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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 BUIQUE - SC.24-X-B-IV 
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 envolvendo os municípios de itaíba, tupanatinga e 
Buíque no estado de Pernambuco e ouro Branco no estado de alagoas. 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 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 
acompanhadas 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 (GeoSGB) 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.
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esteves Pedro Colnago 
Diretor Presidente

José leonardo Silva andriotti 
Diretor de Geologia e Recursos Minerais





RESUMO

vii

este trabalho é resultante do mapeamento geológico sistemático do Programa Ge-
ologia do Brasil, e reporta as considerações sobre a geologia e recursos minerais da 
folha Buique (SC.24-X-B-ii), na escala 1:100.000, executado pela CPRM - Serviço Ge-
ológico do Brasil, através da Superintendência Regional de Recife (SuReG - Re). além 
deste texto foi também elaborado o mapa geológico. todos os dados cadastrais tais 
como: afloramentos, recursos minerais e descrições petrográficas, foram inseridos no 
banco de dados da CPRM (GeoSGB). a folha Buíque localiza-se dominantemente no 
estado de Pernambuco e é limitada pelos paralelos 08°30’S e 09°00’S e meridianos 
37°00’w e 37°30’w, uma pequena parte ao Sul da folha está contida no estado de 
alagoas, como distritos do município de ouro Branco. Geotectonicamente encontra-
-se inserida na porção meridional da Província Borborema a qual se constitui de faixas 
ou sistemas de dobramentos associados às orogêneses paleoproterozoicas, granito-
gêneses correlatas, incluindo fragmentos antigos do arqueano ao Paleoproterozoico, 
unidades meso-proterozoicas, bacias sedimentares tafrogênicas mesozoicas e por úl-
timo, coberturas superficiais recentes. a folha Buíque está inserida principalmente 
no terreno Pernambuco-alagoas, ao Sul do lineamento Pernambuco, onde afloram 
unidades paleoproterozoicas compostas por rochas ortoderivadas bandadas, migma-
títicas, de composição granodiorítica-diorítica (Complexo Cachoeira Grande e ortog-
naisse Mucunã) com corpos intrusivos de rochas máficas/ultramáficas (Suíte Máfica 
Pau ferrinho). também ocorrem rochas ortognaissicas pertencentes aos complexos 
Belém de São francisco e vila amaro, assim como rochas do Complexo Rio una. esta 
ultima unidade geológica é formada essencialmente por metassedimentos, que in-
cluem xistos, quartzitos, mármores, rochas calcissilicáticas e migmatitos micáceos, 
com idade interpretada entre o final do Mesoproterozoico e início do neoprotero-
zoico. Diferentes intrusões graníticas cedo-, sin- a pós-deformação brasiliana foram 
mapeadas nesta folha. a granitogênese cedo-deformação brasiliana é representa-
da por corpos graníticos intensamente deformados, indiferenciados, e também por 
corpos metaleucograníticos, enriquecidos em u, th, K e etRs, agrupados na Suíte 
Caetés, cujo corpo de Cariba apresentou uma idade criogeniana (730+2 Ma), obtida 
em zircão, através do método u-Pb, com análise em iCP-MS com la. as suítes graní-
ticas ouro Branco, itaporanga e Buíque são aquelas associadas aos corpos graníticos 
sin- a pós-deformação brasiliana. Diques atribuídos do ediacarano ao Cambriano de 
rochas graníticas (Suíte Serra dos Macacos), de pegmatitos e de diabásio (Diques Rio 
do Cordeiro), marcam a transição do Paleoproterozoico para o fanerozoico na área. 
a sedimentação fanerozoica da folha Buíque está associada às unidades litoestra-
tigráficas pertencentes à bacia sedimentar de Jatobá cujas rochas afloram na por-
ção noroeste da folha Buíque. a formação mais basal é a tacaratu, que aparece sob 
a forma de corpos isolados como morros em inconformidade com o embasamento 
pré-cambriano. Morfologicamente essa unidade compõe um relevo acidentado, com 
encostas abruptas, por vezes controladas por falhas/fraturas, que podem ser bem ob-
servadas na região do Parque nacional da Serra do Catimbau. Por vezes os arenitos da 
formação tacaratu acham-se enriquecidos em urânio e ferro, constituindo potenciais 
depósitos para ferro na área. no mapeamento da folha Buíque foi possível identificar 
três associações faciológicas na formação inajá. a primeira apresenta siltitos, argili-
tos, folhelhos e arenitos, a segunda é composta por arenitos finos com registros de 
icnofósseis e a terceira é formada dominantemente por siltitos contendo icnofósseis 
de vertebrados. esta unidade aflora dominantemente na região do graben do Puiú, 
mas também aparece em pequenos grabens distribuídos na área aflorante da forma-
ção tacaratu, sobreposta a esta última. Como representante do Mesozoico ocorre a 
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formação aliança à qual se distribui em áreas arrasadas e como pequenos barrancos 
na região do Graben do Puiú. É caracterizada pela grande quantidade de folhelhos 
marrom avermelhados, intercalados com níveis de folhelhos esverdeados, calcare-
nitos ostracoidais. Depósitos coluvio-elúviais e aluviais completam a litoestratigrafia 
da área. no presente trabalho foi delimitada áreas anômalas de  ni±Cr±ti±v±fe, que 
carecem de estudos mais aprofundados em escalas de maior detalhe. também se 
destaca a ocorrência geoquímica de uma mineralização de chumbo (plumbogumita) 
e a presença de pegmatitos com albita, e concentrados de bateia apresentando con-
siderável presença de cromita, columbita e malaquita.
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ABSTRACT

this work is the result of systematic geological mapping of Brazil Geology Program, 
and reports the considerations on the geology and mineral resources of Buique Sheet 
(SC.24 - XB- ii), in the 1: 100,000 scale, performed by CPRM - Geological Survey of 
Brazil, through the Regional Superintendence of Recife ( SuReG - Re ) . in addition 
to this text it was also executed the geological map (on line). all registration data 
such as outcrops, mineral resources and petrographic descriptions were filed into 
the database CPRM (GeoSBG). the Buíque Sheet is situated predominantly in the 
state of Pernambuco, northeastern of Brazil, and it is limited by the parallel 08 ° 30 
‘S and 09° 00 ‘S and meridians 37 ° 00’w and 37 ° 30’w Greenwich. a small part of 
the south-southern of this sheet is comprised by districts from ouro Branco City of 
alagoas State. Geologically, the mapped area is inserted in the southern portion of the 
Borborema Province which is constituted by stables blocks and folding systems belts 
associated with Paleoproterozoic orogenic cycles and related magmatism, including 
ancient fragments of archean to Paleoproterozoic nucleous, Meso- and Proterozoic 
magmatic and metamorphic units, fanerozoic units in a sedimentary basins and 
recent deposits. the Buíque sheet is inserted geotectonically in Pernambuco-alagoas 
terrane, at south of the lineament Pernambuco, a shear zone with e-w direction, 
that limits this portion of Borborema Province.  Paleoproterozoic units are composed 
by orthoderived banded rocks, migmatites with granodioritic/dioritic composition 
(Cachoeira Grande Complex and Mucunã orthogneiss), intruded by mafic/ultramafic 
bodies (Pau ferrinho Mafic Suite). others units are orthogneissic rocks belonging to 
the complexes Belém de São francisco and vila amaro, metasedimentary rocks of the 
Rio una Complex, that consist mainly of schists, quartzite, marbles, calcium silicates 
rocks and micaceous migmatites, that took place in the early neoproterozoic. Different 
granitic intrusions early- , syn to post – Brazilian orogenic cycle, complement the 
Proterozoic units. the early Brazilian magmatism is attributed to intensely deformed 
granitic bodies, undifferentiated, and also others u-th-K-Ree-enriched granitic 
bodies grouped in the Caetés Suite, in which Cariba pluton presented a Criogenian 
age (730 + 2 My), obtained by u- Pb in zircon through iCP-MS-la method. the ouro 
Branco, itaporanga and Buíque granitic suites are those related with syn to post- 
Brazilian deformation. Granitic dikes (Serra dos Macacos Suite), pegmatites dikes and 
diabase dikes (Rio Cordeiro unit), assigned to the ediacaran to Cambrian, mark the 
transition from Paleoproterozoic to the Phanerozoic in this area. the Phanerozoic 
sedimentation is represented by the units that do part of Jatobá Sedimentary Basin, 
these rocks outcrop in the northwestern portion of the Buique sheet. the tacaratu 
formation appears as witnesses’ hills unconformity with the Precambrian basement. 
Morphologically, the tacaratu formation composes a rugged terrain with steep 
slopes, sometimes controlled by faults and fractures that can be well observed in the 
area of Serra do Catimbau national Park. Sometimes the sandstones of these units 
have been found as iron-uranium-enriched sandstones constituting a potential iron 
deposit. three facies were identified in the formation inajá in this area. the first one 
shows siltstones, mudstones, shales and sandstones, the second is composed by fine 
sandstones with trace icnofossils records and the third one is formed dominantly by 
siltstones containing rare microfossils of vertebrates. the inajá formation outcrops 
in the graben region of Puiú, and also in small grabens distributed in outcropping 
area of tacaratu formation. Representative of the Mesozoic Period appears the 
aliança formation that hangs out in the razed areas of the Graben Puiú region. it is 
characterized by the large amount of reddish brown shales interlayered with greenish 
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shales, ostracodes calcarenites. Colluvium, eluvium and alluvium deposits complete 
the lithostratigraphy for the mapped area. in this work was defined an anomalous 
area of ni ± Cr ± ti ± fe ± v contents, but it needs more studies, in a detail scale. it also 
highlights: lead mineralization (Plumbogummite), the presence of pegmatite dikes 
and mineralometric data showing considerable presence of chromite, columbite and 
malachite.
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o presente relatório reúne as informações coleta-
das durante o levantamento geológico da folha Bui-
que (SC.24-X-B-iv) na escala de 1:100.000, realizado 
pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da 
Superintendência Regional de Recife do Serviço Geo-
lógico do Brasil – CPRM. 

a folha Buíque localiza-se na porção sudoeste 
do estado de Pernambuco, com uma pequena par-
te agrangendo o estado de alagoas. É limitada pelos 
paralelos 8°30’S e 9°00’S e meridianos 37°00’w e 
37°30’w (figura 1.1).

a região abrangida pela folha faz parte das bacias 
hidrográficas dos rios Moxotó e ipanema. o acesso 
à área é feito por via rodoviária, preferencialmente 
a partir da BR-232, principal estrada que liga Recife 
às cidades do agreste Pernambucano, e depois atra-
vés da Pe-270, a qual liga as sedes dos três maiores 
municípios da região: Buíque, tupanatinga e itaíba. 
a área inclui o Parque nacional da Serra do Catim-
bau criado pelo decreto 913/12 (2002). o vale do 
Catimbau, como é mais conhecido, é considerado 
de extrema importância biológica e contém reservas 
arqueológicas, a Reserva indígena Kapinawá e paisa-
gens geológicas únicas. neste vale foram encontra-
dos diversos fósseis pré-históricos.

a área da folha Buíque já foi alvo de trabalhos an-
teriores de mapeamentos geológicos de abrangên-
cia regional que foram executados/integrados pela 

1 — INTRODUÇÃO

CPRM, incluindo os projetos Mapa Geológico de Per-
nambuco (Gomes, 2001), Projeto aracaju-ne na es-
cala de 1:500.000 (Medeiros, 2000), Projeto agreste 
de Pernambuco (Costa et. al., 1977) e Mapeamento 
geológico de parte das folhas SC.24-X-a e SC.24-X-B, 
escala 1:200.000 (Santos, 1971), este último pela Su-
Dene. todos eles abrangeram em escala regional, as 
rochas cristalinas e parte das rochas pertencentes à 
Bacia do Jatobá. 

trata-se de uma área de grande importância hi-
drogeológica, pois existem vários poços construídos 
na formação aqüífera tacaratu que abastecem várias 
cidades na região, a qual também detém várias ocor-
rências ferríferas associadas aos seus arenitos.

1.1 - METODOLOGIA

os trabalhos iniciaram em outubro de 2009 com 
a compilação e integração dos dados pré-existentes, 
interpretação de mapas aerogeofísicos, da análise de 
imagens landsat 7 etM, na escala 1:100.000, e da 
interpretação de aerofotos na escala de 1:70.000 e, 
por fim, na geração de um SiG (Sistema de informa-
ções Geográficas) geológico preliminar. 

Posteriormente foram realizadas etapas de cam-
po em períodos secos, para o levantamento geológi-
co e geoquímico prospectivo, seguidos por estudos 
petrográficos, litogeoquímicos e isotópicos. os resul-

Figura 1.1 – Mapa de localização geográfica e articulação da Folha Buíque (SC-24-X-B-IV).
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tados alcançados e sintetizados neste relatório fazem 
parte do SiG geológico e do GeoSGB com acesso via 
site oficial da CPRM na weB que também tem como 
principal produto o mapa geológico com as ocorrên-
cias minerais e o presente relatório.

a metodologia utilizada seguiu a sistemática ela-
borada pelo Programa Geologia do Brasil (PGB), em 
execução pela CPRM. 

o projeto desenvolveu-se em 3 etapas principais 
que se encontram abaixo descritas:

• levantamento de Dados: consistiu na com-
pilação e análise bibliográfica de dados dis-
poníveis para a área, na análise de imagens 
landsat–tM, na escala 1:100.000, e na inter-
pretação de aerofotos na escala de 1:70.000. 

• levantamento de Campo: foram efetuadas 
etapas de campo para o mapeamento geoló-
gico, prospecção geoquímica e etapas de ca-
dastramento mineral. o mapa geológico, em 
anexo, apresenta os dados obtidos e um per-
fil geológico esquemático cortando a bacia e 
com direção ortogonal às principais estrutu-
ras das rochas do embasamento. 

• integração de dados de campo e laborato-
riais: nesta etapa foram realizadas reuniões 
entre as diversas equipes envolvendo as cam-
panhas de campo, levantamentos geoquími-
cos, de cadastramento mineral e de geofísica 
terrestre (levantamento de dados de gama-
espectrometria com checagem de anoma-
lias de mapas aerogamaespectrometricos). 
Dados obtidos em campo e de laboratório 
(petrografia, análises de fácies, descrições 
paleontológicas de macro e microfósseis, lito-
geoquímica, estudo de minerais pesados, de 
sedimento de corrente e geologia isotópica) 
foram integrados e analisados e estão dispos-
tos no presente relatório.

1.1.1 - Mapas Pré-existentes

os mapeamentos anteriores abrangendo a folha 
Buique foram de cunho regional. a seguir encontra- 
se uma relação bibliográfica:

• Geologia e Recursos Minerais do estado de 
Pernambuco. Mapa Geológico na escala de 
1:500.000 (CPRM - Gomes, 2001);

• folha aracaju-ne, escala de 1:500.000. (CPRM 
– Medeiros, 2000)

• Projeto agreste de Pernambuco, na escala de 
1:250.000 (CPRM - Costa et al., 1977)

1.1.2 - Base Cartográfica

a base cartográfica foi digitalizada pela Divisão de 
Cartografia do Departamento de apoio técnico da 

CPRM (DiCaRt, escritório do Rio de Janeiro) ajus-
tada à imagem GeoCoveR de 2000 pela equipe de 
geoprocessamento da Gerência de Relações insti-
tucionais (GeRiDe-SuReG/Re). a imagem GeoCover 
corresponde às imagens de satélite lanSat 7 etM+ 
obtidas em 2004. 

1.1.3 - Fotografias Aéreas e Imagens de Saté-
lite 

as fotografias aéreas interpretadas são do ano 
1968, SaCS (Serviços aerofotográficos Cruzeiro do 
Sul S.a.), na escala de 1:70.000, abrangendo toda 
a área da folha Buique. as mesmas constituíram a 
base geológica para as etapas de campo.

as imagens utilizadas são do satélite landsat 7 
etM+, para diversas composições de bandas RGB, 
com a RGB457 como a melhor composição calcula-
da. esta última foi utilizada para fusão com a imagem 
SRtM-Shuttle Radar topography Mission, em am-
biente envi (versão 4.2). 

1.1.4 - Interpretação dos Dados de Aerogeo-
física

os dados aerogeofísicos foram reprocessados 
e interpretados. a interpretação preliminar desses 
dados foi integrada aos trabalhos de tratamento de 
imagens e dados bibliográficos com a finalidade de 
produzir o mapa geológico preliminar. 

objetivando auxiliar a definição de feições estru-
turais da Bacia do Jatobá bem como nas relações tec-
tonoestratigráficos e lito-estruturais entre as diferen-
tes unidades litoestratigráficas. foram utilizados os 
dados de aeromagnetometria e gamaespectrome-
tria do Projeto aerogeofísico Cariris velhos. o pro-
jeto aerogeofísico teve os seus dados radiométricos 
convertidos de “contagens por segundo” (cps) para 
concentração de elementos - percentagem (%) para 
K, parte por milhão (ppm) para  equivalente urânio 
(eu) e equivalente tório (eth) e Microroentgen por 
hora para o Canal de Contagem total - a partir da téc-
nica denominada de “back-calibration”. 

1.1.5 - Base de Dados (GEOSGB)

os dados fundamentais (litotipos, afinidades geo-
químicas, metamorfismo e idades) sobre as unidades 
litoestratigráficas mapeadas na folha Buique (escala 
1:100.000) estão disponibilizados no GeoSGB ( banco 
de dados da CPRM – http://geosgb.cprm.br/).

1.1.6 - Atividades de Campo e Laboratoriais

nas campanhas de campo foram realizadas coletas 
de dados para a cartografia geológica, cadastramento 
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e reavaliação de recursos minerais, levantamento geo-
químico, além da coleta de amostras para análises pe-
trográficas, litogeoquímica e de geoquímica isotópica. 
no quadro 1.1 abaixo se encontram os dados físicos 
do Projeto.

os estudos petrográficos de seções delgadas das 
rochas selecionadas foram realizados na SuReG/Re 
e pela terra&Mar Soluções em Geologia e Geofísica. 
as análises minerais de concentrado de bateia foram 
elaboradas pela CPRM-SuReG/Re. as análises isotópi-
cas foram desenvolvidas no laboratório de Geocrono-
logia da unB-universidade de Brasília. as análises de 
micro e macrofósseis foram desenvolvidas por pesqui-
sadores do laboratório de paleoontalogia DiPale da 
CPRM-eRJ.

as análises mineralógicas foram realizadas no la-
boratório de análises de grãos da CPRM, situada nas 
dependências da SuReG – Pa. a preparação e estudo 
das secções polidas foram executados pelo labora-
tório de inclusões fluídas e Microscopia de Minérios 
do Departamento de Geologia da ufPe e as análises 
químicas de minério de ferro foram realizadas pela 
GeoSol ltDa.

1.2 - PRODUTOS GERADOS

• Mapa geológico na escala de 1:100.000; em 
formato PDf para impressão e em aRC GiS; 

• Relatório final.

AFLORAMENTOS 625 Cadastrados na Base AFLORA

OCORRÊNCIAS MINERAIS 
CADASTRADAS 87 Depósitos/ocorrências e jazidas 

abandonadas

AMOSTRAS DE CONCEN-
TRADO DE BATÉIA 47 Coletadas nos trechos da drenagem 

com concentradores naturais

AMOSTRAS DE SEDIMENTO 
DE CORRENTE 196 Distribuídas nas drenagens da área 

mapeadas

ANÁLISES PETROGRÁFICAS 81 Distribuídas entre as unidades litoes-
tratigráficas mapeadas

ANÀLISES QUÍMICAS 59 59 amostras foram analisadas para 
química de rocha total

ANÁLISES GEOCRONOLÓ-
GICAS U-Pb 01 Obtidas através de ICP-LA em zircão

ANÁLISES GEOCRONOLÓ-
GICAS Sm-Nd 20 Amostras de diferentes unidades

ANÁLISES PALEONTOLÓ-
GICAS 29 Macro e Microfósseis

Quadro 1.1 – Dados Físicos do Projeto.
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2.1 - INTRODUÇÃO

a folha Buique abrange parte da Provincia da 
Borborema (almeida et al., 1967; almeida et al., 
1977), situando-se na sua porção meridional e sobre 
as unidades Pré-Cambrianas foram deposidas cober-
turas fanerozoicas, esta ultima sendo representada 
na folha pela Bacia de Jatobá (figura 2.1). 

2.2 - PROvíNCIA BORBOREMA

na Província da Boborema os principais compar-
timentos foram delimitados como frações do emba-
samento (“terrenos”, “maciços”) e faixas de dobra-
mentos, com estruturação final definida no Ciclo Bra-
siliano, durante a articulação e fusão de Gondwana 
ocidental (Brito neves, 1975; Jardim de Sá, 1994; 
Santos 1995). 

a Província Borborema pode ser subdividida em 
três sub-províncias principais (van Schmus et al., 
2011). a subprovíncia norte situada a norte da Zona 
de Cisalhamento Patos, também conhecida como li-
neamento Patos, a Sub-Província Central que com-
preende a Zona transversal, e a Sub-província Sul, 
que se localiza entre a Zona de Cisalhamento Per-
nambuco e o Cráton de São francisco. Para esses au-
tores, a Sub-Província Sul compreende uma colagem 
tectônica de blocos, terrenos, ou domínios com ro-
chas de idades que variam do arqueano ao neopro-
terozóico e servem de embasamento para diferentes 
depósitos fanerozóicos. 

a Sub-Província Sul compreende três domínios 
principais: faixa Sergipana, o Domínio Pernambuco-
-alagoas e o Domínio Riacho do Pontal. a parte norte 
da Sub-província Sul é comumente chamada de Do-
mínio Pernambuco-alagoas e é interpretada como 
um bloco composto por rochas paleoproterozóicas 
de alto grau metamórfico (migmatitos e ortognais-
ses). Pesquisas isotópicas recentes e em andamento 
têm revelado idades mais jovens para as rochas que 
podem representar importantes segmentos de su-
pracrustais nesta sub-província, além de um exten-
sivo magmatismo brasiliano (Silva filho et al., 2002; 
neves et al., 2010). 

a porção da folha Buíque inserida no contexto do 
Domínio terreno Pernambuco-alagoas, inicialmente 
referido como um maciço compreende idades ar-
queanas (osako et al., 2005), paleoproterozóicas, e 
neoproterozóica. o limite norte do terreno é marca-

do pelo lineamento Pernambuco (também descrito 
como Zona de Cisalhamento Pernambuco leste por 
neves et al., 2006), sendo que essa estrutura repre-
senta, para alguns autores  um limite geofísico e geo-
cronológico (neves et al., 2006; oliveira, 2008)

embora o termo sub-província seja conceitual, esta 
porção da Província Borborema vem sendo dominan-
temente denominada na literatura de “maciço” ou 
“terreno”, e compreende uma grande variedade de 
tipos de plútons graníticos (Silva filho et al., 2002). 

De acordo com Santos (1995), a evolução da Pro-
víncia Borborema envolveu um conjunto de terrenos 
pré-brasilianos de estruturação vinculada a, pelo 
menos, três eventos, o evento orogenético Riaciano 
(muitas vezes citado como tranzamazônico), o even-
to Cariris velhos (ora também denominado toniano, 
para a Paraíba) e o evento Brasiliano relacionado a 
importantes zonas de cisalhamento nesta parte da 
Província Borborema.

a litoestratigrafia da área estudada, com base na 
bibliografia disponível (Medeiros, 2000 e Gomes, 
2001), é composta por rochas gnáissicas-migmatíti-
cas, comumente ortoderivadas, paleoproterozoicas, 
representando as unidades basais. Sobrepostas às 
unidades basais ocorrem às rochas supracrustais do-
minantemente paraderivadas, por vezes com inter-
calações de metavulcânicas félsicas e máficas, que 
variam de idade desde o paleo- ao neoproterozoico. 
Metagranitoides e granitoides de variadas afinidades 
geoquímicas também aparecem neste contexto.

Para o embasamento desses terrenos, há idades 
u-Pb (em zircão-método convencional) na literatura 
na faixa de 2,5-2,1 Ga (Melo, 1998); e para as rochas 
supracrustais mais antigas foram encontradas ida-
des em torno de 2,0 Ga, através do método u-Pb - 
ShRiMP em zircão de rochas metavulcanoclásticas, 
interpretadas como contemporâneas a sedimenta-
ção (Santos et al., 2004). 

as unidades basais estiveram submetidas à oro-
gênese riaciana, que é associada ao evento transa-
mazônico, com alguns dados isocrônicos Rb-Sr de 
2.0-2.1 Ga (Barbosa, 1990; Rocha, 1990). 

o segundo evento, Cariris velhos, é representado 
por uma sequência metavulcanossedimentar e por 
metagranitoides com idades no intervalo de 0,97 a 
0,9 Ga (Kozuch et al., 1997), registradas através do 
método u-Pb (zircão) em metagranitóides e rochas 
metavulcânicas félsicas (Santos, 1995; Brito neves et 
al.,1995). entretanto, a natureza do registro deixado 

2 — CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
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Figura 2.1 - Compartimentação de parte da Província Borborema em terrenos tectono-estratigráficos e domínios adja-
centes de acordo com Santos (1999, 2000).
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por esse evento, se completo ou apenas parcial, per-
manece sob debate. 

na Província Borborema, a orogênese brasiliana 
(0,57 a 0,61 Ga) é caracterizada por uma intensa e 
diversificada granitogênese (ferreira et al., 1998; 
Guimarães & Da Silva filho, 1995; neves & Mariano, 
1997), associada muitas vezes às grandes zonas de ci-
salhamento (archanjo et al., 1994; neves & vauchez, 
1995; neves et al., 2000; Medeiros, 2000; Gomes, 
2001; accioly et al, 2005; Santos et al., 2007).

