
1
INTRODUÇÃO

1.1 Histórico e Metodologia

A proposta para revisão e atualização dos estu-
dos metalogenéticos/previsionais da Folha Iguatu
(SB.24-Y-B), escala 1:250.000, fundamentou-se,
inicialmente, nos resultados obtidos pelo Projeto
Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos
Minerais, executado pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais – CPRM para o Departamen-
to Nacional da Produção Mineral – DNPM, no perío-
do compreendido entre 1981 e 1985.

Posteriormente, esses resultados foram realça-
dos pela execução, dentro da primeira fase do Pro-
grama Levantamentos Geológicos Básicos do Bra-
sil – PLGB, do mapeamento geológico e metaloge-
nético/previsional, escala 1:100.000, da Folha Ca-
tarina (SB.24-Y-B-II), que ocupa a porção cen-
tro-norte da folha. Esses trabalhos sugeriram a
existência de áreas com ambiência geotectônica
favorável à formação de jazimentos de sulfetos de
metais básicos, calcário, magnesita, talco, amianto
e ouro. Demonstraram, também, a extrema neces-
sidade da realização de estudos geológicos com-
plementares, fundamentados nas mais novas ba-
ses conceituais e metodológicas, adotadas pelo
PLGB, visando uma definição mais precisa desses
ambientes e uma melhor caracterização da real po-
tencialidade metalogenética da região abrangida.

Incluída na programação da segunda fase do
PLGB, o Projeto Cartas Metalogenéticas/Previsio-
nais – Folha Iguatu iniciou, efetivamente, os seus
serviços em março de 1991, com execução a cargo
de técnicos da Residência de Fortaleza, da CPRM.
Pelo cronograma inicial, estimou-se um período de
13 meses para o desenvolvimento de todas as ati-
vidades previstas, com encerramento em setembro
de 1992. Porém, algumas fases de escassez finan-
ceira na empresa, juntamente com a adição de no-
vas tarefas, não programadas inicialmente, tais
como: tratamento de dados litoquímicos e análises
de padrões de elementos de terras-raras, surgidas
durante a evolução dos conhecimentos da área,
provocaram um atraso na conclusão desses traba-
lhos.

A execução dos serviços foi realizada em quatro
etapas principais: compilação e análise bibliográfi-
ca; integração e reinterpretação de dados geológi-
cos, geoquímicos e geofísicos fornecidos por tra-
balhos anteriores, incluindo interpretação de ima-
gens de sensores remotos; fase de campo para
mapeamento geológico e cadastramento mineral;
consolidação dos dados, elaboração dos mapas fi-
nais e redação deste texto explicativo.

O ponto de partida das atividades do projeto
constou da coleta e análise criteriosa de todos os
trabalhos de cunho geológico/metalogenético an-
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teriormente realizados na região, dando origem a:
carta índice dos levantamentos geológicos, geo-
químicos e geofísicos; carta de afloramentos, com
símbolos específicos para as estações descritas,
amostrados e analisados; catálogo de fichas de
descrição de afloramentos e cadastramento mine-
ral, e carta de recursos minerais; constituindo, des-
ta forma, um banco de dados essencial para a exe-
cução das fases posteriores. As principais fontes
de informação foram: Projeto Mapas Metalogenéti-
cos e de Previsão de Recursos Minerais – Folha
Iguatu (DNPM – CPRM, 1984; escala 1:250.000);
Projeto Rio Jaguaribe (DNPM – CPRM, 1976; escala
1:250.000); Projeto Lavras da Mangabeira (DNPM –
CPRM, 1980; escala 1:100.000); Projeto Cococi
(DNPM – CPRM, 1973; escala 1:100.000); Projeto
Catarina - Mombaça (DNPM – CPRM, 1993; escala
1:100.000), além de projetos de pesquisa existen-
tes na área e liberados para consulta pelo DNPM.

Na etapa seguinte, procedeu-se a uma integra-
ção dos dados fornecidos pelos trabalhos retrocita-
dos e uma reinterpretação de informes sobre temas
específicos, notadamente aqueles relacionados à
geoquímica e à geofísica. No que se relaciona à
geologia, foi feita uma interpretação de imagens de
sensores remotos, utilizando-se fotografias aéreas
na escala 1:70.000 e imagens de satélite Landsat,
escalas 1:100.000 e 1:250.000, em áreas selecio-
nadas. Como produtos desta etapa resultaram os
seguintes documentos: mapa geológico preliminar
e os mapas temáticos de geoquímica e geofísica.

