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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro, é instrumento indispensável 
para o planejamento e a implementação das políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos 
subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte do imprescindível conhecimento do 
meio físico para a execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de 
gestão ambiental do território nacional.

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, do Ministério de Minas e Energia, através do Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM, têm a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos 
empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo 
PROJETO GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DA FOLHA PARNAMIRIM - SC.24-V-B-II 
executado pela Superintendência Regional de Recife do Serviço Geológico do Brasil 
- CPRM, onde é apresentado o estado da arte do conhecimento geológico na escala 
1:100.000 de uma área de 3.000 km2 dos municípios de Parnamirim, Santa Maria da 
Boa Vista, Cabrobó, Orocó, Ouricuri, Terra Nova e Bodocó no estado de Pernambuco.

Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, do Plano 
Plurianual 2008-2010, que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões 
geográficas do país e cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento 
geológico e hidrológico do território brasileiro.

Na preparação deste produto foram compiladas e integradas todas as informações 
geológicas, geoquímicas, geofísicas, geotectônicas e de recursos minerais disponíveis 
na região, complementadas com a  interpretação de fotografias aéreas  e de imagens 
de satélite,  acompanhada  de  intensa programação de  trabalhos de coleta de 
dados de campo e da elaboração de um  texto explicativo. Todos estes dados estão 
hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOBANK) da CPRM.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil segue dando cumprimento 
à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do país, seja pela  
retomada dos levantamentos geológicos básicos, nas escalas 1:250.000 e 1:100.000, 
ou dos levantamentos aerogeofísicos, seja  pelas  integrações estaduais  na escala 
1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo  desta forma , com o resgate da infra-estrutura 
de desenvolvimento regional, como subsídio importante à formulação de políticas 
públicas e apoio às tomadas de decisão de investimentos.

Manoel Barretto Da rocha neto
Diretor - Presidente
serviço Geológico do Brasil - cprM

roBerto Ventura santos
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
serviço Geológico do Brasil - cprM
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RESUMO

Este trabalho representa a nota explicativa do mapa geológico e de recursos minerais da 
folha Parnamirim, escala 1:100.000, que faz parte do Programa Geologia do Brasil, do 
Serviço Geológico do Brasil/CRM. Todos os dados cadastrais do presente levantamento, 
tais como afloramentos, recursos minerais e descrições petrográficas, foram inseridos no 
banco de dados da CPRM (GEOBANK). A Folha Parnamirim localiza-se no oeste do Estado 
de Penambuco e é limitada pelos paralelos 08°00’S e 08°30’S e meridianos 39°30’W 
e 40°00’W. Geologicamente encontra-se inserida na Província Borborema, unidade 
geotectônica formada por faixas ou sistemas de dobramentos neoproterozoicas, incluindo 
também fragmentos antigos arqueanos e paleoproterozoicos. Além disso, ocorrem bacias 
sedimentares tafrogênicas mesozoicas e coberturas superficiais recentes. A área da folha 
abrange segmentos das subprovíncias da Zona Transversal e Externa, separadas pelo 
Lineamento Pernambuco de direção aproximadamente leste-oeste. O setor sul é dominado 
pela subprovíncia Externa, Domínio Pernambuco-Alagoas, onde afloram: 1) o Complexo 
Entremontes de idade neoarqueana (2734±11 Ma), composto por rochas ortoderivadas 
bandadas a migmatíticas de composição granítica a granodiorítica com lentes de 
metadioritos e ortoanfibolitos; 2) o Complexo Cabrobó, composto por metassedimentos 
(xistos, quartzitos, mármores, rochas calcissilicáticas e migmatitos micáceos), com 
idades entre o final do Mesoproterozoico e início do Neoproterozoico; 3) os ortognaisses 
tipo Fulgêncio e Rocinha, este último com idade U-Pb em zircão de 956±2 Ma; 4) o 
Metagranitóite Bendó, alinhado segundo o Lineamento Pernambuco e a Suite Intrusiva 
Intermediária, de caráter tectônico tardio, representando a granitogênese brasiliana. 
No setor norte da folha ocorrem o Domínio Alto Pajeú e Piancó-Alto Brígida. O primeiro 
é formado por rochas tonianas, distinguindo-se : 1) o Complexo Lagoa das Contendas, 
composto por xistos, mármores, quartzitos, rochas calcissilicáticas e ortognaisses graníticos 
e 2) o Complexo Salgueiro, composto basicamente por granada-biotita-muscovita-clorita 
xistos e rochas metavulcânicas ácidas datadas em 962 ± 12 Ma. Além disso, ocorrem ainda 
suítes intrusivas ediacaranas, tais como o Metagranitoide Caldeirão Vermelho, de caráter 
pré a sin-tectônico (idade U-Pb em zircão de 611±14 Ma) e a Suíte Intrusiva Parnamirim, 
formada por granitos e granodioritos pós a tardi-tectônicos. O Domínio Piancó-Alto 
Brígida está representado pelo Grupo Cachoeirinha, formado por mica xistos de baixo grau 
metamórfico criogenianos a ediacaranos que envolvem um fragmento paleoproterozoico, 
denominado de Icaiçara. Esse fragmento abrange: 1) o Complexo Parnamirim (gnaisses 
bandados, ortognaisses graníticos a granodioríticos, biotita-muscovita paragnaisses 
e migmatitos); 2) complexo Barro (mica xisto granadífero parcialmente migmatizado, 
com lentes de mármores e quartzitos) e 3) augen-gnaisses graníticos a granodioríticos, 
ortognaisses finos a médios, localmente migmatizados. Os augen-gnaisses foram datados 
em 1969±9 Ma. Depósitos colúvio-eluvionais neógeno-quaternários, constituídos por 
coberturas areno-conglormeráticas de considerável extensão, ocorrem principalmente no 
setor oeste da folha e depósitos de sedimentos aluvionares, essencialmente arenosos, 
acompanham as grandes drenagens da folha. Duas grandes zonas de cisalhamento 
transcorrentes atravessam a área: o Lineamento Pernambuco (orientação leste-oeste e 
cinemática dextral) e a Zona de Cisalhamento Parnamirim (orientação nordeste-sudoeste 
e cinemática sinistral). A área possui dois garimpos abandonados de Au, doze ocorrências 
de mármore, seis de granada e oito de rochas com potencial para rocha ornamental. Além 
dessas foram cadastradas ocorrências menores de talco, argila e outros bens minerais de 
uso na construção civil, totalizando trinta e seis registros, dos quais dezesseis são inéditos.
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ABSTRACT

This work consists of explanatory note for the geological and mineral resources map of the 
Parnamirim sheet at 1:100.000 scale which is part of the Brazil Geology Program from the Brazil 
Geological Survey/CPRM. All recorded data from the current investigation, such as outcrops, 
mineral resources and petrographic descriptions were input into the CPRM database (GEOBANK). 
The Parnamirim Sheet is located West of the state of Pernambuco between parallels 08°00’S and 
08°30’S and meridians 39°30’W and 40°00’W. In geological terms, it is part of the Borborema 
Province, a geotectonic unit formed by Neoproterozoic fold belts or systems, including old Archean 
and Paleoproterozoic fragments. Additionally, there are Mesozoic taphrogenic sedimentary basins 
and recent superficial covering. The sheet area encompasses segments of the Transversal and 
External Zone sub-provinces, separated by the Pernambuco Lineament looking approximately 
East-West. The South segment is taken mainly by the External sub-province Pernambuco-
Alagoas Domain where the following can be found: 1) the Neoarchean Entremontes Complex 
(2,734±11 Ma) made up of ortho-derived banded to migmatitic rocks of granite to granodiorite 
composition with metadiorite and ortho-amphibolite lenses; 2) the Cabrobó Complex consisting 
of metasediments (schists, marbles, calc-silicate rocks and migmatites), with ages ranging from 
the end of Mesoproterozoic to the beginning of the Neoproterozoic; 3) the Fulgêncio and Rocinha 
ortho-gneisses, the latter with zircon U-Pb age of 956±2 Ma; 4) the Bendó Meta-granitoid, aligned 
to the Pernambuco Lineament and the Intermediary Intrusive Suite of a late tectonic nature, 
representing the brasiliano granite genesis. In the sheet’s North segment, you will find the Alto 
Pajeú and the Piancó-Alto Brígida domains. The former is composed of Tonian rocks distinguished 
as follows: 1) the Lagoa das Contendas Complex consisting of schists, marbles, quartzites, calc-
silicate rocks and granite ortho-gneisses and 2) the Salgueiro Complex which is basically made 
up of garnet-biotite-muscovite-chlorite schists and acid metavolcanic rocks dating back to 962 
± 12 Ma. Moreover, there are also intrusive Ediacaran suites such as the Caldeirão Vermelho 
Meta-granitoid of pre- to sin-tectonic nature (zircon U-Pb age of 611±14 Ma) and the Parnamirim 
Intrusive Suite formed by post- to late-tectonic granites and granodiorites. The Piancó-Alto Brígida 
Domain is represented by Grupo Cachoeirinha, formed by Cryogenian to Ediacaran mica schists 
of low metamorphic grade involving a Paleoproterozoic fragment called Icaiçara. This includes: 
1) the Parnamirim Complex (banded gneisses, granite to granodiorite ortho-gneisses, biotite-
muscovite paragneisses and migmatites); 2) the Barro complex (partly migmatized garnetiferous 
mica-schist with marble and quartz lenses) and 3) granite to granodiorite augen-gneisses, fine 
to mid-size ortho-gneisses locally migmatized. The augen-gneisses were dated to 1,969±9 Ma. 
Neogene-quaternary colluvial-eluvial deposits consisting of conglomeratic sandstones covering 
of considerable extension are found mainly in the West segment of the sheet and alluvial 
sedimentary deposits, essentially gravelly are alongside the sheet’s larger drainages. Two large 
shear zones run through the area: the Pernambuco Lineament (of an East-West and dextral 
kinematic pattern) and the Parnamirim Sheer Stress Zone (of a Northeast-Southeast and sinistral 
kinematic pattern). The area has two abandoned gold mines, twelve occurrences of marble, six 
of garnet and eight of rocks suited for dimension stones. In addition to these there were also a 
few occurrences of talc, clay and other minerals used in civil construction, in a total of thirty-six 
records of which sixteen are unprecedented.
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1.1 – ApReseNTAÇÃO

A Folha Parnamirim (SC.24-V-B-II) localiza-se 
na porção oeste do Estado de Pernambuco, região 
conhecida como Sertão Central de Pernambuco, dista 
aproximadamente 560 km da capital Recife, 130 km 
de Petrolina e 50 km de Salgueiro, cidades do estado 
de Pernambuco. É limitada pelos paralelos 8°00’S e 
8°30’S e meridianos 39°30’W e 40°00’W (Figura 1.1), 
totalizando cerca de 3000 km². A região é drenada 
pelo Rio Brígida e riachos de menor expressão. Em 
sua área encontra-se um dos maiores açudes do 
estado, o Entremontes, abastecido pelo Rio São 
Pedro; o clima da região é o tropical semiárido e a 
vegetação é composta basicamente por Caatinga 
Hiperxerófila. A folha está totalmente inserida no 
território do Estado de Pernambuco e abrange 
principalmente o município de Parnamirim, cidade 
com aproximadamente 20.000 habitantes que 
toma mais da metade da área da folha, seguido por 
porções dos municípios de Santa Maria da Boa Vista, 
Orocó, Ouricuri, Cabrobó, Terra Nova e Bodocó. O 
acesso a região é feito via rodoviária partindo de 
Recife pela BR-232 ou de Petrolina, a sul da folha, 
pelas rodovias BR-428 e PE-555, os aeroportos mais 
próximos são os de Juazeiro do Norte no Ceará e 
Petrolina em Pernambuco, ambos distam cerca de 
200 km da região mapeada. À época do projeto de 
mapeamento encontrava-se em construção a ferrovia 
Transnordestina, eixo Salgueiro-Trindade, o trecho 
corta a área da folha passando poucos quilômetros 
a sul da cidade da Parnamirim e de traçado paralelo 
ao da rodovia BR-316. Esta ferrovia foi projetada 
para atender principalmente a demanda do pólo 
gesseiro do Araripe e do pólo agroindustrial de 
Petrolina e Juazeiro. A economia da região baseia-
se na caprinovinocultura, a agricultura basicamente 
é de subsistência, ao sul da área na região norte do 
município de Santa Maria da Boa Vista localiza-se 
o Projeto Caraíbas/Fulgêncio, assentamento com 
extensa área de irrigação focalizada na fruticultura.  

A Folha Parnamirim foi selecionada com 
objetivo de aprimorar o conhecimento geológico 
na região, carente de trabalhos científicos mais 
aprofundados, e também pela proximidade de áreas 
do ponto de vista metalogenético interessantes, 
como as ocorrências de ouro de Serrita, com 
garimpos que datam de meados da década de 80 
e ocorrências de cromo ao norte da folha na região 
de Bodocó descobertos na década de 90. No início 
do presente século ocorreu uma breve corrida 
ao ouro dentro da área, ao norte da cidade de 
Parnamirim e sul do Açude do Chapéu, a atividade 
garimpeira foi bastante restrita e atualmente se 
encontra paralisada. Pelo seu potencial aurífero, 
além de depósitos e ocorrências de outros bens 

minerais, mas com cartografia geológica atualizada 
existente apenas na escala 1:500.000, optou-se pelo 
mapeamento na escala 1:100.000 para fornecer 
suporte geológico a trabalhos de cunho exploratório 
e metalogenético, assim como buscar avanços no 
conhecimento científico-geológico da região. 

1.2 – MeTODOlOgIA

O projeto teve sua metodologia baseada na 
sistemática elaborada para o Programa de Geologia 
do Brasil – PGB, tendo seu desenvolvimento 
conforme as etapas abaixo descritas:

1.2.1 - etapa preliminar

Consistiu da compilação e análise bibliográfica, 
análise de imagens Landsat–TM, na escala 1:100.000, e 
fotointerpretação de aerofotos na escala de 1:70.000, 
seguida da elaboração do mapa geológico preliminar 
a partir da integração, da interpretação geológica e da 
avaliação de mapas regionais pré-existentes. Trabalhos 
anteriores na área da Folha Parnamirim reportam 
a mapas de graduação na escala 1:50.000 feitos por 
estudantes do curso de geologia da Universidade 
Federal de Pernambuco na década de 80 (Diniz, 1981; 
Vasconcelos, 1981; Benjamin Neto, 1983; Lima, 1983; 
Neves, 1983; Pacheco, 1983; Rosar, 1983; Santos, 
1983; Moura, 1984; Elldorf, 1986) alguns destes 
mapas foram integrados no Projeto Extremo Oeste de 
Pernambuco (Sial et al., 1983), mapas esquemáticos 
foram feitos especificamente em algumas das 
ocorrências de mármore da folha pelo Projeto Calcário 
no Estado de Pernambuco (Vasconcelos, 1981) e 
a área da folha foi contemplada pela integração 
da Folha Aracaju NW (SC.24-V) escala 1:500.000 
(Angelim & Kosin, 2001). A base planimétrica digital 
utilizada foi confeccionada pela DICART – Divisão 
de Cartografia da CPRM, obtida a partir da carta 
impressa Folha Parnamirim publicada em 1984 pela 
SUDENE, ajustada às imagens do Mosaico Geocover 
– 2000, ortorretificada e georreferenciada segundo 
o datum WGS84, de imagens de satélite Landsat 7 
ETM+ resultante da fusão das 7,4,2 e 8, com resolução 
espacial de 14,25 metros. A imagem de satélite foi 
utilizada com a finalidade de auxiliar a cartografia 
geológica, principalmente no que tange às grandes 
zonas de cisalhamento, traços de foliação, delimitação 
de unidades geológicas. Para isso foi utilizada a imagem 
Landsat 7ETM+ (bandas 1 a 8), órbita 215_66 (2004), 
com recorte para folha Parnamirim. Conseguinte, 
essa folha foi processada em ambiente ENVI (versão 
4.0), obtendo-se como melhor composição de RGB 
as bandas 347. E para corroborar com os grandes 
lineamentos bem como a topografia, utilizou-se 
também a imagem SRTM. As fotografias utilizadas 
na fotointerpretação foram obtidas no ano de 1965 
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pelo SACS (Serviços Aerofotográficos Cruzeiro do Sul 
S.A) na escala de 1:70.000. A base fotinterpretada foi 
escaneada e transposta para a base cartográfica na 
escala 1:100.000, georreferenciada no programa ENVI, 
digitalizadas em ambiente ArcGis e ajustadas a partir 
da imagem GeoCover. Dados geofísicos levantados, 
tratados e processados também foram utilizados para 
produzir o mapa geológico preliminar, auxiliando na 
interpretação dos principais domínios estruturais e 
litologias pelo contraste de assinaturas radiométricas 
e magnéticas.

1.2.2 - etapa de Campo

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos 
em 6 (seis) etapas de campo em paralelo com 
a amostragem de sedimentos de corrente e 
concentrado de bateia. O cadastramento mineral foi 
posterior à conclusão do mapa geológico. Ao todo 
foram estudados 613 afloramentos, confeccionadas 
180 lâminas delgadas e realizadas 103 análises 
químicas de óxidos e elementos traço, além de 13 
análises isotópicas, 10 pelo método Sm/Nd e 3 pelo 

Figura 1.1 - Localização da Folha Parnamirim no estado de Pernambuco, Brasil.
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método U-Pb. Quanto aos recursos minerais foram 
recadastradas 20 ocorrências e cadastradas mais 
16 novas ocorrências. Todos os dados coletados e 
referentes a essas análises serão disponibilizadas 
no Sistema de Informações Geológicas (SIG – banco 
de dados com informações geológicas da CPRM). 
As análises petrográficas foram efetuadas por 
petrógrafos da SUREG-RE, da Universidade Federal 
de Pernambuco e da Terra & Mar Soluções em 
Geologia e Geofísica. O levantamento geoquímico 
da folha resultou na coleta de 385 amostras de 
sedimento de corrente e 57 concentrados de bateia 
para determinação mineralógica. As preparações e 
análises químicas multielementares dos sedimentos 
e análise mineralógicas em concentrados de bateia 
foram analisadas pela ACME-Analytical Laboratories 
Ltda., enquanto que as análises químicas de rochas 
forma feitas pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. As 
análises geocronológicas foram efetuadas no LGI 
(Laboratório de Geologia Isotópica) do Instituto 
de Geociências da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Os trabalhos de campo foram 
planejados em uma base geológica integrada e 
fotointerpretada, utilizando-se perfis transversais ao 

maior comprimento das unidades, cuja finalidade foi 
a de melhor caracterizar as relações estratigráficas 
e estruturais entre elas, além de melhor definir os 
segmentos tectono-estratigráficas contidos na Folha. 

1.2.3 - etapa Final e produtos gerados

Nesta etapa foi realizada a integração dos 
dados disponíveis, elaboração digitalização e 
edição do mapa geológico, digitação de base de 
dados  e elaboração deste relatório. Os produtos 
gerados foram: o mapa geológico contendo os 
recursos minerais na escala de 1:100.000 (anexo), 
digitalizados em ambiente ArcGis, e a presente nota 
explicativa, todos disponibilizados para impressão 
e consulta em formato PDF. Foi elaborado também 
um SIG (Sistema de Informações Geográficas) com 
os mapas supracitados, imagens de satélites , mapas 
aerogeofísicos, além de descrição dos afloramentos, 
recursos minerais, etc. Quanto aos dados cadastrais 
os mesmos foram acrescentados e/ou atualizados 
no banco de dados da CPRM (GEOBANK), os quais 
também poderão ser consultados via internet através 
do site http://geobank.sa.cprm.gov.br.  
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2.1 - pROvíNCIA BORBOReMA

A Província Borborema definida por Almeida et al. 
(1977 e 1981), localizada no nordeste do Brasil, constitui 
um sistema de faixas de dobramentos associados às 
orogêneses do Neoproterozóico e granitogêneses 
correlatas, incluindo fragmentos antigos do Arqueano/
Paleoproterozoico. Segundo Caby (1989) a província 
dentro do contexto pré-deriva Mesozoica fazia parte de 
um mega-cinturão móvel Pan-Africano/Brasiliano. A parte 
oeste do cinturão se estendia pelo nordeste brasileiro e a 
parte leste pela África Central, onde é representado pelos 
Cinturões de Dobramento Central da África, este cinturão 
móvel estaria inserido no norte do Supercontinente 
Gondwana. A Província Borborema tem como principais 
características a forte deformação atrelada ao Ciclo 
Brasiliano, extensas zonas de cisalhamento e intenso 
plutonismo granítico. É delimitada a sul pelo Cráton São 
Francisco, a oeste é recoberta pela Bacia do Parnaíba 
e a norte e leste a província se encontra encoberta 
pelos sedimentos das bacias costeiras. Diversos autores 
sugeriram divisões internas na Província Borborema 
(Figura 2.1). A primeira compartimentação tectônica da 
província deve-se a Brito Neves (1975) seguido por outros 
autores que incluíram faixas, sistemas de dobramentos 
ou cinturões metamórficos, separados por maciços 
medianos e zonas geoanticlinais de natureza gnáissico-
migmatítico-granítica, que abrigam nos seus interiores 
faixas de supracrustais. Os sistemas de dobramentos 
foram considerados como entidades de evolução 
monocíclica filiados ao Evento Brasiliano, enquanto 
que o embasamento divisório de idade arqueana/
paleoproterozoica teria evolução policíclica. Trabalhos 
posteriores, notadamente a partir de Jardim de Sá 
(1987), na Faixa Seridó, passaram a admitir uma evolução 
policíclica também para as outras faixas dobradas 
correlatas da Província Borborema, associando-se a uma 
tectônica tangencial do Paleoproterozóico relacionada 
ao Ciclo Transamazônico (2,0-1,8 Ga) e retrabalhamento 
essencialmente transcorrente no Ciclo Brasiliano (0,75-
0,57 Ga). Com base em datações de granitóides intrusivos 
em sistemas de dobramentos e em supracrustais com 
idades entre 1,0 e 0,92 Ga, alguns autores idealizaram 
a atuação de mais um evento orogênico na Província 
Borborema, denominado Evento Cariris Velhos (Campos 
neto et al., 1994; Santos et al., 1994; Santos, 1995; Brito 
neves et al., 1995), equivalente ao Kibariano na África, 
Sunsás em Rondônia e Grenville no Canadá. Embasado 
na tectônica acrescionária Santos (1996 e 1998), propõe 
nova compartimentação geotectônica para a Província 
Borborema, dividindo-a em domínios e terrenos 
tectonoestratigráficos, cuja colagem teria ocorrido 
durante os eventos Cariris Velhos (de idade Grenville) e 
Brasiliano/Pan-Africano. Este último teria atuado tanto na 
justaposição de terrenos tectonoestratigráficos distintos, 
como retrabalhando e dispersando os limites da colagem 

Cariris Velhos. Outra teoria seria que as rochas de idade 
Toniana foram formadas em um contexto anorogênico/
rifte com deformação relacionada principalmente ao 
Ciclo Brasiliano (Bittar, 1998, Neves et al., 2000 e 2003) 
desconsiderando como um ciclo Wilsoniano o Evento 
Cariris Velhos. Dentro dessa concepção, a província teria 
sofrido somente dois eventos orogênicos tectonotermais, 
um no Paleproterozoico (Orogenia Transamazônica) e 
outro no fim do Neoproterozoico (Orogenia Brasiliana) e 
entre esses dois ciclos teria ocorrido o evento tafrogênico 
Cariris Velhos. As divisões dentro da Província Borborema 
(Figura 2.2) neste trabalho foram baseadas nas sugeridas 
por diversos autores (Van Schmus et al., 1995 e 2008; 
Brito neves et al., 2000; Santos et al., 2000 e 2010) 
que observando o mosaico estrutural da província e 
dados geocronológicos em suas rochas a dividiram em 
três subprovincias: Setentrional, que inclui os domínios 
Médio-Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do Norte; 
Zona Transversal ou Central, que inclui os domínios ou 
terrenos Piancó-Alto Brígida, Alto Pajeú, Alto Moxotó e 
Rio Capibaribe; e Externa ou Meridional, esta incluindo 
os domínios Riacho do Pontal, Pernambuco-Alagoas e 
Sergipano. A região contemplada pelo projeto abrange 
porções dos domínios Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú 
da Subprovíncia Tranversal (setor norte da folha) e do 
Domínio Pernambuco-Alagoas da Subprovíncia Externa 
(setor sul da folha). A Subprovíncia da Zona Transversal 
(Figura 2.3) é delimitada por duas megaestruturas de 
direção E-W, os lineamentos Patos (norte) e Pernambuco 
(sul) e é considerada uma complexa e heterogênea 
colagem de unidades crustais, que abrange desde 
terrenos e blocos de embasamento paleoproterozoicos 
a plútons graníticos tardi-brasilianos a pós-colisionais 
(540-580 Ma). Estruturalmente se configura como 
um sistema anastomosado de zonas de cisalhamento 
transcorrentes dextrais de direção E-W e zonas de 
cisalhamento direção NE-SW, predominantemente 
sinistrais. A Subprovíncia Externa é delimitada a norte 
pelo Lineamento Pernambuco e a sul pelo Cráton São 
Francisco e sua contextualização geotectônica é, em 
termos gerais, similar ao da Zona Transversal.

2.1.1 - Domínio Alto pajeú

O Domínio Alto Pajeú (DAP), na área em 
apreço, está limitado a norte-noroeste pelo 
Domínio Piancó-Alto Brígida e a sul pelo Domínio 
Pernambuco-Alagoas. Ocorrendo com um formato 
de leque, partindo da área central da folha, abrindo-
se na direção E/NE, sendo delimitado pelas zonas 
de cisalhamento Pernambuco e Parnamirim. 
Está representado pelas rochas dos complexos 
Salgueiro e Lagoa das Contendas, granitoides e 
metagranitoides brasilianos (neoproterozoicos). O 
DAP foi definido originalmente por Santos (1995 
e 1996) como um terreno tectonoestratigráfico, 

2 ― CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL



Programa Geologia do Brasil

24

Figura 2.1 - A Província Borborema e a evolução de seu conhecimento. De cima para baixo: Almeida (1976), Jardim de 
Sá (1994) e Santos (1999, 2000).
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Figura 2.2 - Província Borborema e a compartimentação em domínios geotectônicos, modificado de Medeiros (2004). 
Localização da Folha Parnamirim.

Figura 2.3 - Esboço geológico da Subprovíncia Zona Transversal, adaptado e modificado de Ferreira & Santos (2000), 
Gomes et al. (2000), Medeiros (2000), Gomes et al. (2001), Santos et al. (2002) e Medeiros(2004).
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abrangendo em seu interior três assembleias 
litoestratigráficas principais. A assembleia mais 
antiga com idade entre 2.1 a 2.2 Ga ocorre de 
forma descontínua e é tido como o embasamento 
do domínio; a assembleia intermediária com 
idade entre 1000 e 920 Ma, consistindo em rochas 
metassedimentares a metavulcanossedimentares 
(Complexos Salgueiro-Riacho Gravatá e Lagoa das 
Contendas) e metaplutônicas (Metagranitoides 
Cariris Velhos); e a assembléia mais recente, com 
idade entre 650 e 550 Ma, formada por granitoides 
gerados durante o Ciclo Brasiliano, incluindo um 
cinturão de plutons sieníticos. Medeiros (2004) 
definiu a Zona de Cisalhamento Serra do Coboclo 
como o limite entre os domínios/terrenos Alto Pajeú 
e Piancó-Alto Brígida. Em trabalhos mais recentes 
sobre a Zona Transversal, autores como Santos et al. 
(2010) e Van Schmus et al. (2011), passam a restringir 
a ocorrência de rochas mais antigas relacionadas 
aos ciclo Transamazônico ao Domínio Alto Moxotó 
(DAM), o considerando como um conjunto 
primordialmente paleoproterozoico, e realocando 
suas rochas caririanas e brasilianas como parte do 
Domínio Alto Pajeú, interpretando o DAP como um 
domínio eminentemente meso/neoproterozoico, 
prevalecendo rochas metassedimentares de idade 
Toniana. 

2.1.2 - Domínio piancó-Alto Brígida

Inicialmente intitulado como faixa de 
dobramentos (Brito Neves, 1978), posteriormente 
como terreno tectonoestratigráfico (Santos, 1996), 
o Domínio Piancó-Alto Brígida (DPB) ou Faixa 
Cachoeirinha (Sial, 1986; Van Schmuss et al., 2008), 
em trabalhos anteriores era basicamente constituído 
pelos grupos Cachoeirinha e Salgueiro, estes dividindo 
uma terminologia quase gêmea, diferenciando-se, 
basicamente, no grau metamórfico, onde os modelos 
existentes colocavam os xistos de maior grau 
metamórfico (Grupo Salgueiro) na base, e os filitos 
(Grupo Cachoeirinha) no topo, tendo, cada grupo, 
suas intercalações específicas de metavulcânicas, 
formações ferríferas e conglomerados. Bittar (1998) 
cunha o termo Complexo Riacho Gravatá para 
uma sequência metavulcanossedimentar toniana, 
inicialmente considerada parte do DPB. Porém 
Medeiros (2004) insere algumas áreas mapeadas no 
Grupo Salgueiro como parte do Complexo Riacho 
Gravatá e considera a unidade como um todo 
parte do Domínio Alto Pajeú, entendendo a Zona 
de Cisalhamento Serra do Caboclo como o limite 
entre os dois domínios. Atualmente se aceita como 
integrantes deste domínio, o Grupo Cachoeirinha 
(Criogeniano/Ediacarano) com suas formações 
Santana dos Garrotes e Serra do Olha d’Água, 
intrudidas por uma série de granitos brasilianos (Sial, 
1986; Ferreira et al., 1998) com idades variando entre 
640 a 580 Ma, além de granitóides deformados, de 
idade e contextualização incerta. No DPB também 
ocorrem terrenos ou blocos paleoproterozóicos 

(fragmentos Ouricuri e Icaiçara) pouco estudados e 
de colocação duvidosa dentro do domínio. Dentro 
dos limites da folha ocorrem litotipos do Grupo 
Cachoeirinha e do Fragmento Icaiçara. 

2.1.2.1 - Fragmento Icaiçara

O Fragmento Icaiçara (FIC) deve sua atual 
denominação e contextualização a Santos (1996) 
e constitui-se em um núcleo de embasamento 
paleoproterozoico ou mais antigo estruturado em 
uma grande antiforme regional. O FIC é formado 
por uma unidade gnáissico-migmatítica (Complexo 
Parnamirim), supostamente basal e por uma unidade 
de supracrustais psamítico-pelítico-carbonática 
(Complexo Barro), sendo essa associação intrudida 
por granitoides porfiríticos de formas estratoides 
(Suíte Granodiorítica/Granítica do Fragmento 
Icaiçara). As rochas do Fragmento Icaiçara, em geral, 
atingem metamorfismo de fácies anfibolito médio a 
alto. O FIC (Figura 2.4) teve seu arcabouço estrutural 
inicialmente definida por Silva Filho (1985), 
posteriormente reinterpretada e aprimorada por 
Medeiros (1992), Medeiros et al. (1993) e  Angelim 
& Kosin (2001), sendo circundado discordantemente 
por metassedimentos neoproterozoicos de baixo 
grau metamórfico do Grupo Cachoeirinha, separados 
destes a norte através da Zona Cisalhamento 
Externa, de natureza contracional, a oeste  pela 
Zona de Cisalhamento de Trempe e a leste pela Zona 
de Cisalhamento Parnamirim, ambas de natureza 
transcorrente. O Lineamento Pernambuco marca 
o limite sul do fragmento com os domínios Alto 
Pajeú e Pernambuco-Alagoas; o núcleo interno do 
fragmento é afetado por uma deformação tangencial 
que sobrepõe os gnaisses migmatíticos do Complexo 
Parnamirim aos metassedimentos do Complexo Barro, 
através da Zona de Cisalhamento Interna. Os augen 
gnaisses graníticos a granodioríticos que intrudem 
a associação metaplutônica/metassedimentar, que 
localmente contém xenólitos de metassedimentos, 
foram datados em 1.969 + 9 Ma (Medeiros et al., 
1993), conferindo idade paleoproterozóica, ou mais 
antiga as rochas dos principais complexos formadores 
do Fragmento Icaiçara.

2.1.3 - Domínio pernambuco-Alagoas

O Domínio Pernambuco-Alagoas é uma 
extensa zona litoestratigráfica de orientação 
leste-oeste, limitado a norte pelo Lineamento 
Pernambuco e a sul pela Faixa Sergipana. Foi definido 
originalmente por Brito Neves et al. (1982) como um 
maciço formado por gnaisses e migmatitos de idade 
arqueana a paleoproterozoica (Transamazônico), 
intrudidos por granitoides brasilianos. Uma 
concepção mais atualizada compreende o domínio 
como uma complexa colagem de unidades de 
diversas idades (Van Schmus et al. 1995; Silva Filho 
et al. 2002; Oliveira et al. 2006). Santos (1995), 
Medeiros & Santos (1998) e Medeiros (2000) 
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reconheceram duas unidades principais no domínio. 
O Complexo Cabrobó que contém sequências 
metassedimentares e metavulcanossedimentares 
metamorfisadas na fácies anfibolito alto, localmente 
possuindo termos migmatíticos e granitóides 
neossomáticos e o Complexo Belém do São 
Francisco que compreende gnaisses de composições 
dominantemente graníticas a granodioríticas com 
níveis máficos e migmatitos ortoderivados com 
restos de supracrustais. Silva et al. (2002) datou 
um biotita-hornblenda-gnaisse granodiorítico do 
Complexo Belém do São Francisco em 2074 +34 
Ma. Outras rochas atribuídas ao complexo em 
questão forneceram idade modelo de 1,33 Ma. 
(Santos,1998), o que dificulta a interpretação a 
respeito da idade de cristalização de suas rochas. 
Idade modelo de 1,2 Ma. (Mendes, no prelo) 
foi obtida em anfibolito encaixado no Complexo 

Cabrobó, que corrobora com a interpretação de que 
a unidade teria idade Esteniana-Toniana. Os dois 
complexos possuem forte imbricamento tectônico, 
ressaltado muitas vezes pela alternância de fatias 
alóctones de ambos. Os complexos metamórficos 
do Domínio Pernambuco-Alagoas são intrudidos 
por rochas plutônicas brasilianas em parte não 
deformadas (tardi a pós-tectônicos) e partes 
intensamente deformadas (pré a sin tectônicos), 
por vezes os plútons pré a sin tectônicos devido à 
deformação e migmatização são de difícil separação 
das assembleias metaplutônicas mais antigas. Essa 
atividade granítica brasiliana ocorre principalmente 
nas proximidades do Lineamento Pernambuco. Nos 
limites da área mapeada ocorrem os litotipos dos 
complexos Belém do São Francisco e Cabrobó e 
granitóides Paleo a Neoproterozoicos.

Figura 2.4 - Esboço tecnoestrutural do Fragmento Icaiçara (modificado de Medeiros et al, 1993 e Angelim et al, 2001).
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2.1.4 - Magmatismo Neoproterozóico Brasiliano

O magmatismo brasiliano ocorre de forma 
abundante ao longo da Província Borborema e está 
representada por uma série de corpos granitóides 
de diferentes formatos e dimensões. No âmbito 
da tectônica Brasiliana, o ápice da granitogênese 
ocorreu de forma sincrônica à atuação das zonas 
de cisalhamento, que exerceram forte controle no 
posicionamento de seus corpos (Leterrier et al., 1990, 
Caby et al., 1991 e Vauchez et al., 1995). Em termos 
estruturais simplificados, os plutons brasilianos mais 
antigos (640-610 Ma) geralmente apresentam maior 
deformação, o que lhes confere um carater pré a 
sin-tectônico, enquanto que os plutons brasilianos 
mais jovens (590-570 Ma), em geral, são menos 
deformados a indeformados, assim considerados 
tardi a pós-tectônicos. 

Na primeira classificação dos granitoides 
brasilianos, Almeida et al. (1977) baseado em 
critérios texturais e petrográficos, identificou e 
separou os granitoides em quatro tipos principais 
(Conceição, Itaporanga, Itapetim e Catingueira). Mais 
tarde Sial (1986) e Ferreira et al. (1998), baseado 
na classificação anterior e utilizando de dados 
químicos de rocha, a aprimorou e ampliou para 
nove tipos de granitóides:  Calcioalcalino normal 
(tipo Conceição); Calcioalcalino de alto potássio (tipo 
Itaporanga); Calcioalcalino de alto potássio com 
epidoto magmático (tipo São Rafael); Calcioalcalino 
peraluminoso (tipo Ouro Branco); Trondjemítico (tipo 
Serrita); Peralcalinos (Catingueira) e shoshoníticos; 
Sienitóides metaluminosos de alto potássio (tipo 
Terra Nova); Sienitoides peralcalinos ultrapotássicos 
(tipo Triunfo/Baixa Verde). Uma nova classificação 
proposta por Guimarães et al. (1998) amparada em 
geoquímica de rocha total e dados geocronológicos, 
e concentrada na Faixa Pajeú-Paraíba (domínios Alto 
Moxotó e Alto Pajeú), discriminara os granitoides 

em cinco tipos principais: Granitoides calcioalcalinos 
normais, com idades de cristalização entre 620-640 
Ma; Granitoides calcioalcalinos de alto potássio, com 
idades entre 580-590 Ma; Granitóides  de afinidade 
shoshonítica, com idades em torno de 590 Ma; 
Granitoides transicional alcalino a calcioalcalino, 
com idades em torno de 570 Ma e granitoides com  
afinidade alcalina, mostrando idades entre 520-540 
Ma. Utilizando-se de uma classificação genérica 
e de caráter regional, Gomes (2001) classificou o 
plutonismo neoproterozoico usando como principal 
critério sua colocação em relação ao evento tectônico 
Brasiliano (sin a tardi, tardi a pós e pós-tectônico). 

A classificação mais recente dos granitoides 
brasilianos é a de Van Schmuss  et al. (2011), que 
os separou na forma de cinco estágios/fases: Fase 
I, composta por granitoides pré a cedo colisionais 
(650-610 Ma); Fase II, granitoides sin-colisionais 
(610-595 Ma); Fase III, granitoides pós-colisionais, 
porém pré transcorrência (595-576 Ma); Fase IV, pós 
transcorrentes (576-560 Ma); Fase V: pós-tectônicos 
(550-530 Ma). Aplicando a classificação de Gomes, 
aos corpos plutônicos da folha, é possível se fazer 
a seguinte relação: O Metagranitoides de Bendó e 
Caldeirão Vermelho representam os granitoides pré 
a sin-tectônicos, sendo corpos gnáissicos graníticos 
a granodioríticos calcioalcalinos de alto potássio. 
O Plúton Parnamirim representa os granitoides 
tardi a pós-tectônicos, apresentando deformação 
restrita a sua zona de borda e a outros corpos 
menores correlatos. O Plutón Serra do Livramento 
e os dioritos da Suíte Intermediária representam 
os granitoides pós-tectônicos, são os corpos mais 
tardios e menos deformados encontrados na folha 
e também os de menor ocorrência. O primeiro faz 
parte da linha sienítica de Sial (1986) e o segundo 
não está correlacionado a nenhuma suíte conhecida 
próxima a sua área de ocorrência.
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3.1 – ARqUeANO

3.1.1 - Complexo entremontes (A4g2en)

3.1.1.1 - Complexo entremontes – Unidade Jacaré 
(A4g2enj)

O Complexo Entremontes (CE) constitui uma 
unidade de idade Neoarqueana inserida no Domínio 
Pernambuco-Alagoas, que em mapas de integração 
anteriores era considerada parte do Complexo Belém 
do São Francisco. Sua definição inicial se deu durante 
os trabalhos de mapeamento da Folha Parnamirim 
na região do sangradouro do Açude Entremontes, na 
localidade de mesmo nome, no sudoeste do município 
de Parnamirim, onde aflora na forma de lajedos e 
matacões de cor alaranjada e suas rochas formam os 
morros vistos na região do açude. Na continuidade 
da unidade para outras áreas, seus afloramentos 
ocorrem principalmente na forma de lajedos de 
rochas bandadas pouco alteradas de cor cinza a rósea 
com lentes máficas, em sua maior parte encontrados 
em leitos de córregos, localmente aflorando na 
forma de blocos ou matacões mais intemperizados. 
o CE foi compartimentado em duas unidades devido 
a diferenças faciológicas entre os afloramentos 
encontrados nas áreas proximais a localidades de 
Entremontes e Jacaré (Unidade Jacaré) e Urimamã 
(Unidade Urimamã). Toda a ocorrência da Unidade 
Jacaré do CE dentro da folha Parnamirim abrange 
uma extensa faixa central que se inicia no limite 
oeste da área, a norte do Açude Entremontes, no 
município de Ouricuri, se prolongando para leste até 
as proximidades da Serra do Boqueirão, na porção sul 
do município de Parnamirim. A unidade faz contato a 
norte com os metassedimentos do Complexo Lagoa 
das Contendas e os augen-gnaisses da Suíte Icaiçara, 
seu contato sul se dá com o Complexo Cabrobó. As 
rochas do CE em geral afloram nas proximidades de 
zonas de cisalhamento dextrais, como o Lineamento 
Pernambuco e a Zona de Cisalhamento Entremontes, 
estando fortemente afetadas pelas mesmas, 
apresentando estruturas associadas à transcorrência 
e transpressão, como dobras de arrasto, bandas de 
cisalhamento, estruturas S/C e C/C’ e fusão parcial 
promovido pelo cisalhamento de escala regional. 

o CE em sua localidade-tipo e arredores 
é composto por gnaisses de composição 
majoritariamente granítica (Foto 3.1), localmente 
granodiorítica. Seu máfico principal é o anfibólio 
(ferrohastingsita e hornblenda), seguido por 
biotita, esta com teores sempre abaixo de 5% e 
restritas ocorrências de granada e clinopiroxênio 
(hedenbergita). Sua granulometria varia de fina a 
média, boa parte de seus afloramentos apresenta 

forte estiramento mineral, com bandamento 
composicional e migmatização em geral sucintos, 
sendo localmente mais fortes (Foto 3.2). Nas demais 
ocorrências da unidade, como as encontradas a norte 
da localidade de Entremontes e ao longo da adutora 
da COMPESA, regiões proximais ao Lineamento 
Pernambuco, suas rochas apresentam bandamento 
composicional bem marcado e forte migmatização 
associada (Foto 3.3). Ora predominam cores 
cinzentas, ora predominam os tons de vermelho, de 
granulometria média a grossa, subordinadamente 
porfiroblástica, de matriz fina, com composição 
variando de sienogranítica a granodiorítica, com 
pronunciado bandamento composicional marcado 
por bandas máficas ricas em anfibólio seguido 
de biotita.  Também são encontrados neossomas 
leucocráticos de cor laranja, granulometria grossa, 
lentes de anfibolito adelgaçadas até a formação de 
boudins são muito comuns em alguns afloramentos. 
Os minerais acessórios mais encontrados no CE 
(Unidade 1) são allanita, apatita, zircão e opacos, 
como minerais secundários ocorrem clorita, calcita e 
epidoto. O grau metamórfico atingido pela unidade é 
de fácies anfibolito, marcado por cristais de anfibólio 
(Foto 3.4), com retrometamorfismo para xisto verde 
inferior marcado por cristais de biotita, calcita e 
epidoto. Localmente suas rochas apresentam-se 
mais homogêneas, com texturas ígneas melhor 
preservadas e composição sienogranítica, com 
enclaves máficos deformados aparecendo com 
relativa frequência. Forma coletadas amostras 
para análises litoquímicas (Tabela 3.1) somente 
da Unidade Jacaré, e estas apresentam, no geral, 
afinidade metaluminosa a peraluminosa. Nos 
diagramas AFM e das séries subalcalinas (Figura 3.1) 
é possível separar as amostras em dois conjuntos 
principais; um maior com amostras calcioalcalinas de 
alto potássio a alcalinas, e outro menor com amostras 
calcioalcalinas normais. O conjunto com mais 
amostras, no diagrama multielementar normalizado 
ao condrito (Figura 3.2), possui espectros de ETR 
planos no lado dos pesados e fortes anomalias 
negativas de Eu, enquanto que no conjunto com 
menos amostras se verifica o maior empobrecimento 
em ETR pesados. As amostras de maior alcalinidade, 
no diagrama expandido normalizado pelo manto 
primordial (Figura 3.2), apresentam anomalias 
negativas de Nb-Ta e também acentuadas anomalias 
negativas de Sr e enriquecimento de Tb e Y, já nas 
amostras calcioalcalinas normais se verificam que 
Nb-Ta possuem anomalias ainda mais acentuadas, 
e maior diferenciação magmática verificado pelos 
baixos valores de HSFE. Todas as assinaturas das 
amostras mais alcalinas são típicas de magmatismo 
intraplaca. No diagrama discriminatório de 
ambientes tectônicos (Figura 3.3) o conjunto maior 
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de amostras se concentra no campo pós-colisional a 
intraplaca, enquanto que o conjunto menor com duas 
amostras se concentra no campo de magmatismo de 
arco vulcânico. Quimicamente esse maior conjunto 
de amostras de rochas apresenta forte assinatura 
de magmatismo intraplaca, com indicativos de 
formação em ambiente tectônico pós colisional com 
contribuição no magma gerador da rocha de material 
de crustal (Figura 3.3). 

Datação U-Pb por LAM-MC-ICP-MS de 
amostras de anfibólio ortognaisse granítico em sua 
área tipo forneceu idade de cristalização de 2734±11 
Ma (Figura 3.4 e tabela 3.2). Determinação isotópica 
Sm/Nd de amostra do mesmo ponto forneceu idade-
modelo de 3165 Ma e eNd(T) de -3.79 (Tabela 4.1), 

indicativo de que o magma formador da rocha teve 
como origem o manto enriquecido ou com forte 
contaminação de material crustal. O CE é uma 
associação de gnaisses arqueanos de composição 
granítica a granodiorítica, em boa parte bandados, 
parcialmente migmatizados, de médio grau 
metamórfico, provavelmente gerados num contexto 
pós-colisional de magmatismo intraplaca, fortemente 
afetados pelas zonas de cisalhamentos encontradas 
em suas imediações e preservando restos de 
granitóides mais antigos ou menos evoluídos com 
assinaturas de arco vulcânico. O CE pode ser uma 
faixa alóctone, ou inlier de embasamento, do Cratón 
São Francisco, fortemente afetada pela tectônica 
Brasiliana.

Foto 3.1 - Lajedo de gnaisse granítico do ortognaisse do 
Complexo Entremontes. Ponto RF-179, no sangradouro 
do Açude Entremontes, localidade de Entremontes no 

município de Parnamirim.

Foto 3.2 - Lajedo de gnaisse bandado granodiorítico a 
granítico do Complexo Entremontes. Ponto RF-453, norte 

do Açude Entremontes, Parnamirim.

Foto 3.3 - Lajedo em leito de riacho de gnaisse bandado 
com lente de anfibolito boudinada do Complexo Entre-

montes. Ponto RF-346, sudeste da estação da COMPESA 
da PE-555 em Parnamirim.

Foto 3.4 - Foto em nicóis cruzados de lâmina petrográfica 
de hornblenda gnaisse sienogranítico do ponto RF-346. 
Cristais de anfibólio (marrom) marcam textura nemato-
blásticas em meio a minerais félsicos de contatos grano-

blásticos.
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Figura 3.1 - Diagrama AFM (modificado de Irvine & Baragar, 1971), à esquerda, onde se verifica a separação das 
amostras nos campos das séries calcioalcalinas e as de magmatismo intraplaca. Diagrama das séries subalcalinas (Ri-
ckwood, 1989), à direita, onde as amostras se espalham pelos campos das rochas calcioalcalinas normais até o campo 

das rochas alcalinas.

Figura 3.2 - Diagrama multielementar normalizado ao manto primordial (Wood et al., 1979) e diagrama ETR de amos-
tras relacionados ao condrito (Boynton, 1984).  Em ambos os diagramas as amostras dos ortognaisses Entremontes se 

separam nas que apresentam assinaturas tipicamente relacionadas à magmatismo intraplaca (linhas cheias em verme-
lho) e de arco vulcânico (linhas escuras tracejadas).