Silva filho et al. (2007) definiram o Complexo Rio 
una, que compreende gnaisses e xistos passando a 
migmatitos com intercalações quartzíticas, além de 
rochas calcissilicáticas. este complexo rochoso aloja 
corpos graníticos peraluminosos. associado a este 
terreno aparecem ortognaisses, como aqueles de-
nominados por Silva filho et al., (2007) nas folhas 
Garanhuns (SC.24.X-B-v)  e venturosa (SC.24.X-B-vi), 
de escala 1:100.000.

o plutonismo neoproterozoico no terreno Per-
nambuco alagoas está dominantemente represen-

tado por um magmatismo peraluminoso, com pre-
sença também de um magmatismo calcioalcalino. 
Como exemplo do primeiro aparece a Suíte intrusiva 
ouro Branco datada no presente projeto, e o segun-
do representado pela suítes intrusivas itaporanga e 
Buíque.

2.3 - BACIA DE JATOBá

a Bacia de Jatobá representa a cobertura fanero-
zoica que ocorre na porção nw da folha Buique. a 
área do projeto abrange a porção ne da Bacia de Ja-
tobá, a qual faz parte do sistema de rifte Recôncavo–
tucano-Jatobá. essa bacia está localizada em quase 
sua totalidade no estado de Pernambuco e apenas 
uma pequena porção no estado da Bahia, com uma 
área de extensão de aproximadamente 5.600 km2 (fi-
gura 2.2).

a Bacia de Jatobá representa a porção mais se-
tentrional do sistema de rifteamento abortado do 
Recôncavo-tucano-Jatobá (figura 2.2), que é uma 

Figura 2.2 - Figura esquemática com: A- Localização do sistema de rifteamento Recôncavo-Tucano-Jatobá (modificado 
de Magnavita, 1992) e B- localização da área mapeada da Bacia do Jatobá na Folha Buíque (modificado de Santos et 

al., 2002).
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feição estrutural eocretácea da megafratura que ori-
ginou o atlântico Sul, as zonas de fraquezas antigas 
foram decisivas no estabelecimento do padrão estru-
tural desta fossa. o sistema de rifteamento foi implan-
tado numa direção geral n-S e seu extremo norte tem 
uma deflexão ene, que constitui a fossa Jatobá (Mila-
ni, 1985). 

a Bacia de Jatobá foi implantada sobre a Provín-
cia Borborema no terreno Pernambuco sendo for-
temente condicionada pelas suas descontinuidades 
(Milani, 1985).  o lineamento de Pernambuco, pos-
sivelmente, condicionou uma forte inflexão no senti-
do de abertura do sistema de rifteamento, que passa 
de uma direção S-n, no tucano, para w-e/Sw-ne, na 
Bacia de Jatobá (Santos et al 1990; Costa et al 2003. 

a falha de ibimirim, falha de borda da bacia a nor-
te, corresponde a uma continuidade do lineamento 
de Pernambuco, reativado durante o Cretáceo (Mila-
ni, 1985; Magnavita & Cupertino, 1987), o qual de-
fine assim, o limite setentrional da Bacia de Jatobá 
que, segundo Magnavita & Cupertino (1987), contro-
la seu depocentro. a oeste a bacia é delimitada pela 
falha de São francisco que a separa da sub-bacia de 
tucano norte, e a borda flexural delimita-a das de-
mais direções da bacia (Costa et al. 2003) 

2.3.1 - Evolução Tectono-Sedimentar 

o preenchimento do sistema de rifte aqui abor-
dado é inteiramente continental. a estratigrafia das 
bacias do Recôncavo e tucano foi documentada por 
viana et al. (1971) sendo esta revisada por diversos 
autores dentre eles Caixeta et al. (1994), que inseriu 
a Bacia de Jatobá com a do tucano norte na mes-
ma carta estratigráfica e também elaborou cartas de 
forma diferenciada em função das particularidades 
existentes no arcabouço tectono-sedimentar para 
as bacias do Recôncavo e sub-bacias do tucano Sul/
Central.

Segundo leite et al. (2001) a Bacia de Jatobá 
pode ser correlacionada estratigraficamente com a 
Bacia do araripe que tem como parâmetro a análise 
de sequência elaborada por Ponte et al. (1997), que 
fazem uma correlação do Paleozoico dessas bacias 
e utilizou os conceitos de Soares et al. (1978) para 
classificar  as unidades paleozoicas como uma Se-
quência Beta e as unidades mesozoicas subdividiu 
em: pré-rift, sin-rift e pós-rift. Costa et al. (2007) 
subdividiram as tectono-sequências, às quais estão 
representadas por supersequências:  paleozoica, 
pré-rifte (neojurássico), rifte (eoberriasiano a eoap-
tiano) e pós-rifte (neoaptiano).

a carta estratigráfica da Bacia de Jatobá está na 
figura 2.3, sendo uma modificação das cartas exis-
tentes na bibliografia, condizente apenas com as uni-

dades aflorantes na folha Buíque, visto que não se 
tem o conhecimento de campo da bacia como um 
todo (figura 2.3). 

os dados bibliográficos indicam que a sedimenta-
ção na Bacia de Jatobá iniciou sobre o embasamento 
pré-cambriano, em condições intracratônicas, com a 
sequência paleozoica (Siluro-devoviana). esta sequ-
ência é caracterizada por um ciclo sedimentar con-
tinental de tendência geral transgressiva-regressiva 
representado pelo Grupo Jatobá, constituído pelas 
formações tacaratu e inajá (Rocha & leite, 1999). 
Costa et al. (2007) afirmam que esta seção paleozoi-
ca atuou como um embasamento da bacia, e que se-
gundo Milani et al. (2007) não guardam relação ge-
nética com a bacia, sendo uma seção pré-existente 
da sedimentação.

Sobre a seqüência paleozoica ocorreu a sedimen-
tação pré-rifte, durante o andar Dom João (neoju-
rássico), que é caracterizada por sedimentos conti-
nentais depositados sob clima árido, constituindo 
um vestígio da depressão afro-brasileira (Costa et al. 
2003). os sedimentos dessa sequência estão inseri-
dos no Grupo Brotas e são divididos em duas unida-
des litoestratigráficas: formação aliança e formação 
Sergi. a formação aliança é caracterizada por sedi-
mentos de origem flúvio-lacustre. a formação Ser-
gi é representada por intercalação de arenitos com 
pelitos e conglomerados, depositados por um siste-
ma fluvial entrelaçado, com retrabalhamento eólico 
associados a leques aluviais distais (Pack & almeida, 
1945; Rocha & leite, 1999). 

a seqüência rifte foi depositada durante o eocre-
táceo e abrange sedimentos pertencentes às for-
mações Candeias e Salvador, e pelos Grupos ilhas 
e Massacará (Costa et al., 2007).  Durante esta fase 
houve um aumento na taxa de subsidência e a passa-
gem de um clima relativamente árido para um mais 
úmido fazendo com que se implantasse na bacia um 
sistema lacustre raso com características anóxica; 
que deu origem à deposição da formação Candeias 
(Santos et al., 1990). a formação Candeias é indivisa 
na Bacia de Jatobá e é caracterizada por sedimen-
tos dominantemente pelíticos com intercalações de 
arenitos grossos e calcários fossilíferos e localmen-
te níveis de gipsita (Costa et al., 2003; Rocha & lei-
te,1999). os dados bioestratigráficos indicam que a 
deposição desta unidade teria ocorrido durante o 
Berriasiano? (Costa et al., 2003). 

nos mapas geológicos da Bacia de Jatobá a for-
mação Salvador não é mencionada, porém Santos et 
al. (1990) afirmaram que durante toda a fase rifte do 
sistema Recôncavo-tucano-Jatobá, foram deposita-
dos junto ao sistema de falhas de borda flanglome-
rados sintectônicos da formação Salvador. Costa et 
al. (2007) inferiram a formação Salvador na  Bacia 
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de Jatobá com base em interpretação sismoestrati-
gráfica através de seções conjuntas com a Bacia do 
tucano norte.

Recentemente horn & Morais (2016) descreve-
ram pela primeira vez em afloramento da Bacia de 
Jatobá os conglomerados da formação Salvador e 
Morais et al. (2016) mapearam esta formação na fo-
lha airi na escala 1:100.000. os conglomerados es-
tão depositados na borda noroeste da bacia (Caixeta, 
1994) e sua deposição relaciona-se ao soergimento 
e posterior erosão das ombreiras do rifte (Costa et 
al., 2007).  

após a deposição da formação Candeias no am-
biente lacustre, durante o neoberriasiano/eovalan-
giano, houve uma redução da atividade tectônica 
na bacia que permitiu que os sistemas deltaicos 
progradassem dando assim início ao assoreamento 
e a deposição do Grupo ilhas (Costa et al., 2007). o 
Grupo ilhas é indiviso na Bacia de Jatobá e sua sedi-
mentação é caracterizada pela intercalação de areni-
tos com siltitos e argilitos que foram depositados em 
sistema fluvio-deltaico (viana et al., 1971; Rocha & 
leite, 1999; Costa et al., 2003). 

no intervalo de tempo entre andar neo-Rio da 
Serra (neovalangiano/eohauteriviano) ao neojiquiá 
(eoaptiano) a Bacia de Jatobá sofreu uma atenuação 
no tectonismo que favoreceu o predomínio de siste-
mas fluviais e propiciou a deposição do Grupo Mas-
sacará que está representado pela formação São 
Sebastião (Costa et al., 2007).  os sedimentos da for-
mação São Sebastião são compostos na porção in-
ferior por arenitos grossos, amarelo-avermelhados, 
com intercalações de argila síltica e na porção supe-

rior predomina características de um sistema eólico 
(viana et al., 1971; Rocha & leite, 1999; Costa et al., 
2003).

a tectono-sequência Pós-rifte segundo alguns au-
tores (Caixeta et al., 1994; Costa et al., 2003; Costa et 
al., 2007) é representada na Bacia de Jatobá apenas 
pelos sedimentos da formação Marizal. esta fase é 
representada por uma subsidência térmica (Costa et 
al., 2007)  sendo a sedimentação caracterizada por 
arenitos finos a conglomeráticos, cinza a amarelos, 
com estratificação cruzada e pelitos subordinados, 
que representa um sistema de leques aluviais, data-
da como neoaptiano (Caixeta et al., 1994).

Braun (1966) afirma que a sequencia superior 
da bacia é representada pelas formações Santana e 
exu, correlacionadas com a Bacia do araripe. Segun-
do neumann & Cabrera (1999), a formação Santana 
é caracterizada como indivisa na Bacia de Jatobá e 
ao estudar a formação Santana na Bacia do araripe 
elevou-a para a categoria de Grupo e os membros, 
Crato e Romualdo, à categoria de formação, assim 
sendo Rocha (2011) interpreta que a sequência Pós-
-rifte (aptiana-albiana/cenomaniana) na Bacia de Ja-
tobá é representada pelas formações: Marizal, Crato, 
Romualdo e exu. na Bacia de Jatobá as formações 
Crato e Romualdo são constituídas por carbonatos 
e pelitos de sistema lacustre, já a formação exu é 
formada por arenitos fluviais; essas unidades aflo-
ram na porção norte da Bacia de Jatobá, próximo da 
borda ocidental na região da Serra negra e na Serra 
do Periquito (Rocha, 2011) não abrangendo assim os 
limites da folha Buíque. 
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Figura 2.3 - Carta estratigráfica da Bacia de Jatobá, modificada de Costa et al. (2007) e Tomé et al. (2014). 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Buíque

27

a folha Buíque abrange três domínios geofísi-
cos-litológicos importantes. o Domínio i localizado 
a sul-sudeste da folha é dominado por rochas su-
pracrustais paraderivadas, o Domínio ii, com trend 
predominante ne-Sw, constitui-se por ortognaisses 
graníticos intrudidos por rochas graníticas neopro-
terozóicas com parte do limite, entre ambos, mar-
cado pela Zona de Cisalhamento itaíba. o Dominí-
nio iii é representado por parte da Bacia de Jatobá 
implantada sobre as rochas do Domínio ii e está 
situada na porção noroeste da folha (figura 3.1).

Diversas propostas para a litoestratigrafia da área 
foram sugeridas em trabalhos anteriores e mais re-
centes (Silva filho et al., 2007), onde algumas das 
unidades foram renomeadas e/ou propostas na 
literatura. Muito das discussões estabelecidas na 
literatura acerca das unidades é fruto da escassez 
de afloramentos; que dificultam o estabelecimento 
das relações crono-estratigráficas, ou mesmo pelo 
pouco número de dados geocronológicos na região. 
neste projeto foi estabelecida para a folha Buique 
uma coluna litoestratigráfica (figura. 3.2) com base 
em trabalhos envolvendo a síntese regional (Medei-
ros, 2000; Silva filho et al., 2007, neves et al., 2010; 

Silva filho et al., 2013), bem como nos  novos dados 
isotópicos e geocronológicos disponíveis tanto na 
literatura quanto oriundos deste projeto. a intera-
ção destas informações permitiu uma reformulação 
substancial no quadro litoestratigráfico para a folha 
Buique.

as unidades litoestratigráficas mapeadas na 
folha estão descritas a seguir, seguindo o critério 
cronológico de formação, baseado nas relações de 
campo e em idades obtidas na literatura e no pre-
sente trabalho.

3.1 - UNIDADES PALEOPROTEROzOICAS

3.1.1 - Ortognaisse Cachoeira Grande (PPgcg)

esta unidade foi definida no presente trabalho 
para congregar os ortognaisses (fotos 3.1 e 3.2) me-
socráticos a melanocráticos (40-65% máficos), do-
brados/redobrados, aflorantes na porção central-les-
te da folha o qual se estende para a região centro-Se 
sendo mapeado na área com a forma semelhante à 
de um bumerangue.

3 — UNIDADES LITOESTRATIGRáFICAS

Figura 3.1 - Bloco diagrama com os domínios geofísico-litológicos definidos para a Folha Buique.
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e nos mapas aeromagnéticos exibe anomalias rele-
vantes.

esta unidade ocupa cerca de 10% da folha e se 
estende desde distritos do município de Buíque (Pe) 

os litotipos desta unidade foram individualizados 
por fotografias aéreas e apresentam características 
peculiares em mapas geofísicos de aerogamaespec-
trometria, tais como baixos valores de eu, eth e K 

Figura 3.2 – Coluna litoestratigráfica proposta para as unidades da Folha Buíque.
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a cerca de 6 km; a sudeste do seu núcleo urbano; até 
cerca de 8 Km ao sul de tupanatinga (Pe). Constitui 
uma área plana com cotas da ordem de 420-450 me-
tros, em relevo levemente ondulado. É interpretado 
como encaixante/embasamento das rochas meso e 
neoproterozóicas dos complexos vila amaro e Rio 
una, respectivamente e de rochas que constituem 
destaques topográficos, compostos por rochas intru-
sivas, representadas por granitos e pegmatitos. 

na folha, observa-se que na porção central desta 
unidade as rochas estão dobradas e redobradas ao 
passo que os afloramentos na porção mais meridio-
nal da folha exibem, dominantemente, uma foliação 
associada à tectônica tangencial (foto 3.3), super-
posta por tectônica transcorrente, esta última prova-
velmente relacionada à Zona de Cisalhamento itaíba. 
além disso, esta unidade é afetada tardiamente por 
uma tectônica rúptil, com fraturas de direções prin-

cipais de 3400 e 200 az, muitas delas preenchidas por 
corpos graníticos e diques pegmatíticos.

em afloramentos, os ortognaisses ocorrem sob 
a forma de lajeiros e em barrancos de estrada ar-
rasados. na seção-tipo localizada no Sítio Cachoei-
ra Grande, tupanatinga (Pe), afloram ortognaisses 
monzodioríticos mesocráticos, com bandas grano-
dioríticas e dioríticas/gabroicas anfibolitizadas com; 
estruturas de boudins (foto 3.4) e/ou estruturas de 
padrão de interferência, e ainda diques de rochas 
máficas/ultramáficas. 

a unidade em geral, é composta por (biotita) an-
fibólio gnaisse monzodioríticos a monzograníticos, 
de granulação fina a média, de cor cinza escuro, com 
bandas máficas de gnaisse diorítico, anfibolitizado. 
Secundariamente, ocorrem ortognaisses granodiorí-

Foto 3.1 - Ortognaisses mesocráticos a melanocráticos, 
dioríticos, dobrados que constitui o Complexo Cachoeira 
Grande. Afloramento AC-47.

Foto 3.2 - Ortognaisses mesocráticos a melanocráticos, 
dioríticos, dobrados que constitui o Complexo Cachoeira 
Grande. Afloramento AC-247.

Foto 3.3 - Ortognaisses mesocráticos granodioríticos/
monzodioríticos migmatíticos do Complexo Cachoeira 
Grande, apresentando uma tectônica tangencial. Aflora-
mento AC-467.

Foto 3.4 - Ortognaisses monzodiorítico mesocrático, 
migmatítico, dobrado no Sítio Cachoeira Grande, Tupana-
tinga (PE). Afloramento AC-46.
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restritamente, na porção nordeste da folha Buíque 
como, uma fatia tectônica de direção nnw; com for-
ma “em cornue”, compatível com dobras intrafoliais 
fn-1 observadas nos ortognaisses e similar aqueles 
descrito por Silva filho et al. (2007) na folha ventu-
rosa.

Silva filho et al. (2007) publicaram no mapa geo-
lógico da folha venturosa, uma idade riaciana para 
os ortognaisses migmatíticos, na sua localidade tipo, 
em Mucunã; no município de venturosa(Pe). osako 
(2005) obteve, para estes ortognaisses resultados iso-
tópicos (Sm-nd) que forneceram uma idade modelo 
tDM de 1,9Ga; com valor positivo de εndt (1,9Ga), in-
terpretados como rochas de residência crustal pale-
oproterozoica, com influência de uma fonte juvenil e 
que foram posteriormente afetados por deformação 
e metamorfismo de alto grau na zona de transição 
anfibolito-granulito.

esses ortognaisses (fotos 3.6 e 3.7) se estendem 
por toda região do Povoado de São Domingos (Pe), 
que se localiza a cerca de 15 Km a leste de Buíque 
(Pe). os afloramentos são parcialmente encobertos 
pelos aluviões do riacho Mororó, que corta o povoa-
do de São Domingos. 

os litotipos compreendem ortognaisses tona-
litos a granodioriticos; apresentam uma estrutura 
dominantemente gnáissica, alternando bandas gra-
noblásticas (enriquecidas em plagioclásio) e faixas, 
por vezes descontínuas, biotíticas-anfibolíticas, lo-
calmente, com estruturas migmatíticas estromáticas, 
flebíticas e tipo schollen. faz contato através de uma 
zona de cisalhamento contracional com os gnaisses 
do Complexo vila amaro e os metassedimentos do 
Complexo Rio una. 

em seção delgada, observa-se uma rocha meta-
mórfica ortoderivada, mesocrática (máficos~45%) 
de protólito diorítico, constituída mineralogicamen-

ticos, cinza esverdeado, milonitizados, com porfiro-
clastos de plagioclásio e anfibólios (hornblenda). o 
bandamento gnáissico é formado por bandas máfi-
cas, compostas por anfibólio (hornblenda, cerca de 
65%) + biotita e minerais  opacos, e bandas félsicas 
constituídas por feldspatos (dominantemente, pla-
gioclásio) e quartzo.

o estudo petrográfico de amostra do afloramen-
to-tipo classifica como um biotita-anfibólio gnaisse 
granodiorítico (foto 3.5), mesocrático, onde se des-
tacam os cristais granoblásticos de plagioclásio e 
cristais de anfibólio (hornblenda).

o plagioclásio é a fase mineral dominante, o 
quartzo perfaz 13% modal e aparece como cristais 
xenomórficos, fortemente estirados, sempre com 
forte extinção ondulante, já o K-feldspato (10%-13%), 
ocorre nas bandas félsicas, e também como porfiro-
clastos xenomórficos. Dentre os máficos, o anfibólio 
(20% modal nas porções mais félsicas e 60-65% nas 
porções máficas), é típico da família das hornblen-
das. os minerais opacos (magnetita, com 1% modal), 
titanita (traços), allanita e apatita complementam a 
composição mineralógica desta rocha. há ainda forte 
atuação de fluídos tardios produzindo saussuritiza-
ção nos plagioclásios (33%-35%).

3.1.2 - Ortogonaisse Mucunã (PP2γ1m)

esta unidade foi mapeada e proposta por Silva 
filho et al. (2007) e definida para representar ortog-
naisses, com porções migmatíticas, de coloração cin-
za claro a cinza azulado, de composição diorítica a 
quartzo-diorítica. as rochas desta unidade ocorrem 

Foto 3.5 - Fotomicrografia de ortognaisse diorítico apre-
sentando bandas granoblásticas félsicas porfiroclásticas 
com quarto (Qz) e feldspato potássico (K-F), alternadas 
com bandas nemato-lepidoblásticas, constituídas por 
biotita (bt) + anfibólio (anf). (Nicois Paralelos NP). Aflora-
mento AC-323.

Foto 3.6 - Ortognaisse migmatítico diorítico-granodioríti-
co da unidade Mucunã. São Domingos (PE), Afloramento 
AC-453.
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te por: plagioclásio (~55%) + anfibólio-hornblenda 
(~25%), biotita marrom (20%) e contínuos traços de 
minerais acessórios.

os feldspatos são plagioclásios (an<50), com 
composição variando de oligoclásio a andesina, se-
gundo a classificação pelo método óptico de Michel- 
lévy (foto 3.8). os minerais máficos são dominante-
mente anfibólios (hornblenda) e biotitas, orientados 
na direção da foliação gnáissica. 

as bandas biotíticas-anfibolíticas exibem textura 
lepido-nematoblástica (foto 3.9), e estão orientadas 
segundo a foliação gnáissica. os anfibólios com fre-
qüência exibem-se alterados, nas bordas, para biotita. 

a assembleia mineral descrita sugere que os or-
tognaisses desta unidade atingiram um grau meta-
mórfico médio a alto (em torno de 700°C), inferido 
de acordo com as associações propostas por Bucher 
& frey (1994). 

neste projeto interpreta-se que o pico de alta tem-
peratura está relacionado à deformação principal das 
rochas desta unidade; a qual é associada a uma tectô-
nica tangencial e que afetou uma foliação pretérita. o 
retrometamorfismo, marcado pela passagem do anfi-
bólio para a biotita é interpretado como uma transfor-
mação associada a alteração das zonas de cisalhamen-
to que se sobrepõem a foliação principal.

3.1.3 - Suíte Máfica Pau Ferrinho (PP23dpf)

a Suíte Máfica Pau ferrinho é proposta neste 
trabalho para englobar os corpos e/ou diques (foto 
3.10), bandas e/ou boudins (foto 3.11a e B) de ro-
chas metamáficas/ultramáficas que afloram encai-
xadas nos ortognaisses Cachoeira Grande. as rochas 
desta unidade ocorrem associadas a um solo mar-
rom avermelhado, espacialmente estão relacionados 

Foto 3.7 - Ortognaisse migmatítico diorítico-granodio-
rítico cisalhado da unidade Mucunã.  Pedra do Boi (PE), 
Afloramento AC-115.

Foto 3.9 – Fotomicrografia exibindo biotitas (bt) e 
hornblenda (hbl) que compõem as bandas máficas com 
textura lepidonematoblástica, orientada. (NP, objetiva de 
20X). Afloramento AC-97.

Foto 3.8 - As bandas félsica, rico em plagioclásio andesina 
(pl), com textura granoblástica (NC). Afloramento AC-97.

Foto 3.10 - Diques de rocha metamáfica da Suíte Pau Fer-
rinho encaixados em ortognaisses-dioríticos-tonalíticos 
do Complexo Cachoeira Grande. AC-317.
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ao desenvolvimento de intensas anomalias magnéti-
cas positivas, destacadas no mapa aeromagnético de 
1ª derivada. 

as dimensões dos afloramentos são centimétri-
cas a métricas, e muitas vezes ocorrem sob a forma 
de blocos (foto 3.12). em mapa muitas das lentes 
foram cartografadas de forma inferida por apresen-
tarem características geofísicas semelhantes àquelas 
já mapeadas e cujo solo associado exibiam as carac-
terísticas típicas desta unidade.

a maior concentração de lentes desta unidade 
ocorre na porção centro-sudeste da folha, forma 
em bumerangue desenhado pela unidade ortog-
naisse Cachoeira Grande, região dos sítios Cacho-
eira, Cachoeirinha e Pau ferrinho no município 
de tupanatinga (Pe) (figura 3.3). Suas exposições, 
bem como, as relações com a encaixante estão 
bem representadas na localidade do Sítio Pau fer-
rinho, que empresta o nome à unidade (aflora-
mento aC 317). 

Foto 3.11A – Bolsões, diques boudinados de rochas metamáficas/ultramáficas da Suíte Pau Ferrinho. Afloramento AC-
317. Foto 3.11B - “Boudins metamáficos” da Suíte Pau Ferrinho. Afloramento AC-467.

