamanhos variando em torno de 0,1 a 0,4 

mm (Fotomicrografia 5.2). 

Fotomicrografia 5.1, Obj. 10x (D=3mm) — Rocha mostrando grãos de quartzo subédricos e plagioclásio 

apresentando geminação polissintética paralela, imersos numa matriz de quartzo recristalizado plagioclásio e 

sericita (Se) - Luz Ortoscópica. 

Fotomicrografia 5.2 (a, b), Obj. 10x (D = 3mm) — Horblenda-biotita gnaisse mostrando a foliação Sn, marcada 

por biotitas lamelares (Bio) orientadas e localmente alteradas para muscovita (Ms). Rocha com textura 

lepidogranoblástica. Observa-se ainda a ocorrência de grãos anédricos de minerais opacos (Opc) como 

acessórios. (a-Luz Natural- LN e b-Luz Ortoscópica). 



Fotomicrografia 5.3, Obj. 10x (D = 3mm) — Porfiroclástos de plagioclásio (P1) com tamanhos em torno de 1,5 

mm, envolvidos por uma matriz fina formada por quartzo recristalizado em sub-grãos, feldspatos e sericita. (Luz 

Natural). 

Fotomicrografia 5.4, Obj. 10x (D = 3mm) — Biotita (Bio) em formato lamelar e homblenda (Hbl) em forma de 

prismas alongados seguindo aparentemente a foliação preferencial Sn (Luz Natural). 

5.2. Grupo Orós 

As rochas deste grupo são constituídas principalmente de metavulcânicas ácidas 

essencialmente metariolitos, associados com rochas metaplutônicas compostas por 

ortognaisses porfiriticos de composição granítica, e metagranitos com hornblenda e/ou biotita, 

ambos parcialmente milonitizados. 

5.2.1. Metariolitos milonitizados 
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Estas rochas apresentam como minerais essenciais: quartzo (40-45%), feldspato 

potássico (35-40%), e plagioclásio (5-10%). Como minerais secundários identificam-se 
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sericita (5-10%), clorita (1%) e carbonato (1%). Observaram-se como acessórios opacos 

(1%), apatita (1%) e zircão. 

Predominam nestas rochas uma textura milonítica, formada por porfiroclástos de 

ortoclásio e pertitas com tamanhos em torno de 0,3 a 1,5mm envolvidos por uma matriz 

composta de quartzo recristalizado em sub-grãos parcialmente fitados, feldspatos e sericita 

apresentando uma granulação fina, sub-milimétrica (Fotomicrografias 5.5 e 5.6). 

Os ortoclásios e as pertitas possuem formas desde subédricas à anédricas e encontram-

se parcialmente alterados para sericita (Fotomicrografia 55). 

As rochas apresentam ainda opacos com hábitos anédricos e algumas vezes 

preenchendo fraturas. O carbonato e a clorita também ocorrem preenchendo fraturas 

(Fotomicrografia 5.7). 

Fotomicrografia 5.5, Obj.10 (D=3mm) — Porfiroclásto de ortoclásio (Or) com tamanho em tomo de 1,5mm, 

imerso em uma matriz de granulação fina. A rocha exibe uma textura milonitica. (Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 5.6 (a,b), Obj. 4x (D=5mm) — Rocha mostrando porfiroclástos de ortoclásio (Or) e de 

plagioclásio (P1) parcialmente alterado para sericita (Se) envolvidos por uma matriz fina formada por quartzo 

localmente recristalizado em sub-grãos e feldspatos. (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 



Fotomicrografia 5.7, Obj. 4x (D=5mm) — Rocha com minerais opacos como acessórios, e carbonato 

secundário preenchendo fraturas. (Luz Ortoscópica). 

5.2.2. Metagranitos 

Estas rochas apresentam como minerais essenciais quartzo (40-30%), feldspato 

potássico (35-30%), plagioclásio (20-25%), e biotita (5-10%) (Fotomicrografia 5.8). Como 

mineral secundário sericita (1-3%). Ocorrem ainda anfibólio (3-5%), opacos (2-5%), titanita 

(1%), e zircão como acessórios. 

As texturas destas rochas variam de granolepidoblástica a milonítica. A textura 

granolepidoblástica é constituída por grãos anédricos a subédricos de quartzo, feldspatos, e 

ainda biotita lamelar e anfibólio prismático alongado estes seguindo a foliação preferencial Sn 

(Fotomicrografia 5.9). 

Quando milonitizados, os metagranitos são formados por porfiroclástos de 

plagioclásio, microclina e pertita com tamanhos variando entre 1,0 a 3,0mm, envolvidos por 

uma matriz fina composta por grãos de quartzo recristalizado em sub-grãos, feldspatos e 

biotita (em menor proporção), com granulação desde submilimétrica a milimétrica 

(Fotomicrografias 5.8, 5.10 E 5.11). 

O plagioclásio encontra-se localmente alterado para sericita (Fotomicrografia 5.8). 

A biotita à luz natural apresenta coloração marrom e formato lamelar. Junto com o 

anfibólio, que ocorre na forma de prismas alongados, marca a foliação principal destas rochas. 

(Fotomicrografia 5.9) 
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Fotomicrografia 5.8 (a,b), Obj. 4x (D=5mm) — Porfiroclástos de microclina (Mc) com geminação polissintética 

cruzada, plagioclásio (P1) parcialmente alterado para sericita (Se) ambos imersos em uma matriz formada por 

quartzo (Qz) recristalizado em sub-grãos e feldspatos submilimétricos. (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 5.9 (a,b), Obj. 10x (D = 3mm) — Rocha mostrando uma textura granolepidoblástica,marcada 

por biotita lamelar (Bio) e homblendas (Hbl) parcialmente orientadas e seguindo aparentemente a foliação Sn.(a 

- Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 5.10 (a,b) — Obj. 4x (D=5mm) Porfiroclásto de microclina envolvido em uma matriz de 

quartzo recristalizado em sub-grãos e feldspatos submilimétricos. (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 



Fotomicrografia 5.11 (c) — Obj. 4x (D=5mm) Porfiroclástos envolvidos por uma matriz de granulação fina, 

composta por quartzo recristalizado em sub-grãos e feldspatos submilimétricos (Luz Ortoscópica). 

