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GEOLOGIAECONÔMICA EMETALOGENIA

4.1 Jazimentos Minerais

Nos domínios abrangidos pela Folha Iguatu o re-
gistro das ocorrências minerais se caracteriza pela
abundância; atinge a cifra de 218 pontos cadastra-
dos (tabela 4.1), incluindo pequenas minas, depósi-
tos, ocorrências e indícios, e pela grande diversida-
de de bens minerais, com representantes de mine-
rais metálicos e metais nobres, não-metálicos indus-
triais, material de construção civil e pedras semipre-
ciosas. A despeito disso, a atividade extrativa mine-
ral ainda se apresenta bastante modesta, restringin-
do-se à lavra de magnesita, com produção relativa-
mente regular, abrangendo os municípios de Iguatu,
Jucás e Cariús; de calcário, na região de Farias Bri-
to, explorado de maneira rudimentar para fabrica-
ção de cal; e de argila para a produção de tijolos e
telhas, usados na construção civil, nas proximida-
des dos centros urbanos mais desenvolvidos, nota-
damente na cidade de Iguatu, onde, ultimamente,
têm se implantado cerâmicas de médio porte. Afora
isso, ocorre garimpagem esporádica de pegmati-
tos e alguns corpos de granitos, cujo produto é utili-
zado na pavimentação de ruas e estradas.

4.1.1 Minerais Metálicos e Metais Nobres

Ao nível do conhecimento atual, o que existe de
mais significativo na região é o registro de 19 ocorrên-

cias de ferro, concentradas, preferencialmente, no
quadrante SE da folha mapeada. Estão associadas a
litótipos do Complexo Granjeiro, uma associação vul-
cano-sedimentar exalativa de idade proterozóica in-
ferior, onde chegam a formar um trend de direção
aproximada NE-SW. São representadas por corpos
lenticulares descontínuos, com dimensões reduzi-
das, de formações ferríferas bandadas (121, 122,
123, 136 e 137), metachertes ferríferos (124, 125,
130, 134 e 135) e quartzitos ferríferos (itabiritos),
desprovidos de maior interesse econômico, haja
vista suas reduzidas dimensões e a falta de in-
fra-estrutura da área. Os minérios de ferro são re-
presentados por magnetita e hematita, e a ganga
por quartzo.

Próximo à cidade de Várzea Alegre, na localida-
de da fazenda Boa Vista, há indícios de galena as-
sociada a veios de quartzo, cortando biotita gnais-
ses do Complexo Ceará. O local encontra-se aban-
donado, já há algum tempo, dificultando a observa-
ção do jazimento.

Nas proximidades da cidade de Cococi são ob-
servados finos horizontes de sedimentos pelíticos
anquimetamórficos com impregnações de mala-
quita e disseminações de sulfetos. Esses sedi-
mentos pertencem à Formação Cococi, do Grupo
Rio Jucá, de idade cambro-ordoviciana.

O único registro de ouro se refere a um antigo ga-
rimpo, há muito paralisado, na localidade conhecida
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais.
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

001 Amianto Faz. Jurema
Leste Tauá CE 40°15’00”W 06°04’52”S tr; act; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses granodioríticos/

metabásicas PI ocorrência

002 Amianto Faz. Monte
Verde Carius CE 39°20’54”W 06°34’00”S trl; atf; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático ortognaisses/metabásicas PI ocorrência

003 Amianto Vila Arrojado Lavras da
Mangabeira CE 39°00’54”W 06°41’48”S trl; act; atf; ve;qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses TTG/metabásicas;

metaultramáficas PI ocorrência

004 Amianto Sítio Malhada
Bonita Cedro CE 39°09’32”W 06°47’10”S trl; act; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses/metabásicas

anfibolitizadas PI ocorrência

005 Amianto Sítio Aroeiras Lavras de
Mangabeira CE 39°09’54”W 06°48’18”S trl; act; atf; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

006 Amianto Sítio
Carrapateira

Lavras de
Mangabeira CE 39°11’06”W 06°48’18”S trl; act; atf; qz;fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

007 Amianto Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39°13’54”W 06°48’54”S trl; act; qz;fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortgnaisses TG/metabásicas;
metaultrabásicas PI ocorrência

008 Amianto Sítio Taquari Lavras de
Mangabeira CE 39°09’30”W 06°52’48”S trl; act; atf; ve; qz;

fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortgnaisses TG/metabásicas;
metaultrabásicas PI garimpo inativo

009 Amianto Sítio Carrapato Lavras de
Mangabeira CE 30°10’30”W 06°53’18”S trl; act; atf; ve; qz;

fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI garimpo inativo

010 Amianto Sítio Lajes Caririaçu CE 39°12’24”W 06°54’18”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses TG/ rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

011 Amianto Sítio Arão Caririaçu CE 39°16’30”W 06°35’26”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático ortognaisses/anfibolitos PI ocorrência

012 Amianto Sítio Monte
Serrat Caririaçu CE 39°14’24”W 06°56’06”S act; trl; atf; qz; fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

013 Amianto Sítio Santa Maria Caririaçu CE 39°14’54”W 06°56’48”S act; trl; atf; ve irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI ocorrência

014 Amianto Sítio São
Lourenço Caririaçu CE 39°19’18”W 06°56’12”S trl; act; atf; ve; mg;

he; qz; fd irregular xistosa metamórfico-
metassomático ortognaisse/anfibolito PI ocorrência

015 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39°16’52”W 06°58’00”S trl; act; atf; ve; qz;
fd irregular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisse tonalítico/rochas

básico-ultrabásicas PI ocorrência

016 Amianto Sítio Tabocas Caririaçu CE 39°19’48”W 06°58’20”S at; qz; fd; mi irregular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses TG/rochas bási-
co-ultrabásicas PS ocorrência

017 Ametista Cachoeira do
Puiu Tauá CE 40°17’42”W 06°58’18”S at; qz; fd filoniana maciça ligado a

pegmatitos ortognaisses/anfibolitos PI ocorrência

018 Ametista Mina Guaribas Acopiara CE 39°34’20”W 06°11’00”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal ortognaisse tonalítico/rochas
básico-ultrabásicas PI ocorrência

019 Ametista Faz Santa Cruz Iguatu CE 39°20’18”W 06°04’30”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal Ortognaisses/veios
pegmatóides PI ocorrência

020 Ametista Sítio Liso Acopiara CE 39°30’52”W 06°10’00”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal quartzitos e micaxistos/veios
de quartzo PI ocorrência

021 Ametista Sítio Garimpo Catarina CE 39°43’30”W 06°14’50”S at; qz; fd filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

022 Ametista Mina Bonito Catarina CE 39°52’36”W 06°12’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal ortognaisses granodioríticos/
veios de quartzo PI garimpo inativo

023 Ametista Faz. Monte
Alegre Catarina CE 39°58’12”W 06°14’18”S at; qz filoniana maciça hidrotermal micaxistos; quartzitos/veios de

quartzo PI depósito mineral

024 Ametista Quinamuiu Arneiroz CE 40°05’06”W 06°13’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

025 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39°25’06”W 06°35’30”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

026 Ametista Sítio Boqueirão Cariús CE 39°25’54”W 06°35’42”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

027 Ametista Sítio Barão Cedro CE 39°10’24”W 06°37’48”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI depósito mineral

028 Ametista Mangabeira Várzea
Alegre CE 39°12’06”W 06°45’30”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios

de quartzo PI depósito mineral

029 Ametista Sítio São Vicente Cariús CE 39°24’48”W 06°45’12”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência

030 Ametista Sítio Chameca Cariús CE 39°32’26”W 06°43’48”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados/veios
de quartzo PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