Com relação à geofísica, os trabalhos consisti-
ram basicamente em uma reinterpretação qualitati-
va das informações contidas nas cartas aeromag-
netométricas (campo total) e gamaespectrométri-
cas (canais de contagem total, tório, urânio e potás-
sio), na escala 1:250.000, fornecidas pelo Projeto
Iguatu (NUCLEBRÁS, 1977). Como parte final do
estudo, procedeu-se à integração dos resultados
obtidos, representados nos mapas de anomalias
geofísicas, com os dados geológicos. Na oportuni-
dade foram selecionadas algumas áreas para pos-
terior “cheque” de campo.

Também foram gerados mapas de pontos e zonas
geoquimicamente anômalas, produtos de um repro-
cessamento dos resultados analíticos, segundo pa-
râmetros definidos pelo Sistema GEOQUANT, de-
senvolvido pela CPRM, das amostras de sedimentos
de corrente e concentrados de bateia coletadas pelo
Projeto Rio Jaguaribe (Campos et al., 1976).

Quanto aos estudos litoquímicos, algumas con-
siderações metodológicas serão abordadas nos
subitens referentes à mesma.

A etapa de levantamento geológico sistemático
foi executada em quatro períodos de trabalhos de
campo, com duração de vinte dias cada, sendo
três para mapeamento geológico e um para reca-
dastramento de ocorrências minerais, previamente
selecionadas. A técnica adotada consistiu na reali-
zação de seções geológicas transversais às princi-
pais estruturas regionais, visando uma análise sig-
nificativa dos diferentes tipos litológicos, caracteri-
zação das estruturas e litótipos, e determinação
das inter-relações geológicas.

Por fim, integrando esse acervo de dados e infor-
mações, devidamente abordados e discutidos pela
equipe do projeto com consultores especializados,
da CPRM e externos, foram elaboradas as cartas
geológica, metalogenética/previsional e este texto
explicativo.

A carta metalogenética/previsional constitui um
produto novo, resultante da nova abordagem meto-
dológica no tratamento de informações multidisci-
plinares do PLGB. Trata-se de um documento úni-
co, onde se acham integrados e hierarquizados os
dados sobre mineralizações, estratigrafia, petrolo-
gia, geologia estrutural, geomorfologia, geoquími-
ca e geofísica, e tem por objetivo básico a delimita-
ção, na escala 1:250.000, das áreas com indícios
de mineralizações, prioritárias para prospecção e
exploração mineral.

As informações completas sobre os dados relati-
vos a esta folha, tais como: fichas de descrição de
afloramentos, de cadastro de ocorrências minerais,
de análise petrográfica, boletins de análises geoquí-
micas etc., encontram-se disponíveis para uso em
dois sistemas: Sistema de Informações Geológicas
do Brasil – SIGA, desenvolvido pela CPRM para o
DNPM, de uso público e acessível por meio de consul-
ta remota, em terminais ou microcomputadores, via
rede telefônica, ou por consulta ao Sistema de Infor-
mações em Recursos Naturais – SIR, na CPRM.

1.2 Localização e Acesso

A Folha Iguatu (SB.24-Y-B), com uma área de
aproximadamente 18.000km2, abrange parte da re-
gião sul do estado do Ceará e uma pequena porção
do estado do Piauí (figura 1.1). A tabela 1.1 mostra
a sua codificação dentro do Sistema CIM (Carta
Internacional ao Milionésimo) e seus limites.

Na área da folha situam-se os municípios de
Iguatu, Tauá, Acopiara, Várzea Alegre, Cedro,
Assaré, Catarina, Cariús, Jucás, Aiuaba, Antonina
do Norte, Arneiroz, Farias Brito, Granjeiro, Saboei-
ro, Quixeló, Tarrafas e Deputado Irapuan Pinheiro.
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Figura 1.1 – Mapa de localização.