5.2.3. Gnaisses porfiríticos a augen gnaisses, milonitizados, de composição granítica. 

Estas rochas apresentam como minerais essenciais quartzo (30-35%), plagioclásio (25-

30%), microclína (20-25%). Como minerais secundários observam-se muscovita (1%), 

sericita (1%) e argilominerais (1%) (Fotomicrografia 5.12). Observam-se ainda como 

minerais acessórios anfibólio (4%) e opacos (1%) (Fotomicrografia 5.13). 

Predominam nestas rochas uma textura milonítica, formadas por porfiroclástos de 

plagioclásio e microclina com tamanhos variando entre 0,8 a 2,5mm inseridos em uma matriz 

fina com grãos sub-milimetricos de quartzo recristalizado em sub-grãos (fitados) e feldspatos 

(Fotomicrografia 5.14). 

A microclína de hábito subédrico a anédrico, e é facilmente identificada pela sua 

geminação característica polissintética cruzada (Fotomicrografia 5.12). 

Os grãos de plagioclásio são geralmente encontrados parcialmente alterados para 

sericita (Fotomicrografia 5.12). 

O anfibólio ocorre na forma de prisma alongado com o tamanho dos grãos variando 

em torno de 0,6mm (Fotomicrografia 5.13). 

Os minerais opacos encontram-se presentes nestas rochas em grãos submilimétricos, 

com alguns ainda apresentando hábito subéudral (Fotomicrografia 5.13) 
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Fotomicrografia 5.12 (a,b) — Obj. 4x (D=5mm) Porfiroclástos de microclina (Mc) apresentando geminação 

polissintética cruzada e plagioclásio (P1) parcialmente alterado para sericita (Se) imerso em uma matriz formada 

por quartzo (Qz) recristalizados em sub-grãos e feldspatos. (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 5.14, Obj. 4x (D=5mm) — Rocha 

apresentando textura milonítica característica. (Luz 

Ortoscópica). 

5.3. Granitóides Neoproterozóicos (Granitos Sin-tectônicos) 

São representados por granitos parcialmente milonitizados (sin-tectônicos). 

Esta  rochas apresentam como minerais essenciais plagioclásio (30-35%), microclina 

(25-30), quartzo (15-20%) (Fotomicrografias 5.15). Os minerais acessórios são opacos 

primários e secundários (3%), biotita (1-5%), clorita (1%), apatita (1%) e zircão. 

Predomina nestas rochas uma textura milonítica, formadas por porfiroclástos de pertita 

e plagioclásios com tamanhos variando 1,5 a 4,0 mm, imersos em urna matriz fina de quartzo 

recristalizado em sub-grãos, feldspatos, biotita e sericita, com tamanhos dos grãos sub-

milimétricos (Fotomicrografias 5.15 e 5.16). 
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O plagioclásio é anedrico a subédrico, apresenta geminação polissíntetica paralela e 

ocorre parcialmente alterado (Fotomicrografia 5.15) 

Os minerais secundários encontrados são clorita (possivelmente produto da alteração 

da biotita), opacos produtos da alteração da clorita. Estes minerais encontram-se dispersos na 

matriz. 

yl 	) 
Fotomicrografia 5.16, Obj. 4x (D=5mm) — 

Porfiroclásto de pertita (Pt) com tamanho em torno 

de 4,0 mm. (Luz Ortoscópica). 

5.4. Grupo Rio Jucás (Unidade Vulcânica). 

Esta unidade é representada na área por rochas metavulcanoclásticas de composição 

predominantemente dacíticas e riolíticas. 

As rochas metavulcanoclásticas de composição dacítica localizadas na porção SW da área 

apresentam como minerais essenciais quartzo (25-40%), plagioclásio (30-35%), biotita (10-

15%). Como minerais acessórios observam-se carbonatos (5%), muscovita (2-5%) clorita (1-

4%), opacos (2%) e apatita. 

Predominam nestas rochas texturas piroclásticas deformadas, constituída por uma 

mistura de grãos alongados de quartzo e plagioclásio, envolvidos por uma matriz de 

granulação muito fma (vítrea) (Fotomicrografia 5.17). 

A matriz vítrea é descontínua dificultando uma possível identificação da sua 

composição mineralógica. 
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Algumas vezes a massa vítrea é parcialmente substituída por clorita e muscovita. 

Geralmente a clorita ocorre intercrescida junto com a muscovita formando uma foliação 

primaria crenulada, em forma de kink bands (Fotomicrografia 5.17). O carbonato ocorre 

preenchendo fraturas (Fotomicrografia 5.17). 

Os grãos de quartzo encontram-se recristalizados em sub-grãos e/ou fitados e os 

plagioclásios em formatos anédricos. 

Nos leitos ricos em quartzo, as fitas desse mineral se encontram numa direção obliqua 

a que foi denominada de So, ocorrendo em uma direção paralela ao eixo das dobras 

(Fotomicrografias 5.18 e 5.19). 

Fotomicrografia 5.17 (a,b) (P211-B), Obj. 10x (D = 3mm) - Rocha com textura piroclástica deformada e 

fraturas preenchidas por carbonatos (Car). (Luz Natural e Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 5.18, Obj. 10x (D = 3mm) — Leitos piroclásticos deformados (So), exibindo fitas de quartzo 

recristalizados oblíquos a estes leitos. (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 
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Fotomicrografia 5.19 (a, b), (P211 A) — Obj. 4x (D = 5mm) Lâmina mostrando os grãos quartzo 

extensivamente recristalizado/fitado (Luz Natural (LN) e Luz Ortoscópica). 

As rochas metavulcanoclásticas de composição riolítica (P211-E) apresentam como 

minerais essenciais: quartzo (35-40%), plagioclásio (25-30%) e ortoclásio (30-35%). Os 

minerais de biotita (4%), apatita (1%), opacos (1%) e sericitas (1%) compõem os minerais 

acessórios. 

