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RESUMO: A planície de maré que se localiza no município de Icapuí, no litoral do extremo 
leste do estado do Ceará, possui uma área de aproximadamente 12,5 Km2, as litologias e 
feições geomorfológicas aflorantes na área de estudo são representadas por feições datadas 
do Quaternário, sendo estas: areias lamosas siliciclásticas da planície de maré, areias 
quartzosas formando cordões de praia, dunas e praia atual. O estudo realizado visa identificar 
e quantificar a assembleia de minerais pesados existentes nessa região, além de determinar as 
suas possíveis áreas fontes. Para isso foi determinado o teor de minerais pesados presentes 
nas amostras. O material de pesquisa deriva de 4 testemunhos coletados ao longo da planície 
de maré de Icapuí, que está inserido no contexto tectônico estratigráfico da Bacia Potiguar. Os 
testemunhos, todos com o comprimento de 2,00 m, foram seccionados em oito, sete e cinco 
partes, de modo a representa-lo, onde utilizou-se um total de 14 amostras de topo, zona 
intermediaria e da base. No laboratório, as amostras foram submetidas à análise 
granulométrica convencional, onde após o peneiramento, foram separadas e unidas as frações 
de 0,350 mm com 0,250 mm, e 0,088 mm com 0,062 mm que, se somados seus pesos em 
conjunto, tivessem resultado igual à 10 g. Essas frações foram utilizadas pois são 
caracterizadas por terem as maiores concentrações de minerais pesados. Posteriormente 
essas amostras foram lavadas com HCl a 10%, a fim de eliminar a porção carbonática e a 
matéria orgânica. A separação gravimétrica dos minerais leves e pesados foi realizada 
utilizando-se bromofórmio (CHBr3) com densidade de 2,9 g/cm³. A identificação e quantificação 
dos minerais pesados foi realizada sob lupa binocular de acordo com suas propriedades 
físicas. A análise quantitativa para a determinação do teor mineral foi obtida a partir de uma 
separação aleatória e contagem de minerais num montante de 300 grãos, onde os números 
obtidos foram transformados em porcentagens. As análises iniciais identificaram a presença 
dos minerais pesados: Ilmenita, Magnetita (Opacos) e Turmalina, Biotita, Silimanita, Monazita, 
Diopsídio, Zircão, Epídoto, Rutilo e Estaurolita (Transparentes), porém outras espécies 
minerais foram encontradas com concentrações menores que 1% em relação à fração de 
minerais pesados. A Turmalina foi o mineral mais abundante nas amostras analisadas, 
representando em média 44,52% da fração total de minerais pesados. Os minerais 
identificados foram classificados inicialmente em três grupos baseados em suas propriedades 
semelhantes. O primeiro deles constitui-se da associação Turmalina + Zircão + Rutilo (ZTR), o 
segundo grupo foi composto pelos minerais Biotita, Estaurolita, Epídoto, Silimanita e Diopsídio 
que ocorrem geralmente em condições de metamorfismo, enquanto que o terceiro grupo 
formou-se por minerais primários predominantes existentes nas amostras: Ilmenita, Monazita e 
outros minerais de ocorrências menores. Através de análises detalhadas dessas associações 
mineralógicas foi possível identificar as fontes distribuidoras. A partir disso há informações 
necessárias para a identificação da assembleia de minerais pesados da área em estudo, 
cumprindo assim o objetivo da pesquisa. 
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