031 Ametista Aroreiras Lavras da
Mangabeira CE 39°39’48”W 06°48’20”S at; qz filoniana maciça hidrotermal gnaisses tonalíticos/veios

de quartzo PI ocorrência

032 Argila para cerâ-
mica vermelha Quixelô Quixelô CE 39°12’45”W 06°15’40”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

033 Argila para cerâ-
mica vermelha

Barreiro dos
Constantinos Iguatu CE 39°19’50”W 06°18’50”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

034 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Bogi Iguatu CE 39°16’12”W 06°21’30”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

035 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Arara Iguatu CE 39°16’30”W 06°22’10”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

036 Argila para cerâ-
mica vermelha Sítio Arara Iguatu CE 39°16’18”W 06°23’12”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

037 Argila para cerâ-
mica vermelha São Pedro Jucás CE 39°27’46”W 06°27’30”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

038 Argila para cerâ-
mica vermelha

2km sul de
Jucás Jucás CE 39°31’30”W 06°44’12”S – lenticular terrosa sedimentar aluvião Q garimpo ativo

039 Barita Santa Maria Parambu CE 40°26’12”W 06°24’12”S – filoniana granular hidrotermal metapelitos, folhelhos
e argilitos CO ocorrência

040 Barita Santa Maria Parambu CE 40°25’18”W 06°23’36”S – filoniana granular hidrotermal folhelhos e argilitos CO ocorrência

041 Barita Faz. Caatinga
Grande Cedro CE 39°03’12”W 06°06’42”S be; qz; fd; mi filoniana pegmatítica ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/

veios pegmatóides PI ocorrência

042 Barita Caiana Cedro CE 39°02’54”W 06°41’12”S qz; fd; afr; mi filoniana maciça ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/
veios pegmatóides PI garimpo inativo

043 Berilo Sítio Lamarão Granjeiro CE 39°15’18”W 06°54’00”S be; qz; fd; mu filoniana pegmatítica ligado a pegmatitos ortognaisses tonalíticos/
veios pegmatóides PI garimpo inativo

044 Calcário Arraial Armerroz CE 40°16’30”W 06°06’24”S cc lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico paragnaisses migmatizados PI ocorrência

045 Calcário São Vicente Arneriroz CE 40°26’18”W 06°07’12”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

046 Calcário Jordão Arneriroz CE 40°10’30”W 06°11’06”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

047 Calcário Recanto Arreriroz CE 40°05’36”W 06°17’54”S cct; dol; fl; ox.Fe;
ox.Mn lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI ocorrência

048 Calcário Lagoa Seca Catarina CE 40°01’24”W 06°16’24”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

049 Calcário Faz. Pitombeira Saboeiro CE 40°00’36”W 06°27’54”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse e micaxistos PI ocorrência

050 Calcário Garimpo do
Chatinho Catarina CE 39°56’20”W 06°07’30”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

051 Calcário Sítio Poldrinha Catarina CE 39°48’52”W 06°06’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse e anfibolitos PI depósito/Reserva inferida =

1.100.000t de minério

052 Calcário Cariá Catarina CE 39°48’30”W 06°07’10”S cct; dol; fl; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI depósito/Reserva inferida =

17.500t de minério

053 Calcário Sítio Lagoa
Redeonda Catarina CE 39°50’12”W 06°08’10”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico biotita gnaisses migmatizados PI depósito/Reserfa inferida =
10.100t de minério

054 Calcário Chapadinha Catarina CE 39°48’20”W 06°08’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses e biotita e anfibólios PI depósito/Reserva inferida =

2.700t de minério

055 Calcário Sítio Lagoa
Redonda Catarina CE 39°50’10”W 06°08’40”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses e biotita e anfibólio PI depósito/Reserva inferida =
3.200t de minério

056 Calcário Sítio Lagoas Catarina CE 39°37’30”W 06°06’30”S cct; dol; fl; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI depósito/Reserva inferida =

8.500t de minério

057 Calcário Sítio Lagoas Catarina CE 39°37’50”W 06°07’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse migmatizado PI depósito/Reserva inferida =

1.350t de minério

058 Calcário São Pedro Catarina CE 39°58’10”W 06°17’16”S cct; dol; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico

xisto a duas micas
e quartzitos PI depósito/Reserva inferida =

18.900t de minério

059 Calcário São Gonçalo Catarina CE 39°55’20”W 06°17’20”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

3.800t de minério

060 Calcário Sítio Fechado Catarina CE 39°49’30”W 06°14’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

5.400t de minério
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

061 Calcário Sítio Vilar Saboeiro CE 39°44’30”W 06°14’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

5.400t de minério

062 Calcário Buriti Catarina CE 39°43’42”W 06°14’20”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

4.050t de minério

063 Calcário Sítio Uincolé Acopiara CE 39°43’12”W 06°15’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico moscovita-quartzo xisto PI depósito/Reserva inferida =

6.000t de minério

064 Calcário Zorora Saboeiro CE 39°45’30”W 06°14’50”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

7.300t de minério

065 Calcário Quincolé Acopiara CE 39°43’20”W 06°16’00”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

2.700t de minério

066 Calcário Vazantes Saboeiro CE 39°45’20”W 06°17’30”S cct; dol; ft; bt lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

1.080t de minério

067 Calcário Vazantes Saboeiro CE 39°45’00”W 06°17’36”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita-moscovita xisto PI depósito/Reserva inferida =

64.500t de minério

068 Calcário Sítio Barra Saboeiro CE 39°46’00”W 06°18’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

59.400t de minério

069 Calcário Lagoa de Dentro Saboeiro CE 39°51’40”W 06°25’18”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

162.000t de minério

070 Calcário Sobra de Gago Saboeiro CE 39°59’38”W 06°27’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI depósito/Reserva inferida =

1.820.000t de minério

071 Calcário Sítio Currais Saboeiro CE 39°37’40”W 06°26’50”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses PI ocorrência

072 Calcário Lagoa da
Motuca Jucás CE 39°27’40”W 06°28’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisse milonitizado PI ocorrência

073 Calcário Piripiri Jucás CE 39°18’30”W 06°27’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisse migmatizado PI ocorrência

074 Calcário Alencar Iguatu CE 39°06’00”W 06°21’12”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos PM ocorrência

075 Calcário São Miguel Cedro CE 39°02’06”W 06°32’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

076 Calcário Faz. Montevidéo Cedro CE 39°03’42”W 06°34’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico biotita gnaisse PI ocorrência

077 Calcário Sítio Boqueirão Cedro CE 39°07’00”W 06°25’04”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

078 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39°26’06”W 06°34’42”S cct; dol; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

079 Calcário Sítio Cachoeira Cariús CE 39°25’12”W 06°34’54”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

080 Calcário Sítio Barreiro Cariús CE 39°26’36”W 06°36’06”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

081 Calcário Sítio Boqueirão Cariús CE 39°26’12”W 06°36’00”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

082 Calcário Sítio Boqueirão Cariús CE 39°39’10”W 06°36’08”S cct; af lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

083 Calcário Sítio Frei Matias Cariús CE 39°00’30”W 06°39’30”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

084 Calcário Sítio Santa Rita Cariús CE 39°29”48W 06°36’24”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI ocorrência

085 Calcário Sítio Melancias Saboeiro CE 39°50’18”W 06°34’42”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos e quartzo xistos PI ocorrência

086 Calcário 3km a SW de
Cruzeta Saboeiro CE 39°53’30”W 06°35’40”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico micaxistos e quartzo xistos PM ocorrência

087 Calcário NW da Barra Aiuaba CE 40°29’52”W 06°31’16”S cct; dol; pi estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico micaxistos e quartzitos PI ocorrência

088 Calcário Agulhadas Aiuaba CE 40°27’48”W 06°33’42”S cct; dol; pi estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e quartzitos PI ocorrência