Predominam nestas rochas uma textura piroclástica deformada, constituída por grãos 

angulosos de quartzo anédricos, pertita e plagioclásio de tamanho variando de 0;2 a 1,5 mm e 

por uma matriz de granulação fma (submilimétrica) composta por quartzo recristalizado em 

sub-grãos e feldspatos. (Fotomicrografias 5.20 e 5.21). 

Fotomicrografia 5.20 (a, b), Obj. 10x (D = 3mm) — Grãos de quartzo e plagioclásio imersos em uma matriz fina 

sub-milimétrica. A rocha mostra uma textura piroclástica deformada (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 
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Fotomicrografia 5.21 (a,b), Obj. 10x (D=3mm) — Rocha apresentando grãos de pertita com tamanhos em torno 

de 1,5 mm (Pt) envolvidos por uma matriz de quartzo (Qz) recristalizado em sub-grãos e feldspatos 

submilimétricos (a - Luz Natural e b - Luz Ortoscópica). 

As metavulcanoclásticas de composição dacítica localizadas na porção SE da área 

apresentam como minerais essenciais quartzo (40%), muscovita (20%), clorita (20%), 

plagioclásio (15%), e minerais acessórios representados por opacos (3%). 

Observou-se uma textura piroclástica deformada composta por uma mistura de grãos 

alongados de quartzo e feldspatos com tamanhos em torno de 0,3 a 0,7 mm, e por uma matriz 

fina constituída de quartzo recristalizado em sub-grãos, feldspatos, muscovita, e clorita. 

(Fotomicrografias 5.22 e 5.23). 

Por vezes os opacos ocorrem seguindo a foliação preferencial da rocha. 

Fotomicrografia 5.22 (a,b) — Obj. 4x (D = 5mm) — Grãos de quartzo e feldspato orientados em uma matriz fina 

seguindo uma direção preferencial. Rocha exibindo uma textura piroclástica. (a - Luz Natural e Luz e b — Luz 

Ortoscópica). 
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Fotomicrografia 5.23 — Obj. 4x (D = 5mm) — Finas lamelas de muscovita e clorita orientadas/dobradas e 

envolvendo os grãos maiores de quartzo (Luz Ortoscópica). 
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CAPITULO 6 
METAMORFISMO 
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6. METAMORFISMO 

6.1. Introdução 

As rochas metamórficas aflorantes na região possuem uma associação mineral que 

indicam protólitos de origem ígnea ácida, compostas por metaplutônicas e metavulcânicas, o 

que dificulta assim a identificação de reações metamórficas que poderiam indicar as 

condições de temperatura e pressão de formação dessas rochas. Na maioria dos casos, o 

metamorfismo apenas recristalizou os minerais preexistentes, com destaque para o quartzo. 

Estes litotipos encontram-se cortados por várias zonas de cisalhamento de direção NW-SE de 

sentido dextral. 

6.2. Complexo São Nieolau 

As rochas deste Complexo representam o embasamento, e encontram-se geralmente 

migmatizadas e localmente milonitizadas. Estas rochas possuem uma associação mineral que 

mostram um protólito de composição tonalítica. 

Porém, a migmatização destas rochas sugerem que tais litotipos foram metamorfizados 

em fácies anfibolito alto em temperaturas superiores a 650°C. 

Tabela 6.1: Principais minerais presentes nos biotitas gnaisses do Complexo São Nicolau. Abreviaturas e seus 

respectivos nomes: Or, ortoclásio; Qz, quartzo; Clo, clorita; Opc, opacos; PI, plagioclásio; Car, carbonato; Mlq, 

malaquita; Bio, biotita; Ap, apatita; Zr, zircão; Hbl, homblenda; Ms, muscovita; Cta, calcita; Se, sericita. 

Rocha 
Minerais Essenciais Minerais 	Acessórios 	e 

Secundários 

Biotita-gnaisses P1 + Qz + Bio + Hbl Se + Ap + Opc + Zr + Clo ± Ms 

6.3. Grupo Orós 

As rochas deste grupo encontram-se localmente milonitizadas. Os principais litotipos 

presentes neste grupo são rochas metavulcânicas e metaplutônicas. 

Estas rochas possuem minerais retrometamórficos, tais como clorita, sericita e 

muscovita. Porém, as associações minerais encontradas nas metavulcânicas ácidas do Grupo 

Óros não permitem que se faça nenhuma avaliação sobre o fácies metamórfico que as rochas 
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desse grupo atingiram durante o metamorfismo progressivo. Porém, o estudo do Grupo Óros 

em áreas contíguas mostrou que o mesmo foi metamorfizado no fácies xisto-verde. 

Tabela 6.2: Principais minerais presentes nas rochas do Grupo Orós ocorrentes na área mapeada. Abreviaturas e 

seus respectivos nomes: Or, ortoclásio; Qz, quartzo; Clo, ciorita; Opc, opacos; P1, plagioclásio; Car, carbonato; 

Mlq, malaquita; Bio, biotita; Ap, apatita; Zr, zircão; Hbl, hornblenda; Ms, muscovita; Cta, calcita; Se, sericita. 

Rocha 
Minerais Essenciais Minerais Acessórios e Secundários 

Metavulcânicas Or + Qz + P1 Se + Opc + Zr ± Clo 
Car (preenchendo fraturas) 

Metaplutônicas Qz + Ms + P1+ Bio Ms + Zr + Opc ± Se ± Hbl 

6.4. Grupo Rio Jucás. 

As rochas deste Grupo são compostas por vulcanoclásticas defofinadas. Estas rochas 

possuem uma associação mineral de baixa temperatura. A principal associação mineral dessas 

rochas é encontrada na tabela 6.3. 

Tabela 6.3.: Os principais minerais presentes nas rochas do Grupo Rio Jucás. Abreviaturas e seus respectivos 

nomes: P1, plagioclásio; Qz, quartzo; Opc, opacos; Se, sericita; Car, carbonatos; Mlq, malaquita. 

Rocha Minerais Essenciais Minerais Acessórios e Secundários 

Metavulcânicas Qz + PI 
Se + Opc + Car (preenchendo fraturas) + 

Mlq (preenchendo fraturas e disseminada) 

Portanto, como foi dito nos parágrafos anteriores, as associações encontradas nessas rochas 

não permitem nenhuma avaliação a respeito da temperatura e pressão do metamorfismo. 