Figura 3.3 – Detalhe em planta das lentes (A). Diques de rochas metamáficas (B). Afloramentos-chave das intrusões 
máficas/ultramáficas da Suíte Pau Ferrinho (C). Afloramento na forma de lajeiro e blocos soltos (D).
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a unidade é constituída por rochas, melanocráti-
cas de cor cinza escuro a preto, por vezes esverde-
adas, com granulação fina a média, apresentando 
uma estrutura discretamente bandada. 

os tipos petrográficos identificados são anfibólio 
piroxenito (foto 3.13 a e B), piroxênio anfibolito, me-
tagabro anfibolitizado e anfibolito. 

em geral a textura das rochas é bandada, forma-
da pela alternancia de bandas nematoblásticas (anfi-
bólio) a granoblásticas (piroxênio+plagioclásio), ine-
quigranulares. estas rochas apresentam localmente 
níveis (em torno de 2mm de espessura) mais ricos 
em plagioclásio e exibem foliação, por vezes bem de-
finida.

as rochas anfibolíticas são constituídas dominan-
temente por anfibólio (43-76%) e plagioclásio (20-

40%), piroxênio, titanita, epidoto, minerais opacos, 
apatita e rara biotita em quantidades traço, totalizam 
assim a constituição destas rochas.

o anfibólio (hornblenda) ocorre como cristais 
xenomórficos (0,7mm) e possuem pleocroísmo de 
verde claro amarelado para verde escuro amarronza-
do. apresentam textura simplectítica com o quartzo 
e possuem inclusões de minerais opacos. o plagio-
clásio ocorre como cristais anédricos a subédricos 
e possuem geminações polissintética e chessboard, 
apresenta-se com contatos retos ou arredondados 
com quartzo e anfibólio. os contatos e as formas dos 
plagioclásios sugerem que estes sofreram recristali-
zação e estão sericitizados.

os piroxênios (clinopiroxênios) estão parcial-
mente uralitizados (32%) e/ou recristalizados, pos-
sivelmente da série da augita (pré-metamorfismo). 
o quartzo ocorre como cristais anédricos; ora reli-
quiares ora provenientes de cristalização metamór-
fica. forma simplectitos com anfibólios. localmente 
ocorrem como fitas (ribbons). os minerais acessórios 
perfazem menos de 5% das rochas.

os estudos petrográficos indicam que estas ro-
chas foram submetidas a metamorfismo sob condi-
ções P/t de metamorfismo da fácies anfibólito alto 
a granulito com associação mineral sugerindo retro-
metamorfismo na fácies xisto verde. 

foram analisadas 8 amostras de rochas metabá-
sicas (metagabros anfibolitizados e piroxenitos anfi-
bolitizados) e 1 da encaixante (ortognaisse Cacho-
eira Grande). numa abordagem geoquímica preli-
minar (tabela 3.1) os resultados analíticos apontam 
para estas rochas uma afinidade geoquímica toleí-
tica, diferentemente daquela relacionada às rochas 
encaixantes que mostram afinidade transicional 
cálcio-alcalina/toleiitica. 

Foto 3.12 – Exposição em blocos de rochas da Suite Máfi-
ca Pau Ferrinho dispersos sobre um solo marrom averme-
lhado, característica da unidade. Afloramento AC-240.

Foto 3.13 - Amostras de Metagabros anfibolitizados, melanocráticos, apresentando um discreto bandamento. Aflora-
mento AC-240 (A). Fotomicrografia com piroxênio (px) (estruturas em ângulo reto) em anfibólio piroxenito (objetiva de 
4x, nicóis paralelos). Amostra de dique máfico no afloramento AC-168 (B).
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Amostra AC-240C2 AC-240J AC-168 AC-240A AC-240F AC-240G AC-240H AC-240I

SiO2 45,27 46,71 48,6 49,76 47,38 47,68 49,52 47,04
TiO2 0,55 0,52 0,66 0,56 0,59 0,54 0,59 0,53
Al2O3 11,46 11,28 8,43 12,36 10,72 11,94 13,15 11,17
Fe2O3 10,34 9,88 10,99 10,74 11,62 10,16 10,49 9,96
MnO 0,18 0,18 0,23 0,19 0,2 0,19 0,19 0,19
MgO 12,79 13,25 17,54 13,33 13,17 13,18 12,84 13,43
CaO 13,94 14,13 11,23 14,31 13,25 15,28 14,63 14,61
Na2O 1,37 1,45 1,14 1,53 1,66 1,35 1,46 1,37
K2O 0,31 0,54 0,12 0,51 0,59 0,69 0,26 0,33
P2O5 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02
Cr2O3 0,07 0,08 0,17 0,09 0,07 0,09 0,09 0,09
Total 97,01 98,84 100,95 103,86 100 102,14 104,06 99,72
LOI 0,74 0,8 1,82 0,55 0,78 1,04 0,87 0,99
# Mg 55 57 61 55 53 56 55 57
K2O/Na2O 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2
Ni 33,4 24,7 93,7 13,4 20,8 55,6 40,3 37
Co 7,3 7,3 8,7 3,7 5,8 10,6 9,4 7,5
Cu 53,5 112,3 81,4 311 173,4 258,3 136,7 199,8
Pb 1,7 1,9 13 2,2 1,4 2,5 1,5 2,1
Zn 4 7 11 4 7 7 9 7
Rb 10,3 7,3 8,7 13 9,6 18,8 6,3 26,5
Cs 0,41 1,03 1,28 1,06 0,07 1,69 0,31 0,57
Ba 24 35 64 85 38 69 36 25
Sr 153,1 136,7 68,5 128,3 31,1 158,1 149,9 163
Ga 11,9 11,6 10,5 9,8 11,1 12,1 10,8 11,9
Ta 0,51 0,1 1,85 0,97 0,06 0,21 <0.05 <0.05
Hf 1,05 0,74 1,45 1,16 0,83 1,03 0,78 0,96
Nb 2,55 1,6 1,51 3,43 1,27 2,86 0,87 1,83
Zr 24,1 22,5 62,5 29,9 10,6 23 28,6 25,1
Y 11,36 10,43 12,61 10,4 11,06 10,07 10,27 10,89
Sn 2 3 0,9 1,1 3,6 1,3 0,8 2,3
Th 3,9 1,6 5,8 4,5 2,7 2,3 1,8 2,6
U 0,12 0,34 0,49 0,17 0,17 0,23 0,09 0,16
La 3,9 3,9 17,9 4,1 4,6 4 3,5 5,1
Ce 6,8 6,4 23,8 6,7 8,6 7,2 6,1 8,7
Pr 0,97 0,82 4,34 1,02 1,11 1 0,85 1,22
Nd 4,3 3,9 16,3 4,8 5,3 4,5 4,2 4,8
Sm 1,5 1,5 2,8 1,2 1,6 1,6 1,5 1,4
Eu 0,6 0,55 1,28 0,47 0,55 0,53 0,57 0,55
Gd 1,81 1,75 3,12 1,37 1,81 1,51 1,78 1,71
Tb 0,29 0,29 0,45 0,3 0,33 0,28 0,26 0,35
Dy 2,28 1,93 2,55 2,07 2,2 1,94 2,04 2,12
Er 1,46 1,12 1,3 0,99 1,29 1,22 1,31 1,2
Ho 0,41 0,38 0,55 0,38 0,44 0,41 0,43 0,39
Tm 0,16 0,19 0,2 0,13 0,17 0,17 0,2 0,18
Yb 1,3 1,2 1,1 1 1,2 1,2 1,2 1,1
Lu 0,19 0,38 0,2 0,09 0,44 <0.05 <0.05 <0.05
Be 0,1 0,1 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
W 1 0,4 4,3 0,8 1,2 0,4 0,9 0,2
Mo 0,26 0,19 0,17 0,65 0,18 0,43 0,25 0,27
Ag 0,1 0,24 <0.01 0,38 0,13 0,17 0,16 0,19
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 0,1 0,46 0,16 1,66 0,63 0,25 0,15 0,21
Cd 0,02 <0.01 0,31 <0.01 0,02 0,03 0,02 0,02
Hg 0,02 <0.01 0,01 0,01 0,02 0,02 <0.01 0,01
Sb 0,08 0,06 <0.05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06
Se <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Tabela 3.1 - Resultados analíticos de amostras de química de rocha total da Suíte Máfica/ultramáfica Pau Ferrinho.
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os dados geoquímicos obtidos para as amostras 
da Suíte Máfica Pau ferrinho mostram valores de 
Sio2 entre  45 e 49%,  altos teores de Mgo (11%-
17%), com teores de feot variando de 10% a 13%, 
baixos teores de álcalis (na2o+K2o<2%) e valores in-
termediários de Cr2o3 de 0,07% a 0,2%. nos diagra-
mas de variação as rochas apresentam distribuições 
que sugerem para uma diferenciação de magma bá-
sico/ultrabásico com forte influência do processo de 
fusão parcial de fonte mantélica única.

Com base nos percentuais normativos de albita, 
diopsídio, hiperstênio e olivina classificam-se como 
olivina toleitos. nos diagramas para etR (figura 3.4) 
apresentam padrões planos com razões la

n/Ybn 
relativas ao condrito (nakamura, 1974) entre 1,6 e 
2,2 (exceto para amostra aC-168, piroxenito, com 
maior enriquecimento em Cr2o3 que mostra lan/
Ybn=10,8), com eu/eu* dominantemente próximo 
a 1 (0,99 a 1,3). Possuem assinatura geoquímica 

semelhante a de basaltos magnesianos komatiiticos, 
boniniticos (figuras 3.5a e B). 

essa unidade litoestratigrafica apresenta assina-
tura geoquímica diferente das demais rochas meta-
máficas que ocorrem em outras unidades da folha 
Buíque. associado à Suíte Pau ferrinho (envolvendo 
sua encaixante) ocorrem anomalias geoquímicas de 
Cr, ni e subordinadamente Cu e Co. em amostras da 
prospecção geoquímica, foi constatada, numa drena-
gem de bacia ampla, a presença de olivina com cro-
mita em concentrados de bateia.

estas anomalias de geoquímica prospectiva, jun-
tamente com os resultados de concentrado de ba-
teia, bem como o alto percentual de óxido de cromo 
em rocha total sugerem que estas rochas represen-
tam uma importante ocorrência mineral na área, que 
ainda requer estudos mais detalhados tanto do pon-
to de vista petrológico, quanto sob o ponto de vista 
econômico prospectivo. 

Figura 3.4 – Diagrama de elementos terras raras da Suite máfica Pau Ferrinho normalizado para o condrito (Naka-
mura, 1974).

Figura 3.5 A e B – Diagrama ternário com amostras da Suite náfica Pau Ferrinho de Al, (Fetotal + Ti), e Mg mostrando 
a semelhança geoquímica com as rochas vulcânicas magnesianas (Jensen, 1976) (A). Diagrama ternário (TiO2/MnO/

P2O5) corroborando a assinatura magnesiana (Mullen, 1983) (B). 
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3.2 - UNIDADES MESOPROTEROzOICAS

3.2.1 - Complexo Vila Amaro (MPva)

esta unidade foi definida no presente trabalho 
para representar os gnaisses migmatíticos com in-
jeções graníticas, enriquecidas em K-feldspato (foto 
3.14), associados a restos de paraderivadas. estes 
gnaisses são aflorantes nas porções oriental (com 
trend de arrasto aproximadamente ne) e meridional 
(com trend e-w) da folha Buíque. 

em trabalhos anteriores (Silva filho et al., 2007; 
accioly., 2010) estes gnaisses migmatíticos foram 
incluídos na unidade Metatexito Papagaio, cuja acu-
mulação de K-feldspato, alternada com porções mais 
máficas da rocha, o tornam de grande atratividade 
como rocha ornamental, se assemelhando ao tipo 
de rocha ornamental conhecido como ferreira Costa. 
nestes trabalhos a unidade Metatexito Papagaio foi 
interpretada como tendo idade paleoproterozoica. 

na folha Buíque a unidade vila amaro ocupa 
cerca de 10% de sua área total, distrubuindo-se na 
porção leste da folha como uma faixa alongada na 
direção n-S e na porção sul, como uma faixa restrita 
e descontinua e-w. os afloramentos típicos ocorrem 
ao longo da estrada que liga a vila de São Domingos 
a vila amaro que lhe empresta o nome, como por 
exemplo, o afloramento aC-272.

esta unidade está em contato tectônico a oeste, 
com o ortognaisse Cachoeira Grande (ortognais-
ses mais antigos) e a leste com o Complexo Rio una 
(supracrustais), com foliação dominantemente, de 
baixo ângulo e vergência para leste. nas zonas limí-
trofes destes contatos há um intenso imbricamento 
tectônico, e o contato do Complexo vila amaro com 
o ortognaisse Cachoeira Grande, muitas vezes, está 

encoberto e/ou recoberto pelos aluviões do Rio ipa-
nema. 

as rochas desta unidade afloram em lajeiros (foto 
3.15), sendo composta por migmatitos metatexíti-
cos, exibindo estrutura estromática e dobrada, que 
variam até migmatitos diatexíticos com predominân-
cia de injeções K-feldspáticas (foto 3.16). nestes os 
mesossomas são enriquecidos em biotita, anfibólio e 
plagioclásio, tem composição dominantemente dio-
rítica, e estão intercalados a porções leucossomáti-
cas de composição monzogranítica a sienogranítica, 
de coloração rósea, formadas basicamente por fel-
dspato potássico, plagioclásio e quartzo, e/ou, por 
vezes, monominerálicas ricas em K-feldspato. 

Por vezes alguns migmatitos desta unidade são 
interpretados como de origem paraderivada, grau-
váquica. neste caso trata-se de rochas metamórfi-

Foto 3.14 - Gnaisses migmatíticos com injeções graníti-
cas, enriquecidas em K-feldspato. Afloramento AC-106.

Foto 3.15 - Gnaisse migmatitico do Complexo Vila Ama-
ro, exibindo estrutura estromática, sobmetido a defor-
mação tangencial. Afloramento AC-208

Foto 3.16 - Migmatitos diatexíticos do Complexo Vila 
Amaro com predominância de injeções K-feldspáticas. 
Afloramento AC-106
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cas bandadas, que exibem alternância de bandas 
escuras micáceas com bandas claras (de cor creme) 
feldspáticas, ambas com espessuras variáveis entre 
milimétricas a centimétricas (foto 3.17).

em seção delgada os mesossomas dioríticos são 
mais máficos e apresentam bandas granoblásticas 
de quartzo-plagioclásio, intercaladas com as bandas 
anfibolíticas.

as bandas mais anfibolíticas exibem textura ne-
matoblástica a nematogranobláticas e estrutura de 
fino bandamento. a rocha é constituída dominan-
temente por anfibólio (família da hornblenda 80%), 
plagioclásio (15%), epidoto (5%) e traços de minerais 
opacos, titanita e apatita. o aspecto textural dos an-
fibólios cristalizados é em mosaico cristalino poligo-
nal (foto 3.18), e com frequências, estão alterados 

para epidoto. os plagioclásios ocorrem intergranular 
nos anfibólios.

em termos de metamorfismo regional, estas ro-
chas apresentam associações minerais que apontam 
condições de P/t da fácies metamórfico anfibolito, 
grau metamórfico médio a alto (em torno de 700°C), 
segundo as características propostas por Bucher & 
frey (1994).

a porção leucossomática é representada em se-
ção delgada por um biotita gnaisse migmatítico de 
composição monzogranítica, contendo K-feldspato 
(37%), plagioclásio (28%), quartzo (18%), biotita (cer-
ca de 15%), minerais opacos e zircão (<2%). o plagio-
clásio apresenta textura mirmequítica (sugestiva de 
migmatização) e estão alterados para sericita, espe-
cialmente nos bordos e nas fraturas. 

o K-feldspato é dominantemente anédrico a subé-
drico com alguns grãos surgindo a partir do plagioclá-
sio, em formas retangulares (antipertitas – foto 3.19). 
alguns grãos exibem geminação típica de microclina. 

a biotita ocorre como cristais subédricos a ané-
dricos, com textura celular esponjosa. as lamelas 
ocorrem em conjunto ou individuais, definindo dire-
ção de bandamento e com frequência está associada 
a minerais opacos.

a idade-modelo tDM (Sm-nd) obtida para o Com-
plexo vila amaro, no presente trabalho, é mesopro-
terozoica, coincidente com uma idade-modelo tDM 

obtida por Silva filho (informação verbal) na mesma 
rocha. na tabela 3.2 encontram-se os dados isotó-
picos do sistema Sm-nd para amostra selecionada 
do Complexo vila amaro; apresentando uma idade 
modelo tDM 1,41Ga para o gnaisse monzodiorítico in-
terpretado; como a rocha principal desse complexo e 
um end=0,4 calculado para uma idade toniana.

Foto 3.17 - Fotomicrografia exibindo bandas de biotita-
-gnaisse. Biotita (bt) e granada (gr) alternada com 
porções granoblásticas quartzo-feldspáticas (obj. 2,5x, 
NP). Afloramento AC-334.

Foto 3.18 - Fotomicografia de bandas anfibolíticas exi-
bindo aspecto textural dos anfibólios (anf) em mosaico 
cristalino poligonal (NP, obj. 20X). Afloramento AC-101.

Foto 3.19 - Fotomicrografia da porção leucossomática 
destacando as antipertitas e as biotitas (bt), além de pla-
giocásio (pl) (NP.obj. de 4x, nicóis cruzados). Afloramento 
AC-334.
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3.3 - UNIDADES NEOPROTEROzOICAS

3.3.1 - Complexo Belém do São Francisco 
(NP1bf)

De acordo com Santos (1995, 2000) o Comple-
xo Belém de São francisco (BSf) é constituído por 
ortognaisses e migmatitos, com restos de supra-
crustais.  Sua área tipo localiza-se entre as cidades 
de Belém de São francisco (Pe) e floresta (Pe). foi 
interpretado por esses autores e compilado por 
Gomes (2001) como uma unidade litoestratigráfica 
mesoproterozoica com base em uma idade isocrô-
nica Rb-Sr. 

Silva (2002) em trabalho de datações ShRiMP 
em zircão interpretou este complexo como sendo 
um basement inlier no chamado Maciço Pernam-
buco – alagoas, pois obteve em ortognaisse grano-
diorítico da região-tipo desta unidade uma idade 
paleoproterozoica. Destaca-se que Gomes (2001) 
descreve que o Complexo Belém do São francis-
co engloba fatias/fragmentos de rochas de idades 
paleoproterozoicas e até arqueanas. Cruz (2015) 
individualizou um ortognaisse de idade paleoprote-
rozoica que em mapas pretéritos era considerado 
parte do Complexo Belém do São francisco, confir-
mando a presença de vários inliers na região. Brito 
neves (informação verbal), na área-tipo fez data-
ções em zircões por iCP-la de três amostras de or-
tognaisses que apresentaram idades concordantes 
de 960 Ma. assim, optou-se pelo posicionamento 
deste Complexo, com base nas datações mais re-
centes; tanto na localidade-tipo quanto em áreas 
de dominância do mesmo, no toniano. Silva filho 
et al., (2007) reporta uma idade modelo (tDM) de 
1,33 Ga em diatexito do Complexo Belém do São 
francisco sugerindo a geração de um magma juve-
nil Mesoproterozoico ou uma idade mista entre um 
magma juvenil e uma crosta paleoproterozoica. no 
presente trabalho foram obtidas idades modelo t

DM 
tardi paleoproterozoicas estaterianas-orosirianas, 
para os ortognaisses interpretados como o Com-
plexo Belém do São francisco em mapas de escala 
regional (Medeiros, 2000; Gomes, 2001).

as rochas deste complexo estão fortemente 
afetadas por uma tectônica tangencial, cujo imbri-

camento tectônico com as demais unidades lito-
estratigráficas, torna difícil a sua individualização, 
explicando a dificuldade de posicioná-lo estratigra-
ficamente.

na folha Buíque, optou-se por manter a de-
nominação de Complexo Belém do São francisco, 
cuja correlação foi feita em mapas anteriores (Me-
deiros, 2000; Gomes, 2001), para os ortognaisses 
graníticos a granodioríticos que encaixam os grani-
tos ediacaranos, que bordejam a Bacia de Jatobá, 
e que se estendem para a folha Poço da Cruz a 
oeste. 

as rochas desta unidade afloram na folha Bu-
íque como estreitas faixas de direção dominante-
mente ne, a oeste da Zona de Cisalhamento itaíba, 
sob a forma de extensos lajedos, em áreas arra-
sadas em relação aos serrotes constituídos pelos 
granitoides que lhe são intrusivos. abrange os po-
voados de Pilões, Barra de Pilões e Cafundó de tu-
panatinga (Pe), Mocambo de itaíba (Pe) e Riachão 
de Buíque (Pe). 

está em contato tectônico com o ortognaisse Ca-
choeira através da Zona de Cisalhamento itaíba de 
direção ne, ao passo que com as rochas do Comple-
xo vila amaro os contatos estão encobertos e/ou 
afetados por zonas de cisalhamento e-w.  estruturas 
do tipo bandas de cisalhamento são muito comuns 
nas rochas do Complexo Belém do São francisco na 
folha Buique (foto 3.20a). as zonas de cisalhamen-
to encontram-se frequentemente preenchidas por 
granitos (foto 3.20B).

trata-se de ortognaisse com protólito dominante-
mente granítico, estrutura gnáissica bandada (fotos 
3.21a e B), alternando bandas quartzo-feldspáticas e 
estreitas faixas descontínuas com plagioclásio e mi-
nerais máficos (biotitas + minerais opacos+ allanita, 
titanita, epidoto, apatita, zircão eclorita).

Por vezes as bandas máficas são mais espessas e 
apresentam composição diorítica e com presença de 
anfibólio. algumas porções migmatíticas são obser-
vadas.

o ortognaisse granítico dominante é constituí-
do por: quartzo (25%-31%), K-feldspato microclina 
(32%-35%), Plagioclásio (25%-40%), biotita (2%-8%) 
+ anfibólio (0-5%), minerais opacos (~1%) além de 
traços de allanita, titanita, apatita, zircão, clorita e 

Amostra Coordenada Rocha
Sm 

(ppm)
Nd 

(ppm)
Sm 147/ Nd144    

(am)
Nd143/ Nd144      

(am)
eNd 
(0)

eNd 
(t)

TDm 
(0)

TDM T Ga.

AC 208A 709125/ 
9023898

Gnaisse 
monzo 

diorítico
4,938 24,446 0,1221 0,51219 -8,75 0,43 1,41 1,408 

E+09 0,96

Tabela 3.2 - Resultados isotópicos do sistema Sm-Nd para o gnaisse monzodiorítico do Complexo Vila Amaro.
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epidoto. os agregados félsicos se arranjam em uma 
textura granoblástica (foto 3.22).

as biotitas representam o principal máfico nos 
ortognaisses. apresentam-se lamelares com pleo-
croísmo marrom a amarelo-claro, e com frequência 
estão cloritizadas nas bordas. os minerais opacos 
ocorrem como cristais xenoblásticos e alterando 
para titanita secundária e idioblásticos. Destaca-se 
a presença de allanita zonada, metamíctica (possí-
vel epidoto magmático), sugestiva de origem ígnea 
(foto 3.23). 

as faixas máficas dos ortognaisses são de colora-
ção cinza claro, granulação fina a média e composi-
ções quartzo monzodioríticas e granodiorítica, com 
mais de 30% de biotita, cerca de 20% de anfibólio 
(hornblenda) e presença de piroxênio como núcle-
os reliquiares. as titanitas primárias são marrom-
-acastanhadas, fraturadas e com bordas corroídas.  

Foto 3.20 - Estruturas do tipo bandas de cisalhamento nos ortognaisses do Complexo Belém do São Francisco, Afloramen-
to AC-415 (A). Zonas de cisalhamento encontram-se preenchidas por granitos, Afloramento AC-420 (B). 

Foto 3.21 - Ortognaisse de protólito dominantemente granítico, estrutura gnáissica bandada, afloramento AC-310 (A). 
Foliação sub-horizontal no ortognaisse com transporte “up dip”, afloramento, afloramento AC-88 (B).

