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RESUMO 

A área de pesquisa está localizada no Domínio Ceará Central, Província Borborema. O 

mapeamento foi realizado na escala de 1:25.00 em uma área que abrange cerca de 36Km2 a 

noroeste do município de Solonopóle, sertão central do Estado do Ceará. A região é 

composta por litótipos que estão posicionadas desde o Paleoproterozóico (embasamento 

migmatítico, metatexito e diatexito), passando para o Neoproterozóico (tonalito, granitos do 

tipo S), pelo Fanerozóico representado por pegmatitos alojados no decorrer do Paleozóico, e 

por fim, pelas coberturas colúvio-aluvionares do Cenozóico. Estruturalmente os litotipos 

mapeados, apresentam foliação regional (Sn), marcante no complexo migmatítico pesquisado 

(Complexo Acopiara), com direção preferencial N-S e mergulhos variando de 20° a 82° para 

oeste. Um bandamento anterior (Sn-1) pode estar associado à migmatização. Pelo efeito do 

dobramento de Sn-1, podem ser identificadas dobras com superfície axial vertical e eixos 

horizontais. Em outras situações onde a deformação é mais acentuada, sobretudo nas 

proximidades de zonas de cisalhamento, as dobras são fechadas, isoclinais com indicadores 

do sentido de movimentação e nestes casos o eixo de dobra se dispõe em atitude vertical. Em 

termos petrográficos os litotipos que fazem parte do embasamento migmatítico correspondem 

a metatexito, diatexito e rochas não deformadas classificadas como tonalito e monzogranito a 

duas micas. A partir dos estudos petrográficos e das associações minerais metamórficas pode-

se afirmar que o metamorfismo presente na área ocorreu em condições de Fácies Anfibolito 

Alto com processo de anatexia envolvido. 
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Palavras-chave: Foliação Regional; Complexo Migmatítico; Fácies Anfibolito. 



ABSTRACT 

The research area is located in Ceará Central Domain, Borborema Province. The mapping was 

done on the scale of 1:25:00 in an area covering about 36Km2  northwest of the Solonopóle 

City, State of Ceará. The region is composed of lithotypes that are positioned from the 

Paleoproterozoic ( migmatitic basement , metatexito and diatexito ), Neoproterozoic (tonante 

, granite type S ), Phanerozoic represented by pegmatites hosted during the Paleozoic, and 

fmally, by colluvial - anuviai covers the Cenozoic. The deformational structures observed 

result in regional foliation (Sn), striking in migmatitic complex researched (Acopiara 

Complex) with preferred direction N-S and dips from 20° to 82° west. A previous banding 

(Sr, _ 1) may be associated with migmatization. For the purpose of folding Sn  _1  can be identified 

folds with vertical and horizontal shafts axial surface. In other situations where the 

deformation is more pronounced, particularly near of the shear zones , the folds are closed 

with isoclines indicators of the direction of movement and in these cases it has bending axis in 

a vertical attitude. Petrographically, lithotipes forming part of migmatitic basement match 

metatexites, diatexites and not deformed rocks classified as tonantes and monzogranites the 

two mica. From the analysis of metamorphic mineral assemblages and petrography can be 

said that this area metamorphism took place under conditions of high amphibolite facies 

where also anatexis process was involved. 

ix 

Keywords: Regional Foliation; Migmatitic Complex; Amphibolite Facies. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa cumprir as normas da Universidade Federal do Ceará junto ao 

Curso de Graduação em Geologia do Departamento de Geologia, no qual se faz necessário 

finalizar a disciplina Relatório de Graduação para conclusão do referido curso e obtenção do 

título de Geólogo. 

Este relatório traduz os resultados obtidos no levantamento geológico de uma área 

situada no município de Solonópole, na porção centro-leste do Estado do Ceará, no qual 

foram estudados diversos litotipos aflorantes da região. 

Os resultados dos estudos regionais e locais envolvendo granitos, migmatitos e 

pegmatitos, inseridos no Domínio Ceará Central da Província Borborema, possibilitaram 

agregar conhecimento aos estudos existentes na região, resultando no estabelecimento de 

relações entre as unidades, constituindo assim uma proposta evolutiva da geologia da região. 

A ocorrência de pegmatitos na área é uma motivação a mais para o trabalho, visto que 

os pegmatitos da Província Borborema são mundialmente conhecidos desde a II Guerra 

Mundial por representarem uma das principais fontes de recursos minerais com aplicação 

industrial na região nordeste do Brasil. Os pegmatitos existentes no segmento crustal são 

importantes produtores de minerais de tântalo, nióbio, estanho, berilo e litio e minerais 

industriais como feldspatos e micas, além de minerais gemológicos (Marques, 1992). 

1.1. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho constou da realização de mapeamento geológico em 

escala de 1:25.000 de uma área com 36 km2  de extensão, situada no município de 

Solonópole/CE. 

Os objetivos específicos correspondem a: 

i.Estabelecer entre os litotipos presentes na região, suas características mineralógicas, 

petrográficas, e grau de metamorfismo; 

ii. 	Caracterizar as distintas unidades litoestratigraficas e suas relações de contatos; 
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iii. Reconhecer as principais feições tectônicas e; 

iv. Estabelecer uma história evolutiva (geológica) para a região. 

1.2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A área de pesquisa encontra-se no município de Solonópole, localiza na macrorregião 

do Sertão Central do Estado do Ceará, distando 272 km a sul da cidade de Fortaleza, capital 

do estado. 

O acesso à região pode ser efetuado através da BR-116, seguindo até o "Triângulo de 

Quixadá" (encontro das BR-116 e BR-122), a partir do qual se segue na CE-013, até a cidade 

de Quixadá, toma-se a rodovia CE-021 até a altura do quilômetro 11 onde se encontra o 

entroncamento com a CE-113, que dá acesso à cidade de Banabuiú, segue-se pela a rodovia 

Padre Cícero (CE-113), a qual dá acesso a Solonópole, que se percorrendo mais 5 Km 

encontra-se o limite sul da área. (Figura 1.1). 

O mapeamento da área teve como base as folhas da SUDENE de Senador Pompeu (SB-

24-X-D—VI) e de Jaguaretama (SB-24-X-C-IV), cujos vértices da área em apreço possuem as 

seguintes coordenadas (Tabela 01): 

Tabela 1— Coordenadas em UTM da área de pesquisa. 

Vértices Coordenadas (UTM) 

1 489.000mE / 9.375.000mN 

2 501.000mE / 9.375.000mN 

3 501.000mE / 9.372.000mN 

4 489.000mE / 9.372.000mN 
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Figura 1.1 — Mapa de localização e vias de acesso à área pesquisado. 
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1.3. METODOLOGIA 

A metodologia seguida, quando da elaboração deste trabalho, obedeceu a 3 etapas, as 

quais se desenvolveram segundo a sequência: 

1.3.1. Etapa Pré-Campo 

Esta fase de trabalho compreendeu pesquisas bibliográficas sobre a área estudada e o 

tema abordado. Foram utilizados para consulta artigos em periódicos diversos, teses de 

doutorado, dissertações de mestrado e monografias de graduação desenvolvidas na região. 

Como base cartográfica, conforme salientado anteriormente, foram utilizadas as cartas 

topográficas da SUDENE (Folha SB-24-X-D—VI e SB-24-X-C-IV) e EMBRAPA, além de 

mapas geológicos de estudos prévios da área. A compilação destes dados permitiu, através do 

software ArcGIS 9.3, confeccionar o mapa base da área na escala de 1:25.000, contando 

também com o auxilio da interpretação de fotografias aéreas (cedidas pela CPRM). A partir 

de imagens SRTM e LANDSAT 5 e 7, com a ajuda do software ENVI 4.8, foram 

confeccionados modelos digitais e composições RGB do local de estudo, visando encontrar 

possíveis anomalias e estruturas a serem analisadas na etapa de campo. 

1.3.2. Etapa De Campo 

Através do levantamento em afloramentos, utilizando GPS, esta etapa procedeu com 

perfis perpendiculares a possíveis contatos e estruturas geológicas como lineamentos, diques, 

dobramentos e estruturas diversas entre as litologias existentes na região e sua mineralogia. 

Foram descritas as características macroscópicas das rochas, na tentativa de individualizar 

suas relações de contato, mineralogia, texturas e estruturas. Foram 15 dias de campos e 

coletadas 50 amostras para análises petrográficas na etapa posterior. 

1.3.3. Etapa Pós-Campo 

A partir da preparação das amostras coletadas em campo, foram confeccionadas seções 

delgadas pelo Laboratório de Laminação da Universidade Estadual de São Paulo — Campus 

Rio Claro (UNESP — Rio Claro). Os estudos petrográficos foram realizados em detalhe em 11 

seções delgadas e 3 delgadas polidas, com o auxílio dos microscópios petrográficos do 

Laboratório de Microscópia do DEGEO-UFC. As medições que foram efetuadas no sistema 



5 

Ciar (sentido mergulho/intensidade mergulho), com o recurso ao aplicativo OpenStereo 

avaliou-se as respectivas variações. 

A integração das informações cartográficas, petrográficas, estruturais e de relações 

litoestratigraficas obtidas em campo e laboratório, permitiram a confecção de um mapa 

geológico (Anexo 2), cuja interpretação do mesmo e do conjunto de resultados obtidos foi 

organizada sob a forma da monografia ora apresentada. 
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CAPÍTULO 2 

2. SÍNTESE DA GEOLOGIA REGIONAL 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo avaliou-se o quadro geológico regional, considerando aspectos 

litoestratigráficos, estruturais, geocronológicos, metamórficos e a evolução da região. 