Figura 3.3 - Diagrama discriminatório de ambiente tectônico (Pearce, 1996). As amostras se agrupam em campos 
opostos no interior do círculo das rochas pós colisionais, mostrando polaridade entre amostras com assinaturas de arco 
vulcânico (triângulos vazios) e intraplaca (triângulos vermelhos). Diagrama de Eby (1992) à esquerda, somente com as 

amostras com assinatura intraplaca, onde plotam no campo do magmatismo com assimilação de material crustal. 
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Figura 3.4 - Diagrama concórdia da amostra RF-179 (ortognaisse granítico), coletada no sangradouro do açude Entre-
montes. Em vermelho, análises desconsideradas do cálculo.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

33

Unidade Ortognaisse Entremontes
Amostra RF-179 RF-262 RF-403 RF-425 RF-454 RF-503 RF-453 RF-457 
 SiO2 71,55 73,41 71,49 72,55 73,66 71,78 72,87 73,58
TiO2 0,3 0,38 0,49 0,26 0,34 0,41 0,41 0,32
Al2O3 11,82 11,77 11,91 11,43 11,37 11,75 15,8 14,84
Fe2O3 3,85 4 4,58 3,25 4,25 4,9 2,9 2,39
MnO 0,05 0,07 0,08 0,05 0,08 0,08 0,04 0,03
MgO 0,26 0,12 0,39 0,09 0,26 0,13 0,97 0,67
CaO 1,2 0,98 1,55 0,9 1 1,3 2,56 2,16
Na2O 2,69 2,69 0,33 2,44 2,76 2,96 4,34 4,2
K2O 6,13 5,31 5,3 6,35 4,9 4,3 3,25 3,24
P2O5 0,1 <0,01 0,06 0,06 0,04 0,03 0,07 0,06
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 <0,01 <0,01
Soma 97,89 98,79 96,21 97,38 98,75 97,71 103,51 101,71
PF <0,01 0,06 0,04 <0,01 0,1 0,08 0,3 0,23

Ni 1,2 1 3,7 1,9 2 6 11,3 5,6
Co 1,4 1,7 3,6 1 2,7 1,7 7,8 4,7
Cu 3,1 3,9 15,4 3,8 11,3 9,1 8,9 5,1
Pb 1,8 3,7 3,4 2,6 5,4 2,2 3,5 10,5
Zn 31 70 43 41 67 53 38 44
Rb 144 160 162 162 164 137 119 116
Cs 0,06 <0,05 0,18 0,18 0,34 0,22 1,05 1,51
Ba 742 884 883 613 1026 994 1028 790
Sr 77,6 62,5 77 52,9 70,3 95,6 277 210
Ga 19,4 26,6 21,9 21,4 22,1 23,5 23,2 24,1
Ta 2,87 1,02 1,65 2,09 1,39 1,34 0,07 0,15
Nb 25,03 30,04 31,07 28,7 19,46 24,29 7,79 7,52
Hf 13,36 17 13,79 13,69 17,72 16,01 4,42 4,56
Zr 597 547 554 521 629 657 149 158
Y 67,82 84,23 69,74 71,17 84,57 63,14 7,67 5,16
Th 20,5 27,3 15,1 33,9 19 15,3 15 15,2
U 1,95 1,69 1,64 1,58 1,94 1,62 0,3 1,71
La 105,6 116,4 102,7 119,6 136,2 89 53,1 48,9
Ce 170,4 222,5 199,5 224,7 224,3 194,9 83 71,3
Pr 20,55 26,38 24,44 24,29 29,66 22,79 7,88 6,45
Nd 74,1 95,1 89,9 86,7 115,5 85,3 25,8 21,4
Sm 13,7 17,7 14,1 16,3 19,6 16,7 3,3 2,6
Eu 1,82 1,73 2,68 1,69 3,51 2,4 0,2 0,16
Gd 14,25 16,59 19,41 15,62 24,65 14,82 2,36 1,67
Tb 2,22 2,32 2,64 2,56 3,54 2,19 0,06 <0,05
Dy 13,55 15,18 13,47 15,27 17,84 13,18 1,22 0,84
Ho 2,62 2,9 2,72 2,89 3,17 2,73 0,15 0,05
Er 7,25 8,31 8,95 8,02 9,25 7,22 0,68 0,26
Tm 1,14 1,02 1,12 1,16 1,38 0,91 <0,05 <0,05
Yb 7,3 7,5 7,5 7,2 7,5 6,4 0,6 0,3
Lu 0,97 <0,05 1,18 0,99 1,25 0,96 <0,05 <0,05
Be 3,4 3,2 0,4 3,2 0,4 4 2,9 2,9
W 0,2 <0,1 <0.1 2,2 1,2 0,9 3,5 <0,1
Mo 1,9 2,09 2,95 0,45 1,34 2,86 0,37 0,34
Au <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1

As <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1
Bi <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02 <0.02 <0,02 <0,02
Cd 0,02 0,09 0,04 0,06 0,09 0,11 0,04 0,04
Ag 0,03 0,1 <0.01 0,02 0,11 0,08 0,04 0,16
Sn 6,3 4,1 3,9 8,4 6,3 4,9 <0,3 <0,3
Hg <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,05 <0.01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <0,05 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Tabela 3.1 - Dados químicos em rocha total de biotita-gnaisses graníticos do Complexo Entremontes.
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Tabela 3.2 - Dados de amostras de ortognaisse do Complexo Entremontes utilizados para cálculo das idades (Dados em 
vermelho não foram utilizados no cálculo das idades).

sample f(206)% Th/U 6/4 
ratio

7/6 
ratio 1s(%) 7/5 

ratio 1s(%) 6/8 
ratio 1s(%) Rho  7/6 age 1s 7/5 age 1s 6/8 age 1s Conc 

(%)

MT65_08_a 0,02 0,14 58745 0,18852 0,7 13,8064 1,3 0,53116 1,0 0,83  2729,3 11,3 2736,5 11,9 2746,3 23,5 100,62

MT65_08_b 0,04 0,18 28551 0,18564 0,7 12,2151 2,3 0,47723 2,2 0,96  2703,9 10,8 2621,1 21,2 2515,2 44,9 93,02

MT65_16_a 0,03 0,15 46611 0,19160 0,7 13,4383 1,4 0,50869 1,2 0,84  2755,9 12,0 2711,0 13,1 2651,0 25,6 96,19

MT65_23 0,00 0,13 468412 0,18717 0,8 13,0380 1,3 0,50522 1,0 0,78  2717,4 13,1 2682,4 12,3 2636,2 22,4 97,01

MT65_37 0,02 0,11 69704 0,19039 0,7 14,9269 2,9 0,56863 2,8 0,97  2745,5 10,7 2810,6 27,4 2902,2 65,4 105,71

MT65_38 0,14 0,12 36382 0,18644 1,0 13,3200 1,4 0,51816 1,0 0,71  2711,0 15,9 2702,6 13,2 2691,4 22,2 99,28

MT65_39 0,03 0,49 45798 0,18257 0,9 10,9878 6,0 0,43649 5,9 0,99  2676,4 14,1 2522,1 55,5 2334,9 115,6 87,24

MT65_47 0,03 0,16 36820 0,18769 0,6 13,1696 1,3 0,50889 1,1 0,87  2722,0 9,9 2691,9 11,9 2651,9 24,2 97,42

MT65_55 0,03 0,13 55060 0,18890 0,8 11,9820 2,2 0,46004 2,1 0,93  2732,6 13,3 2603,0 21,0 2439,7 42,4 89,28
                   

Desconsiderados do cálculo erro analítico e/ou Pb comum elevado 

MT65_27 0,09 0,18 14262 0,20168 2,8 16,7638 3,4 0,60286 1,9 0,79  2839,8 46,3 2921,4 32,7 3041,4 45,8 107,10

MT65_52 0,14 0,51 10074 0,20533 4,9 13,8572 6,1 0,48947 3,6 0,82  2869,0 80,2 2740,0 57,6 2568,4 75,3 89,52

MT65_11 0,23 0,17 6832 0,10698 19,8 4,6454 20,2 0,31494 3,7 0,18  1748,5 363,2 1757,5 168,6 1765,0 57,2 100,94

MT65_16_b 0,24 0,16 6913 0,19678 0,7 6,4212 6,2 0,23666 6,1 1,00  2799,7 12,2 2035,2 54,2 1369,3 75,6 48,91

3.1.1.2 - Complexo entremontes – Unidade 
Urimamã (A4g2enu)

A Unidade Urimamã do Complexo Entremontes 
(CE) se concentra no extremo sudoeste da folha 
Parnamirim, nas localidades de Urimamã e Massapê, 
município de Santa Maria da Boa Vista. Este setor 
originalmente era cartografado como área de 
ocorrência do Complexo Caraíba (Mendes & Silva 
Filho, 1990), como parte integrante do Cráton do 
São Francisco, posteriormente reinterpretado como 
parte do Complexo Belém do São Francisco de idade 
Paleoproterozoica do Domínio Pernambuco-Alagoas 
da Província Borborema (Angelim & Kosin, 2001). Os 
afloramentos da Unidade Urimamã apresentam forte 
orientação geral NW-SE, provavelmente relacionada às 
zonas de cisalhamentos localizadas a sul, fora da área de 
estudo, que marcam a transição e o contato da Província 
Borborema com o Cráton São Francisco. O formato 
geral da área de ocorrência do complexo é de um 
dobramento regional com eixo de dobra concordante a 
sua direção principal, sendo suas rochas aflorantes nas 
anticlinais da dobra e nas sinclinais, encobertas pelas 
rochas metassedimentares do Complexo Cabrobó. 
Nos afloramentos descritos, predominam lajedos de 
ortognaisses bandados e migmatitos granodioríticos a 
tonalíticos de cor cinza clara, textura média, com lentes 
de anfibolitos verdes escuros, por vezes marcando forte 
bandamento composicional em rochas de bandas claras 
(félsicas) e bandas escuras (máficas) (Fotos 3.5 e 3.6). 
Também são comuns lajedos e matacões de gnaisses 
graníticos bandados de cor laranja e textura média, 
por vezes apresentando aspecto milonítico (Foto 3.7); 
localizadamente foram encontrados blocos e pequenos 
matacões de hornblenda meta-anortosito (Foto 3.8). 

O grau metamórfico atingido por essa 
assembleia de rochas é a fácies anfibolito alto, marcado 
por piroxênio hornblendito aflorante na forma de 
blocos às margens da PE-555, a sudoeste de Urimamã, 
um retrometamorfismo de baixo grau metamórfico é 
marcado pela constante presença de epidoto e em menor 
grau biotita, formados a expensas de outros minerais. 
Os minerais acessórios encontrados são opacos, alanita, 
apatita, zircão e titanita. As estruturas observadas nos 
migmatitos do complexo são a estromática e dobrada. 
Gnaisses avermelhados de menor grau metamórfico 
podem ser indicativos de intrusões mais recentes no 
interior do complexo, porém essa individualização se 
tornou difícil devido ao forte intemperismo das rochas 
do complexo na área, raramente se encontrando rochas 
pouco a moderadamente alteradas pelos processos 
intempéricos impostos, sendo o melhor afloramento 
encontrado o localizado no povoado de Urimamã. 

Sua separação em uma unidade a parte do 
Complexo Entremontes se deve a maior presença de 
migmatização e bandamento composicional mais 
pronunciado, além de predomínio de composições 
granodioríticas a tonalíticas, em detrimento de 
composições sieno a monzograníticas, predominantes 
na outra unidade. A unidade Urimamã do CE 
possivelmente deve representar as rochas calcioalcalinas 
de arco vulcânico, encontradas em alguns afloramentos 
intercalados na área das rochas da Unidade Jacaré do 
CE. Conjuntamente as duas suítes, partes do Complexo 
Entremontes, marcam a evolução de um ciclo orogênico 
neoaqueano, fortemente afetado pela posterior 
tectônica Brasiliana, possivelmente se constituindo como 
uma faixa alóctone no interior do Domínio Pernambuco-
Alagoas.
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Foto 3.5 - Afloramento de migmatito/hornblenda gnaisse 
granodiorítico-tonalítico do Complexo Entremontes (uni-
dade 2) do ponto RF-260, em Urimamã, Santa Maria da 

Boa Vista.

Foto 3.6 - Gnaisse bandado tonalítico Complexo Entre-
montes (unidade 2) do ponto RF-271. Bandas máficas 

marcadas pela concentração de anfibólio. PE-555 a sul de 
Urimamã, Santa Maria da Boa Vista.

Foto 3.7 - Afloramento de gnaisse bandado granítico do 
Complexo Entremontes (unidade 2) fortemente deforma-
do formando um tectônico L. Ponto RF-275, a nordeste de 

Massapê, Santa Maria da Boa Vista.

3.2 - pAleOpROTeROzOICO

3.2.1 - Riaciano-Orosiriano

3.2.1.1 - Complexo parnamirim (pp2p)

O Complexo Parnamirim (CP) situa-se no 
Fragmento Icaiçara, da Faixa Piancó-Alto Brígida. Sua 
denominação deve-se a Angelim & Kosin (2001), 
embora esta região tenha sido estudada anteriormente 
por outros autores. Foi definido como uma associação 
de gnaisses bandados, orto e paraderivados, por vezes 
migmatíticos, com estruturas diversas evoluindo para 
os tipos mais mobilizados como schlieren e nebulíticos. 
Os protólitos mais homogêneos compõem-se de rochas 
de composição granítica, granodiorítica a sienítica, 
de granulação média a grossa, os tipos heterogêneos 
incluem metassedimentos com intercalações de rochas 
plutônicas e veios aplíticos (Medeiros, 1992). Ocorrem 
lentes de metamáficas/metaultramáficas portadoras 

de relíquias de paragênese eclogítica (Beurlen et al., 
1990), no flanco oeste da área aflorante da unidade. 
o CP apresenta-se na parte mais externa da estrutura 
antiformal do Fragmento Icaiçara, marcando o limite 
externo da estrutura que é circundada em contato 
contracional pelo Grupo Cachoeirinha. O CP possui 
forte relação de contato com as rochas do Complexo 
Barro, com as duas unidades atuando como encaixante 
de lentes de rochas de ambos os complexos. As 
metaplutônicas da Suíte Intrusiva Icaiçara, por sua vez, 
possuem contatos majoritariamente intrusivos nos 
metassedimentos do CP. 

O metamorfismo atingiu a fácies anfibolito alto 
com retrabalhamento para xisto-verde, durante ou 
após o evento de deformação principal. Santos et al. 
(1997) sugerem também um evento de subducção 
(metamorfismo de alta pressão/baixa temperatura), 
indicado pela presença de resquícios de uma fácies 
eclogítica nas suítes metamáfico-ultramáficas. Datação 
Pb-Pb feita por Medeiros et al. (1993) em Augen gnaisse 
granítico intrusivo no CP,  atribui ao complexo idade 
paleoproterozoica ou mais antiga. Definido em mapas 
de integração da CPRM, a área de abrangência do CP 
durante os trabalhos de campo do presente projeto 
apresentou uma variedade litológica muito maior que 
a previamente considerada, formando e fazendo jus à 
nomenclatura adotada, apresentando um complexo 
conjunto de rochas para e ortoderivadas. No interior 
do complexo ocorrem gnaisses bandados cinzentos a 
alaranjados de composição granítica a granodiorítica 
com variável percentual de biotita, muscovita e anfibólio, 
em alguns setores apresentando bandas compostas 
por rochas paraderivadas e anfibolitos granadíferos, 
localmente apresentando intensa migmatização em 
estruturas do tipo flebítica (migmatitos cinzentos) e 
estromática (migmatitos rosados) (Fotos 3.9 a 3.11). 
Ortognaisses granodioríticos e graníticos com minerais 
secundários como anfibólio, biotita, muscovita e granada 
indicando que boa parte deles são produtos de fusão 
originada de material sedimentar. Na região a norte da 
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cidade de Parnamirim e se estendendo para sudoeste 
ao longo da Zona de Cisalhamento Parnamirim afloram 
principalmente os termos paraderivados na forma de 
meta-arcóseos, biotita-muscovitas gnaisses com ou 
sem granada e epidoto, além de xistos arcoseanos com 
granada e epidoto, de provável protólito grauvaqueano 
(Fotos 3.12 a 3.14). Intercalados com metaplutônicas 
creditadas ao próprio CP e à Suíte Granítica do 
Fragmento Icaiçara. Localmente é encontrada pequena 
contribuição vulcânica na forma de estreitas lentes 
descontínuas de anfibolitos finos em gnaisses claros e 
metavulcânicas ácidas ricas em turmalina, encontrados 
unicamente na Fazenda Barbosa em Parnamirim. Restos 
de associações de rochas possivelmente mais antigas 
constituídas por metatonalitos peraluminos intercalados 
com metaultramáficas, como tremolititos e actinolitos, 
foram encontradas em Poço do Fumo. Resumindo 
a unidade, esta é dividida pela forte contribuição de 
material de origem ígnea e sedimentar. A unidade possui 
forte correlação com o Complexo Barro, com suas rochas 
paraderivadas apresentando contatos com os xistos do 
complexo supracitado e indicando contemporaneidade, 
se tratando, em sua maior parte, de material arcoseano 
grosso, formado num ambiente mais raso e de maior 
energia. Sendo ambos os complexos intrudidos por 
granitóides similares. Foram analisadas três amostras de 
biotita ortognaisses tonalíticos a granodioríticos (Tabela 
3.3); as amostras de rocha apresentam afinidade química 
metaluminosa à levemente peraluminosa e colocam-
se como rochas calcioalcalinas normais no diagrama 

das séries subalcalinas (Figura 3.5). No diagrama 
multielementar normalizado ao condrito (Figura 3.5), os 
espectros de ETR apresentam baixos teores de elementos 
pesados, característicos de rochas calcioalcalinas 
normais associadas à magmatismo de arco. No gráfico 
de ambiência tectônica de Pearce et al. 1984 (Figura 3.6), 
as amostras se posicionam num contexto de granito de 
arco vulcânico com uma transição para um ambiente pós 
colisional. Determinação isotópica Sm/Nd de amostra de 
biotita-gnaisse tonalítico encontrado nos arredores da 
Fazenda Lealdade em Parnamirim forneceu idade de 
2117 Ma, com eNd(2,1) positivo (Tabela 4.1), dado que 
indica como fonte da rocha um magma juvenil gerado 
durante a Orogênese Transamazônica. 

Neste trabalho os gnaisses e migmatitos do CP são 
considerados como provável embasamento das rochas 
paleoproterozoicas da Suíte Icaiçara, mesmo não sendo 
encontrada em campo uma clara relação de contato dos 
granitóides do Complexo Parnamirim com os granitóides 
da Suíte Intrusiva Icaiçara. Porém, com sua ocorrência 
mais restrita a áreas topograficamente mais baixas, 
localmente apresentando migmatização e maior número 
de fases deformacionais, mesmo que os granitóides de 
ambas as unidades estivessem relacionadas ao mesmo 
processo de granitogênese, através das informações 
levantadas nas análises químicas de rocha, os granitóides 
do CP apresentam características de rochas formadas 
em um estágio tectônico mais precoce. Portanto ainda 
mais antigo que as rochas da Suíte Icaiçara, dando ao CP 
uma idade mínima Orosiriana.

Foto 3.8 - Bloco de hornblenda anortosito deformado, li-
totipo pontualmente encontrado na área de abrangência 
do Complexo Entremontes (unidade 2). Ponto RF-274 em 

Massapê, Santa Maria da Boa Vista.

Foto 3.9 - Afloramento de gnaisse bandado do Complexo 
Parnamirim. Bandamento marcado por níveis de gnaisse 

granítico e de biotita-xisto. Ponto RF-033, na BR-316 a 
NW de Parnamirim.
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Foto 3.10 - Lajedo em leito de córrego de gnaisse graníti-
co migmatizado do Complexo Parnamirim. Ponto RF-057, 

no Riacho da Volta, município de Parnamirim.

Foto 3.11 - Afloramento de ortognaisse granodiorítico 
bandado migmatítico do Complexo Parnamirim. Ponto 

RF-464, a norte do Açude Entremontes e sul do município 
de Parnamirim. 

Foto 3.14 - Lajedo de granada-muscovita-biotita gnaisse 
do Complexo Parnamirim, nesta área prevalece no com-
plexo os gnaisses paraderivados. Ponto RF-222, Fazenda 

Logradouro, em Parnamirim. 

Foto 3.12 - Afloramento de biotita xisto com epidoto e 
granada, com muitos clastos de feldspato, possível me-
tagrauvaca do Complexo Parnamirim. Ponto RF-161, no 

Riacho Brígida a norte de Parnamirim.

Foto 3.13 - Muscovita gnaisse milonítico com granada 
do Complexo Parnamirim, marcando zona de tectônica 
contracional. Ponto 479, localizado a oeste da Fazenda 

Logradouro a norte da cidade de Parnamirim.
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3.2.1.2 - Complexo Barro (pp2b)

O Complexo Barro (CB) foi denominado por 
Angelim & Kosin (2001), baseado em descrições feitas 
por Medeiros (1992 e 1993). Nestes trabalhos o CB é 
definido como uma unidade metassedimentar de grau 
metamórfico na fácies anfibolito, com retromorfose para 
fácies xisto verde, composta por granada-biotita xistos, 
por vezes com estaurolita e cianita, com intercalações 
de paragnaisses, mármores, rochas calcissilicáticas, 
formações ferríferas, sillimanita quartzitos, muscovita 
xistos e anfibolitos. O CB é tido com uma unidade 
de idade paleoproterozoica, com base em datação 
Pb-Pb obtida em augen gnaisses intrusivos nesta 
unidade (Medeiros et al., 1993). O CB aflora na parte 
central do Fragmento Icaiçara, na estrutura anticlinal 

de Barro, considerada como a unidade superior do 
Fragmento Icaiçara, sobreposta as rochas do Complexo 
Parnamirim (unidade basal), se localizando a norte 
do Lineamento Pernambuco e com sua ocorrência no 
município de Parnamirim-PE.  O CB ocorre quase que 
inteiramente dentro dos limites da folha Parnamirim, 
tomando a área central do Fragmento Icaiçara, sendo 
circundado ora pelas rochas do Complexo Parnamirim, 
ora pelos gnaisses porfiríticos da Suíte Intrusiva do 
Fragmento Icaiçara. Em seu interior se verificam lentes 
de ambas as unidades, com seus metassedimentos 
ocorrendo também como lentes dentro do Complexo 
Parnamirim, o que torna sua correlação com esta 
unidade complexa. Porém acredita-se que os gnaisses 
do Complexo Parnamirim sejam o embasamento 
do CB, apesar de seu contato a leste apresentar uma 

Figura 3.5 - Diagramas discriminantes de afinidade química (Maniar & Piccoli, 1989 e Rickwood, 1989) com amostras 
de gnaisses granodioríticos do Complexo Parnamirim. As amostras apresentam comportamento químico de rochas 

calcioalcalinas normais de afinidade metaluminosa a levemente peraluminosa.

Figura 3.6 - Diagrama de elementos terras raras normalizados ao condrito (Boynton, 1984), à esquerda, diagrama de 
posicionamento geotectônico de Pearce et al. (1984), à direita. As amostras plotam no campo indicador de granitos de 
arco vulcânico com uma tendência para ambiência tectônica pós colisional, o caráter de granitos de arco é corroborado 

pelo diagrama expandido, onde o padrão comum as rochas formadas neste ambiente é evidenciado pelo enriqueci-
mento de elementos leves em detrimento dos pesados.
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Unidade Complexo Parnamirim
amostra RF-022 RF-238 RF-239
SiO2 73,05 72,52 70,75
TiO2 0,4 0,26 0,33
Al2O3 15,95 15,61 15,37
Fe2O3 2,57 2,15 2,7
MnO 0,05 0,04 0,06
MgO 0,84 0,51 0,73
CaO 1,91 2,44 2,54
Na2O 5,87 5,6 4,68
K2O 2,7 2,22 2,68
P2O5 0,05 0,12 0,08
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 103,96 101,73 100,18
PF 0,57 0,25 0,26
 
Ni 9,2 0,6 3,3
Co 6,8 2,4 4,8
Cu 3,5 2,5 19,4
Pb 3,1 4 2,3
Zn 44 44 46
Rb 65,9 75,5 64,6
Cs 1,26 1,36 1,61
Ba 2614 1841 1051
Sr 822 1144 293
Ga 25,1 29,7 21,6
Ta 0,26 0,88 0,21
Nb 4,73 4,74 8,16
Hf 3,73 3,38 4,78
Zr 122 99,8 162
Y 15,97 6,77 7,54

Tabela 3.3 - Gnaisses granodioríticos do Complexo Parnamirim.

Unidade Complexo Parnamirim
amostra RF-022 RF-238 RF-239
Th 3,8 3,2 7,4
U 1,61 0,69 0,63
La 55,7 19,8 38,1
Ce 75,8 35,2 68,4
Pr 11,15 4,43 8,2
Nd 35,5 17,2 26,4
Sm 6,5 3,2 4,5
Eu 1,04 0,25 0,92
Gd 4,64 2,38 3,09
Tb 0,95 0,28 0,62
Dy 2,7 1,06 1,27
Ho 0,63 <0,05 0,35
Er 1,31 0,37 0,7
Tm 0,32 0,09 0,2
Yb 1,2 0,3 0,7
Lu 1,53 0,07 <0,05
Be 2,4 2,1 1,7
W <0,1 1,2 <0,1
Mo 0,2 0,22 0,24
Au <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1
Bi 0,06 0,03 <0,02
Cd 0,04 <0,01 0,01
Ag 0,02 <0,01 0,04
Sn <0,3 1,9 <0,3
Hg <0,01 0,02 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05
Se <1 <1 <1

sobreposição dos gnaisses do Complexo Parnamirim 
sobre os metassedimentos do CB, fato que deve estar 
relacionado a uma inversão estratigráfica decorrente 
de tectônica de empurrão com topo para W/SW. 

As rochas predominantes do complexo são 
os xistos de cor cinza escura que petrograficamente 
se caracterizam pela forte presença da granada 
formando grandes e abundantes cristais (Foto 
3.15), sendo biotita o máfico de maior ocorrência, 
seguido de muscovita e clorita, ocorrendo também 
epidoto, cianita, andaluzita, turmalina, estaurolita e 
cloritoide. Lentes de mármore (Foto 3.16) ocorrem 
com espessuras variando de centímetros até algumas 
dezenas de metros, com extensões atingindo a 
ordem de quilômetros, sendo localmente impuros, 
com presença de biotita e granada, marcando um 
contato gradacional com os xistos. Quartzitos são 

raros, e lentes de paragnaisses (Foto 3.17) de cor 
clara ricos em muscovita aparecem em alguns níveis, 
marcando a variação na composição dos protólitos 
da unidade entre termos pelíticos, por vezes 
aluminosos, a arcoseanos, como grauvacas, calcários 
e mais raramente arenitos. Feições miloníticas são 
comuns no CB, principalmente na faixa leste de 
ocorrência da unidade, grandes redobramentos 
suaves são comumente vistos na região, denotando 
pelo menos duas fases deformacionais no CB. Nos 
granada mica xistos é bastante comum remobilizados 
de quartzo, como veios rompidos e formando dobras 
assimétricas. Uma provável fonte de proveniência dos 
sedimentos formadores das rochas da unidade seria 
a de um ambiente marinho profundo alternando 
com episódios de deposição em ambiente marinho 
raso. 
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3.2.2 - Orosiriano

3.2.2.1 - suíte Intrusiva do Fragmento Icaiçara 
(pp3gig)

De acordo com Angelim & Kosin, 2001, o Fragmento 
Icaiçara (FIC) em sua porção centro-oeste é composto 
por um extenso corpo estrotoide de metaplutônicas 
graníticas representadas por augen gnaisses subalcalinos 
a calcioalcalinos. Além de corpos menores dispersos na 
porção leste do FIC de augen gnaisses calcioalcalinos a 
peralcalinos, formando a Suíte Intrusiva do Fragmento 
Icaiçara (SIFI). As rochas da suíte apresentam contatos 
tectônicos (empurrão e transcorrência) ou intrusivos 
com os complexos Parnamirim e Barro, inclusive com 
restos de supracrustais deste último. Pela definição de 
Medeiros (1992), os granitoides da suíte apresentam 
dois tipos principais, diferenciados basicamente por suas 
características químicas. O primeiro e mais abundante 
se trata de biotita augen gnaisses de composição 
granodiorítica a monzogranítica de afinidade subalcalina 
transicional a calcialcalina potássica. O outro grupo, mais 
restrito, é composto por riebeckita-augita-ferroaugita 
augen gnaisses granodioríticos a monzograníticos 
peralcalinos. O primeiro tipo foi definido como originado 
de fusão parcial de uma fonte crustal a intermediária, 
posicionado em ambiente geotectônico transicional 
entre arco magmático e intraplaca (anorogênico), 
mais coerente com um modelo de ambiente tardi-
colisional. Com o segundo tipo tendo suas características 
lhe conferindo um caráter de granitóide formado 
em ambiente intraplaca. As rochas da SIFI em geral, 
apresentam granulação grossa e localmente fácies 
microporfirítica. Sua idade é de 1.969 +9 Ma (Orosiriano) 
obtida pelo método Pb-Pb em amostra de augen 
gnaisse calcialcalino (Medeiros et al., 1993), localizado 
em corte de estrada da BR-316 a noroeste da cidade de 
Parnamirim, a idade encontrada é bastante próxima as 
encontradas em granitoides do embasamento da Faixa 
Seridó (Legrand et al., 1991 e Macedo et al., 1991). 

os augen gnaisses do FIC apresentam forte 
deformação de regime tectônico transcorrente, 
porém pode ser observada em alguns afloramentos 
uma deformação pretérita de caráter tectônico 
contracional, que juntamente com os granitóides 
supracitados da Faixa Seridó, evidenciam uma 
deformação tangencial em larga escala na 
colocação desses granitoides durante a Orogênese 
Transamazônica na Província Borborema (Vasconcelos 
et al., 1997b), com a posterior transposição das 
estruturas paleoproterozóicas pela tectônica do 
ciclo brasiliano. Na área mapeada a unidade aflora 
na forma de extensos lajedos de augen gnaisses 
graníticos (Foto 3.18), onde estruturas do ciclo 
brasiliano são facilmente observadas nos fenocristais 
de feldspato alcalino, de formato sigmoidal, e nas 
estruturas indicadoras de movimento como os 
planos C/C’ bem marcantes em alguns afloramentos 
(Foto 3.19). Em lâminas petrográficas (Fotos 3.22 
e 3.23) também são observadas estruturas de 

Foto 3.15 - Lajedo de granada-muscovita-biotita xisto do 
Complexo Barro. Ponto RF-077, em estrada paralela a 

adutora da COMPESA, Parnamirim.

Foto 3.16 - Série de lajedos de mármore do Complexo 
Barro em garimpo abandonado. Ponto RF-029, próximo a 

localidade de Barro no município de Parnamirim.

Foto 3.17 - Afloramento de paragnaisse (acima) e xisto 
(abaixo) em leito de córrego a margem da BR-316, 15 km 
a noroeste de Parnamirim. Ponto RF-121. Contato entre 

paragnaisses e mica-xistos do Complexo Barro.
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movimentos na forma de planos S/C e foliação 
milonítica intersticial aos fenocristais de K-feldspato, 
predominando nos indicadores cinemáticos citados 
feições de movimentação transcorrente dextral em 
regime dúctil. Mineralogicamente predominam os 
termos sienograníticos com mais de 40% de feldspato 
alcalino, secundariamente ocorrem corpos de 
composição monzogranítica a granodiorítica. Biotita 
é o máfico principal, com valores modais variando 
de 5 a 15% do total da rocha, anfibólio (hornblenda) 
ocorre em um número considerável de amostras, 
com valores modais nunca ultrapassando os 5%. 
Muscovita e granada são encontradas em algumas 
rochas com valores sempre muito baixos. Titanita, 
alanita, epidoto e zircão estão presentes em quase 
todas as amostras, mas ocorrendo em geral como 
minerais traços. Em alguns afloramentos avistam-
se quantidades consideráveis de granada (Foto 
3.20), que podem ser decorrentes de assimilação 
de material das encaixantes ou mesmo indicar uma 
fonte crustal mista ou contaminada por fusão de 
metassedimentos. Xenólitos de metassedimentos 
atribuídos ao Complexo Barro foram encontrados 
em alguns afloramentos (Foto 3.21). O grau de 
strain a que foram submetidas às rochas da suíte foi 
variado, pois alguns afloramentos exibem estruturas 
magmáticas com diferentes níveis de preservação, 
com metamorfismo de grau baixo a médio. Com 
o metamorfismo aumentando progressivamente 
em alguns setores, que apresentam altas taxas 
de deformação com rochas proto-miloníticas até 
miloníticas, com todo o pacote marcando transição 
de fácies xisto-verde até anfibolito superior. 

Os limites das rochas da SIFI ultrapassam 
os limites geográficos da folha Parnamirim, sendo 
parcialmente limitados a oeste e noroeste pela Zona 
de Cisalhamento de Trempé, a sul pelo Lineamento 
Pernambuco, com seus limites sudeste, leste e 
norte marcado pela alternância de contatos com 
as rochas dos complexos Barro e Parnamirim, além 
dos corpos intrusivos a leste e nordeste no interior 
do FIC, nas proximidades das zonas de cisalhamento 
Interna e Parnamirim. Nas análises de campo e de 
lâminas petrográficas não foi possível criar critérios 
claros de separação da unidade em grupos ou 
fácies diferenciadas, porém nas análises de dados 
litoquímicos foram observados diferentes padrões 
geoquímicos que possibilitaram a divisão da unidade 
em três grupos principais. No geral unindo os dados 
químicos das amostras coletadas no projeto (Tabelas 
3.4 e 3.5) com as amostras do trabalho de Medeiros 
(1992) (Tabelas 3.6 e 3.7), as rochas apresentam uma 
afinidade química metaluminosa a peraluminosa, 
sendo predominantemente calcioalcalinas de alto 
potássio (Figura 3.7). 

No diagrama AFM, o conjunto de amostras 
tende a se posicionar no limite dos campos das séries 
calcioalinas a alcalinas de magmatismo intraplaca, já 
no diagrama de ambiência tectônica a maioria das 
amostras se concentra no campo dos granitóides 

pós colisionais (Figura 3.8). Se concentrando apenas 
nas amostras coletadas para o presente projeto, é 
inicialmente perceptível uma divisão em dois grupos 
distintos, um com uma tendência para granitogênese 
de arco vulcânico e outra mais pendente pra 
magmatismo intraplaca. Além de duas amostras 
que caem no campo anorogênico, que formariam 
um terceiro grupo. Essa tendência é mais bem 
observada nos diagramas multielementares, como 
nos diagramas normalizados ao ORG (Ocean Ridge 
Granites) e ao condrito (Figura 3.9). Com o primeiro 
grupo de amostras mostrando valores mais baixos 
para ETR como Ta, Nb, Y e Tb (diagrama normalizado 
ao ORG), um maior empobrecimento em ETR pesados 
e anomalias menos expressivas de Eu (diagrama 
normalizado ao condrito). Estes espectros de ETR 
estão condizentes com padrões clássicos de química 
de granitos formados em ambiente de arco vulcânico. 
As amostras com afinidade química associada à 
magmatismo anorogênico, por sua vez, no diagrama 
normalizado ao ORG (Figura 3.10) apresentam dois 
padrões distintos de anomalias de Th, Ta e Nb, que 
separam essas amostras em dois grupos no que diz 
respeito à provável origem do material de fusão. 
O primeiro padrão tendo valores mais elevados, 
possivelmente seria relacionado a um magma 
mais primitivo, enquanto o segundo padrão, com 
valores mais baixos, estaria associado a um material 
contaminado ou oriundo de fonte crustal. Essa 
diferenciação está clara no diagrama ternário de Eby, 
1992 (Figura 3.11), que separa o campo dos granitos 
gerados em manto (A1) do campo influenciado por 
material crustal (A2). Uma interpretação ao conjunto 
de informações apresentados é que a granitogênese 
de idade Paleoproterozoica (Orosiriana) formadora 
da unidade passou por três estágios orogênicos que 
separam as rochas da suíte nos três grupos principais. 
O primeiro grupo se refere à biotita augen gnaisses 
sienograníticos a granodioríticos calcioalcalinos 
normais a de alto potássio, gerados por fusão de 
material crustal em ambiente de arco vulcânico 
com sua colocação evoluindo para um ambiente 
de caráter tardi a pós colisional. O segundo grupo 
se trata de (anfibólio-biotita) augen gnaisses sieno 
a monzograníticos calcioalcalinos de alto potássio 
gerados em nível crustal num contexto de ambiente 
pós colisional de magmatismo intraplaca. O último 
grupo se trata de anfibólio-biotita ortognaisses 
graníticos calcioalcalinos de alto potássio gerados 
em ambiente de magmatismo intraplaca strictu 
sensu. Toda a suíte sofreu pelos menos duas fases 
deformacionais, uma mais antiga, cujo metamorfismo 
atingiu fácies anfibolito e outra mais recente, 
relacionada ao ciclo brasiliano de fácies metamórfica 
xisto verde. Essa divisão encontrada exclusivamente 
nos dados de litogeoquímica não será aplicada a 
unidade, pelo fato de as rochas em campo e em 
análises petrográficas não apresentarem diferenças 
significativas que corroborariam tal separação em 
grupos. 
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Foto 3.18 - Extensos lajedos de augen-gnaisses forman-
do pequenas serras na região de Parnamirim e Ouricuri. 

Ponto RF-497, Serrote do Capado em Parnamirim.

Foto 3.19 - Planos C/C’ indicadores de cisalhamento de 
cinemática dextral em augens-gnaisses do ponto RF-511, 

a sul do Sítio Pedra Branca em Parnamirim.

Foto 3.20 - Alguns afloramentos de augen-gnaisses apre-
sentam muitos cristais de granada, sugerindo contami-
nação crustal ou assimilação de material da encaixante. 

RF- 183, a noroeste da cidade de Parnamirim.

Foto 3.21 - Xenólito de metassedimentos em augen-
-gnaisse do ponto RF-443, na Fazenda Palestina em 

Parnamirim.

Foto 3.22 - Biotita “mica fish” (bt) com linhas tracejadas indicando fabrica s-c. Bandas estreitas e azuis de epidoto (ep) 
acompanham bandas largas e brancas de quartzo (qz). Fotomicrografia em nicóis paralelos de augen gnaisse granítico 

do ponto RF- 168, Sítio Barreirinho em Parnamirim. 
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Foto 3.23 - Aspecto geral da foliação milonítica bordejando na interface de dois porfiroblastos de K-feldspato (Kf). Fotomi-
crografia em nicóis cruzados de augen gnaisse granítico com biotita (Bt) do ponto RF- 522, Serrote Jaburu em Parnamirim.

Figura 3.7 - Diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 1989), à esquerda, mostrando uma concentração das 
amostras no limite dos campos meta e peraluminosos, com dispersão de amostras direcionadas para ambos os campos. 
Diagrama das séries subalcalinas (Rickwood, 1989), à direita, onde as amostras se concentram principalmente no campo 
das calcioalcalinas de alto potássio, com poucas amostras caindo no campo das calcioalcalinas normais e outras no limite 
com o campo das séries shoshoníticas. Triângulos abertos e losango aberto representam as amostras de Medeiros, 1992. 

Triângulos verdes e bolas azuis e vermelhas representam as amostras coletadas na execução da folha Parnamirim. 

Figura 3.8 - Diagrama AFM (Irvine e Baragar, 1971), à esquerda, com as amostras apresentando um alinhamento petrogené-
tico entre os campos das séries calcioalcalinas e de magmatismo anarogênico. Diagramas de ambiência tectônica de Peace 
et al.,1996, á direita, com uma concentração de amostras no círculo dos granitóides pós colisionais, porém percebe-se dois 

grupos de amostras com tendências opostas dentro desse campo. Um grupo mais próximo dos granitóides de arco vulcânico 
(triângulos verdes e alguns triângulos abertos) e outro mais próximo aos granitos intraplaca (bolas azuis, alguns triângulos 

abertos e losango aberto). Duas amostras (bolas vermelhas) plotam dentro do campo dos granitos de intraplaca.
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Figura 3.9 - Diagramas multielementares de amostras normalizadas ao ORG (Pearce et al., 1984), à esquerda, e ao con-
drito (Boyton, 1984), à direita. O padrão de anomalias e enriquecimento de elementos leves em relação aos pesados 

dos gráficos mostra similaridades a gráficos padrões de granitóides gerados em ambiente de arco vulcânico. Triângulos 
verdes representam as amostras RF-141, RF-169, RF-431, RF-511, RF-522 e RF-543.

Figura 3.10 - Diagramas multielementares normalizados ao ORG (Pearce et al., 1984), e ao condrito (Boyton, 1984). 
Os padrões são típicos de granitos intraplaca, porém no gráfico à esquerda observam-se tendências em dois grupos 
de amostras, possivelmente relacionadas à origem diferenciada do material de fusão. Ao grupo de linhas tracejadas 

vermelhas atribui-se uma origem por material do manto e ao grupo de linhas cheias e azuis, uma origem por material 
misto ou crustal.

Figura 3.11 - Diagrama ternário de Eby (1992), mostrando uma separação das amostras com tendências químicas para 
granitos intraplaca. No campo A1 (bolas vermelhas, amostras RF-072 e RF-145), se concentram as amostras com provável 
origem por fusão de material mantélico. No campo A2 (bolas azuis, amostras RF-007/084/086/159/189/493), se concen-

tram as amostras geradas em nível crustal ou com contaminação crustal de material oriundo de fusão mantélica.
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Tabela 3.4 - Dados químicos em rocha total de biotita augen gnaisses graníticos a granodioríticos da Suíte Icaiçara.

Unidade Granitóides paleoproterozóicos tardi a pós colisionais
amostra RF-141 RF-169 RF-431 RF-511 RF-522 RF-543
SiO2 70,08 68,88 74,85 78,62 77,58 76,14
TiO2 0,59 0,53 0,12 0,28 0,26 0,17
Al2O3 14,65 13,42 13,84 13,13 11,88 13,76
Fe2O3 4,1 4,61 1,66 2,7 2,41 1,92
MnO 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04
MgO 1,05 0,69 0,27 0,32 0,38 0,32
CaO 2,95 2,19 1,05 1,37 1,76 1,44
Na2O 4,61 3,34 4,04 2,96 2,48 3,87
K2O 2,83 3,56 4,63 4,34 4,12 4,18
P2O5 0,2 0,59 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 101,59 98,31 100,74 103,77 101,09 101,99
PF 0,45 0,45 0,24 0,16 0,27 0,13
 
Ni 4,1 2,5 0,7 1,8 1,5 1,3
Co 8 5,9 1,7 3,3 2,6 2,1
Cu 9,5 17,9 1,3 2 5,1 2,1
Pb 2,4 3,3 2,7 4,3 2,4 2,7
Zn 52 62 36 47 34 25
Rb 121 108 133 105 88,5 156
Cs 3,84 2,25 2,1 0,61 0,83 1,68
Ba 966 1049 979 981 1044 950
Sr 276 171 139 169 132 160
Ga 25 19 20,8 16,3 15 20,6
Ta 0,93 0,77 0,39 0,2 0,31 0,4
Nb 17,76 11,86 6,94 5,08 6,1 9,44
Hf 8,59 7,84 3,21 4,23 4,85 4,34
Zr 242 329 72,7 177 166 103
Y 38,44 36,49 11,3 15,36 16,06 27,05
Th 17,1 12,2 5,3 4,5 10,4 5,7
U 3,47 1,59 1,24 0,61 1,16 0,86
La 60,6 60,7 24 32,3 68,6 24,9
Ce 105,7 97,2 40,3 47,3 104,4 43,8
Pr 13,09 11,94 5,24 5,97 13 6,09
Nd 47,1 44 16,1 22,7 48,8 19,3
Sm 8 8,1 3,5 3,9 7,4 4,5
Eu 1,22 1,21 0,52 0,85 0,75 0,71
Gd 6,54 8,29 2,86 3,82 6,44 4,38
Tb 1,01 1,21 0,64 0,54 0,77 0,89
Dy 5,05 7,42 2,15 3,08 3,77 3,79
Ho 0,96 1,36 0,51 0,56 0,6 0,97
Er 2,84 3,95 1,12 1,43 1,52 2,8
Tm 0,46 0,57 0,24 0,22 0,21 0,46
Yb 2,9 3,5 1,1 1,4 1,3 2,4
Lu 0,44 0,45 <0,05 0,15 0,19 0,42
Be 2,9 1,1 2,9 <0,1 <0,1 1,5
W 3,7 <0,1 5,6 <0,1 3 4,2
Mo 0,86 0,17 0,38 0,15 0,58 0,26
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,07 0,09 0,14 <0,02 <0,02 0,05
Cd 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,07
Ag <0,01 0,11 0,09 0,03 0,05 0,01
Sn 1,5 1,8 <0,3 <0,3 <0,3 1,2
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.5 - Dados químicos em rocha total de (biotita-anfibólio) augen gnaisses graníticos da Suíte Icaiçara.

Unidade Granitóides paleoproterozóicos tardi a pós colisionais
amostra RF-141 RF-169 RF-431 RF-511 RF-522 RF-543
SiO2 70,08 68,88 74,85 78,62 77,58 76,14
TiO2 0,59 0,53 0,12 0,28 0,26 0,17
Al2O3 14,65 13,42 13,84 13,13 11,88 13,76
Fe2O3 4,1 4,61 1,66 2,7 2,41 1,92
MnO 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04
MgO 1,05 0,69 0,27 0,32 0,38 0,32
CaO 2,95 2,19 1,05 1,37 1,76 1,44
Na2O 4,61 3,34 4,04 2,96 2,48 3,87
K2O 2,83 3,56 4,63 4,34 4,12 4,18
P2O5 0,2 0,59 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 101,59 98,31 100,74 103,77 101,09 101,99
PF 0,45 0,45 0,24 0,16 0,27 0,13
 
Ni 4,1 2,5 0,7 1,8 1,5 1,3
Co 8 5,9 1,7 3,3 2,6 2,1
Cu 9,5 17,9 1,3 2 5,1 2,1
Pb 2,4 3,3 2,7 4,3 2,4 2,7
Zn 52 62 36 47 34 25
Rb 121 108 133 105 88,5 156
Cs 3,84 2,25 2,1 0,61 0,83 1,68
Ba 966 1049 979 981 1044 950
Sr 276 171 139 169 132 160
Ga 25 19 20,8 16,3 15 20,6
Ta 0,93 0,77 0,39 0,2 0,31 0,4
Nb 17,76 11,86 6,94 5,08 6,1 9,44
Hf 8,59 7,84 3,21 4,23 4,85 4,34
Zr 242 329 72,7 177 166 103
Y 38,44 36,49 11,3 15,36 16,06 27,05
Th 17,1 12,2 5,3 4,5 10,4 5,7
U 3,47 1,59 1,24 0,61 1,16 0,86
La 60,6 60,7 24 32,3 68,6 24,9
Ce 105,7 97,2 40,3 47,3 104,4 43,8
Pr 13,09 11,94 5,24 5,97 13 6,09
Nd 47,1 44 16,1 22,7 48,8 19,3
Sm 8 8,1 3,5 3,9 7,4 4,5
Eu 1,22 1,21 0,52 0,85 0,75 0,71
Gd 6,54 8,29 2,86 3,82 6,44 4,38
Tb 1,01 1,21 0,64 0,54 0,77 0,89
Dy 5,05 7,42 2,15 3,08 3,77 3,79
Ho 0,96 1,36 0,51 0,56 0,6 0,97
Er 2,84 3,95 1,12 1,43 1,52 2,8
Tm 0,46 0,57 0,24 0,22 0,21 0,46
Yb 2,9 3,5 1,1 1,4 1,3 2,4
Lu 0,44 0,45 <0,05 0,15 0,19 0,42
Be 2,9 1,1 2,9 <0,1 <0,1 1,5
W 3,7 <0,1 5,6 <0,1 3 4,2
Mo 0,86 0,17 0,38 0,15 0,58 0,26
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,07 0,09 0,14 <0,02 <0,02 0,05
Cd 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,07
Ag <0,01 0,11 0,09 0,03 0,05 0,01
Sn 1,5 1,8 <0,3 <0,3 <0,3 1,2
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.6 - Dados químicos em rocha total de gnaisses graníticos compilados do trabalho de Medeiros (1992).

