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RE SUMO 

A região de Croatá está situada na porção SE da Folha Pio-IX (SB.24-Y-A-VI), e 

concentra uma das principais ocorrências de minerais minérios a folha. A rocha hospedeira da 

mineralização corresponde ao álcali-feldspato granito, de cor rósea, com granulação media a 

grossa, que é encontrado brechado e fortemente alterado hidrotermalmente. Essas alterações 

são representadas por mudanças tanto na textura, coloração, como na composição 

mineralógica e química das rochas hospedeiras. Entre as alterações, tem-se a potássica, 

propflica, hematítica e sulfetada, cuja passagem entre si é progressiva. A potássica é 

caracterizada pela neoformação de feldspato potássico que ocorre disseminado e em faixas 

e/ou veios que representa o estágio inicial da alteração hidrotermal; A alteração propflica é 

marcada predominantemente pela epidotização dos feldspatos que ocorrem disseminados e 

em veios, refletindo um estágio mais avançado da alteração hidrotermal; na sulfetação a rocha 

é composta principalmente por pirita que ocorre disseminada e em veios milimétricos a 

centimétricos em padrão tipo stockworks, junto a brechas graníticas feldspáticas e encontra-se 

recortada por fraturas preenchidas por hematita, ocupando uma superfície de 

aproximadamente 1.500m2, mas podendo se estender, uma vez que não se tem uma 

configuração em sub-superficie. Esta fase de sulfetação precedendo a fase óxido parece 

indicar alta atividade de enxofre reduzido, comum a soluções hidrotermais de alta 

temperaturas associadas às rochas graníticas; A hematitização representa uma das principais 

fases de alteração hidrotermal, bem como uma das mais tardias, pois se superpõe as demais 

fases de alterações anteriores. É marcada por microvenulações de hematita tardia, que evolui 

para uma brecha hematítica maciça, similar a um filão, com largura da ordem de 10m e 

comprimento em torno de 200m. O conjunto dessas brechas hidrotermalizadas se desenvolve 

ao longo de zona de cisalhamento dúctil-frágil de direção NE-SW que ocorre pararela a 

superficie axial da mega dobra da parte central da folha Pio-IX. Entretanto, estas brechas 

podem ser encontradas também na região ao longo de falhas sinistrais de direção NW-SE. 
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ABSTRACT 

The region of Croatá lies in the SE portion of the sheet Pio-IX (SB.24-YA-VI), and 

has one of the main ore mineral occurrences of the sheet. The host rock to mineralization 

corresponds to alkali-feldspar granite, pink, with medium to coarse grained, which is found 

strongly brecciated and hydrothermally altered. These alterations are represented by changes 

both in texture, color, and the mineralogical and chemical composition of the host rock. 

Among the changes is to potassic, propyl, hematite and sulfides, which must be passed 

between them is progressive. The potassic alteration is characterized by formation of 

potassium feldspar that occurs disseminated and banded and/or shafts that represents the 

initial stage of hydrothermal alteration, amendment propyl is predominantly shaped by 

alteration epidote for to feldspar that occur disseminated and in veins, reflecting a more 

advanced stage of hydrothermal alteration; in tarnishing the rock is composed mainly ofpyrite 

occurs disseminated and in veins in millimetric to centimetric stockworks standard type, with 

the gaps and feldspar granite is cut by fractures filled with hematite, occupying an area of 

approximately 1500 meters but may be extended, since it has a setting in sub-surface. This 

phase precedes the tarnishing oxide phase seems to indicate high activity of reduced sulfur, 

hydrothermal solutions common to high temperatures associated with granitic rocks; The 

hematitic is represents one of the main stages of hydrothermal alteration, as well as one of the 

latest, since it overlaps the other phases of amendments. It is marked by microvenules late 

hematite, which evolves into a massive gap hematite, similar to a veie with a width of about 

10m and a length about 200m. All these loopholes hydrothermalized develops along the zone 

of brittle-ductile shear of NE-SW direction which occurs pararei the axial surface of the 

mega-fold of the central part of the leaf - Pio-IX. However, these gaps can also be found in 

the region along sinistrai faults in a NW-SE. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área de estudo esta localizada na porção mais a sudoeste do Dominio Setentrional da 

Provincia Borboremas. As ocorrências de minerais metálicos na área, atraiu o interesse de se 

entender e estudar melhor o modo de como essas ocorrencias surguem, analisando com 

metodos petrograficos e tentando encaixa-lo em algum tipo de depósito já conhecido, 

respeitando as caracteristicas de formação, evolução, estrututal e estudos anteriores. 

Em uma região com potencialidades mineiras, geralmente, o estudo é realizado em três 

etapas distintas, sucessivas e dependentes que são a exploração geológica, prospecção 

superficial e avaliação do depósito. O presente mapeamento corresponde à exploração 

geológica onde foram feitos levantamentos geológicos. 

Além do mapeamento geológico o trabalho visa cumprir as exigências básicas 

curriculares relacionadas à Disciplina Relatório de Graduação (CG-449) do Curso de 

Geologia da Universidade Federal do Ceará, para a obtenção do titulo de Geólogo. 

1.1 — Objetivos 

i. Definir os principais litotipos pertencentes à área, com intuito de ordená-los em unidades 

litoestratigráficas; 

ii. Determinar a evolução que gerou a formação dos litotipos e as associações mineralógicas 

relacionadas; 

iii. Coletar, analisar e caracterizar em termos petrográficos e petrológicos as diferentes rochas; 

iv. Identificar estruturas tectônicas e estabelecer as relações de contato entre os litotipos 

encontrados; 

v. Determinar feições e aspectos estruturais relacionando com sua possível gênese da 

ocorrência mineral; 

vi. Identificar os limites e relações com a morfologia do corpo mineralizado e as fases de 

alteração das brechas hidrotermais destacando sua eventual cronologia; 

vii. Confeccionar o mapa geológico da região estudada na escala de 1:25.000, com o auxílio 

de imagens de satélite LandSAT 7 ETM+, LandSAT 5 TM, CBERS 2 e CBERS 2B, mapa de 
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Modelo Digital do Terreno-MDT baseado em imagens SRTM, imagens de levantamentos 

aerogeofisicos, como contagem total e magnetometria cedidas ao projeto CPRM e os 

levantamentos de campo; 

vii. E finalmente, desenvolver este relatório técnico-científico sobre a geologia da região 

dentro das normas e exigências da ABNT, já com os padrões estabelecidos para apresentação 

do Relatório de Graduação do Departamento de Geologia — Universidade Federal do Ceará. 

1.2 — Localização e Acesso 

A área de pesquisa situa-se na porção Sudeste do estado do Piauí e está inserida na 

Folha Pio-IX (SB.24-Y-A-VI), perfazendo uma área total de 150Km2  (10 x 151(m). A área em 

questão está delimitada pelos vértices em UTM (Tabela 1). 

O acesso a área é feito a partir de Fortaleza principalmente pela BR-020, passando por 

Canindé e Tauá, são aproximadamente 437km pelo estado do Ceará, em estrada asfaltada. 

Passando a fronteira do estado do Ceará com a do Piauí, se segue por mais 22km na BR-020 

pegando a PI-378 por 40km até a sede da cidade de Pio-IX. (Figs. 1.1 e 1.2). Ao chegar em 

Pio-IX o acesso a área se da pela rodovia asfaltada que interliga Pio-IX a Fonteriras no setor 

Oeste ou por estrada não asfaltada pelo setor Leste que interliga Pio-IX a fábrica de cimento 

Itapissuna e a Granistone S/A. 

Tabela 1— Coordenadas em UTM dos vértices da áre de estudo. 

VÉRTICES COORDENADAS UTM (M) 

LATITUDE LONGITUDE 

1 315.000 9240.000 

2 330.000 9.240.000 

3 330.000 9.230.000 

4 315.000 9.230.000 
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Figura 1.1 — trajeto pela BR-020 ate a sede municipal de Pio-IX - PI 
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Figura 1.2 — Área de estudo demarcada na carta planimétrica cedida pela CPRM em formato SIG e 
mostrando os acessos pelo setor leste e oeste. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi realizada em várias etapas que são comuns 

à execução de um mapeamento geológicos, tais como: 

2.1 — Levantamento bibliográfico 

Como primeira etapa para o desenvolvimento do trabalho, foi feito um levantamento 

bibliográfico que consistiu na compilação de trabalhos e artigos publicados referentes à região 

da área de estudo, mapas e cartas nas várias escalas existentes, com o objetivo de se entender 

a geologia da região. 

2.2 — Interpretações de imagens de satélite 

Para uma melhor interpretação das estruturas foram feitos downloads de imagens de 

satélite LANDSAT 7 ETM+, LandSat 5, CBERS 2 e 2B no site do IMPE 

(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/)  e imagens geofisicas (magmetometria, K, Th, U e 

gamaespectrometrica) cedidas pela CPRM-Residência/CE. Também foram utilizadas imagens 

SRTM com resolução espacial de 30 interpoladas e 90 metros, ambas cedidas pela CPRM. 

2.3 — Elaboração dos mapas base na escala de 1:25.000 

A elaboração para o mapa base se deu a partir da folha planialtimétrica da folha Pio-IX 

(SB.24-Y-A-VI) que tive acesso tanto em meio digital (formato SIG), como impresso.. 

Foram confeccionados 3 mapas preliminares: 

1 — Mapa de pontos: Contendo somente a planta planialtimétrica contendo: nomes das 

localidades, estradas, caminhos e drenagem. 

2 — Mapa Geológico preliminar contendo: traços de contatos de unidades antes 

mapeadas, principalmente do Projeto Jaguaribe SW — CPRM. 

3 — Mapa com o Modelo Digital do Terreno, utilizando imagem SRTM, 30m, 

sombreada. 
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A confeccão destes mapas teve por finalidade a orientação em campo, plotagem dos 

pontos dos afloramentos e delimitação dos tipos litológicos presentes. 

2.4 — Etapas de campo 

Foram realizadas três etapas de campo, totalizando 30 dias, envolvendo coletas de 

rochas a partir de perfis feitos previamente visando o aproveitamento dos trabalhos, e a 

individualização dos tipos litológicos, e estruturais com o auxílio dos mapas bases e com 

auxilio do Sistema de Informação Geográfico-SIG que foi montado com todos os trabalhos 

anteriores e era abastecido todo final de campo com os novos dados. 

2.5 — Etapas de Laboratório 

Foram confeccionadas lâminas delgadas e seções polidas dos tipos litológicos mais 

expressivos e de difícil distinção macroscópica da área de estudo. 

2.6 — Etapas de Gabinete 

A etapa de gabinete correspondeu ao tratamento e interpretação dos dados obtidos em 

campo, tendo como principal meta a confecção do Mapa Geológico da área em estudo e a 

elaboração do Relatório de Graduação em Geologia. 
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- 3. FISIOGRAFIA 

3.1— Clima 

A região está inserida dentro dos municípios que compõem o Polígono das Secas, 

dominado por um clima semiárido, conhecido por B.Swh, classificado por Koper, e é 

caracterizado pela desigualdade na distribuição sazonal das chuvas e pequena variabilidade no 

regime térmico. O período chuvoso compreende os meses de dezembro a abril. As secas são 

freqüentes e penalizam a população extremamente dependente da agricultura. 

As precipitações pluviométricas, muito concentradas na estação chuvosa, e escassas na 

estação seca, são o principal fator limitante para as atividades agrícolas e pecuárias, sendo a 

primeira determinada totalmente em função das chuvas. 

3.2 — Solo e vegetação 

Os solos da região (Fig. 3.1), resultantes da alteração dos litoipos existentes como: 

granitos e gnaisses, rasos ou moderadamente profundos, jovens, mais frequentemente 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. São recobertos por estrato vegetal 

(Fig. 3.2) que inclui caatinga arbustiva densa, com gradações para caatinga arbustiva aberta e 

mancha (capões) de floresta caducifó lia espinhosas (caatinga arbórea). 

Ressalta-se que atualmente esta vegetação encontra-se bastante degradada, devido aos 

sucessivos ciclos de cortes e queimadas, resultado da intervenção antrópica para o cultivo de 

culturas de subsistência e pastagens. 

Localmente predominam os solos; litólicos eutróficos — classe de solos pouco 

desenvolvidos rasos a muito rasos, moderada a acentuadamente drenados, bastante 

susceptíveis a erosão devido a pouca espessura e apresentam normalmente pedregosidade e 

rochosidade na superfície; e podzólicos vermelho — amarelo eutróficos — classe de solo 

moderadamente profundo com significativa quantidade de minerais primários facilmente 

decomponíveis, os quais aqui descritos, sendo de boa potencialidade, química e mineralógica, 

têm sua utilização com atividades agrícolas restringida pelas condições de deficiência de 

água, pedregosidade, rochosidade e pequena profundidade, além de relevo quando é adverso. 
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Figura 3.1 — Característica do solo da região 
de Pio-IX. 

Figura 3.2 — Vegetação típica da região, caatinga. 

3.3 — Hidrografia 

Inserida na Bacia Hidrográfica Parnaíba, sub-bacia Canindé/Piauí, Pio IX tem como 

principal rio desta bacia o rio Marçal, e afluentes importantes como Riachão, Mercador e 

Salamanca, todos com direção de fluxo para o sul, desaguando no rio Guaribas (Cardoso, 

2004). 

O caráter intermitente ou temporário condicionado à pluviometria, de quase toda a 

totalidade dos rios e riachos da região, é na regra, ou seja, é influenciado pela escassez e 

concentração de chuvas em determinados períodos do ano. 

O quadro hidrológico dominante é caracterizado pela rápida infiltração e intensa 

evaporação, ocorrendo geralmente padrão de drenagem do tipo dentrítico, com variações para 

retangular de densidades variáveis, dependendo dos aspectos estruturais e geológicos (lito —

estruturais) atravessados. 

Observa-se a presença de pequenos açudes (particulares e públicos) e lagoas na região 

pesquisada. O Açude Público de Pio-IX, o Cajazeiras, concluído em 1954 pelo DNOCS, é 

abastecido por rios intermitentes, ou seja, sendo seu abastecimento restrito a estação chuvosa. 

(Fig. 3.3). 

Cap. 03 — Fisiografia 	 25 



CARVALHO, L. R. B. 

MAPEAMENTO GEOLOGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRAFICA DAS BRECHAS HIDROTERMALIZADAS 

RICAS EM OXIDO DE FERRO E SULFETO DA LOCALIDADE DE CROATA -PIO IX- PI 

Figura 3.3 — Barragem do Açude Público Cajazeiras. 