2.2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A geologia da área de pesquisa enquadra-se na Província Borborema (PB), nordeste do 

Brasil (Almeida et al., 1977) (Figura 2.1). Os terrenos que constituem a PB apresentam idades 

que variam do Arqueano ao Paleoproterozóico, é composta por rochas de idade pré-

cambriana, com estrutura atual desenvolvida no final do Neoproterozóico (ca. 600Ma), tendo 

sido submetidos ao longo de sua evolução a, diversos eventos geológicos(Schobbenhaus & 

Campos 1984). 

Setor Transversal 

Figura 2.1 — Sistema Orogênico Borborema, evidenciando as ZC Pernambuco e Patos 

(traços maiores em preto), separando os três setores (setentrional, transversal e meridional). 

Os traços menores (em azul) separam os domínios. Os nomes dos domínios estão indicados 

em azul e vermelho; as designações das zonas de cisalhamento, em verde. (Modif. de 

Delgado et al. 2003 e Silva 2006). 
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A estruturação atual desta província foi adquirida ao final do Neproterozóico (ca. 600 

Ma), durante a colisão continental Brasiliana/Pan-Africana caracterizada por intenso 

magmatismo granítico e pela formação de extensas zonas de cisalhamento transcorrentes, 

onde as maiores Sobral/Pedro II, Senador Pompeu, Patos e Pernambuco, servem como limites 

de domínios. Tal estruturação está relacionada à colisão que envolveu os Crátons Oeste 

Africano/São Luiz e São Francisco/Congo, resultando na amalgamação final do 

paleocontinente Gondwana Ocidental (Arthaud 2005). 

A Província Borborema, a seu turno, delimita três Subprovíncias: Borborema 

Setentrional, Zona Transversal e Borborema Meridional. É subdividida em cinco domínios 

reconhecidos por Arthaud et al. (1998), a saber: Domínio NW do Ceará, também chamado 

Domínio Médio Coreaú (DMC); Domínio Ceará Central (CC); Domínio Orós-Jaguaribe 

(DOJ); Domínio Granjeiro (DG); e Domínio Piancó-Alto Brígida (DPAB). (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Principais Domínios Geotectônicos do Ceará, de Arthaud et. al. (1998), 

modificado, e superposto ao mapa geológico do Estado do Ceará, 1:500.000 Cavalcante et. 

al., 2003. 

2.3. DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL 

O Domínio Ceará Central (DCC) é a mais extensa unidade geotectônica da região 

central da Província Borborema, com 80.000 Km2, limitado estruturalmente a NW pela Zona 

de Cisalhamento Sobral-Pedro II (Lineamentos Transbrasilianos no Estado do Ceará) que 

contém a Bacia do Jaíbaras, a SE pela Zona de Cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP) e a 
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SW-W é recoberto pelos sedimentos da Bacia do Parnaíba e a N pelas Rochas Sedimentares 

do Grupo Barreiras (Arthaud et al, 1998). 

O DCC corresponde a um terreno associado a foliações de baixo ângulo e 

metamorfismo de alto grau, geralmente anfibolito alto, ocorrendo ainda milonitos e 

ultramilonitos. Foram reconhecidos dois tipos de associações litológicas, as seqüências 

supracrustais paraderivadas de origem pelítica e associações do tipo TTG ligadas a greenstone 

belt (Parente & Arthaud 1995). 

Conforme Fetter (1999), o Domínio Ceará Central é dividido em quatro unidades 

geotectônicas: (i) Embasamento Arqueano; (ii) Terrenos Acrescionários do 

Paleoproterozóico; (iii) Terreno Santa Quitéria e (iv) Coberturas Neoproterozóicas.(Figura 

2.3) 

O Embasamento Arqueano aflora ao longo da borda ocidental da Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu. É formado por uma seqüência metavulcanossedimentar e por 

uma suíte metaplutônica básica-ultrabásica. Estes conjuntos de rochas que ocorrem nas 

regiões de Tróia, Pedra Branca e Mombaça recebem a denominação de Grupo Cruzeta e/ou 

Seqüência Tróia (Pessoa & Archanjo, 1984). Os Terrenos Acrescionários do Paleo-

Proterozóico são constituídos por paragnaises e ortognaisses diversos, posicionados na borda 

oriental da Zona de Cisalhamento Sobral e entre os Terrenos de Santa Quitéria e a Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu (Fetter, 1999). Os Terrenos Santa Quitéria, antes 

conhecidos como Complexo ou Maciço de Santa Quitéria, correspondem a uma faixa 

batolítica a leste da Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II (Van Schumus et al. , 1997). Por 

fim, as Coberturas do Neoproterozóico tem recebido a denominação de Grupo Ceará, 

Grupo Itataia e Complexo Independência, cujos arranjos lito-estruturais apontam para uma 

cobertura psamítico-pelítico-carbonática, geralmente descritas como do tipo plataforma 

continental (Jardim de Sá & Fowler, 1981). 
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Figura 2.3— Divisão do Domínio Ceará Central: 1) Embasamento Arqueano, 2) 

Terrenos Acrecionários do Paleoproterozóico, 3) Terreno Santa Quitéria e 4) Cobertura 

Neoproterozóica. A NW a Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II (ZCS) e a Leste a Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP) (Fetter, 1999). 

2.4. EMBASAMENTO ARQUEANO TRÓIA — PEDRA BRANCA — MOMBAÇA 

Estes terrenos estão situados na região de Tróia/Pedra Branca e na região de Mombaça, 

perfazendo uma área de aproximadamente 6.000 km2  ao longo da borda ocidental da ZC de 

Senador Pompeu. Apresentam idades em torno de 2,7 a 2,8 Ga. 

No Complexo Mombaça situado entre as zonas de cisalhamento Sabonete-Inharé e 

Senador Pompeu, rochas de composição tonalítica e granodiorítica apresentam idade modelo 

TDM variando entre 2,8 a 3,04 Ga e idade U-Pb em cristais de zircões de 2.857 ± 42 Ma e 

2.794 ± 77 (Fetter, 2000). 
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Nesta região foi reconhecido um arranjo litoestratigráfico semelhante a terrenos do tipo 

greenstone de áreas cratônicas (Pessoa et al., 1986). Todo este conjunto foi submetido a 

retrabalhamento durante os ciclos Transamazônico e Brasiliano. 

O embasamento é formado por rochas ortoderivadas de composição tonalítica e 

granodiorítica (Caby & Arthaud, 1986). Ocorrem também seqüências metavulcano-

sedimentares intercaladas, compostas por metabasaltos, sills máficos e ultramáficos, xistos 

grafitosos, mármores, quartzitos e metacherts. Uma suíte metaplutônica básica / ultrabásica é 

reconhecida (Santos, 2003). 

Estes conjuntos de rochas que ocorrem nas regiões de Tróia, Pedra Branca e Mombaça 

recebem a denominação de Grupo Cruzeta e/ou Seqüência Tróia (Pessoa & Archanjo, 1984). 

Os terrenos arqueanos exibem atualmente as marcas do metamorfismo de fácies 

anfibolito alto e da intensa deformação tangencial adquirida durante o Ciclo Brasiliano. 

2.5. TERRENOS ACRESCIONÁRIOS DO PALEOPROTEROZÓICO 

Os Terrenos Acrescionários do Paleoproterozóico são constituídos por paragnaisses e 

ortognaisses diversos situados entre o Terreno Santa Quitéria e a zona de cisalhamento 

Senador Pompeu (ZCSP). Outra ramificação destes Terrenos é encontrada na borda oriental 

do Lineamento Transbrasiliano ou zona de cisalhamento Sobral Pedro II. A formação destes 

terrenos se deu durante a Orogênese Transamazônica a partir de ambientes do tipo arco de 

ilha em um intervalo de tempo de 50 Ma. Estruturalmente, esta unidade mergulha, em baixos 

ângulos, para ESE. Rochas de idade paleoproterozóica são comuns no Domínio Ceará 

Central, podendo ser subdivididas em duas sub-unidades: os terrenos do tipo TTG e os 

terrenos gnaisse-migmatíticos, segundo (Arthaud 2007). 

Os terrenos TTG são constituídos principalmente por rochas metaplutônicas de 

composição tonalítica a granodiorítica associadas a faixas supracrustais constituídas de rochas 

metavulcânicas básicas (anfibolitos com ou sem granada) e rochas metassedimentares 

diversas, inclusive formações ferríferas e manganesíferas bandadas. Estas seqüências foram 

datadas pelo método U-Pb em cristais de zircão (Fetter, 1999), onde os resultados 

apresentados são compatíveis e apontam para idade em torno de 2,1 a 2,13 Ga para os 

ortognaisses tonalíticos. 
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Os terrenos gnaisse-migmatíticos pertencem a uma associação complexa de rochas 

meta-plutônicas, na qual predominam rochas de composição granítica, embora metatonalitos e 

metagranodioritos também sejam comuns, bem como rochas supracrustais diversas 

(metapelitos, quartzitos, rochas calcissilicáticas, metavulcânicas básicas). Assemelham-se ao 

embasamento do Domínio Rio Grande do Norte (Complexo Caicó) ou do Domínio Orós-

Jaguaribe (Bloco Jaguaretama — Parente & Arthaud, 1995). Do ponto de vista geocronológico, 

estes terrenos não foram bem caracterizados no Ceará Central, mas é possível que, como nos 

domínios vizinhos, apresentem TDM compreendido entre 2,4 e 2,7 Ga, indicando o 

retrabalhamento de crosta arquearia (Fetter, 1999). 