089 Calcário Mulungu Aiuaba CE 39°00’54”W 06°58’42”S cct; ox; fe; mn estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e quartzitos PI ocorrência

090 Calcário Porteiras Aiuaba CE 40°05’54”W 06°39’12”S cct estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e filitos PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

091 Calcário Porteiras Aiuaba CE 40°06’05”W 06°40’06”S cct estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico xistos e filitos PI ocorrência

092 Calcário Sítio Canavieira Cariús CE 39°27’30”W 06°40’42”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

093 Calcário Sítio Poço de
Ferro II Cariús CE 39°24’22”W 06°32’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

094 Calcário Sítio Poço de
Pedra Cariús CE 39°28’24”W 06°36’54”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

095 Calcário Arrojado Cedro CE 39°00’42”W 06°40’42”S cct; dol lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisse PI ocorrência

096 Calcário Sítio Mançoba Cedro CE 39°02’20”W 06°43’12”S cct; dol; act; trl lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

097 Calcário Sítio Corredor Cedro CE 39°05’10”W 06°43’10”S cct; trl; act lenticular sacaroidal sedimentar,
metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

098 Calcário Sítio Catoié Cariús CE 39°31’00”W 06°41’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico

gnaisses a duas micas
migmatizados PI depósito

099 Calcário Sítio Poço Cariús CE 39°30’08”W 06°43’26”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses a duas micas PI depósito

100 Calcário Sítio Junco Farias Brito CE 39°31’12”W 06°45’06”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico – – –

101 Calcário Sítio Junco II Farias Brito CE 39°33’16”W 06°48’12”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses milonitizados PI depósito

102 Calcário Sítio Pedra Preta Farias Brito CE 39°32’00”W 06°46’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses milonitizados PI –

103 Calcário Sítio Cajueiro Farias Brito CE 39°32’24”W 06°48’36”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

104 Calcário Riacho Grande Antonina do
Norte CE 40°00’30”W 06°47’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI ocorrência

105 Calcário Baixa Pintada Antonina do
Norte CE 40°07’36”W 06°46’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

106 Calcário Salgado Antonina do
Norte CE 40°02’00”W 06°47’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

107 Calcário Sítio Riacho
Seco Farias Brito CE 39°33’00”W 06°52’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,

metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

108 Calcário Sítio Lamaju Altaneira CE 39°36’00”W 06°56’54”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

109 Calcário Sítio Gairão Altaneira CE 39°37’24”W 06°57’30”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

110 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°40’02”W 06°58’48”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

111 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°38’24”W 06°58’18”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

112 Calcário Sítio São Romão Altaneira CE 39°38’24”W 06°58’18”S cct; dol estratiforme sacaroidal sedimentar,
metamórfico gnaisses migmatizados PI depósito

113 Calcário Sítio Riacho
Seco Granjeiro CE 39°13’06”W 06°56’30”S cct; tri; act lenticular sacaroidal sedimentar,

metamórfico anfibólio gnaisses PI ocorrência

114 Caulim 3km a NE de
Mangabeira Granjeiro CE 39°06’00”W 06°46’10”S cm irregular terrosa alteração

superficial
anfibólio gnaisse e veios

pegmatóides PI ocorrência

115 Cianita Sítio Casinha Catarina CE 39°46’18”W 06°13’20”S – indeterminada disseminada metamórfico
metassomático moscovita-biotita-granda xisto PI ocorrência

116 Cobre Cococi Parambu CE 40°27’00”W 06°25’30”S cp; pi estratiforme disseminada
Sedimentar e/ou as-
sociados a sequên-
cias sedimentares

folhelhos e argilitos CO ocorrência

117 Cobre Cobre Aurora CE 39°00’54”W 06°58’42”S pi; cp irregular disseminada
Vulcanogênico e/ou

associado a seq
Vulcano-sedimentar

xistos e filitos PM ocorrência

118 Cristal-de-Rocha Timbauba Catarina CE 39°42’20”W 06°04’18”S qz; fd; mo filoniana maciça ligado a
pegmatitos

gnaisses migmatizados,
cortados p/ veios pegmat. PI depósito

119 Cristal-de-Rocha Sítio Seco Catarina CE 39°57’40”W 06°08’50”S qz; fd; mo filoniana maciça ligado a
pegmatitos

gnaisses migmatizados,
cortados p/ veios pegmat. PI depósito
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

120 Calcário Umari Torto Cedro CE 39°07’48”W 06°39’12”S mg; he; qz; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
biotita-hornblenda gnaisse PI ocorrência

121 Ferro Arrojado Cedro CE 39°01’56”W 06°55’06”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
anfibólio gnaisse PI ocorrência

122 Ferro Arrojado Cedro CE 39°00’12”W 06°39’48”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vulca-

no-sedimentares
anfibólio gnaisse PI ocorrência

123 Ferro 3km a SSE de
Arrojado Cedro CE 39°00’12”W 06°40’48”S mg; he; af estratiforme maciça

vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses associados
a metabasitos PI ocorrência

124 Ferro Faz. Boa Vista Cedro CE 39°03’42”W 06°43’12”S mg; he; qz; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

125 Ferro Oitizeiro Cedro CE 39°03’42”W 06°50’16”S mg; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

126 Ferro Sítio Serra Cedro CE 39°16’54”W 06°37’54”S mg; cro; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI depósito

127 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°26’30”W 06°44’12”S mg; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

128 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°25’12”W 06°44’08”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

129 Ferro Parede Várzea Alegre CE 39°24’30”W 06°44’06”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

130 Ferro Sítio Segredo Cariús CE 39°24’06”W 06°44’54”S mg estratiforme maciça
sedimentar e/ou

assoc. a seq.
sedimentares

gnaisses migmatizados PI ocorrência

131 Ferro Mameluco Caririaçu CE 39°07’54”W 06°55’00”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

132 Ferro Arrojado Cedro CE 39°00’20”W 06°39’50”S mg; he; af estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI ocorrência

133 Ferro Carrapato Caririaçu CE 39°11’12”W 06°55’48”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

anfibólio gnaisses/metabasitos
e metaultrabasitos PI

134 Ferro Sítio Logradouro Caririaçu CE 39°11’30”W 06°57’00”S mg; af; tl estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

135 Ferro Sítio Riacho
Seco Caririaçu CE 39°12’48”W 06°57’30”S mg; he estratiforme maciça

vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

136 Ferro Sítio Cobra Caririaçu CE 39°13’48”W 06°56’18”S he; qz estratiforme maciça
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares

ortognaisses e metabasi-
tos/ultrabasitos PI ocorrência

137 Ferro Sítio Timbaúba Cedro CE 39°02’30”W 06°41’00”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico

e/ou associado a
sequência

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

138 Ferro Jacu Cedro CE 39°05’42”W 06°36’24”S mg; he estratiforme maciça
vulcanogênico

e/ou associado a
sequência

ortognaisses a hornblenda
de corpos de metabasitos/

metaultrabasitos
PI ocorrência

139 Galena Faz. Boa Vista Várzea Alegre CE 39°20’54”W 06°46’30”S gal; qz; ep irregular disseminada metamórfico-
metassomático gnaisses migmatizados PI ocorrência

140 Grafita Faz. Santa Cruz Acopiara CE 39°26’48”W 06°09’36”S gf; qz irregular lamelar metamórfico-
metassomático gnaisses e micaxistos PI ocorrência
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

141 Granada Sítio Pelado Catarina CE 39°47’50”W 06°14’40”S gr indeterminada disseminada metamórfico-
metassomático gnaisses e micaxistos PI garimpo ativo

142 Granito para
pedra-de-talhe Tauá Tauá CE 39°16’20”W 06°01’30”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granitos intrusivos em

ortognaisses PS ocorrência

143 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Bandeira Catarina CE 39°54’40”W 06°08’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granitos intrusivos em

ortognaisses PS ocorrência

144 Granito para
pedra-de-talhe

Fazenda Pedra
D’Água Tauá CE 40°22’50”W 06°12’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