3.4 — Geomorfologia 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos 

pré-atuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o Neogeno ao Quaternário, 

em que toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. 

As formas de relevo locais compreendem, uma superficie deprimida associada a uma 

série de cristas e lagoas com altitudes variando de 150 a 300 metros (Fig. 3.4). 

Figura 3.4 — relevo da área de estudo, a esquerda relevo alto decorrente a 

zona de cisalhamento e a fundo, terreno plano com pequenas ondulações. 
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3.5 — Uso e ocupação 

A vocação econômica para a agricultura de subsistência do município diz respeito às 

atividades voltadas para as culturas de feijão, milho e mandioca, além das monoculturas de 

algodão, cana-de-açúcar, castanha de caju e frutas diversas. 

A pecuária é extensiva, sendo composta por rebanhos bovinos, suínos, eqüina, 

asininos, muares e caprinos, sendo também desenvolvida a avicultura e apicultura. 

Do solo de Pio-IX extraem-se mármores de excelente qualidade. As jazidas exploradas 

distribuem-se em torno da localidade de Quixaba. 

3.6 — Aspecto socio econômicos 

O último Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2000, indicava uma população 

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

contabilizadas. Apenas 26 % da população piononense moram na zona urbana, de modo que 

12.227 habitantes (74 %) moram nos 1.948,843km2  arredor da sede do município (IBGE, 

2000). Em 2009, foi estimado uma populção de 17.714 habitantes, fato que será confirmado 

no próximo Censo Demográfico, feito a cada década (IBGE, 2009). 

A Pirâmide de Faixa Etária para Pio-IX é aparentemente uniforme, com a base um 

pouco maior que o topo e um leve enlarguecimento na porção média, indicando uma 

população jovem. A maioria das pessoas sobrevive à custa da agricultura de subsistência e sob 

ajuda de incentivos do Governo Federal para pessoas carentes. Mais de 60% da população 

tem rendimento de menos de dois salários mínimos, sendo 42,5% com menos de um salário 

mínimo. Apesar do município, em 2005, ter um PIB per capita de R$ 2.219,00, totalizando 

um PIB de mais de 37 milhões de reais (IBGE, 2007). 

A produção agrária de Pio-IX destaca-se nas culturas de algodão herbáceo, feijão, 

mandioca e milho, lavouras temporárias, cultivadas principalmente na estação chuvosa, sendo 

substituídas ao longo do ano. Na porção do Grupo Serra Grande os Neossolos Quartzosos 

contribuem para a lavoura permanente de caju, sendo a castanha o produto principal e a 

produção de sucos de caju como produto secundário (IBGE, 2005). 
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4. GEOLOGIA REGIONAL 

4.1 — Província Borborema 

A área estudada está geologicamente situada na Província Borborema (PB) 

compreende uma extensa região geológica do nordeste do Brasil de idade Pré — Cambriana. 

Tem área de aproximadamente 380.000 Km2, cobrindo parte do norte da Bahia, sudoeste do 

Piauí até o Noroeste do Ceará, constituindo uma área de intensa complexidade litoestrutural e 

longa história geológica, desde os tempos Arqueanos (Almeida et al. 1977) (Fig. 4.1). Nesta 

província, a atuação do ciclo Brasiliano/Pan—Africano (Neoproterozóico) é caracterizada pelo 

intenso magmatismo granítico e pela formação de extensas zonas de cisalhamento 

transcorrente (Almeida et al., 1981). A evolução da província está relacionada à convergência 

e aglutinação de terrenos dos crátons Oeste Africano, Amazônico e São Francisco — Congo — 

Kasai durante a formação da porção ocidental do super continente Gondwana (Trompette, 

1997). 

Figura 4.1 — Províncias estruturais do Escudo Atlântico (modificado de Almeida et al., 1977, 1981, sobre o 
modelo digital do terreno (Smith e Sandwell, 1977). 

Esta província corresponde a porção oriental da região nordeste da Plataforma Sul-

americana, englobando domínios afetados pela orogênese Brasiliana situados entre os crátons 

do São Francisco e São Luís. Exibe um complexo mosaico de blocos crustais, representados 
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por terrenos arqueanos e proterozóicos gerados e/ou retrabalhados em diversos ciclos e/ou 

eventos tectono-termais (3,4 — 3,2 Ga - Ciclo Guriense; 2,7 Ga - Ciclo Jequié; 2,1 —1,8 Ga -

Ciclo Transamazônico; 1,0 - 0,95 Ga — Orogênese Cariris Velho; 0,7 - 0,55 Ga - Ciclo 

Brasiliano) (Brito Neves & Campos Neto, 2002; Fetter, 1999; Dantas et al., 1997; Van 

Schmus et al., 1995). Sua configuração atual deve-se, entretanto, à Orogenia 

Brasiliana/Panafricana, ocorrida no fmal do Neoproterozóico e início do Fanerozóico, como 

resultado da convergência e colisão dos crátons São Luís-Oeste Africano e São Francisco-

Congo, que formou um mosaico de Blocos ou Domínios orogênicos caracterizados por 

associações litológicas e evolução tectono-metamórfica distintas, justapostos ao longo de 

grandes zonas de cisalhamentos (e.g. Caby et al., 1991). 

De maneira geral, a Orogênese Brasiliana é caracterizada por faixas móveis ao redor 

de terrenos arqueanos, paleoproterozóicos e por uma serie de zonas de cisalhamentos dúcteis 

ramificadas e sinuosas de direção predominantemente NE-SW, E-W, secundariamente, NW-

SE, de extensão regional e idade mínima de funcionamento (método 40Ar/39Ar) entre 580 a 

500 Ma (e.g. Féraud et al., 1992). Associada a essa orogênese, tem-se um importante 

magmatismo granítico de origem crustal e/ou híbrida (manto/crosta) de idade entre 650 e 520 

Ma. Os granitos pré-colisionais, correspondem a termos cálcio-alcalinos associados à 

subducção e à formação dos arcos magmáticos continentais, representados no Ceará pelo 

Complexo Tamboril Santa Quitéria (Fetter et al., 2000). Os pós-orogênicos são representados 

por granitos de tendência alcalina a sub-alcalina ou mesmo peraluminosos, associados a 

processos extensionais ou de espessamento da crosta. Enquanto os intermediários ou sin-

colisionais, de idade em torno de 590 Ma (e.g Brito Neves et al., 2003), correspondem a 

granitos peraluminosos associados à fase tangencial (ao espessamento da crosta) e/ou cálcio-

alcalinos potássicos ou shoshoníticos acompanhados ao desenvolvimento de transcorrências 

ligados à fase de extrusão lateral consecutiva ao espessamento. A movimentação das zonas de 

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

Cambriano / início do Ordoviciano e, no caso do Lineamento Transbrasiliano, até o 

Devoniano (provavelmente de maneira descontínua). Durante o Estagio de Transição da 

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

Paleozóico, aproximadamente entre 600 — 470 Ma, formaram-se diversas bacias em estruturas 

tectônicas similares a rifles (Almeida, 1967, 1969), nas imediações orientais da Bacia do 

Parnaíba, bem como no interior da PB. 
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4.1.1 - Subdivisão Tectono-Estratigráfica da Província Borborema 

Nos últimos anos, a PB tem sido subdividida em grandes domínios, separados entre si, 

por megas zonas de cisalhamentos, cada qual com uma historia geológica envolvendo 

aspectos deformacionais, deposicionais e magmáticos, justificando o termo terreno tectono-

estratigráfico, no sentido de Dover (1990). 

Trompette (1994) dividiu a Província Borborema em três agrupamentos maiores ou 

sub-províncias, denominadas, de sul para norte, de Borborema Meridional, Zona Transversal 

e Borborema Setentrional, separadas por mega lineamentos estruturais (Fig. 4.2). 

Com o avanço no emprego das datações U-Pb em zircão e Sm-Nd em rocha total (Van 

Schmus et al. 1995, Santos 1996, Dantas et al. 1998, Fetter et al. 2000) as informações 

geocronológicas passaram a contribuir de forma mais significativa para a separação da 

província em diferentes domínios tectônicos. Santos (1996) introduziu o modelo de terrenos 

tectonoestratigráficos, apoiando-se no conceito de terrenos alóctone, desenvolvido na 

Cordilheira Americana (Coney et al. 1980). Nesse modelo, a PB foi formada pela aglutinação 

de grandes fragmentos de crostas (terrenos tectonoestratigráficos) durante as orogêneses 

Cariris Velhos (início do Neoproterozóico) e Brasiliana (final do Neoproterozóico). Desse 

modo, a crosta da província aumentou progressivamente pela chegada de fragmentos antigos 

ou adição de crosta juvenil (Fig. 4.3). Em etapas posteriores, nos trabalhos de Santos (2000) e 

Santos et al. (2000), a evolução da concepção de terrenos tectonoestratigráficos da maneira 

como aplicada na província, inclui a contribuição de informações gravimétricas e magnéticas, 

a partir das interpretações desenvolvidas por Oliveira & Santos (1999) e Oliveira et al. 

(2000). 
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Figura 4.2 — Subdivisão da Província Borborema, por Trompette, 1994. 
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DOMÍNIO MÉDIO COREM 

DMC - Terrenos não individualizados 

DOMÍNIO CEARENSE 

TAC - Terreno Acarai"' 
TCC - Terreno Ceará Central 
TBN - Terreno Banabuiú 
TOJ - Terreno Ords-Jaguaribe 

DOMÍNIO RIO GRANDE DO NORTE 

TJC - Terreno São José de Campestre 
TGJ - Terreno Granjeiro 
TRP - Terreno Rio Piranhas 
TSD - Terreno Seridei 

DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL 

TPB - Terreno Piancii-Alto Brigida 
TAP - Terreno Alto Neli 
TAM - Terreno Alto Moxotó 
TRC - Terreno Rio Capibaribe 

DOMÍNIO EXTERNO 

TBS - Terreno Brejo Seco 
TSE - Terreno Sergipano 
TMO - Terreno Monte Orebe 
TPO - Terreno Riacho do Pontal 
TCM - Terreno Canindé-Marancó 
TPA - Terreno Pernambuco-Alagoas 

LT - Lineamento Transbasiliano 

LJT - lineamento Jaguanbe-Tatajuba 

LP - Lineamento Patos 

LPE - Lineamento Pernambuco 

CSF - Cráton São Francisco 

Cobertura fenerozóicas 

Cráton São Francisco sob a 
Cobertura da PB 
Limite da deformação meso 
a neoproterozdica 

Limite Interterrenos 

— 	Limite interdomInios 

Figura 4.3 — Separação da Província Borborema em domínios e terrenos tectono-estratigráficos, 
segundo Santos & Medeiros (1999) e Santos (2000). 
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Posteriormente, outros autores subdiviram a Subprovíncia Borborema Setentrional em 

quatro domínios (e.g. Brito Neves et al., 2000) (Fig. 4.4). 

5000 

39045' 
	

37°30' 

Figura 4.4 — Domínios constituídos da Província Borborema Setentrional (baseado em Cavalcante, 1999, 

simplificado e modificado). 

Neste trabalho, consideraremos essés 4 (quatro) domínios. São eles o Domínio 

Noroeste do Ceará, Domínio Ceará Central, Domínio Rio Grande do Norte (Fetter et al., 

2000), e segundo Arthaud et al., (1998) a Domínio Orós - Jaguaribe. 

Domínio Noroeste do Ceará: Corresponde ao segmento da subprovíncia situado a 

NW da Zona de Cisalhamento Sobral—Pedro II, componente do Lineamento Transbrasiliano—

Kandi, uma mega estrutura de direção NE—SW, de caráter transcorrente destral e idade 

neoproterozóica, que o separa do Domínio Ceará Central. Compreende o Terreno Granja e a 

Faixa Martinópole—Ubajara, que constituem fatias crustais limitadas por zonas de 

cisalhamento transcorrente-transpressivas de direção NE—SW e idade neoproterozóica. 
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Domínio Ceará Central: Limita-se, ao norte, pela zona de cisalhamento Sobral—

Pedro H, que o separa do Domínio Médio Coreaú, e pela Província Costeira; a oeste, pela 

Província Sedimentar do Parnaíba; a leste e ao sul faz fronteira com a Faixa Orós—Jaguaribe 

por meio da Zona de Cisalhamento Orós Oeste/Aivaba. O Domínio Ceará—Central 

compreende o Bloco Tróia—Pedra Branca, também denominado Maciço Tróia—Tauá (Brito 

Neves, 1975) e a Faixa Ceará Central. Este terreno é um dos mais estudados nos últimos anos 

no Estado do Ceará (e.g. Arthaud 2007). O Bloco Tróia—Pedra Branca representa os terrenos 

arqueanos, granito-greenstone e granito-gnáissico, envolvidos na colagem orogênica 

paleoproterozóica. Esse bloco é constituído por três unidades litoestratigráficas componentes 

do Complexo Cruzeta. A Unidade Tróia compõe-se de metabasalto, metagabro, metadacito e 

metarriolito interacamadados com: quartzito, grafita-xisto, metacalcário, metachert e 

formação ferrífera bandada. Há também ortognaisses intrusivos de composição tonalítica a 

granodiorítica e leucogranítica correspondente a Suíte Cedro. Segundo Fetter (1999), trata-se 

de um terreno juvenil desenvolvido em um domínio oceânico isolado, posteriormente 

aglutinado aos outros constituintes do bloco. 

A Unidade Pedra Branca ocorre sempre associada com a Unidade Tróia, da qual é 

distinguida, muitas vezes, com base na predominância de litótipos e resultados U-Pb e Sm-

Nd. Constitui-se basicamente de ortognaisses TTGs primitivos, característicos de crosta 

juvenil gerada em ambiente de arco magmático, com idade U-Pb entre 2,77 e 2,85Ga e idade 

modelo TDM entre 2,92 e 3,04Ga (Fetter, 1999). A Unidade Mombaça é formada por 

ortognaisses granodioríticos a graníticos, gnaisses diversos, migmatitos e restos de rochas 

paraderivadas em alto grau metamórfico. Distingue-se da Unidade Pedra Branca por envolver 

acresção crustal juvenil e retrabalhamento de material crustal prévio. 