2.6. TERRENO SANTA QUITÉRIA 

Conhecido mais recentemente por Arco Magmático Santa Quitéria (Fetter et al., 2003), 

este terreno compreende uma faixa batolitica situada à leste da Zona de Cisalhamento Sobral-

Pedro II, composta por migmatitos e plútons graníticos de composição granítica e diorítica, 

cobrindo uma área de 40.000 Km2, entre as supracrustais dos Grupos Independência e 

Martinópole. Trata-se de uma unidade essencialmente neoproterozóica. 

Os resultados obtidos por Fetter (1999) em migmatitos tonalíticos e granodioríticos que 

apresentaram idades U-Pb em zircão de ca. 622 Ma e idade modelo TDM variando entre 0,9 a 

1,16 Ga, podem ser interpretados como o resultado de uma mistura de material juvenil do 

Ciclo Brasiliano/Panafricano com materiais mais antigos do embasamento, num ambiente de 

arco continental de idade cedo-brasiliana. 

A idade U-Pb em zircão dos granitóides desse complexo varia entre 660 e 614 Ma 

(Fetter et al., 2003), enquanto os mais jovens e menos deformados, revelam idade de ± 591 

Ma e as suas idades modelo TDM são geralmente meso a neo-proterozóicas. Baseado nesses 

dados e em aspectos petrográficos, (Fetter et al. 2003) sugerem um ambiente de arco 

magmático continental para essa unidade. 

2.7. MESO-NEOPROTEROZÓICO 

Estas unidades são compostas por uma sequência psamítica — pelitica — carbonática em 

diferentes arranjos litoestratigráficos (Campos, 1976; Mendonça et al., 1982; Sousa et al., 

1989), descritas por Jardim de Sá & Fowler (1981), como sendo do tipo plataforma 

continental, em que se verificam intercalações de sheets de granitos alcalinos e derrames 
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riolíticos alcalinos e meta — basaltos. Dessa forma se pode definir melhor os granitóides 

brasilianos separadamente, como exposto a seguir: 

2.7.1. Granitóides Brasilianos 

São constituídos por uma assembleia de rochas pertencentes ao Neoproterozóico. 

Representadas pelos Complexos Graníticos Quixadá-Quixeramobim, Senador Pompeu e 

Banabuiú, cujo emplacement foi controlado por três megazonas de cisalhamento dextrais: a 

Zona de Cisalhamento Quixeramobim, a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu e a Zona de 

Cisalhamento Orós (Marques et al., 1988). Em síntese, estes corpos encerram associações 

granodioríticas, graníticas e monzoníticas, agrupadas como rochas plutônicas granulares 

intrusivas no embasamento (Torquato et al., 1989). 

Segundo Cavalcante et al. (1983), as rochas graníticas aflorantes na região de Quixadá e 

Quixeramobim pertencem à mesma unidade intrusiva brasiliana. Arthaud et al. (1987), 

consideram essas rochas como contemporâneas ou cogenéticas. Esses autores descrevem tais 

rochas como granitos polintrusivos que, em função da textura, composição e grau de 

homogeneidade, agrupam-se em diferentes fácies. 

Durante o ciclo orogênico Brasiliano, o Domínio Ceará Central foi intrudido por 

abundantes volumes de granitoides, agrupados por Arthaud (2005) nas seguintes categorias: 

I. Pré-Colisionais, representados pelos granitos do arco magmático de Santa 

Quitéria; 

II. Sin-colisional tangenciais, correspondendo a granitos de duas micas do tipo S, 

gerados durante um pico metamórfico (Batólito de Senador Pompeu e 

Banabuiú); 

Sin-colisonais direcionais, formados durante a fase transcorrente com extrusão 

lateral (Batólito de Quixeramobim e Quixadá); 

IV. 	Pós-colisionais, associados ao colapso da cadeia brasiliana (Complexos anelares 

de Tauá e Taperuaba, exames de diques ácidos a intermedios de Tauá e 

Independência e stocks graníticos da Serra da Barriga, São Paulo, Reriutaba, 

Mucambo e Meruoca). 

Os granitos de Quixadá são representados por monzonitos e sienitos shoshoníticos 

porfiríticos, ricos em enclaves microgranulares (Mapa Geológico da CPRM, 2005). 
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Datações pelo método U—Pb em cristais de zircões dos batólitos Quixadá, 

Quixeramobim e Senador Pompeu, fornecem idades de cristalização respectivamente de 585 

Ma e 561 Ma, situado no período de alojamento desses magmas no intervalo de 560 — 590 Ma 

(Nogueira, 2004). 

Os granitos aflorastes na área de estudo são o granito Banabuiú, o Granito Aroeira e o 

Granito do Fácies Muxurê Novo. 

Em geral o Granito Banabuiú apresenta — se na forma de granitos brancos a cinza, fino, 

tipo S e ricos em enclaves submicáceos. O Granito Aroeira aparece como sendo pertencente à 

série granítica cálcio — alcalina de médio — K, porfirítica com mega — cristais de K — feldspato 

variando de 1 a 3 cm (2cm tamanho comum), caracterizado pela razão comprimento largura. 

Os granitos do Fácies Muxurê Novo são foliados, com presença de alguns mega — cristais de 

K — feldspato variando de 1 a 6 cm (3cm tamanho médio) (Rosa, 2011) 

2.7.2. Pegmatitos 

O campo pegmatítico de Solonópole possui uma mineralogia rica em quartzo, 

feldspatos, muscovita, ambliogonita, espodumênio, berilo e columbita-tantalita, estando 

associados a granitos, migmatitos, tendo contato intrusivo com todo conjunto. Os litotipos 

dominantes da região são os granitos e migmatitos. Tais pegmatitos são alóctones quando 

comparados aos granitos e são mais distribuídos nos gnaisses do embasamento e em menor 

escala nos granitos. Os campos de pegmatitos são limitados por zonas de cisalhamento (Orós 

e Senador Pompeu) (Rosa, 2011). Conforme Marques Jr. e Nogueira Neto (1988), Marques Jr. 

(1992) e Vidal e Nogueira Neto (2005), o alojamento dos corpos pegmatíticos da então 

denominada Subprovíncia Pegmatítica do Ceará, teve forte influência das zonas de 

cisalhamentos, possivelmente em fase transtensional, as quais condicionaram a estruturação, 

forma e provavelmente funcionaram como condutos de remobilização dos elementos 

formadores dos pegmatitos. 
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2.8. METAMORFISMO 

2.8.1. Domínio Ceará Central 

Arthaud & Parente (1995) sugerem para o embasamento, condições metamórficas de 

fácies anfibolito, condicionado por migmatização e pelo surgimento de sillimanita em 

metapelitos, o que indica um ambiente metamórfico de grau forte. 

A origem dos gnaisses e migmatitos estão relacionadas com a transformação de pelitos 

em condições de metamorfismo de grau alto. A comprovação destas condições nos gnaisses é 

indicada pelo surgimento de silimanita e/ou k-feldspato sem muscovita. São gerados por 

fusão parcial. Tais rochas podem ter sido originadas através de um evento único ou por 

estágios sucessivos gradacionais de migmatização. Na região em apreço a maioria dos 

migmatitos estam associados à transformação dos gnaisses em zonas de contato com corpos 

graníticos. Nestes domínios, os migmatitos e alguns gnaisses mostram uma textura poligonal 

em grãos de quartzo, tornando evidente que as rochas supracitadas sofreram condições de 

metamorfismo estático (Torquato et al, 1989). 

2.8.2. Cobertura Neoproterozóica (Domínio Ceará Central) 

A seqüência Neoproterozóica paraderivada é constituída por xistos pelíticos e semi-

pelíticos e em sua mineralogia estão presentes o quartzo, biotita, muscovita, plagioclásio, 

granada, cianita e sillimanita. O último mineral citado é um indicativo de que tais rochas 

sofreram um metamorfismo de tipo fácies anfibolito, zona sillimanita. Durante o início da 

migmatização dos xistos, pode-se dizer que tais rochas alcançaram elevadas condições de 

pressão e temperatura, correspondendo à segunda zona da sillimanita. A alteração da cianita 

para sillimanita, apresentando um aspecto tanto cinemático quanto estático, demonstra 

trajetória de metamorfismo de pressão média para baixa pressão (Arthaud et al, 1993). 
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2.9. LITOESTRATIGRAFIA 

Unidades litoestratigraficas que compõem a área de pesquisa do contexto regional: 

2.9.1. Embasamento (Domínio Ceará Central) 

Constitui a unidade de maior distribuição geográfica, de idade pré-cambriana, 

apresenta-se heterogênea, parcial ou totalmente migmatizada, composta por gnaisses de 

composição granítica, por vezes migmatíticos, associados a anfibolitos, gnaisses com biotita e 

muscovita e rochas de seqüência meta-vulcano-sedimentares, com predomínio de biotita 

gnaisses ortoderivados, que freqüentemente encontram-se milonitizados, mostrando um 

expressivo alinhamento (Nogueira, 1998). 

Este conjunto de rochas denominado de Complexo Gnáissico-Migmatítico é formado 

por gnaisses, migmatitos, anfibolitos, granulitos e calcissilicáticas. Os litotipos encontrados na 

região são compostos predominantemente por gnaisses e os migmatitos (Torquato et al, 

1989). Estabelece contatos tectônicos, discordantes e bruscos com as demais unidades. As 

rochas gnáissicas típicas desta seqüência encontram-se freqüentemente migmatizadas, com 

composição variável, exibindo estruturas laminadas até feições profundamente migmatizadas. 

Em alguns migmatitos são encontradas estruturas diversas, destacando-se dobrada, flebítica, 

estromática, embrechítica e ptigmática, nestes casos, é possível distinguir as estruturas 

planares, e em casos mais homogêneos, a lineação é difusa ou inexistente (Torquato et al, 

1989). As seqüências metassedimentares (supracrustais) foram consideradas de origem termo-

tectônicas monocíclicas brasilianas, somando-se a denominação Grupo Ceará, enquanto que 

as demais associações são consideradas como arqueanas ou paleoproterozóicas (Caby et 

a/.1991). 