O acesso rodoviário de Fortaleza a Iguatu,
principal cidade da região, é efetuado basica-
mente através da BR-116 (Fortaleza-Icó) e CE–084
(Icó-Iguatu), rodovias estas, inteiramente pavimen-
tadas. Outra alternativa através da BR - 116
(Fortaleza - Triângulo), CE-013 (Triângulo -
Quixadá) e BR-226/CE-021 (Quixadá-Iguatu),
também totalmente pavimentadas.

Há ainda inúmeras rodovias estaduais
pavimentadas e com revestimento primário, que
interligam as inúmeras sedes municipais, além de
uma densa rede de estradas secundárias,
transitáveis na maior parte do ano.

Todas essas cidades são servidas por linhas re-
gulares de ônibus, endo que, em Iguatu, existe ae-
roporto com pista asfaltada (1.100m x 20m) para
pouso de aeronaves de pequeno porte. A comuni-
cação telefônica, incluindo DDD, é amplamente
disponível em toda a região.

1.3 Aspectos Socioeconômicos

Iguatu, com cerca de 50.000 habitantes, é a prin-
cipal cidade e pólo de desenvolvimento da região,
tendo sido fundada em 1851. Ganhou destaque no
contexto estadual a partir de 1910, quando foi im-
plantada a ferrovia da Rede de Viação Cearense.
Atualmente a cidade assumiu a liderança socioeco-
nômica da região centro-sul do Ceará, destacan-
do-se na produção agrícola com o cultivo de arroz,
milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar e tomate; na
pecuária, com a criação de bovinos, caprinos, ovi-
nos, suínos, eqüinos e aves; na mineração, com o
beneficiamento da magnesita (minas do Torto, Ca-
beça de Negro, Pitombeira e Caldeirão). A produ-
ção industrial está restrita ao beneficiamento do
algodão e óleos vegetais, torrefação e moagem de
café, fabricação de móveis e vestuário, além da
produção mineral com inúmeras cerâmicas na pe-
riferia da zona urbana (fabricação de telhas, diver-
sos tipos de tijolos e revestimentos) e fornos para a
produção de magnesita calcinada que é exporta-
da para a Região Sul do país. As festas religiosas e
exposições de produtos agropecuários atraem,
anualmente, milhares de visitantes e constituem
atrações turísticas do município.

Outras cidades da região, como Tauá, Acopiara
e Várzea Alegre, têm suas economias baseadas na
agricultura, pecuária e pequenas indústrias.

A atividade pesqueira é bem desenvolvida nos
açudes existentes na região, de preferência no Orós,
o maior da área. O extrativismo da madeira para uso
como lenha e transformação em carvão também con-
tribui para a economia regional.

O ensino de Primeiro Grau é disponível nas cida-
des e na maioria das vilas, e o Segundo Grau, so-
mente nas cidades.

1.4 Clima, Fisiografia e Geomorfologia

A área do Projeto Mapas Metalogenéticos e Pre-
visionais – Folha Iguatu, acha-se situada na região
fisiográfica do sertão nordestino, compreendendo,
segundo a classificação de Köppen, dois tipos
principais de clima: o tipo Aw’, ocorrente na maior
parte da área, e o tipo BSw’h’. O tipo Aw’ representa
um clima tropical chuvoso, quente e úmido, com
chuvas no verão e precipitações máximas no outo-
no. Regionalmente mostra um regime pluviométrico
com chuvas no período de janeiro a maio, com má-
ximas nos meses de março e abril. O tipo BSw’h’ re-
presenta um clima muito quente, semi-árido, com
estação chuvosa atrasando-se para o outono.
Apresenta pequenos períodos de chuvas sazonais
com precipitações escassas e mal distribuídas, e a
estação seca pode prolongar-se por até dez me-
ses.

Os valores médios anuais de precipitação, con-
forme dados de 1991, variam de 400 a 1.150mm.
No início do período chuvoso as precipitações são
esporádicas, de curta duração e quase sempre
com características tempestuosas. No decorrer do
período, as máximas pluviométricas prolongam-se
até maio, quando a vazão dos rios e riachos atinge
grandes proporções.