A porção E—SE desse maciço é ocupada pela Unidade Algodões, representada por uma 

associação de rochas metassedimentares, metamáficas e ortognaisses tonalíticos a 

granodioríticos, de idade U-Pb entre 2,13 e 2,23Ga e idades modelo TDM entre 2,24 e 2,44Ga 

(Martins, 2000). A maior extensão da área do Domínio Ceará Central (Faixa Ceará Central) é 

ocupada por complexos de rochas metassedimentares proterozóicas e compreende os 

complexos Ceará (unidades Canindé, Independência, Quixeramobim e Arneiroz), Acopiara, 

Grupo Novo Oriente e Unidade Choró. Excetuando-se a Unidade Canindé, as demais são 

associações de rochas do tipo QPC (Quartzito, Pelitos e Carbonatos) típicas de ambiente 

plataformal de margem passiva, constituídas por: metaconglomerados, quartzitos, xistos, 

paragnaisses aluminosos, mármores e, subordinadamente, por anfibolitos e ortognaisses 
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graníticos. Apresentam metamorfismo da fácies anfibolito alto, zona da sillimanita, e atingem, 

localmente, o estágio de fusão parcial e migmatização, principalmente na Unidade Canindé. 

Os ortognaisses granítico-granodioríticos e migmatitos dessa unidade foram formados e 

metamorfisados no Paleoproterozóico (idade U-Pb entre 2,15-2,10Ga; Fetter, 1999) e 

parecem corresponder à unidade mais inferior do Complexo Ceará. A distribuição das idades-

modelo TDM entre 2,4-2,3Ga, relativas à residência crustal do material que serviu de fonte 

para as rochas supracrustais da Unidade Canindé, evidenciam que a deposição dos protólitos 

(grauvacas) desta unidade ocorreu após 2,3Ga e pode estar relacionada à formação dos 

primeiros arcos magmáticos do sistema de orógenos do Paleoproterozóico. 

Domínio Rio Grande do Norte: Este domínio compõe-se das faixas Orós—Jaguaribe 

e Seridó, e dos terrenos Rio Piranhas, São José do Campestre e Granjeiro. Limita-se a oeste 

pela zona de cisalhamento Orós Oeste/Aivaba e ao sul pela Zona de Cisalhamento 

(lineamento) Patos. A leste e a norte, o domínio está encoberto pelas rochas sedimentares da 

Província Costeira e da Bacia do Apodi, respectivamente. 

Domínio Orós - Jaguaribe: Esta faixa corresponde ao segmento crustal limitado 

pelas zonas de cisalhamento transcorrentes destrais Orós Oeste/Aivaba e Portalegre. É 

representado por uma zona linear continua, de forma sigmoidal, de aproximadamente 500km 

de extensão, constituída por duas seqüências metavulcano-sedimentares marginais lineares, 

paralelas, associadas a ortognaisses geralmente porfiríticos, subalcalinos a alcalinos 

denominadas de faixas móveis Orós e Jaguaribe. Estas faixas encontram-se separadas entre si 

por porções de embasamento mais antigo como os blocos Jaguaretama na porção NS e São 

Nicolau na porção EW. A oeste, a Faixa Orós está encoberta por rochas sedimentares da 

Bacia do Parnaíba, enquanto a Faixa Jaguaribe prolonga-se no Piauí pela região de Fronteiras, 

onde está também coberta por rochas sedimentares fanerozóicas da Bacia do Parnaíba. 

A largura deste Sistema é de pouco mais de 15km na sua parte mais estreita (região de 

Orós-CE) e deve ultrapassar 75km nas suas porções mais largas. Sua maior extensão 

territorial encontra-se no Estado do Ceará, mas ele penetra nos Estados do Rio Grande do 

Norte e Piauí (Parente & Arthaud 1995). 

A área estudada esta localizada mais precisamente na porção extremo oeste deste 

sistema, envolvendo parte do Bloco São Nicolal e perto da Faixa Móvel Orós. 
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4.2 — Características litoestratigráficas do Sistema Orós-Jaguaribe 

4.2.1 — O Embasamento externo da porção Norte 

4.2.1.1 — Unidade Ceará Central 

É composta sobretudo por dois tipos de associações litológicas: 

• Seqüências supracrustais caracterizadas essencialmente por rochas paraderivadas, 

principalmente peliticas (Seqüências de Independência, Quixeramobim, Canindé, 

Cariré, etc); 

• Seqüências do tipo TTG e granitos gnaisses, que ocorrem, sobretudo associados as 

rochas supracrustais do tipo greenstone belt. 

Tais unidades apresentam em geral uma foliação plana e metamorfismo de alto grau, 

geralmente anfibolito alto com migmatização mais ou menos avançada, testemunhos de um 

violento espessamento crustal acompanhado de uma tectônica de nappe (Caby & Arthaud 

1986, Caby et al., 1991), durante o Ciclo Brasiliano. 

4.2.2 — Embasamento externo da porção sul 

4.2.2.1 — Unidade Granjeiro 

Corresponde a uma estreita faixa, com aproximadamente 601(m na sua parte mais 

larga, situada a Sul de Icó e estreitando-se para oeste, onde está parcialmente encoberta pelas 

rochas sedimentares da Bacia do Araripe. A Norte é limitada pelas Zonas de Cisalhamento 

Dúctil de Farias Brito e Tatajuba e, a Sul, pelo Lineamento Patos, localmente referido como 

Falha de Iara (Cavalcante et al., 1983). É constituída por duas seqüências do tipo TTG: a 

seqüência do Cedro e a de Aurora, que se situam nas bordas N e S da unidade, ao longo das 

ZCD que limitam a unidade, separadas por uma seqüência supracrustal (Seqüência de 

Arrojado) mineralizada em talco e amianto (Cavalcante et al., 1983; Caby et al., 1991) de 

idade arqueana (Arthaud et ai., 1998). 
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4.2.3 — Embasamento Interno 

Este embasamento é parte do Sistema Orós-Jaguaribe e está subdividido em duas sub-

unidades, o bloco Jaguaretama e São Nicolau. O bloco Jaguaretama, localizado na porção Sul 

apresenta duas associações litológicas distintas: uma composta por ortognaisses tonalíticos à 

hornblenda-plagioclásio-biotita com mobilizados trondjemíticos e ortognaisses graníticos, 

ambos geralmente bandados e parcialmente migmatizados e outra representada por rochas 

metassedimentares, geralmente, pelíticas, à biotita-granada-sillimanita, freqüentemente 

migmatizada, com raros quartzitos e rochas calciosilicáticas. No bloco São Nicolau, porção 

Oeste, verifica-se o domínio de ortognaisses, enquanto as rochas metassedimentares são raras 

ou ausentes. 

4.2.3 — Faixa Orós 

4.2.3.1 — Rochas Metassedimentares 

São compostas sobretudo de metapelitos representadas em parte por xistos aluminosos 

com intercalações de quartzitos, mármores calcíticos, dolomíticos e magnesianos, rochas 

calcissilicáticas e quartzitos carbonosos. Os quartzitos sustentam os principais acidentes 

topográficos, ocorrendo intercalados nos xistos como corpos com espessura decamétrica e 

com extensão quilométrica, e em forma de lentes, com espessura e comprimento 

decamétricos, distribuídos em toda a seqüência metapelítica. Tendo uma distribuição 

heterogênea, eles são bastante abundantes no nordeste da Faixa e diminuem progressivamente 

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

seqüência metacarbonática, muito abundante e mais cálcica no extremo sudoeste (região de 

Pio-IX e Aiuába), mais que diminui em extensão e volume e torna-se mais magnesiana para 

nordeste. As rochas calcissilicáticas e carbonáticas formam um rosário de lentes que se 

estende por mais de 100Km segundo a direção ENE-WSW, localizadas sobretudo na porção 

intermediaria da seqüência metapelítica (Parente & Arthaud, 1995). 

4.2.3.2 — Rochas Metavulcânicas 

São representadas sobretudo por rochas félsicas, com rochas vulcânicas e hipoabissais 

máficas subordinadas. As rochas félsicas, embora ocorram em diferentes níveis na seqüência 

metapelitica, são mais freqüentes em associação com rochas hipoabissais e ortognaisses 
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facoidais intrusivos nos metapelitos e no embasamento sul e sudeste. As rochas vulcânicas 

máficas e/ou básico-intermediárias são representadas por xistos com clorita, metabasaltos e 

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

hipoabissais (Sá, 1991 e Parente & Arthaud, 1995) 

Os tipos petrográficos vão desde metadacitos e metariodacitos a metariolitos 

porfiríticos com fenocristais de feldspato e quartzo. Estudos geoquímicos realizados por Sá 

(1991), McReath (1992) e Sá et al., (1995) indicam que a maioria dessas rochas é de natureza 

alcalina a subalcalina e que se desenvolveram em ambiente intracontinental. Análises 

geocronológicas deste complexo vulcânico, feitas pelos métodos U-Pb sobre zircão e Rb-Sr e 

Sm-Nd em rocha total, revelaram idade da ordem de 1800 Ma (Sá, 1991). 

4.2.3.3 — Rochas Metaplutônicas 

Elas recortam o conjunto metavulcano-sedimentar e vários tipos podem ser 

identificados, como: ortognaisses facoidais tipo Lima Campos, de composição granítica, 

textura porfirítica, com variedades locais que lembram textura rapakivi. Três tipos litológicos 

representam o principal tipo plutônico do Sistema Orós-Jaguaribeano, ocorrendo em forma de 

lâminas ou sills com comprimento quilométrico, localizando-se entre as rochas metavulcano-

sedimentares e o embasamento arqueano e/ou proterozóico dos setores E-W e N-S da Faixa. 

Sua idade U/Pb é da ordem de 1,7Ga (Sá, 1991). Também são identificados ortognaisses com 

hornblenda e/ou biotita, de composição granodiorítica, localizados entre as vilas de Orós e 

Lima Campos; Ortognaisses com biotita, de composição granodiorítica localizados entre, e 

recortando o embasamento paraderivado e seqüência vulcano-sedimentar no setor centro-

norte, e ortognaisses porfiríticos milonitizados, tipo Carius, cujas características petrográficas 

e estruturais são comparáveis com os Ortognaisses facoidais acima descritos e que poderiam 

estar relacionados ao mesmo evento magmático. 

4.2.4 — Faixa Jaguaribe 

Nessa faixa há uma predominância da associação metavulcano-plutônica sobre as 

rochas metassedimentares. Essas rochas metassedimentares são representadas, 

principalmente, por xistos e quartzitos aparecendo sob a forma de corpos lenticulares de 

pequena espessura e comprimento decamétrico, associados às lavas pirocláticas ácidas (tufos 
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félsicos). As rochas metacarbonáticas são muito menos abundantes, distribuindo-se num 

domínio estreito e alongado acima da Zona de Cisalhamento de Farias Brito. As rochas 

vulcânicas são representadas, sobretudo por lavas e piroclásticas ácidas. Sua composição é 

dominantemente riolítica e encontram-se em geral associadas e/ou recortadas pelos 

Ortognaisses facoidais (Parente & Arthuad, 1995). 

4.2.5 — Cobertura sedimentar mesozóica 

Esta unidade é representada por uma seqüência clástica imatura, distribuída nas bacias 

de Iguatu, Malhada Vermelha e Lima Campos, sendo composta por arenitos arcosianos, 

folhelhos e conglomerados polimíticos depositados em estruturas do tipo gráben. 

4.2.6 — Intrusões básicas mesozóicas 

São caracterizadas por diques de diabásio que não apresentam nenhuma deformação 

ou metamorfismo e ocorrem recortando as rochas pré-cambrianas. Tais diques afloram sob a 

forma de bloco sub-arredondados, sendo marcados por uma esfoliação esferoidal (Parente & 

Arthaud, 1995). 

4.3 — Aspectos estruturais 

A região é recortada por um sistema sinuoso de zonas de cisalhamento dúcteis de 

direção NE-SW e E-W de extensão regional e de movimento em grande parte destral. 

Associado a essas zonas, encontra-se um subordinado magmatismo granítico de origem 

crustal ou híbrida. 

Kegel (1965 in Parente 1984); Almeida (1967 in Parente 1984) e Brito Neves (1975 in 

Parente 1984), Loczy (1976 in Parente 1984), Brito Neves (1983 in Parente 1984), Santos et 

al. (1984), Feraud et al., (1992), Sá (1991), estudaram ao longo de 30 anos a evolução, 

amadurecendo o conhecimento estrutural desta faixa. 

Parente & Arthaud (1995) que adotaram uma abordagem mais simples identificaram 

dentro do Sistema Orós-Jaguaribe, dois comportamento estruturais contrastantes, assim 

descritos: 
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- "As Faixas Orós-Jaguaribe exibem uma foliação de alto ângulo, sub-vertical na 

porção N-S do Sistema e com mergulhos superiores a 45°  (geralmente para sul) na sua porção 

E-W. As lineações de estiramento são geralmente sub-horizontais. As faixas apresentam um 

background deformacional intenso e zonas de cisalhamento marcadas por faixas miloníticas e 

ultramiloníticas, paralelas à foliação das faixas, afetando as porções ortoderivadas, mas 

podendo também estar presentes nas rochas metasedimentares". Para Parente & Arthaud, 

1995, este quadro geral evidencia que estas faixas se comportam como cinturões 

transcorrentes (o sentido destral destas transcorrências é universalmente aceito), onde a 

deformação está distribuída de maneira heterogênea. Além da variação de intensidade, estes 

autores observaram também variações do tipo de deformação, qual passa, dependendo da 

região, do campo da deformação plana ou achatamento para o da constricção, como na região 

de Lima Campos, ou mesmo de mecanismo, como já assinalado por Sá (1991) e Sá & 

Bertrand (1992) onde parte da deformação foi por cisalhamento puro, em regime 

transpressional. Segundo esses autores fica estabelecido, para as duas faixas metavulcano-

sedimentares, o caráter monocíclico polifásico da deformação e a unicidade do regime 

transcorrente destral. 

- As porções do embasamento inclusas no Sistema apresentam um comportamento 

muito diferente das duas faixas marginais. Na região N-S (Bloco Jaguaretama), o 

embasamento, geralmente, apresenta uma foliação ondulada, com mergulhos médios 

inferiores a 45' segundo e.g Parente & Arthaud, 1995 (op. cit.). A tectônica transcorrente 

deixou nessas rochas um registro limitado às zonas de contatos com as Faixas Orós e 

Jaguaribe. É sempre claro que a tectônica transcorrente é posterior a tectônica tangencial. Já 

no embasamento localizado na região E-W do Sistema (Bloco São Nicolau) Parente & 

Arthaud (1995), a tectônica transcorrente foi intensa, provocando uma transposição mais ou 

menos completa da foliação anterior, ainda caracterizada localmente por mobilizados e um 

bandamento migmatítico, contrastando fortemente com o baixo grau metamórfico das rochas 

supracrustais e gnaisses porfiríticos associados. Essas evidenciam o caráter policíclico da 

deformação do embasamento, contrastando com o das faixas marginais (Parente & Arthaud, 

1995)". 