Os migmatitos possuem composição mineralógica muito semelhante à dos gnaisses 

anteriormente mencionados. Destacam-se, entretanto destes últimos, por apresentar elevadas 

condições de temperatura e uma diminuição no percentual de mica e ausência de muscovita 

primária, cedendo lugar ao K-feldspato. Nos migmatitos de injeção localizados ao contato 

com corpos graníticos, observa-se um enriquecimento de potássio e/ou sódio, favorecendo a 

alternância de leitos de composição mineralógica e textural contrastantes. Os leitos neo-

formados apresentam-se mais grosseiros e composição feldspática diferente das bandas 

preservadas (Torquato et al, 1989). 
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2.9.2. Cobertura Neoproterozóica (Domínio Ceará Central) 

Esta unidade litoestratigráfica é representada por uma vasta seqüência de rochas 

paraderivadas que engloba biotitas-gnaisses, hornblenda-gnaisses, sillimanita-muscovita-

gnaisses, biotita-granada-hornblenda-gnaisses intercalados a quartzitos, metarcóseos, lentes 

anfiboliticas e mármores (Gomes, 1998). 

O Grupo Ceará é composto por gnaisses, quartzitos, mármores e calcissilicáticas. Os 

gnaisses compõem-se essencialmente de quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita, granada, 

sillimanita, e k-feldspato; e como acessórios, turmalina, opacos, zircão, allanita, apatita, 

carbonato, epidoto e clorita (Torquato et al, 1989). 

Os quartzitos mais representativos estão localizados na base da seqüência do Grupo 

Ceará. Estas rochas servem como horizonte-guia, localizando-se na parte basal da sequência 

que se completa com paragnaisses, xistos, filitos e intercalações de mármores e rochas 

calcissilicáticas. Mineralogicamente, além do quartzo, estão presentes a muscovita e 

microclina (Torquato et al, 1989). 

Os mármores e as rochas calcissilicáticas ocorrem intercalados aos gnaisses sob a forma 

de lentes ou camadas. Os mármores apresentam coloração branca a cinza esbranquiçada, mas 

em alguns níveis pode-se observar uma coloração verde acinzentado, devido à presença de 

diopsídio e tremolita. Níveis ou concentrações de impurezas nestas rochas contribuiram para 

que se transformassem em calcissilicáticas típicas (Torquato et al, 1989). 

2.9.3. Granitos 

Os principais granitos encontrados na região pertencem ao Complexo Granítico 

Quixadá-Quixeramobim (CGQQ). Embora situado no Domínio Ceará Central, mais 

precisamente na porção central do Estado do Ceará, merece destaque pela sua grande 

extensão aflorante próxima à região estudada. Tal complexo recebeu esta denominação 

porque suas rochas são contemporâneas ou cogenéticas aos seus alojamentos. Este sistema foi 

regido por duas zonas de cisalhamento dúcteis: a Zona de Cisalhamento Quixeramobim-

ZCQ, posicionada a oeste do Complexo; e a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, 

localizada a leste do Complexo, ambas com movimentação dextral. As rochas hospedeiras são 

representadas pelas supracrustais, metamorfizadas no fácies anfibolito de baixo à médio grau 

(biotita-gnaisses, biotita hornblenda gnaisses e xistos com granada e/ou estaurolita, 
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intercaladas à anfibolitos, quartzitos e calcissilicáticas). O Complexo Granítico é polintrusivo, 

formado por inúmeras intrusões e diques posicionados de maneira subconcordantes às rochas 

encaixantes (Torquato et al, 1989). 

Estudos realizados por Torquato et al. (1989), caracterizam esses fácies, do mais antigo 

para o mais recente da seguinte forma: 

Tabela 2 — Os fácies que constituem o batálito Quixadá-Quixeramobim, segundo 

Torquato et al., (1989). 

FÁCIES CARACTERÍSTICAS 

Fácies Quixadá Suíte cálcio-alcalina monzonítica. 

Fácies Muxurê Novo 
Suíte cálcio-alcalina granodiorítica, com fenocristais 

de 2 a 5 cm. 

Fácies Serra Branca 
Suíte cálcio-alcalina granodiorítica, com fenocristais 

de 8 a 20 cm. 

Fácies Muxurê Velho I Biotita-hornblenda dioritos. 

Fácies Água Doce 
Suíte cálcio-alcalina granodiorítica, equigranular, 

eventualmente porfirítica. 

Fácies Uruquê 
Biotita leuco-granito, com granulação fina à média, 

eventualmente porfirítica. 

Fácies Muxurê Velho II Biotita-quartzo Diorito com granulação fina. 

Mobilizados Tardios 
Diques de rochas pegmatíticas, aplíticas e 

micrograníticas, que cortam todos os fácies. 
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2.9.4. Pegmatitos 

São compostos por rochas de composição granítica e mineralogia rica principalmente 

em quartzo, feldspato, muscovita, granada e turmalinas (afrisitas), que intrudem tanto os 

gnaisses do embasamento quanto as rochas plutônicas granulares da área. 

As zonas de cisalhamento de Senador Pompeu e Orós limitaram e influenciaram na sua 

estruturação regional, deformando tanto as rochas do embasamento quanto as rochas 

plutônicas granulares e marcando uma orientação preferencial no alojamento dos corpos 

pegmatíticos (Marques Júnior et al, 1988). 

Filiadas às rochas plutônicas granulares, um grande número de intrusões de diques 

pegmatíticos cortam as rochas do embasamento (Marques Jr et al, 1988; Marques Jr & 

Nogueira Neto, 1992). 

Os pegmatitos ocorrem nas porções marginais do Complexo Granítico Quixadá 

Quixeramobim e são encontrados cortando todas os fácies. Ocorrem intrudindo todas as 

sequências do Domínio Ceará Central (Torquato et al, 1989). 

2.10. 	GEOCRONOLOGIA 

Muitos são os dados geocronológicos direcionados ao arcabouço geológico regional. 

Diversos estudiosos contribuíram efetivamente com importantes dados para o entendimento 

da evolução do conjunto. 

2.10.1. Domínio Ceará Central 

Fetter et al. (1999) obtiveram idades U-Pb de 2,7 ± 60 Ma e Nd (TOM) de 2,9 Ga para a 

seqüência de Tróia, representando o embasamento arqueano do DCC Em ortognaisses 

tonalíticos pertencentes aos Terrenos Acrescionários do Paleoproterozóico, este mesmo autor 

obteve 18 idades modelos de Nd (TOM) com valores variando entre 2,2 a 2,4 Ga e 4 idades U-

Pb no intervalo de 2,1 a 2,14 Ga, sugerindo uma evolução a partir de arcos de ilhas. Os 

Terrenos Santa Quitéria alcançaram idades U-Pb de 622 Ma e idades modelos Nd (TOM) entre 

0,9 a 1,16 Ga, que foram interpretadas como uma mistura de material juvenil do Ciclo 

Brasiliano/Pan-Africano com materiais mais antigos do embasamento em um ambiente de 

arco continental pré-brasiliano. Por fim, segundo Santos (2003), as coberturas são formadas 

por materiais de diversas idades, mas com deposição no Neoproterozóico. Tal unidade 
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apresenta idades U-Pb de 772 ± 31 Ma e idade modelo de Nd (TDM) de 1,09 Ga ou variando 

de 2,2 a 2,4 Ga, relacionando a deposição dessas rochas a um ambiente de rifle. As idades de 

cristalização mostram valores positivos para a maioria das amostras do Dominio Ceará 

Central, indicando que a maioria da crosta corresponde a um material juvenil, limitado por 

algum enriquecimento de material crustal mais antigo (Fetter et al, 2000). 

2.10.2. Granitos 

Datações realizadas através do método U-Pb em zircões de rochas monzoníticas nas 

adjacências da cidade de Quixadá, resultaram em idade de 585+ 4,7Ma. Para confirmação 

destes dados, foram realizadas também datações pelo método Pb-Pb por evaporação em 

zircões nas mesmas amostras, as quais forneceram idade de 597+4Ma por meio de cálculos da 

média das idades, indicando portanto coerência dos resultados obtidos pelos dois métodos 

para a idade de cristalização do Granito Quixadá (Nogueira, 2004). 

O método U-Pb em zircões forneceu para o Batólito de Quixeramobim idade de 

cristalização de 587+14Ma, enquanto para o Batólito de Senador Pompeu idade de 561+ 

15Ma (Nogueira, 2004). Assim a região foi marcada por intensa atividade magmática no 

intervalo entre aproximadamente 560 a 600Ma. 



GEOLOGIA LOCAL  
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CAPÍTULO 3 

3. LITOESTRATIGRAFIA E DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES NA ÁREA 

MAPEADA 

Serão apresentadas as principais unidades litoestratigráficas que compõem o arcabouço 

geológico da área pesquisada, tendo como base os dados coletados durante a etapa de campo, 

as análises petrográficas, além de referencias bibliográficas já existentes. 