Segundo dados da Secretaria de Recursos Hídri-
cos (S.R.H.) do Estado do Ceará, em 1991 a pluvio-
metria média anual na cidade de Iguatu atingiu
805,3mm, Acopiara – 764,3mm, Aiuaba – 495,1mm,
Antonina do Norte – 572,4mm, Arneiroz – 506,3mm,
Assaré – 635,7mm, Cariús – 1.002,2mm, Catarina –
662,8mm, Cedro – 895,3mm, Deputado Irapuan Pi-
nheiro – 799,7mm, Farias Brito – 995mm, Granjeiro –
1.156,1mm, Jucás – 820mm, Quixeló – 719,8mm, Sa-
boeiro – 645mm, Tarrafas – 850,8mm, Tauá – 444mm
e Várzea Alegre – 969,3mm. O período da estação
chuvosa variou de janeiro a maio, com máximas em
março e abril. Nos cordões de serras, nas partes mais

– 4 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Tebela 1.1 – Dados cartográficos da área mapeada.
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elevadas da área, a média das precipitações atinge
valores superiores a 1.000mm.

As médias termais chegam a atingir, nas regiões
mais planas, 34ºC (setembro a dezembro), contra
25ºC, no mesmo período, para as áreas serranas.
As mais baixas (junho a agosto) são de 22ºC, para
os terrenos baixos, e 19ºC, para os mais elevados.
O relevo da região é marcado por uma escultura-
ção desenvolvida em materiais rochosos diversifi-
cados e, em grande porcentagem, ricos em estru-
turas tectônicas (destacando-se extensas zonas
miloníticas) que condicionam a evolução de formas
bastante variadas. Mesmo assim, encontra-se o
predomínio de um amplo pediplano (Superfície
Sertaneja de Ab’Saber, 1969), com cotas variando
entre 200 e 400m, profundamente afetado pela ero-
são diferencial atuante sobre litótipos cristalinos
(ígneos + metamórficos) e sedimentares. Com for-
mas mais elevadas, onde as cotas atingem até
800m, destacam-se extensos tratos sublinhados,
especialmente pelas serras dos Bastiões, Maia,
Flamengo, Arneiroz, Mota, Furtado, Gravié, Catari-
na, Dois Riachos, Marçal, João Pais, Quaresma,
Nova, Bela Vista, Umbuzeiro, Marruás, Charito,
Quincuncá, Torto, Bravo, Jatobá e Jaguaribe. Nes-
tes setores, os processos erosivos modelaram di-
versas formas de relevos, destacando-se as agu-
çadas, convexas e tabulares, caracterizando um
retrabalhamento erosivo sobre as superfícies de
cotas variando entre 200 e 400m. Em determinadas
partes da área é evidente a atuação da tectônica
sobre o relevo. Ao lado das formas elevadas, dis-
põem-se as amplas baixadas constituídas pelos
sedimentos juro-cretácicos das bacias de Iguatu,
Lima Campos e Malhada Vermelha, na porção nor-
deste da folha, além dos sedimentos cam-
bro-ordovincianos da bacia de Cococi, no extremo
centro-ocidental.

O principal rio da região é o Jaguaribe, que nas-
ce na serra da Joaninha (fora dos limites da folha) e
corta as porções noroeste, centro e nordeste da
área. Tem o seu curso quase que totalmente retilini-
zado, no domínio das rochas cristalinas, devido a
influências estruturais relacionadas a falhas e fratu-
ras. Na área, seu principal afluente, pela margem
esquerda, é o rio Truçu, enquanto, pela margem di-
reita, destacam-se o rio Cariús e os riachos Concei-
ção e Jucás. Outro rio, de significativa importância
local, é o Bastiões, que drena a porção centro-sul
da área.

Com base no Projeto RADAMBRASIL (Prates et
al., 1981), identificam-se, na área, três unidades
geomorfológicas distintas: o Planalto Sertanejo, a

Depressão Sertaneja e o Planalto da Ibiapaba (figu-
ra 1.2). Os critérios fundamentais adotados para o
seu estabelecimento, basearam-se na homogenei-
dade das formas de relevo e na sua gênese co-
mum, dependente dos fatores climáticos e litoes-
truturais.