4.4 — Evolução 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Parente & Arthaud (1995) consideram uma 

notável diferença entre as histórias do embasamento e das faixas. Tanto na região N-S como 
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na E-W, o embasamento foi afetado por um metamorfismo de fácies anfibolito alto 

caracterizado por uma incipiente a acentuada migmatização dos diversos litotipos e pela 

presença de sillimanita nos metapelitos da região N-S. 

Já as rochas metassedimentares da Faixa Orós, melhor estudadas do que as da Faixa 

Jaguaribe, mostram uma mudança progressiva, ao longo da faixa, de um metamorfismo de 

fácies xisto verde no extremo oeste (Parente & Arthaud, 1995), para fácies anfibolito baixo na 

região de Alencar/Orós/Cangati, caracterizado pela presença de estaurolita e andalusita. A NE 

da virgação de Banabuiú, região do Boqueirão do Cesário, os quartzitos apresentam 

sillimanita e os metasedimentos pelíticos indicam metamorfismo do fácies granulito (Caby et 

al., 1995), do tipo baixa pressão. 

Na região da virgação de Icó, a associação biotita 2, estaurolita, granada e andalusita 

formou-se por recristalização estática sobre uma foliação fina com mica branca e biotita 1, o 

que pode indicar um espessamento crustal limitado (a pressão determinada por Sá 1991 é de 

3Kb). 

O aumento do grau metamórfico de oeste para leste foi provavelmente associado ao 

próprio estilo da deformação, mais transcorrente na porção E-W do Sistema, com 

espessamento limitado, mais transpressivo na porção N-S, com espessamento máximo à NE 

da virgação de Banabuiú. Os dados geoquímicos preliminares indicam, segundo Caby et al., 

(1995) pressões da ordem de 6Kb nos xistos da região do Boqueirão do Cesário. 

O caráter monocíclico brasiliano da evolução termo-tectônica da Sequência Orós-

Jaguaribe parece bem estabelecido, assim como o caráter basicamente transcorrente da 

deformação brasiliana. É possível admitir que as transcorrências se instalaram sobre porções 

afmadas de crosta continental. 

Com forma sigmoidal, o sistema em geral apresenta diferenças profundas no estilo da 

deformação a Oeste e a Norte da virgação Icó. Na porção E-W há uma maior concentração 

das deformações, em zonas de cisalhamento, e na porção NS a deformação, embora 

heterogênea, tende a ser mais espalhada, dificultando a defmição de zonas de cisalhamento. 

Estas diferenças de deformações podem ser demarcadas com notáveis diferenças entre níveis 

crustais, caracterizadas pela condição metamórfica (variando do fácies xisto verde a anfibolito 

baixo a oeste da virgação de Icó, e de fácies anfibolito baixo a granulito a norte da mesma). 

(Parente & Arthaud, 1995). 
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Estas diferenças podem ser explicadas considerando que o segmento NS, conserva a 

sua orientação inicial, essencialmente passiva, enquanto que o segmento EW corresponde a 

um domínio arrastado no decorrer do funcionamento dos cisalhamentos EW da Zona 

Transversal, sendo reorientada e paralelizada às zonas de cisalhamento EW, com provável 

deformação em transcorrência pura e delaminado por zonas de cisalhamento internas. 

Esta evolução précambriana do Sistema Orós-Jaguaribe está sintetizada na figura 4.5. 

Finai do Proterozóico Superior (?) 

Estabelecimento de um ambiente 
plataformal sobre um embasamento já 
estruturado (deformação tangencial, 
metamorfismo de fácies anfibolito alto) 

      

Início do Proterozóico Médio (c.a. 1.8 Ga) 

  

Rifteamento acompanhado 
de extenso magmatismo 
alcalino. 

Proterozóico médio 	 Magmatismo básico (c.a. 900Ma) 

Final do proterozóico superior (Ciclo Brasiliano, 600 Ma) 

Deformação em transcorrência 
dextral e metamorfismo dos 
domínios afinados. 

C3 	Faixas supracrustais 
r= 	Embasamento interno 
C= 	Embasamento externo 

Movimento relativo dos blocos 
Unesiremo 

"00  11°' Encurtamento 

Zonas de cisalhamento principais 

Figura 4.5 — Evolução Pre-Cambriana do Sistema Orós-Jaguaribe, modificado de Parente & Arthaud, 1995. 
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5. GEOLOGIA LOCAL 

A área estudada representa uma faixa retangular situada na porção sudeste da Folha 

Pio-IX (SB.24-Y-A-VI). O reconhecimento geológico foi realizado em um total de 155 

pontos. Com  bases nas amostras e identificação dos litotipos coletados em campo, referentes 

às unidade litoestratigráficas encontradas na geologia regional, foi possível individualizá-las e 

descrevê-las neste capítulo. 

Da base para o topo são reconhecidos os seguintes conjuntos litoestratigráficos: 

Complexo São Nicolau, que data do Paleoproterozóico inferior, Grupo Orós sendo 

representado por uma Sequência MetaVulcano-Plutono do Paleoproterozóico superior e 

Magmatismo básico do Cretáceo. 

Os Anexo I e II, apresentam o Mapa de Pontos e o Mapa Geológico resultante deste 

trabalho. 

5.1 — Complexo São Nicolau 

É constituído dominantemente por ortognaisses migmatizados, que se associam 

localmente as rochas metabásicas e/ou metaultrabásicas estratificadas que também se 

encontram migmatizados. 

5.1.2 — Migmatitos 

Geomorfologicamente, os migmatitos estão associados às cotas mais baixas e seus 

afloramentos estão distribuídos em uma faixa que se estende desde a porção leste até a norte 

da área em contato com as rochas ortognaissicas porfiríticas do Grupo Orós. Suas melhores 

exposições estão nas regiões de Campina que fica próximo ao Morro do Jardim e a norte do 

açude público Cajazeiras (Figs. 5.1 e 5.2). Em grande parte são representados por rochas 

híbridas, bandadas, com faixas mesossomáticas ou paleossomática que são as porções mais 

escuras e alternando-se de forma regular ou não, com faixas leucossomáticas, que 

representam as porções mais claras. 

Os migmatitos se apresentam com uma granulação média a grossa, coloração variando 

de cinza a cinza escuro, composto basicamente por uma associação de plagioclásio, feldspato 

potássico e quartzo na porção leucossomática, e por anfibólios, biotita, quartzo e plagioclásio 

na parte mesossomática. 
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Figura 5.1 — Afloramento do tipo lajedo, 
bastante alterado devida proximidade à um 
riacho, exibindo ortognaisse migmatizado. 
Observar os dobramentos e bandamento. Na 
localidade de Campina. Ponto Pio-498 
(Coordenada: 328.962 N, 9.238.293 S) 

Figura 5.2 — Migmatito exibindo finas faixas 
leucosomáticas em meio as porções 
mesossomáticas, dobradas,aflorando próximo ao 
açude Cajazeiras. Ponto Pio-423 (Coordenada: 
322.263 N, 9.238.797 S) 

As faixas mesossomáticas tem espessuras que variam de 10 a 25cm, são constituídas 

basicamente por hornblenda e/ou biotita, por vezes, anfibolitos. Já as faixas leucossomáticas, 

apresenta composição granítica, exibindo uma espessura que varia de alguns centímetros a 

dezenas de metros. Podem ser encontrados também associadosàs faixas leucossomáticas, 

mobilizados com composição anortosítica, produtos de fusão anatética de rochas 

metagabró icas. 

5.1.2 — Meta-anortositos 

Landim (2000) foi o primeiro autor a descrever os meta-anortositos da área. Para este 

autor, estes anortositos representavam intrusões básicas acamadadas, compostas sobretudo por 

pequenos corpos de anortositos acamadados marcados pela alternância de camadas de 

anortositos e gabros. Tal complexo, segundo Landim (op. Cit.), apresenta espessura 

centimétrica a métrica e se encontra intrudido em ortognaisses do embasamento na porção 

centro-norte da área de estudo, próximo ao açude Cajazeiras, onde os afloramentos destes 

litotipos tem aproximadamente 20m de espessura. 

Em campo, foi obervado que os afloramentos ocorrem em forma de blocos de dimensões 

centimétricas ate métricas, seguindo orientação do trend regional E-W e estão mais 

representativos nas margens do açude Cajazeiras ao longo de um perfil de aproximadamente 

2Km de extenção. Foi observado que o corpo anortosítico se comporta de maneira boudinada 
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em meio aos ortognaisses migmatizados do Complexo São Nicolau, próximo da sequência 

meta-vulcano-plutonica a sul (Fig. 5.14). Além de estratificados como supôs Landim (op. 

Cit.), também foi observado alguns afloramentos com anortositos deformados e com 

segregação de anfibólio resultado de fusão anatética (Fig. 5.15). Sua espessura também é bem 

masi ampla do que o descrito por Landim (op. Cit), variando de acordo com sua estrutura 

boudinada, de pouco mais de 15 m na zona mais estreita a aproximamente 40m na zona mais 

espessa. 

São afloramentos constituidos tipicamente por faixas centimetricas a metricas de meta-

anortositos caracerizados pela ocorrência de plagioclásio, que constitui 90% do volume da 

rocha com alguns porfiroblastos, ou segregações ou mesmo restitos de anfibólio que se 

alernam com bandas ou faixas anfibolíticas de espessura centimétrica. O conjunto encontra-se 

fortemente deformado, dobrado, dobras isoclinais apertadas ou mesmo transpostas, com 

superficíe de plano axial paralela ao dobramento e/ou cisalhamento. Tais rochas parecem 

tratar-se de antigos corpos básicos-ultrabásicos estratificados, que foram deformados e 

metamorfisados em condições de fácieis anfibolito alto ou mesmo em condições de fusão 

anatética. 

Figura 5.3a — Meta-anortosito extremamente deformado e dobrado, seguindo um trend regional 
com sentido E-W. Figura 5.3b - Fragmento do Meta-anortosito, revelando o bandamento 
anfibolítico com profiroclastos e/ou restitos de anfibólio, exibindo uma bandamento metamorfico 
e/ou composicional. Ponto Pio-IX 486 (Coordenada: 324.775 N, 9.236.751 S). 
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5.2 —Grupo Orós 

É constituído por uma sequência metavulno-plutono deformada e metamorfizada em 

condições de xisto verde a anfibolito baixo. 

5.2.1 — Sequência MetaVulcânicas 

São representadas dominantemente por uma associação bimodal composta por 

predominantemente por metavulcanoclásticas ácidas e metabásicas. 

5.2.1.1 — Metariolitos 

As rochas metavulcânicas e/ou metasubvulcânicas ácidas da área são representadas 

por metariolitos porfiríticos com fenocristais de quartzo e de feldspatos potássicos em meio a 

uma matriz afanítica em que se associam frequentemente com metafelsitos e/ou 

metagranófiros que ocorrem tanto na forma de diques de pequena espessura quanto na forma 

de sins e domos. 

Os metariolitos estão distribuídos por toda a área recortando e/ou intercalando-se às 

rochas metassedimentares e metavulcanoclásticas (Figs. 5.5 e 5.6), particulamente na porção 

centro-sul. 

Em campo, os metariolitos apresentam coloração avermelhada, com mergulho 

verticalizado e trend E-W e fraturamento sub-verticalizados. Seus afloramentos são expostos 

em grande parte da área nas formas de lajedos e rasteiros, tendo ótimas exposições nas 

paredesda barragem do açude Cajazeira. 
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Figura 5.5 — Afloramento de metariolito na 
baragem do açude cajazeiras, exibindo uma 
foliação milonitica verticalizada. Ponto Pio-430, 
(Coordenada: 319.742 N, 9.237.973 S) 

Figura 5.6 — Afloramento rasteiro, próximo ao 
açude Cajazeiras com foliação milonitica, 
recortado por microfalhas com sentido sinistrai. 
Ponto Pio-438 (Coordenada: 319.497 N, 
9.237.869 S) 

5.2.1.2 — Metatufos 

São rochas meta vulcanoclásticas de composição ácida a básica interestratificados ou 

não com metariolitos (Figs. 5.7a e b), e apresentam espessura que pode variar de alguns 

centímetros a meti-lu.. Em campo, são expostos em afloramentos do tipo lajedo e rasteiro, 

com presença de fraturas perpendiculares ao bandamento,preenchidas ou não por epidoto. 

Exibem cor cinza escuro e verde escuro, provavelmente devido a um processo de epidotização 

mais intenso, e estão distribuídos por todaa sequência metavulcano-paleoproterozóica, onde 

em alguns pontos observados fora da área estão intercaladas com rochas metassedimentares e 

aos derrames metavulcânicos, disferenciando-se das lavas por apresentar um tênue 

bandamendo e xistosidade mais pronunciada. 

Figura 5.7a: Afloramento do tipo rasteiro, na localidade de Mocambo, exibindo a interestratificação entre 
metatufos e metariolitos. Figura 5.7b: Em detalhe uma camada de metatufo, fortemente milonitizado e 
falhado. Ponto Pio-452 (Coordenada: 315.844 N, 9.237.707 S). 
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5.2.1.3 — Vulcanoclástica 

Essas vulcânoclasticas são encontradas em afloramentos do tipo leito de rio e lajedo 

(Fig. 5.8), onde afloram em meio as rochas metariolíticas. Por vezes se mostram como uma 

mistura de magmas do tipo mingling (Fig. 5.9), onde a mistura é caracterizada por 

justaposição fisica de blocos ou glóbulos básicos com ácidos e são afetados por uma intensa 

alteração hidrotermal. 

Sua cor é cinza escuro a verde escuro, apresentando um capeamento de coloração 

avermelhada devido a ação do intemperismo. Sua melhores exposições estão na localidade de 

Ipueira e Parade. 

L. 