Desta forma, a área pode ser comporta por seis unidades litoestratigráficas, distribuídas 

da base para o topo na seguinte ordem: 

3.1. Embasamento Gnaissico-Migmatitico (Complexo Acoplara) (Ppa) 

Contém dois litotipos, os metatexitos e os diatexitos, temporalmente enquadrado no 

Paleoproterozóico, com Idades Modelo TDM (Sm/Nd) para os gnaisses de 2.4 - 2.2 Ga 

(Fetter, 1999), e idade U/Pb em zircão de 2,1 Ga (Lima et. al, 2010). Os dois principais 

litotipos reconhecidos, diatexitos e metatexitos, estão distribuídos por toda a área de estudo e 

representam o produto de processos de anatexia, portanto, dispostos temporalmente em um 

mesmo nível crustal, correlatos e de contato aparentemente gradativo entre os litotipos. Os 

metatexitos são do tipo estromático na sua maioria. Os diatexitos por vezes estão dispostos 

em lentes intercaladas aos metatexitos. (Anexo II - Mapa Geológico) 

São rochas paraderivadas e ortoderivadas que atingiram condições extremas de 

temperatura e pressão, exibem coloração que varia de cinza ciar() a escuro, de granulação fina 

a médias, caracterizadas por um bandamento composicional composto pela alternância entre 

níveis quartzo-feldspáticos e leitos ricos em micas (biotita/muscovita) orientadas. (Foto 3.1) 
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Foto 3.1 - Afloramento de metatexito bandamento composicional. Coordenadas 

(489393/9373101). 

Esses litotipos compõem o embasamento pertence ao Domínio Ceará Central (DDC) e 

localizam-se na porção leste e noroeste da área, perfazendo um total de 58% da área mapeada. 

Os migmatitos distribuídos no extremo noroeste estão dispostos num trend de direção NE-

SW, com algumas intercalações de granitos intrusivos. Os metatexitos compreendem cerca de 

48% , por vezes estão distribuídos como xenólitos lenticulares dentro dos granitos, e o grau de 

deformação aumenta neste litotipo quando são encontrados nas proximidade da zona de 

cisalhamento Orós a leste da área. Os diatexitos compreendem na área estudada cerca de 10%, 

possuindo contato gradativo concordante com os metatexitos. Apresenta amplo predomínio de 

leucossoma sobre melanossoma são encontrados sob a forma de lentes nos metatexito e 

granitos também (Mapa Geológico Anexo II). Possuem granulometria média a fina e 

bandamento composicional contínuo. O bandamento neste caso é caracterizado 

predominantemente pela alternância entre leucossoma e melanossoma (Foto 3.2). Em termos 
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texturais, o leucossoma possui características ígneas, apresentando por vezes aspecto 

isotrópico, equigranular e granulometria fina ou média. 

Foto 3.2 - Aforamento de diatexito exibindo estruturas schlieren com alternância entre 

leucossoma e melanossoma,(Coordenadas E 489393/N 9373101). 

3.2. Granitos / Tonalitos (Np3y2i) 

Correspondem a rochas ígneas não deformadas intrusivas no Complexo Acopiara, e 

localmente apresentam uma foliação de fluxo em afloramentos de extensão métrica a 

decamétrica. Granitos regionalmente fornecem idades entre 580 — 590 Ma (Lima et a1.,2010; 

Nogueira, 2004) pertencentes ao Neoproterozóico. 

Os tonalitos são rochas composição granítica com predominância de plagioclásio em 

sua composição modal, exibem granulação fina de coloração que varia de cinza claro a 

escuro. Tal litotipo corresponde a 5% da área estudada, e estão dispostos em forma de lentes 

num trend NE-SW intrudidos nos metatexito e diatexitos. (Foto 3.3) 
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Foto 3.3 - Aforamento exibindo uma dimensão 100m, mostrando-se os veios de 

pegmatitos. (Coordenadas E 4940271N 9373580). 

O corpo granítico aflorante na área recebe a denominação de Granito Banabuiú 

(Np3y2i) (Anexo II - Mapa Geológico) a nordeste da área localiza-se a concentração maior 

dos granitos. Com  um todo, este litotipo corresponde a cerca de 30% da área mapeada. O 

granito possui coloração bege clara, e apresenta em sua composição mineralógica muscovita e 

biotita, dado que corrobora com uma gênese associada ao Tipo S (Foto 3.4). 

Neste granito são reconhecidos mega-enclaves de metatexitos e diatexitos. Algumas 

porções do corpo granítico apresentam cristais de feldspatos potássicos de 1 a 5 cm e granadas 

distribuídas ao longo do afloramento. Na porção leste os granitos mostram-se deformados, em 

face de aproximação da Zona de Cisalhamento Orós. Datação U/Pb no Granito Banabuiú 

forneceu idade ao redor de 580 Ma (Lima et al.,2010) 



26 

Foto 3.4 - Afloramento do granito Banabuiú bastante fraturado e com granadas 

dispersas em meio a rocha (Coordenadas E 497977/N 9374475). 

3.2.1. Pegmatitos (EOg) 

Com idade de aproximadamente 530 Ma (Lima et al., 2009 ) determinada através de 

análises isotópicas K/Ar e Rb/Sr em muscovitas, situam os corpos aflorantes na área no 

Cambriano Inferior (Paleozóico). Na área de trabalho são identificados pegmatitos compostos 

essencialmente de quartzo, feldspatos, muscovita e ambligonita. Estes corpos estão 

distribuidos na área mapeada totalizando um percentual de 5%%. Exibem contatos intrusivos 

bem marcados com os metatexitos e granitos (Foto 3.5). Possuem espessuras que variam de 

centimétricas a métricas. A presença da muscovita é frequente e demonstra certo potencial 

para exploração futura dos mesmos, situação similar a dos feldspatos e das ambligonitas (Foto 

3.6). (Anexo II - Mapa Geológico) 

Granadas ocorrem em alguns pegmatitos de maneira dispersa. Suas bordas são formadas 

por concentrados de materiais micáceos enquanto que seu centro é constituído por quartzo, 

feldspatos e raras vezes por ambligonita. (Foto 3.7) 
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Foto 3.5 — Afloramento do metatexito com intrusão do pegmatito (Coordenadas E 

495683/ N 9374530). 

Foto 3.6 — Afloramento de pegmatito homogêneo com concentrado de moscovitas e 

feldspatos (Coordenadas E 495683/N 9374530). 
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Foto 3.7 - Afloramento mostrando concentrado de quartzo e feldspatos (Coordenadas E 

495683/N 9374530). 

3.3. Coberturas Colúvio- Aluvionar (Q) 

Unidade pode ser encontrada em maior quantidade nas drenagens e na parte oeste do 

mapa, recobrindo os litotipos. Perfaz um total de 2% do setor estudado. (Anexo II - Mapa 

Geológico) 

Estes sedimentos do Cenozóico são compostos por areias quartzosas com granulação 

variando de fina a grossa, intercaladas por níveis de seixos bem retrabalhados. Possui 

coloração de esbranquiçada a bege situando-se no topo da coluna estratigráfica. Foram 

encontrados "in situ" como produtos de alteração das rochas ou nas adjacências dos leitos dos 

rios. E por fim foi proposta uma coluna estratigráfica da área de pesquisa. 



Foto 3.11 - Presença de sedimentos do Cenozóico encontrados próximos a 

afloramentos (Coordenadas E 497685/N 9373342). 
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CAPÍTULO 4 

4. PETROGRAFIA 

4.1. INTRODUÇÃO 

As amostras coletados durante a etapa de campo representam as principais unidades 

litoestratigráficas que compõem o arcabouço geológico da área pesquisada, com fins de 

análises petrográficas. Assim foram selecionado quatorze (14) amostras de rochas 

classificadas como, migmatitos, dentro do migmatito temos duas subdivisões (metatexitos, 

diatexito), granitos e tonalitos. 

4.1.1. Metatexito (Ppa) 

Os metatexitos estão intercalados com os diatexitos e granitos, alguns afloramentos 

encontram-se em lentes. Em alguns litotipos, estas rochas encontram-se recortados por 

pegmatitos e granitos. Exibem coloração às vezes cinza escuro e outras rochas cinza claro 

com bandamentos centimétricos, foliados e algumas partes dobradas. Mostram um elevado 

conteúdo em micas (biotita + moscovita) e pequenas proporções de quartzo e feldspato 

(plagioclásio) (Fotomicrografia 3.1 e 3.2). 

Microscopicamente: rocha com textura granolepidoblástica a lepidoblástica na qual 

podem ser reconhecidas alternâncias entre finas bandas felsicas e de micas. Possui granulação 

média a fina. A composição mineralógica é essencialmente constituída por quartzo (15%) + 

biotita (22%) + muscovita (22%) + plagioclásio (18%) + ortoclásio (10%) ± granada (6%) e 

as fases acessórias (2%) são constituídas por apatita, opacos, zircão, epitodo, clorita, titanita. 

O quartzo é subidiomórfico a xenomórfico, por vezes apresentam faces planas, e 

frequentemente são reconhecidos contatos côncavo-convexo com outros critais (quartzo e 

plagioclásio). Os cristais estão frequentemente microfissurados. Apresentam extinção 

ondulante, também foi identificada critais menores preenchendo espaços intergranulares e 

com recristalização em subgrãos. A dimensão de comprimento maior dos grãos, não 

ultrapassa a 1,2 gin. Inclusões de minerais no quartzo também são identificadas. 

As lamelas de biotita podem alcançar até 1,5 pm e ocorre como formando bandamentos 

irregulares (anastomosado). As bordas das lamelas exibem alteração para clorita e, tais 

alterações preenchem microfissuras nas proximidades dos contatos com outros grãos 
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minerais. Apresentam pleocroísmo variando do marrom claro ao marrom escuro, esverdeado, 

e extinção reta. Frequentemente a biotita está em contato com epidoto e titanita, e possui 

opacos, zircão e apatita como inclusões. 

Assim como a biotita, a muscovita também é subidiomórfica, com extinção reta. Ambas 

as micas constituem a foliação da rocha, apresentando por vezes, contatos irregulares com os 

outros grãos minerais, envolvendo agregados de grãos recristalizados de quartzo e feldspatos. 