145 Granito para
pedra-de-talhe Saboeiro Saboeiro CE 39°54’12”W 06°32’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

146 Granito para
pedra-de-talhe Aiuaba Aiuaba CE 40°08’30”W 06°35’40”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

147 Granito para
pedra-de-talhe

Malhada
Vermelha Cedro CE 39°12’40”W 06°35’10”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides
granito cortando biotita

gnaisse PS garimpo ativo

148 Granito para
pedra-de-talhe Naraniú Várzea Alegre CE 39°25’30”W 06°39’50”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando gnaisse PS ocorrência

149 Granito para
pedra-de-talhe Tarrafas Tarrafas CE 39°45’10”W 06°41’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

150 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Logradouro Antonina do

Norte CE 39°56’30”W 06°43’30”S – irregular maciça associado a
rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

151 Granito para
pedra-de-talhe Sítio São Vicente Tarrafas CE 39°50’50”W 06°45’10”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

152 Granito para
pedra-de-talhe

Sítio Serra
Negra Várzea Alegre CE 39°12’30”W 06°47’50”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS garimpo intermitente

153 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Pilar Assaré CE 39°54’30”W 06°50’12”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS garimpo intermitente

154 Granito para
pedra-detalhe Sítio Cajueiro Assaré CE 39°56’50”W 06°55’20”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

155 Granito para
pedra-de-talhe Sítio Lajinha Jucás CE 39°35’30”W 06°25’30”S – irregular maciça associado a

rochas granitóides granito cortando ortognaisses PS ocorrência

156 Magnesita Sítio Cabeça
do Negeo Iguatu CE 39°05’12”W 06°21’18”S mgs; cct; tl lenticular granular

sedimentar e/ou
associado a seq.

sedimentares

metapelitos associados com
metavulcânicas PM mina ativa

157 Magnesita Malhada
Vermelha Iguatu CE 39°06’00”W 06°22’24”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,

metamórfico
metapelitos com

metaculcânicas associadas PM mina inativa

158 Magnesita Cruz de Pedra Iguatu CE 39°06’54”W 06°23’42”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM jazida

159 Magnesita Mina Pitombeira Iguatu CE 39°08’16”W 06°25’10”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular
sedimentar e/ou
associado a seq.

sedimentar

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

160 Magnesita Mina Caldeirão Iguatu CE 39°11’00”W 06°26’12”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

161 Magnesita
Riacho

Casquilho Iguatu CE 39°10’30”W 06°24’54”S mgs; dol; cct; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina inativa

162 Magnesita Sítio Grossos Iguatu CE 39°10’42”W 06°25’48”S mgs; col; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina inativa

163 Magnesita Mina Torto Jucás CE 39°29’54”W 06°29’36”S mgs; dl; tl lenticular granular sedimentar,
metamórfico

metapelitos com
metaculcânicas associadas PM mina ativa

164 Magnesita Mina Riacho
Fundo Jucás CE 39°34’30”W 06°33’10”S mgs; cct; tl lenticular granular sedimentar,

metamórfico
metapelitos com

metaculcânicas associadas PM mina inativa

165 Ouro Sítio Fortuna Várzea Alegre CE 39°28’30”W 06°46’12”S pi indeterminada maciça detrítico em
pláceres

exudação de quartzo em
metapelitos PM garimpo abandonado

166 Quartzito para
pedra-de-talhe Serra da Mosca Acopiara CE 39°33’52”W 06°08’12”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PI ocorrência

167 Quartzito para
pedra-de-talhe Arneiroz Arneiroz CE 40°09’50”W 06°20’00”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PI garimpo intermitente

168 Quartzito para
pedra-de-talhe

2km a NNW e
Jucás Jucás CE 39°32’20”W 06°30’10”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PM garimpo intermitente

169 Quartzito para
pedra-de-talhe Faz. Angical Jucás CE 39°36’30”W 06°30’30”S – estratiforme bandada sedimentar,

metamórfico metapelitos e metapsamitos PM garimpo intermitente

170 Quartzo róseo Lajedo Saboeiro CE 39°55’30”W 06°24’18”S qz; fd; mi filoniana maciça ligado a
pegmatitos

ortognaisses cortados por
veios pegmatóides PI garimpo ativo
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

171 Rutilo Cantinho Catarina CE 39°39’12”W 06°04’50”S ru; gr indeterminada maciça detrítico em
pláceres micaxistos e quartzitos PI ocorrência

172 Rutilo Barra Catarina CE 39°46’12”W 06°14’40”S ru; gr indeterminada maciça detrítico em
pláceres micaxistos e quartzitos PI ocorrência

173 Scheelita Cedro Cedro CE 39°03’48”W 06°36’48”S sch; gr; ep lenticular disseminada metamórfico-
metassomático

biotita gnaisse migmatizado
com lentes de calcário PI ocorrência

174 Sultetos Sítio Caldeirão Campos Sales CE 40°20’18”W 06°53’10”S pt; cp indeterminada disseminada
vulcanogênico e/ou
assoc. a seq. vul-

cano-sedimentares
metabasaltos amigdaloidais PM ocorrência

175 Talco Sítio Mores Catarina CE 39°40’10”W 06°03’20”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo

176 Talco Riacho Verde Acopiara CE 39°36’16”W 06°06’30”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos com
metabasitos-metaultrabasitos PM depósito inativo

177 Talco Boiote Acopiara CE 39°36’12”W 06°07’30”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos com
metabasitos-metaultrabasitos AI depósito inativo

178 Talco Aúde Novo Acopiara CE 39°38’06”W 06°08’36”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito mineral

179 Talco Jardim Catarina CE 39°49’20”W 06°12’50”S tl; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

paragnaisses com lentes de
metacalcário AI depósito mineral

180 Talco Sítio Jardim Catarina CE 39°47’30”W 06°13’16”S tl; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

paragnaisses com lentes de
metacalcário PI ocorrência

181 Talco Sítio Fechado Catarina CE 39°51’20”W 06°12’52”S tl; dol; cct lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

biotita gnaisses com lentes de
metacarbonatos PI depósito inativo/Reserva inferida =

117.000t de minério

182 Talco Monte Evereste Catarina CE 39°48’50”W 06°14’18”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

biotita gnaisses com lentes de
metacalcário PI depósito inativo/Reserva inferida =

1.800t de minério

183 Talco Escuro Acopiara CE 39°36’00”W 06°13’18”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

15.600t de minério

184 Talco Escuro Acopiara CE 39°36’00”W 06°13’22”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

3.100t de minério

185 Talco Manoel
Gonçalves Acopiara CE 39°35’06”W 06°13’00”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
7.800t de minério

186 Talco Tabuleiro do
Norte Acopiara CE 39°36’00”W 06°12’50”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
28.000t de minério

187 Talco Sítio Camboeiro Acopiara CE 39°37’40”W 06°14’18”S tl; az lenticular xistosa
metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =
10.400t de minério

188 Talco Jatobá Acopiara CE 39°47’50”W 06°16’12”S tl; az lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos-
metaultrabasitos AI depósito inativo/Reserva inferida =

5.200t de minério

189 Talco Jatobá Catarina CE 39°55’40”W 06°17’30”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo/Reserva inferida =

11.700t de minério

190 Talco Varjota Catarina CE 39°51’00”W 06°24’30”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

gnaisses com lentes de
metacalcários PI depósito inativo/Reserva inferida =

18m3 de minério

191 Talco Sítio Cacheira
Grande Saboeiro CE 39°47’54”W 06°35’42”S tl; af lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
metapelitos com lentes de

metacarbonato PI ocorrência

192 Talco Sítio Saco Cedro CE 39°16’36”W 06°34’24”S tl; am lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses c/ metabasitos
metaultrabasitos associado PI garimpo intermitente