Figura 5.8 — Afloramento de metabasaltos no 	Figura 5.9 — Mistura de magmas caracterizado pela 
leito do Riacho Varjota, próximo ao ponto Pio- 	justaposição fisica e mistura composicional 
1018. 	 contrastante. Ponto Pio-1018 (Coordenada: 

319.982 N, 9.231.178 S). 

5.2.2 — Sequência Meta Plutônica 

5.2.2.1 — Ortognaisses porfiríticos 

Este litotipo é exposto em grande parte da área de estudo, apresentando-se em 

afloramentos do tipo rasteiro ou lajedos. Sua coloração é cinza escura com pórfiros de 

plagioclásio em maior quantidade, e raramente cristais de quartzo. Aflora em meio aos álcali-

feldspatos granitos, metariolitos e meta-anortositos com ou sem dobramento marcante (Figs 

5.10a e b). Suas melhores exposições estão nas margens da rodovia pavimentada que interliga 

os municipios de Pio-IX a Fronteiras e próximo ao açude público Cajazeiras. 
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Figura 5.10a — Característica do ortognaisse porfirítico do Grupo Gás, extremamente 
dobrado, e Figura 5.10b exibindo uma porção mais homogênea com cristais de anfibólio. 
Ponto Pio-1070 (Coordenada: 320.640 N, 9.234.469 S) 

Figura 5.11 — Contato entre ortognaisse e metariolito, e apresentam xenólitos do metariolito com 
sigmóide de deformação com indicação de sentido sinistral. Ponto Pio-459 (Coordenada: 320.351 
N, 9.235.648 S). 

5.2.2.2 — Milonitos 

Em campo os milonitos são encontrados nos limites entre as unidades, principalmente 

na localidade de Vista Alegre. Possuem granulação fina e são constituídos basicamente por 

quartzo, plagioclásio e muscovita, mostrando uma foliação milonítica verticalizada, recortada 

por microfalhamento (Fig. 5.12). 

Sua melhores exposições estão na localidade de Vista Alegre (Zona de Cisalhamento) 

e em Cacimba Vellha, onde aparece, em meio as rochas ortognaissicas do Complexo São 

Nicolau. 
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Figura 5.12 — Bloco rolado de milonito na localidade 
de Cacimba Velha. Ponto Pio-1058; (Coordenada: 
320.152 N, 9.235.100 S). 

Figura 5.13a — Milonitos tipicos da zona de cisalhamento, com direção NW-SE, seguindo o trend regional. 
Figura 5.13b —No detalhe sigmoides de deformação com sentido sinistral e presença de material anfibolitíco. 
Ponto 403 (Coordenada: 316.690 N, 9.238.746 S) 

5.3 — Granitóides tardi a pós-tectônico 

Os Álcali-feldspatos graníticos são corpos com eixo maior alongado com os traços 

estruturais, exibindo uma foliação pouco pronunciada, mas que se intensificam com a 

proximidade das zonas de cisalhamentos (Fig. 5.14). Exibem granulação média a grossa, 

coloração rosea, apresentando enclaves e/ou diques básicos sin-plutônicos (anfibólitos) (Fig 

5.15), e dão idade entre 520 a 540 Ma (e.g. Gomes & Vasconcelos, 2000). 

As alterações hidrotermais estão relacionadas a este litotipo, que aflora em Jardim, 

mais precisamente no Morro do Jardim, representando a porção superior das alterações (Figs. 

5.16 e 5.17) na porção mais a norte da área; e em Croatá, mais a sul se tem importantes 

brechas hidrotermalizadas, cimentadas por hematita, exibindo padrões em stockworks, com 

sulfetos (pirita) disseminados em fraturas e veios (Fig. 5.18a e b). Veremos com maior detalhe 

essas ocorrências no capitulo de geologia economica. 
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Figura 5.14 — Álcali-Feldspato Granito, rosa, 
cisalhado na base do Morro do Jardim. Ponto 
Pio-414 (Coordenada: 324.696 N, 9.239.382 S) 

Figura 5.15 — Enclaves básicos em meio ao 
álcali-feldspato granito, próximo a localidade de 
Belo Horizonte. Ponto Pio-420 (Coordenada: 
323.558 N, 9.239.053 S) 

Figura 5.16 — Vista do Morro do Jardim, 
representando a porçao superior das alterações. 

Figura 5.17 — Brecha hidrotermalizada nas 
encostas do Morro do Jardim. Ponto Pio-415 
(Coordenada: 324.528 N, 9.239.374 S) 

Figura 5.18a — Processo de hematitização intenso na localidade de Croatá, e Figura 5.18b exibindo 
pirita disseminados sendo recortado por veio hematitico. Ponto Pio-442 (Coordenada: 327.674 N, 
9.235.183 S). 
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5.4 — Diques Básicos 

É caracterizado por um mega dique de diabásio, que está alinhado na direção NE-SW 

recortando parte da sequência metaplutono-vulcano do Grupo Orós e os mobilizados 

granitóides e anortosíticos do Complexo São Nicolau. 

Suas principais ocorrências afloram na porção sudeste da área, como corpos 

relativamentes pequenos, apresentando largura e comprimento da ordem de algumas dezenas 

de metros, entretanto ao observar as imagens de satélite (GeoCover) e geofisica (Magnético 

Sinal Analítico) tem-se a ideia do tamanho do corpo e dá noção de que se trata de um corpo 

único com extenção de aproximadamente 1,5Km dentro da área de estudo, mais que se 

prolonga por mais de 91(m. 

Exibe textura fma a média e ocorre dominantemente em forma de blocos, alguns dos 

quais exibindo morfologia de acebolamento na região onde o terreno é mais plano, 

representando a região mais arrasada (Fig. 5.19), e na parte central, sendo marcado por blocos 

maciços, representando a parte mais sã dos afloramentos. São marcados sobretudo por um 

magmatismo básico fissural de natureza toleítica com idade provavelmente do Juro-Cretáceo 

em meio aos terrenos pré-Cambrianos (Fig. 5.20). 

Figura 5.19 — Dique de diabásio, cujas exposições 
ocorrem em forma de matacões. Ponto Pio-406 
(Coordenada: 315.863 N, 9.238.342 S). 

Figura 5.20 — Dique de diabásio, cujas exposições 
ocorrem em forma de blocos maciços. Ponto Pio-
406 (Coordenada: 315.863 N, 9.238.342 S) 
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6. LITOESTRATIGRAFIA 

No mapeamento geológico desenvolvido pela CPRM, Programa Levantamentos 

Geológicos Básicos do Brasil - Projeto Jaguaribe-SW, Folha SB.24-Y com escala de 

1:500.000 a litoestratigrafia apresentada para área mapeada no presente trabalho é 

significativamente diferente após a conclusão dos estudos. No mapeamento da CPRM foram 

cartografadas as seguintes unidade:Complexo São Nicolau (Psn), Grupo Orós (Morgn), 

granitos sin-tectônicos (Py) e Formação Angico Torto (€0a) e presença de lentes de 

calcissilicática (cc). (Fig. 6.1) 

rn  Fm. Angico Torto: Brechas, microbrechas, conglomerados polimíticos arenitos 
arcoseanos. 

Pv 	Granitóides Sin-Tectônicos: Ortognaisses porfiríticos de composição granítica a 
granodiorítica, localmente tonalítica. 

Pgr Complexo Metaplutônico: Ortognaisses migmatizados de composição granítica, 
contendo restos de sequências representadas por paragnaisses, lentes de 
micaxisto (mx), quartzitos (qt), quartzitos ferríferos (qf), carbonatos (cc) e 
metabásicas 	não 	individualizadas. 

Morgn Grupo Orós: Presença de áreas com predominância de gnaisses a biotita e/ou 
homblenda. 

Figura 6.1 — 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). 
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Com o mapeamento em escala de detalhe deste trabalho foi possível uma melhor 

caracterização e/ou compartimentação das unidades, bem como estabelecer uma nova coluna 

estratigráfica, em ordem geocronológica, do mais velho para o mais novo, contendo (Fig. 

6.2): 

1 — O Paleoproterozóico Inferior é representado pelo Complexo São Nicolau, 

contendo seus conjuntos lito lógicos migmatizados, com mobilizados granitóides e meta-

anortosíticos com segregações de biotita, anfibólio e hornblenda, que perfazia 

aproximadamente 90% da área, teve seu tamanho reduzido para 30% da área de estudo, pois 

boa parte correspondia as rochas metaplutono-vulcânicas do Grupo Orós. 

2 — No Terreno Orós-Jaguaribe, correspondente ao Paleoproterozóico Superior, foi 

individualizado a sequência metaplutono-Vulcanica, contendo metatufos ácidos e básicos 

interestratificados ou não, com níveis de rochas metabásicas e metariolitos; e diques, silis e 

domos de metariolitos, metafelsitos e ou metagranófiros, associados ao álcali-feldspato 

granito; 

3 — No Proterozoico foi caracterizado um magmatismo de idade Neoproterozóica, 

correspondendo aos granitóides tardi a pós tectônico, contendo álcali-feldspato granito, de 

colocaração rosa, e granitos de coloração cinza-clara, granulação fma a média, isotrópicos a 

levemente orientados, com enclaves básicos e/ou diques básicos sin-plutônicos e fortemente 

alterados hidrotermalmente; 

4 — O Tércio-Quaternário, de idade Juro-Cretásica, sendo marcado por um 

magmatismo básico, contendo diques básicos, que recortam todas as demais litologias 

descritas acima. 

A Formação Angico Torto não foi representada neste trabalho pois não foi 

encontrado nenhum afloramento que indicasse sua existência, basicamente foi visto 

metariolitos e meta básicas ao longo do perfil realizado cortando a formação. 
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Figura 6.2 — Mapa geológico simplificado do presente trabalho, com suas respectivas relações 
estratigráficas. 
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7. PETROGRAFIA 

7.1 — Complexo São Nicolau 

7.1.1 — Migmatitos 

São litotipos marcados principalmente pela presença de faixas ricas em minerais 

ferromagnesianos (melanossoma) alternadas com faixas ricas em quartzo e feldspato. No caso 

dos migmatitos analisados petrograficamente exibem maior homogeneidade, podendo tratar-

se de um gnaisse quarzto-feldspático migmatítico, cujas composições mineralógicas 

assemelham-se a granodioritos e a tonalitos. Em seção delgada, a porção mais 

melanossomática exibe textura granonematoblástica, composta pela associação de 

plagioclásio (35 a 45%), quartzo (10 a 25%), biotita (20 a 30%), hornblenda (10 a 20%) e 

feldspato potássico (<10%) e como minerais acessórios encontra-se as muscovitas, apatitas, 

opacos e titanitas. O mineral secundário é a clorita. (Fotomicrografia 7.1a e b). 

Fotomicrografia 7.1a (nicóis descruzados) e b (nicóis cru7ndos), objetiva de 4x - Migmatito de 
protólito de composição granodiorítica, marcados pela segregação de quartzo e plagioclásio 
correspondente ao leucossoma, alternando-se com faixas ricas em biotita e hornblenda 
(melanossoma). 

O plagioclásio apresenta forma subeudral a anedral, exibindo geminação polissintética 

pararelas e formando massas com tamanhos variados, mostrando uma orientação segundo a 

fase principal da deformação. As hornblendas possuem forma anedrais a subedrais com 

tamanhos que variam de 0,5 a lmm seguindo a foliação principal (Sn) (Fotomicrografia 7.2a e 

b). O quartzo exibe formas anedrais e ocorrem, frequentemente, recristalizados. A biotita 

apresenta forma de lamela alongada de tamanho variando de 0,5 a 1,5mm de comprimento, 

podendo ser de origem: 1 — Magmática, correspondendo aos cristais maiores e bem formados 
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e; 2 — Metamórfica, correspondendo as geradas a partir da hidratação da hornblenda. Os 

feldspatos possuem forma anedral e tamanhos menores que 4mm. 

Fotomicrografia 7.2a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x - Migmatitos de 
composição granodiorítica, exibindo uma pequena porção de melanossoma constituido de 
hornblenda e biotita, orientados segunda a fase principal de deformação, e leucossoma 
constituido de quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. 

7.1.2 — Meta-anortositos 

Ao microscópio o meta-anortosito exibe uma textura granoblástica, e possui como 

principal assembléia mineral o plagioclásio (>90%), e minerais acessórios como os anfibólio 

quartzo, epidoto, apatita e titanita (<10%). O plagioclásio exibe forma subeudral a anedral 

com variação granulométrica de 1 a 2mm e apresenta geminações polissintéticas pararelas 

bem desenvolvidas e alguns, exibem extinção ondulante. Os anfibólios são representados 

pelas hornblendas que possuem formas anedrais e tamanhos variando de 0,5 a lmm 

(Fotomicrografia 7.3a, b, c e d) e ocasionalmente alterando-se para biotita (Fotomicrografia 

7.4a e b). 
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Fotomicrografia 7.3a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x — Meta-
anortosito exibindo cristais de plagioclásio compondo 80-90% da lamina e pequena presença 
dos anfibólios. 

Fotomicrografia 7.3c (nicóis descruzados) e d (nicóis cruzados), objetiva de 40x — 
Meta-anortosito exibindo plagioclásios com geminação polissintética pararela, e 
hornblenda. 

Fotomicrografia 7.4a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados) — Em detalhe o meta-
anortosito exibindo anfibólio alterando-se para biotita. 
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7.2 — Grupo Oreis 

7.2.1 — Sequência Metavulcânica 

7.2.1.1 — Riolitos Milonitizado 

Ao microcópio exibem textura milonítica (Fotomicografia 7.5a, b, c e d). Os 

porfiroclastos são de plagioclásio (32%) e ortoclásio (17%), ambos exibindo forma anedral e 

com tamanho variando de 0,2 a 0,5mm. A matriz fina é constituída essencialmente de grãos 

de quartzo recristalizados em sub-grãos anédricos, feldspato potásico (grãos anédricos) e 

minerais opacos (acessórios) com tamanho variando de 0,2 a 0,5mm. 

Também observou-se que existem duas gerações de microfraturamentos, ambos 

preenchidos com epidoto, com diferença apenas na espessura, com a primeira (f1) sendo 

delocada pela segunda (2) e, portanto, sendo mais nova. 

Fotomicrografia 7.5a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x — 
Riolito milonitizado com veio de epidoto recortando a foliação preferencial. Ponto Pio-
430 (Coordenada: 319.735 N, 9.237.975 S) 

Fotomicrografia 7.5c (nicóis descruzados) e d (nicóis cruzados), objetiva de 4x —
Notar movimentação de sentido sinistrai, com fl sendo deslocada por f2. Ponto Pio-
430 (Coordenada: 319.735 N, 9.237.975 S) 
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7.2.1.2 — Tufo milonitizado 

Ao microscópio são rochas com textura milonítica, com matriz de granulação fina 

constituída principalmente de quartzo recristalizado com granulação variando de 0,025 a 

0,125mm. Os porfiroclastos são constituídos de plagioclásio e biotita com granulação 

variando em torno de 0,6mm. Localmente a rocha se encontra brechada observando-se 

inúmeras microfalhas/microfraturas recortando a foliação milonítica, fraturas essas 

preenchidas por epidoto e, às vezes, malaquita. 