A foliação composta pela biotita e muscovita encontra-se intercalada com bandas de 

recristalização de quartzo. 

O plagioclásio apresenta-se em grãos prismáticos subidiomórficos a xenomórficos, com 

dimensões 1,5 um e quando geminados apresentam geminação "Segundo a Lei da Albita" 

cujo método ótico Michel-Lèvy resulta na composição de oligoclásio-andesina (An28_32). Os 

contatos com outros minerais são côncavo-convexos e irregulares, e as microfissuras 

encontradas são preenchidos. As inclusões no plagioclásio correspondem à apatita e zircão, e 

são perceptíveis, sobretudo nas bordas daquele mineral, alteração para argilominerais. 

Os ortoclásios apresentam-se com um grau de alteração para argilominerais baixo a 

moderada, em grãos xenomórficos de contatos irregulares com os outros grãos minerais. 

Possuem dimensão aproximadamente de 0,1 a 0,2 f_im por vezes com intercrescimento 

mimerquítica associado ao contato com plagioclásio. 

Mineral opaco está disperso por toda a rocha, ocorrendo tanto na porção quartzo-

feldspática quanto nas bandas micáceas, entretanto é mais abundante nesta última. Apresenta-

se alongado e orientado paralelamente a foliação da rocha. 

A granada, encontrada em pequena quantidade nas seções estudadas, disposta sem grãos 

xenomórficos de contorno arredondado, em geral envolvidas pela foliação composta de biotita 

e muscovita. Por vezes exibem inclusões de quartzo, plagioclásios e biotitas. 

A apatita ocorre como grãos pequenos (0,1 gm) arredondados nas seções basais e 

podem ser encontrados tanto nas faixas micáceos quanto nas bandas felsicas. 

O zircão normalmente ocorre como inclusões na biotita formando halos pleocróicos. 

Epitodo apresenta-se como grãos xenomórficos em pequena quantidade nas lâminas 

estudadas, frequentemente em contato com as biotitas. 

Clorita esta presente em finas lamelas xenomórficos em pequena quantidade nas 

lâminas estudadas, resultando da alteração de biotitas, situadas em geral na clivagem e bordas 
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das biotitas.Titanita presente em quantidade traço (< 1%) nas lâminas analisadas, em geral 

exibe grãos xenomórficos. 

Fotomicrografia 4.1: (A) O metatexito com textura granolepidoblástica com bandas de biotitas e 

muscovita com inclusões de granada com luz natural polarizada. (B) O metatexito apresentando uma 

textura granolepidoblástica com bandas de biotitas e muscovita com inclusões de granada com luz 

ortoscópica.(C)Encontrado no metatexito inclusões na granada de moscovita e biotita com luz 

ortoscópica. .(D) Encontrado no metatexito inclusões na granada de muscovita e biotita com luz natural 

polarizada. (E) Bandamento no metatexito de quartzo, plagioclásio, muscovita com luz ortoscópica. (F) 

Mostrando no metatexito a biotita sofrendo alteração nas bordas e com minerais inclusos de titanita e 

zircão com luz natural polarizada. 
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Fotomicrografia 4.2: (G) Zircão no metatexito bem formado arredondado incluso no 

plagioclásio com luz ortoscópica. (H) Muscovita já alterando junto com a biotita, formando 

possivelmente outros minerais, no metatexito com luz ortoscópica. 	Muscovita deformada, 

algumas biotita e mu.scovitas alterando e o quartzo seguindo o fluxo da biotita e muscovita 

com luz natural polarizada. (J) Moscovita deformada no metatexito, algumas hiotitas e 

moscovitas alterando e o quartzo seguindo o fluxo da biotita e moscovita com luz ortoscópica. 

4.1.2. Diatexito (Ppa) 

Os diatexitos estão intercalados aos metatexitos e granitos, exibem coloração cinza claro 

com nenhum tipo de orientação, só apresenta uma foliação tectônica visto pelo alinhamento 

da moscovita e biotita e algumas partes dobradas (Fotomicrografia 3.3). 
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Microscopicamente apresenta a seguinte associação mineral: quartzo (25%), microclina 

(30%), plagioclásio (albita) (20%), muscovita (15%), biotita (7%), granada (1%), apatita (1%) 

e argilo minerais (1%). Exibe textura granoblástica a granolepidoblástica. 

O quartzo apresenta grãos xenomórficos, com dimensões variando entre 0,25 e 1 

podem ocupar espaços entre os outros minerais, por vezes formam um mosaico granoblástico, 

e em todas estas situações apresentam extinção ondulante. Os contatos são côncavo-convexos 

com maior evidencia quanto junto aos plagioclásios e microclinas. 

O feldspato potássico ocorre como grãos subidiomórficos xenomórficos com dimensões 

1,2 	Apresentam macla, os contatos são côncavo-convexos e irregulares, e são 

reconhecidas inclusões de apatitas. 

O plagioclásio ocorre subidiomórfico à xenomórfica com dimensões de 1,4 1.1m. Exibem 

contatos côncavo-convexos e irregulares, e nos grãos deste mineral são encontradas inclusões 

de apatita e zircão. Apresenta macla polissintética "Segundo a Lei da Albita" denotando, por 

meio do método Michel-Lèvy, composição de albita (Anio-ii). 

A muscovita é preponderante sobre a biotita. Ocorre em lamelas subidiomórficas com 

dimensões não superiores a 1 um. Os contatos são irregulares, apresentam uma clivagem bem 

marcada e extinção reta. As maiorias das lamelas de muscovitas estão orientadas. 

A biotita em sua maioria subidiomórficas e possuem lamelas inferiores 0,5 gm. 

Apresentam pleocroísmo do bege ao marrom escuro, com contatos irregulares, extinção reta, e 

as bordase espaços entre as clivagens estão alteradas para clorita. 

A granada está presente pontualmente em grãos arredondados xenomórficos de 

dimensões que atingem até 1,0mm de diâmetro. Possui relevo elevado e encontra-se fraturada. 

A apatita ocorre em grãos pequenos com relevo alto e birrefringência baixa. Encontra-se 

dispersa por toda a seção delgada. 

Os argilominerais estão presentes nas bordas dos ortoclásio e plagioclásio, sendo fruto 

de alteração desses minerais. 
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Fotomicro grafia 4.3: (A) Mostrando no diatexito textura granoblástica com composição de plagioclásio, moscovita, 

Biotita e quartzo, com luz natural polarizada. (B) No diatexito Textura granoblástica com composição de 

plagioclásio, moscovita, biotita e quartzo, com luz ortoscópica. (C) No diatexito, apresenta textura granoblástica 

com composição de plagioclásio, moscovita, biotita, quartzo e com a apatita, com luz natural polarizada. (D) No 

diatexito apresenta textura granoblástica com composição de plagioclásio, moscovita, Biotita, quartzo e com a 

presença de apatita, com luz ortoscópica. (E) Grãos médios com poucas muscovitas e uma concentração de quartzo 

e plagioclásiono diatexito com luz ortoscópica. (F) São apresentado no diatexito grãos médios com poucas biotitas e 

uma concentração de quartzo e plagioclásio com luz ortoscópica. 
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4.1.3. Tonalito (Np3y21) 

Os tonalitos rochas de estrutura compacta estão aflorando em forma de lentes, exibe 

coloração cinza escuro a preto, granulação fina, textura inequigranular. (Fotomicrografia 3.4). 

Microscopicamente são rochas que exibem uma suave anisotropia de fluxo 

caracterizada pela orientação da biotita. São rochas constituídas por plagioclásio (45%)+ 

biotita (15%) +quartzo (25%) e microclina (5%), tendo como acessórios muscovita, opacos, 

apatita e epitodo. 

O quartzo apresenta forma xenomórfica, sua dimensão é menor que 0,5 mm, possui 

contatos côncavo-convexo com os outros grãos minerais. 

Plagioclásio possui forma tabular alongada xenomórfica, presente em dimensões de 

0,5mm, mentem contatos côncavo-convexos e irregulares e exibem grau de alteração para 

argilominerais, médio a alto com preferência pela porção central do mineral. Apresenta macla 

polissintética "Segundo a Lei da Albita" denotando, por meio do método Michel-Lèvy, 

composição de andesina(An30.35). 

O feldspato potássico ocorre como grãos subidiomorfico à xenomórfica com dimensões 

semelhantes às do quartzo e apresenta a macia em xadrez típica da microclina, contatos 

côncavo-convexos e irregulares e com inclusões de minerais. 

A biotita em sua maioria é subdiomórfica, disposta em lamelas inferiores a 0,5 mm. 

Apresentam pleocroísmo do bege ao marrom escuro, ocorrendo como agregados minerais ou 

disseminados pela rocha com contatos irregulares, extinção reta e bordas muitas vezes 

alteradas para clorita. 

A apatita aparece em diminutos grãos de relevo alto e birrefringência baixa. Os 

argilominerais ocorrem como produto de alteração de plagioclásios e feldspatos potássicos. 

Os opacos estão dispersos por toda a seção, dispostos de forma, frequentemente em contato 

com a biotita. Epitodo em geral presente como inclusões no plagioclásio, sob a forma de grãos 

xenomórficos. A muscovita ocorre em pequena quantidade dispostas em contato com biotita. 