Unidade Augen gnaisse granítico
Amostra VM-35C VM-49A VM-49B VM-34A VM-33A VM-34B VM-35A VM-44
SiO2 69,59 69,87 70,18 70,27 70,30 70,75 70,93 71,06
TiO2 0,54 0,40 0,44 0,43 0,38 0,45 0,38 0,38
Al2O3 13,58 14,10 13,75 13,66 13,78 13,30 13,66 13,05
Fe2O3 5,05 4,00 4,33 4,30 3,54 4,64 3,50 3,72
MnO 0,06 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06 0,03 0,05
MgO 0,56 0,60 0,64 0,48 0,34 0,45 0,34 0,44
CaO 2,41 2,16 2,25 2,31 1,67 2,25 1,85 2,42
Na2O 3,58 3,65 3,52 3,47 3,40 3,44 3,17 3,17
K2O 3,34 4,19 3,95 3,90 4,94 3,70 4,44 4,16
P2O5 0,15 0,12 0,13 0,12 0,08 0,12 0,08 0,10
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 98,86 99,12 99,24 98,99 98,46 99,16 98,38 98,55
PF 0,74 0,53 0,68 0,62 1,16 0,49 1,19 1,05
 
Ni 8 8 9 6 7 7 5 5
Co 6 6 6 5 5 6 5 5
Cu 12 11 11 9 7 9 5 5
Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn 89 57 65 71 117 76 59 67
Rb 83 105 133 97 121 95 106 87
Cs <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ba 1303,00 1089,00 947,00 1389,00 1279,00 1167,00 1619,00 1100,00
Sr 168 131 122 166 132 143 120 138
Ga 14 14 14 8 13 9 14 18
Ta <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Nb 14 9 12 9 11 12 10 10
Hf <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zr 365 277 296 347 337 391 256 319
Y 49 34 42 41 55 49 23 44
Th 5 10 13 5 7 6 5 9
U <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
La 35,64 46,19 61,74 18,17 44,83 42,7 25,82 50,46
Ce 73,96 89,05 116,82 41,73 91,22 85,49 41,72 101,89
Pr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Nd 40,14 39,05 50,56 26,15 46,39 42,29 22,61 46,1
Sm <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Eu 1,78 1,14 1,3 1,52 1,62 1,66 1,31 1,59
Gd 9,5 7,48 9,26 7,39 10,52 9,21 4,36 9,02
Tb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dy 8,67 6,07 7,48 6,86 9,61 8,21 3,36 7,86
Ho <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Er 4,27 2,94 3,56 3,72 4,66 4,2 1,73 3,86
Tm <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Yb 4,34 2,88 3,53 3,8 4,69 4,43 1,92 3,76
Lu 0,78 0,5 0,62 0,7 0,81 0,79 0,37 0,64
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Mo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Au <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sn 10,19 8,54 10,29 7,51 11,01 9,95 5,03 10,26
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Se <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Tabela 3.7 - Dados químicos em rocha total de gnaisses graníticos compilados do trabalho de Medeiros (1992).

Unidade Augen gnaisse granítico e gnaisse granítico microporfirítico (VM-48)
Amostra VM-29 VM-33C VM-47 VM-36 VM-33B VM-35B VM-48
SiO2 71,34 71,43 71,56 71,80 72,42 73,62 77,00
TiO2 0,40 0,40 0,29 0,35 0,34 0,34 0,12
Al2O3 13,38 13,11 13,98 13,21 13,01 12,86 11,57
Fe2O3 3,90 4,05 3,58 3,57 3,59 3,22 1,88
MnO 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,00
MgO 0,34 0,34 0,56 0,28 0,30 0,32 0,08
CaO 2,07 1,85 1,92 1,86 1,77 1,97 0,38
Na2O 3,27 3,16 4,07 3,15 3,22 3,69 3,82
K2O 4,29 4,50 2,97 4,69 4,26 2,86 4,44
P2O5 0,11 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 0,00
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 99,14 98,98 99,07 99,03 99,03 98,98 99,29
PF 0,50 0,64 0,64 0,66 0,62 0,75 0,42
 
Ni 6 8 5 5 9 7 5
Co 5 5 5 5 5 5 5
Cu 11 9 5 11 10 7 16
Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn 68 67 114 59 61 67 111
Rb 105 113 104 118 112 62 140
Cs <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ba 1347,00 1153,00 887,00 1174,00 1113,00 75,00 540,00
Sr 149 134 136 134 131 78 21
Ga 11 9 18 14 13 11 16
Ta <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Nb 10 10 11 10 10 7 12
Hf <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zr 319 360 169 295 294 287 285
Y 43 56 67 55 62 15 105
Th 8 9 9 7 10 5 11
U <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
La 43,64 71,61 31,87 53,5 63,87 34,94 51,17
Ce 86,67 141,31 70,27 111,62 130,07 64,04 110,78
Pr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Nd 43,07 65,76 34,13 54,14 60,65 27,19 62,27
Sm <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Eu 1,64 1,61 0,83 1,68 1,67 1,2 1,64
Gd 8,49 12,34 12,23 11 11,8 3,94 16,68
Tb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dy 7,56 10,36 13,62 10,05 10,32 2,57 17,57
Ho <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Er 3,6 4,98 5,67 4,55 5,08 1,38 8,68
Tm <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Yb 3,68 4,57 4,35 4,32 5,21 1,55 9
Lu 0,64 0,8 0,65 0,71 0,89 0,29 1,46
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Mo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Au <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sn 9,88 13,74 10,84 12,33 13,21 5,1 16,61
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Se <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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3.3 – MesOpROTeROzOICO

3.3.1 - Complexo Cabrobó (Mp3ca1)

O Complexo Cabrobó (CC) foi inicialmente 
definido por Leal (1970) e incluía em sua descrição os 
tipos litológicos do Complexo Belém do São Francisco. 
Posteriormente Santos (1995 e 2000) separou o CC 
em uma unidade de rochas supracrustais a parte 
que aflora ao longo do Domínio Pernambuco-
Alagoas, principalmente em seu segmento oeste, 
onde seus tipos litológicos por vezes apresentando 
limites difusos com os do Complexo Belém do 
São Francisco, representando remanescentes da 
ampla anatexia parcial observada no domínio. O 
complexo apresenta em diversos pontos faixas de 
ambos os complexos intercalados tectonicamente, 
possivelmente compondo a raiz de um complexo de 
thrusts empilhados. De acordo com Angelim & Kosin 
(2001) o CC é dividido em duas seqüências, uma 
metavulcanossedimentar e outra metassedimentar. 
A seqüência metavulcanossedimentar é composta 
de (muscovita)-biotita xistos e biotita gnaisses 
granadíferos, incluindo corpos lenticulares de 
metamáficas, mármores, rochas calcissilicáticas 
e quartzitos. As metamáficas ocorrem em 
freqüente associação com tremolititos, diopsiditos, 
hornblenditos e quartzitos calcissilicáticos (Soares et 
al., 1984). A unidade metassedimentar foi subdividida 
numa associação litológica de (muscovita) biotita 
xistos cinza-escuros, finos a médios, granadíferos, 
incluindo níveis de muscovita quartzitos, muitas 
vezes milonitizados, lentes de mármores, rochas 
calcissilicáticas e raras lentes de metamáficas; e numa 
seqüência de metagrauvacas turbidíticas de coloração 
cinza, fina a média, contendo porfiroblastos de 
granada e cianita e esporadicamente de feldspatos, 
intercalando lentes psamíticas de estrutura gnáissica 
e pelíticas de estrutura xistosa. As supracrustais do 
Complexo Cabrobó exibem com frequência aspecto 
migmatítico com estruturas do tipo estromática, 
dobrada, flebítica. Os leucossomas são de 
composição granítica e tonalítica. O metamorfismo 
deste complexo é predominantemente de fácies 
anfibolito alto. 

o CC foi definido como uma unidade de idade 
Mesoproterozoica baseado em idades obtidas em 
granitóides do Complexo Belém do São Francisco 
que ocorrem intercalados as rochas do CC, no caso, 
isócronas Rb-Sr com idades entre 1.070 e 1.090 
Ma (Lima et al., 1985) e idades-modelo Sm-Nd 
(TDM) de 1,33 Ma (Santos, 1998). Posteriormente 
análise isotópica Sm-Nd em anfibolitos que ocorrem 
intercalados no Complexo Cabrobó forneceu uma 
idade modelo TDM de 1,2 Ma (Mendes, no prelo), 
indicando que os protólitos das rochas do CC tenham 
sido depositados no intervalo de tempo iniciado no 
Esteniano, podendo ser estendido até o Toniano.  

Na área de mapeamento contemplada pelo 
projeto, as ocorrências do CC, em observações de 

campo e análises petrográficas, apresentam extenso 
predomínio de granada-biotita xistos/gnaisses (Foto 
3.24), com áreas de forte presença de sillimanita e/ou 
cianita, por vezes de aspecto milonítico. Localmente 
os gnaisses paraderivados estão migmatizados, em 
geral nas proximidades com as metaplutônicas, 
apresentando leucossomas quartzo-feldspáticos 
róseos ou brancos (Foto 3.25). Rochas de menor 
grau metamórfico como metapsamitos e muscovita-
biotita xistos são encontrados com certa freqüência, 
as lentes de mármores (Foto 3.26) são raras e 
estreitas, sendo a lente proximal ao Serrote Feijão 
Brabo a única de considerável extensão. São vistas 
por toda a região lentes de (sillimanita-turmalina) 
muscovita quartzitos (Foto 3.27), na maior parte, 
erráticas e estreitas, sendo exceção as lentes da 
área do Serrote Feijão Brabo e Sítio Umari, que são 
espessas e de destaque na topografia local. Em maior 
grau que os quartzitos, aparecem lentes centimétricas 
de anfibolitos com teores variáveis de piroxênio 
(diopsídio-hedenbergita), com ou sem granada, 
rochas calcissilicáticas e metamáficas também 
são encontradas com certa frequência. Rochas 
ultramáficas verdes ou escuras, como tremolititos e 
piroxênio hornblenditos, são raramente encontradas 
na forma de lentes intercaladas aos granada-mica 
xistos, exceção feita à grande ocorrência da Serra 
das Umburanas. Constituindo uma sequência de 
metaultramáficas com tremolita xistos, muscovita-
talco-serpentina xistos, muscovita-clorita xistos e 
serpentinitos, em toda a sequência a magnetita se 
faz presente em teores variáveis entre 1 a 5%, assim 
como lentes de muscovita quartzitos e fibrolita 
gnaisses (metavulcânicas félsicas), com muscovita 
(10%) e magnetita (4%) que marcam o cisalhamento 
sofrido pela sequência.  A mineralogia encontrada 
nas rochas do CC marca um zoneamento metamórfico 
que varia da fácies xisto verde a anfibolito alto, com 
retrometamorfismo marcante na fácies xisto verde 
inferior. 

Foto 3.24 - Lajedo de granada-biotita-xisto. Tipo litológico 
predominante do Complexo Cabrobó. Afloramento RF-

299, norte de Orocó.
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3.4 – NeOpROTeROzOICO

3.4.1 – Toniano

3.4.1.1 - Complexo lagoa das Contendas (Np1lc)

Definido por Santos (1995) como Seqüência 
Metavulcanossedimentar Lagoa das Contendas, mais 
tarde reclassificado para complexo (Santos, 1998). O 
Complexo Lagoa das Contendas (CLC) tem sua área-
tipo localizado nas imediações da fazenda de mesmo 
nome, município de Floresta, área da folha Belém do 
São Francisco (1:250.000).  O CLC teve parte de seus 
litotipos inicialmente descritos como integrante da 
unidade Riacho Pequeno por Sial et al. (1983) e Brito 
neves et al. (1984) na região ao sul de Salgueiro, e 
como uma fácies do Grupo Cabrobó por Lima et al. 
(1985) na área do município de Floresta. De acordo 
com Santos (2000) seguindo as definições de Brito 
neves et al. (1984), o CLC é litologicamente distinto do 
Complexo Cabrobó na sua área-tipo, razão pela qual 
foi feita a separação. Os litotipos do complexo estão 
intensamente deformados e transpostos devido 
à proximidade com o lineamento Pernambuco. O 
CLC é formado por gnaisses quartzo-feldspáticos, 
paragnaisses, granada-biotita xistos, quartzitos, 
rochas calcissilicáticas, rochas metavulcânicas 
intermediárias, metavulcanoclásticas, incluindo 
mármores dolomíticos e subordinadamente 
calcíticos, algumas formações ferríferas bandadas 
e restritas ocorrências de grafita xistos e xistos 
com coríndon. As rochas metavulcânicas são 
metandesitos, metatraquiandesitos, metaquartzo 
andesitos, metandesitos basálticos, metalacali-
basaltos, metadacitos, com gradação para 
metapelitos, o que sugere a existência de uma 
componente vulcanoclástica. Estudando seus 
termos vulcânicos, Santos (1995) sugere tratar-se 
de uma suíte predominantemente metaluminosa, 
calcialcalina de médio a alto potássio, podendo 
tratar-se de rochas de arco vulcânico maduro. 

Van Schmus (1995) obteve idade U-Pb em 
zircão de 1.012 ± 18 Ma, para rochas do complexo, 
Santos et al. (2010) através de análises de amostras 
de metatufos coletados no mesmo afloramento e 
aplicando duas metodologias de datação U-Pb em 
zircão, chegou as idades de 971 ± 9Ma (TIMS) e 995 
± 8 Ma (SHRIMP). Anteriormente considerada com 
uma unidade mesoproterozoica dentro do Terreno 
Alto Moxotó, foi reavaliada e reclassificada como uma 
unidade de idade Toniana inserida no Terreno Alto-
Pajeú (Santos et al. 2010). O CLC na área contemplada 
pelo projeto aflora como uma espessa lente dentro 
da zona de influência do Lineamento Pernambuco. 
Possui uma largura de aproximadamente 6 km no 
limite leste da folha, a sul da cidade de Parnamirim, 
e se projetando e afunilando para W/NW, com sua 
ocorrência se encerrando a aproximadamente 10 
km do limite oeste da folha Parnamirim, próximo 
a fronteira do município de Ouricuri. A unidade 

Foto 3.25 - Matacões de migmatito rico em granada do 
Complexo Cabrobó. Foto de detalhe da rocha. Presença 
de leucossoma granítico e remobilizados pegmatóides. 

Afloramento RF-505, oeste da localidade de Veneza, 
Parnamirim.

Foto 3.26 - Matacões de mármore do Complexo Cabrobó. 
Ocorrência mineral do ponto RF-551, região noroeste do 

município de Santa Maria da Boa Vista.

Foto 3.27 - Foto de detalhe de rocha de turmalina-musco-
vita-quartzito do Complexo Cabrobó. Ponto RF-509, norte 

de Santa Maria da Boa Vista.
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juntamente com o Lineamento Pernambuco separa 
os domínios geotectônicos Pernambuco-Alagoas 
(sul) e Piancó Alto-Brígida (norte) na porção leste 
da área mapeada. Faz contato a norte com os 
metassedimentos dos complexos Salgueiro e Barro, 
com o sienito do Plúton Serra do Livramento (Foto 
3.28) e os gnaisses presentes no Fragmento Icaiçara. 
Ao sul seus contatos se dão principalmente com 
os ortognaisses do Domínio Pernambuco-Alagoas 
e metassedimentos do Complexo Cabrobó. As 
ocorrências do CLC dentro dos limites da área 
mapeada se restringem a granada-mica xistos/
gnaisses (Foto 3.29) eventualmente apresentando 
traços de turmalina, sericita, clorita, zircão, apatita 
e minerais opacos, aflorando também gnaisses 
quartzo-feldspáticos milonitizados, além de estreitas 
e raras lentes de mármore, quartzito e rochas 
calcissilicáticas. O CLC na área da folha encerra muitas 
intrusões lenticulares de gnaisses ortoderivados de 
composição granítica a granodiorítica, de espessuras 
variando de poucos centímetros a muitos metros, por 
vezes rompidos ou sobre efeito de boudinagem. Nas 
descrições petrográficas é corroborado o predomínio 
de rochas xistosas de protólito grauvaquico de fábrica 
milonítica, com a granada marcando o metamorfismo 
na fácies xisto verde superior (Fotos 3.30 e 3.31). 
Não foi encontrada ocorrências de metavulcâncias/
metavulcanoclásticas. 

A química mineral de uma amostra de lente de 
mármore encontrada às margens da PE-555, próxima 
a estação da COMPESA, o apontou como mármore 
magnesiano, juntamente aos dados químicos de 
mármores encontrados na folha Salgueiro, na 
continuação da unidade para leste, é notório o 
predomínio de mármores dolomíticos a magnesianos 
como uma das características do CLC, que o difere 
das demais áreas de supracrustais na porção da 
folha onde os mármores são predominantemente 
calcíticos. 

Foto 3.28 - Afloramento de granada-bioita xisto do 
Complexo Lagoa das Contendas. Ponto RF-367 na área 
de contato com sienito do Plúton Serra do Livramento, 

Fazenda Cupiará, Parnamirim-PE.

Foto 3.29 - Afloramento de granada-bioita xisto do 
Complexo Lagoa das Contendas. Notar lente de gnaisse 
boudinado e fraturas com deslocamento sinistral. Ponto 

RF-002, Fazenda Cupiará, Parnamirim-PE.

Foto 3.30 - Fotomicrografia de milonito do ponto do Comple-
xo Lagoa das Contendas RF-071, localizado a oeste da rodo-
via PE-555, município de Parnamirim. Presença de granada 
rotacionada e matriz pelítica, indicando se tratar de uma 

rocha de protólito sedimentar fortemente deformada.

Foto 3.31 - Fotomicrografia de milonito do Complexo La-
goa das Contendas, ponto RF-071. Presença de turmalina 
e matriz composta por biotita, níveis ricos em ribbons de 

quartzo e cristais de feldspato rotacionados. Protólito sedi-
mentar fortemente afetado por tectôncia transcorrente de 
cinemática dextral da zona de cisalhamento Pernambuco.
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3.4.1.2 - Complexo salgueiro (Np1sa)

Originalmente definido como Grupo Salgueiro 
(Barbosa, 1970), o Complexo Salgueiro (CS), segundo 
campos neto et al. (1994), se trata de uma seqüência 
eminentemente terrígena pelítica, composta por 
granada-muscovita-biotita xistos, sillimanita-granada-
biotita xistos mais ou menos migmatizados, metassiltitos, 
metarenitos, metarritmitos com intercalações de 
seqüências ferríferas bandadas e raras metavulcânicas 
ácidas e intermediárias. As rochas do CS no interior do 
Domínio Alto Pajeú da Província Borborema. Ao longo 
dos anos, durante os trabalhos de mapeamento na 
Província Borborema o CS sempre esteve fortemente 
correlacionado ao Grupo Cachoeirinha que segundo 
sua definição original (Barbosa, 1970) constitui uma 
seqüência de baixo grau metamórfico. Dominantemente 
composta por metarenitos e filitos, de cores cinza 
a creme, formando frequentemente metarritmitos 
com leitos de espessuras centimétricas, além de 
metavulcânicas ácidas. Em diversos trabalhos as duas 
unidades (Salgueiro e Cachoeirinha) foram descritas 
com hierarquias estratigráficas similares ou distintas, em 
diferentes áreas de ocorrência (DNPM, 1974; Beurlen 
et al., 1978; Brito Neves, 1983; Silva Filho, 1984 e 1993; 
campos neto et al, 1994; Bittar, 1998; Ferreira & Santos, 
2000; Gomes et al., 2001; Santos et al., 2002, Medeiros 
& Jardim de Sá, 2009). Em uma análise simplificada os 
grupos Cachoeirinha e Salgueiro eram diferenciados 
basicamente por seu grau metamórfico (fácies xistos 
verdes no Grupo/Complexo Cachoeirinha e fácies 
Anfibolito no Grupo/Complexo Salgueiro) e número 
de fases deformacionais (apenas uma no primeiro, 
duas ou mais no segundo). Campos Neto et al. (1994) 
definiu o Complexo Riacho Gravatá  para designar 
um conjunto de rochas metamórficas de fácies xistos 
verdes a anfibolito inferior, correspondente a porção 
metavulcanossedimentar originalmente atribuída ao 
Grupo Salgueiro. Posteriormente, o Complexo Riacho 
Gravatá foi redefinido por Bittar (l998), atribuindo à 
unidade rochas metavulcânicas básicas, intermediárias 
e ácidas, metatufos, metapelitos, metapsamitos, 
formações ferríferas bandadas, metacherts e 
metamargas. Gomes & Santos (2001) adotaram a 
denominação “Complexo Salgueiro - Riacho Gravatá”, 
parcialmente resgatando a denominação original, unindo 
as áreas de ocorrência dos complexos Salgueiro e Riacho-
Gravatá. Medeiros (2004) e Medeiros & Jardim de Sá 
(2009) baseado em trabalhos de Campos et al. (1994) 
e Santos et al. (1998), propuseram a redefinição dos 
grupos Salgueiro e Cachoeirinha, agrupando em apenas 
uma unidade (Grupo Cachoeirinha), com a subdivisão do 
Grupo Cachoeirinha nas formações Santana dos Garrotes 
(unidade inferior) e Serra do Olho d´Água (unidade 
superior), com idades entre 660 e 620 Ma (Kozuch, 2003 
e Medeiros, 2004) obtidas em metavulcânicas félsicas, 
intercaladas nos metassedimentos da Formação Santana 
dos Garrotes. 

Durante os trabalhos de mapeamento da Folha 
Salgueiro, área contígua a Folha Parnamirim, foram 
obtidas idades U-Pb de 962+12 por LAM-ICP-MS em 

metavulcânicas ácidas intercalada em mica xistos, 
encontrados em corte de estrada na BR-232 a leste da 
cidade de Salgueiro. Os afloramentos do CS na região 
do projeto se concentram principalmente no setor 
nordeste da Folha Parnamirim, se espalhando a sul, 
norte e leste da cidade de Parnamirim. As rochas do 
CS fazem contato a oeste com o Fragmento Icaiçara 
através da Zona de Cisalhamento Parnamirim. Ao 
sul é limitado pela Zona de Cisalhamento Barra da 
Porteira, que marca seu contato com o Complexo 
Lagoa das Contendas. Seus afloramentos ocorrem 
principalmente na forma de lajedos e ravinas à beira 
da estrada. Petrograficamente os metassedimentos 
da CS encontrados no interior da folha, possuem 
mineralogia indicadores de grau metamórfico 
variando da fácies xisto verde a xisto verde superior/
anfibolito. No geral se constituem por mica-xistos a 
quartzo-mica xistos, com minerais índices variando 
da zona da biotita até a zona da granada/cordierita, 
com minerais acessórios como turmalina, apatita, 
minerais opacos, zircão, calcita e epidoto. Nos 
afloramentos localizados a norte da cidade de 
Parnamirim prevalecem os termos de baixo grau 
metamórfico, como (clorita, biotita) muscovita 
xistos, em geral os xistos desta região estão bastante 
alterados, predominando a tonalidade cinza escura 
a esverdeada e textura lepidoblástica fina a média. 
Devido à proximidade da Zona de Cisalhamento 
Parnamirim os metapelitos desta região apresentam 
estruturas miloníticas como planos S-C-C’ e zonas 
de filonitos. Nos afloramentos a sul da cidade de 
Parnamirim, mais especificamente nos arredores da 
Fazenda Batente, se verifica um aumento no grau 
metamórfico, com predomínio de granada-biotita 
xistos e quartzo-mica xistos granadíferos (Fotos 3.32 
e 3.33), de cores escuras, moderado intemperismo e 
textura lepidoblástica média, apresentam mais fases 
deformacionais com rompimento e dobramento/
redobramento de vênulos de quartzo. A presença 
de intrusões granitóides nas proximidades destes 
afloramentos pode ser uma condicionante do 
aumento do grau metamórfico nesta região. 

As rochas de maior grau metamórfico da 
unidade são encontradas ao longo da Zona de 
Cisalhamento Parnamirim, principalmente em 
cortes de estradas na cidade de Parnamirim, onde 
afloram cordierita-muscovita-biotita xistos, com 
variados indicadores de deformação em regime 
transcorrente como planos S-C e C-C’. Baseando-
se nos dados de campo e datação obtida na 
Folha Salgueiro, o Complexo Salgueiro pode ser 
definido como uma seqüência metassedimentar 
com pequena contribuição metavulcânica, com 
metamorfismo de baixo a médio grau, de idade 
toniana. A unidade está separada da unidade 
metavulcanossedimentar Complexo Riacho Gravatá, 
onde há o predomínio de rochas metavulcânicas 
em relação às metassedimentares, e diferenciada 
do Grupo Cachoeirinha, por este se tratar de uma 
unidade de grau metamórfico baixo a muito baixo, 
de idade Criogeniana a Ediacarana.
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3.4.1.3 - Magmatismo Cariris velhos

3.4.1.3.1 -  suíte Intrusiva vale das pedras (Np1gvp)
A Suíte Intrusiva Vale das Pedras (SVP) ocorre de 

forma bastante restrita na área mapeada, aflorando na 
forma de lajedos e blocos em lentes com dimensões 
inferidas na ordem de dezenas metros de espessura 
e comprimentos de centenas de metros a poucos 
quilômetros, apesar de suas lentes serem concordantes 
com a foliação principal de suas encaixantes, acredita-
se serem de caráter intrusivo nos metassedimentos do 
Complexo Barro, posteriormente paralelizadas pela ação 
da tectônica brasiliana. A unidade foi identificada em 
três afloramentos, todas dentro do Fragmento Icaiçara, 
sendo sua área tipo definida na área do Sítio Vale das 
Pedras, a norte do povoado de Icaiçara. As rochas da 
SVP constituem litotipos máficos de granulação fina 
(Foto 3.34), com incipiente a moderado magnetismo, 
apresentando moderado estado de intemperismo, são 
basicamente anfibolitos de textura nematoblástica, 

tendo como mineralogia básica hornblenda e actinolita 
(60 a 90%), com minerias félsicos (quartzo e plagioclásio) 
em teores na ordem de 05 a 15%, indicando um protólito 
ígneo, gabro-diorítico para as rochas da suíte (Foto 3.35). 
Titanita aparece com teor médio de 5%, biotita aparece 
tanto como mineral varietal, quanto como acessório. 
Outra área chave da unidade é o afloramento localizado 
a oeste do Sítio Situação, onde associado aos anfibolitos 
ocorre blocos e lentes de hematita-ilmenita granofels, 
afetado por processo de martitização, onde a hematita 
substitui quase que totalmente a magnetita, indicando 
um potencial metalogenético para a unidade (ver 
capítulo de recursos minerais). 

O grau metamórfico inferido para a unidade é 
o de fácies xisto verde, sugerida pela paragênese com 
actinolita, clorita e hematita encontrada em algumas 
amostras. Determinação isotópico Sm/Nd (Tabela 
4.1) realizada em amostra de sua área tipo forneceu 
idade modelo de 1414 Ma, com eNd(980Ma) positivo, 
próximo a zero, baseado em idade inferida Toniana. A 
unidade apresenta idade modelo bastante próxima a 
outras idades encontradas em rochas do Ciclo Cariris 
Velhos, portanto infere-se que a unidade tenha como 
origem o ciclo supracitado, colocando a suíte como de 
idade mínima Toniana e máxima Ectasiana-Esteniana. 
Possivelmente gerada por magmatismo intraplaca de 
origem mantélica pouco diferenciado.

3.4.1.3.2 - suíte Intrusiva Tucutu (Np3gtc)
A Suíte Intrusiva Tucutu (ST) em mapas de 

integração anteriores, assim como outros granitóides 
encontrados na área, era considerada como parte 
integrante do Complexo Belém do São Francisco. A 
ST está inserida no Domínio Pernambuco-Alagoas e 
deve seu nome a localidade homônima, no município 
de Cabrobó, em área abrangida pelo projeto de 
mapeamento da Folha Salgueiro executada pela 
CPRM. Seus afloramentos na Folha Parnamirim se 
espalham pela região de divisa entre os municípios 
de Cabrobó e Orocó, tendo como corpo principal o 
da Serra da Extrema, com aproximadamente 10 km 

Foto 3.32 - Afloramento em lajedo em corte de estrada 
a sul da cidade de Parnamirim, ponto RF-118. Granada-

-biotita xisto do Complexo Salgueiro.

Foto 3.33 - Granada subédrica, poiquilítica, com inclusões 
de grãos de quartzo e biotita (objetiva de 2,5x, nicóis pa-
ralelos). Lâmina petrográfica do ponto RF-011, Fazenda 

Batente, Parnamirim.

Foto 3.34 - Lente de anfibolito da Suíte Vale das Pedras, 
ocorrendo em associação a gnaisses, xistos e mármores 
do Complexo Barro. Ponto RF-226, em ravina a 1,5 km a 

oeste da PE-555 em Parnamirim.
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de extensão e orientado SE/NW, ocorrendo também 
na forma de lentes de comprimentos quilométricos e 
espessuras variadas, de poucos a centenas de metros, 
nas imediações das fazendas Bom Jesus e Santa 
Rosa e da Serra das Umburanas. Suas rochas afloram 
majoritariamente na forma de lajedos e matacões 
pouco alterados e em menor grau em ravinas ao 
longo da estrada, neste caso apresentando forte 
intemperismo. No geral são metagranitoides de cor 
cinza a rosa, textura granolepidoblástica média, tendo 
como mineral máfico mais representativo a biotita, 
com teores variando entre 5% a 15%, seguido pelo 
anfibólio, com teores entre 5 a 7%, como minerais 
acessórios aparecem titanita, alanita, zircão, apatita, 
epidoto, e opacos. Os litotipos mais encontrados na 
suíte são anfibólio-biotita gnaisses de composição 
granítica, com bandamento composicional milimétrico 
a centimétrico (Foto 3.36), localmente apresentando 
migmatização e rompimento de lentes máficas 
(boudins), o anfibólio encontrado nestes afloramentos 
é da família da hornblenda (Foto 3.37) e marca o grau 
metamórfico de fácies anfibolito atingido pela unidade. 
Outra litofácies acrescentada à suíte foi à encontrada 
no Sítio Poço do Canto, onde afloram biotita muscovita 
ortognaisses milonitizados de cor cinza escura com 
parcial migmatização. Os metagranitoides da ST 
são intrusivos nos metassedimentos do Complexo 
Cabrobó (Mesoproterozoico); determinação isotópica 
Sm/Nd em amostra coletada na Serra da Extrema 
forneceu idade modelo de 1543 Ma (Tabela 4.1), com 
eNd(990 Ma) negativo, caracterizando uma fonte com 
contribuição crustal para o magma gerador. 

a ST se caracteriza como uma unidade de 
idade inferida Neoproterozoica (Toniana) formada por 
granitóides deformados, na sua maioria bandados, 
localmente migmatizados e com metamorfismo de 
fácies anfibolito, formada na Orogênese Cariris Velhos.

3.4.1.3.3 - Ortognaisse tipo Fulgêncio (Np1gfu)
O Ortognaisse tipo Fulgêncio (OF) em mapas 

de integração pretéritos era considerado como parte 
integrante do Complexo Belém do São Francisco e se 
insere no Domínio Pernambuco-Alagoas. Durante os 
trabalhos de campo do presente projeto sua principal 
ocorrência foi caracterizada na forma de um extenso 
corpo, de aproximadamente 10 km, direção norte sul 
na região das agrovilas do Projeto de irrigação Fulgêncio 
(antigo Projeto Caraíbas) no município de Santa Maria da 
Boa Vista. No decorrer do trabalho, devido a similaridades 
litológicas, petrológicas e litogequímicas outros corpos 
ocorrentes dentro do Domínio Pernambuco-Alagoas 
foram acrescentados a unidade. O OF em sua área tipo 
aflora principalmente na forma de extensos lajedos, sem 
formar grandes elevações topográficas, são basicamente 
gnaisses de granulação grossa, porfiroclásticos a 
porfiroblásticos, que apresentam bandamentos 
descontínuos, marcado pela concentração de augens 
de feldspatos, e marcante migmatização estromática 
marcado por neossomas de cor avermelhada e localmente 
cinza claro (Foto 3.38). Estruturalmente tem como 

Foto 3.35 - Fotomicrografia de lâmina petrográfica do 
ponto RF-524 em amostra de anfibolito da Suíte Intrusiva 
Vale das Pedras, coletada na Fazenda Vale das Pedras.  A 
imagem apresenta a mineralogia básica da rocha, assim 

como a forte foliação metamórfica, Bt: biotita e Hb: 
hornblenda.

Foto 3.36 - Detalhe de afloramento de gnaisse bandado 
da Suíte Tucutu. Ponto RF-300 próxima a Fazenda Bom 

Jesus. Parnamirim

Foto 3.37 - Fotomicrografia da lâmina RF-300C, mostran-
do cristais orientados de hornblenda (Hb) marcando a 

foliação da rocha. Fotos em nicóis paralelos.
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feição comum a presença de bandas de cisalhamento 
dextrais, lineação de estiramento mineral de orientação 
norte-sul, com foliação de baixo a médio ângulo, caindo 
pra oeste, afetada por redobramento suave de eixo 
aproximadamente leste-oeste. Sua composição mineral 
varia de sienogranítica a monzogranítica, com biotita 
como máfico predominante em teores variáveis entre 
5 a 17%; seus minerais acessórios são apatita, titanita, 
zircão, opacos e allanita (Foto 3.39). Seus cristais 
de feldspato alcalino sofreram blastese e marcante 
presença de textura mirmequítica, indicadora de grau 
metamórfico médio (transição da fácies xisto verde 
superior a anfibolito), com retrometamorfismo para 
xisto verde inferior, marcado pela presença abundante 
de biotita e ocasional clorita e mica branca. 

Todas essas características são encontradas 
também no lajedo aflorante no Sítio Boa Paz em Orocó. 
Outro corpo adicionado a unidade é o que aflora nos 
arredores da fazenda São Gonçalo, em Santa Maria 
da Boa Vista, este apresenta similaridades químicas e 
petrográficas ao OF. Os metagranitoides da Fazenda 
São Gonçalo afloram na forma de pequenos lajedos e 
matacões, sendo róseos a avermelhados, finos a médios, 
localmente apresentando forte estiramento mineral, de 
composição sieno a monzogranítico, com biotita como 
máfico principal. Em parte, contrapondo os gnaisses 
definidores da unidade são texturalmente mais finos e 
raramente apresentam porfiroblastos de k-feldspato (Foto 
3.40), além de migmatização mais restrita e bandamento 
mais fino, com seu grau metamórfico mais restrito à fácies 
xisto verde, com alguns pontos apresentando transição 
para uma fácies de mais alto grau. Quimicamente as 
amostras do OF (Tabelas 3.8 e 3.9) classificam-se com 
meta a peraluminosas, no diagrama K2O/SiO2, em sua 
maior parte, se apresentam como rochas potássicas, 
no campo das rochas shoshoníticas. No diagrama 
de ETR, apresentam espectros muito fracionados e 
acentuadas anomalias negativas de Eu (Figura 3.12). No 
diagrama multielementar as anomalias negativas de Nb, 
Ti e Y (Figura 3.13), o que sugere a atuação de manto 
metassomatizado em sua gênese. Valores muito baixos 
de Sr sugerem também um acentuado fracionamento 
de plagioclásio na diferenciação deste líquido. Em 
diagramas discriminantes de ambiência tectônica plotam 
no campo de magmatismo pós colisional (Figura 3.14). 
Em resumo, o OF é composto por gnaisses de protólito 
ígneo granítico gerados em ambiente sin a pós-colisonal, 
com duas fácies principais, um composto por gnaisses 
migmatíticos de textura média a grossa, porfiroclásticos 
a augen–gnaisses, e outro de textura equigranular fina a 
média, localmente bandado. 

O grau metamórfico atingido é de médio a alto 
grau, suas rochas apresentam evidências de pelo 
menos dois eventos deformacionais (Cariris Velhos e 
Brasiliano), sendo considerado neste trabalho como 
parte do magmatismo Cariris Velhos, juntamente as 
rochas do Ortognaisse tipo Rocinha (956 + 2 Ma.), 
num contexto de evolução tectônica mais precoce 
em relação ao das rochas alcalinas intraplaca pós 
colisionais do Ortognaisse tipo Rocinha.

Foto 3.38 - Lajedo de augen gnaisse sienogranítico do 
Ortognaisse Fulgêncio. Aglomeração de pórfiros de 

feldspatos alcalinos marca bandamento composicional da 
rocha. Ponto RF-288, em agrovila do Projeto Fulgêncio, 

em Santa Maria da Boa Vista.

Foto 3.39 - Textura lepidoblástica marcada pela orienta-
ção das biotitas e textura granoblástica nos minerais da 
fase félsica, além da presença de K-feldspato micropertí-
tico. Foto em nicóis cruzados de gnaisse sienogranítico do 

Ortognaisse Fulgêncio na Fazenda Boa Sorte em Orocó.

Foto 3.40 - Lajedo de ortognaisse bandado granítico do 
ponto RF-278, em Fazenda São Gonçalo, Santa Maria da 
Boa Vista. A rocha apresenta fácies mais fina que a dos 

corpos encontrados no Projeto Fulgêncio.
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Figura 3.12 - Diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 1989), à esquerda, com as amostras plotadas do 
Ortognaisse Fulgêncio indicando assinatura química meta a peraluminosas. Diagrama de alcalinidade (Frost et al., 2001), 
à direita, onde as amostras se espalham pelos campos das rochas calcioalcalinas a álcali-cálcicas. Triângulos vermelhos 
representam as rochas do corpo do Projeto Fulgêncio, triângulos brancos representam o corpo de Fazenda São Gonçalo.

Figura 3.13 - Diagrama multielementar normalizado ao manto primordial (Wood et al., 1979) e diagrama ETR de 
amostras relacionados ao condrito (Boynton, 1984).  Em ambos os diagramas as amostras do Ortognaisse Fulgêncio 

apresentam assinaturas tipicamente relacionadas ao de rochas calcioalcalinas.

Figura 3.14 - Diagrama de posicionamento geotectônico de Pearce et al. (1984), com as amostras do Ortognaisse 
Fulgêncio plotando no campo dos granitóides pós colisionais. Triângulos vermelhos representam as rochas do corpo do 

Projeto Fulgêncio, triângulos brancos representam o corpo de Fazenda São Gonçalo.
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Tabela 3.8 - Dados químicos em rocha total de ortognaisses tipo Fulgêncio na localidade tipo e Fazenda Boa Sorte.

Unidade Corpo de Projeto Fulgêncio e Fazenda Boa Sorte
mostra RF-287B RF-288 RF-289 RF-328 RF-468 RF-292 
SiO2 66,64 68,78 66,51 71,39 70,28 67,44
TiO2 0,49 0,26 0,57 0,4 0,36 0,54
Al2O3 13,36 14,83 13,45 12,91 13,86 13,63
Fe2O3 3,55 2,4 4,56 3,03 2,86 3,93
MnO 0,04 0,03 0,06 0,03 0,03 0,04
MgO 0,72 0,58 1 0,69 0,5 0,83
CaO 1,74 1,32 1,7 1,3 0,98 1,33
Na2O 3,08 3,45 2,92 2,96 3,14 3,21
K2O 5,04 5,88 5,44 5,07 5,96 5,59
P2O5 0,2 0,09 0,08 <0,01 0,07 0,14
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 95,07 97,82 96,41 98,14 98,17 96,93
PF 0,19 0,21 0,12 0,37 0,13 0,25
 
Ni 8,7 6,6 13,9 17,1 5,4 10,1
Co 6,7 5,3 8,9 13,3 4,9 7
Cu 25,4 23,6 27,7 5 149 16
Pb 4,8 5,5 2,6 4,6 8,1 3,3
Zn 54 45 62 41 37 56
Rb 250 242 304 217 246 291
Cs 0,52 0,51 0,69 0,4 0,58 0,83
Ba 436 616 477 557 437 495
Sr 117 163 116 132 104 115
Ga 21 19,1 20,9 17,7 19,7 20,1
Ta 1,09 0,45 1,09 0,69 0,86 1,55
Nb 20,17 9,31 17,91 9,86 11,94 18,87
Hf 9,77 4,04 11,27 8,77 8,54 8,96
Zr 374 133 432 347 298 355
Y 17,56 15,35 21,66 27,03 12,38 28,23
Th 84,2 38,3 147,1 93,7 134,9 66,1
U 3,91 2,25 5,83 3,37 3,83 4,83
La 168,4 91,6 80,7 178,9 215,2 117,6
Ce 272,3 121 141,4 224,2 311,6 201,6
Pr 31,61 18,55 18,32 28,85 37,19 24,21
Nd 107 65,1 68,2 98,8 124,8 83,3
Sm 13,5 11,2 10,9 12,1 15 12,5
Eu 1,25 1,23 1,38 1,58 1,42 1,26
Gd 9,62 8,05 8,31 9,88 9,96 9,77
Tb 1,15 0,93 1,02 1,13 1,02 1,33
Dy 5,71 4,17 5,34 5,88 4,52 6,76
Ho 0,65 0,55 0,82 0,87 0,46 1,07
Er 1,58 1,27 2,18 2,14 1,21 2,74
Tm 0,19 0,15 0,26 0,26 0,13 0,38
Yb 1,1 0,9 1,8 1,7 1 2,4
Lu 0,13 0,08 0,22 0,22 0,12 0,28
Be 1,5 1,6 2,4 2,3 2 1,4
W <0,1 <0,1 2,6 <0,1 <0,1 0,6
Mo 0,58 0,67 2,84 0,8 1,08 0,43
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cd 0,02 0,02 <0,01 0,02 0,02 <0,01
Ag 0,02 0,02 0,05 <0,01 0,06 0,01
Sn 2,6 4,3 7,2 1,9 3,4 3,3
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.9 - Dados químicos em rocha total de ortognaisses tipo Fulgêncio do corpo da Fazenda São Gonçalo.

Unidade  Corpo de Fazenda São Gonçalo
Amostra RF-279 RF-579 RF-333B
SiO2 71,03 74,17 71,2
TiO2 0,33 0,32 0,25
Al2O3 15,07 14,36 13,19
Fe2O3 2,72 2,11 2,66
MnO 0,03 0,07 0,05
MgO 0,52 0,49 0,36
CaO 1,41 1,53 0,66
Na2O 3,92 3,88 3,32
K2O 5,63 4,26 5,03
P2O5 0,11 0,06 <0,01
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 101,27 101,31 96,91
PF 0,51 0,07 0,2
 
Ni 5,1 2,4 1,6
Co 4,5 4,3 1
Cu 7,4 3,9 3,9
Pb 4,9 1,6 7,8
Zn 47 29 73
Rb 218 131 175
Cs 0,38 0,35 3,14
Ba 760 809 758
Sr 164 190 77,6
Ga 26 21,9 18,1
Ta 0,13 <0,05 1,91
Nb 6,37 8,18 19,4
Hf 7,98 6,02 8,69
Zr 223 181 370
Y 12,15 10,01 43,61
Th 36,2 31,2 18,1
U 2,71 2,65 3,16
La 95,8 74,8 54
Ce 171,7 123,2 86,2
Pr 18,44 12,17 11,21
Nd 61,4 39,6 41,3
Sm 9,3 6 8,3
Eu 0,73 0,26 1,44
Gd 5,5 4,35 8,25
Tb 0,38 0,28 1,33
Dy 2,45 2,34 8,11
Ho 0,32 0,24 1,56
Er 0,86 0,66 4,66
Tm 0,07 <0,05 0,68
Yb 0,8 0,7 4,6
Lu <0,05 <0,05 0,62
Be 1,8 1,3 3,1
W <0,1 0,5 1,8
Mo 14,89 0,23 0,32
Au <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1
Bi <0,02 <0,02 0,11
Cd <0,01 <0,01 0,09
Ag <0,01 <0,01 0,03
Sn <0,3 <0,3 4,5
Hg <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05
Se <1 <1 <1
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3.4.1.3.4 - Ortognaisse tipo Rocinha (Np1grc)
O Ortognaisse Rocinha (OR) foi inicialmente 

descrito nos arredores da Fazenda Rocinha no norte 
do município de Cabrobó, aflorando como um extenso 
corpo de mais ou menos 15 km, de direção WNW/
ESE que ocorre no sudeste da folha Parnamirim, 
previamente interpretado como parte do Complexo 
Belém do São Francisco. Em sua área tipo, o OR ocorre 
na forma de extensos lajedos em região de baixo 
destaque topográfico, sendo composto por granitóides 
de granulação média a grossa, porfiroclásticos a 
porfiroblásticos, cor avermelhada, com feições de 
milonitização como dobramentos sigmóides e bandas 
de cisalhamentos (Foto 3.41). Sua mineralogia é 
principalmente de composição sienogranítica e em 
menor grau monzogranítica, com grandes cristais de 
feldspato alcalino formando por vezes uma textura 
augen (Foto 3.42). Localmente apresenta fácies mais 
finas, com estiramento mineral mais forte. Biotita é o 
mineral máfico principal, com teores entre 5 e 15%, 
hornblenda e epidoto aparecem em algumas amostras 
com concentrações em torno de 1 a 3%. Os minerais 
acessórios mais comuns são apatita, allanita, opacos, 
titanita e zircão. Outra ocorrência associada à mesma 
granitogênese formadora do OR é a do extenso corpo 
localizado nas imediações do Riacho Logradouro, 
constituído por biotita-augen gnaisses graníticos, 
pontualmente afetados por migmatização, de cor cinza 
a rósea e em geral apresentando forte intemperismo. 

A unidade atingiu grau metamórfico médio 
a fácies xisto verde superior a anfibolito marcado 
pela recristalização de cristais de feldspato alcalino e 
presença de anfibólio, além de parcial migmatização 
em alguns setores do corpo com retrometamorfismo 
para xisto verde inferior, marcado pelo aparecimento 
de clorita e desestabilização de anfibólio para 
formação de biotita. Sua relação de contato com os 
metassedimentos do Complexo Cabrobó é abrupta, 
por vezes apresentando contatos na forma de 
embricamentos, lascas tectônicas, o que indica que 
suas rochas podem ser contemporâneas ou mais 
antigas. Foram coletadas amostras para litogeoquímica 
em dois corpos, nos ortognaisse de sua localidade tipo 
e em biotita-gnaisses sienograníticos porfirocláticos 
a augen nas imediações da localidade de Milagres 
na área do projeto de mapeamentos da Folha 
Salgueiro. Nas análises litogeoquímicas (Tabelas 3.10 
e 3.11) suas amostras são potássicas, metaluminosas 
a peraluminosas (Figura 3.15). Os espectros no 
diagrama multielementar normalizado pelo manto 
primordial, mostra anomalias negativas de Nb-Ta 
e também acentuadas anomalias negativas de Sr e 
enriquecimento de Tb e Y. No diagrama expandido 
normalizado ao condrito apresenta espectros de 
ETR planos no lado dos pesados e fortes anomalias 
negativas de Eu (Figura 3.16). Ambas as leituras são 
condizentes com rochas oriundas de magmatismo 
intraplaca. No diagrama de ambientes tectônicos suas 
amostras se posicionam mo campo pós-colisional a 
intraplaca (Figura 3.17). 

Determinações U-Pb em zircão (LAM-MC-
ICP-MS) de uma amostra da sua localidade tipo 
forneceu uma idade concórdia de 956±2 Ma 
(Toniana), com MSWD de 1,6 (Tabela 3.12 e Figura 
3.18). Determinação isotópica Sm/Nd (Tabela 4.1) de 
amostra do mesmo ponto forneceu idade modelo 
de 1455 Ma., com eNd(956Ma) de -0.8 indicativo 
de material de origem mantélica com ligeira 
contaminação crustal do magma gerador da rocha.  
o OR se define como ortognaisses porfiroblásticos 
a porfirocláticos, cujo protólito se trata de granitos 
porfiríticos tonianos gerados por magmatismo 
intraplaca, nos estágios finais (pós-colisional) do 
evento Cariris Velhos, mais tardios em relação às 
rochas do Ortognaisse tipo Fulgêncio.

Foto 3.41 - Lajedo de gnaisse sienogranítico do Ortog-
naisse Rocinha. Aglomeração de pórfiros de k-feldspatos 
marca bandamento composicional afetado por dobras de 
arrasto indicadoras de transcorrência de movimentação 

destral. Ponto RF-323, nos arredores da fazenda Rocinha, 
Cabrobó.

Foto 3.42 - Cristal de microclina blastoporfirítica afetado 
por cisallhamento, com seu limite inferior cortado pela 

matriz félsica granoblástica que também é  parcialmente 
englobada pelo cristal de k-feldspato. Foto em nicóis cru-
zados de lâmina do ponto RF-323C, arredores da fazenda 

Rocinha, Cabrobó.
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Figura 3.15 - Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971), à esquerda, onde as amostras se concentram no vértice das 
rochas calcioalcalinas.  Diagrama de afinidade geoquímica (Shand, 1943), à direita, com as amostras se espalhando 
pelos campos metaluminoso e peraluminoso. Triângulos vermelhos, amostras da localidade-tipo, triângulos brancos, 

amostras coletadas na Folha Salgueiro.

Figura 3.16 - Diagrama multielementar normalizado ao manto primordial (Wood et al., 1979) e diagrama ETR de amos-
tras relacionados ao condrito (Boynton, 1984).  Em ambos os diagramas as amostras do Ortognaisse Rocinha coletados 
na Folha Parnamirim (linha cheia vermelha) e Folha Salgueiro (linha finas pretas) apresentam assinaturas tipicamente 

relacionadas à magmatismo intraplaca.

Figura 3.17 - Diagrama de posicionamento geotectônico de Pearce (1996), com as amostras plotando no campo dos 
granitóides pós colisionais a intraplaca. Gráfico de Eby (1992) à esquerda, indicando magmatismo intraplaca de fonte 

com assimilação de material de nível crustal.
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Figura 3.18 - Diagrama concórdia com a idade obtida de amostras do ponto RF-323. As amostras foram coletadas na 
Fazenda Rocinha em Parnamirim (pontos em vermelho foram desconsiderados do cálculo da idade).
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Tabela 3.10 - Dados químicos em rocha total dos ortognaisses tipo Rocinha da Folha Parnamirim. 