A rocha é constituida predominantemente por plagioclásio (35 a 45%), quartzo (30 a 

40%), clorita (<15%) e epidoto (<10%). Os principais minerais acessórios são a titanita e 

biotita. (Fotomicrografia 7.6a e b). Os minerais secundários são o epidoto e a malaquita. 

Os porfiroclastos de plagioclásio exibem forma anedral, com tamanho variando em 

torno de 0,6mm. Por vezes se encontram alterados para epidoto. 

Fotomicrografia 7.6a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x —
Apresenta matriz fina com porfiroclastos de biotita e plagioclásio. Pio-407 
(Coordenada: 315.829 N, 9.237.700S) 

7.2.1.3 — Vulcanoclásticas 

Ao micrroscópio, essas rochas apresentam uma textura piroclástica. Geralmente essas 

rochas são muito heterogêneas em termos de granulação, apresentando grãos que variam de 

tamanho entre 0,025 até 7rnm. Essencialmente são constituídas de quartzo (bastante 

recristalizado), microclina, plagioclásio e pertita. Como minerais secundários foram 
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identificados a titanita e a clorita, esta última frequentemente preenchendo intertícios entre os 

grãos menores. 

Alguns dos grãos maiores, principalmente os de quartzo, se encontram fraturados e as 

fraturas preenchidas por minerais do grupo do epidoto e carbonato (provavelmente calcita). É 

possível indentificar duas gerações de fraturas: as da primeira preenchidas por epidoto, e as da 

segunda, que desloca a primeira, preenchidas por carbonato. (Fotomicrografia 7.7a, b c e d). 

Fotomicrografia 7.7a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x —
Veio de epidoto e porfiroclastos de biotita com leve direcionamento do lineamento 
dos minerais. 

Fotomicrografia 7.7c (nicóis descruzados) e d (nicóis cruzados), objetiva de 4x — Duas 
gerações de fraturas foram reconhecidas, a primeira (linha vermelha) com presença de 
epidoto e a segunda (linha amarela), recortando a primeira, com carbonatos, 
provavelmente calcita. 
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7.2.2 — Sequência Metaplutônica 

7.2.2.1 — Ortognaisses porfiritico 

Em seção delgada estas rochas apresentam textura milonítica. A matriz é composta 

essencialmente de feldspato potássico (35 a 45%), plagioclásio (20 a 30%), quartzo (20 a 

30%), biotita (10 a 15%) e mais raramente anfibólio e seus principais acessórios são: clorita, 

epidoto e apatita. 

Os pórfiros de feldspato potássico representam o maior mineral e possui forma anedral 

com tamanho variando de 0,4 a lmm e exibe geminação do tipo albita. O plagioclásio possue 

forma anedral com tamanho variando de 0,5 a 1,5mm e geminação polissintética. Também é 

possível observar inclusões de biotita, esta se encontra alterada para epidoto. O quartzo 

possue forma anedral à subedral com tamanho variando de 0,3 a 0,5mm encontrados 

recristalizados e exibindo extinção ondulante. A biotita possue forma eudral a subedral com 

cristais menores que 1 mm e se alteram para a clorita, que juntamente com epidoto e quartzo 

cominuídos sublinham a foliação milonítica anastomosada. O epidoto possui forma anedral às 

vezes euedral e apresentam alta birrefringência com nícois cruzados e provavelmente são 

produtos de alteração do plagioclásio (Fotomicrografia 7.8a e b). 

Fotomicrografia 7.8a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetivo 4x — 
Sigmóides de deformação, decorrente da milonitização, com porfiroclastos de quartzo 
e feldspato exibindo sigmóide de deformação com sentido sinistrai. 
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7.2.2.2 — Milonito 

Ao microscópio apresenta uma textura milonítica exibindo uma matriz fina e é 

composta predominantemente por quartzo, hornblenda, biotita, titanita e minerais opacos. Os 

poucos porfiroclastos encontrados são formados por plagioclásio e hornblenda. 

(Fotomicrografia 7.9a e b). 

O quartzo apresenta-se recristalizado e possui forma anedral com tamanhos menores 

que 0,5mm. O anfibólio é a hornblenda, que nos porfiroclastos não ultrapassam 1,2mm. O 

feldspato apresenta-se sericitizado com tamanhos menores que 0,5mm. A titanita raramente é 

vista inclusa nas hornblendas, mais frequentemente esta dispersa na lâmina de maneira 

aleatória possuindo forma eudral e tamanho que variam de 0,1 a 0,5mm. O minerais opacos se 

encontram estirados e alguns possuem forma cúbica, que pode-se tratar possivelmente de 

magnetita. 

Fotomicrografia 7.9a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetivo 4x: Foliação 
milonítica com porfiroclasto de hornblenda e minerais opacos estirados concordantes 
com a foliação. 

7.3 — Granitóides Tardi a Pós-Tectônico 

Apresentam uma granulação média a grossa exibindo textura hipidiomórfica-

inequigranular e mineralogicamente é composta de feldspato potássico (60 a 70%), quartzo 

(20 a 30%) e plagioclásio (<10%). Como acessórios, foi possível identificar minerais opacos, 

provavelmente hematita e/ou magnetita (<5%) e sericita. O feldspato potássico é o ortoclásio 

e em geral está pertitizado, onde exibe também estruturas em chamas e mimerquitização, 

exibe forma anedral e tamanho que varia de 0,3 a lmm. Os feldspatos estão parcialmente 
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alterados para sericita, com forma anedral e apresenta tamanho entre 0,2 a lmm. O quartzo se 

encontra alongado seguindo a direção preferencial da deformação, exibindo recristalização em 

subgrãos e extinção ondulante, possui forma anedral e tamanho variando de 0,3 a 1,5mm. 

Também foi possível visualizar cristais de hematitas intercrescidas e agregados de microclina 

(microclinização) (Fotomicrografia 7.10a e b). 

Fotomicrografia 7.10 a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x -
Textura hipidiomórfica-inequigranular, sem deformação. Notar pequendo veios de 
epidoto recortando a lamina. 

/------ 7.4 — Dique Básico 
/ 

/ / 	Ao microscópio exibem textura intergranular, marcada principalmente pela a embléia 
/ 

de plagioclásio (45 a 55%), epidoto (15 a 20%), opacos (<10%) e em menor quan idade / 
quartzo (<5%) (Fotomicrografia 7.30), característicos de basaltos toleíticos. 

Fotomicrografia 7.11 a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x -
Basalto exibindo textura intergranular, com presença de epidoto, plagioclásio e 
minerais opacos. 
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Microscopicamente os plagioclásios apresentam-se em estruturas ripiformes, anedral e 

com tamanho variando de 0,2 a 0,5mm. Os epidotos são encontrados como pseudomorfos do 

plagioclásio. Esses minerais de alteração perfazem cerca de 20% da rocha. O quartzo é 

anedral, ocupando pequenos espaços entre os cristais maiores. Os opacos são representados 

por titano-magnetita e são encontrados por toda a lâmina entre os minerais maiores. 
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08. METAMORFISMO 

8.1 — Complexo São Nicolau 

Alguns litotipos que sofreram um metamorfismo regional exibem bandamento, 

normalmente paralelos à xistosidade, causado pela segregação de minerais, como no caso dos 

meta-anortositos que apresentam porções ricas em feldspato. O bandamento decorrente da 

segregação metamórfica é mais bem conhecido em rochas de alto grau que é característico 

dos gnaisses e uma feição frequente nos migmatitos da área de estudo. 

As rochas pertencentes ao complexo exibem um bandamento metamórfico bem 

desenvolvido, contendo ou não produtos de migmatização. Ocorrendo migmatização 

principalmente com a proximidade com as zonas de cisalhamentos dúcteis da porção mais a 

norte da área. 

A presença de pequenas corpos de anfibólitos intercaladas nos litotipos citados 

anteriormente, sugere que o Complexo foi afetado por um metamorfismo de fácies anfibolito 

alto (Fig. 8.1), caracterizado por uma acentuada migmatização e com temperaturas superiores 

a 650°C. A principal associação mineral e reação de hidratação estão na Tab. 8.1. 

Tabela 8.1 - Principal associação mineral e sua respectiva reação de hidratação no Complexo São Nicolau. 

Rocha Minerais Essenciais Minerais Acessórios e Secundários Reação de Hidratação 

Migmatitos PI + Qtz + Bio + Hb Mus + Ap + Zr + Opc + Cl + Ti Hb -) Bio 

Figura 8.1 - Diagrama P-T 
mostando os campos dos vários 
fácies metamórficos. 
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8.2 — Grupo Orós 

As rochas supracrustais, principalmente as metavulcânicas e metaplutônicas do Grupo 

Orós mostram uma associação metamórfica do fácies xisto verde a anfibolito de baixo grau, 

com as zonas de mais alto grau desenvolvendo-se junto às rochas graníticas intrusivas e zonas 

de cisalhamento de direção WNW-ESSE com sentido destral, contrastando portanto com o 

metamorfismo das rochas do embasamento São Nicolau (Fig. 8.2). 

As rochas metavulcânicas e metaplutônicas possuem associações minerais de baixa 

temperatura tais como clorita, sericita e epidoto, onde a clorita é o mineral dominante. Essas 

associações apontam condições mais brandas de metamorfismo, geradas provavelmente em 

fácie xisto verde intermediário em temperaturas entre 400 e 500°C para ambas as assembléias. 

Próximas as zonas de cisalhamento estas rochas encontram-se extremamentes milonitizadas. 

As principais associações minerais desses litotipos são vistos na Tab 8.2. 

Tabela 8.2 - Principais associações minerais presentes no complexo Orós. 

Rocha 
Minerais 
Essenciais 

Minerais Acessórios e 
Secundários 

Metatufos PI + Qtz MIq + Epi + Opc 
Metavulcânicas Ort + Qtz Cl + Opc + Se +Epi 
Metaplutônicas PI + Qtz + Bio Ap + Zr + Opc ± Cl ± H b ± Se 
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9. GEOLOGIA ESTRUTURAL 

9.1 — Introdução 

As principais feições que serão descritas nesse capítulo foram visualizadas e coletadas 

em campo e fazem parte de um comportamento deformacional no qual o arcabouço estrutural 

da região foi submetido. Foi possível destacar desta forma feições estruturais de caráter 

dúcteis e rúpteis. 

No relatório preliminar da Folha Pio-IX (SB.24-Y-A-VI) Projeto CPRIWIJFC, é 

sugerido que a área em estudo apresenta um caráter policíclico tendo suas feições dúcteis 

associadas aos ciclos orogenéticos Transamazônico e Brasiliano enquanto as feições rúpteis 

estão ligadas aos movimentos distensivos pós brasilianos. A principal feição dúctil encontrada 

na região é uma mega dobra de arrasto (drag fold) de extensão quilométrica com eixo sub-

vertical. Esta dobra foi formada durante o evento orogenético Brasiliano, a partir do 

funcionamento de duas zonas de cisalhamento destrais, Aivaba a norte, e Jordão a sul. (Fig. 

9.1). As megafalhas transcorrentes apresentam rejeito de aproximadamente 3Km, sendo 

bastante marcado ao observar as imagens de satelite, pela característica do relevo, onde os 

altos topográficos estão representados por sheets graníticos e metariolitos milonitizados. 

Após a compilação dos dados e posteriores análises e para um melhor entendimento, 

dividi a estrutural em duas feições básicas, e fundamentais: planares e lineares. As feições 

planares analisadas são as foliações, dobras, boudins, fraturas e falhas; e a segunda, as feições 

lineares será analisada as lineações de estiramento dos minerais. 
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Figura 9.1: Modelo digital de terreno, em perspectiva, com as feicçoes estruturais da mega dobra 

de arrasto, formada a partir do movimento transcorrente destral das zonas de cisalhamento Jordão 

a sul e Aivaba a norte. Imagem SRTM. (Datum WGS-84). 

9.2 — Feições Planares 

9.2.1 - Foliação 

9.2.1.1 — Deformação Dúctil no Complexo São Nicolau 

A foliação Sn é marcante no Complexo São Nicolau, que é caracterizado pela presença 

de migmatitos com a direção preferencial NNW-SSE e N-S. Seus mergulhos verticalizados 

variam de 80 a 90° e mergulham para SW e NW, respectivamente. Associada a esta foliação 

tem-se o desenvolvimento de bandamento metamórfico e dobras apertadas (Fig. 9.2). 
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Figura 9.2 — Diagrama a esquerda representa o diagrama de roseta para o Complexo São Nicolau da área, 

exibindo as direções prefrenciais da foliação para NW-SE (Sn) e a direita o diagrama com os plano para 

pólo, Diagrama de contorno do plano para pólo mostrando mergulhos para NE e SW. 30 medidas. 

9.1.1.2 — Deformação dúctil no Grupo Orós 

Nas rochas metavulcânicas e metaplutônicas, a foliação Sn é representada pela 

foliação milonítica, penetrativa apontada pelas orientações dos plagioclásios e dos feldspatos 

potássicos (Fig. 9.3). 

Figura 9.3 — Riolito milonitizado exibindo foliação Sn com direção N100/85NE. Ponto 
Pio-1048 (Coordenada: 319.795 N, 9.235.550 S) 
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As foliações Sn para essas associações litológicas da unidade vulcânica, que é 

caracterizada pela presença de metatufos e rio litos milonitizados, tem direção média NW-SE, 

com direções secundárias para N e NE, com mergulhos variando de 80 a 90° para NW 

mostrando este carater verticalizado mais intensificado com a proximidade das zonas de 

cisalhamento (Fig. 9.4). 

Figura 9.4: Diagrama da esquerda representa a roseta mostrando uma grande variação de 
direções, preferencialmente para NW-SE, essa variação é causada pelos dobramentos em 
escala regional. O diagrama da direita represneta o plano plotado para pólo. 26 medidas. 

Para as associações da unidade Mord, caracterizada pela presença de diques, sills e 

domos de riolito, associados aos álcalis feldspatos potássico, a foliação Sn se mostra com 

sentido preferencial NE-SW, verticalizada variando de 90° próximo aos cisalhamentos e em 

ate 80° para NW na porção mais central (Fig. 9.5). 
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Figura 9.5: Diagrama de roseta à esquerda, resultando em direção preferencial da unidade para NE-
SW e a direita, o diagrama ponto para pólo. 25 medidas. 