Entretanto, a recristalização do quartzo em subgrãos e o fato das rochas desse grupo se 

encontrarem dobradas/defounadas mostram que elas foram metamorfizadas. 





FUSÃO MDT 30m X LITOLOGIA 

7. ESTRUTURAL 

7.1 Aspectos estruturais 

As rochas mais antigas aflorantes na região pertencem ao Complexo São Nicolau e 

possuem idades Paleoproterozóicas. Estas no decorrer do Pré-Cambriano estiveram sob 

atuação de alguns eventos deformacionais, sendo os principais o Ciclo orogenético 

Transamazônico e o Ciclo Brasiliano, caracterizando, portanto uma evolução policíclica. As 

rochas mais recentes de idade Mesoproterozóicas pertencentes ao Grupo Orós e as intrusões 

Graníticas Brasilianas de idade Neoproterozóicas estiveram sob influência de uma evolução 

monocíclica, decorrente da colisão Brasiliana/Panafficana que marcou o fmal da Era 

Neoproterozóica. Como conseqüência desta diversidade evolutiva, as grandes unidades 

identificadas na área apresentam distintos grupos de feições (Figura 7.1). 
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Figura 7.1 — Aspecto geral das 

principais feições estruturais da 

folha Pio IX. O retângulo em 

vermelho demarca a área alvo 

deste relatório. (Fusão MDT 30M 

x litotipos). 
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As principais feições estruturais encontradas na área de estudo são foliações, lineações 

de estiramento mineral, pequenos dobramentos, falhas, fraturas e zonas de cisalhamento, que 

serão descritas no decorrer deste capítulo nesta respectiva ordem. 

7.2. Foliações 

7.2.1. Complexo São Nicolau 

Esta unidade ocorre na porção NE da área, e é constituída principalmente por 

ortognaisses de composição tonalítica, intensamente deformados, parcialmente migmatizados 

e com freqüentes mobilizados graníticos paralelos à foliação Sn (Foto 7.1). Uma foliação Sn-1 

existe e refere-se a orogenia Transamazônica, esta não foi visualizada nesta área, apenas em 

regiões contíguas. A feição existente (Sn) trata-se de uma foliação milonítica, penetrativa, 

apresentando direção NW-SE com azimutes preferenciais para 120°Az, 110°Az, 130°Az e 

140°Az, os mergulhos são habitualmente de alto ângulo para direção SW, variando entre 50° 

a 80°, e apresentando-se as vezes verticalizada. (Foto 7.2 e 7.3) 

Foto 7.1 (a e b) (P802) — Aspecto da foliação Sn encontrada nos ortognaisses do Complexo São Nicolau, 

marcada por um  bandamento migmatítico com evidenciam mobilizados graníticos. Atitude: 120°Az/50°SW. 

Coord. UTM: 303609/9235152. 



68 

Foto 7.2 (P289) — Ortognaisse migmatítico do 	Foto 7.3 (P805) — Ortognaisse milonitizado 

complexo São Nicolau exibindo uma foliação Sn 	pertencente ao Complexo São Nicolau, com 

e dobras centimétricas. Atitude da foliação Sn: 	porfiroclástos de plagioclásio intensamente 

130°Az/80°SW. Coord. UTM: 303090/ 9236806 	deformados/boudinados. 	Coord. 	UTM: 

303609/9235152 

O estereograma gerado para as rochas do Complexo São Nicolau evidência a foliação Sn, com 

direção preferencial para NW-SE e mergulhos SW. 

N 

Folieção 

N=21 	1 k1.3 n=332 24  I 	R=3.97e. 

Figura 7.2: Digrama de roseta com as direções principais planos de foliação mostrando direções preferenciais 

NW-SE (Sn). 21 medidas. 
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Figura 7.3 — Diagrama de contorno do plano para pólo da foliação indicando mergulhos para SW. 

7.2.2. Grupo Orós 

Na área de estudo as rochas pertencentes a este grupo afloram principalmente na 

porção centro-leste e sul-sudeste. Na porção centro-leste, elas são constituídas por 

metagranitos e ortognaisses porfiríticos de composições graníticas geralmente milonitizados. 

Na porção sul-sudeste estas rochas são compostas por metariolitos freqüentemente 

deformados. 

A foliação Sn ocorre tanto nas rochas metaplutônicas quanto nas metavulcânicas deste 

grupo. Trata-se de uma foliação milonítica penetrativa marcada pela orientação dos 

fenocristais de feldspato potássico, plagioclásio e ainda estiramento dos grãos de quartzo, 

apresentando uma direção média aproximada de 130°Az e com mergulhos médios para 

65°NW, podendo em algumas vezes estarem verticalizados. (Fotos 7.4, 7.5 e 7.6). 

Os contatos litológicos entre as rochas metaplutônicas e as metavulcânicas são 

demarcados por zonas de cisalhamentos dextrais, caracterizada por uma intensa deformação, 

com o desenvolvimento de rochas miloníticas. Esta deformação associada ao Ciclo 

orogenético Brasiliano (600 Ma.). 



Foto 7.4 (P206) — Ortognaisse porfirítico milonitizado de composição granítica com os fenocristais de feldspato 

potássico orientados (Sn). Atitude: 130°Az e mergulho verticalizado. Coord. UTM 301694/9233486 

Foto 7.5 (P203) — Metagranito com foliação 

milonítica bem marcada (Sn). Coord. UTM: 

302207/9234630. 

N 

Foto 7.6 (P209) — Metariolito milonitizado, com 

estiramento mineral típico, apontando foliação 

Sn. Atitude: 130°Az e mergulho verticalizado. 

Coord. UTM: 301239/9232788 
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Figura 7.4: Digrama de roseta com as direções 

principais planos de foliação mostrando direções 

preferenciais NW-SE (Sn). 31 medidas. 

F018",à, 
ti 	I 	PAgr..30691 
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O estereograma gerado para as rochas deste grupo evidenciam a foliação Sn 

apresentando um mergulho médio em torno de 65° para SW. (Figura 7.5) 

N 

3.4 % 

6.9% 

10.3 % 

13B% 

172% 

207% 

Lower h erris phere - Falação 
N=29 1 K=100.00 1 Sama=1.000 	Peak.30 

Figura 7.5 — Diagrama de contorno do plano para pólo de foliação, indicando mergulhos para SW. 