Unidade Ortognaisse Rocinha
Amostra RF-311 RF-323 RF-323B RF-323C RF-466 RF-467 RF-589 

SiO2 77,38 74,33 70,37 72,94 68,54 71,19 75,23
TiO2 0,17 0,3 0,29 0,15 0,29 0,31 0,23
Al2O3 12,15 13,4 13,06 11,82 13,43 13,19 12,29
Fe2O3 1,9 3,13 2,85 2,04 2,83 2,86 2,07
MnO 0,01 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
MgO 0,13 0,31 0,33 0,17 0,23 0,27 0,19
CaO 0,68 0,78 1,71 0,77 0,74 0,92 0,67
Na2O 2,73 2,86 2,7 2,48 3,05 2,68 3,04
K2O 6,63 6,82 6,49 6,33 6,47 6,96 5,46
P2O5 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 0,03
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 101,98 102,12 98,11 97,25 95,72 98,57 99,47

PF 0,23 0,19 0,29 0,41 0,23 0,16 0,23
 
Ni 1,4 1,7 2,1 2,2 5,6 2,1 1,6
Co 0,8 2,3 2,2 1,2 2,9 2,3 2
Cu 5,3 2 2,5 2,5 16,8 6,9 5,7
Pb 4,8 5,9 7 7 7,3 5,7 14,2
Zn 30 48 49 23 52 46 59
Rb 314 298 286 285 297 285 400
Cs 3,66 10 9,37 4,88 10,87 6,95 22,15
Ba 323 453 466 280 443 475 268
Sr 79,4 50,2 120 59,2 50,9 52,7 36,9
Ga 19,6 20,5 20,4 19 22,1 20,4 27,1
Ta 2,79 4,79 4,13 2,79 4,02 2,86 2,29
Nb 21,01 26,91 23,47 18,64 27,63 22,56 32,16
Hf 7,73 9,63 10,04 5,05 10,5 10,27 7,24
Zr 240 338 329 164 367 379 175
Y 60,77 54,22 60,06 54,35 71,24 57,22 88,37

Th 37,9 25 26,8 24,6 27,7 27,8 30,3
U 6,47 4,31 4,84 3,81 4,31 5,57 6,09
La 92 85,7 95,7 85,8 106,1 92 71,5
Ce 133,2 138,8 144,1 134,2 157,8 145,2 140,1
Pr 17,17 16,2 17,66 16,33 20,23 17,8 16,49
Nd 59,1 54,7 61,4 56 71,8 62,5 59,9
Sm 11,4 10,4 11,2 10,5 13,7 11,6 12,2
Eu 0,57 1,3 1,22 0,77 1,38 1,18 0,46
Gd 10,76 9,73 11,56 10,09 13,63 11,37 12,56
Tb 1,76 1,72 1,73 1,6 2,12 1,78 1,91
Dy 10,79 9,56 10,65 10,05 12,7 10,65 13,34
Ho 2,03 1,97 2 1,86 2,47 2 2,62
Er 6,07 5,52 5,81 5,45 7,32 6,07 8,29
Tm 0,88 0,97 0,93 0,81 1,11 0,88 1,28
Yb 5,8 5,6 5,5 5,2 7,2 5,5 8,2
Lu 0,8 0,88 0,83 0,69 1,03 0,76 <0,05
Be 3,8 4,6 3,6 3,2 6,3 3,8 7,5
W 0,4 2,6 4,5 4,2 1,7 4,5 <0,1

Mo 1,24 0,23 0,25 0,53 2,31 0,98 1,11
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,04 0,06 0,08 <0,02 0,08 0,06 0,47
Cd 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,03
Ag 0,06 <0,01 <0,01 0,04 0,02 0,03 <0,01
Sn 11,4 7,1 9 6,4 11,4 7,8 8,2
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,22 0,07 <0,05
Se 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.11 - Dados químicos em rocha total dos ortognaisses tipo Rocinha da Folha Salgueiro

Unidade Ortognaisse Rocinha - amostras da Folha Salgueiro
Amostra FL-180 FL-181 FL-185 SF-182

SiO2 75,56 75,99 77,47 75,5
TiO2 0,14 0,2 0,27 0,13
Al2O3 11,8 11,83 12,5 11,12
Fe2O3 1,61 2,6 2,34 1,97
MnO 0,05 0,06 0,04 0,05
MgO 0,21 0,25 0,3 0,13
CaO 0,95 1,05 1,23 0,66
Na2O 2,63 2,62 2,62 2,58
K2O 4,77 4,73 5,3 4,53
P2O5 0,03 0,09 0,08 0,03
Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Soma 97,91 99,51 102,39 97,21

PF 0,17 0,08 0,23 0,52
 

Ni 2,2 2,9 3 2,2
Co 1,6 2,4 2,7 1,4
Cu 6,7 9,2 6,7 5,2
Pb 2,5 4,3 23,4 5,8
Zn 29 48 41 39
Rb 365 339 267 338
Cs 16,76 17,18 9,06 7,02
Ba 315 393 461 188
Sr 70,5 90 77 35,8
Ga 21,1 22,2 21,8 23,4
Ta 4,12 3,66 3,06 3,78
Nb 24,35 25,88 22,57 23,7
Hf 14 21,92 21,92 18,66
Zr 95,6 156 190 120
Y 46,1 46,34 41,83 68,2

Th 17,9 38,1 24,1 26,3
U 5,16 5,95 3,05 3,92
La 43,4 45 63,8 37,8
Ce 75,8 87,5 116 70,6
Pr 10,33 9,83 14,32 10,06
Nd 36,6 34,2 51,9 38,9
Sm 7,8 6,9 9,3 8,4
Eu 0,68 0,78 1,1 0,68
Gd 7,89 6,35 8,73 9,38
Tb 1,19 1,01 1,22 1,47
Dy 7,56 7,19 6,67 8,7
Ho 1,46 1,47 1,33 1,74
Er 4,11 4,35 3,59 5,11
Tm 0,63 0,61 0,5 0,75
Yb 3,8 4,6 3,3 5
Lu 0,64 0,69 0,54 0,75
Be 5,3 5,5 3,9 3,8
W <0.1 1,5 1,1 0,2

Mo 0,32 0,69 0,39 0,31
Au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

As <1 <1 1 2
Bi 0,39 0,49 0,12 0,69
Cd 0,03 0,09 0,04 <0.01
Ag 0,16 0,15 0,08 0,12
Sn 7,4 8 4,5 8
Hg <0.01 <0.01 0,02 <0.01
Sb 0,07 0,08 <0.05 0,07
Se <1 <1 <1 1
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Tabela 3.12 - Dados de amostras do Ortognaisse Rocinha utilizados para o cálculo das idades (Dados em vermelho, não 
foram utilizados no cálculo das idades).

Sample f(206)% Th/U 6/4 ratio 7/6 ratio 1s(%) 7/5 
ratio 1s(%) 6/8 

ratio 1s(%) Rho 7/6 age 1s 7/5 age 1s 6/8 age 1s Conc 
(%)

MT32_01 0,06 0,21 27376 0,07109 0,7 1,54777 1,2 0,15791 0,9 0,75 960,0 15,1 949,6 7,1 945,1 7,8 98,46

MT32_08 0,04 0,16 45528 0,07113 0,7 1,60268 1,4 0,16343 1,2 0,87 961,0 13,7 971,3 8,7 975,8 11,1 101,54

MT32_10 0,06 0,21 27490 0,07004 0,7 1,55387 1,3 0,16089 1,0 0,80 929,7 15,1 952,0 7,8 961,7 9,1 103,45

MT32_20 0,04 0,23 49129 0,07059 0,6 1,56495 1,2 0,16078 1,1 0,88 945,6 11,4 956,4 7,6 961,1 9,7 101,64

MT32_21 0,03 0,27 53653 0,07073 0,5 1,53479 1,0 0,15738 0,8 0,81 949,6 10,8 944,4 5,9 942,2 7,0 99,21

MT32_23 0,06 0,21 30858 0,07124 0,7 1,58430 1,4 0,16130 1,3 0,87 964,2 14,1 964,1 8,9 964,0 11,2 99,98

MT32_27 0,02 0,24 91483 0,07061 0,6 1,53077 1,0 0,15724 0,8 0,78 946,1 11,9 942,8 6,0 941,4 7,0 99,50

MT32_29 0,08 0,21 19302 0,07029 0,8 1,57387 1,4 0,16239 1,1 0,81 936,9 15,7 960,0 8,4 970,1 10,0 103,54

MT32_31 0,09 0,26 19083 0,07011 0,8 1,56719 1,1 0,16213 0,8 0,71 931,5 15,7 957,3 7,0 968,6 7,5 103,98

MT32_38 0,06 0,17 30154 0,07107 0,9 1,57600 1,3 0,16084 0,9 0,81 959,4 19,0 960,8 7,9 961,4 7,8 100,21

MT32_39 0,05 0,27 31917 0,07137 0,6 1,58020 1,4 0,16058 1,3 0,90 968,0 12,3 962,4 8,7 960,0 11,3 99,17

MT32_38 0,00 0,16 607511 0,07172 1,1 1,58902 1,4 0,16070 0,9 0,77 977,9 22,3 965,9 8,7 960,7 7,7 98,24

MT32_43 0,09 0,19 18806 0,07026 0,8 1,57160 1,2 0,16223 0,9 0,75 936,0 16,1 959,1 7,6 969,2 8,5 103,55

MT32_46 0,21 0,22 8237 0,07053 1,0 1,55485 1,7 0,15988 1,4 0,81 943,9 19,9 952,4 10,4 956,1 12,1 101,30

Desconsiderados do cálculo - discordantes e/ou com erro elevado

MT-
32sec_12 0,08 0,13 22965 0,07130 0,7 1,41915 1,3 0,14436 1,1 0,82 966,0 15,0 897,0 7,8 869,3 8,9 89,99

MT-
32sec_16 0,04 0,14 45344 0,06889 2,1 1,54745 2,2 0,16291 0,9 0,61 895,6 42,5 949,5 13,8 972,9 7,9 108,64

MT-
32sec_42 0,05 0,17 33659 0,06814 1,6 1,61030 2,0 0,17140 1,2 0,57 872,8 32,8 974,2 12,3 1019,8 10,9 116,84

3.4.1.3.5 - Metagranitoides Indiscriminados 
(Np1gi)

Os granitoides indiscriminados ocorrem na forma 
de extensas lentes de larguras variáveis na região central 
da Folha Parnamirim, desde os arredores das fazendas 
Cupiará e Almirante, a leste, até o cruzamento da PE-
555 com adutora da COMPESA, a oeste. De ocorrência 
restrita ao Domínio Alto Pajeú, os granitóides estão 
encaixados nos metassedimentos do Complexo Lagoa 
das Contendas na zona de abrangência do Lineamento 
Pernambuco, com suas lentes paralelizadas a foliação 
principal do pacote de metassedimentos e por vezes 
rompidas, por processo de boudinage. Na maior 
parte, suas exposições apresentam espessuras finas, 
centimétricas até métrica, ocorrendo inclusive constrição 
de suas lentes encaixadas nos xistos/paragnaisses, e 
em menor grau ocorrem exposições de maior largura, 
de dezenas até centenas de metros. São rochas 
leucocráticas de granulação média, com cores variando 
do rosa ao cinza, predominando rochas mais alteradas, 
de moderado a forte intemperismo, mostrando estrutura 
gnáissica, com forte orientação dos minerais máficos e 
localmente apresentando milonitização; a composição 
dominantemente é a granítica. Foram observados dois 
tipos principais, um composto por gnaisses rosados com 

incipiente migmatização, com presença de biotita e em 
menor grau de granada, possuindo afinidade geoquímica 
levemente peraluminosa e calcioalcalina de alto potássio 
(Foto 3.43). O outro tipo é composto por gnaisses cinza 
claros com pontos esverdeados, com forte presença de 
anfibólio (hornblenda) e piroxênio (augita), de assinatura 
metaluminosa e calcioalcalina normal (Foto 3.44). 
Foram analisadas poucas amostras para litogeoquímica, 
portanto não foi possível obter interpretações mais 
conclusivas. 

O metamorfismo sofrido por estas rochas 
atingiu a fácies xisto verde superior a anfibolito. 
Determinação isotópica em amostra de biotita-gnaisse 
granítico com granada, localizado a norte da Fazenda 
Almirante em Parnamirim forneceu idade modelo de 
2191 Ma (Tabela 4.1), com eNd(980Ma) negativo para 
idades neoproterozoicas, indicando que os granitóides 
calcioalcalinos de alto potássio tiveram como fonte um 
magma gerado por reciclagem crustal. Por sua forte 
associação com as rochas do Complexo Lagoa das 
Contendas, unidade de idade Neoproterozóica (Toniana), 
se infere uma idade similar aos ortognaisses que 
conjuntamente ao complexo metavulcanossedimentar 
foi fortemente afetado pela tectônica brasiliana, nos 
períodos finais do Neoproterozoico.
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3.4.2 - Criogeniano-ediacarano

3.4.2.1 - grupo Cachoeirinha (Np3ca)

O Grupo Cachoeirinha segundo sua definição 
original de Barbosa (1970) constitui uma seqüência 
metassedimentar de baixo grau metamórfico. 
Dominantemente composta por metarenitos e filitos, 
de cores cinza a creme, formando frequentemente 
metarritmitos com leitos de espessuras centimétricas, 
além de metavulcânicas ácidas. Sua área de ocorrência 
na Zona Transversal da Província Borborema sempre foi 
associada ao Grupo Salgueiro (Barbosa, 1970). Unidade 
esta, que segundo Campos Neto et al. (1994) se trata 
de uma sequência eminentemente terrígena pelítica,  
composta principalmente por (sillimanita) granada-
muscovita-biotita xistos, mais ou menos migmatizados, 
com intercalações de seqüências ferríferas bandadas e 
raras metavulcânicas ácidas e intermediárias. Em diversos 
trabalhos ao longo dos anos as duas unidades (Salgueiro 
e Cachoeirinha) foram descritas com hierarquias 
estratigráficas similares ou distintas, em diferentes 
áreas de ocorrência (DNPM, 1974; Beurlen et al., 1978; 
Brito Neves, 1983; Silva Filho, 1984 e 1993; Campos 
neto et al, 1994; Bittar, 1998; Ferreira & Santos, 2000; 
Gomes et al., 2001; Santos et al., 2002, dentre outros). 

Em uma análise simplificada, os grupos Cachoeirinha e 
Salgueiro eram diferenciados basicamente por seu grau 
metamórfico (fácies xistos verdes no Grupo/Complexo 
Cachoeirinha e fácies Anfibolito no Grupo/Complexo 
Salgueiro) e número de fases deformacionais (apenas 
uma no primeiro, duas ou mais no segundo). Medeiros 
(2004) e Medeiros & Jardim de Sá (2009) propuseram a 
redefinição do Grupo Cachoeirinha, com a subdivisão da 
unidade (Fig. 3.19) nas formações Santana dos Garrotes 
(unidade inferior) e Serra do Olho d´Água (unidade 
superior).  As rochas da unidade inferior apresentam duas 
fases de deformação dúctil, de idade brasiliana, onde a 
primeira (D1) é associada a uma tectônica contracional 
(dobras recumbentes e empurrões) com vergência para 
NW e, a segunda (D2), a cisalhamentos oblíquos dextrais, 
de regime transpressional. Sendo a unidade superior 
afetada principalmente pela última fase deformacional 
dúctil (D2). Kozuch (2003) e Medeiros (2004) obtiveram 
idades entre 660 a 620 Ma em metavulcânicas félsicas, 
intercaladas nos metassedimentos da Formação Santana 
dos Garrotes, indicando uma idade de vulcanismo e 
sedimentação iniciando no Criogeniano, com deposição 
e deformação dos sedimentos da bacia seguindo pelo 
período Ediacarano. As rochas do Grupo Cachoeirinha 
foram formadas em uma bacia num contexto 
contracional, possivelmente colisional, podendo se 
tratar de uma bacia intracontinental de estilo piggy-
back. O grau metamórfico das rochas do grupo em geral 
atinge a fácies xistos verdes, apresentando localmente 
metamorfismo na fácies anfibolito, principalmente nas 
proximidades de corpos graníticos, ao qual se atribui o 
aumento do grau metamórfico por metamorfismo de 
contato. As rochas do Grupo Cachoeirinha encontradas 
na área da folha Parnamirim apresentam características 
gerais similares as da Formação Santana dos Garrotes e 
serão mais bem detalhadas a seguir.

3.4.2.1.1 - Formação santana dos garrotes (Np3st) 
Inicialmente definido e denominada como 

Seqüência Santana dos Garrotes por Campos Neto et al. 
(1994) e Bittar (1998), mais tarde atribuída a hierarquia 
de Formação por Medeiros (2004). A Formação 
Santana do Garrotes (FSG) é tida como a porção 
inferior do Grupo Cachoeirinha, pois apresenta contato 
gradacional em direção ao topo, com a Formação 
Serra do Olho d´Água. Os litotipos são representados, 
essencialmente, por metapelitos (filitos, sericita xistos 
e micaxistos), metassiltitos e metarenitos, e localmente 
níveis de mármores, formações ferríferas e muito 
raramente, níveis centimétricos de metaconglomerados 
monomíctos (seixos de quartzo) intraformacionais. 
Ocorrem também, porém em menor grau, níveis de 
metavulcânicas félsicas e raramente intermediárias. 
Os litotipos da FSG se concentram nos extremos NE e 
NW da área mapeada. Tendo sua maior área aflorante 
a norte da cidade de Parnamirim, nos arredores do 
açude do Chapéu, a outra área aflorante é encontrada 
no setor noroeste da folha, na localidade de Tabuleiro no 
município de Ouricuri. As rochas da formação circundam 
quase todo o Fragmento Icaiçara, menos os limites sul e 
leste, sendos seus contatos a E/SE marcados pela Zona de 

Foto 3.43 - Foto de lajedo de biotita gnaisse granítico do 
ponto RF-372, a norte da Fazenda Almirante em Cabrobó.

Foto 3.44 - Foto de lajedo de anfibólio gnaisse granítico do 
ponto RF-393, a norte da Serra do Boqueirão em Parnamirim.
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Cisalhamento Externa, a FSG faz contato com o Complexo 
Salgueiro através da Zona de Cisalhamento Parnamirim. 
Os afloramentos ocorrem principalmente na forma de 
pequenos lajedos e ravinas a beira da estrada, exceção 
são os garimpos na área de ocorrência de ouro na Fazenda 
Chapéu. Petrograficamente os metassedimentos da 
FSG possuem mineralogia indicadores de baixo a muito 
baixo grau metamórfico, prevalecendo (sericita-clorita) 
muscovita xistos e muscovita xistos carbonosos (Fotos 
3.43 e 3.44). Localmente são encontradas estreitas 
lentes de metavulcânicas ácidas (riolíticas), muito 
alteradas, de granulometria fina, de cor rosa a laranja 
estando encaixadas nos biotita-muscovita xistos e 
algumas lentes de metapsamitos. Os afloramentos 
de mica xistos carbonosos da Fazenda Chapéu são 
hospedeiros de mineralizações auríferas associados aos 
veios de quartzo, os xistos estão bastante alterados, 
predominando a tonalidade cinza escura a esverdeada 
e textura lepidoblástica fina. As estruturas encontradas 
na unidade apresentam forte correlação com as zonas 
de cisalhamento Parnamirim e Externa às quais estão 
próximas, com seus metapelitos apresentando estruturas 
de movimentação transcorrente e contracional, 
respectivamente, em geral marcado por vênulas de 
quartzo rompidas e dobradas. 

3.4.3 – ediacarano

3.4.3.1 - Magmatismo Brasiliano

3.4.3.1.1 -  Metagranitóides indiscriminados (Np3gi)
Os metagranitóides indiscriminados estão 

inseridos no Domínio Pernambuco-Alagoas e seus 
afloramentos na Folha Parnamirim se espalham pela 
região de divisa entre os municípios de Cabrobó e 
Orocó, ocorrendo também na forma de lentes de 
comprimentos quilométricos e espessuras variadas, 
de poucos a centenas de metros, nas imediações 
do Sítio Jatobazinho, das fazendas Caldeirão e Santa 
Rosa, e das serras das Umburanas e Almirante. Suas 
rochas afloram majoritariamente na forma de lajedos 
e matacões pouco alterados e em menor grau em 
ravinas ao longo da estrada, neste caso apresentando 
forte intemperismo. No geral são metagranitoides 
de cor cinza a rosa, textura granolepidoblástica 
fina a média, tendo como mineral máfico mais 
representativo a biotita, com teores variando entre 5% 
a 15%, como minerais acessórios aparecem titanita, 
alanita, zircão, apatita, epidoto, e opacos. No âmbito 
da unidade são encontradas variações faciológicas em 

Figura 3.19 - Relações estratigráficas e unidades geológicas do Grupo Cachoeirinha. Modificado de Medeiros & Jardim 
de Sá (2009).
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Foto 3.45 - Parede de garimpo de ouro na Fazenda 
Chapéu em Parnamirim, ponto RF-152. Muscovita xisto 

carbonoso com vênulas descontínuas de quartzo do Gru-
po Cachoeirinha.

Foto 3.46 - Afloramento em lajedo em corte de estrada a 
sul do Açude Chapéu em Parnamirim, ponto RF-166. Mus-
covita xisto com clorita e biotita do Grupo Cachoeirinha.

Foto 3.47 - Muscovita-biotita ortognaisse do ponto RF-
319 no Sítio Santo Antônio em Orocó.

seus granitóides, as de maior ocorrência são biotita 
gnaisses de cor cinza com clorita, muscovita e granada 
(Foto 3.45) de composição quartzo-sienítica a granítica, 
de caráter químico peraluminoso, e ortognaisses 
graníticos com pouca biotita, de cor rósea (Foto 3.46), 
de caráter químico metaluminoso. Outra forma de 
ocorrência, esta bastante pontual, é a encontrada 
na Fazenda Simpatia, onde afloram lajedos de 
hiperstênio-hornblenda metatonalitos e hiperstênio 
anfibolitos, ambos de textura granoblástica fina. 
Os metagranitoides indiscriminados são intrusivos 
nos metassedimentos do Complexo Cabrobó, como 
evidenciado pelos afloramentos do Sítio Jatobazinho 
(Foto 3.47), também ocorrendo como intrusões no 
Ortognaisse Rocinha, na forma de diques, encontrados 
em lajedos na Fazenda Rocinha. Algumas amostras de 
rochas da unidade em análises litogeoquímica (Tabela 
3.13) apresentaram afinidade química variando de 
meta a peraluminosa com uma tendência química 
para rochas álcali-cálcicas (Fig. 3.20) Por suas relações 
de contato com as unidades vizinhas se infere para 
a unidade idade Neoproterozoica (Ediacarana). Com 
metamorfismo de fácies xisto verde, sua variação de 

Foto 3.48 - Ortognaisse com biotita localizado a norte da 
Serra da Extrema, ponto RF-321.

Foto 3.49 - Ortognaisse da Suíte Tucutu intrusivo em 
metassedimentos do Complexo Cabrobó. RF-312, Sítio 

Jatobazinho.

fácies litológicas pode indicar como origem de suas 
rochas diferentes pulsos magmáticos colocados ao 
longo da orogênese brasiliana.
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Figura 3.20 - Gráficos de classificação química com as amostras da unidade Metagranitóides indiscriminados, apresen-
tando afinidade química metaluminosa a peraluminosa (Gráfico de Maniar & Piccoli, 1989, à esquerda) e assinatura 

química predominantemente álcali-cálcica (Gráfico de Frost et al., 2001, à direita). 

Unidade Metagranitoides indiscriminados

amostra RF-418 RF-319B RF-314B RF-321 

SiO2 76,42 73,4 69,28 77,42

TiO2 0,07 0,16 0,43 0,09

Al2O3 12,82 13,83 12,96 12,41

Fe2O3 1,5 1,91 3,9 1,58

MnO 0,05 0,05 0,08 0,04

MgO 0,14 0,31 0,6 0,13

CaO 0,69 1,17 0,7 0,62

Na2O 3,25 3,2 3,79 3,34

K2O 5,29 5,35 4,17 5,82

P2O5 0,07 0,04 0,1 0,07

Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Soma 100,52 99,69 96,23 101,51

PF 0,23 0,27 0,23 <0,01

 

Ni 1,2 2,7 2,3 0,9

Co 0,9 1,9 3,5 0,7

Cu 1,1 3,8 4,7 5,9

Pb 7,4 5,4 2,9 2,1

Zn 25 33 75 55

Rb 384 253 154 244

Cs 26,5 20,55 2,22 6,48

Ba 82 351 664 178

Sr 24,5 91,5 42,6 52,9

Ga 15,8 15,7 20,9 20,9

Ta 6,57 3,25 1,89 3,24

Nb 19,09 12,31 14,27 29,8

Hf 2,87 2,71 10,1 4,94

Zr 68,3 104 361 95,2

Y 53,6 19,78 57,8 62,66

Th 16,5 9,5 12,7 18,6

Tabela 3.13 - Dados químicos em rocha total de metagranitoides indiscriminados.

Unidade Metagranitoides indiscriminados

amostra RF-418 RF-319B RF-314B RF-321 

U 4,5 2,42 1,86 3,03

La 28,1 25,2 39,8 8,5

Ce 42,9 41,1 76,3 27,6

Pr 6,04 5,04 9,25 2,27

Nd 21,8 17,7 36,8 9,3

Sm 6,4 3,8 9,3 4,1

Eu 0,25 0,54 1,71 0,29

Gd 6,7 3,8 10,25 6,45

Tb 1,27 0,65 1,73 1,41

Dy 8,02 3,8 11,08 10,96

Ho 1,61 0,66 2,22 2,44

Er 4,96 1,83 6,47 7,4

Tm 0,82 0,3 0,98 1,17

Yb 5,4 1,9 6,5 7,8

Lu 0,74 0,22 0,96 1,09

Be 4,8 6,6 2,2 3,1

W 0,6 <0,1 1,4 2,5

Mo 0,16 0,09 0,09 1,11

Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1

Bi 1,88 1,64 0,17 0,17

Cd 0,02 0,05 <0,01 <0,01

Ag 0,03 0,04 0,01 0,02

Sn 9,3 5,9 6,2 12,3

Hg <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Sb <0,05 0,05 0,13 0,05

Se <1 <1 <1 <1
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3.4.3.1.2 - Metagranitoide Caldeirão vermelho 
(Np3gcv)

O Metagranitoide Caldeirão Vermelho 
(MCV) localiza-se a sul da cidade de Parnamirim 
aflorando numa área de aproximadamente 
80km². Geotectonicamente se insere no Domínio 
Alto Pajeú da Zona Transversal na Província 
Borborema, distribuindo-se a norte do Lineamento 
Pernambuco e a sudeste da Zona de Cisalhamento 
Parnamirim, nas proximidades da confluência 
das zonas de cisalhamento citadas e sob forte 
influência das mesmas. Em mapas de integração 
MCV era classificado como um metagranitoide 
de idade Mesoproterozoica. O MCV constitui-se 
principalmente por um extenso corpo e estreitas 
lentes alongados na direção E-W, sendo o corpo 
principal cartografado como uma unidade em 
forma de dobra fechada reclinada. Em campo aflora 
majoritariamente na forma de lajedos descontínuos 
constituídos por metagranitos a metagranodioritos 
de granulometria média (predominante) e cor 
cinza a rósea (Foto 3.48), além de gnaisses com 
bandamento composicional marcado pela maior 
ou menor presença de feldspato alcalino, por 
vezes está migmatizado, com neossomas graníticos 
intensamente dobrados (Foto 3.49), em geral suas 
rochas exibem forte estiramento mineral observado 
nos minerais de quartzo. Faz contato com granda-
biotita xistos do Complexo Salgueiro pelos quais é 
circundado. Ao norte do corpo aflora batólito de 
granito Ediacarano que também corta o MCV na 
forma de diques em sua zona de borda norte, o OCV 
assim como os metassedimentos apresenta forte 
deformação brasiliana. Pelas evidências de campo 
se verifica que sua idade é no mínimo anterior ao 
Ediacarano. Petrograficamente as amostras do MCV 
classificam-se como rochas de composição granítica, 
granodiorítica a tonalítica, por vezes constituindo 
augen-gnaisses e apresentando bandamento 
marcado pelas concentrações de minerais félsicos 
(quartzo, plagioclásio e microclina) e minerais 
máficos (biotita, clorita e anfibólio). O máfico 
predominante é a biotita, com teores variando de 
5 a 18%, localmente se encontra clorita, em geral 
com teores muito baixos e pontualmente atingindo 
5% de teor modal, em duas amostras foi observado 
anfibólio (hornblenda), sendo que uma delas o 
teor modal atingindo foi de 7%. Como minerais 
acessórios são encontrados apatita, alanita, zircão 
e minerais opacos. Exibe estrutura gnáissica 
penetrativa evidenciada pela orientação de biotita, 
quartzo estirado e fenocristais de microclina e 
plagioclásio. A paragênese mineral aponta para 
grau metamórfico na fácies xisto verde. 

Nas análises químicas (Tabela 3.14), as 
amostras do MCV classificam-se como rochas 
metaluminosas a peraluminosas à biotita, com 
predomínio dos termos peraluminosos, com teores 
elevados de sio2 e al2o3, como observado no gráfico 

de afinidade química de Maniar & Piccoli, 1989 (Fig. 
3.22). Porém também apresentam valores elevados 
de nao2, mais típicos de granitos calcioalcalinos 
normais, como demonstrado no diagrama AFM (Fig. 
3.22). O padrão alcalino das amostras é mais bem 
observado nos diagramas de afinidade alcalina ( 
Rickwood, 1989 e La Roche, 1980), onde apresentam 
assinaturas calcioalcalinas de alto potássio (Figura 
3.23). No diagrama de ETR normalizado ao condrito, 
os padrões observados são bem fracionados (La/Yb)
n>50, com um maior enriquecimento em ETR leves 
em relação aos pesados. Em diagramas expandidos 
em relação ao manto primordial caracterizam-
se por uma forte anomalia de Nb, Ta e Ti (Figura 
3.24). Essas assinaturas são mais condizentes 
com granitóides calcioalcalinos gerados em arco 
vulcânico.  No diagrama classificatório de ambiência 
tectônica de Pearce (1996), as amostras plotam no 
campo limítrofe entre granitóide de arco vulcânico 
e sin-colisional, porém no diagrama de Harris, 1986, 
as mesmas se classificam no campo dos granitóides 
de arco vulcânico (Figura 3.25).

Foram feitas datações U-Pb por LAM-MC-ICP-
MS em amostras de metagranito da unidade em 
ponto localizado 1,5km a sul de sua área tipo, os 
grãos de zircão dessa amostra apresentaram duas 
populações distintas, uma com idades mais antigas, 
entre o Arqueano e Paleoproterozoico e outra com 
idades mais novas (neoproterozoicas) (Tabelas 3.15 
e 3.16). As análises resultaram em uma distribuição 
muito espalhada ao longo da concórdia (Figura 3.26). 
Esta distribuição deve-se, muito provavelmente, 
ao processo de metamorfismo e deformação que 
causa destruição da estrutura cristalina e perda de 
chumbo. Apesar do dado problemático, concluiu-se 
que a idade concórdia de 2622+15 Ma represente 
zircões herdados por fusão de material mais antigo 
e a idade de 611+14 Ma represente a idade de 
cristalização/geração do granitóide, na borda de 
um zircão foi encontrada idade de 595 Ma que 
pode representar um pulso metamórfico mais 
tardio, porém por se tratar de um único zircão, 
esta interpretação não é conclusiva. Idade modelo 
pelo método Sm/Nd de 2082 Ma (Tabela 4.1), 
obtida em amostra de metagranitoide da unidade, 
mais eNd(611 Ma) de -19,73 apontam como fonte 
geradora um magma de origem crustal gerado por 
reciclagem orogênica. 

Através dos dados apresentados conclui-
se que o MCV constitui uma unidade granítica a 
tonalítica de idade Neoproterozoica (Ediacarano), 
com intensa deformação brasiliana principalmente 
relacionada às zonas de cisalhamento nas 
imediações da unidade. Apresenta uma assinatura 
química de uma rocha calcioalcalina de alto potássio, 
bastante diferenciada. Gerado provavelmente em 
contexto de ambiente de arco vulcânico, em fase 
de transição para um ambiente sin-colisional da 
tectônica Brasiliana.
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Foto 3.50 - Afloramento de ortognaisse granítico com 
veio dobrado. Ponto RF-001, Serrote do Caldeirão Verme-

lho, a sul da cidade de Parnamirim-PE.

Foto 3.51 - Afloramento de ortognaisse granítico com re-
mobilizados marcando processo de migmatização. Ponto 
RF-212, Serrote do Caldeirão Vermelho, a sul da cidade de 

Parnamirim-PE.

Figura 3.21 - Diagrama AFM (Irvine e Baragar, 1971), à esquerda, indicando uma linhagem petrogenética calcialcalina 
das amostras. Diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 1989), à direita, com as amostra indicando assina-

tura química predominantemente peraluminosa. 

Figura 3.22 - Diagrama das séries subalcalinas (Modificado de Rickwood, 1989), à esquerda, e diagrama R1/R2 (Modifi-
cado de La Roche, 1980), à direita, com as curvas de diferenciação magmática. As amostras caem em campos indicado-

res de afinidade calcialcalina de alto potássio.
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Figura 3.23 - Diagrama ETR de amostras relacionados ao condrito (Boynton, 1984) e diagrama multielementar norma-
lizado ao manto primordial (Wood et al., 1979).  As anomalias vistas nos gráficos apresentam maior similaridade aos 

gráficos padrões de granitóides calcioalcalinos de arco vulcânico. 

Figura 3.24 - Diagramas discriminatórios de ambiência tectônica, diagrama de Pearce, 1996, á esquerda, e diagrama 
de Harris, 1986, á direita. O primeiro apresenta uma leitura limítrofe entre magmatismo de arco vulcânico e colisão 
continental, o segundo apresenta uma leitura concentrada em magmatismo de arco vulcânico para as amostras do 

Metagranitoide Caldeirão Vermelho.

Figura 3.25 - Diagrama concórdia com os pontos analisados da amostra RF-18, onde se observa o espalhamento das 
análises. Com pequenas concentrações em dois pontos, possivelmente indicativos de idade de cristalização (611+14 

Ma.) e de zircões herdados (2.622+15 Ma.).
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Figura 3.26 - Histograma de frequência de idades Pb207/Pb206 em zircões da amostra RF-018. O maior pico (número de 
zircões) aponta para idades em torno de 600 Ma, o segundo maior pico de idades está no intervalo de 2500 a 2700 Ma.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

73

Tabela 3.14 - Dados químicos em rocha total de biotita-gnaisses graníticos do Metagranitoide Caldeirão Vermelho.

Unidade Metagranitoide Caldeirão Vermelho
Amostra RF-017 RF-017B RF-017C RF-018B RF-212B RF-205B RF-206 RF-212C 
SiO2 (% peso) 71,13 73,35 75,47 70,46 70,43 70,16 71,04 71,16
TiO2 0,32 0,32 0,32 0,26 0,51 0,31 0,17 0,39
Al2O3 15,12 15,12 15,69 14,52 15,12 14,65 15,08 15,26
Fe2O3 1,82 1,83 1,99 1,66 2,46 2,27 1,54 2,1
MnO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
MgO 0,39 0,33 0,43 0,3 0,53 0,51 0,32 0,39
CaO 1,78 1,07 1,42 1,36 1,69 1,49 1,77 1,38
Na2O 4,02 4,07 4,33 3,88 3,65 4,01 3,87 3,99
K2O 4,71 5,57 5 4,9 5,45 4,94 4,84 5,15
P2O5 0,25 0,1 <0,01 0,27 0,16 0,12 0,12 <0,01
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 99,71 101,83 104,76 97,76 100,39 98,74 98,89 99,85
PF 0,15 0,07 0,2 0,13 0,38 0,25 0,12 0,08
 
Ni (ppm) 2 1,2 2,3 1,5 2,6 2,2 2 2,3
Co 2,9 2,3 3 2,1 4,1 2,2 3,2 3,1
Cu 4,8 2,1 4,2 4,2 11 2 5,3 2,4
Pb 7,9 5,7 6,7 4,8 8,8 13,5 1,9 8,6
Zn 47 54 48 50 55 50 22 47
Rb 132 121 137 164 123 148 93 108
Cs 2,14 1,22 2,11 2,42 0,49 0,81 0,28 0,55
Ba 1231 1505 1323 1155 2375 1088 1002 1338
Sr 635 570 609 541 831 501 561 531
Ga 20,3 16,1 19,8 22,7 20 22,8 16,1 18,9
Ta 0,7 0,32 0,71 0,68 0,5 0,41 0,08 0,26
Nb 4,17 2,61 5,59 4,35 4,83 8,97 2,78 4,01
Hf 3,43 3,94 3,98 4,23 6,14 4,53 2,5 4,31
Zr 142 213 167 156 295 168 110 196
Y 2,9 1,69 3,49 3,36 3,88 7,07 2,08 3,11
Th 6,7 4,9 4,8 7,5 11,6 10,6 1,5 5,4
U 4,13 1,54 2,11 4,11 0,87 1,76 0,2 0,43
La 41,4 52,2 22,2 49 97,7 48,7 26,2 49,2
Ce 58,4 71,1 35,4 70,7 135,2 70,2 32,4 68
Pr 6,44 7,99 3,61 7,88 14,96 7,96 3,55 7,53
Nd 21,4 25,9 12,5 26,5 48,5 26,3 11,6 24,6
Sm 2,7 3,2 2 3,5 5,6 4,3 1,5 3,3
Eu 0,81 0,76 0,68 0,85 1,44 0,78 0,79 0,81
Gd 1,83 2,04 1,42 2,21 3,5 3,31 1,11 2,07
Tb 0,18 0,19 0,19 0,23 0,36 0,43 0,12 0,24
Dy 0,98 0,76 0,92 1,05 1,7 2,07 0,52 1,07
Ho 0,09 0,06 0,12 0,12 0,13 0,26 0,06 0,11
Er 0,28 0,1 0,33 0,29 0,32 0,54 0,14 0,28
Tm <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05
Yb 0,2 <0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 <0,1 0,2
Lu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Be 1,7 1,6 2,9 2,8 1 2,2 0,7 1,3
W 2,3 <0,1 <0,1 0,2 11,2 2,9 1,3 1,5
Mo 0,1 <0,05 0,05 0,13 0,05 0,11 0,16 0,12
Au <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cd 0,03 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01
Ag 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02
Sn 3,9 1,9 3,2 1,9 2,2 1,2 2,2 5
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1



Programa Geologia do Brasil

74

Ta
be

la
 3

.1
5 

- D
ad

os
 d

e 
am

os
tr

as
 d

o 
M

et
ag

ra
ni

to
id

e 
Ca

ld
ei

rã
o 

Ve
rm

el
ho

 u
til

iza
do

s p
ar

a 
o 

cá
lc

ul
o 

da
s i

da
de

s.
 P

op
ul

aç
ão

 d
e 

zir
cõ

es
 m

ai
s a

nti
go

s.

Sa
m

pl
e

f(2
06

)%
Th

/U
6/

4 
ra

tio
7/

6 
ra

tio
1s

(%
)

7/
5 

ra
tio

1s
(%

)
6/

8 
ra

tio
1s

(%
)

Rh
o

7/
6 

ag
e

1s
7/

5 
ag

e
1s

6/
8 

ag
e

1s
Co

nc
 (%

)

Po
pu

la
çã

o 
1

G
rã

os
 m

ai
or

es
 c

om
 n

úc
le

os
 d

isti
nt

os
 e

/o
u 

co
m

 zo
ne

am
en

to

M
T6

6_
01

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

19
0,

14
78

68
0,

17
63

2
1,

0
9,

62
90

2,
1

0,
39

60
9

1,
9

0,
89

26
18

,5
15

,9
23

99
,9

19
,7

21
51

,0
35

,1
82

,1
5

M
T6

6_
01

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

30
0,

28
84

60
0,

18
76

0
0,

9
5,

76
86

4,
5

0,
22

30
2

4,
4

0,
98

27
21

,2
14

,3
19

41
,7

38
,6

12
97

,8
51

,4
47

,6
9

M
T6

6_
02

_n
úc

le
o

0,
01

0,
15

27
78

89
0,

17
83

9
0,

8
10

,1
87

6
1,

2
0,

41
42

0
0,

9
0,

75
26

37
,9

12
,5

24
52

,0
10

,9
22

34
,1

17
,0

84
,6

9

M
T6

6_
03

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

02
0,

13
73

26
4

0,
14

58
9

1,
5

7,
72

26
2,

0
0,

38
39

1
1,

4
0,

67
22

98
,4

25
,2

21
99

,2
17

,9
20

94
,5

24
,2

91
,1

3

M
T6

6_
05

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

01
0,

17
12

11
14

0,
18

05
7

1,
0

11
,5

23
6

1,
8

0,
46

28
6

1,
5

0,
82

26
58

,1
16

,8
25

66
,5

17
,0

24
52

,2
30

,8
92

,2
5

M
T6

6_
07

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

04
0,

17
34

70
1

0,
16

02
0

0,
9

8,
91

15
1,

2
0,

40
34

5
0,

9
0,

68
24

57
,8

14
,7

23
29

,0
11

,2
21

84
,9

16
,1

88
,9

0

M
T6

6_
07

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

04
0,

19
10

42
28

0,
17

64
3

0,
7

12
,2

98
9

3,
0

0,
50

55
8

2,
9

0,
97

26
19

,6
12

,0
26

27
,5

27
,9

26
37

,7
62

,3
10

0,
69

M
T6

6_
11

_p
or

os
o_

ex
te

rn
a

1,
20

0,
06

14
83

0,
06

89
4

1,
4

0,
86

47
1,

8
0,

09
09

8
1,

1
0,

59
89

6,
8

28
,9

63
2,

7
8,

3
56

1,
3

5,
8

62
,5

9

M
T6

6_
12

_h
om

og
0,

06
0,

01
59

30
0

0,
06

47
7

1,
0

0,
82

70
1,

4
0,

09
26

0
0,

9
0,

65
76

6,
9

21
,9

61
1,

9
6,

4
57

0,
9

5,
1

74
,4

5

M
T6

6_
14

_n
úc

le
o

0,
11

0,
10

13
90

5
0,

12
91

8
1,

4
6,

42
18

1,
8

0,
36

05
3

1,
2

0,
80

20
86

,9
25

,3
20

35
,3

16
,3

19
84

,7
19

,9
95

,1
0

M
T6

6_
15

_z
on

_i
rr

eg
3,

76
0,

14
36

3
0,

11
65

7
1,

3
0,

91
88

3,
6

0,
05

71
7

3,
4

0,
93

19
04

,3
23

,3
66

1,
7

17
,7

35
8,

4
11

,9
18

,8
2

M
T6

6_
16

_z
on

_i
rr

eg
0,

24
0,

07
75

80
0,

07
93

9
1,

9
0,

82
89

2,
8

0,
07

57
3

2,
0

0,
73

11
81

,8
37

,7
61

3,
0

12
,9

47
0,

6
9,

3
39

,8
2

M
T6

6_
17

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

01
0,

04
11

81
95

0,
12

02
4

1,
3

4,
45

31
1,

5
0,

26
86

0
0,

8
0,

67
19

59
,8

22
,8

17
22

,3
12

,4
15

33
,7

10
,8

78
,2

6

M
T6

6_
17

_z
on

_i
n-

te
rn

a
0,

07
0,

04
23

21
5

0,
12

49
8

0,
8

5,
06

39
1,

1
0,

29
38

5
0,

8
0,

66
20

28
,6

13
,9

18
30

,1
9,

3
16

60
,8

11
,2

81
,8

7

M
T6

6_
18

_n
úc

le
o

5,
08

0,
05

48
0,

19
80

7
1,

0
9,

04
42

1,
9

0,
33

11
7

1,
7

0,
87

28
10

,3
15

,6
23

42
,5

17
,8

18
44

,1
27

,1
65

,6
2

M
T6

6_
18

_c
re

sc
i-

m
en

to
0,

54
0,

11
29

41
0,

18
94

5
1,

7
7,

19
63

2,
3

0,
27

54
9

1,
5

0,
67

27
37

,4
27

,2
21

36
,0

20
,1

15
68

,6
21

,3
57

,3
0

M
T6

6_
38

_z
on

_i
rr

eg
0,

06
0,

16
25

74
1

0,
16

68
4

1,
0

10
,1

73
6

2,
1

0,
44

22
7

1,
8

0,
87

25
26

,2
17

,2
24

50
,7

19
,2

23
60

,8
35

,7
93

,4
5

M
T6

6_
42

_z
on

_i
rr

eg
0,

05
0,

17
31

74
2

0,
16

14
6

1,
2

9,
78

30
2,

0
0,

43
94

6
1,

6
0,

79
24

71
,0

20
,2

24
14

,6
18

,4
23

48
,2

31
,4

95
,0

3

M
T6

6_
48

_n
úc

le
o_

ex
te

rn
o

0,
39

0,
04

50
98

0,
16

30
5

1,
8

8,
20

28
4,

6
0,

36
48

8
4,

2
0,

92
24

87
,5

30
,5

22
53

,7
41

,6
20

05
,2

72
,8

80
,6

1

M
T6

6_
49

_n
úc

le
o

1,
15

0,
12

14
25

0,
14

64
6

1,
7

4,
84

21
4,

7
0,

23
97

8
4,

4
0,

93
23

05
,0

29
,1

17
92

,2
39

,6
13

85
,5

54
,8

60
,1

1

Bo
rd

a

M
T6

6_
02

_b
or

da
0,

03
0,

03
55

57
4

0,
05

96
6

1,
1

0,
79

52
1,

4
0,

09
66

7
1,

0
0,

82
59

1,
3

23
,1

59
4,

1
6,

5
59

4,
9

5,
5

10
0,

61



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

75

Ta
be

la
 3

.1
6 

- D
ad

os
 d

e 
am

os
tr

as
 d

o 
M

et
ag

ra
ni

to
id

e 
Ca

ld
ei

rã
o 

Ve
rm

el
ho

 u
til

iza
do

s p
ar

a 
o 

cá
lc

ul
o 

da
s i

da
de

s.
 P

op
ul

aç
ão

 d
e 

zir
cõ

es
 m

ai
s n

ov
os

 (D
ad

os
 e

m
 v

er
m

el
ho

, n
ão

 fo
ra

m
 u

til
i-

za
do

s n
o 

cá
lc

ul
o 

da
s i

da
de

s)
.