Foto 3.22 - Fotomicrografia do ortognaisse granítico com 
os agregados félsicos essencialmente compostos por quart-
zo (qz) e plagioclásio (pl) que se arranjam em uma textura 
granoblástica. (NC Obj.20x). Afloramento AC-87.
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Por vezes ocorrem titanitas secundárias, nas bordas 
de minerais opacos alterados. os minerais opacos 
mostram-se xenoblásticos a sub-idioblásticos. as 
allanitas são raras, exibem cor amarelo-alaranjado e 
zonação interna.

a principal associação metamórfica é formada por 
biotita+anfibólio+piroxênio, indicando um alto grau 
de metamorfismo, atingindo condições P/t do fácies 
anfibolito alto. esta mesma associação encontra-se 
alterada, principalmente o piroxênio (reliquiar) suge-
rindo que foi afetada por retrometamorfismo, possi-
velmente relacionado à Zona de Cisalhamento itaíba, 
fazendo com que piroxênio retrocedesse a anfibólio 
e este para último para biotita no limite entre as fá-
cies epidoto-anfibolito e xisto verde. 

os dados de química de rocha total de litotipos 
analisados desta unidade estão dispostos na tabe-
la 3.3. 

foram analisadas duas amostras de ortognaisses 
graníticos e quatro amostras de bandas máficas dio-
ríticas. as amostras em diagrama de variação Sio

2 vs. 
elementos maiores, distribuem de forma heterogê-
nea, evidenciando os processos de metamorfismo 
nestas rochas. entretanto para elementos menores 
e traço, há diagramas com boa correlação. É com 
base, principalmente em diagramas utilizando estes 
últimos que esta unidade é caracterizada quimica-
mente. as rochas selecionadas classificam-se qui-
micamente como metaluminosas, plotam em área 
limítrofe entre rochas subalcalinas/alcalinas e apre-
sentam teores de sílica entre 45% e 63% com total de 
álcalis entre 1,1% e 8,8%, e razões K

2o/na2o varian-
do de de 0,2 a 2.  

as rochas máficas plotam no diagrama afM 
como rochas toleiticas. as amostras de ortognaisses 
graníticos apresentam K

2o entre 4,4%-5,4% para 

sílica variando de 57%-63%. os ortognaisses félsi-
cos e intermediário são álcali-cálcicos, conforme a 
classificação de frost et al. (2001). De acordo com 
estes últimos autores, largas variações de sílica nos 
corpos desta série são atribuídas também as dife-
rentes proporções de minerais ferromagnesianos 
nos mesmos.

as assinaturas de etR dos ortognaisses selecio-
nados, com valores normalizados para a condrito 
(nakamura, 1974), se distribuem como padrões in-
clinados a pouco inclinados (figura 3.6), fracionado 
para etR leves, com razões de la

n/Ybn~5-14, com os 
valores de razões menores relativos às rochas máfi-
cas, e pouco fracionado para etR pesados. os ortog-
naisses félsicos apresentam significativa anomalia 
negativa de eu, com razão de (eu/eu*)=0,5, ao passo 
que a rocha intermediária apresenta leve anomalia 
positiva de európio (eu/eu*)=0,9 e nas rochas má-
ficas a razão (eu/eu*)=1,05, ou seja ausência a leve 
anomalia negativa de eu. as distinções entre as assi-
naturas de etR das amostras félsicas, intermediária e 
máficas são reflexo das proporções modais de felds-
patos, biotita e anfibólio nas mesmas.

no diagrama multi-elementar normalizado para 
o manto primitivo (Sun & McDonough, 1989) para 
as amostras selecionadas (figura 3.5), observa-se 
um enriquecimento de lile em relação aos hfSe, 
mas visível para os ortognaisses félsicos. De manei-
ra geral, apresentam anomalias positivas de u, K e 
Pb com picos negativos significativos de nb e menos 
significativos de P, Zr e ti .

analisando-se as concentrações de Rb e Sr nos 
ortognaisses selecionados observa-se uma razão 
Rb/Sr<1. no diagrama discriminante de ambiente 
tectônico Y+nb vs Rb proposto por Pearce (1996) 
e no diagrama Y vs nb proposto por Pearce et al. 
(1984) as amostras analisadas para Y caem no cam-
po de granitos pós-orogênicos (figura 3.7). os gra-
nitoides pós-orogênicos são formados numa fase 
de alívio tectônico após colisão/subducção e cor-
respondem ao produto final de um ciclo tectono-
-magmático dominado pela série magmática calcio-
alcalina de médio a alto K. 

não obstante ao pequeno número de amostras, 
os resultados litogeoquímicos obtidos assinalam 
um magmatismo sin- a pós-evento orogênico (Ca-
riris velhos?) com influência de crosta continental 
para esta unidade.

neste projeto duas amostras foram analisadas 
para obtenção de idade modelo t

DM (Sm-nd), os re-
sultados obtidos foram de 1,7 a 1,9 Ga, conforme 
mostrado na tabela 3.4. o valor do end, utilizando 
as idades de cristalização inferidas de 0,96 Ga, é de 
-4 e -6. Somando aos dados de idade modelo tDM de 
1.4 Ga publicados em Silva filho et al., 2007.

Foto 3.23 - Fotomicrografia de allanita (alt) zonada no 
ortognaisse granítico, metamíctica, sugestiva de origem 
ígnea. (NP Obj.40x). Afloramento AC-87.
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Amostra AC-190D1 AC-190 AC-190D AC-260 AC-297 AC-87

ortognaisse 
Diorítico

ortognaisse 
Diorítico

ortognaisse 
Diorítico

ortognaisse 
Diorítico

ortognaisse 
Granítico

ortognaisse 
Monzogranítico

SiO2 45,55 46,1 47,14 51,31 56,84 63,25
TiO2 1,79 1,66 1,72 2,59 0,85 1,29
Al2O3 16,54 15,52 16,49 17,85 14,22 17,32
Fe2O3 13,38 11,94 13,24 11,35 6,91 6,92
MnO 0,36 0,31 0,32 0,15 0,15 0,13
MgO 4,33 3,77 4,08 5,29 4,65 1,74
CaO 16,05 14,59 14,42 7,57 4,1 3,81
Na2O 0,76 1,59 1,62 4,12 2,66 4,35
K2O 0,36 0,43 0,53 1,25 5,35 4,48
P2O5 0,26 0,25 0,33 0,27 0,43 0,4
Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01
Total 102,26 98,49 102,14 102,64 100,34 104,12
LOI 2,87 2,34 2,23 0,88 4,13 0,43
K2O/Na2O3 0,47 0,27 0,33 0,3 2,01 1,03
Ni 24,5 26,8 14,9 53,4 69,7 11,9
Co 14,9 12,9 8,7 27,8 35,8 13,4
Cu 36 10,4 4,8 68 63,1 27,5
Pb 31 7,7 7,8 17,7 16,9 11,4
Zn 97 45 47 46 43 86
Rb 16,3 21,3 21,5 40,2 182,3 165,7
Cs 1,35 2,87 1,84 17,18 18,2 7,75
Ba 201 189 125 354 3193 1095
Sr 243,5 267,8 257,5 591,9 957,6 498,8
Ga 21,5 20,9 24,5 22,7 17,3 23,7
Ta <0.05 0,5 <0.05 0,45 3,08 <0.05
Nb 3,4 5,06 5,18 5,34 9,72 13,69
Hf 2,87 2,74 3,01 3,92 4,82 14,25
Zr 130,3 131,2 121,7 141 188,1 573,2
Y 32,21 30,07 28,31 16,88 53,67 25,43
Th 2,3 3,1 2,8 4,7 9,5 20,8
U 1,92 3,4 7,51 1,39 2,25 5,02
La 24,8 26,7 24 33,7 55,1 55,6
Ce 44,7 41,8 41,9 65,2 125,2 107,2
Pr 5,87 6,27 6,05 8,25 13,66 12,83
Nd 25,5 26,5 23,7 33,5 56,5 51,3
Sm 5 5,6 4,5 6,3 10,4 8,3
Eu 1,77 1,99 1,53 1,71 1,78 1,23
Gd 5,33 6,07 5,45 4,55 10,25 6,27
Tb 0,88 0,94 0,71 0,55 1,33 0,73
Dy 6,06 6,51 5,78 3,96 8,76 5,47
Ho 1,17 1,31 1,15 0,7 1,76 0,98
Er 3,54 3,84 3,5 2,08 5,28 2,99
Tm 0,42 0,51 0,38 0,24 0,79 0,36
Yb 2,9 3,1 3,2 1,6 5 2,6
Lu 0,58 0,61 0,51 0,29 0,69 0,38
Be 4,7 5,1 2,3 1,5 4,7 4,9
W 2 2,5 0,3 3,8 4,1 <0.1
Mo 0,64 0,66 0,51 1,45 0,2 2,63
Au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Sn 3 0,4 0,5 5,1 2,8 <0.3
Ag 0,01 <0.01 <0.01 0,06 <0.01 0,01
As 2 <1 <1 4 2 <1
Bi 0,56 0,43 0,44 0,3 0,23 1,04
Cd 0,25 0,23 0,2 0,43 0,05 0,23
Hg 0,02 <0.01 <0.01 0,1 0,05 0,01
Sb 0,05 <0.05 <0.05 0,06 <0.05 <0.05

Tabela 3.3 - Resultados analíticos de química de rocha total para as amostras interpretadas como do Complexo Belém 
do São Francisco.
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Figura 3.6 - Diagramas com amostras do Complexo Belém do São Francisco: (A): elementos terras raras, normalizados 
para o condrito (Nakamura, 1974) e (B): multielementares normalizadas pelo manto primitivo (Sun & Mc Donough, 

1989).

Figura 3.7 - Diagramas discriminantes das amostras do Complexo Belém de São Francisco; Y vs Nb proposto por Pearce 
et al., 1984(A)  e Y+Nb vs Rb proposto por Pearce (1996) (B).

Amostra
Coordenada 

(UTM)
Rocha

Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm)

Sm 147/ Nd144    
(am)

Nd143/ Nd144      
(am)

eNd 
(0)

eNd 
(t)

TDm 
(0)

TDM T Ga.

AC 260 703946/ 
9042777

Gnaisse 
diorítico 5,732 28,713 0,1207 0,51196 -13,15 -4 1,75 1,750E+09 0,96

AC 297 673634/ 
9012009

Gnaisse 
Granitico 12,128 59,058 0,1241 0,51188 -14,78 -6 1,96 1,960E+09 0,96

Tabela 3.4 - Dados de isotópicos do Sistema Sm-Nd para amostras dos ortognaisses do Complexo Belém do São 
Francisco.
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3.3.2 – Complexo Rio Una (NP12ru)

esta unidade foi identificada inicialmente 
por Silva filho et al. (2007) nas folhas Garanhuns 
(SC.24.X-B-v) e venturosa (SC.24.X-B-vi), na escala 
1:100.000, a qual se estende, desta última, para a 
folha Buique, na sua porção leste e meridional. 

esse complexo foi definido por Silva filho et al.  
(2007) para reunir gnaisses e xistos que passam a 
migmatitos, com intercalações de rochas quartzíti-
cas e metabásicas, além de rochas calcissilicáticas. 
esses mesmos autores propuseram a partir de da-
dos isotópicos (zircões detríticos e idades tDM) que 
o Complexo Rio una tenha se formado no Paleopro-
terozoico, com idade máxima de 2.2Ga e submetido 
posteriormente metamorfismo durante a orogêne-
se brasiliana. esses autores dividiram o Complexo 
Rio una em três sub-unidades: a sub-unidade 1, 
composta por metatexitos a andaluzita, sillimanita 
e granada, de protólito grauváquico, com intercala-
ções de rochas quartzíticas puras e rochas metabá-
sicas; a subunidade 2, constituída por migmatitos 
com mesossoma formado por biotita-gnaisses e 
leucossoma tonalítico, agregando, ainda, metaga-
bro, piroxenito e sheets de ortognaisses sieníticos e 
a subunidade 3, com paragnaisses contendo biotita 
e granada, localmente migmatizados, com mesos-
soma rico em biotita. 

neves et al. (2009) analisaram os zircões detrí-
ticos de metassedimentos do Complexo Rio una, 
onde a idade mais nova obtida é de 917+8 Ma (to-
niana). esses autores interpretaram estes dados 
como (1) uma sequência mais antiga que aquelas 
ediacaranas distribuídas na Zona transversal da 
Província Borborema ou (2) ou uma necessidade 
de aumentar a amostragem. Silva filho et al. (2013) 
subdividiram as três subunidades do Complexo Rio 
una no tempo geológico, abordando que as subuni-
dades 1 e 2 teriam idade máxima de deposição rela-
tiva ao evento Cariris velhos (toniana), coincidente 
com a proposição de neves et al. (2009), ao pas-
so que a sub-unidade 3 é correspondente aquelas 
supracrustais ediacaranas que aparecem na Zona 
transversal da Província Borborema.

os trabalhos de datação do Complexo Rio una 
ainda não parecem ser conclusivos, pois este com-
plexo pode estar englobando dois tipos de sequen-
cias de supracrustais de idade distintas e difícil se-
paração cartográfica.  uma vez que as supracrustais 
mapeadas na folha Buique encaixavam metagrani-
toides, com idade obtida criogeniana (ver descrição 
da Suíte intrusiva Caetés), optou-se por tratar o 
Complexo Rio una como unidade litoestratigráfica 
toniana/criogeniana, nP12ru, observando os dados 
de neves et al. (2009) e das sequencias 1 e 2 defini-

das como Cariris velhos por Silva filho et al. (2013).
o Complexo Rio una distribui-se na folha Buí-

que na sua porção sul e leste. na porção sul aparece 
como uma faixa de supracrustais com estruturas de 
direção dominantemente e-w, esta é a porção de 
maior distribuição deste complexo na folha, abran-
gendo as regiões dos sítios fazendinha, angico tor-
to e Riacho do Mel, e o distrito de negras, no muni-
cípio de itaíba (Pe). na porção leste, aparece como 
uma pequena faixa com estruturação, afetada pela 
Zona de Cisalhamento itaíba, configurando uma 
orientação aproximada n-S. faz contato tectônico 
com o ortognaisse Cachoeira Grande e o Complexo 
vila amaro ao norte, e é intrudido por vários corpos 
de rochas graníticas.  a Zona de Cisalhamento itaí-
ba também limita o Complexo Rio una do batólito 
granítico de itaíba. 

em imagem aerogeofísica de gamaespectrome-
tria esta unidade aparece como rochas (metassedi-
mentos) enriquecidas em u e th. Constituem áreas 
de baixo destaque topográfico, da ordem de 400 
metros de altitude com alguns destaques repre-
sentados pelas rochas graníticas intrusivas neste 
complexo. o Complexo Rio una é cortado pelos rios 
ipanema e Cordeiro, nos quais há um pacote aluvio-
nar bem desenvolvido. afloramentos chaves estão 
localizados ao sul da folha Buique. o Complexo Rio 
una congrega paragnaisses grauváquicos e xistos 
dominantemente migmatíticos que aparecem prin-
cipalmente como cortes de estrada (foto 3.24) e/
ou ravinas. trata-se de granada-biotita xistos, por 
vezes grauváquicos, migmatíticos a paragnaisses 
granadíferos migmatíticos (foto 3.25).

aparecem intercalados com lentes quartzíticas e 
de rochas metamáficas anfibolíticas/calcissilicáticas 
(nP12rum – foto 3.26), estas ultimas apresentam 
fortes anomalias positivas magnéticas em imagem 
aeromagnéticas de sinal analítico.  

Foto 3.24 - Exposição em corte de estrada do Complexo Rio 
Una. Afloramento AC-254.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

44

as rochas que se relacionam a esta unidade cons-
tituem uma seqüência essencialmente paraderiva-
da migmatítica, com estruturas dominantemente 
estromática, compondo metatexitos. apresentam 
bandamento gnáissico/xistosidade, que por vezes 
desenha dobras de segunda (foto 3.27) e terceira 
geração nas rochas (foto 3.24). Microscopicamen-
te são constituídos por biotita, quartzo, plagioclá-
sio, K-feldspato, granada, minerais opacos, allanita, 
apatita, monazita e zircão. Destacam-se as texturas 
lepidogranoblásticas e de microgranulação/recris-
talização dos grãos de quartzo, texturas ribbons e 
extinção em bandas do quartzo, bem como clastos 
de feldspatos. apresenta formação de bandas félsi-
cas, com quartzo e feldspatos, e bandas mais máfi-
cas com biotitas avermelhadas e porfiroblastos de 
granada (foto 3.28).

o bandamento desenha os dobramentos aperta-
dos. outros minerais identificados nos paragnaisses 
desta unidade são: epidoto, turmalina, zircão e hi-
dróxido de ferro, preenchendo micro fraturas. a prin-
cipal associação mineralógica é formada por biotita + 
granada + sillimanita. esta seqüência esteve subme-
tida a metamorfismo que variou nas condições P/t 
da fácies anfibolito, da zona da biotita à zona da silli-
manita, localmente atingindo a isógrada da anatexia.

os corpos máficos, representados em mapa como 
nP23rum, calcissilicatados (foto 3.29), contem teo-
res de Cao na ordem de 17% a 28% em rocha to-
tal, e apresentam-se como lentes intercaladas nos 
metassedimentos do Complexo Rio una. foram se-
parados em uma subunidade por serem, por vezes; 
cartografadas na escala do presente trabalho, devido 
ao solo que lhe é associado e aos dados de imagens 
aeromagnétométricas de sinal analítico. estas rochas 

Foto 3.25 – Paragnaisses migmatíticos do Complexo Rio 
Una com porfiroblastos de granada envolvidos no plano de 
foliação. Afloramento AC-250.

Foto 3.26 - Intercalações de lentes de rochas máficas 
(anfibolitos) nos metassedimentos do Complexo Rio Una. 
Afloramento AC-255.

Foto 3.28 - Fotomicrografia exibindo porfiroblastos de 
granada (grd) parcialmente envolvidos por biotita (bt) em 
metassedimentos do Complexo Rio Una. (NP. Obj. 2,5x) 
Afloramento. AC-140.

Foto 3.27 - Bandamento desenhando dobras fechadas nos 
paragnaisses migmatíticos do Complexo Rio Una. Aflora-
mento AC-111.
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conter cristais porfiríticos de magnetita e clots de 
biotita (foto 3.31). 

estes litotipos foram correlacionados aos referi-
dos por Medeiros (2000) como sendo de atividade 
magmática transicional mesoproterozoica-neoprote-
rozoica, os quais estão posicionados no denominado 
Domínio Crustal Águas Belas-Canindé (Silva filho et 
al., 2007), que abrange a parte sul do terreno Pe-al e 
caracteriza-se por englobar unidades litológicas com 
idades modelos tDM entre 0,9 a 2,10 Ga. De acordo 
com Silva filho et al. (2007), neste domínio a crosta 
teve uma contribuição significativa de fusão meso a 
neoproteozoica.

o estudo petrografico em amostras desta unida-
de são constituídos mineralogicamente por: quartzo 
(30%), K-feldspato tipo microclina (38%), por vezes 
como fenocristais anedrais + plagioclásio (30%) e pe-
los minerais máficos (2%): biotita e minerais opacos 
(magnetitas). a rocha exibe textura/estrutura em 
mosaico cristalino, fanerítico inequigranular de gra-
nulação fina, com médio a baixo índice de cor.

contêm piroxênio (+diopsídio), anfibólio (hornblen-
da e actinolita-tremolita), titanita, quartzo, apatita, 
epidoto, carbonatos e minerais opacos. apresentam 
bandamento desenhado pela alternância de finas 
faixas máficas, anfibolíticas a epidotíferas e mais fél-
sicas (quartzo-feldspáticas com processos de saus-
surutização). a associação mineral sugere que estas 
rochas foram submetidas a metamorfismo sob con-
dições P/t do fácies anfibolito.

3.4 - MAGMATISMO NEOPROTEROzÓICO

a folha Buique é caracterizada principalmente 
pela intensidade e variedade da atividade magmática 
plutônica. Destaca-se um magmatismo sin-deforma-
ção tangencial (Meso-neoproterozoico) enquadrado 
neste trabalho como Granitoides indiscriminados to-
nianos, um significativo magmatismo peraluminoso, 
representado pela Suíte intrusiva Caetés, e um mag-
matismo sin a pós-transcorrência que é representado 
pelas suítes plutônicas neoproterozoicas, enquadra-
das como itaporanga, ouro Branco, Buique e diques 
graníticos associados à Suíte Serrote dos Macacos. 

3.4.1 - Granitoides Indiscrimados (NP1gi)

os corpos de granitoides com granulação fina a 
média, por vezes com morfologia diferenciada (foto 
3.30), encaixados nos ortognaisses Cachoeira Gran-
de, foram enquadrados como granitoides indiscrimi-
nados, uma vez que os mesmos não foram estuda-
dos por química de rocha total nem isotópica. estes 
são constituídos por biotita-anfibólio granitoides (de 
composição monzo a sienogranítica), inequigranu-
lares, incipientemente foliados, de coloração bege. 
Muitos destes corpos possuem enclaves e podem 

Foto 3.29 - Fotomicrografia com titanita (ti) anédrica, in-
clusive com geminação, em contato com anfibólio (anf) em 
rocha metamáfica calcissilicatada intercalada no Complexo 
Rio Una. (NP. Obj 2,5x.). Afloramento. AC-140.

Foto 3.30 - Forma do corpo granítico encaixado nos ortog-
naisses Cachoeira Grande. Afloramento AC-360.

Foto 3.31 - Granitoide contendo “clots” de biotita e cristais 
porfiríticos de magnetita. Afloramento AC-167.
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3.4.2 - Suíte Intrusiva Caetés (NP2g1cae)

a Suíte intrusiva Caetés foi inicialmente descrita 
na folha venturosa, no município de Caetés (Pe) por 
(Silva filho et al., 2007). De acordo com o autor com-
preende de diatexitos a biotita alongados na direção 
ne-Sw, associados às rochas supracrustais migmatiza-
das. estes autores descrevem que são comuns xenó-
litos de biotita-granada gnaisses, considerados como 
prováveis protólitos dessa unidade litológica.

esta unidade aflora dominantemente na porção sul 
e minoritariamente, na porção sudeste da folha Bui-
que. ao sul, ocorre como faixas alongadas na direção 
e-w, encaixada nas rochas do Complexo una e a su-
deste, estão dobradas com plano axial de direção nw-
-Se, sempre encaixadas nas rochas pertencentes aos 
complexos vila amaro e Rio una que possuem compo-
nentes paraderivados. também podem aparecer nas 
faixas limítrofes entre os ortognaisses Cachoeira Gran-
de, ditos como de embasamento. a Suíte aflora nos 
distritos e sítios das cidades de Águas Belas, itaíba e 
tupanatinga, todos em Pernambuco. aflora de forma 
mais expressiva entre os sítios de Canoeiras e logra-
douro (itaíba-Pe), refletindo a foliação de muito baixo 
ângulo e por consequência, uma maior área aflorante 
em relação às supracrustais onde estão encaixadas. as 
rochas que constituem esta unidade atingem cotas to-
pográficas da ordem de 400-430 metros, descrevendo 
um relevo plano a suavemente ondulado. 

as rochas desta suíte estão em contato tectôni-
co, através de zonas de cisalhamento compressio-
nal, com suas encaixantes, onde são intrusivas sob 
a forma de “sheets”. essas zonas de cisalhamento 
são coincidentes em imagens aeromagnéticas de si-
nal analítico e primeira derivada, com alinhamentos 

magnéticos bem definidos, sugerindo uma corre-
lação genética entre estes corpos magmáticos e as 
estruturas. os corpos sob a forma de “sheets” são 
delineados em imagem de aerogamaespectrometria, 
caracterizados pelo enriquecimento em K, eu e eth. 
em dados de gamaespectrometria terrestre, estas 
rochas chegam a apontar cerca de 900 cps, com valo-
res da ordem de 60ppm de tório. 

Compreendem metaleucogranitoides esbranquiça-
dos, foliados (foto 3.32), migmatíticos, por vezes proto-
miloníticos. na porção leste de itaíba (Pe), onde ocorre 
o Corpo de Cariba (foto 3.33), o qual se assemelha às 
rochas leucograníticas pertencentes a Suíte Caetés na 
folha adjacente. São muitos os afloramentos de meta-
leucogranitoides na área, mostrando que estas intru-
sões representam um importante papel da atividade 
magmática associada à tectônica nesta região. 

Foto 3.32 - Metamonzogranitos migmatíticos foliados 
com lineações verticalizadas, protomiloniticos da Suíte 
Intrusiva Caetés. Afloramento AC-211.

Foto 3.33 - Afloramento AC-243 de metaleucogranito com enclaves de biotita-gnaisses (A). Detalhe de outro pulso do 
metaleucogranito mostrando restitos compostos por porfiroblastos de granada envolvidos por biotita (B). Afloramento 
AC-243. 
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os metaleucogranitoides possuem composições 
que variam de monzoniticas a graníticas, contendo 
biotita, granada e moscovita subordinada, alguns 
com baixo índice de cor (fotos 3.34 e 3.35). apre-
sentam enclaves de paragnaisses do Complexo vila 
amaro, além de xenólitos/restitos, relacionados aos 
metassedimentos do Complexo Rio una, que são 
compostos essencialmente por granada e biotita de 
alta temperatura (foto 3.36).

essas são gnáissicas, e por vezes miloníticas. os 
gnaisses graníticos, sensu latu, são caracterizados 
por possuir K-feldspato como cristais subédricos a 
anédricos, com extinção ondulante, alguns pertiti-
zados e/ou como augens milimétricos, aparecem re-
cristalizados e está em equilíbrio com quartzo, este 
também recristalizado.

a assembleia mineral dos gnaisses graníticos é 
formada por quartzo (35%-50%), K-feldspato (20%-
30%), plagioclásio (10%-35%) e biotita (10%), com 
pequenas quantidades de muscovita, granada e mi-
nerais acessórios (apatita, zircão, monazita e óxidos 
de fe-ti). na área ocorre uma fácies tardia, não de-
formada, composta por quartzo (20-40%), K-feldspa-
to (15%-35%), plagioclásio (20%-50%), biotita (2%-
10%) e menor quantidade de zircão euedral, apati-
ta, allanita, titanita, magnetita e ilmenita. algumas 
amostras graníticas, ao sul da folha, apresentam nó-
dulos contendo 3%-8% de granada e biotita de alta 
temperatura.

na tabela 3.5 estão expostos os dados de quí-
mica de rocha total, obtidos neste projeto, para 
as amostras desse litotipo na folha Buique e da 
encaixante metassedimentar. os metaleucograni-
toides exibem altos valores de índice de saturação 
em alumina iSa (≥1,04-1,3) e significativos percen-
tuais de coríndon normativo (0,8%–2,0%), além de 
ausência de diopsídio normativo. as amostras de 
paragnaisses encaixantes possuem de 2,5% a 3,5% 
de coríndon normativo. os metaleucogranitoides 
plotam no campo de peraluminosidade moderada 
a alta, dados estes indicativos de granitos “tipo S”. 
São caracterizados por Sio

2 entre 63%–69%, valores 
de na2o=3%–3,7%, de K2o=5,1%–7,8%, e de th va-
riando de 16ppm a 33ppm. 

no diagrama para os elementos terras raras (etR), 
normalizado ao condrito, apresenta altos valores de 
∑etR=167-461, com padrões de etR inclinados (lan/
Ybn=37-85) e moderada anomalia negativa de eu (eu/
eu*=0.4–0.7). em diagrama multi-elementar, norma-
lizado ao manto primitivo, exibem intensa anomalia 
negativa de nb, Sr, P e ti (figura 3.8). 