9.2.2 — Dobras 

Além da estrutura da mega dobra que a área em estudo recobre, as dobras menores na 

área são assimétricas e às vezes apertadas, por uma foliação pouco penetrativa (Sn-1) (Fig. 

9.6). São dobras originadas pelos movimentos das zonas de cisalhamento secundárias, 

apresentado-se com as mais diversas geometrias e com eixos e planos verticalizados em todas 

as unidades sendo mais apertadas nos migmatitos e meta-anortositos do Complexo São Nicolu 

e mais abertas nos ortognaisses porfiríticos do Grupo Orós, ou não. 
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Figura 9.6 — Afloramento onde exibe dobras apertadas nas proximidades da zona de 

cisalhamento transcorrente destral, apresentando eixo perpendicular ao esforço, com direção N-S. 

Ponto Pio-1033 (Coordenada: 328.659 N, 9.231.558S) 

9.2.3 — Boudin 

Trata-se de objetos alongados resultantes da extensão de uma camada que sofre uma 

diminuição progressiva em sua espessura causada pela diferença de competências entre as 

rochas. Nas rochas do Grupo Orós são encontrados boudins de fonação, caracterizando um 

evento de boudinagem em camadas homogênias. (Fig. 9.7). 
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Figura 9.7 — Visão do afloramente X/Z Contato do riolito milonitizado e porção mais 
gnaissíca, exibindo boudins da fonação, proximo ao Açude Cajazeiras. 

Os Meta-anortositos apresentam-se boudinados com sentidos que variam de 10Az a 

45Az e 70Az a 90Az dependendo das porções onde foram coletadas as medidas. Além de 

boudinados, os meta-anortositos exibem deformação e dobras apertadas, com eixos 

verticalizados. 

9.2.4 — Fraturas 

São caracterizadas pela presença de microfraturamentos que geralmente ocorrem 

associados a três familias de fraturas, sendo uma delas perpendicular ao Sn e com sentidos 

preferenciais para NE-SW e NW-SE (Fig. 9.8 e 9.9). Ocorrem em todas litologias, 

principalmente, e mais vísivel, em riolitos, ortognaisses porfiríticos e meta-tufos. 
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Figura 9.8 — Riolito milonitizado com planos de fraturas, Fi — 320Az, F2 — 200Az e F3 
60Az. Ponto Pio-1048 (Coordenada: 319.795 N, 9.235.550 S) 

Figura 9.9 — A esquerda diagrama de roseta e a direita diagrama ponto para pólo, com os 

planos preferenciais das fraturas no Complexo São Nicolau e Grupo Orós sendo 

evidenciados para direções NE-SW e NW-SE. 107 medidas. 
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9.2.5 — Falhas 

Segundo Landim (2000) a primeira fase de fraturas, as quais adquirem uma direção 

NW-SE corresponde a uma fase de falhamentos transcorrentes com sentido sinistrai que foi 

desenvolvido em um regime dúctil-frágil e apresentando rejeitos quilométricos a métricos, 

localizadas nas unidades do Complexo São Nicolau. 

Na área em particular, existem três falhamentos transcorrentes sinistrais que recortam 

as unidades do Complexo São Nicolau e parte das metavulcânicas do Grupo Orós, com 

direção variando de 335Az a 345Az com mergulho verticalizado. A nivel de afloramentos 

apresentam-se microfalhadas e estas sendo preenchido ou não por epidoto/hematita/ 

malaquita. (Figura 9.10 e 11). 

Figura 9.10 — Metatufo microfalhamento, com falhas de sentido sinistrai recortandoa 
folição Sn. Ponto Pio-452 (Coordenada: 315.844 N, 9.237.707 S). 
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Figura 9.11 — Mapa geológico estrutural simplificado da região, destacando as falhas transcorrentes 

sinistrais. 

9.3 — Feição Linear 

9.3.1 — Lineação 

A lineação de estiramento mineral (Ln) é marcante em todas as associações litológicas 

da área de estudo, podendo ser reconhecida nos quartzos, biotitas, anfibólios, plagioclásios e 

feldspatos potássicos estirados segunda a direção de Sn acompanhando os flancos da mega 

dobra da área. De maneira geral está horizontalizada com a proximidade das zonas de 

cisalhamento com mergulho variando de 90 a 85°. 

Figura 9.12 — Diagrama de contornos das 
linhas de lineações, com média dos planos 
dos pólos, mostrando lineações 
subhorizontais em um plano NW-SE. 4 
medidas. 
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10. GEOLOGIA ECONÔMICA 

10.1 — Introdução 

Na área estudada domina um quadro geológico pertencente ao sudoeste da Província 

Borborema que tem sido por mais de 20 anos alvo de prospecção e avaliação de ocorrências 

de ferro e cobre por diversas companhias de mineração, tanto nacional quanto internacional. 

Em meados da década de 90, a companhia Western Mining Corporation-WMC 

delimitou na região entre os municípios de Fronteiras e Pio-IX, onde se enquadra a área deste 

trabalho, importantes ocorrências de brechas quartzo-hematíticas, portadoras de cobre e ferro, 

hospedadas em granitos pós-brasilianos, em ortognaisses e rochas metavulcânicas ácidas do 

Grupo Orós. No entanto o projeto foi abortado e sem nenhum estudo de avaliação sobre a 

potencialidade das ocorrências ferríferas e cupríferas. 

Com relação a indústria das rochas ornamentais, a região se mostra com grande 

potencial, com presença da Granistone S/A na lavra dos mármores e calcissilicaticas na 

localidade de Quixaba, que ocorrem fora da área deste relatório, mais estão próximos, na 

porção sudeste. 

Ainda na área da construção civil, na região se encontra a Itapissuma S/A, do Grupo 

João Santos, na produção do cimento portland. 

Neste trabalho, realizando um levantamento geológico de semi-detalhe tentamos 

reativar o interesse a prospecção e abrir caminho para novas avaliações e tentar estabelecer 

realmente a importancia das ocorrências dos minerais minérios na região. 

10.2 — Alterações Hidrotermais associadas às mineralizações 

Segundo Thompson & Thompson (1996), as alterações hidrotermais são modificações 

que ocorrem numa determinada rocha, devido à interação de um fluido tipicamente dominado 

por água em temperafuras, que variam de baixas (<100°C) a elevadas (>500°C). Essa 

interação propicia a conversão de uma assembléia mineral inicial em um novo conjunto de 

minerais mais estáveis sob as condições de temperatura, pressão e, principalmente 

composição do fluido (Rose & Burt, 1979). Segundo estes autores, muitas variáveis afetam a 
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mineralogia da alteração hidrotermal, principalmente as relacionadas à constituição 

mineralógica da rocha original, à composição química, ao pH e )02 do fluido hidrotermal, à 

relação fluido/rocha, além da temperatura e pressão. 

Na área de estudo as alterações hidrotermais são marcadas principalmente pela 

mudanças na textura, cor, composição mineralógica e química das rochas hospedeiras e se 

desenvolvendo de maneira canalizada e/ou pervasiva. 

Em Jardim, onde se tem a porção mais superior da alteração, basicamente esta 

sustentada pelo Morro do Jardim, com litotipos brechados representados por granitos de 

coloração cinza-clara, granulação fina à média, isotrópicos e levemente orientados. Já em 

Croatá, as alterações são vista em um perfil E-W de aproximadamente 1.000m por 300m na 

parte central, onde se exibe o processo de hematitização em forma de um dique. Estas 

alterações tem suas exposições aflorantes em lajedos, cortes de estrada e/ou em blocos rolados 

na superfície ou em leitos de rios e riachos. 

Em campo foi possível observar vários tipos de alterações dentre elas a potássica, 

propflica, sulfetada, hematitíca e hidrolítica, que as cito logo abaixo. 

10.2.1 — Alteração Potássica 

É caracterizada pela neoformação do feldspato potássico que ocorre disseminado e em 

faixas e/ou veios e representa o estágio inicial da alteração hidrotermal junto às rochas 

graníticas em que se associa a minerais opacos exibindo leve magnetismo. 

Ao microscópio, (Fotomicrografia 10.1a e b) o álcali-feldspato granito apresenta 

granulação média a grossa, exibindo textura hipiomórfica-inequigranular e mineralogicamente 

composta de feldspato potássico (50 a 60%), quartzo (20 a 30%) e plagioclásio (<10%). 

Como acessórios tem-se minerais opacos (hematita e/ou magnetita) (< 5%) e sericita. 
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Figura 10.1a— Alteração potássica marcada por veios irregulares de feldspato potássico, 

acompanhado em parte de dessilificação. Figura 10.1b—Nível da alteração em detalhe. Ponto Pio-

444 (Coordenada: 528.074 N, 9.235.214 S) 

O feldspato potássico é o ortoclásio e em geral está pertitizado, onde exibe também 

estruturas em chamas e mimerquitização. Os feldspatos estão parcialmente alterados para 

sericita. Os quartzos se encontram alongados seguindo a direção preferencial da deformação, 

exibindo recristalização em subgrãos e extinção ondulante característica. As biotitas 

formaram-se durante o hidrotermalismo potássico, sendo um dos minerais diagnósticos e mais 

frequentes na zona potássica e seus cristais são neoformados, provavelmente produto de 

alteração das hornblendas. Seu pleocroísmo é acastanhado e sempre exibe muitas inclusões, 

principalmente de quartzo. Também foi possível visualizar cristais de hematitas intercrescidas 

e agregados de microclina (microclinização) (Figs. 10.1a e b). 

Fotomicrografia 10.1a (nicóis descruzados) e b (nicóis cruzados), objetiva de 4x —
Álcali-feldspato Granito, exibindo biotita neoformada e orientação dos quartzos 
exibindo um leve estiramento. 
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10.2.2 — Alteração Propílica 

É marcada, sobretudo pela epidotização dos feldspatos que ocorre disseminada e em 

veios e reflete um estágio mais avançado da alteração. Desenvolve-se principalmente nas 

rochas graníticas da localidade de Croatá, mas pode ser encontrada também junto às rochas 

afetadas pela tectônica dúctil-frágil e frágil da região de Jardim e em grande parte da área em 

estudo (Fig. 10.2a e b). 

Na fotomicrografia, observamos as vênulas preenchidas por epídoto e veios de 

hematita recortando esses veios. A textura é do tipo hipidiomórfica-inequigranular e 

mineralogicamente é possível identificar feldspato potássico (50 a 60%), quartzo (20 a 30%), 

epidoto ( 15 a 20%), plagioclásio (< 10%) e opacos (<5%). (Fotomicrografla 10.2a e b). 

Figura 10.2a e b — Alteração propílica marcada por epidotização que ocorre disseminada e em veios, 
ao longo de fraturas em quase todos os litotipos da região da área estudada. Ponto Pio-450 
(Coordenada: 328.490 N, 9.235.269 S). 

Fotomicrografia 10.2a (Nicóis descruzados) e b (Nicóis cruzados), objetiva de 4x —
Veios de epidoto com pequena espessura exibindo duas direções em meio a matriz 
granítica. Notar canto superior os veios de epidotorecortado por veio de hematita. 
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10.2.3 — Alteração de Sulfetação 

A sulfetação é composta principalmente por pirita que ocorre disseminada e em veios 

milimétricos a centimétricos, associados ou não a quartzo em padrões irregulares do tipo 

stockworks, junto a brechas graníticas feldspáticas localizadas preferencialmente em Croatá 

(Fig. 10.3a e b). Ocupa uma superfície em torno de 1.500m2, mas podendo se estender, uma 

vez que não se tem sua configuração em sub-superficie e se achar encoberta por uma 

vegetação fechada. Encontra-se recortada por fraturas preenchidas por hematita. 

Nas proximidades da zona de cisalhamento dúctil-frágil de direção NE-SW, na 

localidade de Valério que esta distante pouco mais de llçm da ocorrência de Croatá, em um 

alto topográfico exibindo afloramento do tipo lajedo, foi possível identificar uma rocha 

felsitica brechada silicosa, cimentanda por quartzo e sulfeto (pirita) em meio aos álcali-

feldspatos granitos recortados por veios de hematita. Os cristais de pirita ocorrem 

normalmente em forma euédrica, alguns microfraturados, cujas são preenchidas por mica 

potássica (biotita e/ou muscovita) neoformada e muscovita neoformada exibindo 

birrefringência alta. (Fig. 10.4 e Microfotografia 10.3a e b). 

Figura 10.3a - Brecha granítica hidrotermalizada associada a fraturamento hidráulico. Figura 10.3b —
Notar os clastos graníticos impregnados por sulfetos (pirita) recortado por fraturas irregulares. Ponto 
Pio-442 (Coordenada: 328.079 N, 9.235.207 S). 
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Figura 10.4 — Brecha felsítica silicosa 
impregnada de pirita, sendo recortanda por 
veio de hematita na localidade de Valério. 
Ponto Pio-1034 (Coordenada: 328.260 N, 
9.230.925 S) 
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Fotomicrografia 10.3a (Nicóis descruzados) e b (Nicóis cruzados) objetiva de 20x —
Cristal de pirita, idiomórfico, microfraurado, preenchido por biotita neoformada. 

Em lâmina verifica-se os clastos de álcali-feldspato granito, cimentado e/ou recortado 

por fraturas irregulares preenchidas por hematita, cuja espessura varia de 2cm (escala 

macroscópica) até 0,5mm (escala microscópica). (Fotomicrografia 10.4a e b) 

Fotomicrografia 10.4a (Nicóis descruzados) e b (Nicóis cruzados), objetiva de 4x - Veios hematíticos 
recortando o álcali-feldspato granito. Notar presença de sulfetos (pirita) em formas cúbicas e 
bipirâmidais dispersas em toda a lâmina. 
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10.2.4 — Alteração Hematítica 

Representando uma das principais fases e também a mais tardia, ela se superpõe as 

demais fases de alterações anteriores e se desenvolve principalmente junto as brechas ao 

longo de falha sinistrai de direção NW-SE que intercepta o álcali-feldspato granito de Jardim 

e ao longo da zona de cisalhamento dúctil-frágil de direção NE-SW que ocorre paralela a 

superficie axial da mega dobra da área em estudo. No caso de Croatá, a zona brechada, que é 

impregnada de pirita disseminada associada e/ou acompanhada de microvenulações de óxido 

de ferro e quartzo em stockworks, grada lateralmente para uma brecha hematítica maciça, 

similar a um filão, com espessura da ordem de 20m e comprimento em torno de 300m. (Figs. 

10.5a e b, 10.6 e 10.7a e b). 