Sa
m

pl
e

f(2
06

)%
Th

/U
6/

4 
ra

tio
7/

6 
ra

tio
1s

(%
)

7/
5 

ra
tio

1s
(%

)
6/

8 
ra

tio
1s

(%
)

Rh
o

7/
6 

ag
e

1s
7/

5 
ag

e
1s

6/
8 

ag
e

1s
Co

nc
 (%

)

Po
pu

la
çã

o 
2

G
rã

os
 p

eq
ue

no
s e

 m
ai

s j
ov

en
s

M
T6

6_
19

_p
eq

_z
on

_i
nt

er
na

0,
06

0,
09

29
44

4
0,

05
81

8
2,

4
0,

80
69

2,
7

0,
10

05
9

1,
3

0,
69

53
6,

5
52

,7
60

0,
7

12
,3

61
7,

8
7,

5
11

5,
16

M
T6

6_
22

_p
eq

_h
om

og
0,

16
0,

09
12

38
8

0,
06

06
2

1,
5

0,
85

24
1,

9
0,

10
19

9
1,

1
0,

60
62

5,
7

31
,6

62
6,

0
8,

7
62

6,
1

6,
8

10
0,

06

M
T6

6_
24

_p
eq

_h
om

og
0,

13
0,

35
14

06
0

0,
05

83
6

1,
4

0,
78

64
1,

9
0,

09
77

2
1,

2
0,

64
54

3,
4

31
,1

58
9,

1
8,

4
60

1,
1

7,
0

11
0,

60

M
T6

6_
26

_p
eq

_h
om

og
0,

11
0,

15
16

69
2

0,
06

23
0

1,
6

0,
85

52
2,

2
0,

09
95

6
1,

5
0,

66
68

4,
5

34
,9

62
7,

5
10

,2
61

1,
8

8,
5

89
,3

8

M
T6

6_
30

_p
eq

_h
om

og
0,

21
0,

17
82

77
0,

06
36

9
2,

4
0,

85
90

2,
7

0,
09

78
2

1,
1

0,
40

73
1,

4
51

,4
62

9,
6

12
,5

60
1,

6
6,

4
82

,2
5

Ai
nd

a 
m

ai
s j

ov
en

s

M
T6

6_
33

_p
eq

_h
om

og
0,

09
0,

28
19

14
6

0,
06

23
7

2,
5

0,
71

10
2,

8
0,

08
26

8
1,

2
0,

67
68

6,
7

53
,2

54
5,

3
11

,7
51

2,
1

6,
1

74
,5

8

M
T6

6_
47

_c
om

pr
id

o_
ho

-
m

og
0,

05
0,

07
37

99
0

0,
06

09
0

1,
6

0,
70

64
1,

9
0,

08
41

2
1,

0
0,

52
63

5,
7

33
,5

54
2,

6
7,

8
52

0,
7

5,
0

81
,9

1

M
T6

6_
21

_p
eq

_h
om

og
0,

04
0,

27
42

95
0

0,
06

44
6

1,
3

0,
77

92
1,

6
0,

08
76

7
0,

9
0,

56
75

6,
9

27
,1

58
5,

0
7,

1
54

1,
7

4,
8

71
,5

8

De
sc

on
si

de
ra

do
s -

 e
rr

o 
an

al
íti

co
 m

ui
to

 e
le

va
do

M
T6

6_
06

_n
uc

le
o_

ex
t

26
,0

7
0,

12
68

0,
18

95
8

8,
1

2,
59

18
8,

6
0,

09
91

6
2,

9
0,

57
27

38
,5

13
3,

6
12

98
,3

63
,2

60
9,

5
16

,8
22

,2
6

M
T6

6_
10

_p
ed

aç
o_

zo
ne

a
0,

32
0,

08
55

92
0,

06
39

8
2,

6
0,

80
63

3,
5

0,
09

14
0

2,
4

0,
86

74
1,

0
55

,4
60

0,
4

16
,0

56
3,

8
12

,8
76

,0
9

M
T6

6_
25

_p
eq

_z
on

_i
nt

er
na

3,
42

0,
08

51
7

0,
12

57
5

15
,6

1,
79

64
15

,8
0,

10
36

1
2,

5
0,

30
20

39
,4

27
6,

7
10

44
,2

10
3,

4
63

5,
5

15
,2

31
,1

6

M
T6

6_
29

_p
eq

_h
om

og
0,

25
0,

19
14

77
2

0,
06

50
4

6,
8

1,
10

25
6,

9
0,

12
29

5
1,

1
0,

15
77

5,
6

14
3,

5
75

4,
6

36
,8

74
7,

5
7,

7
96

,3
9

M
T6

6_
37

_n
úc

le
o

0,
26

0,
30

61
58

0,
16

51
8

2,
1

6,
96

77
4,

4
0,

30
59

3
3,

8
0,

88
25

09
,4

35
,1

21
07

,3
38

,9
17

20
,6

58
,1

68
,5

7

M
T6

6_
41

_n
úc

le
o

12
,3

6
0,

09
84

0,
20

32
0

2,
1

0,
96

39
22

,9
0,

03
44

0
22

,8
1,

00
28

52
,1

34
,9

68
5,

3
11

4,
3

21
8,

1
48

,9
7,

65

M
T6

6_
50

_z
on

__
in

te
rn

a
1,

06
0,

10
14

98
0,

12
06

1
4,

9
4,

82
75

6,
3

0,
29

02
9

4,
0

0,
85

19
65

,3
86

,9
17

89
,7

53
,2

16
43

,0
58

,5
83

,6
0



Programa Geologia do Brasil

76

3.4.3.1.3 - Metagranitoide Bendó (Np3gbe)
O Metagranitoide Bendó (MB), definido nos 

projetos Parnamirim e Salgueiro, trata-se de uma 
série de serras alongadas numa direção principal 
E-W, NW-SE, de ocorrência restrita as áreas das folhas 
Parnamirim e Salgueiro, escala 1:100.000, estando 
geologicamente inserido no Domínio Pernambuco 
Alagoas e ocorrendo paralelamente ao Lineamento 
Pernambuco. Seu afloramento tipo foi descrito na 
Serra do Bendó, a sul da cidade de Salgueiro, às 
margens da rodovia BR-116, porém o prolongamento 
da unidade abrange uma série de serras da região, 
como as do Almirante, Boqueirão, Facão, Ouricuri, 
Santana, Tamanduá e Tapera. Sua porção aflorante 
na folha Parnamirim forma uma série de morros 
que se destacam na região. O comprimento total 
da unidade dentro da área de estudo se alonga por 
aproximadamente 25 km com uma direção E-W/
NW-SE, alterando sua direção na região central de 
sua ocorrência para NE-SW, tendo uma espessura 
máxima aproximada de 5 km. Grandes zonas de 
falhas de deslocamento dextrais cortam a MB quase 
transversalmente ao seu comprimento, formando 
intensas zonas de cataclase nas proximidades dessas 
zonas de deformação frágil.  

Quanto à mineralogia da unidade prevalece 
a composição monzogranítica, variando para 
granodiorítica em alguns pontos (Foto 3.50); os 
minerais félsicos (quartzo, plagioclásio e feldspato 
alcalino) na maior parte dos afloramentos perfazem 
mais de 90% do total da rocha. O anfibólio (hornblenda) 
é o mineral máfico mais representativo com teores 
médios de 5%, raramente ausente e com teores 
mais elevados em alguns pontos. A biotita surge 
como mineral máfico secundário, com teor em torno 
de 3% ou mesmo ausente em algumas amostras, 
sendo pontualmente mais abundante. A titanita é o 
mineral acessório de maior freqüência com teores 
variando de 1% a 3%, outros minerais acessórios 
encontrados são alanita, epidoto, apatita, zircão e 
minerais opacos. Em descrições de campo e análises de 
lâminas petrográficas se verificam uma ligeira variação 
deformacional na unidade, com afloramentos afetados 
por brechamento/catáclase (Foto 3.51), outros 
apresentando bandamento e milonitização (Foto 3.52). 
Feições miloníticas se apresentam de maneira bastante 
sutil em alguns locais, principalmente nas áreas mais 
centrais do corpo, enquanto que em outros pontos, 
principalmente nas bordas do corpo, aparecem com 
bastante força. O grau metamórfico é baixo, de fácies 
xisto verde verificado pela desestabilização do anfibólio 
para formação de biotita. 

Nas análises químicas de rocha total (Tabelas 
3.17 e 3.18) se destacam as concentrações elevadas 
de Ba, Sr, Na2O e  K2O. As razões K2O/Na2o são 
baixas para a maioria das amostras, mostrando um 
conjunto fracamente potássico ou potássio-sódico 
(Figura 3.27). Exceção feita às amostras RF-351 e 352 
que são potássicas, com teor mais elevado de K2o e 
teores mais baixos de Na2o e al2o3. Estas diferenças 

indicam que estas rochas não devem ter se formado 
por cristalização fracionada de um mesmo magma. No 
diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 
1989), as amostras plotam no campo metaluminoso, 
cuja posição neste campo também indica presença 
de rochas alcalinas (Figura 3.28). O diagrama R1/R2 
(La Roche, 1980), com os trends ígneos, apresenta um 
comportamento compatível com um magmatismo 
alcalino do grupo potássio-sódico. As amostras 
potássicas demonstram afinidade subalcalina 
(calcioalcalina de alto potássio a shoshonítico), 
adentrando o campo dos granitos tipo A (Figura 3.28). 
O diagrama multielementar normalizado pelo manto 
primordial (Wood et a.l, 1979) (Figura 3.29), para o 
conjunto potássio-sódico, apresenta enriquecimento 
de LILE em relação aos HFSE; anomalias negativas de 
P, Ti, Ta e Nb, características de envolvimento de um 
manto metassomatizado na gênese destas rochas 
o que sugerem um magmatismo com assinatura de 
uma zona de subducção. Por sua vez, as amostras 
potássicas possuem fortes anomalias negativas de 
Sr, P e Ti, enriquecimento em HFSE, e anomalias 
negativas pequenas de Nb e Ta, mais compatível com 
magmatismo de caráter anorogênico (tipo A). Os 
espectros do diagrama ETR normalizado ao condrito 
(Boynton, 1984) apresenta um problema em relação ao 
Eu, que como se observa na tabela de dados químicos, 
com valores abaixo do limite de detecção para quase 
todas as amostras do conjunto potássio-sódico, que 
pode ter sido acarretado por algum problema analítico. 
Desconsiderando este problema, os espectros mostram 
forte fracionamento, com teores baixos de ETR 
pesados, e formas compatíveis com magmatismo de 
arco vulcânico. Já as amostras potássicas, novamente 
apresentando um padrão diferenciado do grupo 
principal, com seus espectros de ETR apresentando 
acentuada anomalia negativa de Eu, além de teores 
mais elevados de ETR pesados, compatível com um 
possível magmatismo do tipo A (Figura 3.29). Nos 
diagramas de ambiência tectônica (Figura 35), como 
o de Pearce (1996), quase todas as amostras caem no 
campo dos arcos vulcânicos num local onde também 
se posicionam amostras de rochas pós colisionais, 
com exceção da amostra RF-352, que cai no campo 
intraplaca. Já nos diagramas baseados nas razões de 
sio2 versus Y e Yb (Pearce et al., 1984), a separação 
em rochas geradas num contexto pós colisional para 
as geradas por magmatismo intraplaca se torna mais 
evidenciado, pelos maiores valores em teor de Y e Yb 
das amostras potássicas (Figura 3.30). Assim temos dois 
conjuntos de amostras, o maior (RF-008, 304, 389, 415 
e 590), caracterizado como alcalino de colocação pós 
colisional, mas conservando ainda forte assinatura de 
arco magmático.  Em outro conjunto menor, formado 
por duas amostras (RF-351 e 352), subalcalinas, 
também de colocação pós colisional, porém com 
características de magmatismo anorogênico, que 
podem ser contemporâneas ou mais jovens que as 
rochas potássio-sódicas. Essa relação temporal se torna 
de difícil definição devido à quantidade de amostras 
serem poucas para uma melhor caracterização. 
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Determinação isotópica Sm/Nd (Tabela 
3.21) de amostra de metagranodiorito da Serra 
do Caldeirão forneceu idade modelo de 1794 Ma, 
com eNd(590 Ma) negativo (-10) indicando um 
magma parental crustal como protólito das rochas 
da unidade. Concluindo, o MB de idade presumida 
Neoproterozoica (Ediacarano), se constitui num 

Foto 3.52 - Foto de metagranodiorito do ponto RF-316, na 
Serra do Almirante, Cabrobó-PE. Porção menos deforma-

da do Metagranitoide Bendó. 

Foto 3.53 - Porção cataclástica do Metagranitoide Bendó. 
Afloramento do ponto RF-378, na Fazenda Almirante 

em Orocó-PE. Trata-se de um cataclasito de composição 
granítica.

Foto 3.54 - Afloramento de ortognaisse granítico do ponto RF-
008, Serra do Boqueirão, Parnamirim-PE. Neste setor o Meta-
granitoide Bendó apresenta forte deformação frágil- dúctil.  

Figura 3.27 - Diagrama K2OxNa2O de Le Maitre, 1989, 
apresentando uma variação no nível de alcalinidade das 
amostras, separando em dois grupos. Um grupo repre-

sentado pelos triângulos azuis, de amostras potássio-só-
dicas ou fracamente potássicas, e outro grupo represen-

tado pelos triângulos vazios, de amostras potássicas.

extenso corpo metaplutônico, composto por anfibólio 
(biotita) gnaisse monzogranítico a granodiorítico 
com feições de metamorfismo dinâmico, com sua 
colocação e deformação provavelmente relacionada 
à Zona de Cisalhamento Pernambuco, num contexto 
tardi a pós colisional com intrusões de caráter 
transicional para magmatismo intraplaca. 
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Figura 3.28 - Diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 1989), à esquerda, com as amostras indicando assina-
tura química metaluminosa. Diagrama R1/R2 ( La Roche, 1980), à direita, o grupo maior de amostras (triângulos azuis) se 

encontra no campo das rochas alcalinas, enquanto que um grupo menor (triângulos vazios) se concentra no campo das 
rochas calcioalcalinas de alto K, com suas duas amostras (RF-351 e 352) adentrando o campo dos granitos tipo A.

Figura 3.29 - Diagrama ETR de amostras relacionados ao condrito (Boynton, 1984) e diagrama multielementar normalizado 
ao manto primordial (Wood et al., 1979).  As duas amostras potássicas (RF-351 e RF-352) estão representadas pelas linhas 
tracejadas, enquanto que a espessa linha azul representa o agrupamento das nove amostras de afinidade potássio-sódica.

Figura 3.30 - Diagramas de ambiência tectônica (Pearce, 1996), á esquerda, e diagramas binários de variação de SiO2  versus 
Y e Yb, (Peace et al.,1984), á direita. As amostram caem no campo dos granitos pós colisionais, porém com tendências 

distintas, o grupo maior caindo em direção aos granitos de arco vulcânico e outro composto por duas amostras (RF-351 e 
352), representadas por triângulos abertos, pendendo para o campo dos granitos intraplaca. Essa separação é mais clara nos 
diagramas binários, onde os maiores valores de Y e Yb são indicativos de granitóides associados à magmatismo intraplaca. 
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Tabela 3.17 - Dados químicos em rocha total das amostras de rocha do Metagranitoide Bendó na folha Parnamirim.

Unidade Metagranitoide Bendó
Amostra RF-008 RF-389 RF-415 RF-590 RF-351 RF-352
SiO2 66,77 70,8 71,33 72,04 77,09 75,06
TiO2 0,33 0,23 0,19 0,17 0,15 0,43
Al2O3 18 17,48 16,53 15,81 12,78 13,38
Fe2O3 2,95 1,96 1,78 1,8 1,35 3,72
MnO 0,14 0,08 0,03 0,06 0,06 0,07
MgO 0,52 0,27 0,22 0,23 0,17 0,3
CaO 1,83 1 0,67 0,85 0,58 1,23
Na2O 6,03 5,68 6,27 6,24 3,35 3,29
K2O 5,71 5,79 4,86 4,86 5,75 6,41
P2O5 0,09 0,04 0,04 0,04 <0,01 0,03
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 102,43 103,62 102,14 102,22 101,32 103,96
PF 0,05 0,28 0,23 0,12 0,04 0,03
 
Ni 4,3 2,6 1,6 3 1,4 2,7
Co 5,2 2,2 1,3 2,1 1,1 2,8
Cu 4,7 1,5 1,8 2,2 3,3 4,8
Pb 20,5 9,1 14,8 30,3 6,5 6,3
Zn 35 17 31 31 29 49
Rb 120 141 83,3 133 282 331
Cs 1,34 2,77 2,42 7,68 6,38 4,13
Ba 6165 5158 4072 3419 181 700
Sr 2373 1990 1628 1234 83,1 124
Ga 24 26 22,9 24,1 18,5 30
Ta 1,24 1,04 0,69 0,63 1,57 2,22
Nb 26,49 21,73 18,72 23,17 20,67 42,63
Hf 5,54 4,16 4,61 4,38 3,75 14,36
Zr 217 139 154 135 89,9 429
Y 29,07 23,69 16,91 12,4 34,16 91,76
Th 11,2 7 5,3 9,4 19,3 32,7
U 1,09 0,72 1,41 2,2 3,24 6,17
La 84,6 62,4 49,5 32,1 22,2 100,9
Ce 130,1 101,1 78,1 62,1 46,1 196,9
Pr 15,52 14,14 9,59 6,12 5,51 23,69
Nd 56,2 50,7 33,7 22,4 20,6 86
Sm 9,4 9 6,2 4,2 4,7 16,5
Eu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 1,44
Gd 7,52 7,08 4,92 3,16 5,18 16,3
Tb 0,74 0,88 0,47 0,22 0,68 2,15
Dy 4,12 4,91 3,29 2 5,29 15,15
Ho 0,8 0,83 0,55 0,4 1,03 3,01
Er 2,07 2,22 1,28 1 3,14 8,76
Tm 0,25 0,29 0,14 0,15 0,46 1,21
Yb 1,7 1,9 1,1 1,1 3,6 8,1
Lu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Be 6,9 6,9 3,5 6,9 5 6,3
W <0,1 5,2 3,6 0,1 <0,1 <0,1
Mo 0,28 0,21 0,18 0,55 0,36 0,87
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi <0,02 0,05 0,04 0,1 0,07 0,16
Cd 0,05 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,04
Ag 0,02 <0,01 0,03 0,02 0,04 <0,01
Sn 2,3 1,1 <0,3 <0,3 1,9 5,6
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 0,06 0,05 <0,05 0,67
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.18 - Dados químicos em rocha total das amostras de rocha do Metagranitoide Bendó na folha Salgueiro
Unidade Metagranitóide Bendó
amostra SF-157A SF-160 FL-281 FL-361 

SiO2 68,15 65,88 68,44 69,76
TiO2 0,17 0,22 0,17 0,12
Al2O3 16,35 16,84 16,65 14,83
Fe2O3 2,2 2,48 2,02 1,8
MnO 0,08 0,11 0,06 0,05
MgO 0,3 0,55 0,41 0,2
CaO 1,39 1,33 1,1 0,9
Na2O 6,05 6,11 6,2 5,97
K2O 4,39 4,72 4,5 4,79
P2O5 0,03 0,06 0,04 <0.01
Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Soma 99,26 98,55 99,79 98,74

PF 0,14 0,25 0,19 0,31
 
Ni 2 3,7 2,4 2,4
Co 0,9 1,3 1,1 1,1
Cu 6,5 4 3,3 10,2
Pb 33,3 42,1 37 80
Zn 16 14 19 42
Rb 74,9 76 83,9 107,3
Cs 1,35 1,86 2,47 3
Ba 3408 4751 3474 2213
Sr 1595,7 1712,9 1617,9 1038,1
Ga 16,6 17,7 18,5 18,4
Ta 1,14 2,16 0,81 0,7
Nb 14,17 22,56 15,72 14,88
Hf 3,78 4,41 3,98 3,68
Zr 169,7 191,4 154,8 128,7
Y 7,7 13,53 8,78 6,47

Th 8,2 5,9 5,9 18,9
U 1,87 1,92 2,28 4,44
La 25,6 35,6 23,1 17,5
Ce 41,4 55,2 42,7 31,6
Pr 4,87 7,19 5,18 3,49
Nd 15,9 25,2 16,9 11,1
Sm 2,6 4,6 3,1 1,9
Eu <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Gd 2,41 3,89 2,6 1,64
Tb 0,31 0,47 0,3 0,23
Dy 1,48 2,44 1,77 1,15
Ho 0,25 0,43 0,32 0,18
Er 0,69 1,14 0,79 0,6
Tm 0,1 0,15 0,11 0,1
Yb 0,6 1,1 0,8 0,7
Lu 0,12 0,09 0,06 0,05
Be 5 3,9 4,7 5,1
W 11,8 1,7 <0.1 <0.1

Mo 0,23 0,21 0,21 0,17
Au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

As <1 2 <1 <1
Bi 0,03 0,06 0,04 0,2
Cd 0,04 0,11 0,04 0,05
Ag <0.01 <0.01 <0.01 0,01
Sn 2,2 2,1 1,9 1,5
Hg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sb <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Se <1 <1 <1 <1
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3.4.3.1.4 - suíte Intrusiva serrote Branco 
(Np3g3sbr)

A Suíte Intrusiva Serrote Branco (SSB) se 
caracteriza por um extenso corpo principal (plúton) 
alongado no sentido leste-oeste com a maior 
extensão de sua ocorrência dentro dos limites da 
folha Parnamirim, se prolongando para a folha 
Salgueiro. Além de dois corpos menores (stocks) 
alongados na mesma orientação do corpo principal e 
localizando-se a norte do mesmo. Sua ocorrência se 
dá também na forma de diques espessos encaixados 
nos metassedimentos aflorantes na área. O corpo 
principal se encontra a 4 km ao sul da cidade de 
Parnamirim e engloba a Serra da Fufu e o Serrote 
Branco, possui aproximadamente 25 km de extensão 
com uma largura máxima aproximada de 8 km. 
Caracteriza-se por formar um planalto na região 
com uma série de morrotes facilmente avistados 
da cidade de Parnamirim. Geologicamente está 
inserido na Faixa Piancó-Alto Brígida, circundado 
pelos metassedimentos do Complexo Salgueiro, 
sendo observado em um dos seus stocks assimilação 
(xenólitos) de metassedimento (Foto 3.56). 

Os afloramentos do SSB constituem-se de 
extensos lajedos (Foto 3.53) e muitos matacões, com 
cores variando do cinza ao róseo (leucocrático) (Foto 
3.54), uma composição eminentemente granítica e 
uma textura hipidiomórfica equigranular média a 
grossa. Localmente, ocorrem diques pegmatitos de 
espessuras centimétricas a decimétricas e finos veios 
aplíticos (Foto 3.55), ambos apresentando duas 
orientações principais, NE-SW e NW-SE. Suas rochas 
apresentam moderado fraturamento, localmente 
apresentando indicadores de movimentação 
dextral, marcados pelo deslocamento de pequenas 
falhas e veios de pegmatito. Apresenta em alguns 
setores orientação mineral de origem magmática, 
observado nos seus máficos (biotita) e deformação 
marcada pelo estiramento de seus minerais félsicos, 
principalmente nas bordas do corpo, porém, 
predominando os termos isotrópicos na área central 
do corpo. Petrograficamente sua composição varia 
de monzogranito a granodiorito, possui textura 
equigranular média a grossa, marcada pelos cristais 
de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio; biotita é 
o mineral máfico principal com teores médios de entre 
10 e 15%, muscovita e clorita, em geral, ocorrendo 
secundariamente como alteração da biotita e 
plagioclásio. Os minerais opacos, zircão, alanita, 
apatita, epidoto ocorrem como minerais acessórios. 
o stock do Serrote Tonfei, o corpo mais setentrional 
da suíte, apresenta deformação cisalhante marcada 
por foliação S-C marcado pelos cristais de biotita, 
bordas de deformação e extinção ondulante nos 
minerais félsicos. Sua composição modal apresenta 
um percentual maior de plagioclásio, o classificando 
como um granito de textura gnáissica. Classificação 
estendida ao corpo do Sítio Mulungu, este, porém 
de deformação mais incipiente ou mesmo ausente, 
apenas localmente apresentando um estiramento 

mineral mais severo e apresentando anfibólio 
em sua composição mineralógica. Os diques da 
suíte apresentam composição e características 
muito similares à dos corpos principais, apenas 
diferenciando-se por apresentarem textura mais 
fina. Análises litogeoquímicas realizadas em 
amostras da SSB (Tabelas 3.19 e 3.20) indicam que 
as rochas apresentam caráter metaluminoso a 
peraluminoso e assinatura de rochas calcioalcalinas 
de alto potássio (Figura 3.31). Tanto nos diagramas 
de ETR e multielementares (Figura 3.32), quanto nos 
diagramas discriminantes de ambientes tectônicos 
(Figura 3.33), as amostras apresentam tendências 
indicadoras de granitóides gerados e alojados 
em contexto orogênico tardi a pós-colisional. 
Contaminação por material metassedimentar 
oriundo das encaixantes explicaria em parte a 
frequência de amostras no campo sin-colisional do 
diagrama de ambiência tectônica, assim como o 
caráter peraluminoso apresentado pela maioria das 
amostras. 

Determinação isotópica Sm/Nd (Tabela 4.1) 
de amostra de granodiorito coletada em pedreira a 
sul da cidade de Parnamirim  forneceu idade modelo 
de 2160 Ma com eNd(0,55) negativo (-20) indicando 

Foto 3.55 - Extenso lajedo de granodiorito do Granito 
Serrote Branco em Saco do Angico em Parnamirim-PE. 

Ponto RF – 498. 

Foto 3.56 - Foto de detalhe em granodiorito do Plúton Serro-
te Branco. Ponto RF- 196, Sítio Mulungu em Parnamirim-PE.
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Foto 3.57 - Veios de pegmatito e fratura com deslocamento 
dextral em lajedo de granodiorito do Granito Serrote Bran-

co. Ponto 191, Mororó dos Peixoto em Parnamirim-PE. 

Foto 3.58 - Xenólito de metassedimento do Grupo Cacho-
eirinha, evidenciando o caráter intrusivo e geocronologi-
camente mais tardio do Granito Serrote Branco. Monzo-
granito gnáissico do ponto RF-194 no Serrote Tonfei em 

Parnamirim-PE.

Figura 3.31 - Diagrama de afinidade geoquímica (Maniar & Piccoli, 1989), à esquerda, mostrando concentração das 
amostras nos campos meta e peraluminosos, com dispersão de amostras direcionadas para ambos os campos. Dia-

grama das séries subalcalinas (Rickwood, 1989), à direita, onde as amostras da suíte se concentram principalmente no 
campo das calcioalcalinas de alto potássio.

como fonte das rochas da unidade um magma de 
origem crustal gerado por reciclagem orogência. 
Atribui-se a SSB idade Ediacarana por estar 
encaixado em metassedimentos neoproterozóicos 

e apresentar isotropia, o que lhe confere dentro 
do contexto geológico regional (granitogênese 
brasiliana da Província Borborema) um caráter tardi 
a pós-tectônico.
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Figura 3.32 - Diagrama de elementos terras raras normalizado ao condrito (Boyton, 1984), à esquerda, e diagrama 
multielementar normalizado ao ORG (Pearce et al., 1984), à direita. O padrão de anomalias e enriquecimento de ele-

mentos leves em relação aos pesados dos gráficos mostra similaridades a gráficos padrões de granitóides gerados em 
ambiente tardi a pós colisionais.

Figura 3.33 - Diagrama discriminante de ambientes tectônicos de Pearce (1996) apresentando uma concentração de 
amostras no círculo dos granitóides pós colisionais, tendendo para o campo limítrofe entre granitóides sincolisionais e 

de arco vulcânico. 
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Tabela 3.19 - Dados químicos de rocha total de granitos e granodioritos do Plúton Serrote Branco na folha Parnamirim. 

Unidade Granito Parnamirim
Amostra RF-012 RF-013 RF-015 RF-202 RF-203 RF-498 RF-052 RF-596 
SiO2 77,84 77,71 75,41 69,41 69,62 69,30 71,55 72,87
TiO2 0,14 0,13 0,2 0,3 0,24 0,31 0,23 0,24
Al2O3 14,41 13,96 14,81 13,8 13,19 13,54 14,58 14,12
Fe2O3 1,57 1,65 1,66 2,19 1,84 2,49 1,94 2,24
MnO 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03
MgO 0,15 0,17 0,21 0,29 0,23 0,34 0,37 0,26
CaO 0,89 0,65 0,99 1,13 0,79 1,09 1,08 1
Na2O 4,11 4,05 4,18 3,66 3,45 3,59 4,64 3,73
K2O 4,76 4,84 4,99 4,66 4,44 4,55 4,52 5,56
P2O5 0,48 0,5 0,35 0,41 0,35 0,4 0,48 0,03
Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Soma 104,61 104,15 102,91 95,96 98,69 95,97 100,27 100,27
PF 0,21 0,45 0,08 0,08 4,52 0,34 0,83 0,19

Ni 0,8 0,8 0,7 1,2 1,3 1,2 3,3 0,7
Co 0,9 0,9 1,3 2,3 1,7 2,4 2,1 1,6
Cu 2,2 1,1 1,2 1,8 1,1 1,6 1,1 2,1
Pb 9 9 2,7 10,1 11,8 11 20,1 10,2
Zn 40 34 58 61 45 48 76 55
Rb 221 185 204 183 135 136 144 220
Cs 2,6 1,64 1,47 2,66 1,64 1,39 5,23 1,42
Ba 688 762 959 1411 1561 1680 1877 1064
Sr 153 138 216 341 385 412 1217 221
Ga 22,6 18,6 23,7 22,3 19,8 20,7 22,7 29
Ta 0,96 0,72 0,63 1,74 1,22 0,81 2,14 0,13
Nb 14,29 11,52 10,57 11,15 7,87 9,8 34,34 10,67
Hf 3,29 2,91 4,38 6,21 5,36 5,94 5,71 7,19
Zr 97,3 99,2 168 209 189 238 179 187
Y 12,85 14,04 6,91 4,89 4,54 4,5 11,11 6,63
Th 13,6 17,7 24,6 18,1 16,3 18,8 31,5 28,6
U 3,08 2,63 6,48 1,44 1,47 1,96 11,39 2,31
La 36,1 53,4 82,2 89 77,9 89,8 62,6 108,8
Ce 52 74,5 117,3 124 105,3 123,5 93,5 190,4
Pr 5,99 8,23 12,74 13,95 12,16 13,56 11,2 21,93
Nd 20,7 27 42 42,5 38,3 43,8 40,1 68,1
Sm 3,9 4,6 5,5 5,5 4,9 5,3 7,9 9,9
Eu 0,56 0,65 0,82 1,34 1,11 1,13 2,23 1,13
Gd 3,49 4,1 3,62 3,62 2,8 3,49 5,79 5,59
Tb 0,47 0,57 0,39 0,59 0,34 0,38 0,73 0,8
Dy 2,73 3,03 2,04 1,76 1,6 1,64 3,33 1,86
Ho 0,44 0,5 0,24 0,31 0,19 0,16 0,43 0,31
Er 1,22 1,35 0,65 0,59 0,4 0,36 0,84 0,68
Tm 0,16 0,17 0,07 0,21 0,08 0,06 0,09 0,16
Yb 1,1 1,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7
Lu 0,11 0,32 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
Be 2,3 1,8 1 0,8 1,8 1,1 6,7 2,9
W 0,2 0,4 0,7 0,4 0,5 <0,1 0,3 1,4
Mo 0,35 0,17 0,14 0,17 0,27 0,12 0,59 0,23
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,03 0,02 0,13 <0,02
Cd 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,04 0,02
Ag 0,07 0,04 0,06 0,11 0,07 0,07 0,06 0,08
Sn 3,1 7 2,5 5 1,9 1,6 4,4 <0,3
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabela 3.20 - Dados químicos de rocha total dos granitóides do Plúton Serrote Branco na folha Salgueiro.

Unidade Granito Parnamirim
Amostra FL-043 FL-499 FL-448 FL-447 

sio2 73,73 77,17 76,45 75,79
tio2 0,13 0,16 0,18 0,12
al2o3 13,17 13,22 12,95 13,2
fe2o3 2,87 1,99 1,93 1,93
MnO 0,04 0,04 0,03 0,03
Mgo 0,15 0,18 0,23 0,15
cao 0,91 0,91 1,02 0,84
na2o 2,83 4,8 4,24 4,62
K2o 4,82 4,75 5,05 5,34
p2o5 0,02 0,02 0,03 0,03
cr2o3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
soma 98,50 103,25 102,18 102,12

pf <0,01 <0,01 0,08 0,06

ni 0,9 1 2 1
co 1 1 1,3 0,8
Cu 3,1 2,4 2,3 2,7
Pb 3,1 3,1 7,3 2,6
Zn 41 40 34 34
Rb 241 279 216 238
cs 2,64 4,13 2,58 4,82
Ba 684 758 1162 725
sr 137 164 197 119
Ga 24,3 25,3 22,3 23
ta 0,62 1,43 0,71 0,99
Nb 12,35 15,84 10,76 13,38
Hf 3,13 3,31 3,07 2,9
Zr 139 124 142 103
Y 17,35 9,48 7,01 11,96

Th 14,6 9,7 14,5 13,8
u 2,66 1,71 1,93 1,91
la 35,6 35 44,1 44,6
ce 62,2 58,5 74,9 76,1
pr 7,05 7,09 8,41 8,69
nd 25,5 24,6 28 31,7
sm 4,5 4,6 4,3 5,2
Eu 0,14 0,35 0,15 0,21
Gd 2,97 3,27 2,23 3,25
Tb 0,37 0,46 0,18 0,34
Dy 2,92 2,16 1,66 2,52
ho 0,47 0,3 0,2 0,32
er 1,51 0,7 0,68 0,9
tm 0,16 0,13 <0,05 0,06
Yb 0,9 0,5 0,3 0,8
Lu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Be 2,9 3,3 2,7 3
W 1,1 0,8 0,4 2,8

Mo 0,11 0,15 0,11 0,1
Au <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

as <1 <1 <1 <1
Bi <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
cd 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
ag <0,01 0,01 <0,01 <0,01
Sn 3,8 4,8 4,2 4,4
hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb 0,08 <0,05 0,07 <0,05
se <1 <1 <1 <1
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3.4.3.1.5 - suíte Intrusiva Triunfo (Np3g3tf)

3.4.3.1.5.1 - Plúton Serra do Livramento (NP3g3tf1)
O Plúton Serra do Livramento (PSL) faz parte da 

Suíte Intrusiva Triunfo (Ferreira, 1991), este por sua 
vez é incluso na linha sienítica de Sial (1986) ou Zona 
Tectônica Teixeira-Terra Nova (ZTTTN) de Brito Neves 
et al. (2005). Inicialmente denominado como dique, 
juntamente com as unidades serras do Casé, Duas 
Irmãs e do Paulo. O PSL é um conjunto de intrusões 
de álcali-felspato sienitos a quartzo sienitos ricos 
em piroxênio e anfibólio, peralcalinos e saturados 
em sílica, que ocorrem predominantemente na 
região do município de Terra Nova, intrudindo 
os metassedimentos do Complexo Salgueiro e o 
Batólito Terra Nova. Constituindo serras alinhadas 
e alongadas longitudinalmente ao Lineamente 
Pernambuco que se prolonga por extensões que vão 
de poucos quilômetros até cerca de 20 km. A ZTTTN 
ou linha sienítica/cordão sienitóide forma um extenso 
cinturão neoproterozóico de granitos e sienitos de 
traçado sigmoidal, se estendendo diagonalmente no 
interior da Subprovíncia Transversal e se acoplando 
em suas terminações ao Lineamento Patos (a norte) 
e o Lineamento Pernambuco (a sul), intrudindo em 
sua maior parte as rochas do Domínio Alto Pajeú. 

Os sienitos possuem afinidade química 
peralcalina ultrapotássica, são derivados de uma fonte 
mantélica de idade paleoproterozoica (Ferreira et al., 
2004), apresentando um caráter geotectônico tardi a 
pós-orogênico dentro do ciclo brasiliano e de provável 
idade ediacarana. A ocorrência do PSL dentro da folha 
Parnamirim é bastante restrita, constituído basicamente 
por uma lente de aproximadamente 4 km de extensão, 
com largura máxima de 600m, formando um serrote 
pouco elevado alongado no sentido leste-oeste na região 
da Fazenda Cupiará em Parnamirim. Seus contatos são 
abruptos com os metassedimentos do setor, ocorrendo 
como uma intrusão no limite entre os xistos do Complexo 
Salgueiro (norte) e do Complexo Lagoa das Contendas 
(sul). Aflora na forma de morrotes e matacões de rocha de 
cor rósea a vermelho claro, textura fanerítica fina a média 
e com moderado fraturamento e moderado estado de 
alteração (Fotos 3.57 e 3.58). O litotipo aflorante dentro 
da área em estudo se trata de um anfibólio (hornblenda) 
álcali-felspato sienito, apresentando baixos teores 
modais de quartzo e com uma sutil foliação magmática, 
sem sinais de deformação.

3.4.3.1.6 - Suíte Intrusiva Máfica a Intermediária 
(Npd2)

Na região centro-oeste da Folha Parnamirim, nos 
arredores do povoado de Veneza, distrito do município 
de Parnamirim, foram identificados três corpos 
circulares de consideráveis dimensões (2,5km²) dentro 
do Domínio Pernambuco-Alagoas, não cartografados em 
trabalho anteriores, pelo menos no segmento oeste do 
domínio geotectônico. A suíte intermediária é formada 
por rochas plutônicas mesocráticas de coloração cinza 
escura a esverdeada, composição quartzo-diorítica, 

de textura fanerítica fina a média, moderado estado 
de intemperismo, ricas em piroxênio e anfibólio. As 
melhores exposições da suíte são encontradas na 
estrada vicinal a oeste da entrada de Veneza e na 
Fazenda Aroeira, onde afloram na forma de matacões 
e pequenos blocos (Foto 3.59), e apresentam notória 
deformação nas suas zonas de borda. Estão encaixados 
em ortognaisses leucocráticos, truncando a foliação 
destes, em clara relação intrusiva. Em amostras de mão 
as rochas são isótropas e equigranulares, em lâmina 
petrográficas é observado incipiente deformação pela 
presença de extinção ondulante nos cristais de quartzo 
e deformação nos planos de macla do plagioclásio, este 
último ocorrendo como fenocristais, marcando uma 
textura fracamente inequigranular, sem a constatação 
de orientação mineral. Os minerais máficos formam 
um pouco menos da metade (45%) da composição 
modal total, predominando o piroxênio, tanto na 
forma de clinopiroxênio (augita e diopsídio) quanto de 
ortopiroxênio (hiperstênio), seguido por hornblenda, 
biotita e opacos (Foto 3.60). O mineral félsico mais 
abundante é o plagioclásio, seguido de quartzo, feldspato 

Foto 3.59 - Afloramento em forma de lajedo com inten-
so fraturamento e blocos dispersos de sienito. RF-019, 

Fazenda Cupiará, Parnamirim-PE. 

Foto 3.60 - Matacão de quartzo-sienito de textura fene-
rítica fina a média leucocrática. Ponto RF-368, Fazenda 

Cupiará, Parnamirim-PE.
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alcalino aparece sempre em baixas concentrações (3 
a 5%). Pela ausência de deformação nos afloramentos 
mais centrais das rochas da suíte se infere uma idade 
Neoproterozóica (Ediacarana) para a unidade. 

Como mencionado no início do capítulo, esta 
unidade não foi cartografada anteriormente, e sua 
ocorrência na região é muito restrita, o que dificulta sua 
correlação com o magmatismo das rochas encontradas 
em suas cercanias; mas provavelmente esteja relacionada 
a um pequeno pulso de magmatismo intraplaca pouco 
diferenciado, de caráter tardio na tectônica brasiliana.

3.5 – CeNOzOICO

3.5.1 - Depósitos e coberturas colúvio-eluviais 
cenozóicas (N23c)

Esses depósitos de idade inferida Neógeno-
Quaternária ocorrem principalmente no setor oeste da 

área mapeada, em regiões de relevo aplainado, capeando 
indistinta e discordantemente diferentes litologias, 
muitas vezes ocupando superfícies de dimensões 
significativas, como as das imediações das localidades 
de Jacaré, Veneza e Icaiçara. Essas coberturas, que 
formam pequenos planaltos descontínuos ou “lençóis” 
de relevo suave se tratam de elúvios e colúvios de 
sedimentos inconsolidados arenosos conglomeráticos 
a síltico-argilosos (Fotos 3.61 e 3.62), também ocorrem 
como cascalheiras de terraços de pequena espessura. 
As tonalidades do material observado variam do 
vermelho ao amarelo, dependendo da contribuição 
de material mais fino, em áreas como maior presença 
de matéria orgânica (vegetação) a tonalidade se torna 
mais escurecida, predominando a cor cinza. Por se 
tratar de material inconsolidado, sem estruturas ou 
características marcantes não foi possível separar os 
termos eluviais dos coluviais e nem definir possíveis 
sistemas deposicionais. 

Moraes et al., (1976) na região da Bacia do 
Araripe (PE/CE), baseado em fotointerpretação e 
observações de campo, classificou e denominou as 
coberturas sedimentares superficiais espraiadas 
pela depressão periférica da Chapada do Araripe 
como Formação Sipaúba, subdividindo-a em 
três subunidades: Fácies Taluvial, composta por 
material arenoso a síltico-argiloso em relevos 
irregulares formando patamares escalonados, 
originados por desmoronamento gravitacional 
com rotação de blocos associados ao processo 
de retrocesso das escarpas da Chapada; Fácies 
Coluvial, caracterizado por pedimentos detríticos 
nas áreas de piemonte da Chapada do Araripe 
composto por material essencialmente psamítico 
com muitas lentes e níveis de cascalheiras; Fácies 
Paleoaluvial, são paleoterraços constituídos por 
blocos e seixos de arenitos repousados sobre 
sedimentos areníticos em geral finos. Os depósitos 
da Formação Sipaúba ocorrem a algumas dezenas 
de quilômetros a norte da área da folha Parnamirim, 
porém as fácies coluvial e paleoaluvial apresentam 
algumas características geomorfológicas similares 
aos depósitos coluviais da área. 

Uma possível correlação não pode ser 
descartada, mas como já mencionado, a distância 
da Bacia do Araripe e a dificuldade em definir 
feições diagnósticas torna complexa a correlação 
das unidades, sendo mais prudente utilizar uma 
classificação mais genérica aos depósitos da 
área estudada. Pode ser interessante um estudo 
futuro mais voltado à geologia sedimentar da 
região aventando a possibilidade de os depósitos 
sedimentares mais expressivos serem porções 
ou resquícios mais distais da Bacia do Araripe. 
Observando o mapa nota-se, apesar do aparente 
caráter dispersivo dos depósitos cenozóicos, uma 
orientação geral do arranjo das deposições num 
sentido NW/SE, o que pode indicar um pretérito 
sistema deposicional de grandes proporções 
alcançando a região, oriundo de noroeste.

Foto 3.61 - Foto de matacões de (augita-biotita-hiperstê-
nio) quartzo diorito da Suíte Intermediária. Ponto RF-485,  

na Fazenda Aroeira em Parnamirim. 

Foto 3.62 - Cristal de ortopiroxênio (Opx), fraturado 
com anfibólio (Anf) compondo uma coroa parcial. Com 
mineral opaco (Op). Foto em nicóis paralelos de lâmina 
petrográfica do ponto RF-485, na Fazenda Aroeira em 

Parnamirim.
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3.5.2 - Depósitos aluvionares (N34a)

Os depósitos aluvionares ou aluviões são 
sedimentos recentes restritos a calha dos riachos, 
compostos principalmente por areias quartzosas a 
quartzo-feldspáticas, além de argilas e níveis cascalhosos. 
Nas drenagens de maior ordem da folha Parnamirim, o 
perfil sedimentar predominante apresenta na base um 
nível de cascalho misturado com areia, gradativamente 
sobrepõe-se um nível de areia média a grossa, e no 
topo do pacote prevalece uma camada de material fino. 
Composta essencialmente de silte e argila, essa camada 
possui espessura variável, indo de poucos centímetros 
até alguns metros nas planícies de inundação de maior 

Foto 3.63 - Afloramento em corte de estrada de arenito  
clástico. Exposição típica dos depósitos colúviais da área, 

inexistência de estruturas de transporte sedimentar e  
composição de material de granulometria areia média 

com forte presença de clastos. Ponto RF-531 em Parnami-
rim-PE.

Foto 3.64 - Foto de detalhe de arenito coluvionar, mate-
rial fino a médio com marcante contribuição de grânulos 
e clastos. Tipicamente na área, as exposições apresentam 
litotipos de fraca consolidação e sem estruturas de trans-
porte ou fluxo sedimentar. Ponto RF-150, corte de estrada 

da PE-555, a sul da cidade de Parnamirim-PE.

porte. Todo este material é proveniente da decomposição 
das rochas pela ação erosiva e intempérica das chuvas, e 
depositado nas calhas dos riachos da região. Conforme 
cartografado, a largura dos aluviões da área varia de 
100 a 600 metros, e estão restritos aos maiores cursos 
d’água da folha como os do Rio Brígida e seus afluentes, 
e os riachos que abastecem o Açude Entremontes. Os 
depósitos aluvionares que ocorrem na área são, em geral, 
de pequeno porte, com exceção para os posicionados em 
determinados locais ao longo do Riacho Brígida (Figura 
3.34). Poucos quilômetros a sul da cidade de Parnamirim, 
em aluvião do Rio Brígida foi observado pequena olaria 
para exploração artesanal de depósitos de argila. 

Figura 3.34 - Aluvião do Rio Brígida em Fazenda Casanova, município de Orocó-PE. O talude apresenta o perfil caracte-
rístico de drenagens deste porte, com a base formada por material grosso e crescente predominância de material mais 

fino em direção ao topo.
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A Província Borborema (PB) apresenta-se 
subdividida em domínios agrupados durante o 
evento tectônico brasiliano. Esses domínios internos 
da PB são diferenciados sob o prisma de sua evolução 
tectônica e conjuntos estratigráficos distintos e 
registram, em maior ou menor grau, os principais 
eventos tectônicos que a província sofreu. A Folha 
Parnamirim no seu interior apresenta partes de três 
desses domínios ou terrenos tectonoestratigráficos, 
o Domínio Piancó-Alto Brígida (DPB), ao norte, o 
Domínio Pernambuco-Alagoas (DPA), que domina 
a porção meridional da folha, e de ocorrência bem 
mais restrita, o Domínio Alto Pajeú (DAP) na área 
central da folha. O DPB e o DAP estão inseridos na 
Subprovíncia da Zona Transversal (ZT), uma faixa 
central da PB de direção geral E/W, composta 
por uma série de domínios de formato sigmoidal 
de sentido ENE/WSW, limitados por zonas de 
cisalhamento transcorrentes dextrais e sinistrais. 
Em função de suas proximidades com estas zonas 
de cisalhamento, as rochas dos domínios vinculados 
a ZT se encontram intensamente deformados, boa 
parte exibindo estruturas estiradas e transpostas. 

O evento tectônico mais antigo registrado 
nas rochas da folha é o Ciclo Transamazônico, 
que está relacionado a um evento colisional, de 
natureza dúctil, responsável pela deformação e 
desenvolvimento de foliação mais antiga, registrado 
nos gnaisses orto e paraderivados da região. Em 
alguns locais apresenta bandamento gnáissico 
metamórfico proeminente, subparalelo aos limites 
litológicos, pontualmente provocando fusão 
parcial de protólitos predominantemente ígneos. 
Essa foliação, quando preservada, possui de baixo 
a médio grau de mergulho, com metamorfismo 
de médio a alto grau, predominantemente de 
fácies anfibolito. A maior parte das exposições de 
rochas relacionadas à tectônica transamazônica se 
encontra retromorfisada pelo evento brasiliano, com 
redobramento e transposição de suas estruturas, em 
diferentes graus de intensidade, podendo atingir até 
a milonitização plena. 

O Evento Cariris Velhos está representado 
por uma série de granitóides e sequências 
metavulcanossedimentares ao longo da PB, porém 
seus estágios tectônicos e consequentemente a 
deformação associada ao evento são alvos de grande 
controvérsia no âmbito da província, devido a falta de 
consenso a respeito do seu modelo tectônico, tido para 
alguns como um ciclo orogênico completo e para outros 
como um evento puramente extensional, com sua 
geologia estrutural remodelada pelo evento posterior. 
O Ciclo Brasiliano constitui-se no mais importante 
evento deformacional ocorrido na área, sendo 
reconhecido como responsável pela atual geometria 

dos blocos que compõem o mosaico geológico de toda 
a província, agrupando rochas brasilianas com outras 
mais antigas geradas em ciclos tectônicos mais antigos. 
A deformação brasiliana é facilmente identificada em 
toda a área da folha, através de estruturas geradas 
em zonas de cisalhamento dúcteis a dúcteis-frágeis, 
numa tectônica convergente em regime transcorrente 
de cinemática predominantemente dextral e mais 
subordinadamente sinistral, além de deformações 
locais associadas a intrusões de corpos granitóides. 
Como características mais marcantes e comuns a 
maioria das estruturas localizadas nas proximidades 
das zonas de cisalhamento, tem-se a foliação 
milonítica de alto ângulo e lineação de estiramento 
mineral de baixo ângulo. Os indicadores cinemáticos 
dextrais são mais frequentes, observados em cristais 
sigmoidais de feldspato alcalino, sombras de pressão 
e estruturas S/C e C/C’. A intensidade da deformação 
é variável ao longo das exposições, aflorando de 
milonitos a cataclasitos. Em zonas de cisalhamento 
de transcorrência eminentemente sinistrais, são 
encontradas feições estruturais associados a uma 
tectônica frágil de cinemática dextral, ao que se pode 
inferir que tais descontinuidades foram marcadas por 
reativações periódicas posteriores. 

4.1 - geOlOgIA esTRUTURAl

4.1.1 - Domínio Alto pajeú

A ocorrência do Domínio Alto Pajeú (DAP), 
dentro da área em apreço, se restringe a porção 
setentrional da folha sendo limitados pelas zonas de 
cisalhamento Parnamirim e Barra da Porteira. O DAP 
está representado pelas rochas paraderivadas dos 
complexos Salgueiro e Lagoa das Contendas, com 
corpos granitóides intrusivos e lentes de ortognaisses 
intercalados, em uma associação de rochas de idades 
meso/neoproterozóicas. Nas projeções esterográficas o 
DAP foi separado em duas áreas, uma contendo os dados 
estruturais do Complexo Salgueiro e Metagranitoide 
Caldeirão Vermelho (Figura 4.1) e outro referente aos 
dados estruturais do Complexo Lagoa das Contendas e 
lentes de metagranitoides indiscriminados (Figura 4.2).  
No primeiro se destacam feições associadas às zonas de 
cisalhamento transcorrente e dobramentos regionais, 
apresentando uma gama de estruturas miloníticas e de 
dobramentos de pequena a grande escala associados à 
tectônica convergente/transcorrente. 