Dados isotópicos obtidos através de la-iCP-MS 
u-Pb de grãos de zircão obtidos em amostra de 
(meta) leucogranito do Pluton Cariba forneceram 

Foto 3.34 - Fotomicrografia de cristais granulares de 
quartzo e feldspato (k-f). Presença de granada (grd) bas-
tante fraturada. (NP. Obj 2,5x) Afloramento AC-109.

Foto 3.35 - Fotomicrografia exibindo do aspecto geral da 
amostra com quartzo (qz) e K-feldspato (K-F) (NP. Obj. 
2,5x). Afloramento AC-337.

Foto 3.36 - Clots enriquecidos em granada poiquilblástica 
com biotita (restitos?). Afloramento AC-243.
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Encaixante Suite Caetés

Amostra AC-190D1 AC-190 AC-190D AC-260 AC-297 AC-87

paragnaisse paragnaisse Corpo Cariba
meta 

sienogranito
Corpo Cariba

meta 
monzogranito

SiO2 63,38 73,62 68,97 67,94 66,91 63,82
TiO2 1,03 0,56 0,33 0,38 0,28 0,53
Al2O3 15,96 13,04 15,19 15,32 17,3 17,82
Fe2O3 7,36 4,52 2,64 2,17 2,03 3,06
MnO 0,1 0,16 0,09 0,04 0,05 0,04
MgO 2,79 1,43 0,54 0,7 0,47 1,09
CaO 2,77 2,14 1,52 1,62 1,27 2,54
Na2O 3,44 2,55 3,27 3,09 3,67 3,78
K2O 3,11 2,03 5,1 5,49 7,83 5,46
P2O5 0,24 0,21 0,15 0,2 0,14 0,19
Cr2O3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Total 101,1 100,85 98,42 97,59 100,49 98,93
LOI 0,91 0,57 0,62 0,63 0,54 0,58
K2O/Na2O3 0,9 0,8 1,6 1,8 2,1 1,4
Ni 63,5 28,2 8,2 11,6 8,5 19,3
Co 22 15,7 4,2 6 3,2 7,1
Cu 82,3 21,6 33 54,4 12,8 16,1
Pb 25,7 9,9 10,7 11 16,1 12
Zn 109 78 53 48 34 63
Rb 138,4 70,9 124,7 139,9 182,2 140,3
Cs 3,63 3,19 2,74 2,26 1,76 2,17
Ba 558 1917 696 1403 1150 1498
Sr 306,7 960,2 139,9 254 156,9 480,1
Ga 16,9 16,3 16,2 15 20,1 19,7
Ta 0,5 1,39 0,05 3,58 2,69 0,86
Nb 8,6 25,13 7,55 8,25 6,92 6,48
Hf 5,55 8,4 6,2 5,97 5,27 4,17
Zr 252,1 343,5 267,5 307 230,3 205,1
Y 22,22 25,64 19,39 15,5 7,87 8,25
Th 9,8 25,6 24 33,6 16,1 10,1
U 1,42 6,16 3,16 4,86 2,91 1,44
La 31,6 74,7 72,1 102 78,6 43,1
Ce 61,6 129,5 122,5 205,7 139,5 71,8
Pr 8,03 16,4 14,98 26,82 16,75 8,63
Nd 32,8 59,9 53,7 91,3 56,5 32,1
Sm 5,1 9,6 7,5 14,6 6,9 4,4
Eu 0,98 2,12 0,86 2,56 0,93 0,79
Gd 5,28 7,05 4,58 7,7 3,19 2,9
Tb 0,77 0,93 0,67 1,58 0,39 0,35
Dy 4,69 5,52 4,52 5,05 1,5 1,96
Ho 0,88 0,91 0,72 1,17 0,33 0,25
Er 2,52 2,34 1,84 1,49 0,93 0,77
Tm 0,31 0,38 0,27 0,4 0,11 0,1
Yb 1,9 2 1,3 0,8 0,7 0,7
Lu 0,25 0,59 0,23 0,34 0,12 0,05
W 0,4 0,1 0,1 10,2 4,2 1,8
Mo 1,21 0,46 0,67 0,48 0,45 0,66
Sn 4,9 0,3 0,3 8,9 1,5 3,8

Tabela 3.5 - Resultados analíticos de química de rocha total para as amostras da encaixante e da Suíte Caetés na Folha 
Buique.
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uma idade de 730 + 45 Ma, com MSwD = 0,78, (fi-
gura 3.9) o que representa um evento magmático 
peraluminoso Criogeniano. embora esta idade seja 
coincidente com aquela estimada para a quebra do 
supercontinente Rodínia, estas rochas são corre-
lacionados com uma orogênese progressiva nessa 
parte da Província Borborema. ao discutir a idade de 
cristalização obtida para estas rochas duas possibili-
dades são consideradas: (a) o magmatismo peralu-
minoso representaria uma fase episódica de um mo-
delo de espessamento crustal até o pós-relaxamento 
do Rodínia; (b) este magmatismo ocorreu na fase ini-
cial da orogênese Brasiliana-Panafricana. 

os metaleucogranitoides possuem idades mode-
los paleoproterozoicas (1,9-2,3 Ga) e valores muito 
negativos de εnd(0,73)=−10 a −17, quando calcu-
lados para uma idade de cristalização criogeniana, 
sugerindo que há contribuição tanto das rochas do 
embasamento quanto das supracrustais, as quais 
também possuem idades modelo paleoproterozoi-
cas (tabela 3.5). 

os dados de litogeoquímica e isotopicos sugerem 
que estes metaleucogranitóides representam mag-
mas derivados de crosta continental madura e posi-
cionamento causado pelo espessamento crustal em 
tectônica contracional.

3.4.3 - Suíte Intrusiva Ouro Branco (NP3γ3o)

unidade proposta na folha arapiraca por Mendes 
& Brito (2016) para reunir os plutões peraluminosos, 
antes denominados de corpos Cariba. a Suíte intru-
siva ouro Branco, de acordo com os autores que a 

propuseram, é composta por monzogranitos a gra-
nodioritos a duas micas, equigranulares a inequigra-
nulares médios a grossos a levemente porfiríticos, 
com fenocristais de plagioclásio. Possuem enclaves 
biotíticos, às vezes, granada, xenólitos de paragnais-
ses migmatíticos, e ocasionalmente estrutura fan-
tasma. um desses corpos tem continuidade para a 
folha Buique no seu extremo Sul.  o corpo de Cariba 
antes atribuído a esta suíte, possui significativas ano-
malias de eth em imagens aerogeofísicas de gama-
espectrometria. essa condição fez com que o corpo 
Cariba fosse separado da Suíte ouro Branco e inclu-
ído na Suite intrusiva Caetés. a Suíte ouro Branco 

Figura 3.8 - Diagramas com amostras da Suíte Caetés, incluindo o Corpo Cariba e encaixantes paragnáissicas: (A): 
Padrão de distribuição de ETRs normalizados para o condrito (Nakamura, 1974) e (B) Diagramas multielementares 

normalizadas pelo manto primitivo (San & Mc Donough, 1989).

Figura 3.9 - Diagrama concórdia U-Pb para zircões do me-
tagranitoide monzogranítico do Corpo de Cariba (AC-243) 

da Suíte Peraluminosa Caetés. 
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localmente apresenta certos graus de anomalia de 
eth, em imagens aerogamaespectrometrica, o corpo 
de Cariba apresenta padrões semelhantes aquelas 
assinaturas mostradas pelas rochas da Suite Caetés, 
tanto em imagem aerogeofísica como em estudos de 
gama terrestre.

em campo aparece como lajeiros e barrancos de 
estrada constituídos por metagranitóides tonaliticos 
cinza a esbranquiçados a biotita (foto 3.37) e grana-
da intrusivos como “sheets” em biotita-xistos. 

3.5 - MAGMATISMO tardi A PÓS-TRANSCOR-
RêNCIA DA zONA DE CISALhAMENTO ITAíBA

3.5.1 - Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3g2it)

as rochas graníticas porfiríticas de granulação 
média a grossa, cujas características petrográficas e o 
contexto geológico relacionam-se a uma suíte calcio-
alcalina de médio a alto potássio, foram correlacio-

nadas, na folha Buique, a Suíte intrusiva itaporanga, 
pioneiramente proposta por almeida et al. (1967) e 
posteriormente, ampliada e popularizada a partir do 
trabalho de Sial (1986).  

Razões Idades Aparentes

Th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) 207Pb Ma. 207Pb Ma. 206Pb Ma.

Grão.spot U 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

10-Z007 0,62 19053 0,068400 3,03 0,873 4,08 0,092546 2,73 881 63 637 19 571 15 64,79

08-Z005 0,61 10649 0,072186 4,35 0,907 5,86 0,091119 3,94 991 88 655 28 562 21 56,72

20-Z014 0,13 37439 0,069660 1,59 0,944 2,46 0,098304 1,89 918 33 675 12 604 11 65,82

07-Z004 0,56 37147 0,064123 1,96 1,033 2,86 0,116876 2,08 746 41 721 15 713 14 95,56

Tabela 3.6 - Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb em zircões analisados na amostra AC-243 do Corpo de Cariba da Suíte 
Peraluminosa Caetés (coordenada, AC-243 UTMs 702947 E e 9009066 N).

Tabela 3.7 - Dados isotópicos do Sistema Sm-Nd para amostras de rochas da Suíte Caetés.

Amostra
Coordenada 

(UTM)
Rocha

Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm)

Sm 147/ Nd144    
(am)

Nd143/ Nd144      
(am)

eNd 
(0)

eNd 
(t)

TDm 
(0)

T 
(Ga.)

AC 149 690474/ 
9005636

Sieno gra-
nito 11,376 68,642 0,12002 0,511293 -26,23 -17,26 2,34 0,73

AC 111A 711366/ 
9018707

Gnaisse 
Monzo 

granitíco
3,813 22,074 0,1044 0,511686 -18,57 -9,97 1,88 0,73

AC 243A 702947/ 
9009066

Monzo 
granito 8,928 57,937 0,0932 0,511312 -25,86 -16,23 2,18 0,73

Foto 3.37 – Afloramento AC -235 com granitoide tonaliti-
co de granulação média a biotita.
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na folha Buíque, a Suíte intrusiva itaporanga está 
representada pelo Plúton itaíba (nP3γ2it54) e por 
parte do Batólito Caruaru-arcoverde (nP3γ2it37) 
que tem continuidade da folha Sertânia para o norte 
da folha Buique. 

estes corpos são constituídos por sienogranitos 
porfiríticos a álcali-feldspato, granitos grossos a por-
firíticos, granodioritos médios e dioritos a monzodio-
ritos, com feições de processo de mistura de mag-
mas. 

o corpo de itaíba constitui a serra homônima 
(foto 3.38) e o corpo porfirítico semelhante ao ba-
tólito Caruaru-arcoverde (foto 3.39a), apresenta- 
se afetado pela zona de cisalhamento itaíba (fotos 
3.39B). 

os dados analíticos de rocha total para amos-
tras do corpo de itaíba e uma amostra do batólito 
Caruaru-arcoverde estão na tabela 3.6. estas rochas 

são metaluminosas, com iSa<1.0, e são caracteriza-
das por teores de sílica entre 66%-75% e K2o+na2o 
variando de 6% a 9%, são calcioalcalinas de médio 
a alto K e se classificam como granitos de ambiente 
de arco em diagramas discriminantes. os padrões de 
etR são semelhantes aqueles já descritos na literatu-
ra para essas rochas, com eu/eu*~0,8.

3.5.2 - Suíte Intrusiva Buique (NP3g3b)

a Suíte intrusiva Buique foi definida neste, aflo-
rando em uma faixa de direção ne-Sw que bordeja a 
porção leste da Bacia de Jatobá, no Subdomínio Meri-
dional da Província Borborema, mais precisamente no 
terreno Pernambuco-alagoas, na região das cidades 
de Buíque e tupanatinga no estado de Pernambuco. 
nesta faixa, há cerca de 5 plutons associados a esta 
suite. as amostras estudadas fazem parte do corpo 

Foto 3.38 - Vista geral de serras correspondentes ao Pluton Itaíba na Folha Buique. Vista do Afloramento AC-371.

Foto 3.39 - Fenocristais de K-feldspato em meio a matriz granítica. Continuidade do batólito Caruaru-Arcoverde (A). 
Afloramento AC-72. Granito porfiritico do corpo Itaíba afetado pela Zona de Cisalhamento Itaiba (Cristais clastos porfi-
riticos) exibindo cinemática sinistral (B) Afloramento AC-34.
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Corpo  Buíque Corpo  Buíque Corpo Buique Corpo Buique Corpo Itaíba Corpo Itaíba
Corpo Caruaru- 

Arcoverde

Amostra AC-391 AC-455 AC-083 AC-305 AC-308 AC-310 AC-77

Granito Granito Granito Granito Monzogranito Monzogranito Monzogranito

SiO2 76,15 75,17 69,02 68,48 68,94 66,33 75,06
TiO2 0,14 0,21 0,59 0,7 0,66 0,84 0,07
Al2O3 12,57 13,37 15 15,02 14,71 15,38 11,64
Fe2O3 2,32 1,98 3,84 4,56 4,59 6,1 1,61
MnO 0,02 0,01 0,08 0,1 0,17 0,1 <0.01
MgO 0,3 0,3 1,66 1,48 1,76 1,36 0,13
CaO 0,93 1,11 2,68 4,55 4,88 3,29 0,69
Na2O 3,4 3,9 3,79 4,14 5,11 4,67 3,02
K2O 5,32 5,47 3,87 2,99 0,65 2,27 5,96
P2O5 0,1 0,08 0,1 0,18 0,17 0,19 0,02
Total 101,57 102,1 100,94 102,86 102,23 101,01 98,52
LOI 0,31 0,51 0,3 0,63 0,56 0,46 0,32
K2O/Na2O3 1,6 1,4 1,0 0,7 0,1 0,5 2,0
Ni 2,3 2,5 20,4 24,9 23,8 20,1 1,7
Co 1,8 1,7 9,6 5,5 6,1 13,9 1,2
Cu 3 13 17,6 12,3 18 29,1 10,1
Pb 4,9 13,3 2,4 14,9 12 7,8 4,4
Zn 46 27 56 33 42 115 9
Rb 326,7 175,2 130 80,8 25,5 83,4 198,5
Cs 11,3 2,49 4,27 2,82 3,45 5,21 3,74
Ba 395 1402 985 1012 67 680 1057
Sr 142,9 586,5 541,4 519,1 457,9 490,5 430,4
Ga 22,1 23,4 19,8 14,9 15,6 20 26,1
Ta 2,74 0,72 1,39 2,19 2,11 1,25 <0.05
Nb 25,3 12,39 11,92 7,06 8,4 8,21 2,53
Hf 3,93 4,72 7,98 4,4 4,28 7,19 2,83
Zr 128,6 194,3 364,2 231,9 232,7 358,9 105,3
Y 19,8 19,92 12,7
Th 24,8 36,3 23,5 6,3 9,1 5,9 24,4
U 6,9 6,8 3,79 2,79 1,71 1,31 4,55
La 57,2 53 50 21,3 23,4 30,6 36
Ce 115,8 105,7 103,9 43,4 44,5 63,2 67,5
Pr 12,71 11,65 12,61 5,68 5,5 6,42 7
Nd 41,9 39,4 42 22,4 21,4 24,7 23,7
Sm 8,3 6,8 6,7 3,9 4,6 3,4 3,2
Eu 0,68 0,81 1,07 0,88 1,01 0,88 0,61
Gd 4,66 3,06 4,11 3,75 3,65 3,22 1,62
Tb 0,68 0,21 0,63 0,53 0,59 0,39 0,16
Dy 4,1 1,53 3,16 3,46 3,43 2,47 0,71
Ho 0,66 0,28 0,36 0,76 0,76 0,47 0,14
Er 1,83 <0.05 1,43 2,1 2,21 1,33 0,26
Tm 0,21 0,11 0,27 0,35 0,26 0,19 <0.05
Yb 1,5 1 1,8 2,3 1,9 1,1 0,4
Lu 0,27 0,15 0,21 0,29 0,23 0,11 <0.05
Be 3,8 4 3,7 3,1 3,9 5,9 4,6
Sn 6,8 3,3 1,1 1,9 5,1 2,5 1,8
W <0.1 <0.1 <0.1 2,4 9,9 1,5 <0.1
Ag 0,19 0,1 0,05 <0.01 <0.01 0,03 0,23
Au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
As <1 3 <1 5 5 <1 <1
Bi 0,16 0,05 0,04 0,09 0,12 0,1 0,05
Cd <0.01 0,03 <0.01 0,08 <0.01 0,17 0,03
Hg <0.01 <0.01 <0.01 0,09 <0.01 <0.01 <0.01
Mo 0,29 0,83 1,48 0,59 0,59 0,57 0,5
Sb <0.05 <0.05 <0.05 0,3 <0.05 <0.05 <0.05

Tabela 3.8 - Resultados analíticos de química de rocha total para as amostras das suites Itaporanga e Buique na Folha 
Buique.
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30%), e biotita (1%-5%). apatita, minerais opacos, 
allanita, zircão, titanita, epidoto e clorita comple-
mentam a associação mineralógica destas rochas. 

no contexto litogeoquímico, as rochas estudadas 
no presente trabalho da Suíte Buique são metalu-
minosas, e caracterizadas por teores de sílica entre 
68%-75,7%, K2o/na2o variando de 0,7 a 1,5, Mgo 
(0,3%-1,7%) e Cao (0,9%-4,5%). em diagrama de va-
riação o K2o apresenta relativa dispersão nos valores 
com o aumento da sílica, embora com certa correla-
ção positiva refletindo uma tendência de enriqueci-
mento de K2o, ao longo do processo de diferenciação 
do magma. em diagrama de álcalis total as rochas es-
tudadas são essencialmente subalcalinas com afini-
dades calcioalcalina no diagrama afM. 

São enriquecidas em Ba (395-1400 ppm) e em Sr 
(142-586ppm), apresentam moderados valores de 
Rb (80-326 ppm), de Zr (128-364 ppm) e de th (6-36 
ppm) e apresentam valores totais de ∑etR=108-226.

os padrões de etR normalizados pelo condrito 
(figura 3.10) mostram padrões de etR leves fracio-
nados em relação aos etR pesados [(la/Yb)n=6-36]. 
exibem discretas a fortes anomalias negativas de eu 
(eu/eu*=0,34-0,71). em diagramas multi elementa-
res normalizados em relação aos granitos orogênicos 
(Pearce et al., 1984), as amostras exibem um enri-
quecimento em elementos lile em relação aos hfSe, 
com marcante empobrecimento de nb e Ba (exceto 
para uma amostra), e picos positivos de Ce. assina-
turas bem semelhantes são observadas em granitos 
pós-orogênese de margens continentais ativas do 
Cinturão Dom feliciano nas proximidades do Craton 
Rio de la Plata, numa fase transicional de acomoda-
ção crustal.

os granitos da suite possuem idades modelos 
mesoproterozoicos (1,0-1,3 Ga) e valores negativos a 
positivos εnd(0,59)=−3 a 1, quando calculados para 
uma idade de cristalização ediacarana (tabela 3.7). 

principal, onde a cidade que lhe dá o nome encontra-
-se assentada, possuindo forma alongada na orienta-
ção nordeste, e está encaixado em ortognaisses graní-
ticos, por vezes migmatíticos, pertencentes ao Com-
plexo Belém de São francisco (foto 3.40). 

as rochas desta suíte também fazem contato tec-
tônico com os ortognaisses dioríticos migmatíticos 
da unidade ortognaisse Cachoeira Grande, através 
de uma zona de cisalhamento (ZCt) contemporânea 
a Zona de Cisalhamento itaíba, de cinemática sinis-
tral e direção dominantemente nordeste. estas zonas 
de cisalhamento foram retrabalhadas por uma tec-
tônica rúptil relativa à abertura da Bacia de Jatobá 
(foto 3.41).

os granitos são sin- a tardi-transcorrência, com 
porções isotrópicas. São compostos por K-feldspato 
(25%-50%), plagioclásio (15%-30%), quartzo (25%-

Foto 3.40 - Granito da Suite Buique encaixado em ortog-
naisses graníticos migmatíticos, pertencentes ao Comple-
xo Belém de São Francisco. Afloramento AC-332.

Foto 3.41 - Granito do corpo Buique afetado pelos fa-
lhamentos relacionados à Bacia de Jatobá. Afloramento 
AC-58.

Figura 3.10 - Padrão de distribuição de ETRs normaliza-
dos para o condrito (Nakamura, 1974) para as amostras 

da Suíte Buique.
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3.6 - MAGMATISMO PÓS-OROGêNICO/ANORO-
GêNICO

3.6.1 - Suíte Serra dos Macacos

Denominada inicialmente por Silva filho et al. 
(2007), reune  os plutões Serrote dos Macacos, Serra 
do Morro Preto, Serrote limitão e Pedra do navio. 
as rochas desta unidade ocorrem na porção sudeste 
da folha, aflorando em lajedos alinhados na forma 
de diques com espessura métricas, intrusivos nas 
rochas da Suite intrusiva Caétes e complexos vila 
amaro e Rio una. Compreende um granitoide leuco-
crático de cor cinza e textura isotrópica equigranular 
média (foto 3.42). 

3.6.2 - Diques de Pegmatitos (e2pg)
 
os episódios de espessamento crustal nas fases 

finais do ciclo Brasiliano no Gondwana oeste da amé-
rica do Sul, tem por consequência uma volumosa pro-
dução de granitos pós-colisionais na Província Borbo-
rema. na fase final de resfriamento destes magmas se 
dá a formação dos pegmatitos, através da percolação 
de soluções ricas em sílica, água e, ocasionalmente, 
em alguns íons que não entraram na estrutura crista-
lina dos minerais até então formados nos granitos. no 

entanto, em alguns casos, estas soluções hidrotermais 
podem estar enriquecidas por elementos químicos de 
importância econômica fazendo com que os pegmati-
tos sejam mineralizados a tungstênio, uraninita, esta-
nho, turmalina, topázio, etc. 

a Província Borborema agrega uma das principais 
Províncias Pegmatíticas mundiais, a Província Seridó, 
que se tornou mundialmente conhecida depois da 
ii guerra mundial, por seus pegmatitos mineraliza-
dos principalmente em ta-nb, Be, Sn, li e minerais-
-gemas (Soares, 2004). os pegmatitos desta provín-
cia são essencialmente compostos por muscovita, 
quartzo e microclina com vários graus de albitização. 
esses corpos pegmatíticos são enquadrados numa 
faixa de idade entre 510-450 Ma (Baumgartner et al., 
2006) e estão espacialmente e geneticamente corre-
lacionados aos granitos sin- a pos-brasilianos (Beur-
len et al., 2009).

além da região do Seridó, diques de pegmatitos 
são observados em vários compartimentos da Pro-
víncia Borborema e na sua porção meridional, tra-
balhos de cunho prospectivo, que envolve a área da 
folha Buique (Zanini & farina, 1980), reportam a pre-
sença de pegmatitos e de columbita-tantalita. 

uma série de corpos de extensão centimétrica a 
métrica aparecem distribuídos nas várias unidades li-
toestratigraficas individualizadas no mapeamento da 
folha Buique, por vezes com destaque topográfico sig-
nificativo (foto 3.43) exibindo um núcleo de quartzo. 

Foto 3.42 - Exposições em blocos e lajedos orientados na 
forma de diques de granitoides da Suite Intrusiva Serrote 
dos Macacos. Afloramento AC-327. 

Foto 3.43 - Vista do Serrote do Jacaré, porção aflorante 
correspondente ao núcleo de quartzo e as suas bordas 
estão recobertas por vegetação. O corpo é composto por 
quartzo e K-feldspato. Afloramento AC-21.

Tabela 3.9 - Dados isotópicos do sistema Sm-Nd para amostras de rochas da Suíte Intrusiva Buíque.

Amostra
Coordenada 

(UTM)
Rocha

Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm)

Sm 147/ Nd144    
(am)

Nd143/ Nd144      
(am)

eNd 
(0)

eNd 
(t)

TDm 
(0)

T 
(Ga.)

AC 280 703810/ 
9029298

Monzo 
granito 2,381 11,566 0,1244 0,512435 -3,96 1,49 1,04 0,59

AC 305 674630/ 
9025196 Granito 4,955 24,661 0,1215 0,512214 -8,28 -2,60 1,36 0,59
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Representando esta unidade tem-se um corpo 
associado ao Serrote Jacaré, que é a melhor exposi-
ção destes corpos na área estudada. trata-se de um 
serrote constituído essencialmente por quartzo, com 
cotas topográficas da ordem de 550 metros, porém 

nas suas bordas afloram porções mais enriquecidas 
em K-feldspato. o corpo se encaixa em ortognais-
ses do Complexo Cachoeira Grande (foto 3.44), que 
ocorre nessa área com um relevo mais plano e em 
cotas da ordem de 450 metros.

outros corpos com destaque topográfico são: Ser-
rote Sapato (foto 3.45), Serrote Cavalo (foto 3.46), e 
outros na região do Sítio Carié (foto 3.47). 

estes diques são compostos mineralogicamente 
por: quartzo, K-feldspato, albita, espodumênio(?), 
muscovita, apatita, turmalina e granada. Raras zo-
nações são observadas nos diques. entretanto cris-
tais de quartzo centimétricos, euedrais, hialinos 
(foto 3.48), são encontrados nas drenagens que 
cortam os corpos maiores nas regiões dos sítios Ca-
rié e Cágado. em prospecto mineral realizado nessa 
região, Zanini & farina (1980) descreveram a pre-
sença de columbita-tantalita relacionadas a esses 
corpos, porém estes minerais não foram identifica-
dos em análises mineralométricas de material colú-
vio do principal corpo da região de Carié, realizadas 
neste projeto.