Figura 10.5a e b — Detalhe da brecha hematítica filoneana, marcada por clastos de granitos 
cimentados por hematita. Ponto Pio-442 (Coordenada: 327.673 N, 9.235.185 S). 

Figura 10.6 — Detalhe de como estas brechas são extremamente 
alteradas com padrão do tipo stockwork na região de Croatá. 
Ponto Pio-442 (Coordenada: 327.673 N, 9.235.185 S). 
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Figura 10.7a e b — Brecha hematítica similar a filão representando um dos estágios mais evoluídos 
das alterações hidrotermais. Ponto Pio-442 (Coordenada: 327.673 N, 9.235.185 S). 

10.2.5 — Alteração Hidrolítica 

É caracterizada pela existência de brechas hematítica-sericíticas e representa o estágio 

mais evoluído das alterações hidrotermais que se desenvolvem principalmente junto as rochas 

graníticas brechadas que sustentam praticamente todo o Morro do Jardim e se desenvolve ao 

longo da falha sinistral ja dita anteriormente (Fig. 10.8). O granito apresenta, colocaração 

cinza-clara e bastante alterado hidrotermalmente e a presença de boxworks de pirita oxidada. 

Figura 10.8 — Vista panorâmica do Morro do Jardim, que é sustentado por brechas hematíticas sericíticas e 
que corresponde a um dos pontos com maior cota da área. 
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Figura 10.9a — Bloco de brecha hematítico-sericítico na porção mais central do Morro do Jardim 
exibindo com coloração cinza-clara, bastante alterado hidrotermalmente. Figura 10.9b — Detalhe 
dos boxworks de sulfetos que exibem cor escura devido a ação da alteração o intemperismo. Ponto 
Pio-IX 1025 (Coordenada: 324.546 N, 9.239.799 S) 

10.3 — Gênese das ocorrências de ferro hidrotermais no mundo e em Pio-IX 

Como pode ser observado existem várias feições destas ocorrências de ferro em Pio-

IX que são comuns a de depósitos da classe óxido Fe-Cu-A ou depósitos tipo IOCG, como 

são conhecidos em geral e correspondem a uma classe relativamente nova de depósitos 

minerais. 

Um exemplo deste tipo de classe de depósito é o depósito de classe mundial Olimpic 

Dam, sul da Austrália, que é constituído de corpos mineralizados em escala regional, quase 

que unicamente composto de rochas hematitizadas, com importantes teores de Cu, U, baixos 

teores de Au e Ag e teores de Terras Raras acima do background, apresentando reservas da 

ordem de 2 bilhões de toneladas. Este megadepósito está associado a rochas graníticas e 

vulcânicas brechadas, formados em ambientes extensionais. 

A maioria dos depósitos dessa classe exibe feições típicas de alterações hidrotermais 

que se mostram em parte formada assim: sódica nos níveis mais profundos, potássica nos 

níveis intermediários e magnetítica—hematitizado e hidrolítica na porção superior. 

Hitzman et al. (1992) e, posteriormente Hizman, (2000) e Willians et al. (2005) 

sistematizaram as principais características desses depósitos segundo: 

• Idade — A maior parte data do Paleoproterozóico e Mesoproterozóico com 

idades entre 1.1 a 1.8Ga, e segundo novas descobertas, podem estar 
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relacionados ao Fanerozóico, bem como ao Arqueano Superior (e.g. Willians 

et al. 2005); 

• Ambiente Tectônico — Varia de bacias de colapso orogênico intracontinental à 

crosta continental rifteada e ambiente extensionais ao longo de margens 

continentais em zonas de subducção ou de arco vulcânico; 

• Controle estrutural — Grande parte dos depósitos estão localizados ao longo de 

falhas de alto e baixo ângulo; 

• Associação litológica — Possuem grande atividade ígnea, alto fluxo de calor e 

rochas encaixantes de composição variada relativamente oxidadas; 

• Mineralogia — Os óxidos de ferro são os minerais minérios dominantes, com 

ocorrências menores de sulfetos de ferro-cobre, podendo conter ainda uma 

associação de metais menores como: Au, U, Ag, Mo, Co, As e Zn, bem como 

concentrações de REEs e carbonato, Ba, P ou F (e.g. Hitzman, 2000); 

• Alterações — As rochas hospedeiras são fortemente alteradas hidrotermalmente 

(Fig. 10.10); 

• Composição do fluido mineralizante — Existem dois tipos: fluidos magmáticos 

hipersalinos e os fluidos de moderada salinidade. A precipitação dos elementos 

é favorecida pela combinação da diminuição da temperatura e pressão, da 

ebulição, mudança de pH e 102, e reações com as rochas encaixantes. (e.g. 

Hitzman et al., 1992; Haynes et al., 1995). 

Alteração Sericiticaisilicica 
Brecha de hematfta-sencitaiquartzo 

Paleosuperticie 

Figura 10.10 - Principais tipos de alteração hidrotermal associada a depósitos do tipo IOCG 
(reproduzida e modificada de Skirrow, 2005). 
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Com base no que foi exposto, podemos então chegar a algumas conclusões sobre as 

feições observadas permitindo traçar pararelos entre as ocorrências estudadas com as dos 

depósitos do dipo IOCG: 

• O ambiente geológico das rochas encaixantes, correspondendo a sequência 

metavulcano-sedimentar, é característica de um ambiente intracontinental, 

cujas rochas metavulcânicas são bimodais com rochas metassedimentares 

desenvolvendo-se em ambiente extensional com forte contribuição marinha; 

• Na área as ocorrências do Morro do Jardim e Croatá estão relacionadas aos 

granitos tardi-tectônico, mais precisamente os álcali-feldspato granito, ricos em 

álcalis e pobres em ferromagnesianos controlados e/ou afetados por zonas de 

cisalhamento, onde o conjunto vulcano-sedimentar é recortado em parte por 

plutons granitóides tardi-tectônicos; 

• As duas ocorrências com nítido controle estrutural. A ocorrência de Croatá é 

caracterizada por uma zona de cisalhamento com sentido destral, dúctil-frágil e 

com direção NE-SW ocorrendo paralelamente a superfície axial da mega dobra 

da porção leste da área. A do Morro do Jardim, está associada a uma falha 

sinistral de direção NW-SE. (Fig. 10.11). 

o A ocorrência é venulada, em forma de brecha e corpos tabulares; 

• A quantidade abundante de minerais de Fe, em especial hematita em veios, em 

brechas e em stockworks, com sulfetos (basicamente pirita) subordinados; 

e E por fim, as alterações hidrotermais são bem marcadas nas rochas 

hospedeiras, entre as quais: potássica, propilica, sulfetada, hematitica e 

hidrolítica. 

Como pode ser observado, essas ocorrências se assemelham em grande parte aos 

depósitos da classe óxido Fe-Cu-Au ou IOCG, entretanto, diferenciam-se desses por exibirem 

a fase de sulfetação anterior a fase de hematitização. Isso pode indicar uma fonte enriquecida 

em sulfetos, característica de sulfetos hidrotermais de alta temperatura, cuja extensão tanto 

lateral e em profundidade é ainda desconhecida. 
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Figura 10.11 — Imagem Geocover fornecida pela CPRM ao projeto Pio-IX, realçando a megadobra da 
região centro sul de Pio-IX, realçando a área de estudo e as duas feições estruturais importantes na 
formação das alterações e mineralizaçãos. E: 1:150.000 
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11. EVOLUÇÃO GEOLÓGICA 

11.1 — Pré-Cambriano 

Dados geocronológicos obtidos por Landim (2000), pelo método U/Pb em zircão em 

gnaisses do embasamento do Complexo São Nicolau, indicam idades de 2152 ± 4Ma, para o 

início de sua formação. Essas rochas são contemporâneas ao Ciclo Transamazônico (2,3 -

1,9Ga), que na área repercutiu na formação de arcos magmáticos, sucedido por uma 

plataforma estável de composição cálcio-alcalina. 

Nesse ambiente há um acréscimo de plutonismo e diques básicos, além do 

desenvolvimento de associações sedimentares que foram metamorfizadas em fácies anfibolito 

alto. O resultado disso é formação ortognaisses de composição granodiorítica a tonalitica, 

rochas básicas migmatizadas e anfibolitos encontradas no embasamento. 

Após o processo da colagem transamazônica verifica-se um processo de tafrogênese 

na parte foral do Paleoproterozóico (1,8 - 1,6Ga), que desenvolveu diques de composição 

máfica e ultramáfica que se posicionam por todo o embasamento, precedendo o rifle Orós. 

Com o colapso dessa cadeia transamazônica é desenvolvida depressões tectônicas 

similares a rifles ou não, que foram preenchidas por sedimentos terrígenos finos maturos, 

acompanhada por uma importante sedimentação carbonática. Essas sequências foram 

posteriormente recortadas por rochas vulcânicas ácidas e básicas. Landim (2000) indica 

idades de 1729 ± 52Ma para essas rochas vulcânicas, formadas em um ambiente subaquoso. 

11.2 — Brasiliano 

No Brasiliano (700-450Ma) (e.g. Brito Neves 1999) é caracterizado pelo encerramento 

do rifle Orós e ocorrência de metamorfismo nas rochas dessa sequência em fácies xisto verde 

a anfibolito, as de mais alto grau desenvolvidas próximas as zonas de cisalhamento, enquanto 

que nas rochas do Complexo Nicolau há o desenvolvimento de um expressivo processo de 

hidratação, indicando um retrometamorfismo em condições de fácies xisto verde. 

Nesse evento tem-se a formação das zonas de cisalhamentos, desenvolvidas nas 

interfaces de rochas de diferentes competências, exibindo características estruturais como: 

lineações sub-horizontais e indicadores cinemáticos, característicos de uma tectônica 

Cap. 11 — Evolução 	 89 



CARVALHO. L R. B. 

MAPEAMENTO GEOLOGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRAFICA DAS BRECHAS BIDROTERMALIZADAS 

RICAS EM OXIDO DE FERRO E SULFETO DA LOCALIDADE DE CROATA - PIO IX - PI 

transcorrente e/ou transpressiva destral. As mesmas zonas no decorrer do Brasiliano 

formariam os grandes dobramentos (drags folds) encontrados na área de estudo. 

As últimas manifestações do Brasiliano no Pré-Cambriano correspondem à formação 

de boudins, marcando condições mais brandas de temperatura, em um regime de transição 

dúctil-frágil além do posicionamento de alguns granitos alcalinos originados de magmas 

oxidados com pouca ou nenhuma deformação. 

11.3 — Paleozóico 

A Era Paleozóica é marcada inicialmente por um expressivo processo de tafrogênese 

de idade cambro-ordoviciana, relacionada a uma grande reorganização de massas litosféricas 

continentais e oceânicas em toda terra. 

No Mesozóico há a formação de grandes zonas de fraturas de direção NE-SW, 

originadas a partir da abertura do oceano atlântico. Essas rochas básicas são muito similares 

aos diques Ceará-Mirim, do qual mostram uma estruturação E-W na região do Rio Grande do 

Norte, adquirindo uma direção NE-SW na região do Ceará. Esta mudança de direção estaria 

relacionada às rotações dos continentes durante a abertura do Oceano Atlântico. 

Cap. 11 — Evolução 	 90 



CARVALHO. L. R B. 

MAPEAWNTO GEOLOGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRAFICA DAS BRECHAS HIDROTERMALIZADAS 

RICAS EM ÓXIDO DE FERRO E SULFETO DA LOCALIDADE DE CROATÁ - PIO - PI 

12 — CONCLUSÕES 

A área da pesquisa faz parte do projeto Mapeamento Geológico da Folha Pio-IX 

(SB.24-Y-A-VI) - CPRM/UFC e o mapeamento Geológico em escala 1:25.000 permitiu 

identificar um dos arcabouços geológicos e estruturais dos mais complexos, ao mesmo tempo 

bastante importante do ponto de vista metalogenético, sobretudo com potencial para depósitos 

do tipo IOCG que estão intimamente associados as brechas hidrotermalizadas das localidades 

de Jardim e Croatá, onde foi possível identificar complexos níveis de alterações hidrotermais 

bem característicos destes tipos de depósitos. 

Do ponto de vista litoestratigráfico foi possível um melhor conhecimento e 

delimitação das unidades pré-cambrianas, marcado principalmente pela melhor 

compartimentação do Complexo São Nicolau com predominância de migmatitos e litotipos 

boudinados de meta-anortositos, e pela individualização de novas unidades e associações 

litológicas para o Grupo Orós como meta tufos, riolitos milonitizados, milonitos e 

ortognaisses porfiríticos. São reconhecidas agora da base para o topos as seguintes Unidades: 

Complexo São Nicolau, Grupo Orós, Granitos Tardi-tectônicos e os Diques Básicos. 

Foi identificado que boa parte do Complexo São Nicolau, antes mapeado pela CPRM, 

correspondia aos litotipos do Grupo Orós. Foram identificados corpos meta-anortosíticos 

extremamentes deformados com segregação biotítica e anfibolítica que ocorre de maneira 

boudinada em contato com os metariolitos do Grupo Orós e os migmatitos do Complexo São 

Nicolau ocorrendo em aproximadamente 25% da área. 

O Grupo Orós foi identificado principalmente pela presença de uma sequência meta 

plutono-vulcânica com a presença de metatufos, metariolitos milonitizados e ortognaisses 

extremamente cizalhados, antes caracterizado pela CPRM como Complexo São Nicolau e 

passaram a corresponder a mais de 50% da área. 
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Os granitos pós-tectônicos também foram compartimentados e correspondem as 

principais rochas alteradas pelo hidrotermalismo, sendo hospedeiras das mineralizações e em 

toda sua área de ocorrência exibe mega e micro fraturamentos/falhamentos preenchidos ou 

não por epidoto e/ou hematita/sulfeto (pirita). Correspondem agora a aproximadamente 25% 

da área de estudo. Ainda não sendo possível delimitar o contato deste litotipo na sua porção 

sul, pela dificuldade no acesso, tendo seu contato inferido juntamente a zona de cisalhamento 

E-W. 

O minério de ferro, sendo um dos commodities mais valorizados dos últimos tempos, 

vem sendo alvo de vários países, principalmente a China, que buscam novas reservas para 

produção dos mais diversos materiais industriais. O surgimento de novas ocorrências com 

volume considerável, vias de acesso e transporte para escoar a produção, são fatores que 

beneficiam a exploração e na área de estudo este fatores são correspondidos. Entretanto o teor 

do minério, tamanho da mineralização ainda são carentes. 
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