O segundo apresenta forte deformação 
transcorrente/transpressional imposta pelo Lineamento 
Pernambuco, com a quase totalidade de suas estruturas 
pré-existentes transpostas e paralelizadas a foliação 
milonítica (S1//S2). Apresentando direcionamento geral 
WNW/ESSE concordante ao plano de cisalhamento, 
porém, em algumas áreas, a foliação metamórfica 

4 ― GEOLOGIA ESTRUTURAL 
e evOlUÇÃO TeCTôNICA
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mostra obliquidade ao plano geral de cisalhamento, 
a isto se deve o efeito de anastomosamento do 
pacote rochoso. No interior do Complexo Lagoa das 
Contendas é comum o afloramento de milonitos e 
pseudotaquilitos. As lentes de ortognaisses intercaladas 
no complexo possuem diferentes espessuras, por vezes 

ocorrendo como lentes finas e rompidas marcando 
falhas dúctil-rúpteis sintéticas e antitéticas (Figura 
4.3). Em suas lentes mais espessas é comum encontrar 
forte estiramento mineral sub-horizontal, foliação de 
alto ângulo, bandas de cisalhamento dextrais e dobras 
assimétricas rompidas.

Figura 4.1 - Projeção estereográfica no hemisfério inferior 
(Fisher) referente ao Domínio Alto Pajeú, especificamen-

te as rochas do Complexo Salgueiro e Metagranitóide 
Caldeirão Vermelho. Diagrama de contorno dos pólos 

da foliação principal. Notar a polarização dos planos de 
foliação nos quadrantes NW e SE, indicando um dobra-

mento regional de orientação praticamente paralela a da 
Zona de Cisalhamento Parnamirim.

Figura 4.2 - Projeção estereográfica no hemisfério inferior 
(Fisher) referente ao Domínio Alto Pajeú, no caso as 

rochas do Complexo Lagoa das Contendas e granitóides 
associados. Diagrama de pontos dos pólos da foliação 

principal. Notar a polarização dos planos de foliação nos 
limites sul e norte do diagrama demonstrando uma orien-
tação principal concordante ao plano de cisalhamento do 

Lineamento Pernambuco.

Figura 4.3 - Afloramento de biotita xisto do Complexo Lagoa das Contendas, com lentes de ortognaisse fino cinza claro 
sob efeito de boudinage, marcando falhamento antitético de deslocamento sinistral. Área de influência do Lineamento 

Pernambuco. Ponto RF-002, em Fazenda Cupiará, Parnamirim. 
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4.1.2 - Domínio piancó Alto-Brígida

O Domínio Piancó Alto-Brígida (DPB) é composto 
predominantemente por rochas neoproterozóicas 
e encerra em seu interior o Fragmento Icaiçara, um 
núcleo de embasamento paleoproterozóico de grande 
extensão na área mapeada. Sua separação dos demais 
domínios se dá pelo Lineamento Pernambuco e zonas 
de cisalhamento Parnamirim e Barra da Porteira, e suas 
rochas dominam cerca de 70% da porção setentrional 
da Folha Parnamirim.  

4.1.2.1 - Fragmento Icaiçara

O Fragmento Icaiçara (FIC) é tido como um 
núcleo paleoproterozóico ou mais antigo posicionado 
no interior do Domínio Pernambuco-Alagoas, e este 
por sua vez, parte integrante da Zona Transversal 
da Província Borborema. O FIC tem seu conjunto 
litológico dobrado e empilhado num contexto 
estrutural associado a uma tectônica contracional, 
provavelmente implantada durante o Ciclo 
Transamazônico, contemporânea da intrusão dos 
augen-gnaisses, que por sua vez, estão relacionados 
temporalmente aos estágios finais da tectônica 
transamazônica. Todo o pacote de rochas apresenta 
superposição da deformação gerada no Ciclo 
Brasiliano, também tangencial como evidenciado 
nos metassedimentos envoltórios, pertencentes 
ao Grupo Cachoeirinha e Complexo Salgueiro, com 
marcante evolução para um regime transcorrente, 
melhor observados nos gnaisses porfiríticos no 
interior do núcleo. O Fragmento Icaiçara configura 
uma antiforme regional estruturada numa dobra 
(Figura 4.4) adjacente a Zona de Cisalhamento de 
Trempe (ZCT), de cinemática transcorrente dextral e 
direção NE/SW. Esta tectônica cisalhante se evidencia 
na região do Serrote dos Lopes, em Ouricuri, onde 
aflora uma série de lajedos de augens-gnaisses com 
feições estruturais bem marcadas como sigmóides 
de feldspatos e planos C/C’ dextrais (Figura 4.5). 

A Zona de Cisalhamento Interna (ZCI) se caracteriza 
como uma falha contracional com transporte dirigido 
para W/SW, responsável pela deformação tangencial 
no núcleo interno da antiforme, sobrepondo os gnaisses 
do Complexo Parnamirim aos xistos e mármores do 
Complexo Barro. A ZCI não aflora na área da Folha 
Parnamirim. O FIC está, em sua maior parte, limitado 
pelo contato com as rochas neoproterozoicas do Grupo 
Cachoeirinha (GP). Os contatos norte e oeste ocorrem na 
forma de empurrões das rochas do GP sobre as rochas 
paleoproterozoicas do FIC, através da Zona Cisalhamento 
Externa (ZCE), de natureza contracional, cujo sentido 
de transporte varia ao longo dos limites do fragmento. 
Esta variação pode ser vista no nordeste da folha, onde 
ocorrem paragnaisses e augen gnaisses com planos de 
foliação e lineação de estiramento mineral marcando 
um transporte para S/SW (Figura 4.6), e a noroeste, 
onde gnaisses bandados apresentam estruturas 
indicadoras de transporte para SE (Figura 4.7). O contato 
leste do FIC com o GP se dá pela Zona de Cisalhamento 

Parnamirim (ZCP), de cinemática transcorrente sinistral. 
O limite sul do FIC está em contato com as rochas do 
DAM e do DPA através do Lineamento Pernambuco, 
zona de cisalhamento transcorrente dextral, de direção 
WNW/ESE, de forte influência nas rochas deste setor, 
provocando verticalização da foliação, estiramento 
mineral e rompimento de lentes de rochas mais 
competentes. 

4.1.3 - Domínio pernambuco-Alagoas

O Domínio Pernambuco-Alagoas (DPA), que 
domina a porção sul do projeto, constitui uma faixa 
orogênica marginal ao Cráton do São Francisco com 
generalizado transporte dirigido para o mesmo, indicando 
a ação de um amplo evento convergente colisional sobre 
o domínio. O rifte Tucano-Jatobá secciona o domínio, 
dividindo-o nos segmentos leste e oeste, sendo sua porção 
oeste que ocorre na área do projeto.  Uma das principais 
características do DPA é a grande heterogeneidade 
estrutural em seu interior, bem marcada nas medidas 
estruturais na área mapeada (Figura 4.8), apesar da 
forte influência da tectônica neoproterozóica, esta 
heterogeneidade reflete a presença de embasamento 
mais antigo e o comportamento reológico diferenciado 
das rochas supracrustais ao longo do domínio. Com 
base em suas feições estruturais o domínio pode ser 
considerado como uma zona de transição entre o regime 
contracional da Faixa Sergipana para o transcorrente da 
Zona Transversal (Angelim & Kosin, 2001). O Lineamento 
Pernambuco separa o DPA da Zona Transversal, e exerce 
forte influência na geologia estrutural no limite norte 
do domínio (Figura 4.9), onde se concentra a maior 
parte das intrusões graníticas brasilianas, em diferentes 
estágios de deformação. Sendo comuns estruturas de 
tectônica transcorrente neste setor, como a presença de 

Figura 4.4 - Projeção estereográfica no hemisfério inferior 
(Fisher) referente ao Fragmento Icaiçara. Diagrama de 
contorno dos pólos da foliação principal e lineações mi-

nerais (estiramento/ metamórfica) marcadas por pontos 
azuis. Notar a dispersão direcional dos planos de foliação 

no sentido S/SE para NW, indicativo de extenso dobra-
mento regional e o predomínio das orientações minerais 

para NE, marcando a provável direção de eixo deste 
dobramento.
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Figura 4.5 - Afloramento de gnaisse granítico porfirítico da Suíte Icaiçara afetado pela Zona de Cisalhamento Trempe, 
com marcantes planos C/C’, indicadores de cisalhamento transcorrente de cinemática dextral. Ponto RF-087, no Serrote 

dos Lopes em Ouricuri.

Figura 4.6 - Evidências de transporte tectônico para sul/sudoeste da Zona de Cisalhamento Externa no setor nordeste 
da Folha Parnamirim. Indicadores cinemáticos observados em cristais assimétricos de feldspatos de gnaisses graníticos 
do ponto RF-164 (figura A), a sul da Fazenda Chapéu. Drenagem mostrando afloramento em corte frontal dos parag-

naisses do ponto RF-479, com foliação de mergulho em médio a baixo grau e forte estiramento mineral (figura B), foto 
em detalhe do afloramento em planta com caneta direcionada para norte, a leste da Fazenda Logradouro. Ambos os 

pontos se encontram a nordeste da cidade de Parnamirim.
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foliação de alto ângulo, dobras assimétricas rompidas, 
lentes máficas afetadas por processo de boudinage, 
lineações de estiramento mineral com caimentos de 
baixo a médio ângulo, indicando alternância de processos 
deformacionais transpressivos e transtracionais. 

Outra importante característica estrutural do 
DPA é o notório imbricamento tectônico das rochas 
dos complexos Cabrobó com os granitóides mapeados 
pelo projeto, formando megadobramentos resultantes 
de tectônica contracional com transporte de massa 
variando progressivamente de WNW, na região proximal 
ao Lineamento Pernambuco para SSW, nos extremos 
mais meridionais da área. Em alguns afloramentos se 
verificam três fases deformacionais, com geração de 
foliação (D1/F1), com posterior dobramento (D2/F2) e 
redobramentos (D3/F3) que afetam os eixos das dobras 
da fase anterior, criando figuras de interferência de 
escala regional, como a estrutura em domo a noroeste 
das agrovilas do Projeto Fulgêncio, em Santa Maria da 
Boa Vista. Ocorre uma série de zonas de cisalhamento 
no interior do DPA em sua área contemplada pelo 
projeto. Como a Zona de Cisalhamento Entremontes, 
encontrada no sangradouro do açude Entremontes, na 
localidade de mesmo nome, a sudoeste de Parnamirim, 
onde se encontra extenso afloramento de ortognaisse 
afetado por grande diversidade de estruturas resultantes 
de deformações em regimes dúctil (dobras e zonas 
miloníticas), rúptil-dúctil (falhas com arrastos) (Figura 
4.10) e rúptil (falhas e juntas). No conjunto, constata-
se a atuação de zona de cisalhamento transpressiva em 
regime dúctil-rúptil de cinemática dominantemente 
dextral, com uma foliação milonítica de orientação 
principal N100, com mergulhos moderados, variando 
de 30 a 70 graus e lineações de estiramento com 
orientação geral N130, com caimentos variando entre 
30 e 60 graus, indicando um regime deformacional 
predominantemente transpressional. Na faixa central 
do afloramento, observam-se lentes de paragnaisses 
granadíferos intercalados com os ortognaisses 
dominantes, marcando contato das rochas dos 
complexos Cabrobó e Entremontes, com a presença 
de granada nos metassedimento e anfibólio nas 

ortoderivadas marcando um metamorfismo em fácies 
anfibolito para esta zona de cisalhamento. 

Outra a destacar é a Zona de Cisalhamento 
Brígida, encontrada no extremo sul da área mapeada, 
cortando a região do projeto de irrigação Brígida, 
no município de Orocó, em afloramento de biotita-
muscovita xisto do Complexo Cabrobó, em leito de 
drenagem. A rocha deste afloramento apresenta 
foliação paralela ao plano de cisalhamento (Sn//SC) 
N030/70 e lineação mineral subhorizontal de direção 
N300. No geral, este afloramento juntamente a outros 
encontrados ao longo desta zona estão bastante 
alterados, o que dificulta a visualização de critérios 
cinemáticos em escala de afloramento, porém em 
análise de lâmina petrográfica (Figura 4.11) se observa 
que a zona de cisalhamento possui cinemática 
transcorrente dextral e baixo grau metamórfico.

Figura 4.7 - Feições estruturais da Zona de Cisalhamento Externa indicadoras de transporte tectônico para sudeste. 
Foliação de médio a baixo ângulo com níveis sigmoidais e dobras intrafoliais assimétricas transpostas em gnaisse gra-

nítico fino.  Ponto RF-540, na localidade de Tabuleiro em Ouricuri.

Figura 4.8 - Projeção estereográfica no hemisfério inferior 
(Fisher) referente ao Domínio Pernambuco-Alagoas. 

Diagrama de contorno dos pólos da foliação principal e 
lineações minerais (estiramento/ metamórfica). Notar a 
dispersão direcional tanto dos planos de foliação quanto 
das orientações minerais, demonstrando a heterogenei-

dade estrutural das rochas do domínio.
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Figura 4.9 - Associação de gnaisses neoproterozoicos e 
metassedimentos do Complexo Cabrobó em dobramento 
polifásico na região de fronteira dos municípios de Cabro-
bó e Orocó, a sul da Serra do Almirante. O pacote rochoso 

apresenta um dobramento reclinado afetado por redo-
bramento associado à zona de cisalhamento transcorren-
te dextral (Lineamento Pernambuco) formando estrutura 

sinformal com aproximadamente 140 km².

Figura 4.10 - Ortognaisse afetado por dobra de arrasto 
em zona de cisalhamento rúptil-dúctil transcorrente de 
cinemática dextral. Afloramento do ponto RF-179, no 

sangradouro do açude Entremontes a sudoeste de Parna-
mirim.

Figura 4.11 - Fotomicrografia de biotita-muscovita xisto do ponto RF-577, na região do projeto de irrigação Brígida, em 
Orocó. Critérios cinemáticos observados em cristais de muscovita (Musc), em lâmina petrográfica orientada indicam se 

tratar de uma rocha afetada por milonitização em zona de cisalhamento transcorrente dextral. 

4.1.4 - principais zonas de cisalhamento 

4.1.4.1 - lineamento pernambuco

O Lineamento Pernambuco (LP) representa 
a principal zona de cisalhamento transcorrente da 
folha, o qual limita para o norte a Zona Transversal e a 
sul o Domínio Pernambuco-Alagoas. Ao longo de sua 
ocorrência no interior da área mapeada possui uma 
largura variável de 2 a 6 km, apresentando-se como 
uma zona de cisalhamento dúctil da fácies anfibolito, 
com cinemática de rejeito dextral. Associadas a 
zona de cisalhamento ocorrem falhas dúctil-frágeis 
a frágeis, em sua maior parte com rejeitos destrais 

e em menor proporção com rejeitos sinistrais em 
escalas que variam de poucos metros até quilômetros 
de extensão. Nas proximidades do LP e zonas de 
cisalhamento associadas ocorrem intrusões de 
granitos, principalmente tardi a pós-orogênicos, de 
caráter transtensional, como os plútons Parnamirim, 
Bendó e Serra do Livramento. Os granitóides 
apresentam variáveis níveis de deformação, com 
alguns corpos sem deformação aparente, com um leve 
fluxo magmático, quando presente. Outros corpos 
possuem deformação cisalhante mais evidente, 
variando de feições rúpteis indicadoras de cataclase, 
como intenso fraturamento e preenchimento de veios, 
até dúcteis, como forte recristalização e estiramento 
mineral, típicas de processo de milonitização. 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

95

Ao longo da zona de cisalhamento verificam-
se rochas fortemente afetadas pela tectônica 
transcorrente, como demonstrado pelos ortognaisses 
migmatíticos bandados do Complexo Entremontes 
(Figura 4.12). Estes gnaisses são marcados pela 
presença de dobras isoclinais intrafoliais e sem 
raízes indicadoras de transposição, dobras com 
assimetria dextral com eixos de caimentos fortes 
a moderados e limitados por faixas miloníticas 
paralelas ao bandamento, com direção variando de 
N90 a N120, e mergulhos verticais a subverticais 
para norte e nordeste. São comumente encontradas 
lentes máficas afetadas por constrição até total 
rompimento, em geral transpostas e dobradas dentro 
da folição principal de natureza transcorrente. Forte 
lineação de estiramento é encontrada na maior parte 
de suas exposições, com caimentos variando de 
médio a alto rake (45 a 80º), as lineações de menor 
ângulo de inclinação certamente estão associadas 
à movimentação transpressional de alguns setores.  
Muito comum é a presença de intensa tectônica rúptil 
transversal a orientação do lineamento, representada 
por falhas orientadas N-S, verticais, com cinemática 
transcorrente dextral, e subordinadamente sinistrais. 
Também são frequentes sistemas de juntas de 
cisalhamento associadas às falhas.

4.1.4.2 - zona de Cisalhamento parnamirim

A Zona de Cisalhamento Parnamirim (ZCP) 
possui orientação SW/NE, paralela a drenagem do 
Riacho Brígida, cortando a área urbana e boa parte do 
município de Parnamirim estendendo-se para nordeste, 
além da área do projeto, e se caracterizando como 
um ramo do Lineamento Pernambuco. A ZCP localiza-
se geotectonicamente dentro do Domínio Piancó-
Alto Brígida da Zona Transversal, dividindo as rochas 
paleoproterozoicas do Fragmento Icaiçara das rochas 
neoproterozoicas do Complexo Salgueiro e demais 
granitóides deformados ou não, cujos mecanismos 
de alojamento, sejam provavelmente correlatos ao 
desenvolvimento da ZCP e do Lineamento Pernambuco. 
a ZCP apresenta cinemática sinistral, fato constatado 
em afloramentos de campo e em lâminas petrográficas, 
pela presença de estruturas miloníticas indicadoras de 
movimento, como lentes sigmoidais de quartzo e planos 
S-C-C’ (Figura 4.13), bem marcados nos metassedimentos 
do Complexo Salgueiro, com lineações de estiramento 
sub-horizontais de direção NE/SW e planos de foliação 
de forte mergulho, com direções que variam de N40E 
a N70E. A curvatura dos lineamentos próximos a ZCP 
identificados em fotos aéreas, imagens de satélites e 
mapas aerogeofísicos é coincidente com a cinemática 
sinistral observada nos afloramentos. 

Figura 4.12 - Detalhes do afloramento RF-346 em leito de córrego a sul da cidade de Parnamirim, nas proximidades do Linea-
mento Pernambuco.  Ortognaisse com bandamento lenticular apresentando falhas dúctil-rúpteis de rejeito dextral (fotos A e 

B) e dobras assimétricas rompidas sin cisalhamento, indicando movimentação transcorrente dextral (fotos C e D).
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Anteriormente a aquisição dos dados de 
campo, o sentido de movimento da ZCP era alvo de 
controvérsia em mapas pretéritos, pois os litotipos a 
noroeste da ZCP apresentam um desenho geológico 
similar a de um arrasto típico de zona de cisalhamento 
dextral. Na realidade, trata-se de uma estrutura de 
empurrão possivelmente de idade paleoproterozoica 
que mesmo próxima a ZCP não teve seu formato 
estrutural modificado. Outro fato controverso é que ao 
longo da ZCP, no sentido de sua terminação sudoeste, 
afloram lajedos de augen gnaisses com bandas de 
cisalhamento dextrais orientadas na direção geral 
ENE. Porém também se observa frequentes bandas de 
cisalhamento sinistrais NNE, truncadas, transpostas e 
em alguns casos obliteradas pelos cisalhamentos mais 
penetrativas dextrais. As bandas de cisalhamento 
dextrais mostram uma orientação condizente com a 
orientação do Lineamento Pernambuco enquanto que 
as bandas de cisalhamento sinistrais possuem uma 
orientação mais concordante a ZCP. A isto se pode 
inferir que houve na região uma posterior reativação 
do Lineamento Pernambuco (transcorrente dextral), 
afetando os litotipos ao longo da ZCP. Cordierita foi 

encontrada nos metassedimentos aflorantes ao longo 
da zona, mineral indicativo de baixas pressões e altas 
temperaturas (Figura 4.13).

4.1.5 - Deformação em Regime Rúptil

A deformação rúptil ou dúctil-rúptil se 
apresenta impressa na região na forma de falhas e 
fraturas, com escalas que variam de poucos metros, 
vistas em campo, até quilométricas, evidentes em 
fotos aéreas e imagens SRTM e de radar, na forma 
de feições retilíneas com pouco ou sem nenhum 
deslocamento. As fraturas verificadas em campo 
e analisadas em diagramas de freqüência (Figura 
4.14) mostram dois sistemas de fraturas principais, o 
mais forte de direcionamento NE/SW (entre N20E e 
N40E) e outro direcionado para NW/SE (entre N60W 
e N80W), a este par conjugado pode-se inferir que 
a região sofreu uma tectônica frágil compressional 
com eixo de tensão máxima de direção NNE/SSW. 
Subordinadamente se encontra outro par de sistemas 
de fraturas com direções NE/SW (entre N40E e N60E) 
e WNW/ESSE (entre N80E e S20E). Entre todos os 

Figura 4.13 - Detalhe do afloramento do ponto RF-048, na rodovia BR-316, zona urbana de Parnamirim. Rochas pe-
líticas do Complexo Salgueiro com planos S/C sinistrais (fotos A e B) e em fotomicrografia de lâmina petrográfica de 

cordierita-muscovita-biotita xisto do mesmo ponto, onde se verificam cristais de cordierita (Cd) rotacionados (foto C) e 
formação de sigmóides de muscovita (Musc) e biotita (Bi) indicadores de movimento sinistral (foto D).
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sistemas, o que apresenta fraturas mais penetrativas 
é o de direção NE/SW, suas atitudes são as mais 
próximas dos planos de foliação das rochas de alguns 
setores da região, o que por vezes nas imagens de 
fotos aéreas e de satélite dificulta sua discriminação 
dos fotolineamentos. Esse sistema de falhas é também 
o que mais frequentemente apresenta fraturas 
preenchidas por veios de quartzo. Sob o aspecto 
hidrogeológico, o sistema de falhas mais propício 
a captação de água seria o de direção NW/SW por 
apresentar considerável frequência de ocorrência, e 
em boa parte de suas exposições, cortarem a foliação 
regional quase que perpendicularmente. 

4.2 - evOlUÇÃO TeCTôNICA

A Província Borborema na Folha Parnamirim 
está representada pelas subprovíncias Externa 
(Domínio Pernambuco-Alagoas) e da Zona Transversal 
(Domínio Alto Pajeú, Domínio Piancó-Alto Brígida e 
Fragmento Icaiçara). A característica fundamental 
que une as rochas formadoras dos domínios é a 
tectônica colisional com posterior passagem para 
o regime transcorrente durante o Ciclo Brasiliano, 
que gerou o espaço para a colocação de alguns 
dos granitóides encontrados na área, assim como a 
formação das principais estruturas encontradas. A 
despeito dessa uniformidade de regime tectônico, 
não existe um contínuo zoneamento ao longo 
dos domínios, cuja heterogeneidade reflete uma 
herança do embasamento ou um heterogêneo 
comportamento reológico da interface entre rochas 
de embasamento e supracrustais. 

Os limites tectônicos maiores encontrados na 
área são o Lineamento Pernambuco, que separa os 
domínios da Zona Transversal do Domínio Pernambuco-

Alagoas e a Zona de Cisalhamento Parnamirim 
que separa os domínios Alto Pajeú e Piancó-Alto 
Brígida. Esses limites são testemunhos da colagem 
de fragmentos/terrenos tectonoestratigráficos 
distintos de idades paleo, meso e neoproterozóica. A 
evolução geológica da folha Parnamirim se iniciou no 
Arqueano com a granitogênese que criou as rochas 
do Complexo Entremontes que pode representar um 
fragmento do Cráton São Francisco retrabalhado no 
interior da faixa marginal representada pelo Domínio 
Pernambuco-Alagoas. No Paleoproterozóico ocorre 
a deposição dos sedimentos que dariam origem ao 
Complexo Barro sobre o embasamento cristalino 
associado ao Complexo Parnamirim, posteriormente 
intrudidos por granitóides porfiríticos, com todo o 
pacote deformado/metamorforisado nos estágios 
finais do Ciclo Transamazônico, com reativação no 
Ciclo Brasiliano. O Evento Cariris Velhos (1.1 – 0.95 Ga) 
teve maior relevância nas rochas dos domínios Alto 
Pajeú e Pernambuco-Alagoas, e em menor grau no 
interior do Fragmento Icaiçara. Está representado pelos 
metassedimentos dos complexos: Salgueiro, Lagoa das 
Contendas e Cabrobó, que foram depositados pela 
ativação tectônica de caráter tafrogênico do evento, 
com porterior deformação e granitogênese. 

A fase orogênica do Ciclo Cariris Velhos está 
impressa nos ortognaisses tipo Fulgêncio e Rocinha, 
com picos metamórficos na fácies anfibolito e 
retromorfose na fácies xisto verde marcando o 
posterior retrabalhamento no Ciclo Brasiliano, foram 
encontrados alguns corpos metaígneos máficos 
do ciclo no interior do Fragmento Icaiçara, o que 
comprova que o fragmento também foi afetado, a 
príncipio de maneira bastate restrita, pela tectônica 
caririana. O Domínio Piancó-Alto Brígida (Grupo 

Figura 4.14 - A – Diagrama de roseta com as medidas de atitude das fraturas coletadas em afloramentos da Folha Par-
namirim. B – Foto de afloramento do ponto RF-519, mostrando par conjugados de fraturas em ortognaisse, em detalhe 
diagrama de roseta simplificado com atitudes de maior frequência. Notar que ambas as figuras mostram que na região 
as famílias de falhas e fraturas tendem a formar um par conjugado em direções NW/SE e NE/SW, com o eixo de tensão 

máxima de direção aproximada NNE/SSW.
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Cachoeirinha) é o único domínio exclusivamente 
neoproterozóico, com suas rochas geradas pela 
tectônica do Ciclo Brasiliano (0.75 – 0.57 Ga). O 
Ciclo Brasiliano foi o principal responsável pela atual 
compartimentação tectônica de todos os domínios 
encontrados na folha. Gerando grande parte dos 
granitóides da folha com o ápice de sua granitogênese 
ocorrendo de forma sincrônica à atuação das zonas 
de cisalhamento, que exerceram forte controle no 
posicionamento de seus corpos. 

Nos diferentes estágios tectônicos da 
granitogênese Brasiliana se formaram as seguintes 
unidades: 1) Os metagranitoides Caldeirão Vermelho 
e Bendó representariam os granitóides pré a sin-
tectônicos, sendo corpos gnáissicos graníticos a 
granodioríticos calcioalcalinos de alto potássio; 2) A 
Suíte intrusiva Parnamirim representa os granitóides 
tardi a pós-tectônicos, apresentando deformação 
restrita a sua zona de borda do plúton e a outros corpos 
menores correlatos; 3) O Plutón Serra do Livramento 
e os dioritos da Suíte Intermediária representam os 

granitóides pós-tectônicos, sendo os corpos mais 
tardios e menos deformados encontrados na folha 
e também os de menor ocorrência. Entre esses 
dois últimos, o primeiro faz parte da linha sienítica 
de Sial (1986) e o segundo não está correlacionado 
a nenhuma suíte conhecida próxima a sua área de 
ocorrência. 

Em geral a tectônica Brasiliana gerou 
as principais estruturas encontradas, também 
reativando antigas estruturas, muitas vezes 
remodelando as mesmas, provocando também 
o retrometamorfismo de fácies xisto verde 
encontrados nas rochas mais antigas, atingindo a 
fácies anfibolitos somente nas rochas mais proximais 
as principais zonas de cisalhamento (Pernambuco e 
Parnamirim). Como últimos estágios formadores do 
substrato regional têm as coberturas sedimentares, 
que podem ser testemunhas de antigas coberturas 
ligadas a Bacia do Araripe, e as calhas aluviais dos 
principais rios da região do sertão do Brígida.

Amostra Sm (ppm) Nd (ppm) Sm/Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ± 2SE ƐNd (0) Idade ƐNd (T) TDM (Ma)

1 rf-179 14.362284 83.267006 0.172 0.1043 0.5107796 0.00001634 -36.25 2734 Ma -3.79 3165

2 rf-205B 7.501311 60.232775 0.125 0.0753 0.5111420 0.00002045 -29.18 611 Ma -19.73 2082

3 RF-226 13.683134 69.740654 0.196 0.1186 0.5121536 0.00002253 -9.45 980 Ma* 0,35 1414

4 RF-239 4.586658 29.785020 0.154 0.0931 0.5113581 0.00002352 -24.97 2100 Ma* 3,45 2117

5 RF-322 15.443719 74.099178 0.208 0.1260 0.5121470 0.00002561 -9.58 990 Ma* -0.62 1543

6 RF-323 12.093785 64.891396 0.186 0.1127 0.5120705 0.00001536 -11.07 956 Ma -0.80 1455

7 RF-371 6.958489 46.742758 0.149 0.0900 0.5112553 0.00004806 -26.97 980 Ma* -13,62 2191

8 RF-415 4.551326 25.801092 0.176 0.1066 0.5117733 0.00001331 -16.87 590 Ma* -10 1794

9 RF-493 20.417235 79.203018 0.258 0.1558 0.5119001 0.00002150 -14.39 1969 Ma -4.7 3043**

10 RF-596 6.339170 44.779340 0.142 0.0856 0.5112171 0.00002249 -27.72 550 Ma* -19,94 2160

* Idades inferidas (sem determinação geocronológica U-Pb)  
** Idade modelo não considerada devido a erro associado à elevada razão 147Sm/144Nd.

Tabela 4.1 - Determinações isotópicas Sm/Nd e idades modelo (TDM) de rochas da Folha Parnamirim.
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Esse capítulo apresenta a descrição 
dos recursos minerais registrados na Folha 
Parnamirim. O banco de dados foi obtido através 
do reconhecimento dos bens minerais durante 
as etapas de campo ou pelo recadastramento 
de dados compilados de projetos do serviço 
Geológico do Brasil. O banco de dados final consiste 
de 36 registros, entre depósitos e ocorrências 
minerais, dos quais 15 são inéditos. Destaca-se 
as ocorrências de ouro filoneano, encaixado nas 
supracrustais do Grupo Cachoeirinha e a ocorrência 
de Fe-Ti, associada a anfibolitos encaixados 
nos metassedimentos do Complexo Barro. Em 
termos de minerais de uso industrial os mármores 
calcíticos e a granada, associados respectivamente 
aos complexos Barro e Cabrobró, são as principais 
ocorrências. Ademais ocorrem lentes de talco 
associadas à sequência de rochas ultramáficas 
encontrada na Serra da Imburana. O grande volume 
de gnaisses e granitoides pré-cambrianos fornece 
uma diversa gama de litologias que podem ser 
utilizadas seja como agregados para construção civil 
seja para fins de revestimento e ornamentação.   A 
tabela com todas as ocorrências registradas se 
encontra no final do capítulo (tabela 5.3).

5.1 - MeTAIs NOBRes

5.1.1 – Ouro

O Garimpo do Sítio Chapéu corresponde a uma 
ocorrência de ouro filoneano localizada a norte de 
Parnamirim, nas proximidades do Açude do Chapéu. 
Atualmente o garimpo está abandonado. As rochas 
encaixantes são clorita-muscovita xistos do Grupo 

Cachoeirinha, próximo ao contato com o Complexo 
Parnamirim. Em alguns locais é possível distinguir 
o acamamento sedimentar, dado pela intercalação 
entre níveis mais pelíticos e siltícos. A xistosidade está 
bem desenvolvida e mostra direção leste-oeste com 
mergulhos de baixo ângulo para norte (Figura 5.1). 
Veios de quartzo com formas lenticulares alojaram-se 
paralelamente à foliação, entretanto esses veios são 
estéreis em relação ao minério. Os xistos apresentam 
variações na composição modal, tendo como 
minerais essenciais a muscovita (30-35%), quartzo 
(25-30%), plagioclásio (5-30%), clorita (1-10%) (Foto 
5.1). Acessórios e minerais de alteração comuns são 
carbonato (1-30%), turmalina, apatita, biotita, hematita, 
pirita e ouro (Foto 5.2). A presença de carbonato, pirita 
e ouro nas encaixantes indica o metassomatismo típico 
de depósitos de ouro filoneano. 

Os veios de quartzo hospedeiros do minério 
são discordantes da xistosidade e constituem corpos 
tabulares que comumente mostram ramificações 
(Figura 5.1). São veios subverticalizados que mostram 
mergulhos entre 60° e 90° e direção principal entre 
N80°E e E-W. Possuem espessuras que variam entre 5 e 
88 cm e comprimentos mínimos inferidos de até 50 m. 
são veios maciços e mostram boxworks parcialmente 
preenchidos por goethita e argilo-minerais. Esse 
preenchimento também ocorre associado a fraturas e 
brechas que cortam os veios (Figura 5.2). Esses agregados 
minerais são produto da alteração de sulfeto (ex. pirita), 
conforme observado em lâmina delgada. Isso sugere 
que pelo menos em parte os sulfetos e, provavelmente, 
o ouro estão relacionados à deformação frágil do veio. 
O quartzo também apresenta deformação indicada por 
fraturas, extinção ondulante, lamelas de deformação e 
mais raramente desenvolvem bandas de deformação, 

5 ― RECURSOS MINERAIS

Foto 5.1 - Xisto encaixante do minério é composto essen-
cialmente por plagioclásio (Pl), muscovita (Mus), clorita 
(Clo) e quartzo (Qz) e mostra foliação bem desenvolvida. 

Amostra RF-152b.

Foto 5.2 - Grãos de ouro (Au) no xisto encaixante. Amos-
tra RF-152b. 
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subgrãos e novos grãos. São comuns também fraturas e 
bordas de grãos com recristalização tipo bulging. Essas 
microestruturas sugerem que a deformação tenha 
ocorrido em faixas de temperatura entre 280° a 400°C 
(Stipp et al. 2002, Passchier & Trow 2005). 

As características mineralógicas, texturais e 
estruturais dos veios são muito semelhantes aquelas 
apresentadas pelos veios de quartzo associados a Au-
Ag e galena em ocorrências no município de Serrita-PE, 
encaixados na mesma unidade (Beurlen et al. 1997). 
Em ambos os casos as encaixantes são sequências 
marinhas formadas por metarritmitos metamorfisadas 
na fácies xisto-verde. Os veios são posteriores à 
estruturação dúctil e ao pico metamórfico e possuem 
forte controle estrutural, sendo comumente afetados 
por uma deformação rúptil-dúctil/rúptil tardia. Essas 
características assemelham-se as dos depósitos 
designados como turbidite-hosted (Groves et al. 

1998) de ouro orogênico tipo mesotermal. Esses 
depósitos são comumente formados em complexos 
acrescionários, desenvolvidos em orógenos tipo 
cordilheirano e seus fluidos mineralizadores são 
predominantemente metamórficos. 

5.2 - MeTAIs FeRROsOs

5.2.1 - Ferro-titânio

Uma ocorrência de minério de Fe-Ti (RF-495) 
foi identificada na Folha Parnamirim. O afloramento 
ocorre na forma de blocos rolados e mais raramente 
em pequenos cortes de drenagem. A rocha 
hospedeira é um anfibolito da Suíte Vale das Pedras, 
encaixado nos metassedimentos do Complexo Barro. 
A exposição inviabiliza uma obtenção segura da 
espessura da lente de anfibolito, porém estimativas 

Figura 5.1 - Veio de quartzo associado ao minério (V) possui direção leste-oeste, exibe ramificações e é discordante da 
foliação metamórfica (S). Garimpo Açude do Chapéu, RF-152. 

Figura 5.2 - Veio de quartzo associado ao minério está fraturado e brechado. Notar no detalhe a fratura preenchida por 
goethita (Gt). Garimpo Açude do Chapéu, RF-152.
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baseadas na ocorrência de blocos e na atitude 
da foliação metamórfica sugerem uma espessura 
aproximada de 40 m. No mapa de campo magnético 
reduzido ao polo, a ocorrência forma uma anomalia 
magnética alongada segundo ENE-WSW (Figura 5.3). 

O anfibolito possui ora o predomínio da textura 
decussada (e.g. amostra RF-495) ora nematoblástica 
(e.g. amostra RF-495b), o que indica a heterogeneidade 
da deformação na lente (Fotos 5.3 e 5.4). A rocha é 
composta essencialmente por actinolita (90%), ilmenita 
(6%), clorita (3%) e contém magnetita martitizada (1%) 

como acessório. A ilmenita ocorre em grãos anédricos 
de granulação fina a média (máx. 1,5 mm) e por vezes é 
substituída por hematita nas fraturas (Foto 5.4). A rocha 
minério apresenta granulação fina a média e textura 
granoblástica. Em amostra de mão a rocha mostra 
uma foliação incipiente e é levemente magnética. A 
contagem de 200 pontos em uma amostra indicou uma 
composição de 42% de ilmenita, 37% de hematita e 
21% de buracos. Os buracos podem representar tanto 
silicatos quanto fragmentos do minério arrancados 
durante a confecção da lâmina.

Figura 5.3 - Mapa de campo magnético reduzido ao polo. A ocorrência RF-495 define uma anomalia magnética alon-
gada segundo a direção ENE-WSW. Estão ainda indicados na figura o local do afloramento e a atitude e o mergulho da 

foliação dos anfibolitos.  

Foto 5.3 - Anfibolito composto por actinolita (Anf) e ilme-
nita (Ilm) apresenta textura decussada. Luz polarizada 

plana, amostra RF-495. 

Foto 5.4 - Ilmenita (Ilm) alinhada segundo a foliação 
mostra fraturas substituídas por hematita (Hem). Luz re-
fletida e nicóis parcialmente cruzados. Amostra RF-495b. 
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A ilmenita está presente tanto em agregados 
granulares quanto em lamelas. No primeiro caso, os 
grãos são hipidiomórficos a xenomórficos e mostram 
granulação fina a média (Foto 5.5). A granulação 
média varia entre 70 e 150 µm, porém ocorrem grãos 
com até 1,4 mm. Os cristais menores têm contatos 
poligonais, enquanto os maiores podem apresentar 
macla e exibem inclusões de martita, hematita (Foto 
5.6) e mais raramente magnetita e pirrotita. Em ambos 
os casos os grãos de ilmenita estão envoltos total ou 
parcialmente por hematita. A ilmenita lamelar está 
inclusa na hematita e suas lamelas possuem textura 
trellis e mostram comprimentos e espessuras médias 
de 180 µm e 7 µm, respectivamente (Foto 5.7). 

A hematita ocorre na forma de um agregado 
de grãos que é caracterizado pela textura trellis 
(Foto 5.7). Esse agregado exibe inclusões de ilmenita 
lamelar tipo trellis. Essas texturas indicam que a 

hematita formou-se a partir da martitização das 
magnetitas. A hematita também ocorre também sob 
a forma de grãos aciculares inclusos na ilmenita, ora 
associados com a magnetita (Foto 5.5). A magnetita 
foi totalmente martitizada, preservando-se apenas 
poucos grãos lamelares no interior da ilmenita. Mesmo 
nessas inclusões é possível observar sua martitização 
parcial (Foto 5.8). Essas lamelas possuem espessuras 
entre 4 e 20 µm e comprimentos médios de 100 µm 
e apresentam uma orientação cristalográfica bem 
definida. A ocorrência dessas lamelas desfavorece o 
processo de beneficiamento do minério.  De maneira 
geral, a presença de porcentagens significativas de 
ilmenita no anfibolito poderia indicar um contato 
transicional do tipo minério maciço/disseminado/
hospedeira, porém são necessários trabalhos de 
detalhe para traçar a morfologia real do corpo do 
minério dentro da lente hospedeira. 

Foto 5.5 - Agregados de ilmenita (Ilm) envolto por hema-
tita (Hem). Luz refletida, amostra RF-495a.

Foto 5.7 - Inclusões granulares e lamelares de ilmeni-
ta (Ilm) em hematita (Hem). No detalhe as lamelas de 
ilmenita mostram textura trellis. Luz refletida, amostra 

RF-495a.

Foto 5.6 - Inclusões lamelares de martita (mar) em ilmeni-
ta (Ilm). No detalhe martitização com textura trellis. Luz 

refletida, amostra RF-495a.

Foto 5.8 - Hematita apresenta textura trellis típica de 
formação a partir de magnetita. Luz refletida e polariza-

dores cruzados, amostra RF-495a.
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5.3 - ROChAs e MINeRAIs INDUsTRIAIs

5.3.1 – Mármore

Foram identificadas doze ocorrências de mármore 
na Folha Parnamirim, sendo que oito estão inseridas no 
Complexo Barro, três no Complexo Cabrobró e uma no 
Complexo Lagoa das Contendas. O mármore inserido no 
Complexo Barro ocorre sob a forma de lentes e distribui-
se ao longo de toda a unidade. Os tamanhos inferidos 
para as lentes chegam a 150 m de espessura e 400 m 
de comprimento (RF-472). Na porção setentrional da 
folha o recurso chegou a ser explorado em garimpos, 
os quais atualmente estão abandonados. O mármore 
possui bandamento metamórfico com espessura 
milimétrica a centimétrica, o qual normalmente mostra 
mergulhos em torno de 30° (Foto 5.9). O bandamento 
metamórfico ocasionalmente mostra dobras isoclinais 
(ex.: RF-29 e 29c) e também foi afetado pela fase de 
dobramento N-S (ex.: RF-247b). As lentes dos pontos 
RF-225 e RF-475 são proximais à Zona de Cisalhamento 
Parnamirim, se encontrando paralelizadas a essa 
estrutura e exibindo ângulos de mergulho acima de 70°. 
Petrograficamente os mármores apresentam coloração 
cinza e granulação média (Foto 5.10), sendo compostos 
por carbonatos e finos grãos de muscovita em teores 
abaixo de 5%. Vênulas e fraturas com oxidação mostram 
distribuição heterogênea nas lentes (ex.: RF-247b). As 
vênulas são compostas por proporções variáveis de 
quartzo, muscovita e carbonato. 

A lente de mármore do ponto RF-488 está 
inserida no Complexo Lagoa das Contendas e aflora 
às margens da PE-555. A rocha possui coloração cinza, 
granulação fina e bandamento bem desenvolvido 
e é composta essencialmente por carbonatos. O 
bandamento mostra mergulho subvertical. Esta lente 
é a única ocorrência mineral registrada no Complexo 
Lagoa das Contendas na área da folha Parnamirim. 
Os mármores associados ao Complexo Cabrobró 
afloram na forma de pequenos matacões (pontos RF-
551 e RF-574) e blocos rolados (ponto RF-409) e são 
bastante restritos se comparados aos do Complexo 
Barro. Seu bandamento metamórfico é mais sutil 
e são compostos essencialmente por carbonato e 
flogopita, esta com teores variando de 5 a 10%. Isso 
indica que sua formação ocorreu em temperaturas 
maiores que os mármores das demais unidades 
mapeadas na área. Quanto à composição química 
dos mármores foram analisadas cinco amostras por 
fluorescência de raios-X no LAMIN-CPRM, conforme 
apresentado na tabela 5.1. Dentre essas amostras de 
mármores, quatro estão hospedadas no Complexo 
Barro e uma amostra no Complexo Lagoa das 
Contendas. Todas as amostras do Complexo Barro 
classificam-se como calcário calcítico segundo o 
critério de Pettijohn (1957), ou seja, MgO<1,1%. 
A amostra pertencente ao Complexo Lagoa das 
Contendas classifica-se como calcário magnesiano, 
com teor ligeiramente mais elevado de MgO. 

Embora o número de amostras seja pequeno, os 
dados mostram uma homogeneidade composicional 
entre os mármores do Complexo Barro. Em geral as 
amostras apresentaram elevados conteúdos de CaO 
(>50%) e baixos conteúdos de SiO2 (<3%) e MgO 
(<1%). A perda ao fogo manteve-se em torno de 40% 
e os teores de al2o3 e fe2o3 são, em geral, inferiores 
a 1%. Essas características atendem a especificações 
químicas para aplicação em diversos segmentos da 
indústria, tais como siderurgia, fabricação de cimentos 
tipo Portland, entre outros (Correia et al. 2005).

AMOSTRA RF-29 RF-96 RF-225 RF-472 RF-488*

CaO 54,05 54,48 55,16 55,38 52,65

MgO 0,26 0,4 0,28 0,35 1,37

SiO2 2,77 2,96 1,42 0,9 2,17

Al2O3 0,76 0,78 0,41 0,22 0,41

Fe2O3 1,02 0,23 0,61 0,08 0,2

Na2O 0,07 0,1 0,05 0,04 0,05

K2O 0,18 0,15 0,11 0,08 0,16

MnO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

P2O5 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03

TiO2 0,05 0,06 0,02 0,03 0,04

PF 41,5 41,5 42,6 42,7 42,4

Total 100,69 100,7 100,7 99,81 99,49

Tabela 5.1 - Análises químicas (óxidos e perda ao fogo) 
de mármores da Folha Parnamirim. As amostras foram 

analisadas no Laboratório de Análises Minerais – LAMIN-
-CPRM. (*) Amostra inserida no Complexo Lagoa das 

Contendas. 

Foto 5.9 - Aspecto das ocorrências de mármore do 
Complexo Barro. Ponto RF-029. Presença de bandamento 
metamórfico desenvolvido e dobras isoclinais. Notar veio 

quartzo-feldspático (seta) plano-paralelo à superfície 
axial da dobra. 
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5.3.2 – granada

A granada constitui um importante abrasivo 
utilizado na indústria. No presente trabalho foi 
identificado um garimpo inativo desse bem mineral, 
enquanto outros cinco pontos foram selecionados para 
representar áreas potenciais. O antigo garimpo (RF-425) 
está localizado em uma lente de granada-biotita xisto 
do Complexo Cabrobó, a sul do Açude Entremontes 
(Parnamirim). Essa lente possui destaque topográfico 
e está inserida no Ortognaisse Entremontes. As cavas 
foram empreendidas em meia encosta e chegam até 
5 m de profundidade (Foto 5.11). A principal litologia 
constitui um regolito formado essencialmente por 
granada e biotita/vermiculita intercalado com níveis 
puros de biotitito (Foto 5.12). A explotação das 
granadas é simples visto que o regolito é facilmente 
desagregável. Esses minerais são centimétricos e em 
geral fraturados, o que inviabiliza sua utilização para 
fins gemológicos. Os pontos selecionados para áreas 
potenciais estão inseridos no Complexo Barro, porção 
sul da folha. Essas ocorrências situam-se em áreas 
dissecadas topograficamente, normalmente próximas 
a leitos de riachos, e afloram sob a forma de grandes 
blocos e/ou lagedos (Foto 5.13). 

Durante os trabalhos não foi possível localizar 
áreas de regolito similares ao ponto RF-425. A litologia 
hospedeira das granadas são granada-mica xistos ricos 
em mobilizados quartzosos. O padrão estético dessa 
rocha permite também sua utilização para fins de 
revestimento (vide rochas ornamentais). As granadas 
possuem tamanhos centimétricos e são, via de regra, 
poiquiloblásticas e fraturadas (Foto 5.14).

5.3.3 – Argila

Apenas um garimpo de argila foi registrado 
na Folha Parnamirim, no ponto RF-199, poucos 
quilômetros a sul da cidade de Parnamirim. A extração 
é empreendida em sedimentos aluvionares do Riacho 
Brígida. A extração é manual e a matéria-prima é 

utilizada para produção de tijolos maciços no mesmo 
local (Fotos 5.15 e 5.16). Os sedimentos compõem-
se de pacotes argilosos de coloração marrom escura 
com intercalações de níveis sílticos de tonalidades 
avermelhadas (Foto 5.16). 

Foto 5.10 - Amostra de nível homogêneo de mármore que 
exibe cor cinza. Ponto RF-029, 2 km a norte de Quixaba, 

Parnamirim-PE. 

Foto 5.11 - Cava do garimpo de granada a sul do Açude 
Entremontes, Parnamirim-PE. Ponto RF-425. 

Foto 5.12 - Regolito composto por biotita e granada. As 
granadas (Gr) possuem tamanhos centimétricos e mos-

tram fraturas. Ponto RF-425.

Foto 5.13 - Aspecto de afloramento dos granada mica xis-
to do Complexo Barro. Afloramento às margens do riacho 

da Volta, RF-066.
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5.3.4 – Talco

Na Folha Parnamirim foi identificado uma 
ocorrência de talco, a qual está inserida no Complexo 
Cabrobró. O talco xisto aparece em lentes intercaladas 
a uma sequência formada por tremolititos, 
serpentinitos, xistos ultramáficos e subordinadamente 
muscovita quartzitos e xistos arcoseanos. A carapaça 
de laterização dessa sequência induziu a formação 
de um alto topográfico com aproximadamente 2 
km2 de área, conhecido regionalmente como Serra 
da Imburana (Foto 5.17). As amostras coletadas 
de talco xisto variam sua composição modal de 
85 a 95% de talco, 0 a 10% de quartzo e 5% de 
minerais opacos. O talco apresenta granulação fina 
e possui textura lepidoblástica (Foto 5.18). Minerais 
opacos normalmente ocorrem em porfiroclastos de 
granulação média a grossa (Foto 5.19). 

5.4 - MATeRIAIs De UsO NA CONsTRUÇÃO CIvIl 

5.4.1 - Rocha ornamental

Foram identificadas oito litologias com 
potencial para aplicação como rocha ornamentação, 
conforme apresentado na tabela 23. Todas essas 

Foto 5.14 - Granadas fraturadas possuem tamanho mé-
dio de 1 centímetro. Granada mica-xisto, RF-066.