Foto 3.44 – Detalhe do dique de pegmatito cortando os 
ortognaisses do Complexo Cachoeira Grande. Afloramento 
AC-171.

Foto 3.45 - Vista do Serrote Sapato. Pegmatito homogêneo contendo quartzo + K-feldspato + muscovita (A). Afloramento 
AC-312. Detalhe do corpo, textura e composição (B) Afloramento AC-312.

Foto 3.46 – Vista do Serrote Cavalo onde ocorre um 
pegmatito homogêneo contendo quartzo, K-feldspato e 
muscovita. Afloramento AC-312.

Foto 3.47 - Detalhe de dique pegmatítico encaixado em 
ortognaisses na região do Sítio Carié, contendo quartzo, 
K-feldspato, muscovita e turmalina. Afloramento AC-317.
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a tabela 3.8 contém a associação mineralógica 
e estruturas dos pegmatitos da folha Buique com 
suas rochas encaixantes e unidades litoestratigrá-
ficas. a foto 3.49 representa um dique zonado de 
pegmatito encaixado em metagranitoide da Suíte 
Caetés. Foto 3.49 – Diques de largura centimétrica encaixados no 

corpo Cariba da Suíte Caetes. Afloramento AC-191. 

Foto 3.48 - Detalhe do cristal de quartzo (4 cm) hialino, 
associado a material colúvio, na região do Sítio Cágado. 
Afloramento AC-406.

Tabela 3.10 - Associação mineralógica dos pegmatitos encaixados em diferentes unidades litoestratigráficas.

PEGMATITO/ 
HOST ROCK

MINERALOGIA
ESTRUTURAS 

  (MAGMÁTICAS E INTERNA)

Ortognaisses dioríticos-tonalíticos 
paleoproterozoicos, riacianos,  
(Complexo Cachoeira Grande) 
Corpo do Serrote Jacaré

Quartzo, pertita, albita sacaroidal, 
muscovita. Granada e turmalina preta. 
Material do coluvio do Serrote Jacaré: pirita, 
magnetita, hematita, ilmenita, limonita, 
rutilo, anatásio, scheelita, monazita, 
apatita, zircão, granada, anfibolio, 
turmalina (schorlita) e epidoto.

1. Núcleo de Quartzo  
2.  Feldspatos de grã grossa,  
com intercrescimento gráfico  
com o quartzo (zona intermediária)

Gnaisses tonalíticos – 
monzoniticos mesoproterozoicos 
(Complexo Vila Amaro) Corpo do 
Serrote Sapato

Quartzo, pertita, albita,  
espodumênio???

Não zonados (homogênios) e   
Mistos com mineralogia   
dominantemente simples   
K-F//Quartzo. Para Rochas  
Ornamentais = “Granito bordeaux”

Metassedimentos – 
neoproterozoicos (Complexo Rio 
Una)

Quartzo, microclina pertitica, muscovita, 
granada e turmalina schorlita +(berilo)???  Homogênios e mistos

Metagranitoides criogenianos e 
granitos ediacaranos.

Quartzo, K-feldspato (na Rocha Mãe) Se 
granitos peraluminosos : Muscovita, grana-
da e turmalina schorl.

Mistos.  
Obs: Mais de um pulso??   
Diques compostos em   
escala de afloramento.
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3.6.3 - Diques de Diabásio Rio Cordeiro

esta denominação foi adotada neste projeto para 
agrupar os diques de diabásio identificados na folha 
Buíque e correlatos aqueles de outros trabalhos re-
centes como o mapeamento geológico/integração 
da folha Garanhuns 1:250.000 (Santos, 2015), que 
abrange parte do Domínio da Zona transversal e 
parte do Domínio externo da Província Borborema. 
esses diques são identificados, em imagens de aero-
geofísica, mostrando alinhamentos aeromagnéticos 
que em checagem de campo foram identificados 
como diques de diabásio, correspondentes aos des-
critos por Santos (2015). Dois dos alinhamentos mais 
significativos na região da folha Garanhuns, com di-
reção nne, estão associados aos diabásios e ocorrem 
na porção sul da folha Buique (foto 3.50). 

o principal alinhamento de direção nne mostrado 
na figura 3.11 é aflorante na folha venturosa a leste da 
folha Buique.

estes diques são de difícil cartografia, por raramente 
aflorarem, sendo melhor evidenciados em imagens ae-
rogeofisicas. as rochas relacionadas a esses diques se 
apresentam sob a forma de blocos arredondados em 
meio a solo arroxeado argiloso. em alguns locais, pode-
-se observar que estes diques cortam rochas metasse-
dimentares e os metagranitoides peraluminosos (neo-
proterozoicos) relacionados ao Complexo vila amaro. 

na folha Buíque esta unidade ocorre restrita-
mente na porção Se da área, como diques de diabá-
sio e/ou microdioritos. a rocha é de granulação fina 
a microcristalina com fenocristais de plagioclásio (1 

Foto 3.50 –. Diques de diabásio na Folha Buique, aflorante 
no Rio Cordeiro. Afloramento AC-272.

Figura 3.11 - Imagem aeromagnética da 1ª derivada da Folha Garanhuns (1:250.000) destacando o alinhamento que 
coincide com afloramentos de diabásio.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

58

Baixo São francisco cuja idade é interpretada como 
provavelmente jurássica por Silva filho (1978), e tem 
a mesma direção (nne) que devem ser continuida-
de destes da folha Garanhuns. estes diques também 
são de direção coincidente com os diques de itabaia-
na – PB, os quais foram estudados por almeida & 
hollanda (2009), e cuja idade obtida foi cambriana.

3.7 - UNIDADES FANEROzOICAS

a sedimentação fanerozoica da folha Buíque está 
representada pelos sedimentos da Bacia de Jatobá 
que aflora exclusivamente na porção nw da folha 
(figura 3.12). 

e 2mm) envolvidos por matriz muito fina. Possui cor 
bege entremeado com cinza claro e cinza escuro. a 
estrutura é isotrópica com textura holocristalina. Mi-
croscopicamente apresenta-se constituída por pla-
gioclásio (60%), clinopiroxênio, possivelmente augita 
(20%), minerais opacos, dominantemente magnetita 
(10%), hornblenda e clorita (10%). o plagioclásio ocor-
re como ripas entremeadas com cristais idiomórficos 
submilimétricos de piroxênio e minerais opacos.

na área há vários diques que foram cartografa-
dos no presente trabalho e são interpretados como 
associados a esse episódio magmático. Seu posicio-
namento cronológico é duvidoso, e podem ser cor-
relacionados e associados aos diques máficos do 

Figura 3.12 - Mapa geológico simplificado da Folha Buíque, resaltando as Unidades fanerozoicas.
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3.7.1 - Bacia de Jatobá

3.7.1.1 - Grupo Jatobá

o Grupo Jatobá foi citado inicialmente como Série 
Jatobá por Moraes (1928) para denominar os sedi-
mentos da bacia. a denominação em forma de grupo 
foi efetuada por Barreto (1968) para definir a sequên-
cia basal paleozoica da Bacia de Jatobá, subdividindo-
-o nas formações: Manari, inajá, ibimirim e Moxotó. 
Posteriormente; o Grupo Jatobá foi redefinido congre-
gando as formações tacaratu e inajá (Ghignone, 1979; 
Caixeta et al., 1994). 

  
3.7.1.1.1 - Formação Tacaratu (SDt e SDtf)

a denominação tacaratu foi utilizada primeira-
mente por Moraes Rego (1936) para designar todos 
os sedimentos da Bacia de Jatobá. Barbosa (1964) uti-
lizou o termo tacaratu de maneira mais restrita para 
assinalar as unidades basais do Paleozoico. Barreto 
(1968) alegou que o nome tacaratu foi atribuído ina-
dequadamente e sugeriu a designação de Manari com 
a seção tipo localizada na Serra do Manari no municí-
pio de inajá no estado de Pernambuco; porém Braun 
(1966) ao estudar a estratigrafia dos sedimentos das 
bacias interiores do nordeste atendeu as exigências 
de formalização do termo tacaratu para a categoria 
de formação abrangendo os sedimentos basais do Pa-
leozoico.

a idade da formação tacaratu é atribuída através 
de correlações estratigráficas como Siluriano-Devo-
niano, onde a possibilidade de estender essa forma-
ção até o Devoniano é baseado nos dados palinológi-
cos obtidos por Regali (1964).  

esta unidade ocorre bem preservada nas bordas 
leste, nordeste e sudeste da bacia em áreas isoladas 
como morros testemunhos, apresentando contato de 
inconformidade com o embasamento pré-cambriano. 
Morfologicamente a área aflorante da formação ta-
caratu compõe um relevo acidentado, com encostas 
abruptas, por vezes controlado por fraturamentos. a 
ação do intemperismo atuante nas rochas dessa uni-
dade esculpe formas exóticas e com aspecto ruinifor-
me as quais podem ser observadas na região do Par-
que nacional da Serra do Catimbau, extremo leste da 
Bacia de Jatobá (Rocha & leite, 1999), boa parte deste 
inserido na porção noroeste da folha Buíque.

a formação tacaratu é a unidade basal da Bacia 
de Jatobá e é composta essencialmente por arenitos, 
conglomerados polimíticos e arcóseos finos a conglo-
meráticos (Caixeta et al., 1994). no trabalho de ma-
peamento deste projeto na porção da ne da bacia foi 
possível identificar oito fácies na formação tacaratu, 
sendo uma de natureza clasto-química. essas unida-
des foram interpretadas e reconhecidas, seguindo a 
proposta elaborada por Miall (1996) para classificar as 
litofácies dos sistemas fluviais. 

os arenitos da formação tacaratu por vezes estão 
intercalados com uma sedimentação de granulação 
mais fina, composta por siltitos e argilitos (figura 3.13). 

Figura 3.13 - Visão geral do afloramento com a seção esquemática (A). Contato do siltito como arenito muito fino a 
fino com laminação plano paralela (B).  Siltito e argilito com laminação cruzada tabular (C).
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os siltitos têm uma coloração cinza esbranquiça-
da, variando para rosa claro, possuem laminações 
plano-paralelas e laminações cruzadas tabular, com 
paleocorrente para nw. esse litotipo é composto ba-
sicamente por quartzo e feldspatos alterados, com 
algumas porções caulinizadas. ao microcóspio é evi-
dente a textura siltosa da rocha, bem como as alte-
rações dos feldspatos e a intercalação de níveis de 
óxido de ferro. 

os argilitos podem ocorrer de forma maciça ou 
com laminações incipientes, a coloração é variegada 
e geralmente apresentam contato gradual com os 
siltitos, porém às vezes as relações de contato entre 
estas duas rochas ocorrem de forma interdigitadas. 
os siltitos ainda podem ser encontrados na forma de 
lentes entre as fácies areníticas e como camadas mé-
tricas preenchendo verdadeiras cavernas, que foram 
formadas por sistemas de fraturas (foto 3.51). 

Petrograficamente, os argilitos são compostos es-
sencialmente por argilominerais, 20% de quartzo e 
feldspato, sendo que este se encontra alterado para 
argila. ainda há níveis de siltito e de óxido de ferro. 
amostras de siltitos e argilitos foram coletas para da-
tação por análise palinológica, porém não foi encon-
trado nenhum palinomorfos. 

as fácies constituídas pelos siltitos e argilitos são 
interpretadas como fl e fsm de Miall (1996), res-
pectivamente. interpreta-se que esses sedimentos 
de granulação mais fina da formação tacaratu fo-
ram depositados nas áreas externas onde incidia o 
canal principal do sistema fluvial. assim sendo, essa 
sedimentação possivelmente está correlacionada a 
sequencia fina de planície de inundação que foi pre-
servada. 

na folha Buique as fácies mais representativas da 
formação tacaratu compreendem os arenitos de gra-
nulação média a grossa com níveis conglomeráticos, 
contendo vários tipos de estruturas sedimentares.

essas fácies psamíticas foram afetadas por uma 
tectônica rúptil forte, marcada por arenitos intensa-
mente fraturado/falhado, pela presença de bandas 
de deformação e, nos planos de falhas; pela presença 
de arenitos silicificados. esses arenitos estão repre-
sentados pelas fácies Sp, St, Sh e Sl de Miall (1996).  

a fácies Sp é a que ocorre com mais assiduida-
de na área mapeada. os arenitos têm uma colora-
ção vermelho amarronzada a amarelada, por vezes 
possuem concreções ferruginosas e crosta de intem-
perismo no topo de alguns afloramentos. as estru-
turas primárias predominantes são estratificações 
cruzadas de grande e médio porte do tipo tabular, 
com paleocorrente dominante para nnw. em alguns 
afloramentos ocorrem paleocanais preenchidos com 
arenito fino a médio. os níveis conglomeráticos for-
mam camadas centimétricas, compostas essencial-
mente por grãos de quartzo subangulosos (figuras 
3.13 e 3.14). 

a fácies St é formada por arenitos, vermelhos 
amarronzados a amarelados e com níveis conglome-
ráticos. as características sedimentológicas são se-
melhantes as da fácies Sp, sendo a única diferença as 
estruturas, que na fácies St estão representadas por 
estratificações cruzadas do tipo acanalada que por 
vezes apresenta-se de forma tangencial de médio a 
grande porte (figuras 3.13 e 3.14).  

na análise petrográfica foi observado que as fá-
cies Sp e St são semelhantes e foram  classificadas, 
essencialmente, como quartzo arenito e, eventu-
almente, subarcósio (figura 3.15). os arenitos são 
formados por quartzo, como uma quantidade de 
feldspato em torno de 8%, quando subarcósio, e 
por minerais acessórios, tais como, mica, turmalina 
e epidoto. a matriz do arenito, quando presente, é 
composta por óxido de ferro e mais raramente argila, 
enquanto que a porosidade mostra-se relativamente 
boa, em torno de 18%.

Foto 3.51 - Visão geral do afloramento na Serra de Jerusalém nas proximidades da vila do Catimbau, Buíque-PE (A). Deta-
lhe das estruturas em cavernas (B). Argilitos e siltitos intercalados com arenitos (C). 
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as fácies Sp e St foram geradas por um regime de 
fluxo inferior, sendo a Sp formada em depósitos de 
dunas transversais 2D e a St por dunas 3D.

a fácies Sh e Sl ocorrem intercaladas com as fácies 
Sp e St. elas são compostas por arenitos finos a muito 
finos, quartzosos, por vezes micáceos com estratifi-
cações plano-paralelas (Sh) de baixo ângulo (Sl) (foto 
3.52). na maioria dos afloramentos dessa fácies os 
arenitos são friáveis com coloração esbranquiçada e, 
em algumas porções, apresenta manchas circulares 
ferruginosas. a fácies Sl ao microscópio possui uma 
boa seleção granulométrica e é composto essencial-
mente por quartzo e muscovita como acessórios. 
Pode conter matriz de óxido de ferro ou argilosa. 
os arenitos são classificados com quartzo-arenitos e 
subarcósios segundo, a classificação de folk (1968) 
(figura 3.16). a sedimentação desses depósitos are-
nosos finos, provavelmente, ocorreu em locais com 
suaves depressões.

na formação tacaratu também pode ser encon-
trado conglomerados os quais estão em contato com 
a litofácies Sp. os conglomerados foram classificados 
em dois tipos, um suportado pela matriz e outro clas-
to suportado, sendo representados pelas litofácies 

Figura 3.14 - Visão geral do afloramento e seção esquemática (A). Detalhe da fácies Sp com estratificação cruzada 
tabular (B). Detalhe da fácies St com estratificação cruzada acanalada (C). Canais preenchidos com arenitos médios e 

estratificação cruzada acanalada (festonada) (D).

Figura 3.15 - Classificação das fácies Sp e St segundo o 
diagrama de Folk (1968).
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Gcm é maciça. ambos os conglomerados são polimíti-
cos possuem clastos mal selecionados, com tamanhos 
de 1 a 15 cm, e com grau de arredondamento que va-
ria de subarredondado a subanguloso, envoltos por 
uma matriz arenítica de granulação média. a composi-
ção dos grãos e seixos compreende fragmentos de ro-
chas graníticas, vulcânicas, clastos de arenitos e argila, 
além de concreções ferruginosas e grãos de quartzo. 

Gmm e Gcm respectivamente (figura 3.17). os dois 
tipos de conglomerados podem ocorrer em contato 
por conformidade, com a Gcm no topo, como tam-
bém expostos separadamente, em contato erosional 
com as demais fácies da formação tacaratu. 

os dois conglomerados possuem características 
sedimentológicas semelhantes, porém a fácies Gmm 
possui uma gradação incipiente enquanto a fácies 

Foto 3.52 - Arenito Fino esbranquiçado com manchas aver-
melhadas de oxidação.

Figura 3.16 - Classificação dos arenitos da fácies Sl segun-
do o diagrama de Folk (1968).

Figura 3.17 – Visão geral do afloramento exibindo as fácies Gcm, Gmm e Sp e sua seção esquemática com ciclo gra-
nodecrescente indicado (A). Detalhe do conglomerado clastos suportado (Gmm) (B). Detalhe do conglomerado matriz 

suportado (Gcm) (C).
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essas fácies de granulação mais grossa da forma-
ção tacaratu possivelmente foram geradas por fluxo 
de detritos, sendo o conglomerado matriz suportado 
depositado por um fluxo plástico e o clastos suporta-
do, por um fluxo turbulento. 

na formação tacaratu há ainda um arenito que 
é correlacionado à fácies Gp de Miall (1996). este se 
caracteriza por um arenito conglomerático composto 
essencialmente por grãos de quartzo, subarredonda-
dos a subangulosos com dimensões centimétricas 
(foto 3.53). as estruturas observadas são do tipo 
estratificações cruzadas tabulares, plano paralelas 
e, por vezes, alguns grãos de quartzo encontram-se 
imbricados. a fácies Gp pode ser interpretada como 
antigas barras longitudinais fluviais cascalhosas.

na folha Buique a única unidade da formação ta-
caratu passível de ser mapeada na escala desse pro-

jeto é aquela composta por um arenito ferruginoso. 
a fácies de arenito ferruginoso, compreende uma fá-
cies clasto química (SDtf), pois contém características 
sedimentológicas semelhantes as fácies areníticas 
anteriormente descritas, diferenciando basicamente 
na composição química. a maior ocorrência de ferro 
são observadas nos arenitos da litofácies Sp e em um 
único afloramento, da litofácies Gp. em geral, nesta 
fácies de arenito ferruginoso a rocha é bem compac-
ta e tem uma coloração marrom escuro a preta, devi-
do à presença de ferro (foto 3.54).

os teores de fe2o3 de rocha total nos arenitos fer-
ruginosos variam de 23% a 36% sendo que a maior 
parte desse ferro é hematítico, podendo ocorrer 
também a goethita. a análise petrográfica permitiu 
identificar que o ferro presente nos arenitos preci-
pita como cimento; sendo o primeiro a depositar 

Foto 3.53 - Visão geral do afloramento da fácies Gp (A). Detalhe do arenito cascalhoso com grão de quartzo imbricado (B).

Foto 3.54 - Visão geral do arenito ferruginoso fácies Sp (A). Detalhe do arenito ferruginoso estratificado e com níveis con-
glomeráticos (B). Medidas efetuadas com o gamaespectrometro (C).
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na forma de hematita e posteriormente, a goethita. 
além destes componentes as rochas também con-
tém quartzo com alguns grãos corroídos, feldspatos 
(≤ 5%) e micas, que ocorrem raramente. os areni-
tos ferruginosos, de acordo com a classificação de 
folk (1968), abrangem quartzo-arenito, subarcósio 
e sublitarenitos (figura 3.18). nos afloramentos do 
arenito ferruginoso foram efetuados estudos de ga-
maespectrometria que permitiram revelar que essas 
rochas têm valores anômalos de urânio e, eventu-
almente, de tório com teores máximos de 49ppm e 
32ppm respectivamente. 

a interpretação sobre o sistema deposicional da 
formação tacaratu foi apresentado por Rocha & leite 
(1999), que interpretaram como depositadas por um 
sistema deposicional fluvial entrelaçado (braided), as-
sociado inicialmente a um sistema de leque aluvial, que 
posteriormente teria evoluído para uma fácies mediana 
a distal, com características de planície de inundação e 
por fim, submetido a um retrabalhamento eólico. 

as descrições e identicações das litofácies da for-
mação tacaratu permitiram interpretar que os sedi-
mentos desta unidade na área mapeada foram depo-
sitados por um sistema fluvial entrelaçado formado 
fundamentalmente por migração de barras arenosas 
de meio de canal, que formaram os depósitos de 
acresção frontal, representado pela associação das 
fácies Sp, St, Sh e Sl. 

os sedimentos mais grossos foram formados 
por episódicos fluxos de detritos e mais raramente 
ocorrem as barras cascalhosas. neste contexto, sedi-
mentos mais finos das fácies fl e fsm provavelmente 
representam depósitos externos ao canal principal, 

sendo representado aqui pelas planícies de inun-
dação. o rio que deu origem a formação tacaratu 
provavelmente era profundo, para que a planície de 
inundação se desenvolvesse (Miall, a.D. 2006). as 
planícies de inundação em rio entrelaçado quando 
se preservam ocupam uma extensão pequena em re-
lação aos depósitos formados dentro do canal fluvial 
(Reinfelds & nanson, 1993). 

3.7.1.1.2 - Formação Inajá (Di)

a formação inajá foi definida formalmente por 
Barreto (1968), porém esse termo já havia sido uti-
lizado anteriormente por Braun (1966). essa unida-
de estratigráfica é representada por arenitos finos a 
grossos, caulínicos, com estratificação cruzada inter-
calados com pelitos (Costa et al. 2003). a idade da 
formação inajá foi atribuída como Devoniana atra-
vés da datação dos fósseis estudados por Barreto 
(1968) e Muniz (1976).

villaça & Surcan (1965) subdivididiram a forma-
ção inajá em cinco membros: siltito basal, consti-
tuído pela intercalação de siltito e arenito; arenito 
feldspático ferruginoso médio a grosso, arenito Ca-
cimba de granulação fina com estratificação e ma-
crofósseis; Siltito Cacimba finamente laminado, com 
intercalações arenosas e níveis de matéria orgânica e 
arenito lages de coloração variegada, com cimento 
argilo-fosfático e estratificação cruzada. Rocha & lei-
te (1999) afirmaram que em subsuperfície, as áreas 
aflorantes desta formação não permitiram caracteri-
zar esta subdivisão de forma clara, assim sendo clas-
sificaram esta unidade como indivisa.

Figura 3.18 - Classificação da fácies SDtf segundo o diagrama de Folk (1968) (A). Fotomicrografia do arenito 
ferruginoso com óxido de ferro entre os grãos de quartzo (Obj. 2,5x., nicóis paralelos) (B).
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no mapeamento da folha Buíque foi possível 
identificar que a formação inajá compreende três 
associações faciológicas, não mapeáveis, denomina-
das de i, ii e iii. a exposição das rochas desta ocorre 
em pequenos morrotes ou em áreas arrasadas, que 
na maioria das vezes são utilizadas como cacimba 
para o armazenamento de água. esta unidade aflora 
na região do graben do Puíu e também em pequenos 
grabens, distribuídos na área aflorante da formação 
tacaratu. nestes locais a formação inajá é bem deli-
mitada no mapa de aerogamaespectometria terná-
rio (eth, eu, K), caracterizando-se por uma colora-
ção esbranquiçada evidenciando que esta formação 
pode ser enriquecida em u, th e K. 

a associação i é a mais característica da formação 
inajá, sendo caracterizada pela intercalação de silti-
tos, argilitos, folhelhos e arenitos. nesta o siltito pos-
sui uma coloração cinza esbranquiçada com lamina-

ção plano paralela (figura 3.19) e petrograficamente 
estão compostos por quartzo e biotita, além de ra-
ras argilas. em algumas porções do siltito é possível 
encontrar alteração para caulim. os argilitos dessa 
associação são de coloração variegada com porções 
mais sílticas e cauliníticas.

intercalados com os siltitos e argilitos há um are-
nito fino a médio, marrom amarelado, com níveis 
conglomeráticos, laminações cruzadas tabulares, 
tangencial e também lentes de argila formando es-
truturas do tipo flaser (figura 3.19). Petrografica-
mente esses arenitos são classificados como arenito 
feldspático.

na associação de fácies i os folhelhos são oxi-
dados, possui coloração variando de cinza escura a 
marrom avermelhada e podem ser encontrados tan-
to na base de alguns afloramentos ou nas porções 
medianas intercalados com os arenitos. 