7.2.3. Grupo Rio Jucás (Bacia do Cococi) 

Este grupo é composto por urna associação de rochas metavulcano-sedimentares 

localizadas nas porções SE e SW da área. As feições estruturais são observadas com maior 

clareza nas rochas metavucanoclásticas de composição dacitica da Unidade Vulcânica. Nestas 

foram identificadas foliações com atitudes médias em torno de 100°Az e mergulhos 

freqüentemente de verticais a subverticais. (Foto 7.7) Ainda ocorre inserido dentro desta 

unidade uma estrutura dômica de composição riolítica intensamente deformada (Foto 7.8). 

Na porção SE da área aforam rochas metavuleanoclásticas apresentando 

comportamento estrutural distinto das rochas citadas acima. A atitude destas rochas possui 

uma direção geral em torno de 40°Az e mergulhos variando entre 50° e 60° para SE, 

marcados por pequenos dobramentos/crenulações (Foto 7.9). 
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Foto 7.7 (P211) — Contato entre metariolito e rocha 

metavulcanoclástica localizado na porção SW da 

área. Unidade Vulcânica do Grupo Rio Jucás. 

Coord. UTM: 299686/9231206. 

Foto 7.8 — Domo riolitico da Unidade Vulcânica do 

Grupo Rio Jucás, localizado na porção SW da área, 

mostrando várias famílias de fraturas e um 

comportamento isotrópico em relação à 

deformação. Coord. UTM: 298483/9230792 

Foto 7.9 (P279) — Rocha metavulcanoclástica, localizada 

na porção sudeste, mostrando pequenas feições crenulares. 

Coord. UTM: 304890/9226640 



N 
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Figura 7.6 — Diagrama de contorno do plano para pólo de Foliação, mostrando altos mergulhos para a maioria 

das medidas e ângulos mais baixos para SE e SW. 13 medidas. 

7.3. Lineaçõês 

As lineações de estiramento mineral (Ln) são caracterizadas pelo estiramento dos 

grãos de feldspatos e quartzo, esse último apresentando-se freqüentemente como produtos de 

recristalização. As biotitas frequentemente também apresentam-se orientadas. Estas lineações 

ocorrem facilmente na maioria dos litotipos da região e são sub-horizontalizadas com um 

caimento variando de 5° a 8°. Tais feições são oriundas de esforços aplicados pelo movimento 

de falhas transcorrentes existentes na área, que em regime dúctil-ráptil força os grãos a se 

recristalizar seguindo o sentido da transcorrência. 

7.4. Dobras 

As Dobras que ocorrem na região são raras e são geradas essencialmente pelo movimento 

de zonas de cisalhamento contíguas. São representadas por dobramentos intrafoliais 

assimétricos e por dobras de diversas formas geométricas, resultado de intensas fases de 

deformações que afetaram tanto as rochas do Complexo São Nicolau, quanto às do Grupo 

Orós e da Unidade Vulcânica do Grupo Rio Jucás. 
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As Dobras (Dn+1) são oriundas de uma fase de dobramentos tardia. É representada 

por pequenas feições de escala centimétrica caracterizada por crenulações e pequenos 

dobramentos, estas somente observadas nas rochas metavulcanoclásticas pertencentes a 

Unidade Vulcânica do Grupo Rio Jucás (Foto 7.10). 

Foto 7.10 (P279) — Rocha metavulcanoclástica 

da Unidade Vulcânica apresentando pequenas 

dobras/crenulação (Dn+l). Coord. UTM: 

304890/9226640 

7.5. Falhas 

As feições estruturais frágeis mais importantes da região são o resultado de um evento 

tectônico extensional tardio de idade provável Cambro-ordoviciano. Este evento segundo 

Parente (1995) foi responsável pela origem das Bacias do Cococi e Aiuába, e ainda acarretou 

em um intenso falhamento normal de direções 130°Az, 70°Az e 40°Az, existente na área. 

As principais feições constatadas de escala regional são falhas transcorrentes de 

sentido dextral formados em regime dúctil-rúptil. Estas possuem dimensões quilométricas e 

provavelmente originaram-se por influência das proximais e significativas Zonas de 

Cisalhamentos de Aiuába e Jordão. Os litotipos sob atuação dessas transcorrências 

desenvolveram texturas miloniticas com estiramento e recristalização mineral característico, e 

ainda alterando grãos de plagioclásio para formato de "augens", estes freqüentemente 

evidenciando movimentos cinéticos. 

7.6. Fraturas 

Três famílias de fraturas principais ocorrem tanto do Complexo São Nicolau como no 

Grupo Orós, e possuem direções preferenciais 70°Az, 20°Az e 45°Az. Essas refletem os 
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esforços iniciais de abertura da Bacia do Cococi, aflorante na região, e que ocorreram em um 

regime frágil (Figura 7.7). 

Fraturas 
N=29 I Mean=67.42 	R=0.491 

Figura 7.7 — Diagrama roseta com os planos preferenciais de fraturas no Complexo São Nicolau e Grupo Orós 

com direções NE-SW, e planos secundários para W-E. 29 medidas. 

Nas rochas pertencentes à Unidade Vulcânica do Grupo Rio Jucás (Bacia do Cococi) 

constata-se uma família principal de fraturas de direções preferenciais para 20°Az e 30°Az, e 

ainda uma segunda família secundária de direções 110°Az e 85°Az. (Figura 7.8). Essas 

fraturas correspondem a reativações das zonas de fraquezas, caracterizando um dos últimos 

eventos tectônico do desenvolvimento da bacia. 