Foto 5.15 - Explotação de argila em sedimentos aluvio-
nares do Riacho Brígida em Parnamirim, ponto RF-199. 
A matéria-prima é utilizada para fabricação de tijolos 

maciços. Foto 5.17 - Visão panorâmica da Serra da Imburana, 
Orocó-PE. O alto topográfico foi sustentado pela carapa-

ça de laterização de litologias ultramáficas.

Foto 5.16 - Intercalação de níveis mais ricos em fração 
argila de coloração escura e níveis com predomínio de 

fração silte com tons avermelhados a amarelados. Ponto 
RF-199.

Foto 5.18 - Grãos de talco (tc) mostram textura lepido-
blástica e granulação fina. Amostra RF-613D.  Serra da 

Umburana, Orocó. 
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ocorrências foram denominadas de granito segundo 
a terminologia comercial. Esses granitos foram 
classificados segundo ABIROCHAS (2011) em 
materiais comuns (cinza e rosado) e clássicos (marrom 
escuro e preto), de acordo com seu padrão cromático 
(Tabela 5.2). Ademais o termo movimentado refere-
se ao material cuja trama possui uma anisotropia 
destacada e o termo homogêneo é utilizado para 
rochas isotrópicas. 

As ocorrências presentes no Complexo Barro 
e Cabrobó são representadas respectivamente pelos 
pontos RF-77 e RF-505. No caso das exposições do 
Complexo Barro predominam lajedos rasteiros, 
com alturas máximas de decímetros e que 
possuem em média 100 m2 de área (Foto 5.20). 
Em geral mostram baixa densidade de fraturas. A 
rocha compreende mica xistos migmatizados com 
porfiroblastos de granada. Possui xistosidade e 
bandamento metamórfico, o último desenvolvido 
pelas intercalações de mobilizados de quartzo. O 
bandamento e a xistosidade apresentam padrões 
anastomosados, normalmente exibindo dobras 
isoclinais, o que confere ao material um belo padrão 
movimentado (fotos 5.22 e 5.23). Sob o ponto de vista 
petrográfico esse material possui uma coloração cinza 
escuro e é pontilhada de vermelho por porfiroblastos 
centimétricos de granada. Mineralogicamente é 
composto por quartzo (30%), biotita e/ou muscovita 
(30%), plagioclásio (15-30%), granada (10%), minerais 
varietais (0-15%) como andaluzita, cianita, turmalina 
e acessórios (< 1%, titanita, epidoto e opacos).  As 
rochas do Complexo Cabrobó afloram na forma de 
matacões (Foto 5.20 e 5.21) e em menor grau na 
forma de lajedos rasteiros. São petrograficamente 
e estruturalmente similares às rochas do Complexo 
Barro, porém apresentam maior densidade de 
fraturas e mobilizados pegmatóides (rosados). Por 
apresentarem afloramentos menos fraturados e mais 

Foto 5.19 - Porfiroclastos de opacos mostram granulação 
média a grossa e estão inseridos em uma matriz compos-

ta essencialmente por talco. Amostra RF-613D.

Litologia Unidade Afloramento Classificações de Mercado Ponto

Mica xisto porfiroblástico,   por vezes 
migmatizado. Complexo Barro Pequenos lajedos. Comum. Movimentado. rf-077

Mica xisto porfiroblástico,   por vezes 
migmatizado. Complexo Cabrobó Matacões e pequenos 

lajedos. Comum. Movimentado. rf-505

Augen Gnaisse, tonalitos e granodioritos Suíte Fragmento 
icaiçara

Maciço ou lajedos 
rasteiros. Comum. Movimentado. RF-159, RF-

497

Ortognaisse por vezes migmatítico, com 
mobilizados de coloração rosada.

Ortognaisse tipo 
Fulgêncio

Maciço aflorante e 
lajedos. Comum. Movimentado. RF-468

Quartzo diorito Suíte Intrusiva Máfica 
a Intermediária

Calhaus e matacões 
rolados. Clássico. Homogêneo. RF-398, RF-

485, RF-487

Tabela 5.2 - Quadro resumo das litologias sugeridas para utilização como rochas ornamentais. 

Foto 5.20 - Aspecto dos afloramentos dos granada mica 
xistos do Complexo Barro. Predominam lajedos como 
o encontrado a sudoeste do Povoado de Icaiçara em 

Parnamirim-PE. Ponto RF-077.

Foto 5.21 - Aspecto dos afloramentos dos granada-mica 
xisto/migmatitos do Complexo Cabrobó. Predominam 
matacões como o encontrado a oeste do Povoado de 

Veneza em Parnamirim-PE. Ponto RF-505.
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com tonalidades róseas e em placas polidas destaca-
se seu aspecto mosqueado (Foto 5.27). 

A ocorrência do ponto RF-159 (Foto 5.25) 
corresponde a uma antiga área de retirada de blocos 
para estrada, porém no local o maciço possui elevada 
densidade de fraturas. Esse ponto diferencia-se 
do anterior por apresentar porfiroclastos com 
granulação relativamente mais fina e exibir uma 
menor diversidade litológica. A estrutura milonítica 
também é menos proeminente, embora ainda 
persista um aspecto movimentado na trama (Foto 
5.28). A rocha mostra uma coloração rósea (Fotos 
5.28 e 5.29) e possui composição modal média de 
microclina (35%), quartzo (30%), plagioclásio (20%), 
biotita (5%), allanita (5%), anfibólio (5%), acessórios 
e opacos. 

Foto 5.22 - Aspecto petrográfico dos granada mica xistos 
pertencentes ao Complexo Barro. Aspecto movimentado 
formado por vênulas de quartzo. O destaque refere-se à 

foto 86. Ponto RF-077.

Foto 5.23 - Placa polida e envernizada de amotra do pon-
to RF-077 apresentando aspecto movimentado devido às 

vênulas de quartzo.

abundantes, as rochas do Complexo Barro possuem 
maior potencial para uso ornamental.

Duas ocorrências cadastradas são 
pertencentes à Suíte Granodiorítica do Fragmento 
Icaiçara (RF-159, RF-497). Essas litologias ocorrem 
normalmente em lagedos ou em grandes exposições 
do maciço, muitas vezes com destaque topográfico, 
como exemplo o ponto RF-497 no Serrote do 
Capado (Foto 5.24). A litologia de destaque para 
ornamentação corresponde a augen gnaisses, cuja 
granulação da matriz varia de média a grossa. Na 
ocorrência RF-497, os porfiroclastos de microclina 
chegam a 6 cm de comprimento (Fotos 5.26 e 5.27) e 
sua porcentagem varia em um mesmo afloramento, 
por vezes ocasionando a gradação para uma fácies 
de granulação média. É comum também a presença 
de enclaves máficos e níveis dioríticos. A rocha 
está milonitizada, o que lhe confere um aspecto 
movimentado (Foto 5.26). Em fraturas e superfícies 
irregulares a rocha possui coloração cinza clara, ora 

Foto 5.24 - Aspecto de afloramento dos augen-gnaisses 
graníticos cinzas da Suíte Icaiçara. Ponto RF-497, no 

Serrote do Capado em Parnamirim-PE. Extensos lajedos 
pouco fraturados em topo de serrotes.

Foto 5.25 - Aspecto de afloramento dos augens-gnaisses 
sienograníticos rosados da Suíte Icaiçara. Ponto RF-159 a 
norte de Parnamirim-PE. Lajedos de menores dimensões 

geralmente fraturados.
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mesocrática da rocha apresenta uma coloração cinza 
(Fotos 5.30 e 5.31) enquanto os mobilizados félsicos 
mostram tonalidades rosadas. O padrão formado pelo 
bandamento composicional confere a rocha um padrão 
movimentado.  

Foto 5.26 - Aspecto textural do augen-gnaisse do Ponto 
RF-497.

Foto 5.27 - Placa polida e envernizada de amostra de 
augen-gnaisse do ponto RF-497. Apresentando caracterís-

tica coloração cinza.

Foto 5.29 - Placa polida e envernizada de amostra de 
gnaisses porfiroclástico do ponto RF-159. Apresentando 

coloração rosa-avermelhada.

Foto 5.31 - Placa polida e envernizada do nível mesocráti-
co do biotita gnaisse. Amostra RF-468.

Foto 5.30 - Aspecto textural mostra mobilizados quartzo-
-feldspáticos de coloração rosada intercalados ao banda-
mento metamórfico. Ponto RF-468 em agrovila do Projeto 

Fulgêncio em Santa Maria da Boa Vista-PE.

Foto 5.28 - Aspecto textural do gnaisse do Ponto RF-159. 
Em pedreira abandonada a norte de Parnamirim.

A ocorrência do ponto RF-468 está inserida 
na unidade Ortognaisse tipo Fulgêncio no Domínio 
Pernambuco-Alagoas. No local o maciço possui uma 
ampla área de exposição, porém sem destaque 
topográfico. A litologia principal constitui-se em biotita 
gnaisse de granulação média, localmente porfiroclástico. 
A rocha possui bandamento composicional desenvolvido 
pela intercalação do bandamento gnáissico com 
mobilizados quartzo-feldspáticos (Foto 5.30).  A porção 
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Três ocorrências cadastradas de quartzo dioritos 
estão associadas à Suíte Intrusiva Intermediária (RF-398, 
RF-485 e RF-487). Essas rochas ocorrem sob a forma 
de calhaus e matacões dispersos pela superfície (Fotos 
5.32 e 5.33).  A rocha possui granulação média e mostra 
aspecto homogêneo. As amostras têm coloração que 
variam entre tonalidades de marrom escuro (Fotos 5.34 e 
5.35).  A composição mineralógica representativa dessas 
rochas é dada por plagioclásio (40%), piroxênios (20%), 
anfibólio (15%), biotita (10%), quartzo (10%), K-feldspato 
(5%) e acessórios (apatita e opacos). 

5.4.2 – Brita

Embora esse agregado seja amplamente 
utilizado na construção civil, foi identificado apenas 
um local de explotação em atividade na Folha 
Parnamirim, no ponto RF-596 e mais duas pedreiras 
desativadas, nos pontos RF-052 e RF-169. Todas 
estas ocorrências estão localizadas próximas ao 
município de Parnamirim. A única pedreira em 
atividade durante os trabalhos de campo na folha 
Parnamirim tem sua atividade condicionada à 

construção da ferrovia Transnordestina, cujo trajeto 
na região passa a sul da cidade de Parnamirim. A 
planta de beneficiamento (Foto 5.36) se encontra 
a leste do Sítio Cavalaria, a poucos quilômetros da 
linha da ferrovia. A rocha explorada como brita é um 
granito equigranular médio pertencente ao Plúton 
Parnamirim, o qual possui cor cinza clara e baixo teor 
de máficos (Foto 5.37). 

A pedreira do ponto RF-052 está localizada às 
margens da BR-232 (Foto 5.38). A principal litologia 
é um gnaisse monzogranito de granulação média. 
A rocha possui foliação metamórfica desenvolvida 
por biotita e clorita e está localmente cataclasada. 
A pedreira do ponto RF-169 (Foto 5.39) está situada 
aproximadamente 10 km a norte de Parnamirim, 
próximo ao Açude do Chapéu. É possível que este 
local seja uma antiga área de empréstimo utilizada 
durante a construção do açude, visto o porte da 
pedreira e a distância em relação aos centros 
urbanos. A litologia predominante no local é biotita 
augen gnaisse. A rocha possui porfiroclastos de até 5 
cm e matriz como granulação fina (<0,8 mm). 

Foto 5.32 - Afloramentos em matacões de quartzo gabro 
associados à Suite Intrusiva Intermediária. Ponto RF-485. 

Fazenda Aroeira em Parnamirim-PE.

Foto 5.33 - Detalhe dos matacões de quartzo diorito da 
Suíte Intermediária. Ponto RF-485. 

Foto 5.34 - Aspecto homogêneo de um quartzo gabro da 
Suíte Intrusiva Intermediária. Ponto RF-485.  

Foto 5.35 - Placa polida e envernizada do quartzo gabro. 
Amostra RF-485B.
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PE (RF-203) e no extremo sul da folha, próximo as 
comunidades do Projeto de Irrigação Fulgêncio 
(RF-289). Em ambos os casos, trata-se de 
empreendimentos de pequeno porte, cujas lavras 
são manuais e possuem caráter intermitente (Fotos 
5.40 e 5.41). O garimpo do ponto RF-203 foi realizado 
em biotita granitos do Plúton Parnamirim. A rocha 
possui coloração cinza claro, granulação média e 
trama isotrópica. Heterogeneidades como veios e 
diques de pegmatito são pouco abundantes. No 
garimpo do ponto RF-289 as pedras de calçamentos 
foram feitas a partir de ortognaisses migmatíticos do 
Ortognaisse Fulgêncio. A rocha possui bandamento 
gnáissico definido pela presença de mobilizados 
félsicos e apresenta coloração cinza clara. A trama 
da rocha apresenta um belo padrão estético e pode 
também ser utilizada para fins de ornamentação. 

Foto 5.36 - Panorama geral da planta de beneficiamento 
de pedreira de brita a sul de Parnamirim, no Sítio Cavala-

ria, ponto RF-596.

Foto 5.39 - Pedreira de pequeno porte próxima ao Açude 
do Chapéu (RF-169). A principal litologia é um biotita 

augen gnaisse.

Foto 5.37 - Detalhe de granito explorado como brita na 
pedreira no ponto RF-596, a sul da cidade de Parnamirim.

Foto 5.38 - Vista geral da pedreira às margens da BR-232, 
ponto RF-052. A rocha explorada se trata de um gnaisse 

monzongranítico cinza médio.

5.4.3 - pedras para pavimentação (pedras de talhe, 
meio fio e calçada)

A produção de pedras para pavimentação foi 
registrada em dois locais da Folha Parnamirim. Os 
garimpos localizam-se 7 km a sul de Parnamirim-

Foto 5.40 - Garimpo de pedras para calçamento em 
biotita granito do Plúton Parnamirim, ponto RF-203.  A 

explotação dos blocos é manual e intermitente.
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Foto 5.41 - Biotita ortognaisse migmatítico utilizado para confecção de pedras de calçamento. Garimpo Projeto Fulgên-
cio, em Santa Maria da Boa Vista, ponto RF-289.
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6.1 - geNeRAlIDADes

A coleta de amostras do Levantamento 
Geoquímico da Folha Parnamirim foi realizada em quatro 
etapas de campo, de vinte dias cada, por duas equipes, 
compostas pelos Técnicos em Geociências: Erval Manoel 
Linden e Carlos Alberto de Góis Andrade, e Ambrósio 
Dantas Ferreira e Francisco das Chagas Pereira. Foram 
coletadas 390 amostras de sedimento de corrente, 
incluindo duplicatas, e 80 amostras de concentrado de 
bateia, em 364 estações de amostragem.

Todas as informações de campo foram 
registradas em formulários próprios (Ficha de 
campo) para posterior digitalização e arquivamento. 
Essas informações, juntamente com os resultados 
analíticos, estão disponíveis na base de dados 
geoquímicos da CPRM no GEOBANK. Os resultados 
analíticos produzidos estão disponibilizados na íntegra 
neste relatório, de forma a poderem ser retomados e 
reinterpretados.

6.2 - seDIMeNTOs De CORReNTe

6.2.1 - Metodologia

A distribuição das estações de amostragem 
obedeceu aos critérios determinados pela metodologia 
de mapeamento geoquímico dos levantamentos 
geológicos regionais da CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil. Essa metodologia estabelece que para um 
levantamento na escala 1:100.000 a densidade de 
amostragem deve ser de 01 amostra para cada 10-
20km2. A localização das estações de amostragem está 
representada na Figura 6.1.

Os mapas de serviço foram previamente 
elaborados e a localização das estações de 
amostragem tiveram com critério principal a maior 
representatividade possível da área. As amostras 
de sedimento de corrente foram coletadas 
preferencialmente em bacias de drenagem 
de segunda ordem, enquanto as amostras de 
concentrado de bateia foram coletadas em bacias de 
ordem superior. Convém ressaltar que nas estações 
onde foram coletadas amostras de concentrado 
de bateia, também foram coletadas amostras 
de sedimento de corrente. Em 26 estações de 
amostragem, aleatoriamente distribuídas, foram 
coletadas duplicatas de campo das amostras de 
sedimento de corrente, para teste de variância. 

Para a coleta das amostras utilizou-se material 
plástico. As amostras de cada estação foram compostas 
de 5 a 10 porções, coletadas numa distância máxima de 
50 metros, em trechos retilíneos do canal ativo do rio. 
Em laboratório, depois de secadas a 60°C e peneiradas a 
80 mesh, as amostras foram pulverizadas e as alíquotas 
digeridas com água régia (0,5 g de amostra em 3 ml de 

2-2-2 hcl-hno3-h2O a 95°C por uma hora). Depois de 
diluídas para 10 ml, as amostras foram analisadas para 
53 elementos (Au, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, 
Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, 
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pd, Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, 
Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) por ICP-AES e ICP-MS, 
pela ACME Analítica Laboratórios Ltda.

6.2.2 - Resultados

Os resultados das análises químicas realizadas 
nas amostras de sedimento de corrente foram tratados 
estatisticamente, e o limiar definido por MGxDG2 
(MG=média geométrica, DG=desvio padrão geométrico). 
Os valores dos principais estimadores estatísticos, para 
os 53 elementos analisados, estão relacionados na tabela 
6.1. O teste de variância revelou resultado negativo para 
os elementos Ce, Hf, Hg, La, Se, e Zr, enquanto que para 
os elementos B, Ge, In, Re, S, Sb, Ta, e Y, os cálculos foram 
prejudicados pelo alto número de valores abaixo do 
limite de detecção (Tabela 6.2).

O tratamento dos dados apresentou 105 
estações com anomalias de 01 ou vários elementos. 
As anomalias e as coordenadas das estações anômalas 
estão relacionadas na tabela 6.3 e as estações 
anômalas estão representadas em mapa na figura 6.2. 
As principais anomalias verificadas são de P, Ti, Cr, V, 
Bi, Be, Nb, Li, U, Th, La, Ce, Au, Ag e As. As anomalias 
de P concentram-se principalmente na porção 
nordeste da folha. Na área das bacias de drenagem 
afloram gnaisses diversos do Complexo Parnamirim, 
intrudidos por biotita augengnaisses calcialcalinos a 
alcalinos de composição granítica a granodiorítica da 
Suíte intrusiva do Fragmento Icaiçara (Figura 6.3)

As anomalias de Cr aparecem principalmente 
na porção sudeste da área, onde afloram rochas do 
Complexo Cabrobó, o qual constitui uma sequência 
de gnaisses e xistos diversos, intercalados com 
quartizitos, mármores, rochas calcossilicáticas e uma 
sequência máfica/ultramáfica. Esta última pode ser 
a fonte para as anomalias de Cr. As anomalias de Ti 
e V estão bastante dispersas na porção centro-sul da 
folha o que dificulta a sua associação com alguma 
litologia específica (Figura 6.4). 

As anomalias de Bi estão concentradas na porção 
sudeste da folha. Em algumas estações estas anomalias 
estão associadas a anomalias de Be ou Ba (Figura 6.5). 
Nas áreas das bacias de drenagem ocorrem rochas do 
Complexo Cabrobó, já mencionado acima. As anomalias 
de Nb e Li ocorrem na porção nordeste da folha, sobretudo 
onde aflora o plúton Parnamirim constituído de biotita 
granitos a granodioritos calcioalcalino de alto potássio 
de granulometria média. No gnaisse encaixante observa-
se a presença de diques pegmatíticos possivelmente 
associados ao plutonismo citado (Figura 6.5). 

6 ― GEOqUíMICA PROSPECTIvA
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Figura 6.1 - Mapa de localização das estações de amostragem de sedimento de corrente.
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Anomalias de U e Th são observadas quase 
que exclusivamente na porção centro-sul da folha, a 
sul do Lineamento Pernambuco. As anomalias estão 
dispersas e encontram-se eventualmente associadas 
a anomalias de La, Ce, Hf e outros terras raras (Figura 
6.6). Anomalias de Ag, muitas vezes associadas a 
anomalias de Au são encontradas principalmente 
na porção centro-sul da folha, a sul do Lineamento 

Pernambuco. Uma concentração maior de estações 
anômalas é observada no extremo sudeste da folha, 
onde afloram rochas do Complexo Cabrobó (gnaisses, 
quartzitos, calcossilicáticas e máfica/utramáficas). 
Por outro lado, anomalias de As são encontradas no 
extremo nordeste da folha, onde foram ocorrências 
de Au (Figura 6.7).
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Elemento

Limite
Inferior
de  
Detecção

< Limite
Detecção

Menor 
Valor

Maior
Valor

Média
Aritimétrica

Média
Geom.

Desvio
Aritimétrico

Desvio
Geométrico

Limiar 
(MGxDG2)

Ag - ppb 2 33 2 77 14,90435 10,37802 14,31354 2,312433 55,49
Al - % 0.01 14 0,14 3,24 0,883352 0,744313 0,528593 1,817404 2,46
As - ppm 0.1 142 0,1 8,4 0,693644 0,47588 0,77608 2,367737 2,67
Au - ppb 0.2 127 0,2 12,6 1,05259 0,716101 1,480251 2,166052 3,36
B - ppm 20 377 50 50 50 50 - - -
Ba - ppm 0.5 14 16,4 704,7 124,6481 100,8474 88,3523 1,932972 376,8
Be - ppm 0.1 22 0,1 1,9 0,517135 0,436786 0,301384 1,833355 1,47
Bi - ppm 0.02 72 0,02 0,74 0,07768 0,060588 0,069383 1,957485 0,23
Ca - % 0.01 14 0,02 1,53 0,173654 0,135011 0,154046 1,996956 0,54
Cd - ppm 0.01 92 0,01 0,23 0,037797 0,029478 0,03154 1,98533 0,12
Ce - ppm 0.1 14 11,9 223,6 52,28544 44,67977 32,30889 1,741195 135,46
Co - ppm 0.1 14 0,5 33,1 7,198077 5,766854 4,684547 2,021345 23,56
Cr - ppm 0.5 14 1 359,6 26,09258 17,34111 33,00013 2,483492 106,96
Cs - ppm 0.02 14 0,06 6,1 0,885934 0,604358 0,84351 2,476233 3,71
Cu - ppm 0.01 14 0,66 54,82 11,16566 8,366574 8,236083 2,263201 42,85
Fe - % 0.01 14 0,17 5,05 1,453159 1,194727 0,879517 1,930128 4,45
Ga - ppm 0.1 14 0,6 11,1 3,45989 2,993983 1,875604 1,735724 9,02
Ge - ppm 0.1 325 0,1 0,2 0,120755 0,115472 0,040943 1,328162 0,2
Hf - ppm 0.02 163 0,02 0,51 0,076605 0,057022 0,074765 2,057459 0,24
Hg - ppb 5 202 5 23 9,051136 8,515934 3,469491 1,403508 16,77
In - ppm 0.02 318 0,02 0,06 0,0265 0,025398 0,008601 1,325432 0,04
K - % 0.01 14 0,02 1,03 0,219945 0,175041 0,158314 1,988219 0,69
La - ppm 0.5 14 4,9 109,8 24,31071 20,60326 15,68717 1,759367 63,77
Li - ppm 0.1 14 0,7 32,3 6,042033 4,737898 4,603319 2,015792 19,25
Mg - % 0.01 14 0,01 0,93 0,209313 0,154609 0,170913 2,240689 0,78
Mn - ppm 1 14 47 2998 311,1951 248,9644 259,1849 1,929281 926,68
Na - % 0.001 20 0,001 0,952 0,033209 0,012302 0,088735 3,585025 0,16
Nb - ppm 0.02 14 0,05 3,07 0,583599 0,458968 0,446992 2,010676 1,86
Ni - ppm 0.1 14 0,4 56,8 12,50962 8,634753 10,2019 2,58227 57,58
P - % 0.001 14 0,003 0,127 0,019956 0,015914 0,016074 1,922475 0,06
Pb - ppm 0.01 14 1,74 23,24 6,932363 6,307438 3,057123 1,558262 15,32
Rb - ppm 0.1 14 3,2 78,6 20,79011 17,45291 12,87089 1,823318 58,02
Re - ppb 1 306 1 5 1,819444 1,62331 0,939379 1,600714 4,16
S - % 0.02 340 0,02 0,14 0,037895 0,032256 0,02849 1,666156 0,09
Sb - ppm 0.02 267 0,02 0,21 0,065946 0,056917 0,036416 1,737894 0,17
Sc - ppm 0.1 14 0,2 9,7 2,628022 2,22328 1,511111 1,830145 7,45
Se - ppm 0.1 119 0,1 1,5 0,304633 0,261108 0,179085 1,754686 0,8
Sn - ppm 0.1 18 0,1 11,4 0,641111 0,488073 0,717531 2,046359 2,04
Sr - ppm 0.5 14 2,8 190,2 20,49725 15,26071 21,7263 2,051662 64,24
Ta - ppm 0.05 378 0 0 - - - - -
Te - ppm 0.02 310 0,02 0,08 0,028824 0,027057 0,011658 1,406013 0,05
Th - ppm 0.1 14 0,8 55,5 6,626374 4,839379 6,525159 2,149808 22,37
Ti - % 0.001 14 0,006 0,22 0,042398 0,033067 0,033588 2,008584 0,13
Tl - ppm 0.02 14 0,03 0,51 0,152363 0,130053 0,088358 1,773094 0,41
U - ppm 0.1 15 0,1 7,9 0,741047 0,572846 0,706557 1,972868 2,23
V - ppm 2 16 3 122 24,8674 19,79658 17,39755 2,019736 80,76
W - ppm 0.1 364 0,2 2,9 1,307143 0,841325 1,073072 2,912385 7,14
Y - ppm 0.01 14 0,94 41,99 8,984093 7,655531 5,242029 1,790748 24,55
Zn - ppm 0.1 14 3,5 87,7 21,48956 18,02308 13,44718 1,822176 59,84
Zr - ppm 0.1 14 0,1 24,7 2,086813 1,20288 2,843279 2,744932 9,06

Tabela 6.1 - Parâmetros estatísticos para os 53 elementos analisados
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Tabela 6.2 - Variância e t-student para os 53 elementos quantificados.

Elemento N1=N2 X1 X2 N1*(S1)2 N2*(S2)2 N1+N2-2 RÔ t
T
(0,95) Índice

Hipótese
Nula

Ag - ppb 20 7,24 6,20 575,54 382,55 38 4,38 0,99 1,67 0,99 aceito
Al - % 20 0,61 0,75 2,61 4,29 38 0,37 -1,51 1,67 1,51 aceito
As - ppm 20 0,43 0,36 1,95 1,08 38 0,25 1,12 1,67 1,12 aceito
Au - ppb 20 0,48 0,49 1,29 0,86 38 0,21 -0,20 1,67 0,20 aceito
B - ppm 20 - - - - 38 - - 1,67 - -
Ba - ppm 20 102,47 99,43 82491,80 50694,03 38 51,61 0,25 1,67 0,25 aceito
Be - ppm 20 0,52 0,60 1,54 4,80 38 0,36 -0,91 1,67 0,91 aceito
Bi - ppm 20 0,06 0,06 0,05 0,06 38 0,05 0,00 1,67 0,00 aceito
Ca - % 20 0,12 0,12 0,10 0,12 38 0,07 -0,28 1,67 0,28 aceito
Cd - ppm 20 0,03 0,02 0,02 0,00 38 0,02 1,43 1,67 1,43 aceito
Ce - ppm 20 34,53 44,52 3469,16 13615,17 38 18,48 -2,26 1,67 2,26 NÃO
Co - ppm 20 6,18 6,79 377,14 426,17 38 4,01 -0,64 1,67 0,64 aceito
Cr - ppm 20 17,76 21,62 6466,83 8941,07 38 17,55 -0,92 1,67 0,92 aceito
Cs - ppm 20 0,69 0,66 8,59 7,61 38 0,57 0,20 1,67 0,20 aceito
Cu - ppm 20 7,78 9,01 1201,80 1334,89 38 7,12 -0,72 1,67 0,72 aceito
Fe - % 20 0,95 1,17 6,68 15,73 38 0,67 -1,35 1,67 1,35 aceito
Ga - ppm 20 2,47 3,05 38,43 68,96 38 1,47 -1,67 1,67 1,67 aceito
Ge - ppm 20 0,10 0,10 - 0,00 38 - - 1,67 -! -
Hf - ppm 20 0,03 0,04 0,00 0,01 38 0,02 -1,80 1,67 1,80 NÃO
Hg - ppb 20 9,00 7,50 297,00 13,50 38 2,49 2,52 1,67 2,52 NÃO
In - ppm 20 0,02 0,03 - 0,00 38 - - 1,67 - -
K - % 20 0,16 0,16 0,38 0,33 38 0,12 0,18 1,67 0,18 aceito
La - ppm 20 16,71 20,44 958,78 2756,57 38 8,62 -1,81 1,67 1,81 NÃO
Li - ppm 20 4,36 4,71 277,20 299,60 38 3,40 -0,42 1,67 0,42 aceito
Mg - % 20 0,18 0,19 0,49 0,49 38 0,14 -0,22 1,67 0,22 aceito
Mn - ppm 20 276,20 263,80 1277073,28 695385,28 38 198,62 0,26 1,67 0,26 aceito
Na - % 20 0,01 0,01 0,00 0,00 38 0,00 -1,33 1,67 1,33 aceito
Nb - ppm 20 0,45 0,42 3,03 1,33 38 0,30 0,48 1,67 0,48 aceito
Ni - ppm 20 10,27 11,77 3792,85 4221,36 38 12,66 -0,50 1,67 0,50 aceito
P - % 20 0,02 0,02 0,01 0,01 38 0,02 -0,39 1,67 0,39 aceito
Pb - ppm 20 6,24 6,63 174,05 156,63 38 2,57 -0,64 1,67 0,64 aceito
Rb - ppm 20 15,67 15,25 1981,81 1476,43 38 8,32 0,21 1,67 0,21 aceito
Re - ppb 20 1,00 1,00 0,00 0,00 38 0,00 - 1,67 - -
S - % 20 0,02 - -! - 38 - - 1,67 - -
Sb - ppm 20 - - - - 38 - - 1,67 - -
Sc - ppm 20 2,16 2,43 30,05 43,66 38 1,21 -0,95 1,67 0,95 aceito
Se - ppm 20 0,20 0,32 0,15 0,41 38 0,11 -4,87 1,67 4,87 NÃO
Sn - ppm 20 0,36 0,43 0,89 1,30 38 0,21 -1,30 1,67 1,30 aceito
Sr - ppm 20 15,83 15,02 3363,98 1740,49 38 10,10 0,34 1,67 0,34 aceito
Ta - ppm 20 - - - - 38 - - 1,67 -! -
Te - ppm 20 0,03 0,03 0,00 0,00 38 0,01 0,00 1,67 0,00 aceito
Th - ppm 20 4,89 6,04 385,67 516,08 38 4,25 -1,13 1,67 1,13 aceito
Ti - % 20 0,03 0,03 0,01 0,01 38 0,02 -0,78 1,67 0,78 aceito
Tl - ppm 20 0,12 0,11 0,09 0,06 38 0,06 0,26 1,67 0,26 aceito
U - ppm 20 0,56 0,56 5,35 3,11 38 0,41 -0,02 1,67 0,02 aceito
V - ppm 20 21,80 27,15 4736,65 12946,57 38 18,81 -1,19 1,67 1,19 aceito
W - ppm 20 - - - - 38 - - 1,67 - --
Y - ppm 20 6,16 7,68 203,68 663,77 38 4,17 -1,53 1,67 1,53 aceito
Zn - ppm 20 16,27 16,72 1897,39 1394,57 38 8,11 -0,23 1,67 0,23 aceito
Zr - ppm 20 0,82 1,14 10,93 20,11 38 0,79 -1,70 1,67 1,70 NÃO



Programa Geologia do Brasil

118

Tabela 6.3 - Estações anômalas e respectivas anomalias.

Estação Coordenadas Anomalias
Long. Lat.

1 393738 9108081 Au, Pb, Sn
2 413769 9103660 p
3 394224 9089547 Cr, Nb,Rb,Ti, V
4 401164 9081789 V
5 398494 9079352 Rb
6 413413 9079076 ce
7 402459 9094255 hg
8 402936 9092296 K, Rb, Ti
9 391754 9074970 Au, Na

10 440397 9089446 u
11 410900 9078210 Cs, Li
12 413302 9077883 na
13 390997 9075034 ce
14 390981 9065830 Th
15 394888 9060583 p
16 421517 9067924 La, Th, U
17 427063 9065204 Be, La, U
18 418182 9086585 ca
19 418947 9087397 Ca, Sr
20 418978 9095358 Ba, Ca, Nb, Sr
21 420988 9113954 Cd, Mn, Te
22 422403 9111345 as
23 431234 9111207 Ag, P, Zn
24 437651 9111021 p
25 439125 9112465 as
26 440316 9108594 Cd, Li, Mg, Nb, Zn
27 440838 9107509 na
28 440476 9104184 Cd, Mg, Nb
29 441545 9100876 K, Li, Mg
30 431462 9101421 Nb
31 430216 9101652 Ag, Be, Ca, Cd, Hg, K, P, Rb, Se, Sr, Tl, Zn
32 425264 9107179 Cd, P
33 440420 9089235 Ba,P, Ti
34 425240 9086301 Bi, Cs, Ga, Li, P, Pb, Rb, Sc, Tl, Zn
35 432159 9083861 Mn
36 432843 9079942 Bi
37 428881 9080714 p
38 430149 9079859 Mn
39 440293 9077414 Mn
40 438605 9075098 Cs, U
41 438686 9073445 Ca, P
42 443652 9067335 Be
43 444737 9096670 Bi, Mn, Te, Tl
44 409686 9110667 cd
45 402274 9068852 Th
46 403877 9095899 Be, Nb
47 397865 9107422 Au, Hg
48 415718 9087186  u
49 393284 9108157 Hf, Ti, Zr
50 390344 9096356 al
51 392525 9083609  u
52 397397 9082337 Ce, La, Th, Tl
53 444709 9071876 Be, Bi, Ce, La, Sn, Y
54 392074 9076343 Hf, Ti, Zr
55 391798 9074643  Na, Nb, Y
56 402058 9068568  Zr
57 392502 9066124 Hf,  Zr
58 393841 9060594 Ag, Hf, Na, Zr
59 393877 9060758 Ag, Hf, Na, Sn, Zr
60 398242 9061036 Bi, Sr
61 411764 9067008 Ag, Al, Ga, Li, Pb, Sc, U
62 421541 9062218 Ce, Hg, La Th, U
63 417526 9061163 Th, U
64 416648 9061309 Th, U, Zn
65 416643 9060995 Th, U
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Tabela 6.3 - Estações anômalas e respectivas anomalias. (continuação)

Estação Coordenadas Anomalias

Long. Lat.

66 415315 9070388 Ag, Mn, U

67 412491 9073833 Ce, La, Mn, Th, U

68 418040 9073819 Ag, Al, Cs, Ga, Hg, K, Li, Mg, Rb, Sc, Ti, Tl, V, Zn

69 420236 9073920 Ag, Ca,Na, S, Sn, Sr, 

70 409145 9078526 Ag, Al, Cs, Ga, In, K, Li, Rb, Re, Sc, Ti, Tl, U, V, Zn

71 415568 9091027 Ce, La

72 417475 9086387 Ce, Hf, La, Th, U, Zr

73 415645 9087420 Na, S

74 409899 9088606 Ce, Hf, La, Th, Zr

75 416918 9097258 ti

76 412149 9111367 Sb, Zr

77 425324 9108949 Hf, Zr

78 432295 9107417 Hf, Se, Y, Zr

79 433840 9111451 Ca, K, Sr, Ti

80 435790 9110709 as

81 431386 9113958 Na, Tl

82 431244 9113732 Ca, Hf, Zr

83 437125 9108403 sr

84 440787 9113886 Ce, La, Nb, P, Sr

85 442406 9111898 Ca, Na, ,Nb, P, Sr

86 441362 9110056 Na, Sr

87 430498 9104524 As, Ba, Ca,Mg, Sr

88 439361 9096112 la

89 430292 9082397  Sr, Zr

90 426908 9086338 Cs, P, Ti

91 439661 9061320 Ag, Au, Ca, Cr

92 436872 9071560 Bi, Ti

93 437223 9071492 Au, Bi, Cr, Sn

94 435879 9074375 Au, Cr

95 435627 9074206 Bi, Cr

96 437416 9066951 Ag, Au, Cr, Cu, 

97 439374 9071855 Ag, Au, Ba, Bi, Cr

98 441128 9072862 Bi

99 441529 9072566 Bi, Cr

100 444877 9072711 cr

101 394949 9099068 Th

102 441845 9099154 sr

103 440683 9100780 P, Sr

104 436088 9060473 Al, Ba, Be, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, In,La, P, Sb,V

105 431107 9062290 Ag, As, Cd, Mn, P, S, Zn
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Figura 6.2 - Mapa de localização das estações com anomalias.
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Figura 6.3 - Mapa de localização das estações com anomalias de P.
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Figura 6.4 - Mapa de localização das estações com anomalias de Cr, Ti e V.
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Figura 6.5 - Mapa de localização das estações com anomalias de Bi, Be, Nb e Li.
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Figura 6.6 - Mapa de localização das estações com anomalias de U e Th.
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Figura 6.7 - Mapa de localização das estações com anomalias de Ag, Au e As.
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6.3 – CONCeNTRADO De BATeIA

6.3.1 - Metodologia

As amostras para concentrados de bateia 
foram coletadas nos chamados concentradores 
naturais (curvas, meandros, corredeiras, etc.). Os 
concentrados foram obtidos com a bateia ainda no 
campo. Em laboratório, as amostras foram secadas 
e os minerais separados por densidade, em líquido 
denso (bromofórmio). As frações com minerais de 
densidade abaixo de 2,97 foram descartadas. As 
frações com minerais de densidade superior a 2,97 
foram submetidos à separação magnética, utilizando-
se um separador FRANTZ. As frações obtidas seguiram 
para o estudo analítico através de lupa binocular e 
microscópio. A análise mineralométrica foi realizada 
pela SGS-Geosol Laboratórios Ltda. 

6.3.2 - Resultados

A análise mineralométrica de concentrado de 
bateia revelou a presença de minerais importantes 
do ponto de vista econômico em poucas amostras. 
A relação das estações e respectivos destaques 
mineralógicos estão na tabela 6.4 e as estações estão 
representadas no mapa da figura 6.2. Três amostras 
revelaram a presença de Espinélio, duas na porção 

central da folha e a terceira na porção nordeste. 
Uma amostra revelou a presença de Cromita e 
outra amostra à presença de Barita. Em nenhuma 
das estações observa-se uma relação direta entre a 
presença dos minerais e as anomalias geoquímicas.

6.4 – CONClUsões

O Levantamento Geoquímico da folha 
Parnamirim, embora não tenha levado a delimitação 
de áreas anômalas de nenhum elemento ou grupo 
de elementos, revelou duas áreas aparentemente 
potenciais do ponto de vista de recursos minerais. 
A mais importante delas situa-se na porção sudeste 
da folha, onde se encontra gnaisses, quartzitos, 
calcossilicáticas, mármores e rochas máfica/
ultramáficas, pertencentes ao Complexo Cabrobó. 
Nesta área encontram-se anomalias de Cr, Bi, Be, Au 
e Ag. A segunda situa-se na porção nordeste da folha, 
onde afloram rochas afloram gnaisses do Complexo 
Parnamirim e biotita augengnaisses calcialcalinos a 
alcalinos de composição granítica a granodiorítica 
da Suíte intrusiva do Fragmento Icaiçara. Nesta área 
encontram-se anomalias de P, Nb, Li e As. Assim, 
recomenda-se que sejam feitos, nessas duas áreas, 
levantamentos geoquímicos e geológicos mais 
detalhados no sentido de se verificar o significado e 
a potencialidade econômica dessas anomalias.

Estação Coordenadas Mineral
EL144 429933 9101862 cr
EL131 435842 9106095 esp
EL123 434623 9112561 Ba
EL028 397704 9086359 esp
EL043 410277 9081925 esp

Tabela 6.4 - Destaques mineralógicos de concentrado de bateia.
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7.1 – INTRODUÇÃO

Este texto descreve as principais correlações 
geológicas dos dados aerogeofísicos da Folha 
Parnamirim. Para isso foram utilizadas várias imagens 
obtidas por processamento e junção do Projeto 
Aerogeofísico Pernambuco-Piauí: i) campo magnético 
total; ii) campo magnético total reduzido ao pólo; 
iii) primeira derivada vertical do campo magnético 
total; iv) componente residual do campo magnético 
total reduzido ao pólo; v) campo magnético total 
continuado para cima; vi) canal do potássio; vii) canal 
do equivalente tório, e viii) canal do equivalente 
urânio. Os resultados finais de interpretação e 
integração com os dados geológicos são apresentados 
superpostos nas imagens do campo magnético total 
(Fig. 7.1), da fusão radiométrica ternária dos canais 
de potássio, equivalente tório (eTh) e equivalente 
urânio (eU) (Fig. 7.2) e da primeira derivada vertical 
do campo magnético total (Fig. 7.3).

7.2 - DADOs AeROgeOFísICOs

Os dados aerogeofísicos utilizados neste trabalho 
fazem parte do Projeto Levantamento Aerogeofísico 
Pernambuco-Piauí (LASA S.A., 2006). O projeto levantou 
perfis aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos de 
alta resolução, com linhas de vôo e controle espaçadas 
de 500 m e 5.000 m, orientadas nas direções N-S e E-W, 
respectivamente. A altura de vôo foi fixada em 100 
metros sobre o terreno. Foram empregadas aeronaves 
equipadas com magnetômetro e gamaespectrômetro, 
posicionadas pelo sistema de observação de satélite 
GPS, com precisão de 1 m. O magnetômetro com 
censor de vapor de césio foi montado na cauda da 
aeronave (tipo stinger). As medidas foram realizadas 
a cada 0,1 segundo, o que equivale, dependendo da 
velocidade média da aeronave a uma medida a cada 7,7 
metros (LASA S.A., 2006). O gamaespectrômetro com 
detectores de cristais de iodeto de sódio (NaI) permitiu 
a análise individual e precisa dos fotopicos de potássio, 
urânio e tório. As medidas foram efetuadas a cada 
1,0 segundo, representado medições a intervalos de 
amostragem média de aproximadamente 77,0 metros.

7.2.1 - Interpretação dos domínios magnéticos e 
dos dados radiométricos

Como resultado da interpretação e correlação 
dos dados foram separados cinco domínios 
magnéticos que refletem um expressivo contraste 
nas propriedades magnéticas das rochas (A, B, C, D e 
E, nas figuras 7.1 e 7.2).

Nos dados magnetométricos foram considerados 
as diferenças entre os padrões de amplitudes, 
comprimentos de onda e direção dos alinhamentos 
magnéticos (Figura 7.1). O padrão magnetométrico é 

caracterizado por domínios que apresentam alongamento 
na direção E-W, e sugerem compartimentagens 
tectônicas com variações geológicas/estruturais na 
direção N-S. Na fusão ternária dos dados radiométricos 
foram considerados os padrões de distribuição dos três 
radioelementos, potássio (K), equivalente tório (eTh) e 
equivalente urânio (eU) (Figura 7.2).

7.2.1.1 - Domínio A

Este domínio é limitado a sul por um feixe de 
alinhamentos magnéticos de direção E-W correlacionado 
com o Lineamento Pernambuco, e a leste por um outro 
feixe de alinhamentos magnéticos com direção NE-SW 
correlacionado com a Zona de Cisalhamento Parnamirim. 
Internamente é caracterizado por gradientes magnéticos 
suaves com algumas anomalias dipolares alongadas, 
com comprimentos de onda médios de 1 km e 
amplitudes máximas de 30 nT (Fig. 7.1), correlacionados 
com afloramentos de metassedimentos xistosos do 
Grupo Salgueiro (NP1sa). Este padrão é localmente 
perturbado por anomalias com 3 km de comprimento 
de onda e 150 nT de amplitude, alinhadas ao longo de 
estruturas e correlacionadas com corpos alongados 
do Metagranitóide Caldeirão Vermelho (NP3ca). Na 
imagem radiométrica ternária (Fig. 55), a porção leste 
do Plúton de Parnamirim (NP33pa) tem correlação 
com tons esbranquiçados que indicam valores altos de 
K (média de 7%), Th (eTh de até 85 ppm) e U (eu de 
até 12 ppm). Na porção oeste, este plúton possui fácies 
menos enriquecida nos três radioelementos (K < 7%, eTh 
< 30 ppm e eU < 5 ppm). Os Metagranitóides Caldeirão 
Vermelho apresentam valores radiométicos moderados 
(K < 6%, eTh < 30 ppm e eU < 5 ppm), enquanto os 
metassedimentos do Grupo Salgueiro apresentam 
empobrecimento em K (< 1,5 %) e Th (eTh < 15 ppm), 
onde ocorrem tons marrons ou esverdeados, e um leve 
enriquecimento em U (eU de até 4 ppm), onde ocorrem 
tons azulados (Fig. 7.2).

7.2.1.2 - Domínio B

O domínio B é caracterizado por gradientes 
magnéticos suaves, com uma tendência regional de 
gradiente negativo para NNE (Figura 7.1) correlacionado 
com os augen gnaisses do Fragmento Icaiçara (PP3gig), 
com intercalações de metassedimentos do Complexo 
Barro (PP2b) e de migmatitos e gnaisses do Complexo 
Parnamirim (PP2p). Ocorrem vários alinhamentos com 
anomalias dipolares alongadas, com comprimento de 
onda médio de 1 km e amplitude máxima de 30 nT, em 
alguns casos associados com zonas de cisalhamentos, 
em outros paralelos a foliação. Ocorrem também 
anomalias mais expressivas, com amplitudes de até 
300 nT, cujas fontes devem ser os anfibolitos intrusivos 
no Complexo Barro (PP2b). 

7 ― INTERPRETAÇÃO DE 
DADOs AeROgeOFísICOs
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Figura 7.1 - Imagem do campo magnético total interpolado pelo método da mínima curvatura, em uma malha quadra-
da de 125 m, com sobreposição da interpretação dos domínios magnéticos. Imagem sombreada: Inclinação = 35ºAz, 

declinação = 315ºAz.
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Figura 7.2 - Imagem da composição RGB radiométrica ternária K-eTh-eU (RGB), com sobreposição da interpretação dos 
domínios magnéticos.
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Na imagem radiométrica ternária (Figura 
7.2), os augen gnaisses do Fragmento Icaiçara 
apresentam um moderado enriquecimento em K 
(até 7%), distribuído de forma heterogênea (tons 
avermelhados na figura 2), e empobrecimento em 
Th (eTh < 10 ppm) e U (eU < 3 ppm). Os xistos/
paraganisses do Complexo Barro e os gnaisses 
para e ortoderivados do Complexo Parnamirim 
correlacionados com os tons pintalgados de verde 
e azul (Figura 7.2) apresentam valores moderados 
para os três radioelementos (K < 3%, eTh < 13 ppm 
e eU < 3 ppm). As aluviões depositadas ao longo 
da drenagem estão ressaltadas por tonalidades 
esbranquiçadas que indicam um enriquecimento 
leve e homogêneo nos três radioelementos (K < 3%, 
eTh < 15 ppm e eU < 3 ppm), ou avermelhadas onde 
ocorre empobrecimento de Th (eTh < 10 ppm) em 
relação a K e U.

7.2.1.3 - Domínio C

O domínio C é formado por longos alinhamentos 
magnéticos com direção NNW-ESE formados por 
anomalias com comprimento de onda em torno de 
1 km e amplitudes máximas de 30 nT. Este domínio 
corresponde às zonas de cisalhamento do Lineamento 
Pernambuco. Ele apresenta variação no padrão 
magnético, em que a porção leste, em termos de 
background, é mais magnética (tons esverdeados) 
do que a porção oeste (tons avermelhados). 
Possivelmente, esse efeito é causado por uma fonte 
mais profunda que produz um sinal com comprimento 
de onda maior do que os trends anômalos das 
zonas de cisalhamento. Sendo assim, o Lineamento 
Pernambuco, ao longo desta folha, deformou rochas 
que possuíam propriedades magnéticas distintas 
antes do desenvolvimento dos cisalhamentos. 

Na imagem radiométrica ternária (Figura 7.2), 
os metagranitoides (NPgi) encaixados no Complexo 
Lagoa das Contendas (NP1lc) e alongados segundo as 
zonas de cisalhamentos apresentam enriquecimento 
em Th (eTh de até 50 ppm) e U (eU de até 11 ppm), e 
teores moderados de K (<5%) (regiões com tonalidades 
esbranquiçadas). As rochas hospedeiras formadas pelos 
metassedimentos do Complexo Lagoa das Contendas 
possuem teores moderados de Th (eTh de até 21 ppm) 
e U (eU de até 5 ppm), e são empobrecidas em K (K < 
1,5%) (regiões com tonalidades verde escura).