Figura 3.19 - Visão geral do afloramento com a seção esquemática expondo as fácies  da associação I (A). Arenito 
muito fino do topo com icnófosseis de invertebrados (Planolites?) (B). Intercalação de argilito, siltito e arenito médio a 

fino com laminação cruzada (C). Arenito com estrutura do tipo flaser (D).
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o topo da associação i é caracterizado por um 
arenito muito fino a fino bem litificado; de coloração 
marrom avermelhada e, por vezes, amarelo esverde-
ada, com porções ferruginosas. as estruturas são do 
tipo marcas de ondas e laminação incipiente. estes 
arenitos possuem bioturbações representadas por 
icnofósseis (figura 3.19), classificados como marcas 
de invertebrados, e identificados neste projeto como 
Planolites isp., Skolithos?, Palaeophycus e Cruziana. 
a presença de concreções ferruginosas nessas ro-
chas pode ser confundida com os icnofósseis. este 
arenito é classificado, petrograficamente, como um 
quartzoarenito ferruginoso, com cimento de óxido 
de ferro intersticial sendo composto essencialmente, 
por quartzo e tem como minerais acessórios feldspa-
tos, turmalina, muscovita e zircão. 

a associação de fácies i pode ser correlacionada 
com o Membro arenito Cacimba proposto por villaça 
& Surcan (1965), porém os macrofósseis descritos por 
Barreto (1968) e Muniz (1976) nestes arenitos não fo-
ram encontrados na área de mapeamento, provavel-
mente essas formas de vida referidas por estes auto-
res estavam restritas a porção oeste da bacia.  

a associação de fácies ii (figura 3.20 e foto 3.55) 
é distinguida pela presença de arenitos finos com 
estratificação plano paralela, os quais ocorrem de 
forma incipiente; intercalados com siltitos cinza es-
branquiçados e folhelhos esverdeados com porções 
oxidadas (figura 3.20). em alguns afloramentos o ní-
vel de siltito contém um pouco de argila com uma 
coloração marrom escura e possui fissilidade. os 
arenitos desta associção podem ser subdivididos em 
duas fácies: uma de granulação fina a média, aver-
melhado, exibindo estratificação cruzada tabular, 
por vezes biotubardos com registros de icnofósseis 
do tipo Skolithos (foto 3.55).

a outra é composta por um arenito muito fino 
a síltico, cinza esbranquiçado, e raramente, possue 
icnofósseis de invertebrados, identificados como 
Palaeophycus isp. e Skolithos isp.. (foto 3.56). 
estudos petrográficos nestes arenitos identificou 
que o arenito fino é composto principalmente de 
quartzo e possui uma boa porosidade, enquan-
to que o arenito síltico é constituído por 45% de 
quartzo, 45% de biotita microlamelar e níveis de 
argila.  

Figura 3.20 - Visão geral do afloramento com seção esquemática (A). Detalhe do nível de siltito (B). Detalhe do nível de 
folhelho (C). Topo do afloramento com arenito médio (D).
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esporadicamente, no topo dos afloramentos da 
associação faciológica ii, pode ser encontrado um 
arenito mal selecionado com granulação variando de 
média a grossa, de cor cinza esbranquiçado, com ní-
veis conglomeráticos e estratificação cruzada tabular, 
os quais são bem semelhantes à fácies Sp da forma-
ção tacaratu. em um afloramento dessa associação, 
na folha Poço da Cruz, no limite oeste com a folha 
Buíque, na base deste afloramento foi encontrada 
uma camada de argilito cinza amarelado, com níveis 
de aproximadamente 2 cm de calcário amarelado, 
que permitiu correlacionar essa associação ii com o 
Siltito basal descrito por villaça & Surcan (1965).

a associação iii (figura 3.21) aflora em áreas de 
relevo plano e arrasado e, em algumas áreas, essas 

rochas são utilizadas para o armazenamento de água 
em forma de cacimba. Caracteriza-se pela interca-
lação de siltito e arenito fino a muito fino. o siltito 
possui uma coloração cinza esbranquiçada a amarelo 
claro, com laminação plano paralela, e é constituído 
por quartzo, muscovita e níveis de argila. os areni-
tos são amarelados, micáceos, bem selecionados, 
possuem laminação plano paralela e por vezes, es-
tão fraturados. De modo esporádico, aparecem con-
creções ferruginosas e icnofósseis de invertebrados 
identificados como Planolites isp (figura 3.21). no 
topo de alguns afloramentos dessa associação de fá-
cies aflora um arenito médio a grosso com raros ní-
veis conglomeráticos (foto 3.57). estas observações 
quando comparada as descrições de villaça & Surcan 

Foto 3.55 - Visão geral do afloramento da associação de fácies II com a camada dos níveis de pelitos delimitada e com 
arenito médio a grosso no topo (A). Detalhe do nível de siltito argiloso amarronzado (B). Nível de folhelho esverdeado (C). 

Foto 3.56 - Associação de fácies II com - Icnofósseis Palaeophycus isp. e Skolithos isp. no arenito síltico (A). Arenito fino 
avermelhado com Icnofóssil Skolithos no (B).  
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(1965), segerem que esta associação litologica pode 
ser correlacionada ao Membro Siltito Cacimba dos 
referidos autores.

em alguns afloramentos das associações ii e iii 
ocorrem, arenitos finos a médios, por vezes com ní-
veis conglomeráticos de quartzo. esses arenitos são 
bem litificados com coloração marrom avermelha-
da e porções ferruginosas. as estruturas observa-
das são do tipo marcas de ondas e laminação plano 
paralela (foto 3.58). essa litologia é semelhante às 
fácies areníticas que ocorrem no topo da associa-

ção i, com a exceção de que nas associações ii e iii 
não foram localizados icnofósseis nos afloramentos 
estudados.

os icnofósseis encontrados nas fácies da forma-
ção inajá foram identificados tanto em campo como 
no laboratório de paleontologia da CPRM (DiPale), 
e classificados como escavações de organismos 
infaunais típicos de ambientes energéticos e po-
deriam, nesse contexto, ser produzidos por larvas 
aquáticas de insetos ou animais vermiformes, tais 
como oligoquetos. a densidade de bioturbação é 
baixa, correspondendo aproximadamente ao nível 
2 da escala de Droser e Bottjer (1986; 1987).

além das associações de fácies i, ii e iii ocor-
rem também, na formação inajá, arenitos averme-
lhados, que afloram em forma de lajedos sob um 
solo amarelado na região do Graben do Puiú. esses 
arenitos foram individualizados como constituindo 
duas fácies distintas, diferenciados pela mineralo-
gia e pelos valores de radiação obtidos no gamaes-
pectrometro.  uma fácies é constituída por arenito 
marrom avermelhado de granulação média, com ní-
veis conglomeráticos e, no topo, com camadas late-
ritizadas. Petrograficamente são classificados como 
um subárcosio, devido à presença de plagioclásio e 
microclina e possuem valores de radioatividade em 
torno de 100cps (foto 3.59).

Figura 3.21 - Visão geral do afloramento da associação de fácies III com a seção esquemática (A). Detalhe do arenito 
fino a muito fino e do siltito com laminações plano paralelas (B). Icnofósseis planolites no arenito (C).

Foto 3.57 - Associação de fácies III com arenito médio a 
grosso no topo.
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a outra fácies é composta por um arenito ama-
relo amarronzado, com níveis conglomeráticos e 
lentes de argila amarronzada (foto 3.60). os areni-
tos possuem anomalias radioativas com valores que 
variaram de 300cps a 850cps e quimicamente, apre-
sentam teores de 1,23% de P2o5 e 158,91 ppm de 

urânio em rocha total, o que sugere uma associa-
ção com mineralização de urânio. ao microscópio, 
essa fácies é classificada como arenito quartzoso 
composto por níveis argilosos de cimento fosfáti-
co, com porções ferruginosas e, de ocorrência rara, 
observam-se intraclastos fosfáticos.

Foto 3.58 - Arenito fino ferruginoso com marcas de onda com interferência na associação de fácies II (A). Arenito com 
marcas onduladas linguoides da associação de fácies III (B). 

Foto 3.59 - Visão geral do afloramento (A). Fotomicrografia com grãos de feldspatos (K-F) alterados e quartzo (Qz) (B).

Foto 3.60 - Visão geral do afloramento do arenito fosfático com o solo amarelado (A). Amostra de mão do arenito com 
níveis de argila (B). Fotomicrografia do cimento argiloso fosfático (cim. fosfático) e alguns grãos de quartzo (Qz) (C).  
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os arenitos subárcosios podem ser correlaciona-
dos com o Membro arenito feldspático e a fácies do 
arenito fosfático com o arenito lages; de villaça & 
Surcan (1965). as descrições das litologias bem como 
as associações de fácies da formação inajá sugerem 
que esta unidade possui características distintas, cor-
roborando assim com a afirmação de villaça & Sur-
can (1965) que subdividiram esta unidade estratigrá-
fica em cinco membros. 

o ambiente deposicional da formação inajá, se-
gundo Barreto (1968), era marinho de plataforma 
rasa e, neste trabalho de mapeamento, através das 
análises das associações de fácies e dos fósseis des-
critos é possível ratificar a proposta de um ambien-
te de sedimentação marinho raso dominado, pelas 
ações das ondas.

as análises das descrições faciológicas permiti-
ram identificar as seguintes fácies de praia desta for-
mação: o nível mais profundo está representado pela 
associação de fácies i do shoreface inferior; a asso-
ciação ii apesar de possuir características do shorefa-
ce inferior, pode ter sido depositada em águas mais 
rasas, devido a menor quantidade de sedimentos pe-
líticos e raros fósseis da icnofácies cruziana, contu-
do, os arenitos localizados na base dessa associação 
foram sedimentados no shoreface superior, e esse 
contato provavelmente marca uma discordância. na 
interface do shoreface médio a inferior foi deposita-
da a associação iii e o foreshore é constituído pelas 
duas fácies essencialmente areníticas. os arenitos 
médios a grossos presentes no topo das associações 
ii e iii provavelmente foram depositados no foresho-
re e possivelmente marcam uma discordância no 
topo dessas associações. 

3.7.2 - Grupo Brotas

o Grupo Brotas foi inicialmente citado como sen-
do uma formação, por Pack & almeida (1945). Poste-

riormente, viana (1971) formalizou esta unidade na 
categoria de grupo, o qual é composto pelas forma-
ções aliança e Sergi.

3.7.2.1 - Formação Aliança (Ja) 

a subdividivisão da antiga formação Brotas em 
duas camadas denominadas aliança e Sergi foram 
proposta por Barnes (1950), em seguida Braun (1966) 
elevou o termo camada à categoria de formação e 
viana (1971) subdividiu a formação aliança nos mem-
bros afligidos, Boipeba e Capianga. Posteriormente 
aguiar & Mato (1990) elevaram o Membro afligidos 
a categoria de formação e, consequentemente, a re-
tirada do mesmo do Grupo Brotas, logo, a formação 
aliança consiste nos membros Boipeba e Capianga.

o Membro Boipeba é formado por arenitos arcose-
anos finos a médios, vermelho e marrom com estrati-
ficação cruzada e o Membro Capianga é caracterizado 
por folhelhos vermelho tijolo (Caixeta et al., 1994). na 
Bacia de Jatobá a formação aliança está representada 
apenas pelos litotipos do Membro Capianga (Rocha 
& leite, 1999). na área mapeada esse membro aflo-
ra em áreas arrasadas e em pequenos barrancos, na 
região do Graben do Puiú. litologicamente é caracte-
rizado pela grande quantidade de folhelhos marrom 
avermelhados, intercalados com níveis de folhelhos 
esverdeados, calcarenitos ostracoidal; com coloração 
marrom claro a esbranquiçado (foto 3.61 e figura 
3.22) e raramente níveis de gipsita. 

os níveis de calcário possuem características 
distintas, quanto mais próximo do topo mais frag-
mentos fósseis de vertebrados são observados, bem 
como uma quantidade maior de estruturas do tipo 
climbing ripples (figura 3.22). nas porções basais é 
comum à presença de gretas de dessecação (foto 
3.61). a análise petrográfica identificou que os cal-
cários são constituídos por bivalves, essencialmente 
ostracodes; em meio a uma matriz com calcita mi-

Foto 3.61 - Nível de calcário encontrado na base dos afloramentos em contato com folhelho (A). Greta de dessecação, 
observados nos calcerenitos (B).
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culta a individualização dessas unidades durante a 
execução do mapeamento geológico. Para uma me-
lhor definição e caracterização da formação aliança 
foram realizadas análises micropaleontólogicas base-
adas em ostracodes, as quais possibilitaram detectar 
a presença de duas espécies: Theriosynoecum price 
e Darwinula oblonga., às quais são relacionadas ao 
Jurássico, ou seja, andar Dom João correspondente 
a biozona o1.

crítica, por vezes, espática que ocorre preenchendo 
os interstícios dos ostracodes e também substituin-
do parte dos bivalves (foto 3.62). De acordo com a 
classificação de Dunhan (1962) esses calcários são do 
tipo packstone. na fácies calcária do topo observa-se 
ainda a presença de foraminíferos e pellet fosfático. 

os litotipos do Membro Capianga são semelhan-
tes aos da formação Candeias, pois as mesmas pos-
suem o mesmo sistema deposicional, cujo fato difi-

Figura 3.22 - Visão geral do afloramento com sua seção esquemática (A). Contato do folhelho esverdeado com o calcá-
rio (B). Estrutura do tipo climbing ripples (C).

Foto 3.62 - Fotomicrografias do aspecto geral da lâmina petrográfica com vários ostracodes (N.P) (A). Matriz do calca-
renito composta por calcita esparítica (N.C) (B). 



CPRM - Programa Geologia do Brasil

72

os fragmentos de macrofósseis coletados na por-
ção superior do calcarenito ostracoidal do Membro 
Capianga foram analisados pela DiPale (Divisão de 
Paleontologia, CPRM) como fósseis de peixe Lepidotes 
sp. (Semionotiformes: actinopterygii) e Mawsonia sp. 
(Coelacanthiformes: Crossopterygii). estes peixes pro-
vavelmente eram nadadores lentos, de águas rasas e 
calmas e ocorrem em depósitos continentais de diver-
sas bacias sedimentares até o Cenomaniano (Cretáceo 
Superior). a maior parte dos ossos observados não é 
passível de identificação devido ao alto grau de frag-
mentação do material (foto 3.63). 

o fato dos fósseis estarem isolados e fragmen-
tados indica que houve necrólise, desarticulação e 
transporte antes do soterramento final e possivel-
mente exumação e retrabalhamento, sendo assim 
elementos alóctones ou parautóctones na associa-
ção fossilífera. o peixe Mawsonia corresponde a 
um sarcopterígio do grupo dos “celacantos” que se 
distribui do Jurássico Superior ao Cretáceo Superior 
(Carvalho, 2002).

a idade da formação aliança é atribuída ao andar 
Dom João baseada nos ostracodes não marinhos. o 
ambiente deposicional do Membro Capianga é ti-
picamente lacustre raso e de grande extensão que 
inundou as áreas emersas onde antes dominava a se-
dimentação fluvial do Membro Boipeba (viana et al 
1971). Silva et al. (2011) ao estudar a paloeictiofauna 
do Membro Capianga afirmaram que provavelmente 
o paleolago existente não era tão raso, devido ao ta-
manho dos ossos de celacanto.

3.7.2.2 - Formação Sergi (J3s)

Definida por Pack & almeida (1945) e distinguida 
por conter arenitos intercalados com siltito e argila, 
viana et al. (1971) classificaram a formação Sergi 

como composta por arenitos finos a conglomeráti-
cos, cinza esverdeado e vermelhos com estratifica-
ção cruzada acanalada, intercalados com folhelhos e 
conglomerados. uma característica marcante dessa 
unidade é a presença de troncos fósseis silicificados. 

os mapas geológicos da Bacia de Jatobá restrin-
gem a área aflorante da formação Sergi à porção w 
e Sw da bacia e, segundo Correia (1965), as causas 
da ausência desta unidade nas demais regiões esta-
riam relacionadas a eventos tectônicos ocorridos na 
bacia. Porém alguns autores (amaral & Rocha, 2006; 
Rocha et al., 2007; lima filho et al., 2011) citaram a 
provável presença da formação Sergi na porção ne 
da bacia.

na área do projeto a formação Sergi aflora na re-
gião do Graben do Puiú, nas proximidades da lagoa 
Preta; em uma região com pouca expressividade to-
pográfica e com suaves ondulações. este fato dificul-
ta a sua identificação, tanto em imagens de satélite 
como em fotografias aéreas e, consequentemente, 
seu mapeamento e separação da formação aliança. 
nos trabalhos de campo foram encontrados alguns 
afloramentos desta unidade, os quais permitiram 
inferir a sua área de distribuição e assim inserir no 
mapa geológico, pois trata-se de uma unidade im-
portante da bacia, visto que contstitui um bom aquí-
fero na Bacia do Recôncavo e é o principal reserva-
tório de petróleo das Bacias do Recôncavo e tucano.

na folha Buique a formação Sergi contém in-
tercalações de arenitos médios a grossos, amarelos 
amarronzados e por vezes esbranquiçados, com ní-
veis conglomeráticos e estratificação cruzada tan-
gencial, plano paralela de baixo ângulo e sets de 
acanaladas. intercalado nos arenitos há bolsões de 
argila avermelhada em contato plástico com o areni-
to, evidenciado pelo aspecto fluidizado dos arenitos 
(foto 3.64). também é possível identificar um solo 

Foto 3.63 - Raio de nadadeira de peixe indeterminado e escama de peixe Lepidotes sp. (Semionotiformes: Actinoptery-
gii), fragmentos de ossos e escamas de tamanho milimétrico a centimétrico (A). Osso metapterigóide de peixe Mawso-
nia sp. (Coelacanthiformes: Crossopterygii) (B).
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esses depósitos estão representados por cober-
turas sedimentares detríticas compostas dominan-
temente por areia de granulação média a grossa, 
com coloração variando de amarelo claro a cinza es-
branquiçada (foto 3.65). essas coberturas arenosas 
estão distribuídas na região nw da área mapeada e 
ocupam extensões bastante significativas; capeando 
grandes serras, morro-testemunho e também em 
áreas menos acidentadas, onde predominam os are-
nitos da formação tacaratu.  

marrom avermelhado típico da alteração dos pelitos 
da formação aliança além do próprio folhelho em 
contato com o pacote arenoso da formação Sergi 
(foto 3.64). 

a idade da formação Sergi é indicada pela presen-
ça de ostracodes não marinhos neojurássicos (viana 
et al., 1971). esta unidade foi depositada em um sis-
tema fluvial entrelaçado associado a porções distais 
de leques aluviais, onde profundas modificações cli-
máticas proporcionaram o aparecimento de grandes 
florestas, cujo registro está preservado nos troncos 
fósseis. as rochas da formação Sergi também sofre-
ram retrabalhamento eólico, propiciando a geração 
de dunas sob condições de clima árido e desértico 
(Rocha & leite,1999), porém Scherer  et al. (2007) 
subdividiram a formação Sergi na Bacia do Recônca-
vo em três sequências compostas dominantemente 
por depósitos flúvio eólicos e os pelitos, correlacio-
nados a um ambiente lacustre.

3.7.3 - Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc)

os depósitos colúvio-eluviais ocorrem bem em 
toda a área da Bacia de Jatobá e segundo Rocha & 
leite, (1999) as mesmas são provenientes do retra-
balhamento das unidades essencialmente psamíti-
cas da Bacia de Jatobá, como as formações tacaratu, 
Sergi e São Sebastião. as coberturas são por vezes 
responsáveis pela dificuldade de interpretação das 
relações de contato das unidades estratigráficas aflo-
rantes da bacia.

Foto 3.64 - Visão geral do afloramento com intercalação de arenitos e pelitos (A). Detalhe do nível de seixos e estratifi-
cação cruzada acanalada de pequeno porte limitada no topo e na base por níveis conglomeráticos (B). Contato plástico 
do argilito com o arenito (C).

Foto 3.65 - Região dominada por cobertura arenosa 
(NQc) na Bacia de Jatobá.
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na área da Bacia esse deposito é restrito no Ria-
cho da Mina Grande, e caracterizado por sedimentos 
incosolidados de areia, com granulação que varia de 
média a grossa, com coloração branca a amarelada. 
no geral esses depósitos possuem boas condições 
para reservatórios d’ água, características importan-
tes para a região visto a escassez deste bem na re-
gião mapeada.

3.7.4 - Depósitos Aluvionares (Q2a)

os depósitos aluvionares na folha Buique estão 
concentrados principalmente nas margens do Rio 
ipanema e em menor proporção e de forma pontual, 
no Riacho da Mina Grande, na área aflorante da Ba-
cia de Jatobá. os aluviões observados nas margens 
do Rio ipanema são constituídos por sedimentos 
areno-argilosos principalmente assentados sobre 
riachos-fenda associados dominantemente à tectô-
nica de regime rúptil.
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a análise estrutural da folha Buique permitiu a 
individualização de três compartimentos tectono- 
estrutural, os quais apresentam evolução distinta, 
aqui representados por (i, ii, iii) (figura 4.1). os 
compartimentos i e ii são pene-contemporâneos 
com relação à tectônica dúctil brasiliana, e se distin-
guem apenas por apresentarem movimentos opos-
tos que podem ser atribuído à retro cavalgamento.

o primeiro compartimento compreende as rochas 
gnáissicas a migmatíticas ortoderivadas das unidades 
ortognaisse Cachoeira Grande, Mucunã e da Suite 
Máfica Pau ferrinho, que constituem o embasamento 
paleoproterozoico da área e as rochas supracrustais 
metassedimentares dos complexos vila amaro e Rio 
una. este domínio caracteriza-se por apresentar uma 
evolução marcada por uma tectônica contracional em 
estilo thin-skinned ou epidérmica, cujos indicadores 
cinemáticos indicam vergência para n-ne.

o compartimento intermediário (ii) é limitado 
com o primeiro, através da Zona de Cisalhamento 
itaíba. É composto por metagranitoides e ortognais-
ses migmatíticos mesoproterozoicos do Complexo 
Belém do São francisco e por conter vários corpos 
granitoides da Suite intrusiva itaporanga e da Suite 
intrusiva Buique. este compartimento caracteriza-
-se por apresentar uma tectônica contracional com 
movimento de massa para S-Se. 

o terceiro compartimento tem uma evolução 
relacionada à tectônica frágil pós-brasiliana que 
reativou antigas zonas de cisalhamento, em regime 
extensional, promovendo uma movimentação de 
blocos no embasamento com arquitetura escalona-
da, formando grabens e horsts, e possibilitando o 
depósito de rochas sedimentares, no caso, a Bacia 
de Jatobá.

4 — GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

Figura 4.1- Bloco diagrama da Folha Buique, ilustrando os três compartimentos estruturais individualizados (I,II,III).
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4.1 – COMPARTIMENTO I 

este compartimento caracteriza-se por apresen-
tar uma evolução geotectônica marcada por um 
regime de cisalhamento do tipo compressional que 
atuou sobre o embasamento e as supacrustais me-
tassedimentares produzindo dobras inclinadas a 
recumbentes, cujo plano axial representa foliação 
principal com direção aproximadamente e-w, no sul 
da folha. apresenta variações para nne e nS na sua 
porção mais oriental. o mergulho desta foliação é 
para sul e contém uma lineação de estiramento mi-
neral de alto rake e mergulho também nesse sentido. 
os pares de foliação S-C de dobras consistentemente 
assimétricas, associados à foliação principal S2, são 
compatíveis com uma movimentação de topo para 
nne. neste compartimento o sigma1(nP1), do elip-
soide de deformação finita possui eixo maior de en-
curtamento na direção aproximada n-S.

na porção sul da folha foi cartografada uma zona 
de cisalhamento contracional de direção e-w e que 
representa uma frente de empurrão com algumas 
escamas subparalelas que é materializada em cam-
po por milonitos com estruturas S/C, que põe em 
contato direto as rochas metassedimentares com 
os ortognaisses dioríticos do embasamento. nesta 
interface, é comum a intrusão de granitoides leu-
cocráticos, tipo ”S”, que em parte, mascaram esse 
front. fato este justificado pela zona de contato ter 
sido substituído em parte por esses granitoides, que 
são gerados pela movimentação das supracrustais 
sobre o embasamento. o embasamento é represen-
tado pelo ortognaisse Cachoeira Grande que por não 
apresentar deformação contracional deve ter sofrido 
retrabalhamento desta tectônica nas porções mais 
centrais do corpo, sugerindo que esta deformação 
seja do tipo epidérmico ou thin skinned. 

inicialmente se interpretou esta deformação 
como de idade caririana (1.0 a 0,95 Ma.) devido à 
idade obtida por determinação a partir de zircões 
no quartzito do Complexo Rio una que forneceram 
idade máxima de 960 Ma para esta unidade (neves; 
2009). entretanto, essa mesma deformação afeta 
granitos da Suíte intrusiva itaporanga, ou seja, uma 
deformação mais antiga não poderia afetar um gra-
nito brasiliano. Portanto toda deformação dúctil na 
região é atribuída ao evento brasiliano.

assim sendo este compartimento é caracteriza-
do por três fases de deformação (D1, D2 e D3). a 
primeira fase D1 é representada pela foliação S1, a 
qual é paralela ao bandamento composicional S0. 
a foliação S1 encontra-se transposta pelas folia-
ções posteriores, mas ainda pode ser reconhecida 
em charneiras nas dobras, D2, dos paragnaisses e 
quartzitos do Complexo Rio una, dobrados em es-

tilo recumbente a isoclinal formando a foliação S2 
(265/30) (foto 4.1). 

a deformação D2 é caracterizada pela tectônica 
contracional com vergência para norte e nordes-
te, evidenciada pelas dobras recumbentes, a qual é 
associada a lineações de estiramento mergulhando 
para sul. a foliação milonitica é destacada por pares 
S/C teto acima, materializando a rampa frontal com 
o embasamento (figura 4.2). esse estilo de defor-
mação evoluiu para um regime transpressivo como 
se pode observar desde a porção centro-leste até a 
região nordeste da folha Buique, onde as dobras D2 
são inclinadas e passam a ter uma foliação S2 de di-
reção quase n-S com uma lineação obliqua mergu-
lhando para sudoeste (figura 4.3). 

a foliação S2 é redobrada numa terceira fase for-
mando as megadobras antiformais, D3, cujo plano 
axial é a foliação S3 (350/75) com variações para 
wnw. o seu eixo lb3 mergulha até 30 graus para 
leste.

nas rochas supracrustais, o padrão de interferên-
cia produzido pela sucessão dos eventos de dobra-
mentos (D1, D2 e D3) que conforme a classificação 
de Ramsay (1967) é do tipo 1, domo e bacia.

o regime dúctil é caracterizado por bandamentos 
gnáissicos e foliações miloníticas, que em diagrama 
de projeção estereográfica representam os dois prin-
cipais casos deste compartimento, ou seja, a zona 
compressional e a transpressional (figura 4.4).

o compartimento i se movimentou no sentido 
nne e teve como apoio a rampa lateral designada 
de Zona de Cisalhamento itaíba (ZCi), de cinemáti-
ca direcional sinistral conforme evidenciados pelos 
pares S/C. esta rampa lateral tem lineação de obli-
quidade baixa, mas localmente na região de Sacão, 
Buíque-Pe, essa lineação se torna mais inclinada. a 
ZCi é bastante expressiva chegando a ter espessuras 

Foto 4.1 - Complexo Rio Una em foliação de baixo ângulo, 
exibindo dobras recumbentes (D2), redobradas em do-
bras (Dc3) de arqueamento suave.
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por volta de até um quilómetro de faixa milonítica 
(foto 4.2). no mapa aerogeofísico do campo mag-
nético total a sua assinatura é bem evidenciada, 
sendo visíveis também as feições que denotam sua 
cinemática sinistral.

o metamorfismo nas supracrustais alcança a fá-
cies anfibolito alto, conforme a presença de sillimani-
ta bem orientada na deformação D2 e também pela 
migmatização atuante. na deformação sin-D1 a pós- 
D1, ocorrem intercrescimentos de granada. 

este compartimento estrutural é caracterizado 
também pela intrusão de um volumoso conjunto de 
corpos graníticos, que pela ambiência tectônica e ca-
racterísticas petrológicas foram classificados como 
granitoides colisionais. a correlação desses granitos 
com os eventos deformacionais apontam que seu 
alojamento está associado principalmente ao evento 
sin-D1 ou a pós-D3. os granitoides pós-D3, são iso-
trópicos e aparecem mais na forma de diques, sendo 
aqui cartografados como Suite intrusiva Serrote dos 
Macacos que equivale aos pulsos finais dessa grani-
togênese.

na porção mais interior do embasamento repre-
sentado pelo ortognaisse Cachoeira Grande é no-
tória a sua isenção quanto ao retrabalhamento da 
dessa tectônica contracional de vergência para nor-
te, pois sua foliação principal (Sn), um bandamento 
gnáissico, foi formada devido a outro evento defor-
macional mais antigo e possui direção wSw com 
mergulho forte para sul.  a superfície axial da super-
fície Sn+1, redobrada de Sn+2, revela um strike de 
mesma direção com mergulho vertical. o eixo dessa 
dobra lbn+2 também é aproximadamente paralelo 
com direção wSw e possui mergulho suave em tor-
no de 10 graus (foto 4.3). 