Segundo a classificação de Streckeisen (1974) a amostra analisada, conforme a 

designação anterior é classificada como tonalito em virtude dos elevados percentuais modais 

de plagioclásio em relação ao quartzo e feldspato alcalino. 
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Fotomicrografia 4.4 — (A) Tonalito de granulação média a fina, composta por plagioclásio, biotita, muscovita e 

opacos, mostrando a alteração da muscovita na luz ortoscópica. (B) Tonalitode granulação média a fina, composta 

por plagioclásio, biotita, muscovita e opacos, mostrando a alteração da muscovita na luz natural polarizada. (C) 

Tonalito com Textura inequigranular e granulação média a fina composta por plagioclásio, biotita e opacos, 

mostrando a alteração da muscovita na luz ortoscópica. (D) Tonalito com Textura inequigranular e granulação média 

a fina composta por plagioclásio, biotita e opacos, mostrando a alteração da muscovita na luz natural polarizada. (E) 

Tonalito com Caracterização do fluxo da biotita na rocha e com aparição de apatita com luz natural polarizada. (F) 

Tonalito com Cristais de plagioclásio com luz ortoscópica, com Biotita. 



39 

4.1.4. Granito (Np3y2i) 

Os granitos exibem cores que variam de bege claro a bege escuro. As bordas dos corpos 

aflorantes na área, por vezes apresentam foliação. A granulação destes corpos varia de fina a 

média. 

Ao microscópio a rocha possui textura hipidiomórfica inequigranular, constituída por: 

quartzo (21%), plagioclásio (30%), feldspato potássico (25%), muscovita (10%), biotita 

(12%). Acessórios como zircão, apatita, opacos, epidoto e granada ocorrem em torno de 2%. 

Em termos de composição modal correspondem a monzogranitos (Fotomicrografia 3.5). 

O quartzo está presente sob a forma de grãos subdiomorficos a xenomórficos, mantendo 

contato irregular com plagioclásios e os outros minerais com dimensão de 1 lam. 

O plagioclásio pode ser encontrado com alteração de argilominerais nas suas bordas, e 

ocorre em grãos prismáticos ou arredondados subidiomorficos a xenomórficos, de contatos 

irregulares com outros minerais. Frequentemente são reconhecidas geminações polissintética 

"Segunda a Lei da Albita", através da qual, pelo método ótico de Michel-Lèvy, foi possível 

determinação da composição como oligoclásio (An24-26)•  Os grãos exibem dimensões de 

aproximadamente 1 µm. 

A biotita possui forma subdiomórfica com lamelas de aproximadamente 1 a 2 gm com 

contatos irregulares, pleocroísmo em tons marrons esverdeados, e por vezes apresenta halo de 

pleocroísmo quando contendo inclusões de zircão. 

A muscovita, em menor proporção do que biotita está presente sob a forma de diminutas 

lamelas com contatos irregulares, e dimensões inferiores a 0,5 fim, muitas vezes mantém 

contato com a biotita, em outras ocorre inclusa nos plagioclásios, bordejando os cristais de 

quartzo, ou preenchendo fraturas em granada. 

O epidoto ocorre como agregados de grão arredondados xenomórficos, dispostos ao 

longo da seção em contato com plagioclásios e micas. Apatita ocorre em finos prismas de 

dimensões inferiores a 0,1 gm, dispersa pela lâmina. O opaco apresenta-se alongado, ocorre 

frequentemente em contato com a biotita. Os argilominerais aparecem como produto da 

alteração de feldspatos, dispostos frequentemente nas bordas dos mesmos. O zircão 

normalmente ocorre como inclusões na biotita e apresentam halos pleocróicos. A granada, 

presente pontualmente em grãos arredondados xenomórficos, de dimensões de até 1, p.m de 

diâmetro. Possui relevo elevado e encontra-se fraturada. 
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Fotomicro grafia 4.5: (A) Granito mostrando as duas micos (biotita e moscovita) na rocha com grão de granada 

junto com os plagioclásio e quartzo luz ortoscópica. (B) Granito mostrando as duas micas (biotita e moscovita) na 

rocha com grão de granada junto com os plagioclásio e quartzo luz natural polarizada. (C) Granito com granulação 

média a fina, mostrando as inclusões de apatita nos quartzo e as biotitas alteradas com luz natural polarizada. (D) 

Granito apresentando granulação média a fina, mostrando as inclusões de apatita nos quartzo e as biotitas 

alteradas com luz ortoscópica.(E) Granito apresentando textura inequigranular hipidiomorfica com composição de 

quartzo, plagioclásio, biotita , moscovita, apatita e opacos com luz ortoscópica. .(F) Granito mostrando textura 

inequigranular hipidiomorfica com uma mirmequitização do plagioclásio com luz ortoscópica. 
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CAPÍTULO 5 

5. METAMORFISMO 

Por meio das análises petrográficas, com base nas informações das associações minerais 

metamórficas e texturais dos litotipos estudados, procura-se entender as mudanças que 

ocorrem nas rochas quando submetidas a condições de pressão e temperatura diferentes das 

que prevaleciam quando da formação do protolito pré-metamórfico. Essas mudanças de 

pressão e temperatura causam reações químicas/texturais/estruturais entre os minerais, 

gerando novas associações minerais, texturas e estruturas, estáveis nas condições metamórfica 

reinantes. 

As paragêneses registradas nas seções estudadas correspondem para os metatexitos e 

diatexitos. 

5.1. Metatexitos 

O metatexito é caracterizado pela seguinte associação mineral: 

Quartzo (Qz) + Feldspato Potássico (Kf) + Plagioclásio (P1) ± Biotita (Bt) ± Muscovita 

(Ms) ± Granada (Grt) 

Segundo Winkler (1978) e Yardley (2004) estas associações de minerais estáveis em 

condições metamórficas podem ter surgidas conforme as seguintes reações: 

1) Muscovita (Ms) 	~heldspato Potássico (Kf) + Biotita (Bt) + Quartzo (Qz) 

2) Muscovita (Ms) + Clorita (Chl) 	Biotita (Bt) + Quartzo (Qz) +H20 

3) Feldspato Potássico (Kf) + Clorita (Chl) 	~~ Biotita (Bt) + Quartzo (Qz) +H20 

O surgimento da granada, na associação estabelecida acima, adquire relevância por ter 

geração em condições algo elevadas de P e T cujos protolitos correspondam a rochas pelíticas, 

conforme a reação: 

4) Clorita (Chl) + Muscovita (Ms) 	~~ Granada (Grt) + Biotita (Bt) + Quartzo 

(Qz) + H2O 

Na reação (01) a muscovita com o acréscimo de pressão e temperatura, sofre a quebra 

de "reação" e gera feldspato potássico, biotita e quartzo. 
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O Surgimento da biotita é explicado por meio da reação entre muscovita (pobre em 

fengita) e clorita (reação 2). Por outro lado na reação (3) a biotita pode se desenvolver a partir 

de feldspato potássico e clorita. 

Entretanto, segundo Winkler (1978), a reação (4) de formação da granada, biotita e 

quartzo pode se desenvolver a partir da reação da clorita e/ou estaurolita com a muscovita, em 

temperaturas superiores a 650°C e pressões entre 5 e 7 kb, com inicio de fusão, em condições 

de fácies anfibolito. 

5.2. Diatexitos 

O diatexito é caracterizado pela seguinte associação mineral: 

Quartzo (Qz) + Feldspato Potássico (Kf) + Plagioclásio (P1) ± Biotita (Bt) ± Muscovita 

(Ms) ± Granada (Grt) 

As reações de surgimento dos minerais metamórficos no diatexitos correspondem às 

mesmas registradas nos metatexitos, entretanto neste caso, pela própria definição do litotipo, 

predominam feições estruturais e texturais condizentes com processos de elevado grau de 

anatexia. Neste sentido foram reconhecidas em escala de afloramento, estruturas em schollen 

e schlieren, as quais segundo Sawyer (2008) corresponderiam a uma fração de fusão superior 

a 0,26. 

Considerando o que foi evidenciado pelos estudos petrográficos das associações 

minerais metamórficas dos metatexitos e diatexitos, e suas respectivas texturas e feições, 

torna-se pertinente deduzir que as condições metamórficas a que foram submetidas tais 

rochas, correspondam a pressões entre 5-7 kb e temperaturas no intervalo entre 550 °C e 

650°C, estas ultimas no intervalo de fusão parcial (anatexia) de rochas, contendo fases 

minerais hidratadas. Assim, o metamorfismo que atingiu a região estudada esta enquadrado 

no fáceis anfibolito alto. 
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CAPÍTULO 6 

6. GEOLOGIA ESTRUTURAL 

Neste capítulo, descrevem-se os elementos estruturais reconhecidos na área de estudo 

(exemplo: foliação tectônica, lineação de estiramento mineral e sistemas de fraturas), 

considerando feições deformacionais dúcteis e rúpteis. 

6.1. ESTRUTURAS DÚCTEIS 

6.1.1. Foliação 

A foliação regional (Sn), impressa no complexo migmatítico pesquisado (Complexo 

Acopiara), é principalmente marcada por uma direção preferencial N-S com mergulhos que 

variam de 20° a 82° para oeste. Um bandamento anterior (Sn..1) é inferido pelo reconhecimento 

de dobras para as quais Sn  estão dispostas onde o plano axial, apresenta tendência ao 

paralelismo (Sn//S.4). Em alguns setores também, são observadas transposições de SnA. A 

foliação Sn_1  indica associação aos processos de fusão parcial (migmatização) (Foto. 6.1). 

Foto 6.1- Afloramento de metatexito exibindo atitude da foliação Sn  com direção 100° e 

mergulho aparente de 64° para SE (Ponto Ag-07 — Coordenadas 497739/9373924). 
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Foto 6.2 Afloramento de metatexito com direção da foliação (Snl/Sn..1) de 120 e 

intensidade de mergulho de 71° para SW (Ponto Ag-111 — Coordenadas 500252/9373166). 