193 Talco Sítio Lagoa Cariús CE 39°26’00”W 06°41’24”S tl; cct; dol lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

micaxistos com lentes de
metacalcários PI ocorrência

194 Talco Sítio Cacimba Lavras da
Mangabeira CE 39°04’06”W 06°42’00”S tl; am; ox.Fe lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos PI garimpo ativo

195 Talco Sítio Cruzeiro Lavras da
Mangabeira CE 39°05’12”W 06°42’54”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI garimpo ativo

196 Talco Sítio Cacimba Lavras da
Mangabeira CE 39°04’06”W 06°42’00”S tl; am lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses c/ metabasitos-

metaultrabasitos PI garimpo ativo

197 Talco Mangabeira Lavras da
Mangabeira CE 39°08’48”W 06°44’54”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

198 Talco Mangabeira Lavras da
Mangabeira CE 39°06’30”W 06°44’15”S tl; am; mg; he lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

199 Talco Sítio Macaco Aurora CE 39°02’06”W 06°54’12”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaissses tonalíticos c/
metabasitos-metaultrabasitos PI ocorrência

200 Talco Sítio Orodongo Lavras da
Mangabeira CE 39°08’12”W 06°45’54”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaissses tonalíticos c/

metabasitos-metaultrabasitos PI depósito
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Tabela 4.1 – Listagem dos Recursos Minerais (continuação).
Folha Iguatu (SB.24-Y-B)

Nº de
Ref.

Substância
Mineral

Localização Caracteres do Jazimento Dados Econômicos

Local Município UF Coordenadas Geográficas Associação
Mineralógica Morfologia Textura Classe do

Jazimento
Rocha Encaixante/

Hospedeira Idade Status da Mineralização/
Produção/ Reservas/ Teores

201 Talco Sítio
Carrapateira Várzea Alegre CE 39°10’48”W 06°49’18”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

202 Talco Vila de Extrema Várzea Alegre CE 39°12’30”W 06°52’00”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

203 Talco Sítio Piranhas Várzea Alegre CE 39°13’06”W 06°51’24”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI depósito

204 Talco Sítio Piranhas Várzea Alegre CE 39°14’16”W 06°51’27”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI depósito

205 Talco Sítio Boa Vista Várzea Alegre CE 39°13’30”W 06°52’24”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

206 Talco Sítio Lagoa dos
Ouros Várzea Alegre CE 39°14’18”W 06°52’48”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

207 Talco Granjeiro Granjeiro CE 39°14’18”W 06°53’48”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

208 Talco Sítio São
Domingos Granjeiro CE 39°21’00”W 06°56’30”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

209 Talco Sítio São
Domingos Granjeiro CE 39°20’24”W 06°56’30”S tl; am; ve lenticular xistosa metamórfico-

metassomático
ortognaisses tonalíticos c/

metabasitos/metaultrabasitos PI depósito

210 Turmalina Sítio Monte Catarina CE 39°48’20”W 06°15’30”S tm; qz; fd filoniana maciça hidrotermal anfibólio gnaisse PI garimpo inativo

211 Turmalina Sítio Olho Catarina CE 39°55’10”W 06°18’24”S tm; qz; fd filoniana maciça hidrotermal gnaisses migmatizados PI garimpo inativo

212 Vermiculita Sítio Cajueiro Catarina CE 39°57’40”W 06°02’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

metaultrabasitos/metabasitos
intrudidos por ortgnaisses

tonalíticos
AI ocorrência

213 Vermiculita SW de Tauá Tauá CE 39°22’30”W 06°03’48”S tm; tl; af lenticular laminada metamórfico-
metassomático

metaultrabasitos/metabasitos
intrudidos por ortgnaisses

tonalíticos
AI ocorrência

214 Vermiculita Sítio Alentejo Jucás CE 39°31’12”W 06°25’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses com corpos de
metabasitos/metaultrabasitos PI ocorrência

215 Vermiculita Serra do Sítio Jucás CE 39°34’18”W 06°26’30”S ve; tl lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses c/ metabasitos/
metaultrabasitos associados PI ocorrência

216 Vermiculita Sítio Macacos Aurora CE 39°02’06”W 06°54’12”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência

217 Vermiculita Sítio Cobra Caririaçu CE 39°13’12”W 06°56’00”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-
metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência

218 Vermiculita Sítio Riacho
Seco Caririaçu CE 39°11’54”W 06°56’54”S ve; tl; am lenticular laminada metamórfico-

metassomático

ortognaisses tonalíticos c/
metabasitos metaultrabasitos

associados
PI ocorrência



como sítio Fortuna, próximo à cidade de Várzea Ale-
gre. O ouro ocorre associado a veios de quartzo,
que cortam metassedimentos do Grupo Orós. Notí-
cias locais dão conta que algumas aluviões das dre-
nagens presentes na área são auríferas. A região,
portanto, carece de estudos complementares visan-
do sua melhor caracterização e verificação de sua
real potencialidade.

4.1.2 Minerais Não-Metálicos Industriais

Constituem os bens minerais mais importan-
tes conhecidos na folha estudada e estão ampla-
mente distribuídos ao longo de toda a sua exten-
são, muitas vezes formando concentrações de
determinados tipos, constituindo (área de relati-
vo interesse) econômico.

Os depósitos de magnesita vêm sendo lavrados
há muito tempo por algumas empresas de minera-
ção conhecidas regionalmente, como: Mineração
Chaves, Magnesium do Brasil Ltda. e Magnesita
S.A., entre outras.

Todos os depósitos assinalados situam-se na re-
gião compreendida entre os municípios de Jucás, Ca-
riús e Iguatu, estando todos eles encaixados em me-
tassedimentosdoGrupoOrós,de idadedoProterozói-
co Médio. Geralmente constituem corpos lenticulares
descontínuos, muitas vezes formando trends, que se
prolongam por vários quilômetros.

A magnesita é do tipo sedimentar, tem coloração
cinza a esbranquiçada, granulação média a gros-
sa, textura sacaroidal, e, muitas vezes, ocorre sob a
forma de bolsões dentro de calcários dolomíticos.
A sílica, o talco e a calcita constituem as impurezas
mais comuns.

As minas Riacho Fundo, Grossos, Riacho Caldei-
rão, Riacho Casquilho, Gangorra, Pitombeiras e
Cabeça de Negro representam os maiores depósi-
tos. O processo de lavra é intermitente. A reserva
total de toda a faixa foi estimada em cerca de 300
milhões de toneladas (Moraes et al., 1973).

Os jazimentos de Grossos, Riacho Caldeirão,
Riacho Casquilho, Gangorra, Pitombeira e Cabe-
ça de Negro estão situados na região de José de
Alencar, municípios de Orós e Iguatu, e perfa-
zem, juntos, uma reserva inferida superior a
76.000.000 de toneladas de minério, tendo, como
principais concessionárias, a Magnesita S.A.
(Grossos, Riacho Caldeirão, Riacho Casquilho) e
a Magnesium do Brasil Ltda. (Pitombeiras). O mi-
nério ocorre sob a forma de bolsões e/ou lentes em
calcário dolomítico, ao longo de uma faixa afloran-
te superior a 3km e com espessura chegando a

atingir até 200m. Como principais impurezas, con-
têm talco, calcita e sílica.

A mina Riacho Fundo, cuja concessionária é a
Cerâmica Guarulhos S.A., localiza-se nas proximi-
dades de Jucás-CE, tem uma reserva inferida de
cerca de 15.000.000 de toneladas de minério, já
tendo chegado a atingir uma produção de 30 tone-
ladas de minério bruto/dia (Moraes et al., 1973). A
magnesita apresenta-se maciça, de granulação
fina a média e está associada a talco, notadamente
nos locais mais fraturados. Exibe, após calcinação,
teores de até 91% de MgO.