Fraturas 
N=9 	L Mean.54.38 I R.0.737 

Figura 7.8 — Diagrama roseta com os planos preferenciais de fraturas na bacia de Cococi, com direções NE-SW, 

e planos secundários para W-E. 36 medidas. 
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8.GEOLOGIA ECONÔMICA 

8.1. Introdução 

As brechas quartzo-hematíticas, existentes na região, fazem parte de um contexto 

regional que se estende por centenas de quilômetros, ao qual se associam importantes 

ocorrências de Cu-hematita. Sua ocorrência está condicionada a zonas discretas de 

cisalhamento rúptil, com disposição em alto ângulo, que teriam se adaptado, em parte, ao 

traço das superfícies axiais das dobras do domínio norte e/ou ao arranjo das falhas que 

controlam as bacias molássicas existentes. 

Estas importantes ocorrências de Cu-hematita já haviam sido estudadas desde os anos 

80, primeiramente pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Piauí (CONDEPI), que 

após uma campanha sistemática de prospecção, descobriu um pequeno depósito de sulfetos de 

cobre disseminados em rochas vulcânicas piroclásticas e em granitos pós-brasilianos. 

As ocorrências minerais presentes, embora inseridas em um contexto regional, 

possuem pequenas extensões que correspondem a ocorrências de oxido de ferro e carbonato 

de cobre, associados à metariolitos (Grupo Orós), que se encontram brechados e alterados 

hidrotermalmente. 

Maas et al (2003), delinearam o arcabouço estrutural e os domínios geofisicos locais 

através de interpretações de imagens gamaespectrométricas ternárias RGB (K:Th:U) e 

magnetométricas de campos anômalos, em escala regional, e mostraram que as brechas 

hematíticas encontravam-se associadas à zonas ricas em potássio e urânio, estas controladas 

por fraturas de colapso pós-brasiliano e a corpos graníticos associados (Figura 8.1). Nestes 

trabalhos, os autores consideram três associações hidrotermais para a origem das brechas 

hematíticas existentes. 

1. Associação 1: epidoto + clorita + carbonato ± sericita hematita (alteração propilítica), que 

representa um estágio inicial da alteração hidrotermal; 

2. Associação 2: hematita + sericita epidoto 	clorita ± carbonato (alteração hematito- 

sericítica), que representa uma fase intermediária da alteração hidrotermal; 

3. Associação 3: hematita + quartzo + sericita ± carbonato (quartzo-hematítica), que representa 

o ápice da alteração hidrotermal. 
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Figura 8.1 — Arcabouço estrutural da região de Pio IX e cidades adjacentes, interpretado a partir de imagens 

magnetométricas associado à imagens gamaespectrométricas de potássio (K) anômalo. Observa-se o controle 

estrutural das brechas e sua associação com corpos graníticos. Os triângulos pretos representam brechas 

hematíticas e os quadrados, as ocorrências de cobre (Maas, 2003; Maas et. al, 2003). 

8.2. Descrição das alterações hidrotermais 

As ocorrências minerais identificadas na área de estudo foram distribuídas de acordo 

com classificação citada acima por Maas et al (2003). Após a descrição petrográfica foi 

possível distinguir a associação mineral seguinte: hematita + quartzo ± sericita ± carbonato 

(quartzo-hematítica), presentes nos metariolitos brechados com mineralizações de hematita 

(stockwork) e malaquita (stockwork e disseminado) (figura 8.2). 
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Formação Jaicós: Arenitos creme a 
esbranquiçados, granulometria média, 
grossa a conglomerática, geralmente 
cauliníticos. 

Formação Melancia: Conglomerados 
polimíticos com níveis de arenitos. 

Unidade Vulcânica: Riolitos, em derrames 
fissurais e estruturas dômicas, associadas a 
rochas piroclásticas e vulcanoclásticas. 

Granitóides sin-tectônicos: Granitos 
leucocráticos associados a mobilizados 
pegmatóides. 

Grupo Orós: Sills e domos de metariolito, 
metafelsitos e/ou metagranófiros, 
associados ou não a álcali feldspato 
granito (Mord); Ortognaisses porfiríticos, 
milonitizados (Mor!). 

Complexo São Nicolau: Ortognaisses de 
composição granodioritica a tonalitica, 
equigranulares a profiríticos, 
migmatizados (Psnog), cor cinza. 

Figura 8.2 — Mapa geológico indicando as ocorrências minerais nas rochas metavulcânicas acidas do Grupo 

Orós (PP4od). Na porção sudeste mineralização de Cu (malaquita) disseminado e em forma de stockwork, e na 

porção sudoeste mineralização de Fe (hematita) em forma de stockworks. 

8.2.1. Brechas Hematíticas. 

Esta mineralização ocorre hospedada nas rochas metavulcânicas de composição 

riolítica do Grupo Orós. Localiza-se na porção sudoeste da área de estudo e abrange uma área 

de aproximadamente 2 km2. São caracterizadas por brechas com estrutura em stockwork, com 

fraturas preenchidas por uma associação quartzo-hematítica (foto 8.1). 
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Foto 8.1 (P866) — Metariolito brechado com estrutura em forma de stockwork apresentando fraturas preenchidas 

por hematita. Coord.: 295941/9227528. 

8.2.2. Brechas Cupríferas. 

Esta Mineralização encontra-se hospedada em uma rocha de composição riolítica do 

Grupo Óros. Ocorre parcialmente disseminada e em forma de stockwork com as fraturas 

preenchidas por carbonato de cobre (malaquita). Esta ocorrência localiza-se próximo a borda 

da bacia do Cococi na porção SE da área de estudo, abrangendo uma área de 

aproximadamente 300 m2, situa-se contígua com as rochas metavulcanoclásticas da Unidade 

Vulcânica do Grupo Rio Jucás. 

De acordo com a petrográfia esta rocha apresenta associação mineralógica composta 

por: hematita+quartzo + carbonato ± sericita. (Fotomicografias 8.1 e 8.2) 

Foto 8.2 (P275) — Rocha metavulcânica brechada apresentando mineralização de malaquita disseminada e em 

forma de veios (stockwork). Coord. UTM: 304331/9229828 
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Fotomicrografia 8.1 (P275) (a, b) — Obj. 10x (D = 3mm) — Rocha metavulcânica apresentando veios 

preenchidos por carbonato. (a - Luz Natural e b — Luz Ortoscópica). 

Fotomicrografia 8.2 (P275) (a, b) — Obj. 4x (D = 5mm) — Rocha metavulcânica com mineralização de 

malaquita. (a - Luz Natural e Luz e b — Luz Ortoscópica). 