Foto 6.3- Afloramento de gnaisse migmatítico onde se observam dobras da foliação 

Sn_1. (Ponto Ag-69 — Coordenadas 490272/9373892). 
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Circunscrito ao monzogranito, tanto na porção leste, quanto na porção oeste, feições de 

foliação fluída (magmática) marcadas por minerais planares (biotita/muscovita) são 

reconhecidas em escala de afloramento. 

A Figura 6.1, referente às foliações, exibe uma maior concentração de poios no 

quadrante SEE para a foliação de fluxo dos "granitos" e W para os gnaisses e migmatitos, 

indicando que os planos de foliação de fluxo magmático dos "granitos" apresentam um trend 

NE-SW, enquanto nos gnaisses-migmatitos, a foliação tectônica posiciona-se segundo o trend 

NNE-SSW. Tais dados parecem indicar certo controle tectônico quando do alojamento dos 

corpos graníticos. Esses dados de atitudes indicam que os gnaisses-migmatitos apresentam 

foliação de mais alto angulo de mergulho na porção central da área. 

Figura 6.1 - Diagrama de contorno de polos ilustrando as maiores concentrações dos 

planos de foliação dos migmatitos, mostrando um trend com direção preferencial a NNE- 

SSW. 



6.1.2. Dobras 

Uma grande diversidade de geometrias e tipos de dobras são encontradas na região, 

variando de simétricas à assimétricas, fechadas a normais. (Foto 6.4) 

Pelo efeito do dobramento de S...1, podem ser identificadas dobras com superfície axial 

vertical e eixos horizontais, em outras situações onde a deformação é mais acentuada, 

sobretudo nas proximidades de zonas de cisalhamento, as dobras são fechadas, isoclinais com 

indicadores do sentido de movimentação e nestes casos o eixo de dobra se dispõe em atitude 

vertical. Frequentemente este comportamento é registrado em grande parte dos migmatitos. 

(Foto 6.5) 

Foto 6.4.- Afloramento exibindo dobras normais com plano axial vertical e eixo 

horizontal (Ponto Ag- 67 — coordenadas 490484/9374153). 
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Foto 6.5 - Afloramento de migmatitos com dobra em leucossomas, cujos eixos possuem 

atitude vertical e sentido de movimentação dextral (Ponto Ag- 115 — coordenadas 

500608/9372664). 

Com o acréscimo deformacional as dobras de Sn_1  podem sofrer transposição e geração 

de dobras em bengalas (Foto 6.6 abaixo). 

Foto 6.6 - Dobra em bengala nos migmatitos por efeito da forte transposição de Sn_1  

(Ponto Ag- 18 — coordenadas 497228/9373508). 
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6.1.3. Lineação Mineral 

As lineações minerais de estiramento (Ln) foram geradas por processos deformacionais 

de caráter dúctil Este elemento linear de caráter dúctil pode ser reconhecido nas rochas 

migmatíticas, marcado pelo estiramento das biotitas quando nos níveis quartzo-feldspáticos e 

de feldspatos, orientados por sobre os planos de foliação 	com baixo caimento ora para 

NE ora no sentido de SW. Estes dados sugerem uma movimentação do conjunto em 

transcorrência (tetônica direcional) nas ultimas fases de desenvolvimento das zonas de 

cisalhamento que recortam a região. 

6.2. ESTRUTURAS RÚPTEIS 

6.2.1. Juntas e Diaclases 

Estão presentes amplamente nos litotipos do Complexo Acopiara (gnaisses e 

migmatitos) assim como nos granitos e pegmatitos. Em alguns afloramentos destes litotipos 

mostram-se fortemente fraturados, registrando diversas famílias. Estas feições foram geradas 

após os eventos deformacionais dúcteis, e representam descontinuidades bem mais recentes. 

(Foto 6.7) 

Foto 6.7 - Sistema de juntas de famílias distintas em migmatito preenchidas por corpos 

filonianos de pegmatitos, com espessura com cerca de 30 cm. (Ponto Ag- 18 — coordenadas 

497228/9373508). 
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O desenvolvimento de pares cisalhantes também pode ser encontrado em diversos 

afloramentos do migmatitos da área (Foto 6.8), cujos ângulos agudos entre as juntas situam-se 

aproximadamente em 45°. 

Foto 6.8 - Par de juntas cisalhantes em gnaisse-migmatito (Ponto Ag- 58 — 

coordenadas489393/ 9373101). 

Nos granitos a direção preferencial dos planos das juntas exibe trend - ESE, enquanto 

nos gnaisse-migmatitos dispõem-se preferencialmente segundo NE-SW (Figura 6.2) 

Figura 6.2- Diagrama de rosetas representando as frequências de concentrações de 

juntas segundo as direções preferencias de famílias. (A) Granitos exibindo trend ESE. (B) 

Migmatitos com direção preferencial NE-SW. 
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CAPÍTULO 7 

7. EVOLUÇÃO 

A história geológica da região que engloba a área de pesquisa, inicia-se com a formação 

do Complexo Acopiara, representando o embasamento composto por terrenos migmatíticos os 

quais tiveram sua origem a partir do intervalo de terreno de 2,2 a 2,0 Ga (Fetter, 1999) com a 

geração de crosta juvenil em 2,1 Ga no Paleoproterozóico (idades modelo e U/Pb em zircões, 

de 2.095 ± 33 Ma - Lima et al., 2010), no decorrer do período de formação do continente 

"Atlântida", posicionado entre os cratons Oeste Africano/São Luis e São Francisco/Congo, 

evoluindo para uma tectônica convergente em ambiência de arcos de ilhas. Neste período 

ocorreu o amalgamento e a consolidação dos terrenos migmatíticos. No intervalo 

compreendido entre 900 e 750 Ma, ocorreu a deposição de Coberturas Neoproterozóicas, 

possivelmente em um novo regime extensional que evoluiu por cerca de 640 Ma. Na 

continuidade deste período ocorreu regime compressional de convergência entre o Cráto 

Oeste Africano e São Francisco/Congo, de 640 a 620 Ma (Lima, 2007). O estágio 

compreendido entre 600 e 540 Ma, correspondente à orogenia Brasiliana/Pan-africana (Ciclo 

Brasiliano), a qual seria marcada por um metamorfismo em condições Fácies Anfibolito e 

intenso magmatismo granítico (Lima, 2007). Neste estágio uma acentuada fusão crustal 

envolvendo os litotipos pretéritos deu origem aos migmatitos da região (diatexito e 

metatexito), a partir dos quais, em continuidade da anatexia, nos níveis crustais mais 

profundos, ocorreria o surgimento de uma granitogênese ampla que suportaria granitos 

diversos, inclusive do tipo "S". 

Ao final deste período ocorreu o alojamento do granito Banabuiú em meio aos 

migmatíticos. Portanto este granito especificamente teria origem por meio de anatexia de 

metapelitos do embasamento a aproximadamente 580 Ma (Lima et al 2010),constituindo 

granito do tipo S. Os pegmatitos ao seu turno ensejam idade em torno de 530 Ma (Lima et.al, 

2009) são intrusões tardias no âmbito do Paleozoico, de caráter magmático tardi-orogênico ao 

ciclo brasiliano, intrudindo assim em todas as unidades anteriormente descritas. 

As litologias citadas anteriormente foram submetidas à processos de intemperismo que 

resultaram em depósitos coluvio-aluvionares junto aos cursos de água e principais drenagens 

da região. 
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Figura 7.1 — Modelo representativo da evolução geológica da região 

alvo de estudo. 
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CAPÍTULO 8 

8. CONCLUSÕES 

Mediante as informações obtidas em campo, a partir do mapeamento geológico em 

escala 1: 25.000,e dos dados de análise petrográfica , estruturais e litoestratigráficos, pode-se 

concluir que: 

(i) A área de estudo está inserida geologicamente no Domínio Ceará Central (DCC); 

(ii) Estruturalmente os litotipos mapeados, apresentam a foliação regional (Sn), 

marcante no complexo migmatítico pesquisado (Complexo Acopiara), com direção 

preferencial N-S e mergulhos variando de 20° a 82° para oeste. Um bandamento anterior (Sn.1) 

pode estar associado à migmatização; 

(iii) Pelo efeito do dobramento de Sn_i, podem ser identificadas dobras com superfície 

axial vertical e eixos horizontais, em outras situações onde a deformação é mais acentuada, 

sobretudo nas proximidades de zonas de cisalhamento, as dobras são fechadas, isoclinais com 

indicadores do sentido de movimentação e nestes casos o eixo de dobra se dispõe em atitude 

vertical. 

(iv) As unidades litoestratigráficas que compõem a área estão posicionadas desde o 

Paleoproterozóico (Embasamento Migmatitico (metatexito e diatexito), passando para o 

Neoproterozóico (Tonalito,granitos do tipo S), até idades Fanerozóicas representadas por 

pegmatitos alojados no decorrer do Paleozóico, e por fim, as coberturas colúvio-aluvionares 

do Cenozóico; 

(v) Em termos petrográficos foram reconhecidos os litotipos que fazem parte do 

embasamento migmatítico, os quais correspondem a metatexito e diatexito, e rocha não 

deformada classificada como tonalito e monzogranito a duas micas; 

(vi) A partir dos estudos petrográficos das associações minerais metamórficas pode-se 

afirmar que o metamorfismo presente na área ocorreu em condições de Fácies de Anfibolito 

Alto com processo de anatexia envolvido; 

(vii) Por fim, sugere-se que sejam expandidos os estudos geológicos através de 

mapeamento na área, e assim, objetivar um melhor entendimento sobre a geologia e relações 

evolutivas entre os litotipos da região. 
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