O calcário metamórfico representa outro bem mi-
neral de significativa importância para a região,
sendo conhecidas cerca de 70 ocorrências, algu-
mas vezes concentradas em determinadas áreas,
muitas delas fazendo parte de um mesmo jazimen-
to, como pode ser visto na carta metalogenética.
Ocorrem preferencialmente intercalados em litóti-
pos do Complexo Ceará, do Proterozóico Inferior, e
do Grupo Orós (Proterozóico Médio). Formam cor-
pos lenticulares, com dimensões variadas, che-
gando, em alguns locais, a constituir camadas com
extensão aflorante superior a 10km, concordantes
com a estruturação regional. São rochas de colora-
ção variando de cinza a esbranquiçada, granula-
ção fina a média, textura sacaroidal e com teor de
magnésio bastante variável.

A principal área de concentração desses depósi-
tos fica nas proximidades da cidade de Farias Brito,
onde as camadas cartografadas podem ser segui-
das por uma extensão superior a 10km e uma espes-
sura em torno de 200m, numa direção variando de
NE-SW a NNE-SSW. Estão presentes duas camadas
principais, que se estendem desde a localidade São
Romão, no sul da folha, até a serra do Jatobá, próxi-
mo à cidade de Cariús.

As áreas da serra dos Dois Riachos, cen-
tro-oeste da folha, da localidade Flamengo e a NE
da cidade de Catarina são também importantes,
embora possuam reservas menores que a citada
no parágrafo anterior.

Esses depósitos vêm sendo explotados, ainda de
forma bastante rudimentar, já há algum tempo, com
o material sendo usado para fabricação de cal, em-
bora muitos deles exibam características que possi-
bilitariam seu uso para atividades mais nobres.

Outra área importante de concentração de mine-
rais não metálicos está localizada no quadrante SE,
onde a plotação dos jazimentos delineia duas fai-
xas principais. A primeira, mais importante, tem di-
reção NE-SW, espessura média em torno de 5km e
extensão superior a 40km, estende-se desde as
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nascentes do riacho do Meio até as proximidades
da localidade de Arrojado. Ao longo dela estão plo-
tadas dezesseis ocorrências de talco , seis de ami-
anto, uma de calcário, além da presença de alguns
pequenos corpos pegmatíticos mineralizados em
ametista e berilo. A outra faixa tem direção aproxi-
mada E-W, dimensões mais reduzidas que a anteri-
or, onde estão registradas dez ocorrências de ami-
anto e três de vermiculita. Inicia-se, também nas
nascentes do riacho do Meio, e se prolonga até a
região sul de Quitaiús. Os depósitos que ocorrem
nessas faixas estão intimamente associados a ro-
chas básicas/ultrabásicas do Complexo Granjeiro,
de idade proterozóica inferior.

Os jazimentos de talco formam corpos lenticula-
res, de dimensões reduzidas e constituem produ-
tos da alteração hidrotermal das rochas básicas/ul-
trabásicas. O talco exibe coloração cinza-claro a
esbranquiçada, brilho sedoso e varia desde o tipo
lamelar a maciço. Entre os principais depósitos se
destacam os dos sítios Cachoeira Grande, Lagoa
dos Ovos e Mangabeira.

No município de Acopiara (CE), porção cen-
tro-norte da Folha Iguatu, são conhecidos alguns
corpos lenticulares descontínuos de talco xisto,
cujo alinhamento constitui dois trends principais,
de direção NNE-SSW, encaixados em rochas do
Complexo Cruzeta, afetadas por zonas de cisalha-
mento dúctil, próximo a zonas de contato desses li-
tótipos com corpos granitóides brasilianos (Medei-
ros et al., 1989 e 1993). Trata-se de depósitos de
pequeno porte, destacando-se entre eles, os de
Riacho Verde e Tabuleiro do Meio, com reservas in-
feridas superiores a 25.000 toneladas de minério.

No que se relaciona ao amianto, ele é do tipo pre-
dominantemente antofilítico, o que de certa forma
lhe reduz a importância econômica. Geralmente
ocorre sob a forma de stockworks ou constituindo
bolsões dentro do corpo serpentinizado. Tem colo-
ração esbranquiçada, com fibras de comprimento
variando de 5 a 30cm, exibe aspecto sedoso e, mui-
tas vezes, encontra-se associado ao talco e à vermi-
culita. Entre os principais depósitos estão os dos sí-
tios Taquari e Carrapato, que durante muito tempo
tiveram seus minérios extraídos de forma rudimen-
tar, em garimpagem a céu aberto, sem qualquer ori-
entação técnica. Os serviços encontram-se atual-
mente paralisados. Sugere-se, inclusive, estudos
mais detalhados e específicos nessas localidades,
visando sua potencialidade para mineralizações de
níquel, cromo e cobalto.

A vermiculita geralmente forma bolsões dentro
da rocha ultrabásica e se apresenta em lamelas

centimétricas, de cor castanho-dourado a amarela-
da, associada a pequenos cristais de tremoli-
ta-actinolita, anfibólio e biotita. Ocorre principal-
mente a sul de Granjeiro, nas localidades de Ria-
cho Seco e sítios Macacos e Cobra.

A viabilidade econômica desses depósitos é
grandemente prejudicada pela qualidade dos
bens minerais, falta de infra-estrutura básica e difí-
cil acesso à região. Todos eles se encontram atual-
mente abandonados.

Algumas outras ocorrências de talco, amianto e
vermiculita estão cadastradas nos domínios da fo-
lha, porém são desprovidas de qualquer interesse
econômico, já que constituem pequenos depósitos
isolados, como na região compreendida entre as
serras do Maia e do Flamengo.

4.1.3 Material de Construção Civil

Com relação a esse tópico, as argilas encontra-
das nas planícies de inundação das principais dre-
nagens e que são lavradas para fabricação de tijo-
los de alvenaria e telhas, constituem atualmente um
fator econômico de relativa importância para a re-
gião, uma vez que absorve uma parte considerável
da mão-de-obra não-especializada. Nas proximi-
dades dos núcleos urbanos mais desenvolvidos,
notadamente nas cidades de Iguatu e Acopiara,
estão sendo instaladas diversas olarias de peque-
no e médio porte que exploram essa atividade.

Também estão localizados na área trabalhada
diversos garimpos explotando, de maneira bastan-
te rudimentar, alguns corpos graníticos cujos pro-
dutos são utilizados na pavimentação de ruas e es-
tradas.

4.2 Metalogenia Previsional

4.2.1 Considerações Preliminares

A elaboração da Carta Metalogenética/Previsio-
nal é o produto de uma integração multidisciplinar,
executada conforme o documento “Diretrizes para
Representação Cartográfica de Cartas Metalogené-
ticas-Previsionais” (Delgado, 1989 – versão 2.0).
Essa carta visa a delimitação de áreas comprovada-
mente mineralizadas ou com perspectivas de conte-
rem mineralizações, baseada na identificação das
leis físicas e químicas que controlam a distribuição
espaço-temporal das concentrações minerais.

Tal objetivo é alcançado através da adoção de
formas simples e claras de representação dos indí-
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cios diretos (jazimentos) e indiretos (geoquímicos,
geofísicos e petrológicos) sobre as mineralizações
que, plotados em uma base geológica especializa-
da, contendo os principais elementos da tectônica,
estrutura, litologia e estratigrafia, possibilitam, me-
diante a integração dessas informações, o reco-
nhecimento das relações entre indícios de minerali-
zações e os objetos geológicos responsáveis pela
edificação das concentrações minerais.