8.3. Modelo genético 

Como dito anteriormente, as ocorrências minerais existentes nas bordas das bacias eo-

paleozóicas da região, têm sido estudadas por empresas desde a década de 80. 

Apesar da origem dessas bacias ser contestável, algumas estão associadas a ascensão 

de plumas mantélicas que induziram a processos de rifteamento crustal, causando intenso 

vulcanismo e sedimentação clástica imatura, ambas fontes de fluidos mineralizantes. 

Segundo Maas et al., (2003) A gênese dessas mineralizações podem estar ligadas ao 

colapso orogênico que se sucedeu às colisões brasilianas. Esse processo teria sido responsável 

pela ascensão de fluidos tardios oriundos de fontes magmáticas e influxo descendente de 

fluidos meteóricos oxidados. A mistura dessas soluções, e a conseqüente precipitação do Cu, 



83 

ocorreu em um nível crustal raso marcado por metassomatismo de Fe e sílica, e alteração 

hidrotermal dos tipos propilitização (epidoto+clorita±carbonato), sericitização e hematitização 

(stockworks). 

Maas et al., (2003) baseado nesses processos, adaptou estas ocorrências ao modelo de 

depósitos da classe Cu-óxidos de Fe de Hitzman (2001) e Porter (2001). Estes depósitos 

configuram um contínuo em termos de ambiente geotectônico, tipo de magmatismo, 

profundidade crustal e tipo de alteração hidrotermal. 

A alteração hidrotermal teria ocorrido através da mistura de fluidos meteóricos e 

magmáticos em níveis crustais rasos, originando um intenso fraturamento hidráulico na 

cúpula da intrusão e nas rochas encaixantes (Pollard, 2001). 

Muitos pesquisadores têm procurado relacionar geneticamente os depósitos 

conhecidos, e pela inexistência de um modelo metalogenético que contemple todas as 

particularidades, a tendência de se admitir um modelo híbrido é cada vez mais aceita. 

A ocorrência do cobre está associada a formação de bacias molássicas, estas com 

grande volume de arenitos oxidados que teriam contribuído com fluidos ricos em Fe para a 

alteração hidrotermal (Oliveira & Maas, 2002). A precipitação teria ocorrido em um nível 

crustal raso com a mistura dos fluidos descententes da pilha sedimentar oxidada e dos fluidos 

magmáticos tardios ascendentes. 
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Figura 8.3 — Modelo esquemático de mobilização hidrotermal, destacando zona de alteração 

e fluidos mineralizantes ascendentes e descendentes. 
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9. EVOLUÇÃO GEOLÓGICA 

9.1. Pré-Cambriano 

A história geológica da região iniciou-se durante o Evento Transamazônico (2,3 - 1,9 

Ga.) na Era Proterozóico, com a formação, deformação e metamorfismo das rochas do 

Complexo São Nicolau. O regime colisional atuante foi o responsável pela geração de 

estruturas de fase n-1. Landim (2000) obteve idade de 2.152±4 Ma. pelo método Pb-Pb em 

zircões de ortognaisses deste complexo. 

Em um contexto com intenso plutonismo e deposições de associações sedimentares 

posteriormente deformados em fácies anfibolito alto, resultaram como produtos, ortognaisses 

de composição granodiorítica a tonalítica, e rochas básicas ambas parcialmente milonitizadas. 

O regime compressional atuante nesse terreno desenvolveu depressões que foram 

preenchidas por sedimentos continentais, maturos, e seguidos por uma sedimentação 

carbonática. Posteriormente essas seqüências foram recortadas por intrusões de rochas 

vulcânicas de composição variando de básicas a ácidas. Segundo Landim (2000) as rochas 

vulcânicas possuem idades 1.729 ± 52 Ma. e desenvolveram-se em ambiente subaquoso. 

Frequentemente metapelitos e rochas metavulcanoclásticas apresentam intercalações 

com rochas vulcânicas, sugerindo que manifestações vulcânicas ocorreram em diversas fases 

e concomitante a sedimentação da bacia. Landim (2000) sugere uma plataforma carbonática 

limitada por falhas que seriam reativadas durante a sedimentação. 

O ambiente de deposição seria marinho raso, com a deposição dos carbonatos na 

porção superior e os pelitos nas porções intermediárias, enquanto que as rochas vulcânicas 

seriam encontradas na porção basal da sequência. 

Os diversos períodos de reativação ocorridos na bacia favoreceram a intrusão de 

diversos plútons de composição granítica á álcali-granítica, que preencheram fraturas e/ou se 

ajustaram aos planos de foliações preexistentes. A origem desses plútons graníticos se deu 

devido a divergências de blocos continentais que permitiram a ascensão da câmara magmática 

situada abaixo da litosfera. 

9.2. Brasiliano 
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Todo o conjunto foi deformado e metamorfizado durante o Ciclo Brasiliano (700-

450Ma.) quando ocorreu o encerramento da fase rifte. As rochas foram metamorfizadas sob 
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condições que variaram do fácies xisto verde ao fácies anfibolito, conforme as assembléias 

minerais encontradas nos litotipos. O metamorfismo de maior grau desenvolveu-se próximo 

as zonas de cisalhamento, enquanto nas rochas do Complexo São Nicolau ocorreu um 

retrometamorfismo no fácies xisto-verde devido a significativos processos de hidratação. 

Durante esse ciclo orogenético surgiram pequenas zonas de cisalhamento de regime 

dúctil-rúptil marcadas por intensos processos de milonitização, de atuação tanto nas rochas do 

Complexo São Nicolau, quanto nas rochas vulcâno-plutônicas do Grupo Orós, sendo estas 

zonas as responsáveis pelo desenvolvimento das principais características estruturais da 

região lineações, pequenas dobras e foliações miloníticas, geralmente com indicadores 

cinemáticos indicando uma tectônica transcorrente e/ou transpressiva destral. 

No fmal do Neoproterozóico ocorreram diversas intrusões graníticas peraluminosas 

tarde a pós-tectônicas marcando uma importante fase magmática nesse período. 