7.2.1.4 - Domínio D

O domínio D é caracterizado pela alternância 
entre rochas magnéticas e não magnéticas que 
formam alinhamentos com direção preferenciais 
NE-SW, sofrendo inflexão para NNW-ESE no limite 
com o domínio C (Figura 5.4), e correlacionadas com 
os metagranitóides Bendó (NP3gb), os anfibólios 
gnaisses graníticos da Suíte Entremontes (A4g2en), os 
metassedimentos migmatizados do Complexo Cabrobó 
(NP1ca2) e demais granitóides tonianos a ediacaranos 
que ocorrem neste setor. No interior destacam-se 

alinhamentos com direção NNW-ESE que também 
truncam as direções preferenciais NE-SW. A maioria das 
anomalias possuem comprimento de onda entre 1 e 2 
km, com amplitude média de 150 nT. Apesar de parecer 
evidente que a maioria dos alinhamentos está associada 
com zonas de cisalhamentos, como ocorre com a Zona de 
Cisalhamentos Entremontes, em alguns casos observa-
se a existência de anomalias correlacionadas com corpos 
máficos-ultramáficos do Complexo Cabrobó (NP1ca2ul), 
bem como, anomalias na região de afloramentos dos 
anfibólios gnaisses graníticos da Suíte Entremontes 
(A4g2en). Algumas dessas fontes magnéticas produzem 
anomalias com amplitude de até 300 nT. 

Na imagem radiométrica ternária (Figura 7.2), a 
porção oeste do domínio apresenta a predominância de 
tonalidades azuladas correlacionadas com Depósitos 
colúvio-eluviais (N23c) enriquecidos em Th (eTh de 
até 60 ppm) e U (eU de até 10 ppm), e empobrecidos 
em K (< 1,5%). Este tipo de assinatura radiométrica 
sugere a ação de processos de lateritização nestas 
coberturas. Nos locais onde dominam o afloramento 
das rochas do Complexo Entremontes ocorre um 
enriquecimento moderado de K (até 6%), Th (eTh de 
até 40,0 ppm) e U (eU de até 6,0 ppm). Na porção 
leste do domínio é possível destacar na imagem 
radiométrica ternária (Fig. 7.2) cinco diferentes 
assinaturas: i) padrão pintalgado de vermelho, azul 
e amarelo correlacionado com os metassedimentos 
migmatizados do Complexo Cabrobó empobrecidos 
de K (< 1,5%), Th (eTh < 15,0 ppm) e U (eU < 3,0 
ppm); ii) tons esbranquiçados correlacionados com os 
metagranitóides brasilianos (NP3gi), moderadamente 
enriquecidos em K (até 5,0%), Th (eTh de até 46,0 ppm) 
e U (eU de até 11,0 ppm); iii) tons esbranquiçados 
correlacionados com os granitóides da Suíte Tucutu 
(NP1gtc) muito enriquecido em K (até 8,0%) e 
moderadamente enriquecido em Th (eTh de até 40,0 
ppm) e U (eU de até 8,0 ppm); iv) tons avermelhados 
correlacionados com o Ortognaisse tipo Rocinha 
(NP1gr) moderadamente enriquecido em K (até 5,0%) 
e empobrecido em Th (eTh < 15,0 ppm) e U (eU < 3,0 
ppm); e v) tons avermelhados correlacionados com 
o com os metagranitóides Bendó enriquecidos em K 
(até 6,0%) e empobrecidos em Th (eTh < 15,0 ppm) e 
U (eU < 3,0 ppm).

7.2.1.5 - Domínio e

O domínio E possui a assinatura magnética 
mais expressiva da folha. Os tons azulados dos dados 
magnéticos de campo total (Figura 7.1) sugerem a 
existência de uma grande fonte magnética produzida 
por rochas que constituem o substrato dos complexos 
Cabrobó (MP1ca1), Complexo Entremontes/Suíte 
Urimamã (A4g2ur) e Ortognaisse tipo Fulgêncio 
(NP1gfu). Dados aeromagnetométricos regionais 
indicam que esta feição é parte de uma grande 
anomalia magnética regional que ocorre no Domínio 
Pernambuco-Alagoas, no limite com o Cráton do São 
Francisco (Projeto Aerogeofísico Pernambuco-Piauí, 
LASA S.A., 2006). 
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A interpretação dos dados sugere que como não 
ocorre uma atenuação expressiva do sinal da anomalia 
magnética regional, as rochas dos complexos Cabrobó 
e Ortognaisse tipo Fulgêncio que se sobrepõem 
nas rochas fontes desta anomalia, não possuem 
uma espessura expressiva nesta região. Na imagem 
radiométrica ternária (Figura 2), de forma semelhante 
ao domínio D, ocorre um padrão radiométrico 
marcado por tonalidades esverdeadas ou azuladas. 
Nas regiões com tonalidades esverdeadas ocorre 
enriquecimento de Th (eTh de até 55,0 ppm) e U (eu 
de até 7,0 ppm), e empobrecidos em K (< 1,5%), sem 
uma correlação muito clara com o limite dos corpos 
geológicos, sugerindo que a assinatura radiométrica 
é produzida por solos lateritizados. Nas regiões com 
tonalidades azuladas há um empobrecimento de K (< 
1,0 %) e Th (eTh < 20,0 ppm), com um enriquecimento 
moderado de U (eU de até 5,0 ppm), possivelmente 
em áreas onde ocorrem depósitos de areia com seixos 
(stone lines). Os ortognaisses tipo Fulgêncio estão 
correlacionados com um padrão pintalgado de branco 
e verde onde ocorre um moderado enriquecimento 
de K (até 4,0%) e enriquecimento em Th (eTh de 
até 50,0 ppm) e U (eU de até 8,0 ppm), enquanto 
os metassedimentos migmatizados do Complexo 
Cabrobó apresentam padrão pintalgado de vermelho, 
azul e amarelo correlacionado com empobrecidos de 
K (< 2,5%), Th (eTh < 15,0 ppm) e U (eU < 3,0 ppm), e 
os ortognaisses do Complexo Entremontes (Unidade 
2)  estão correlacionados com tons esbranquiçados 
em áreas onde ocorre enriquecimento de K (até 8,0%), 
Th (eTh de até 45,0 ppm) e U (eU de até 8,0 ppm).

7.2.2 - Interpretação tectônica dos alinhamentos 
magnéticos

Anomalias magnéticas estreitas e alongadas são 
comumente interpretadas segundo três tipos principais 
de correlação geológica: i) estruturas tectônicas do 
tipo falha ou zona de cisalhamento; ii) contato entre 
duas unidades geológicas; e iii) intrusões de corpos 
magnéticos do tipo dique. Para poder enfatizar as 
fontes mais rasas, a interpretação dos alinhamentos 
foi efetuada com emprego da imagem da primeira 
derivada vertical do campo magnético total, como 
pode ser observado na figura 7.3. Na Folha Parnamirim 
ocorrem inúmeros alinhamentos magnéticos, 
destacando-se entre formas alongadas e retilíneas, 
circulares e sigmoidais (Figura 7.3), cuja correlação 
geológica mais adequada é com zonas de deformações 
dúcteis e intrusões de corpos magnéticos. 

A assinatura mais marcante é o feixe de 
alinhamentos com direção NNW-ESE formados por 
anomalias com comprimento de onda em torno de 1 
km e amplitudes máximas de 30 nT, que corresponde 
ao domínio C e está correlacionada com as zonas 
de cisalhamento do Lineamento Pernambuco. 
Os alinhamentos possivelmente representam 
bandas de rochas muito deformadas, onde ocorreu 
percolação de fluidos com minerais magnéticos ou, 
alternativamente, a deformação com alongamento de 

rochas originalmente magnéticas. Um aspecto notável 
desse domínio é um forte afinamento que ocorre 
aproximadamente na sua porção média. É importante 
observar que ele ocorre aproximadamente na posição 
onde começa o alinhamento magnético que define o 
limite entre os domínios A e B. É sugestivo investigar 
esse fato sob a luz de processos de transferências de 
esforços entre zonas de cisalhamentos conectadas, 
tal como já discutido por Vauchez et al. (1995). Nessa 
possível zona de transferência tem origem o forte 
alinhamento magnético correlacionado com a Zona 
de Cisalhamento Parnamirim.

Na porção da folha a norte do Lineamento 
Pernambuco (Domínio C), com exceção do 
alinhamento magnético correlacionado com a zona 
de Cisalhamento Parnamirim, os alinhamentos 
apresentam direção geral ENE-WSW, e o seu aspecto, 
em termos de comprimento, largura e sinuosidade 
e o paralelismo com a foliação tectônica, sugere 
que a grande maioria corresponde a estruturas 
dúcteis, possivelmente zonas de cisalhamentos, 
como é o caso das zonas de cisalhamento Trempe e 
Externa no canto NW da folha. Uma exceção a este 
padrão ocorre no canto NE da folha, onde um forte 
alinhamento magnético de direção NW-SE trunca 
a direção principal e é truncado pelo alinhamento 
da Zona de Cisalhamento Parnamirim. O referido 
alinhamento NW-SE está correlacionado com um 
prolongamento da Zona de Cisalhamento Externa, 
que separa o Grupo Salgueiro (NP1sa) a sul dos 
metassedimentos da Formação Santana do Garrotes 
(NP3st) do Grupo Cachoeirinha a norte. O padrão 
de orientação dos alinhamentos magnéticos é mais 
complexo na porção da folha a sul do Lineamento 
Pernambuco (Domínio C). Destacam-se cinco 
direções, ENE-WSW, WNW-ESE, E-W, NE-SW e NW-
SE. A direção ENE-WSW é predominante e parece 
ser mais antiga. Ele está frequentemente truncada 
pela direção WNW-ESE, paralela ao Lineamento 
Pernambuco. Os alinhamentos com direção E-W 
parecem ser produzidos pela interferência destas 
duas direções, ou seja, a direção mais antiga ENE-
WSW ao ser truncada pela direção WNW-ESSE, é 
vergada para a direção E-W. As direções NE-SW 
e NW-SE ocorrem em porções distintas e bem 
delimitadas da folha. A primeira no limite leste da 
folha e a segunda no canto sudoeste. Ambas estão 
bem correlacionadas com a direção da foliação 
tectônica e acompanham o afloramento de corpos 
estreitos e alongados dos ortognaisses do setor. No 
centro-sudoeste da folha destacam-se alinhamentos 
circulares correlacionados com a foliação tectônica 
e com corpos encurvados de quartzitos (NP1ca2q) 
e mármores (NP1ca2m) do Complexo Cabrobó 
(NP1ca2).

7.3 - pRINCIpAIs CONClUsões

I) Os metassedimentos xistosos do Grupo 
Salgueiro (NP1sa), os augen gnaisses do Fragmento 
Icaiçara (PP3gig), os metassedimentos parcialmente 
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Figura 7.3 - Imagem do campo magnético total com derivada vertical (1ª ordem) e com sobreposição da interpretação 
dos alinhamentos magnéticos. Traço contínuo: zona de deformação dúctil. Imagem sombreada: inclinação = 35ºAz, 

declinação = 315ºAz.

migmatizados do Complexo Barro (PP2b) e os 
gnaisses e migmatitos do Complexo Parnamirim 
(PP2p) são caracterizados por gradientes magnéticos 
suaves;

II) os metassedimentos do Grupo Salgueiro 
(NP1sa) apresentam empobrecimento em K e Th, e 
um leve enriquecimento em U;

III) os augen gnaisses do Fragmento Icaiçara 
apresentam um moderado enriquecimento em K e 
empobrecimento em Th e U;

IV) os xistos/paraganisses do Complexo Barro 
(PP2b) e os gnaisses e migmatitos do Complexo 
Parnamirim (PP2p) apresentam valores moderados 
de K, Th e U;

V) a Zona de Cisalhamento Parnamirim é 
correlacionada com um forte alinhamento magnético 
de direção NE-SW;

VI) o Plúton de Parnamirim (NP3g3pa) é 
enriquecido em K, Th e U;

VII) os metagranitoides Caldeirão Vermelho 
(NP3gca) apresentam teores moderados de K, Th e U;

VIII) os metagranitoides indiferenciados 
(NP1gi) encaixados nos cisalhamentos do 
Lineamento Pernambuco são enriquecidos em Th e 
U, e apresentam teores moderados de K;

IX) o Lineamento Pernambuco é correlacionado 
com um feixe de alinhamentos magnéticos de direção 
NNW-ESE;



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

133

X)  os metassedimentos do Complexo Lagoa 
das Contendas possuem teores moderados de Th e 
U e são empobrecidas em K;

XI) as áreas de afloramento dos 
metagranitoides Bendó (NP3gb), dos anfibólios 
gnaisses graníticos do Complexo Entremontes 
(A3g2en), dos metassedimentos migmatizados do 
Complexo Cabrobó (MP3ca1) e dos metagranitoides 
da Suíte Tucutu (NP3gtc) são caracterizadas 
pela alternância entre rochas magnéticas e não 
magnéticas que formam alinhamentos com direção 
preferenciais NE-SW e sofrem inflexão para NNW-
ESE nas proximidades do Lineamento Pernambuco;

XII) os metassedimentos migmatizados do 
Complexo Cabrobó são empobrecidos em K, Th e U;

XIII) os metagranitoides da Suíte Intrusiva 
Tucutu (NP1gtc), no caso do corpo formador 
da Serra da Extrama é muito enriquecido em 
K e moderadamente enriquecido em Th e U; 
sendo os demais corpos, juntamente as rochas 
dos Metagranitoides indiscriminados (NP3gi) 
moderadamente enriquecidos em K, Th e U;

XIV) os ortognaisses tipo Rocinha (NP1grc) 
e tipo Fulgêncio (NP1gfu) são moderadamente 
enriquecido em K e empobrecido em Th e U;

XV) os metagranitoides Bendó (NP3gbe) são 
enriquecidos em K e empobrecidos em Th e U;

XVI) o Complexo Entremontes (A3g2en) 
apresenta enriquecimento moderado de K, Th e U;

XVII) os depósitos colúvio-eluviais (N23c) são 
enriquecidos em Th e U, e empobrecidos em K, com 
feições radiométricas que sugerem processos de 
lateritização;

XVIII) ao sul do Lineamento Pernambuco 
destacam-se cinco direções de alinhamentos 
magnéticos, ENE-WSW, WNW-ESE, E-W, NE-SW 
e NW-SE. A direção ENE-WSW é predominante e 
parece ser mais antiga. Ele está frequentemente 
truncada pela direção WNW-ESE, correlacionada 
com o Lineamento Pernambuco.
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A Folha Parnamirim está inserida na Província 
Borborema agregando partes dos domínios 
Pernambuco-Alagoas (DPEAL), Alto Pajeú (DAP) e 
Piancó-Alto Brígida (DPAB), este último contendo 
em seu interior o Fragmento Icaiçara (FIC). O DPEAL 
é separado dos demais domínios pelo Lineamento 
Pernambuco, a separação do DAP e do DPAB é 
marcado pela Zona de Cisalhamento Parnamirim, 
o FIC, por sua vez, tem suas delimitações com o 
DAP através das zonas de cisalhamento Externa 
e Trempe. Todas as estruturas mencionadas são 
corroboradas pelos mapas geofísicos onde são 
ressaltadas em bipolos positivo-negativos. Essas 
extensas zonas de cisalhamento são usadas como 
delimitadores dos domínios tectoestratigráficos 
seguindo em parte a concepção de Santos (1996). 
no DPAB foi identificado apenas a Formação Santana 
dos Garrotes do Grupo Cachoeirinha. No FIC foram 
identificados litotipos do Complexo Barro, Complexo 
Parnamirim, augen gnaisses da Suíte Intrusiva do 
Fragmento Icaiçara e rochas metamáficas ferríferas 
da Suíte Intrusiva Vale das Pedras. No DAP foram 
identificados litotipos do Complexo Salgueiro, 
Complexo lagoa das Contendas, Metagranitoide 
Caldeirão Vermelho, Suíte intrusiva Parnamirim e 
metagranitoides intrusivos no Complexo Lagoa das 
Contendas associados ao Evento Cariris Velhos. No 
DPEAL foram identificados o Complexo Entremontes, 
ortognaisses tipo Fulgêncio e Rocinha, Suíte Intrusiva 
Tucutu, Complexo Cabrobó, Metagranitoide Bendó e 
Suíte intrusiva Máfica e Intermediária. 

A evolução geológica da folha Parnamirim 
se iniciou no Neorqueano com granitogênese das 
rochas do Complexo Entremontes, prosseguiu 
no Paleoproterozóico com a deposição dos 
sedimentos que dariam origem ao Complexo Barro 
sobre o embasamento cristalino associado ao 
Complexo Parnamirim, posteriormente intrudidos 
por granitóides porfiríticos, com todo o pacote 
deformado/metamorforisado nos estágios finais do 
Ciclo Transamazônico. O Evento Cariris Velhos (1.1 
– 0.95Ma) gerou parte dos granitóides ocorrentes 
no DAP (Metagranitoides indiscriminados) e no 
DPEAL (Ortognaisses tipo Fulgêncio e Rocinha), e em 
menor grau no FIC (Suíte Intrusiva Vale das Pedras), 
assim como gerou espaço para os sedimentos 
que originaram os complexos Salgueiro, Lagoa das 
Contendas e Cabrobó. 

O Ciclo Brasiliano (0.75 – 0.55Ma) atuou 
imprimindo suas deformações sobre toda a 
totalidade das unidades mapeadas, bem como, 

na instalação de plútons diversos (suítes Tucutu e 
Parnamirim, metagranitoides Caldeirão Vermelho e 
Bendó e plutonismo máfico a intermediário). 

No âmbito da folha foram registradas 
ocorrências e indícios de mineralizações de Au e 
Fe-Ti, depósitos e garimpos de mármore, granada, 
talco, brita, argila e rochas ornamentais, com 
aumento em cerca de 45% no cadastro de recursos 
minerais na área do projeto. O levantamento de 
recursos minerais da folha apontou algumas áreas 
mais promissoras, como as de ocorrência de ouro do 
setor nordeste, no caso as mineralizações encaixadas 
nos xistos do Grupo Cachoeirinha nas imediações 
da Fazenda Chapéu; Outra potencialidade seria a 
exploração de rochas ornamentais, em diferentes 
rochas da área mapeada, principalmente os 
metassedimentos migmatizados dos complexos 
Barro e Cabrobó, por serem rochas de boa aceitação 
no mercado; Outra área a destacar seria a da Serra 
das Umburanas, formando uma sequência de rochas 
máficas/ultramáficas xistosas e serpentinizadas, 
com lentes de vulcânicas a subvulcânicas félsicas 
metassomatisadas, que apesar deste trabalho inicial 
apontar somente potencial exploratório para  talco, 
com um estudo metalogenético mais aprofundado 
poderia ser descoberto potencialidade para outros 
recursos minerias. 

O levantamento Geoquímico da folha 
Parnamirim revelou duas áreas anômalas de 
aparente potencial para recursos minerais. A mais 
importante delas situa-se na porção sudeste da folha, 
onde afloram principalmente as rochas do Complexo 
Cabrobó. Nesta área encontram-se anomalias de Cr, 
Bi, Be, Au e Ag. A segunda situa-se na porção nordeste 
da folha, no interior do Fragmento Icaiçara. Nesta 
área encontram-se anomalias de P, Nb, Li e As. Sendo 
duas áreas merecedoras de maior detalhamento de 
estudos geoquímicos e geológicos. 

Nos levantamentos geofísicos, em geral, 
as grandes estruturas e associações litológicas 
encontraram boa correspondência com os estudos de 
campo, exceção feita ao setor sudoeste da folha, onde 
grande anomalias magnéticas, assim como extensos 
alinhamentos magnéticos não foram corroboradas 
no estudos de mapeamento em superfície, o que 
pode indicar uma substrato diferenciado nesta área 
ou mesmo uma associação de rochas antigas ainda 
mais complexa do ponto de vista geotectônico do 
que o inferido neste trabalho, área que necessita de 
um estudo mais detalhado.

8 ― CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES





Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

137

ReFeRÊNCIAs BIBlIOgRÁFICAs

ABIROCHAS (Associação Brasileira da Indústria de 
Rochas Ornamentais). 2011. Citação de referência de 
documentos eletrônicos. Disponível em: http://www.
abrirochas.com.br/rochas_ornamentais_02. php 

ALMEIDA, F.F.M., HASUI, Y., BRITO NEVES, B.B., FUCK, 
R.A.. Brazilian structural provinces: an introduction. 
Earth Science Reviews n° 17, 1-29, 1981.

ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B. B. 
de; FUCK, R. A. Províncias estruturais brasileiras. 
In: SIMPOSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE, 8, 
1977, Campina Grande. Resumo das comunicações. 
Campina Grande: SBG, 1977. 79p. (Boletim Especial 
SBG, Núcleo Nordeste, 6) p.12 –13.

ANGELIM, L. A. A; KOSIN, M. Aracaju NW.: Folha 
SC.20-V Estados da Bahia, Pernambuco e Piauí Escala 
1:500.000. Rio de Janeiro: CPRM, 2001. 1 CD-Rom. 
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil - PLGB.

BARBOSA, O. Geologia de Parte da Região do Médio 
São Francisco, NE do Brasil. Rio de Janeiro: DNPM: 
DFPM, 1970. 98 p. (Boletim 140).

BENJAMIN NETO, F. Contribuição á Geologia de parte 
dos municípios de Parnamirim, Orocó e Santa Maria 
da Boa Vista- PE, Área 07. Relatório de graduação 
Universidade Federal de Pernambuco, Centro de 
Tecnologia, 1983. 

BEURLEN, H.; SIAL A.N. & BRITO NEVES, B.B., 1978, 
Considerações sobre a geologia da área entre Piancó 
e Catingueira, PB. XXX Congresso Brasileiro de 
Geologia, 58-68.

BEURLEN, H., SILVA, R.R.M., SANTOS, R.B. 1997.  
Auriferous Quartz Veins from Northeastern Brazil: A 
Fluid-Inclusion Study. Intern. Geol. Rev., 39: 578-588.

BEURLEN, H.; SILVA FILHO, A. F.; GUIMARÃES, I. P. et 
al. Evolução metamórfica dos eclogitos da ocorrência 
de Fe-Ti da Fazenda Boa Esperança, Bodocó, Brasil. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36, 1990, 
Natal. anais... Natal: SBG, 1990. 6v., v.4, p.2.025-
2.039.

BITTAR, S.M.B.. Faixa Piancó-Alto Brígida: Terrenos 
tectonoestratigráficos sob regimes metamórficos e 
deformacionais contrastantes. Unpub. Dissertação 
de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo-
SP, p. 126, 1998.

BOYNTON, W. V. Cosmochemistry of the rare earth 
elements: meteorite studies. In Henderson, P. 
(Ed.), Rare Earth Element Gechemistry. Elsevier, 
Amsterdam, p. 63-114. 1984.

BRITO NEVES, B. B.. Regionalização geotectônica do 
pré cambriano nordestino. São Paulo, 1975. 198p. 
Tese de doutoramento. Instituto de Geociências da 
Universidade Federal de São Paulo, 1975.

BRITO NEVES, B.B. de. A propósito da evolução 
litoestratigráfica do pré-cambriano do Nordeste. Jornal 
Mineral (vol. Djalma Guimarães), 7. 1978. p.19-27.

BRITO NEVES, B.B., SIAL, A.N., RAND, H.M., MANSO, V.V.; 
The Pernambuco- Alagoas Massif, northeastern Brazil. In: 
Revista Brasileira de Geociências, 12, p. 240-250. 1982.

BRITO NEVES, B.B., 1983, O mapa geológico do 
Nordeste oriental do Brasil, escala 1/1.000.000. Tese 
Livre Docência, IG/USP, 177p.

BRITO NEVES, B.B.; PESSOA, D.A.R.; PESSOA, R.J.; 
KAWASHITA, K. & CÔRTES, P.L. Estudo geocronológico 
das rochas do embasamento da quadrícula de 
Salgueiro-PE. In: conGresso Brasileiro De 
GEOLOGIA, 33, Anais, pp.2473-2490, 1984.

BRITO NEVES, B. B.; VAN SCHMUS, W. R.; SANTOS, 
E. J.; CAMPOS NETO, M. C.. O evento Cariris Velhos 
na Província Borborema; integração de dados, 
implicações e perspectivas. Revista Brasileira de 
Geociências, v. 25, n. 4, p. 279-296, 1995.

BRITO NEVES, B.B., SANTOS, E.J., VAN SCHMUS, 
W.R., 2000. Tectonic History of the Borborema 
Province, Northeast Brazil. In: Cordani, U.G., Milani, 
E. J., Thomaz Filho, A. Campos, D.A. (Eds.), Tectonic 
Evolution of South America, Rio de Janeiro, 31st 
International Geological Congress, p. 151–182.

BRITO NEVES, B.B., VAN SCHMUS, W.R., KOZUCH, M., 
SANTOS, E.J., PETRONILHO, L., 2005. A Zona Tectônica 
Teixeira-Terra Nova e ZTTTN e Fundamentos da 
Geologia Regional e Isotópica, vol. 5. Geologia USP, 
Série Científica, pp. 57 e 80.

CABY, R. Precambrian terranes of Benin-Nigéria 
and Northeast Brazil and the late Proterozoic south 
Atlantic. In: Dallmayer, R., D. ed. Terranes in the 
Circum-Atlantic Paleozoic Orogens. USA, Geol. Amer. 
Spec. Paper,  230, p.145-158, 1989.

CABY, R.; SIAL, A. N.; ARTHAUD, M. H.; VAUCHEZ, 
A.; Crustal evolution and the Brasiliano orogeny in 
Northeast Brazil. In: Dallmayer, R. D., Léocorché, J. P. 
(Eds.), The West African orogen and circum-Atlantic 
correlatives, Springer, Berlin, 1991, p. 373-397.

CAMPOS NETO, M. C.; BITTAR, S. M. B.; BRITO NEVES, 
B. B. de Domínio tectônico Rio Pajeú - Província 
Borborema: orogêneses superpostas no ciclo 
Brasiliano/Panafricano. Relatório Cientítico, FAPESP, 
Proc. Geoc. 92/2079, 62p. (inédito).



Programa Geologia do Brasil

138

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS: 
Relatório final de pesquisa: textos e anexos.  Alvará 
n.1054,1055 e 1422/78. Recife: CPRM, 1979. 1 v.

CORREIA, C.G.C., VIDAL, F.W.H., RIBEIRO, R.C.C. ; 
2005. Caracterização dos Calcários do Cariri do 
Ceará. In: V ° Simpósio de Rochas Ornamentais do 
Nordeste, Anais, p.: 65-73.

DNPM, 1974, Carta geológica do Brasil ao milionésimo. 
Folha Jaguaribe - SB.24 e Folha Fortaleza - SA.24. 
Brasília. 95p.

DINIZ, J.A.O. Contribuição ao estudo da Geologia da 
região oeste de Pernambuco – Parte do município 
de Parnamirim (Folha SC. 24-C-I). Relatório de 
Graduação; Convênio DNPM/UFPE, 1981, 103p.

EBY, G. N. Chemical subdivision of the A-type 
granitoids: petrogenetic and tectonic implications. 
Geology 20, 641-644, 1992.

ELLDORF, B. Contribuição a Geologia de parte 
do município de Parnamirim, PE. Relatório de 
graduação. Universidade Federal de Pernambuco, 
Departamento de Geologia, 1986. 43p.

FERREIRA, C.A. & SANTOS, E.J, 2000, Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. 
Jaguaribe SE, Folha SC.24-Z. Escala 1:500.000. 
Brasília, CPRM. CD-ROM.

FERREIRA, V. P. Petrology and geochemistry of the Late 
Precambrian Ultrapotassic Peralkaline Triunfo Pluton 
and Related Dikes, State of Pernambuco, Northeast 
Brazil. 265, p. 1991. Thesis (Doctoral) – University of 
Georgia, Department of Geology, Athens, USA, 1991.

FERREIRA, V. P., SIAL, A.N., JARDIM DE SÁ, E.F.; 
Geochemical and isotopic signatures of the 
Proterozoic granitoids in terranes of the Borborema 
Province, north-eastern Brazil. Journal of South 
American Earth Sciences 11, 1998, p439-455.

FERREIRA, V.P., SIAL, A.N., PIMENTEL, M.M., MOURA, 
C.A.V., 2004. Intermediate to acidic magmatism 
and crustal evolution in the transversal zone, 
northeastern Brazil. In: Mantesso-Neto, V., Bartorelli, 
A., Carneiro, C.D.R., Brito Neves, B.B. (Eds.), Geologia 
do Continente Sul-Americano: Evolução da Obra 
de Fernando Flávio Marques de Almeida. Beca 
Produções Cultura Ltda, São Paulo-SP, Brasil, pp. 189-
201.

FROST, B. R., BARNES, C. G., COLLINS, W. J., ARCULUS, 
R. J., ELLIS, D. J. & FROST, C. D. (2001). A geochemical 
classification for granitic rocks. Journal of Petrology 
42, 2033–2048.

GOMES, H.A., SANTOS, E.J.; Geologia e Recursos 
Minerais do estado de Pernambuco, Mapa Geológico/
Mapa de Recursos Minerais, Recife, CPRM/PLGB, 
2001, 198p., II mapas, escala 1:500.000.

GOMES, J. R. C. VASCONCELOS; Jaguaribe, A. M. SW. 
Folha SB. 24-Y: estados do Ceará, de Pernambuco e 
do Piauí. Escala 1:500.000. Geologia e Metalogênese. 
Brasília: CPRM, 2000. 1 CD-ROM + mapas. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB. 
Projeto de Mapeamento Geológico / Metalogenético 
Sistemático.

GROVES, D.I., GOLDFARB, R.J., GEBRE-MARIAM, M., 
HAGEMANN, S.G., ROBERTt, F. 1998. Orogenic gold 
deposits: A proposed classification in the context of 
their crustal distribution and relationship to other 
gold deposits: Ore Geology Reviews, v. 13, 7–27 p.

GUIMARÃES, I. P. & SILVA FILHO, A. F.; Sm-Nd and 
Sr isotopic and U-Pb geochronologic constraints 
for the evolution of the shoshonitic brasiliano Bom 
Jardim and Toritama Complexes: evidence for a 
Transamazonic enriched mantle under Borborema 
Tectonic Province, Brazil. International Geology 
Review, 40, 1998 p. 500-527.

HARRIS, N. B. W., PEARCE, J. A., TINDLE, A. G., 
1986. Geochemical Characteristics of collision- 
zone magmatism. In: Coward M P, Ries A C (eds) 
Collision Tectonics. Geological Society London Special 
Publication 19, pp 67-81

IRVINE, T. N., BARAGAR, W. R. A. A guide to the 
chemical classification of the common volcanic rocks. 
Can. J. Earth Sci., v.8, p. 523-48, 1971.

JARDIM DE SÁ, E. F.; MACEDO, M. H. F.; LEGRAND, 
J. M.; McREATH, I. & GALINDO, A. C.. Proterozoic 
granitoids in a polycyclic setting: the Seridó region, NE 
Brazil, International Symposia of Granites Associated 
Mineralizations. Extended Abstracts, p.103-110, 1987.

JARDIM DE SÁ, E. F.; A Faixa Seridó (Província 
Borborema, NE do Brasil) e o seu significado 
geodinâmico na Cadeia Brasiliana/Pan-Africana. Tese 
de Doutorado, Instituto de Geociências, Universidade 
de Brasília. 803 p., 1994.

KOZUCH M., 2003, Isotope and trace element 
geochemistry of early Neoproterozoic gneissic and 
metavolcanic rocks in the Cariris Velhos orogen of 
the Borborema Province, Brazil, and their bearing on 
tectonic setting. Lawrence. Tese de Doutourado, DG/
University of Kansas, 199p.

LA ROCHE, H., LETERRIER, J., GRANDCLAUDE, P. 
& MARCHAL, M. A classification of volcanic and 
plutonic rocks using R1R2-diagram and major element 
analyses – its relationships with current nomenclature. 
Chemical Geology 29, p.183–210. 1980.

LASA Engenharia e Prospecções S.A. 2006. Projeto 
Levantamento Aerogeofísico Pernambuco-Piauí. 
Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral, CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil, Relatório Final, Texto e Anexos 
(Mapas), Rio de Janeiro, 401p.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

139

LE MAITRE, R. W. A Classification of Igneous Rocks 
and Glossary of Terms. Recommendations of the 
IUGS Commission on the Systematics of Igneous 
Rocks. Oxford: Blackwell. 1989.

LEAL, A. S. Inventário hidrogeológico do Nordeste, 
folha nºo 19, Aracaju-NO. Recife: SUDENE, 1970. 
242p. il. (Brasil SUDENE. Hidrogeologia, 33).

LEGRAND, J. M.; LIEGEOIS, J. P.; DEUTSCH, S.; Datação 
U/Pb e Rb/Sr das rochas precambrianas da região de 
Caicó. Reavaliação da definição de um embasamento 
arqueano. In: Simpósio de Geologia do Nordeste, 14. 
Recife, 1991. Atas...Recife, SBG. P. 276-279. 1991.

LETERRIER, J.; JARDIM DE SÁ, E. F.; MACEDO, M. 
H. F.; Magmatic and geodynamic signature of the 
Brasiliano cycle plutonism in the Seridó Belt, NE 
Brazil. XXXVI Congresso Brasileiro de Geologia, Natal, 
Anais…, SBG, 1990, p. 1640-1655.

LIMA, J. G. B. Contribuição a geologia de parte do 
município de Parnamirim- PE, Folha Parnamirim 
– SC-24-C-1, Área 01.  Relatório de graduação. 
Universidade Federal de Pernambuco, Departamento 
de Geologia, 1983. 39p.

LIMA, M. I. C.; GAVA, A.; FERNANDES, P. E. C. A.; PIRES, 
J. L.; SIGA JR, O. Projeto ferro titanado de Floresta.
Salvador: Minérios de Pernambuco/RADAMBRASIL, 
1985. 3v. il. v.1: Geologia.

MACEDO, M. H. F.; JARDIM DE SÁ, E. F.; PEUCAT, J.J.; SOUZA, 
Z.S.; MARTIN, H.; Avaliação dos dados geocronológicos 
do Complexo Caicó (RN) e suas implicações tectônicas. 
In: Simpósio de Geologia do Nordeste, 14. Recife, 1991. 
Atas... Recife, SBG. p.256-259.

MANIAR, P. D. & PICCOLI, P. M. Tectonic discriminations 
of granitoids. Geological Society of America Bulletin 
101, 635–643. 1989.

MEDEIROS, V. C.; JARDIM DE SÁ, E. F.; MACEDO, 
M. H. F.; SOUZA, Z. S.; Estruturas tangenciais e 
metagranitóides transamazônicos na Faixa Salgueiro-
Cachoeirinha a oeste de Parnamirim – PE. in: 
SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE, 15, 1993, 
Natal. Atas do... Natal: SBG, 1993. 382p. il. (Boletim 
do Núcleo Nordeste da SBG, 13), p.284-287.

MEDEIROS, V.C., JARDIM DE SÁ, E.F.; O Grupo Cachoeirinha 
(Zona Transversal, NE do Brasil) redefinição e proposta de 
formalização. Revista de Geologia, Universidade Federal 
do Ceará 22 (2), 124-136. 2009.

MEDEIROS, V.C.; Evolução geodinâmica e 
condicionamento estrutural dos terrenos Piancó-Alto 
Brígida e Alto Pajeú, Domínio da Zona Transversal, NE 
do Brasil. Natal. Tese de Doutourado, PPGG/UFRN, p. 
200. 2004.

MEDEIROS, V. C. & SANTOS, E. J. 1998. Folha 
Garanhuns (SC.24-X-B, escala 1:250.000). Integração 
Geológica (Relatório Interno), CPRM. Recife-PE, 

Brazil. MEDEIROS, V. C. Geologia de uma área a NW 
de Parnamirim – PE. Relatório de Graduação, Natal: 
Departamento de Geologia/UFRN, 1992. 90p.

MEDEIROS, V. C. Aracaju NE: folha SC.24-X estados 
da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Escala 1:500.000. Brasília: CPRM, 2000. 1 CD-ROM; 
mapas. Programa Levantamentos Geológicos Básicos 
do Brasil - PLGB.

MENDES, V. A.; SILVA FILHO, M.A. Folha Cristália 
SC.24-V-B-IV- Estado de Pernambuco, escala 
1:100.000. Brasília: DNPM/CPRM, 1990. 118 p. il., 2 
mapas(in bolso). 29,5 cm. Programa Levantamentos 
Geologicos Básicos do Brasil-PLGB.

MENDES, V. A.; Geologia e Recursos Minerais da 
Folha Arapiraca (Folha SC. 24-X-D) Escala 1:250.000. 
CPRM. Programa Levantamentos Geologicos Básicos 
do Brasil-PLGB. (Inédito)

MORAES, João Francisco Silveira de; SANTOS, José 
Silva Amaral dos; MASCARENHAS, João de Castro. 
Projeto Santana: Relatório final da etapa I. Texto e 
anexos (Mapa geológico da Bacia Sedimentar do 
Araripe, escala 1:500.000, e perfis de correlação 
estratigráfica). Recife: CPRM, 1976. v.1. 8v.

MOURA, D. S. Contribuição á Geologia de uma área 
a norte de Santa Maria da Boa Vista, PE. Relatório 
de graduação, Universidade federal de Pernambuco, 
Departamento de geologia, 1984. 93p.

NEVES, R. P. Contribuição á geologia de parte dos 
municípios de Orocó e Cabrobó (PE) – Área 08. 
Relatório de graduação. Universidade Federal de 
Pernambuco, Centro de Tecnologia, 1983. 63p. 

NEVES, S.P., VAUCHEZ, A., FERAUD, G.. Tectono-thermal 
evolution, magma emplacement, and shear zone 
development in the Caruaru area (Borborema Province, 
NE Brazil). Precambrian Research 99, 1–32. 2000.

NEVES, S.P.;  Proterozoic history of the Borborema 
Province (NE Brazil): correlations with neighboring 
cratons and Pan-African belts, and implications for 
the evolution of western Gondwana. Tectonics 22, 
10-31, 2003.

OLIVEIRA, R. G. Investigação gravimétrica e 
aeromagnética integrada da Província Borborema 
e da sua margem continental (NE do Brasil): 
geologia profunda e história tectônica. Natal, 79p. 
Exame de Qualificação (Doutorado), Programa 
de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2006.

PACHECO, M. A. D. Contribuição á Geologia de parte 
dos Municípios de Orocó e Cabrobó-PE, Área 05. 
Relatório de graduação. Universidade Federal de 
Pernambuco, Centro de Tecnologia, 1983. 38p.

PASSCHIER, C.W., TROUW, R.A.J.;  2005 Microtectonics 
2nd Ed. Springer-Verlag, Germany. 



Programa Geologia do Brasil

140

PEARCE, J. A. Sources and settings of granitic rocks. 
Episodes, p.120-125. 1996.

PEARCE, J. A., HARRIS, N. W. & TINDLE, A. G. Trace 
element discrimination diagrams for the tectonic 
interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology 
25, p. 956–983. 1984.

PETTIJOHN, F.J.; 1957 Sedimetary rocks. Harper, New 
York, 718p. 

RICKWOOD, P. C. Boundary lines within petrologic 
diagrams which use oxides of major and minor 
elements. Lithos, n. 22, p. 247-263. 1989.

ROSAR, R. S. Contribuição a parte do município 
de Santa Maria da Boa Vista- PE. 04 Relatório de 
graduação. Universidade Federal de Pernambuco, 
Centro de Tecnologia, 1983. 62p.

SANTOS, E. J. Ensaio preliminar sobre terrenos e 
tectônica acrescionária na Província Borborema. in: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39, 1996, 
Salvador. anais... Salvador: SBG, 1996. 7v., il., v.6, 
p.47-50.

SANTOS, E. J.; VAN SCHMUS, W. R.; BRITO NEVES, B. 
B. de Investigação geocronológica U/Pb e Sm/Nd em 
zona de colisão múltipla de arcos na região de Floresta 
(PE), Faixa Pajeú-Paraíba, Província Borborema. 
in: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38, 
1994, Balneário de Camboriú. Boletim de resumos 
expandidos. Balneário de Camboriú: SBG, 1994. 3v., 
v.1, p.247-249.

SANTOS, E.J., GUSMÃO, R., PAIVA, I.P., 1997. Terrenos 
no Domínio Transversal da Província Borborema: 
controles sobre acresção e retrabalhamento 
crustais ao sul do lineamento Patos, vol.15.XVII 
SimpósiodeGeologia doNordeste, SBG-NE, Fortaleza, 
p.141e144.

SANTOS, E. J.;. Integração geológica e metalogenética, 
escala 1:250.000, Folha SC.24-X-A Belém do São 
Francisco, Província Borborema, NE do Brasil. Recife: 
CPRM,1998.

SANTOS, E.J., VAN  SCHMUSS, W.R., KOZUCH, M., 
BRITO NEVES, B.B. The Cariris Velhos tectonic event 
in northeast Brazil.  Journal  of  South American Earth 
Sciences 29, 2010 p. 61-76.

SANTOS, E.J.. O complexo granítico Lagoa das 
Pedras: acresção e colisão na região de Floresta 
(Pernambuco), Província Borborema. Inst de 
Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
Doctoral dissertation, 1995, 219p.

SANTOS, E.J.; BRITO NEVES, B.B.; VAN SCHMUS, W.R.; 
OLIVEIRA, R.G.; MEDEIROS, V.C. An overall view on 
the displaced terrane arrangement of the Borborema 
Province, NE-Brazil. In: 31st International Geological 
Congress, 2000, Rio de Janeiro. Proceedings, in cD-
ROM, 2000

SANTOS, E. J.; FERREIRA, C. A.; SILVA JUNIOR, J. 
M. Mapa geológico do Estado da Paraíba. Escala 
1:500.000. CPRM. Brasília, CD-ROM, 2002.

SANTOS, G. M. C. Contribuição á Geologia de parte dos 
municípios de Parnamirim, Orocó e Santa Maria da Boa 
Vista- PE área 04 Relatório de graduação. Universidade 
Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, 1983. 

SIAL, A. N.; BRITO NEVES, B. B. de; BEURLEN, H.; 
MELO, P. G.; PESSÔA, R. R.. Projeto Extremo Oeste de 
Pernambuco. (Quadrículas de Salgueiro e partes de 
Chorrochó e Parnamirim-PE). Relatório final. Recife: 
DNPM/Centro de Tecnologia/UFPE,1983. 51p.

SIAL, A.N., 1986. Granite-types in northeast Brazil: 
current knowledge. Revista Brasileira de Geociências 
16, 54e72.

SIAL, A.N. Projeto extremo oeste de Pernambuco 
(quadrículas de Salgueiro e partes de Chorrochó e 
Parnamirim-PE). Relatório final. UFPE, 1983. 51p.

SILVA, L. C. et al. Reavaliação da evolução geológica 
em terrenos Pré-cambrianos  brasileiros  com base 
em novos dados U-Pb Shrimp, Parte Iii: Províncias 
Borborema, Mantiqueira Meridional E Rio Negro-
Juruena. Revista Brasileira de Geociências, v.32, n.4, 
p.529-544, set./ dez. 2002.

SILVA FILHO, M.A., 1984, A faixa de dobramento 
Piancó: Síntese do conhecimento e novas 
considerações. XXXIII Congresso Brasileiro de 
Geologia, 5:3337-3347.

SILVA FILHO, M.A., 1993, Os grupos Salgueiro e 
Cachoeirinha no contexto do sistema de dobramentos 
Piancó-Alto Brígida. Bol. XV Simpósio de Geologia do 
Nordeste, 309-311.

SHAND, S. J. Eruptive Rocks. Their Genesis, 
Composition, Classification, and Their Relation to 
Ore-Deposits with a Chapter on Meteorite. New York: 
John Wiley & Sons. 1943.

SILVA FILHO, M. A. Projeto Cachoeirinha: Relatório 
Final. Anexo, Mapas Geológicos  Previsional e de 
Afloramentos. Recife: CPRM, 1985. V2. 6v.

SILVA FILHO, A.F., GUIMARÃES, I.P., VAN SCHMUS, 
W.R.; Crustal evolution of the Pernambuco-Alagoas 
complex, Borborema province, NE Brazil: Nd isotopic 
data from Neoproterozoic granitoids. Gondwana 
Research 5, 409-422. 2002.

SOARES, J. V.; LOPES, G. A. C.; GUIMARÃES, J. M.; 
OLIVEIRA, N. S.; SILVEIRA, W. P. Projeto Macururé 1ª 
etapa. Salvador: SME/CPM/CBPM, 1984. 43p.

STIPP, M., STUNITZ, H., HEILBRONNER, R., SCHMID, 
S.M.; 2002. The eastern Tonale fault zone: a ‘natural 
laboratory’ for crystal plastic deformation of quartz 
over a temperature range from 250° to 700°C. Journal 
of Structural Geology, v.24, 1861-1884 p.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

141

VAN SCHMUS,W.R., BRITO NEVES, B.B., HACKSPACHER, 
P., BABINSKI, M.; U/Pb and Sm/Nd geochronolgic 
studies of eastern Borborema Province, northeastern 
Brazil: initial conclusions. Journal of South American 
Earth Sciences 8, 267-288. 1995.

VAN SCHMUS,W.R., OLIVEIRA, E.P., SILVA FILHO, A.F., 
TOTEU, F., PENAYE, J., GUIMARÃES, I.P.; Proterozoic 
Links between the Borborema Province, NE Brazil, 
ndtheCentralAfrican Fold Belt, vol. 294. Geological 
Society, London, Special Publication, pp. 69-99. 2008.

VAN SCHMUS, W.R.; KOZUCH, M.; BRITO NEVES, 
B.B.; Precambrian history of the Zona Transversal 
of the Borborema Province, NE Brazil: Insights from 
SmeNd and UePb geochronology. In: Journal of South 
American Earth Sciences, 31, p. 227-252. 2011.

VASCONCELOS, E.M. Engenharia e Geologia Ltda. 
Projeto Calcário no Estado de Pernambuco. Etapas 
I - II – III: Relatório conclusivo da primeira fase do 
projeto. Cadastramento dos calcários nas folhas: 
Floresta, Bodocó, Parnamirim, Petrolina e Riacho do 
Caboclo. Recife: Minérios de Pernambuco AS, 1981. 
15 v. v5.

VASCONCELOS, A. M.; GOMES, I. P.; MOURA, C. A. V. 
Granitóides sin-Tangenciais da região centro-sul do 

estado do Ceará-Nordeste do Brasil. XVII SIMPÓSIO 
DE GEOLOGIA DO NORDESTE. Resumos Expandidos, 
bol. nº 15, Fortaleza-CE, 1997b. p. 138-140.

VASCONCELOS, G.J. Contribuição a Geologia de parte 
do município de Parnamirim- PE( Folha SC.24-C-I ) 
área 05, Recife: UFPE, 1981. 80p. 

VAUCHEZ, A., NEVES, S. ET AL. The Borborema shear 
zone systems, NE- Brazil. Journal of South American 
Earth Sciences, 8, 247–266. 1995.

VAUCHEZ, A., NEVES, S.P., CABY, M., CORSINI, M., 
EGYDIO SILVA, M., ARTHAUD, M.H. & AMARO, V. 
1995. The Borborema shear zone system, NE Brazil. 
Journal of South American Earth Sciences, 8:247-266.

WHALEN J, B., CURRIE K. L. & CHAPELL B. W. A-type 
granites: geochemical characteristics,discrimination 
and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and 
Petrology 95, 407-419. 1987.

WOOD, D. A., JORON, J.-L. & TREUIL, M. A reappraisal 
of the use of trace elements to classify and discriminate 
between magma series erupted in different tectonic 
settings. Earth and Planetary Science Letters 45, p. 
326-36. 1979.





Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

143

ANeXO
sÚMUlA DOs DADOs FísICOs De pRODUÇÃO





Geologia e Recursos Minerais da Folha Parnamirim

145

ATRIBUTO UNIDADE QUANTIDADE

Área mapeada km2 3.000

Afloramentos descritos Afloramento 613

Análises petrográficas Lâminas 180

Sedimento de corrente amostra 385

Concentrado de bateia amostra 57

Geoquímica multielementar em 
rochas amostra 103

Geoquímica multielementar em 
sedimentos de corrente amostra 385

Mineralogia Semi-Quantitativa amostra 57

Geocronologia/datação U-Pb em 
zircão amostra 03

Geocronologia/determinação 
isotópica Sm/Nd amostra 10

Ocorrências minerais cadastradas 
(inéditas) Ocorrência 16

Ocorrências Minerais Atualizadas/
recadastradas Ocorrência 20

Ocorrências Minerais 
Disponibilizadas no GEOBANK Ocorrência 36

sÚMUlA DOs DADOs FísICOs De pRODUÇÃO