A metodologia adotada fundamenta-se nos prin-
cípios de Orlova & Shatalov (1960), e foi consolida-
da na experiência adquirida quando da execução
do Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão
de Recursos Minerais, escala 1:250.000, implanta-
do a partir de 1982.

Para a confecção da Carta Metalogenética/Pre-
visional da Folha Iguatu (Anexo II) utilizou-se a se-
guinte documentação básica:

– Mapa geológico, escala 1:250.000
– Mapa geoquímico, escala 1:250.000
– Mapa aeromagnético, escala 1:250.000
– Mapa aerogamaespectrométrico, escala

1:250.000
– Estudos petrográficos
– Estudos litoquímicos das rochas magmáticas

ácidas e básicas/ultrabásicas
– Cadastro de ocorrências minerais
– Os jazimentos minerais cadastrados com suas

características geológico/metalogenéticas e da-
dos econômicos , são apresentados na tabela 4.1,
inserta no final deste capítulo.

Na tabela 4.2 estão sumarizados os dados da
análise metalogenética qualitativa efetuada no âm-
bito da folha e representados na Carta Metalogené-
tica/Previsional (Anexo II), destacando-se as áreas
mineralizadas e/ou previsionais, de interesse da
prospeccção mineral, seus indícios de mineraliza-
ções, diretos ou indiretos (os indiretos estão entre
parênteses e representam anomalias geoquími-
cas) e os respectivos metalotectos, classificados
pelo grau de incerteza em: comprovados, indica-
dos e inferidos.

4.2.2 Panorama Metalogenético

A análise integrada dos indícios diretos e indire-
tos possibilitou a delimitação de 18 áreas de inte-
resse prospectivo, notadamente para os seguintes
bens minerais: magnesita, calcário, talco, amianto,
ferro, vermiculita, barita e minerais de pegmatitos.

A análise da tabela 4.2 sugere que essas minera-
lizações estão condicionadas, principalmente, aos
grupamentos litológicos mapeados e, em menor

grau, às zonas de cisalhamento e aos sistemas de
fraturas de extensão. Além disso, exercem papel
importante no controle das mineralizações, as zo-
nas de inter-relacionamento das rochas magmáti-
cas com suas encaixantes e, notadamente, as zo-
nas de alterações hidrotermais relacionadas aos
eventos magmáticos e/ou metamórficos.

Consoante os principais controles das minerali-
zações, o panorama metalogenético descrito a se-
guir está embasado nos grupamentos litológicos
mapeados.

O Complexo Cruzeta, representante do provável
embasamento arqueano na região, tem área de ex-
posição relativamente reduzida e compreende or-
tognaisses tonalíticos a granodioríticos intrinseca-
mente associados a corpos lenticulares de meta-
basitos e metaultrabasitos, intrudidos por granitói-
des brasilianos.

Do ponto de vista metalogenético, a porção ex-
posta no centro-norte da folha, região compreendi-
da entre as serras do Maia e do Flamengo, é a que
se apresenta mais significativa. Contém uma área
mineralizada/previsional (Área VII), de categoria
variando de provável a possível, onde se acham
plotados oito pequenos jazimentos de talco e uma
zona geoquimicamente anômala para Fe, Cu, Zn e
Ni. Destacam-se ainda, como metalotectos prová-
veis e possíveis, a associação de seus litótipos a
zonas de cisalhamento e corpos granitóides alcali-
nos, gerando processos de metassomatismo e al-
terações hidrotermais, que podem possibilitar a se-
gregação de óxidos de ferro e de sulfetos de metais
básicos.

O Complexo Granjeiro, de provável idade prote-
rozóica inferior e com principal área aflorante situa-
da no quadrante SE da folha, uma vez que em ou-
tros locais ocorre somente como xenólitos nos or-
tognaisses tonalíticos, que lhe são intrusivos. É for-
mado por uma associação vulcano-sedimentar
exalativa de médio a alto grau, onde se destacam
corpos de metabásicas anfibolitizadas de afinida-
de toleiítica, metaultrabásicas, associadas a xistos,
quartzitos, metachertes, formações ferríferas ban-
dadas e, subordinadamente, rochas carbonáticas,
constituindo prováveis restos de crosta oceânica
antiga, embora, nos estudos litoquímicos efetua-
dos, algumas amostras dessa unidade tenham sido
plotadas no campo dos basaltos de arco-de-ilha.

Essa unidade se destaca por circunscrever cin-
co áreas mineralizadas/previsionais, contendo o
registro de inúmeros indícios diretos de mineraliza-
ções de ferro, amianto, vermiculita ( áreas IIa, II b,
IIc) e talco (IId), que constituem depósitos lenticula-
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res descontínuos, de dimensões reduzidas, relaci-
onados a formações ferríferas e alterações metas-
somáticas e/ou hidrotermais de rochas básicas e
ultrabásicas.

Como indícios indiretos ocorrem zonas de sus-
ceptibilidade magnética anômala, sugestiva da
presença de outros corpos básico-ultrabásicos, e
estações geoquimicamente anômalas para Ni, Fe,
Cr e Co.

Como metalotectos inferidos destacam-se cor-
pos intrusivos de granitóides alcalinos e zonas de
cisalhamento dúctil, que seccionam, indistintamen-
te, os diversos litótipos aos quais podem estar as-
sociados processos de metassomatismo e/ou hi-
drotermalismo, responsáveis por mineralizações fi-
lonianas de ouro e sulfetos.

O Complexo Ceará, seqüência essencialmente
metassedimentar, tem o seu interesse metalogené-
tico restrito à associação xisto-quartzito-carbonáti-
ca, depositada em ambiente marinho plataformal.
Em diversos locais contém intrusões graníticas, de
idades distintas.

No âmbito dessa unidade foram delimitadas
quatro áreas ( Va, b, c, d) consideradas de interes-
se para prospecção mineral, cuja importância é re-
alçada pela presença de inúmeros corpos lenticu-
lares e camadas de metacalcário, algumas delas
constituindo depósitos de reserva bastante consi-
derável, como no caso das áreas Va,d, às quais
também se relacionam zonas geoquimicamente
anômalas para scheelita, em concentrados de ba-
teia. A Área X localiza-se na porção dominada por
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Tabela 4.2 – Áreas mineralizadas/previsionais e respectivos metalotectos no âmbito da folha iguatu.

ÁREAS INDÍCIOS DE
MINERALIZAÇÃO

METALOTECTOS UNIDADE
LITOESTRATIGRÁFICA

COMPROVADOS INDICADOS INFERIDOS

I (a, b)
Magnesita e calcário Lentes de magnesita e calcá-

rio nos metassedimentos do
Grupo Orós.

Horizontes de metavulcânicas
ácidas a intermediárias. – Grupo Orós

II (a, b, c, d)

Ferro, talco, amianto, rmi-
culita, ametista e caulim.
(Cr, Ni, Fe, Co, Cu)

Associação de rochas máfi-
cas/ultramáficas metamorfiza-
das, intrusivas e extrusivas
com interc. de xistos, meta-
chertes, BIFs (Complexo
Granjeiro), intrudidas e lo-
calmente assimiladas por or-
tognaisses tonalíticos a gra-
nodioríticos.

Sedimentos vulcano-químicos
exalativos e tufos. Alterações
hidrotermais associadas a zo-
nas de contato com granitos
mais jovens.

Zonas de cisalhamento com
ações hidrotermais associa-
das. Zonas diferenciadas en-
riquecidas em óxidos e sulfe-
tos. Grupo Orós

III Cobre

Seqüência metavulcano-sedi-
mentar de baixo a médio grau
do Grupo Cachoeirinha. –

Zonas sulfetadas associadas
a seqüência metavulcano-se-
dimentar. Zonas de altera-
ções hidrotermais com ouro
e/ou sulfeto.