9.3. Paleozóico 

A Era Paleozóica é marcada por um expressivo processo de tafrogênese de idade 

Cambro-Ordoviciana (490Ma) relacionada a uma reorganização de massas litosféricas de 

escala global. 

Esse processo tectônico ocorreu de maneira frágil e está representado por falhas 

normais e inversas que deram origem as bacias da região. Reativações de descontinuidades 

transcorrentes existentes na região foram responsáveis pela deposição de sedimentos 

polimíticos e eventuais manifestações vulcânicas. Durante esta fase ocorreram percolações de 

líquidos ricos em ferro que deram origem a primeira fase de mineralização. 

A Formação Melancia é resultado de uma nova fase de deposição de leques aluviais, 

posteriormente retrabalhados. As mudanças do regime tectônico ocorridas nesta fase 

resultaram em discretas ascensões vulcânicas. 

O siluriano é marcado pela sedimentação da sinéclise Parnaíba (Bacia do Parnaíba). 

Segundo Brito Neves (1998) esta sinéclise foi implantada sobre os rifles Cambro-

Ordovicianos e desenvolvida em ambiente glacial devido às baixas latitudes em que se 

encontrava o continente. 

Na região, o Grupo Serra Grande representado apenas pela Formação Jaicós, encontra-

se bem caracterizado em superfície. Dados da Petrobrás indicam que esta bacia apresenta 

espessura máxima de ordem de 3.000 metros. Góes e Feijó (1994) interpretam os ambientes 
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de deposição do Grupo Serra Grande como de flúvio-glacial a glacial, passando a transicional 

(nerffico) e retomando as condições continentais (fluvial entrelaçado). 

Figura 9.1 — Modelo esquemático da evolução geológica ocorrida na área durante os principais ciclos 

orogênicos. 
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10. CONCLUSÕES 

Como produto desse trabalho foi gerado um mapa geológico em uma escala de 

1:25.000 da porção sudoeste da folha Pio IX, com as unidades litoestratigráficas bem 

definidas e posicionadas cronologicamente, são da base para o topo: Complexo São Nicolau, 

Grupo Orós, Granitóides Sin-tectônicos, Grupo Rio Jucás, Grupo Serra Grande. 

Na área de estudo foi constatado apenas a presença de rochas ortoderivadas de 

composição tonalítica do Complexo São Nicolau, estas ocorrem geralmente milonitizadas 

seguindo o trend de foliação regional. 

Na fmalização desse estudo foi possível realizar uma comparação com o trabalho 

executado pela CPRM da folha Jaguaribe (SB.24-Y), escala 1 :500.000 (Gomes et al, 2000), 

onde foi constatado uma melhora na caracterização das unidades estratigráficas e foi possível 

estabelecer urna coluna estratigráfica diferenciada da anterior. 

Anteriormente todo o terreno cristalino da área era classificado como sendo 

constituído por rochas do Complexo Nicolau, porém finalizado esse trabalho, contatou-se a 

ocorrência de rochas do Grupo Orós. 

Na área de estudo o Grupo Orós é representado apenas por rochas metavulcânicas e 

metaplutônias ácidas geralmente milonitizadas. 

O magmatismo Neoproterozóico é representado na região por Granitos Sin a pós-

tectônicos, leucocráticos, associados a mobilizados pegmatóides e dispostos paralelos aos 

trends estruturais regionais. 

Nas duas bacias molássicas que ocorrem na área foram identificadas pela primeira vez 

rochas metavulcânicas e metavulcanoclásticas, as quais foram agrupadas em uma nova 

unidade informal denominada de Unidade Vulcânica. 

Na bacia molássica localizada na porção sudoeste da área, foram constatadas 

ocorrências de conglomerados polimíticos pertencentes à Formação Melancia associadas a 

rochas metavulcânicas e a metavulcanoclásticas. 

Na bacia molássica localizada na porção sudeste da área, onde segundo o mapeamento 

executado por Gomes et al, (2000), ocorriam brechas, microbrechas, conglomerados 

polimíticos e arenitos arcoseanos da Formação Angico Torto, constatou-se apenas a 

ocorrência de rochas metavulcanoclásticas de composição dacítica classificadas 

informalmente como Unidade Vulcânica. 
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Em relação ao metamorfismo, as associações encontradas tanto nas rochas do 

Complexo São Nicolau quanto nas do Grupo Orós não permitem nenhuma avaliação a 

respeito da temperatura e pressão do metamorfismo progressivo. Entretanto, a recristalização 

do quartzo em sub-grãos e o fato das rochas encontrarem-se deformadas/dobras mostra que 

elas foram metamorfizadas. 

Embora haja o conhecimento de que a região foi submetida a diversos eventos 

deformacionais, na área apenas foi observada uma única fase de deformação, responsável pelo 

desenvolvimento de uma foliação milonítica penetrativa (Sn) de direção NW-SE e mergulhos 

sub-verticais, relacionada ao Ciclo Brasiliano. 

A formação das bacias molássicas existentes na região está diretamente relacionada a 

reativações transtensivas de zonas de cisalhamento proterozóicas. Estas foram posteriormente 

recobertas por sedimentos molássicos, onde formaram-se as mineralizações encontradas. 

As brechas hematíticas distribuem-se em uma área de aproximadamente 2Km2  de 

extensão, e localizam-se na porção sudoeste próximo as bordas da bacia. Esta mineralização 

encontra-se associada a rochas metavulcânicas ácidas do Grupo Orós em forma de stockwork, 

com os veios preenchidos por uma associação quartzo-hematítica. 

As brechas cupríferas ocorrem à sudeste da área em uma região de aproximadamente 

300m2  de extensão. Localizam-se também nas proximidades das bordas da bacia associadas as 

rochas metavulcânicas ácidas do Grupo Orós. Ocorrem em forma de stockwork com os veios 

preenchidos por carbonatos (malaquita). 

O presente trabalho contribuiu apenas com uma parcela de conhecimento para explicar 

o complexo contexto geológico da região de Pio IX — Pi. 
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Mapa de Pontos (Anexo I) 
Título: Mapeamento Geológico da porção sudoeste do município de Pio IX - Piauí. 
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Declina magnética: 20•57' 
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