O Planalto Sertanejo ocupa a maior parte da folha
enfocada e, morfologicamente, caracteriza-se por
uma intensa dissecação do relevo, dando formas
predominantemente aguçadas e convexas, dispos-
tas segundo uma direção preferencial SW-NE e S-N.
Trata-se de uma área de grandes dobramentos e fa-
lhamentos, que se refletem no relevo através de ex-
tensos alinhamentos de cristas, geralmente parale-
las entre si. Isto pode muito bem ser observado na
porção central e setentrional da área, nas serras dos
Bastiões, Maia e Flamengo. A serra do Arneiroz, de
forma semicircular, assemelha-se a uma estrutura
elevada, erodida na sua parte interna, sendo consti-
tuída por crista quartzítica que, em sua porção cen-
tral, é seccionada pelo rio Jaguaribe.

Destacam-se no Planalto Sertanejo, áreas eleva-
das, em regra com topos planos ou em início de
dissecação. Entre elas, pode-se destacar as serras
da Quaresma, Quincuncá, Mocambinho, Pombas,
Marruás e Serra Nova. Cristas e colinas fortemente
entalhadas tendem a circundar estas áreas eleva-
das, notadamente as serras da Quaresma e Quin-
cuncá.

Outro aspecto geomorfológico, nesse planalto,
são os interflúvios tabulares esculpidos nas rochas
sedimentares da bacia de Cococi.

A Depressão Sertaneja ocupa pequena porção
da parte oriental da folha, circundando os compar-
timentos de relevo mais elevados do Planalto Serta-
nejo. Geralmente são áreas situadas em níveis alti-
métricos inferiores a 400m e com predominância
de topografias aplainadas ou suavemente ondula-
das (altitudes em torno de 180m). Nos níveis
superiores a 300m a dissecação consegue isolar
interflúvios de feições predominantemente colino-
sas. Apresenta uma pronunciada diversificação li-
tológica pela ocorrência de rochas cristalinas e se-
dimentares, de diferentes origens e idades, além
de truncamento indistinto de litologias e estruturas
pela erosão, com conseqüente desenvolvimento
de superfícies pediplanizadas. As rochas, sob as
quais foi modelada a unidade enfocada, são repre-
sentadas por orto e paragnaisses, localmente con-
tendo metabásicas das unidades do Proterozóico
Inferior, metapelitos/metapsamitos associados a
metavulcânicas do Grupo Orós, de idade protero-
zóica média, e pelos sedimentos juro-cretácicos
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das bacias de Iguatu e Lima Campos. Convém sali-
entar a ação da erosão diferencial, destacando
cristas quartzíticas e corpos gnáissico-graníticos e
rebaixando setores de litologias mais tenras, como
os sedimentos.

O Planalto da Ibiapaba ocupa a porção sudoeste
da folha, limitando-se com relevos do Planalto Ser-
tanejo, geralmente através de escarpas erosivas e
com declives íngremes. Predominam os relevos de
topos tabulares e superficíes pediplanadas, geral-
mente recobertas por extensos depósitos coluviais,
constituídos por areias de cores amareladas e es-
branquiçadas. Esta unidade, localmente, mostra
níveis altimétricos em torno de 650m e abrangem
os relevos das serras do Marçal, Vermelha, Ermo,

Umbuzeiro, Bela Vista, Tabelê, Cana Brava e Dois
Riachos.

Tem-se ainda a presença de planícies e terraços
fluviais, formados preferencialmente, pelos rios Ja-
guaribe e Bastiões e riachos do Machado, Umari e
Rosário. São áreas planas, resultantes de acumula-
ção fluvial, sujeitas a inundações periódicas (planí-
cie fluvial) ou, eventualmente, inundáveis e ligadas,
sem rupturas de declive, a patamares mais eleva-
dos (terraços fluviais).

Convém destacar que, na Bacia juro-cretácica
de Iguatu, o rio Jaguaribe, provindo de áreas crista-
linas do Planalto Sertanejo, ao atingir as litologias
sedimentares desenvolve um largo setor de planí-
cie e terraço fluvial.
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Figura 1.2 – Esboço Geomorfológico da Folha Iguatu. Símbolos usados na legenda: 1 - Pontão;
2 - Escarpas erosivas; 3 - Cristas; 4 - Superfície tabular erosiva/relevo residual de topo plano; 5 - Superfícies ta-

bulares erosivas e pediplanadas; 6 - Planalto Sertanejo; 7 - Depressão Sertaneja; 8 - Planalto da Ibiapaba;
9 - Planície e terraço fluvial; 10 - Planície fluvial.
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