Grupo Cachoeirinha

IV (a, b, c)
Talco, amianto, vermiculita
e ametista
(Cr, Ni, Cu, Co)

Ortognaisses tonalíticos a
granodioríticos com restos
disruptos de metabasitos/
metaultrabasitos, diques e
sheets de leucogranitos e
metapegmatóides. Localmen-
te intrudidos por granitóides
mais jovens.

Zonas de contato com corpos
granitóides brasilianos e de
cisalhamento, com alterações
hidrotermais associadas. –

Ortognaisses cedo- a
sin-colisionais cortados por

granitóides brasilianos

V (a, b, c, d)

Calcário, talco (Área Vc) e
granada
(B, ci, tu, sch)

Camadas e lentes de calcário
encaixadas em litótipos do
domínio marinho plataformal
do Complexo Ceará.

Zonas de contato dos grani-
tóides brasilianos com as ro-
chas encaixantes. – Complexo Ceará

VI

Ametista e quartzo
(tu)

Metapsamitos do domínio
marinho plataformal, intrudi-
dos por metagranitóides da
suíte intrusiva brasiliana.

–

Zonas de alterações hidroter-
mais (turmalinização). Complexo Ceará

VII

Talco
(Fe, Cu, Zn, Ni, V)

Ortognaisses calci-sódicos
com remanescentes de meta-
basitos/ metaultrabasitos in-
trudidos por metagranitóides
da suíte intrusiva brasiliana.

Zonas de contato dos grani-
tóides alcalinos mais recentes
com as rochas encaixantes.
Zonas de cisalhamento com
alterações hidrotermais asso-
ciadas.

Possíveis alterações hidroter-
mais associadas a corpos
granitóides alcalinos. Complexo Cruzeta

VIII Barita e cobre
Sedimentos pelíticos anqui-
metamórficos. Níveis sulfeta-
dos associados à seqüência
sedimentar.

Falhas rúpteis/rúptil-dúcteis,
com alterações hidrotermais

Fraturas de extensão relacio-
nadas à tectônica transcor-
rente. Grupo Rio Jucá

IX
Sulfetos e metais básicos Metabasaltos amigdaloidais,

com disseminação de sulfe-
tos, do Grupo Orós.

Lineamento relacionado à
tectônica transcorrente , com
alterações hidrotermais.

Zonas de alteração hidroter-
mais com sulfetos e/ou ouro. Grupo Orós

X

Talco, calcário, ametista
(Cr, Ni, Cu, Ca, Be)

Lentes de calcário encaixa-
das em metassedimentos,
cortadas por granitóides e di-
ques pegmatóides.

Zonas de contato de granitói-
des com as rochas encaixan-
tes.

Zonas de cisalhamento com
alterações hidrotermais asso-
ciadas. Complexo Ceará



gnaisses migmatizados, intrusionados por ortogna-
isses de composição granítica a granodiorítica e
granitóides alcalinos mais novos. Contém pequenas
lentes de metacalcário, veios pegmatíticos, local-
mente mineralizados em ametista, e indícios geoquí-
micos, em sedimentos de corrente, para Cr, Co, Ni,
Be e Cu.

Ainda dentro do domínio desse complexo, nas
regiões ocupadas por gnaisses e metagrauvacas,
notadamente no quadrante NE da folha, são conhe-
cidos alguns locais de concentração de material
grafitoso formando depósitos pequenos, ao nível
do conhecimento atual, totalmente desprovidos de
maior interesse econômico.

Próximo às rochas mais quartzosas ocorrem zo-
nas com valores geoquímicos anômalos para boro
e veios de quartzo com ametista, produtos do hi-
drotermalismo associado a zonas de cisalhamento,
sob influência dos granitóides alcalinos mais novos
(Área VI).

Às rochas metaplutônicas, ortognáissicas de li-
nhagem calcialcalina com predominância dos ter-
mos tonalíticos e granodioríticos, contendo restos
de metabasitos e metaultrabasitos, associam-se al-
gumas ocorrências de talco, amianto e vermiculita,
circunscritas pelas áreas IVa,b,c,d.

O Grupo Orós, compreende uma seqüência plu-
tono-vulcano-sedimentar, depositada em uma am-
biência de rifte intracontinental, representada por
metapelitos e metapsamitos intercalados com hori-
zontes de metavulcânicas ácidas a básicas e/ou in-
termediárias, e corpos de ortognaisses. Encerra
três áreas mineralizadas/previsionais:

As áreas Ia,b contêm os mais importantes jazi-
mentos de magnesita, de origem sedimentar, regis-
trados no Estado do Ceará. Estão encaixados na
seqüência metapelítica, associados a lentes de
metacalcário, onde chegam a formar grandes bol-
sões. Apesar de sua importância para a economia
da região, é marcante a escassez de estudos espe-
cíficos relacionados à caracterização metalogené-
tica e estabelecimento dos principais metalotectos
controladores das mineralizações de magnesita na
área. Pouco se sabe sobre sua gênese e relações
com os distintos litótipos do Grupo Orós, aos quais
ela se associa.

No presente trabalho, ficou caracterizado que to-
dos os jazimentos desse bem mineral estão locali-
zados na faixa compreendida entre as cidades de
Jucás e Orós, onde é comum a presença de hori-
zontes de metavulcânicas ácidas a intermediárias,

intercalados em metapelitos, e considerados como
metalotectos indicados. A gênese dos depósitos
de magnesita é um assunto ainda bastante polêmi-
co. Para Krauskopf (1972), sua deposição está di-
retamente relacionada à temperatura e ao pH ele-
vados do ambiente. Já, para outros, ela é formada
pela ação de fluidos hidrotermais, atuando sobre
rochas carbonáticas litificadas (Morteani et al.,
1983; Aharon, 1988; Kiesl et al., 1990; Morteani &
Neugenbauer, 1990; in: Almeida & Berganin Filho,
1993). Para melhor compreensão dessa relação,
sugere-se o desenvolvimento de estudos detalha-
dos sobre a composição química dos carbonatos
do Grupo Orós, procurando estabelecer os princi-
pais aspectos dos ambientes formadores da mag-
nesita e de relações com suas encaixantes.

A Área IX encerra um grande corpo de metaba-
salto amigdaloidal e metandesito, contendo alguns
níveis com impregnações de sulfetos de metais bá-
sicos. Corresponde a uma porção muito pouco es-
tudada e que deve ser destacada para futuros estu-
dos mais detalhados e específicos, visando uma
melhor definição da sua potencialidade metaloge-
nética.

No extremo-SE da Folha Iguatu, numa área bas-
tante restrita, afloram metapelitos com horizontes
subordinados de prováveis metavulcânicas, repre-
sentadas por clorita-albita xistos esverdeados, ti-
dos como pertencentes ao Grupo Cachoeirinha
(Área III). Foi individualizada como área mineraliza-
da/previsional, de baixa potencialidade, para co-
bre e/ou sulfetos de metais básicos, levando em
consideração as ocorrências destes bens minerais
na localidade de Aurora - CE, associadas a litótipos
dessa unidade.

Nos sedimentos pelíticos anquimetamórficos da
Bacia transtensiva de Cococi (Grupo Rio Jucá)
ocorrem horizontes mais redutores, com impregna-
ções de malaquita e ocorrências filonianas de bari-
ta, preenchendo zonas de falhas e/ou fraturas
(Área VIII).

Nas proximidades acham-se delimitadas zonas
geoquimicamente anômalas para cobre e bário.

Os litótipos constituintes das unidades me-
so-cenozóicas são desprovidos de qualquer indí-
cio direto ou indireto de mineralizações, a não ser
a presença de finos horizontes carbonáticos na
unidade média do Grupo Iguatu e corpos lenticu-
lares argilosos encaixados nas aluviões dos rios
maiores; que são usados na produção de tijolos
de alvenaria e telhas.
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