Figura 4.2 – Zona compressional caracterizada pelas do-
bras recumbentes a inclinadas e lineações de estiramento 

verticais.

Figura 4.3 – Zona transpressional caracterizada pelas 
dobras inclinadas com lineações oblíquas.

Figura 4.4 – Projeção equiária (hemisfério inferior) com 
os polos das foliações (111) S2 do compartimento I.

Foto 4.2 - Milonito de ortognaisse granítico com critérios 
cinemáticos S/C sinistral da Zona de Cisalhamento Itáiba.
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na localidade de São Domingos o embasamento 
sofreu um redobramento, com direção nnw e obe-
dece ao mesmo trend atuante no evento suposta-
mente aqui interpretado como Cariris velhos. o pa-
drão de interferência no embasamento é tipo 1 de 
Ramsay (1967), ou seja, domo e bacia (foto 4.4).

a deformação rúptil ou dúctil-rúptil também afe-
ta este compartimento estrutural e é constituído 
por dois principais sistemas de falhas e fraturas de 
direções nS e ne e ainda outro de direção ew. São 
feições retilíneas bem destacadas nas aerofotos, nas 
imagens de satélite e em escala de afloramento.

Grandes veeiros pegmatíticos com cerca de 2 km 
de extensão são cartografados na direção nS, como é o 
caso da serra do Carié, região a sudeste de tupanatinga 
(Pe). na direção ne foi cartografado um mega dique de 
diabásio, bastante possante que se origina em Sergipe 
e corta os estados de alagoas, Pernambuco e Paraíba. 

essas estruturas parecem ter sido reativadas de anti-
gas zonas de cisalhamentos em regime extensional da 
época da abertura do oceano atlântico. na direção ew 
ocorrem pequenas fraturas que foram preenchidas por 
diques de pegmatitos de menor porte. 

4.2 – COMPARTIMENTO II 

este compartimento estrutural é formado prin-
cipalmente por rochas graníticas atribuída as suites 
intrusivas Buique e itaporanga, às quais foram aloja-
das durante a orogênese brasiliana e encaixadas em 
rochas de idade modelo de 1.4Ma (Silva filho, 2010). 
essas suítes são intrusivas no Complexo Belém do 
São francisco (foto 4.5) e subordinadamente em 
metassedimentos com foliação de baixo ângulo que 
são cortados por diques graníticos. 

a tectônica atuante nas encaixantes apresenta 
um estilo compressivo com movimento de massa 
para SSw, discorrendo e provavelmente reativando 
falhamentos anteriores (ZCi), que também funciona-
ram como rampa lateral. esta tectônica não alcançou 
os granitoides, porém a sua fábrica, ou a estrutura de 
fluxo magmático tem mergulho em geral para nor-
deste e strike para nw-Se.

na folha Buique há poucas exposições da compar-
timentação brasiliana, mas foram reconhecidas três 
fases de deformações progressivas D1, D2 e D3. essas 
deformações foram geradas a partir de uma superfí-
cie S0, que, por conseguinte paraleliza com S1 e dobra 
através de processos tectônicos de natureza tangen-
cial formando assim as dobras recumbentes, e estas 
por sua vez foram redobradas em dobras antiformais 
com plano axial verticalizado.

a estrutura mais penetrativa da deformação de 
vergência SSe é a foliação S2 de baixo ângulo e direção 
n30e relacionada à fase D2. a relação espacial entre 

Foto 4.3 - Dobra aberta sinformal no Ortognaisse Cacho-
eira Grande com deformação anterior ao Cariris Velhos 
predominante neste compartimento.

Foto 4.4 - Padrão de interferência do tipo domo e bacia 
em rochas do Ortognaisse Cachoeira Grande.

Foto 4.5 – Vista geral de afloramento (E-W) do Complexo 
Belém do São Francisco com sua foliação de baixo ângulo. 
Neste caso apresentando cinemática para noroeste.
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esta foliação e a lineação de estiramento (25/300aZ) 
indica uma alta obliquidade revelando uma tectônica 
contracional com movimento de massa para sudeste. 

o metamorfismo tem sua paragênese formada por 
biotita, muscovita e quartzo que alcançam à fácies an-
fibolito médio (foto 4.6).

a deformação rúptil desse compartimento é carac-
terizada por um sistema de falhas extensionais predo-
minantemente de rejeitos oblíquos com direção ne fa-
zendo par com outras de direção ew. essas estruturas 
são bem visíveis e destacáveis em fotografias aéreas e 
na imagem aerogeofísica do campo magnético total. 

4.3 – COMPARTIMENTO III (PóS-BRASILANO)

este compartimento está distribuído na porção 
nw da folha, caracteriza-se por apresentar deforma-
ção tectônica predominantemente de origem rúptil, 

e está relacionada a reativação em regime extensio-
nal de falhas pré-existentes, que formaram estrutu-
ras tipo horsts e grabens, onde foram depositados os 
sedimentos da Bacia de Jatobá.

a evolução do Rifte Recôncavo-tucano-Jatobá 
ocorreu em dois momentos, sendo o primeiro duran-
te o Berriasiano com esforços distensivos orientados 
e-w e o segundo no aptiano com direção de esforços 
nw-Se (Magnavita,1987). Peraro (1995) através de 
estudos sísmicos interpretou que a Bacia de Jatobá 
foi gerada por processos distensivos e-w que reati-
varam zonas de fraqueza do embasamento e permi-
tiram a implantação de falhamentos trancorrentes 
evidenciando assim um regime transtrativo na bacia.

a Bacia de Jatobá tem uma configuração de um 
semi-graben com direção ne-Sw e sua assimetria foi 
gerada pela falha de borda que é representada pela 
falha de ibimirim de direção ne (Peraro,1995; Milani, 
1985; Magnavita & Cupertino, 1987). essa configura-
ção estrutural da bacia é definida principalmente por 
falhamentos normais planares e paralelos á falha de 
borda, com direção preferencial n70oe e com mer-
gulho regional das camadas para nw em direção ao 
depocentro da bacia (Costa et al., 2003). 

Dentre as principais estruturas regionais da bacia 
se destacam: a falha Rio São francisco, de direção ge-
ral n-S, onde são observadas feições compressivas; o 
horst de icó, que é um alto estrutural disposto para-
lelamente ao eixo da bacia e definido por um siste-
ma de falhas subparalelas ene; a falha de ibimirim, 
que corresponde a falha de borda e ao depocentro 
da bacia (Baixo de ibimirim); tem-se ainda um siste-
ma de duas falhas de direção nw que divide a bacia 
em três compartimentos, sudeste, central e nordeste 
que são as falhas Mata verde e Moxotó (figura 4.5) 
(Magnavita, 1992; Costa et al., 2003). 

Foto 4.6 - Muscovita-biotita-quartzo xisto, com foliação 
de baixo ângulo evidenciando movimento de massa para 
sudeste.

Figura 4.5 – Arcabouço estrutural da Bacia de Jatobá (modificado de Magnavita, 1992; Costa et al.,2003). 
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o sistema de falhamento da Bacia de Jatobá na 
folha Buique forma blocos desnivelados com arran-
jos que sugere um sistema em estilo dominó, sepa-
rados por falhas reversas e paralelas com direção 
preferencialmente para nordeste, de alto ângulo de 
mergulho e rejeitos variáveis de obliquo a vertical 
(foto 4.7). a delimitação das fossas tectônicas foi 
feita através da fotointerpretação juntamente com a 
assinatura da aeromagnetometria.

os elementos estruturais são essencialmente fa-
lhamentos e fraturas os quais estão dispostos nas 
diversas direções. essas estruturas estão presentes 
com mais assiduidade nos arenitos da formação ta-
caratu e algumas dessas podem ser caracterizadas 
pela expressão morfológica bastante significativa 
conforme pode ser observado nas cristas alongadas 
na topografia, visto que essas áreas são mais resis-
tentes à erosão (foto 4.8).

as fraturas observadas em campo possuem dire-
ção preferencial ne-Sw (figura 4.6). as falhas mais 
significativas são essencialmente extensionais/
normais de direção preferencial ne-Sw e menos 
frequente as de direção e-w, estes dados sugerem 
uma extensão nw-Se que pode estar relacionado 
ao controle estrutural da geração da Bacia de Jato-
bá (figura 4.7).

nas zonas de falha é comum os planos estarem 
silicificados e por vezes estriados (slickenlines).  a 
maioria das estrias possui alto rake que caracteriza 
as falhas normais e em pequena quantidade as de 
baixo rake, as quais sugerem movimentos transcor-

Foto 4.7 - Falha extensional de direção NE nos arenitos da 
Formação Tacaratu. 

Foto 4.8 - Falha do Quirid’álho de direção NE, localizada no extremo NW da Folha Buique. 

Figura 4.6 - Diagrama de roseta das fraturas coletadas no 
arenito da Formação Tacaratu.
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rentes, sem, no entanto possuir uma indicação clara 
do sentido do deslocamento. nos arenitos porosos 
da formação tacaratu também é comum a presença 
de bandas de deformação (foto 4.9).

a estrutura mais representativa na área mapeada 
é o Graben do Puiú com direção ne-Sw semelhante a 
da bacia, e que segundo lima filho et al. (2011), tem 
sua origem condicionada à falha de ibimirim, que se 
comporta sinteticamente a falha do Quirid’álho (ne), 
que é a falha de borda do referido graben (foto 4.8). 
o graben é preenchido por sedimentos do Paleozoi-
co e da fase pré-rifte. além do Graben do Puiú é pos-
sível também identificar na porção central da folha 
Buíque no extremo leste da área da bacia, em uma 
região onde dominam a deposição da formação ta-
caratu, pequenos grabens que possuem direção do-

minantemente nne-SSw e que neles estão encaixa-
dos sedimentos paleozoicos da formação inajá. 

as fraturas existentes na área da bacia estão dis-
postas especialmente nos arenitos da formação ta-
caratu e nas fácies siliclásticas da formação inajá, 
com direção predominante para ne-Sw. essas estru-
turas também podem formar pares conjugados com 
geometria em X. nos arenitos da formação tacaratu 
algumas dessas fraturas tem tendência a se ramificar 
e formar pares cisalhantes formando estruturas em 
flor negativa, cujos esforços foram responsáveis pelo 
desenvolvimento de algumas cavernas, que ao se de-
senvolverem expõe no seu interior as fácies pelitícas 
dessa formação (foto 4.10). 

Figura 4.7 – Diagrama de roseta das principais falhas 
sugerindo campos de tensão com sigma 3 na direçãp NW-

-SE e o sigma 1 para NE. 

Foto 4.9 - Zona de falha no arenito Tacaratu com direção 
principal NW-SE, exibindo banda de deformação radial.

Foto 4.10 – Caverna no arenito da Formação Tacaratu (A). Sistemas de fraturas cisalhantes com direção de s1 aproxi-
madamente para NNE-SSW (B).
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5.1 - JAzIMENTOS MINERAIS

os recursos minerais cadastrados e estudados na 
folha Buíque, compreendem um total de 86 depósi-
tos/ocorrências e jazidas abandonadas (tabela 5.1). 
Destas ocorrências 41 são consideradas inéditas e as 
demais ocorrências foram compiladas de outros pro-
jetos executados pelo Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM e por diferentes entidades públicas e privadas.

as substâncias minerais catalogadas e analisadas 
foram agrupadas com base na classificação utilitária, 
conforme a figura 5.1, abaixo. Salienta-se que este 
critério é o mesmo utilizado no GeoBanK, o qual 
constitui o banco de dados da CPRM. 

Durante os serviços de cadastramento foi utiliza-
do o mapa planialtimétrico da folha Buíque na escala 
1:100.000 elaborado através do convênio SuDene/
SGe e como método de posicionamento utilizou-se o 
GPS portátil modelo GaRMin – etReX, cuja precisão 
horizontal é da ordem de 15m. 

os recursos minerais cadastrados nesta folha, 
dispostos na tabela 5.1, estão individualizados em: 
depósitos, ocorrências e jazidas. os recursos minerias 
foram identificados através da sigla da substância, 
seguido do número do jazimento e assim inseridos 

no mapa geologico, número do afloramento; da sua 
localização expressa em coordenadas e da toponímia.  
os bens minerais em questão foram plotados no 
mapa geológico na escala 1:100.000 resultante deste 
projeto, sendo identificados através do número 
de ordem e sigla. os dados sobre as ocorrências 
catalogadas encontram-se disponibilizadas no 
GeoSGB, através da weB http://geosgb.cprm.br/.

após os estudos de campo incluindo a coleta de 
amostras, foi selecionado material para a análises 
químicas, mineralógicas de grãos, petrográficas e 
além da confecção de secções polidas para os mine-
rais metálicos. 

5.1.1 - Metais Ferrosos

neste projeto foram cadastradas 09 ocorrências 
de minério de ferro associadas a rochas sedimen-
tares, mais precisamente aos arenitos ferruginosos 
que constituem a fácies da formação tacaratu (SDtf) 
de idade siluro-devoniana. 

estes depósitos estão localizados principalmente 
na borda Sudeste da Bacia de Jatobá.

Deste total, 04 (quatro) ocorrências estão loca-
lizadas no município de Buíque, nas localidades da 

5 – RECURSOS MINERAIS

Figura 5.1 - Diagrama com a classificação utilitária e quantitativa dos recursos minerais presentes na Folha Buíque.
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Tabela 5.1 – Recursos minerais identificados na Folha Buíque.

N° GEOBANK TOPONÍMIA MUNICÍPIO UF UTM (N) UTM (E) Zona SUBSTÂNCIA SIGLA STATUS SITUAÇÃO CLASSE UTILITÁRIA

1  Serra de Carié Buíque Pe 9022201 701045 24 Quartzo, turmalina qz-tu ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

2  Próx. assentamento sem terra Buíque Pe 9027527 681468 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

3  Parque vale do Catimbau Buíque Pe 9052512 692359 24 hematita fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

4  Serrote do Sapato Buíque Pe 9020553 695894 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

5  lagoa do Curral / Cerâmica São Domingos Buíque Pe 9041281 716511 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

6  Sítio Puiu ibimirim Pe 9047139 667911 24 Água Mineral agm ocorrência  Água mineral ou potável de mesa

7  Sítio Bom Sucesso itaíba Pe 9008734 699726 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

8  Sítio Bom Sucesso itaíba Pe 9008734 699726 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

9  Sítio Bom Sucesso itaíba Pe 9009582 702223 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

10  Sítio Canela itaíba Pe 9028609 713425 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

11  Capoeira do Julião itaíba Pe 9009166 703128 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

12  Maniçoba itaíba Pe 9026157 713415 24 Rocha ornamental gr-ro ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

13 Sítio fernandes Buíque Pe 9051581 700428 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

14 21879 Sítio Coqueiro i Buíque Pe 9050817 699348 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

15 Sítio Brejo de São José Buíque Pe 9055780 696598 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

16 24624 Barra dos Domingos Buíque Pe 9056244 699986 24 Chumbo Pb ocorrência não explotado Metais não ferrosos e semimetais

17 1902 Sítio Mandacarú tupanatinga Pe 9021448 685337 24 Cobre Cu ocorrência não explotado Metais não ferrosos e semimetais

18 21822 Sítio aguada tupanatinga Pe 9032452 682220 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

19 21957 Sítio Mandacarú tupanatinga Pe 9010049 684633 24 tungstênio w ocorrência não explotado Metais não ferrosos e semimetais

20 21830 Sítio Mandacarú itaíba Pe 9021820 684571 24 Bário Ba ocorrência não explotado Metais não ferrosos e semimetais

21 21880 Sítio Coqueiro ii Buíque Pe 9044157 692712 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

22 21895 Brejo de fora ii Buíque Pe 9040972 687066 24 Caulim cli Depósito Mina Rochas e minerais industriais

23  Sítio várzea Grande Buíque Pe 9048560 703640 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

24  Sítio Pedrinhas Buíque Pe 9050302 707410 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

25  Sítio Pedrinhas Buíque Pe 9050446 706478 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

26  Sítio Barrocão Buíque Pe 9048118 705559 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

27  Sítio fernandes Buíque Pe 9052036 700229 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

28  Sítio Cafundó Buíque Pe 9040857 703621 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais
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N° GEOBANK TOPONÍMIA MUNICÍPIO UF UTM (N) UTM (E) Zona SUBSTÂNCIA SIGLA STATUS SITUAÇÃO CLASSE UTILITÁRIA

29  Riacho fundo Buíque Pe 9041274 705173 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

30  Cruz da aranha Buíque Pe 9035927 707715 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

31 41150 Sítio Serrinha ii tupanatinga Pe 9039103 692004 24 argilito art Depósito Garimpo Rochas e minerais industriais

32 21824 Sítio folhame Buíque Pe 9036597 687533 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

33 21793 lagoinha/Serrinha tupanatinga Pe 9040446 684380 24 argilito art ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

34  Sítio lagoinha tupanatinga Pe 9040157 685008 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

35 Sítio alto da Bela vista tupanatinga Pe 9040197 681847 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

36 21894 Sítio João Maconha tupanatinga Pe 9051169 696451 24 Caulim cli ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

37 21789 Serra do Catimbau Buíque Pe 9051169 696451 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

38 21878 Povoado do Catimbau – Sítio Morro das Cabras Buíque Pe 9047733 668301 24 Caulim cli Depósito Garimpo Rochas e minerais industriais

39 21877 entrada do Distrito de Catimbau Buíque Pe 9049823 692394 24 Caulim cli ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

40 21876 Sítio Caldeirão Buíque Pe 9051119 690882 24 Caulim cli ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

41 fazenda amigos do Bem Buíque Pe 9046729 692522 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

42 21786 Sítio Baixa funda Buíque Pe 9053044 688936 24 argila arg ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

43  Sitio Brandão i Buíque Pe 9052850 689718 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

44  Sítio Cigano de Baixo Buíque Pe 9047364 700656 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

45  Sítio Mocó i Buíque Pe 9045222 700652 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

46  Cigano de Cima Buíque Pe 9047408 714916 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

47 21881 Sítio fazenda velha Buíque Pe 9050493 692442 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

48 Santa Rosa Buíque Pe 9052940 705276 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

49 21787 Sítio Cumbe ibimirim Pe 9055584 678403 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

50 24623 lagoa do Puiu ibimirim Pe 9048648 669176 24 Salgema sg ocorrência não explotado Rochas e Minerais industriais

51 21805 Puiu ibimirim Pe 9047733 668301 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

52  fazenda Jardim Buíque Pe 9027663 714099 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

53  amaro/Xerém itaíba Pe 9028887 714356 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e Minerais industriais

54 21882 Sítio Brejinho de Cima Buíque Pe 9047570 695345 24 Caulim cli Depósito Mina Rochas e Minerais industriais

55 Santa Rosa ibimirim Pe 9048526 670127 24 argila arg ocorrência não Determinado Rochas e minerais industriais

56 21928 Sítio Quirid'alho ibimirim Pe 9053792 674258 24 Manganês Mn ocorrência não explotado Metais ferrosos

57 21947 Catimbau iii Buíque Pe 9049543 692893 24 turfa tf ocorrência não explotado Recursos minerais energéticos

58 21952 Sítio Brandão Buíque Pe 9041036 705084 24 talco tal ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais
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N° GEOBANK TOPONÍMIA MUNICÍPIO UF UTM (N) UTM (E) Zona SUBSTÂNCIA SIGLA STATUS SITUAÇÃO CLASSE UTILITÁRIA

59 21955 Riacho fundo  Buíque Pe 9043348 703566 24 talco tal ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

60 21893 Sítio Baixa velha tupanatinga Pe 9033397 682823 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

61 21948 Sítio Batinga iii Buíque Pe 9037120 688403 24 turfa tf ocorrência não explotado Recursos minerais energéticos

62 21823 Sítio Batinga Buíque Pe 9037673 688406 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

63 21797 Baixa velha tupanatinga Pe 9037915 682446 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

64 21949 Brejo de fora i tupanatinga Pe 9040659 687043 24 turfa tf Depósito não explotado Recursos minerais energéticos

65 21946 Bom nome Buíque Pe 9041378 697900 24 turfa tf ocorrência não explotado Recursos minerais energéticos

66 21953 Serra Baixa Buíque Pe 9042227 712581 24 talco tal ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

67 21796 Bom nome i Buíque Pe 9043365 699897 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

68 21950 Sítio Mina Grande Buíque Pe 9045243 692568 24 turfa tf ocorrência não explotado Recursos minerais energéticos

69 21790 evaristo/Boa vista Buíque Pe 9045264 701099 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

70 21875 Brejo de Baixo Buíque Pe 9046997 692056 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

71 21785 Sítio Brejinho Buíque Pe 9047503 695605 24 argila arg Depósito não determinado Rochas e minerais industriais

72 21874 Baixa da Palmeira Buíque Pe 9047719 695392 24 Caulim cli ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

73 21794 vargem Grande Buíque Pe 9048600 703928 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

74 21791 José Gomes Buíque Pe 9049021 705704 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

75 21792 Pilãozinho Buíque Pe 9049013 707355 24 argila arg ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

76 21883 Sítio Quirid'alho ibimirim Pe 9052208 673395 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

77 21873 Baixa da Palha Buíque Pe 9052220 698746 24 Caulim cli ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

78 21788 Campinho Buíque Pe 9052987 705234 24 argilito art ocorrência Garimpo Rochas e minerais industriais

79 21795 Sítio lagoa Buíque Pe 9053766 696490 24 argila arg ocorrência não explotado Rochas e minerais industriais

80  Sítio olho D`água estrada  para Moxotó tupanatinga Pe 9026062 675018 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

81  Bom nome próximo ao campo de futebol tupanatinga Pe 9026487 673036 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

82  estiva estrada para Moxotó tupanatinga Pe 9025763 672039 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

83  lagoinha tupanatinga Pe 9040017 685264 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

84  Próximo a fazenda Brejo Buique Pe 9056954 695715 24 ferro, Manganês fe-Mn ocorrência não explotado Metais ferrosos

85  Baixa do negro tupanatinga Pe 9053000 689022 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

86  Sítio José Paulo Buique Pe 9051125 701000 24 ferro fe ocorrência não explotado Metais ferrosos

87  Próximo a estrada do  Quirid'alho no sentido Riachinho ibimirim Pe 9052080 676550 24 fósforo P ocorrência não explotado insumos para agricultura 
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fazenda Brejo, Sítio José Paulo, Parque vale do Ca-
timbau e próximo ao assentamento agropecuário. as 
demais se situam no município de tupanatinga, dis-
postas nas terras dos sítios olho d’ Água, Bom nome, 
estiva, lagoinha, Canela (foto 5.1) e Baixa do negro.

a formação tacaratu, constitui a unidade basal da 
bacia, sendo composta dominantemente por areni-
tos e é caracterizada pelo grande potencial aquífero. 
as fácies mineralizadas em ferro estão nos arenitos 
de granulação média a grossa e raramente, no areni-
to conglomerático, às quais se mostram com cor va-
riando de cinza a preta e, por vezes, avermelhada. Às 
vezes ocorrem, nos arenitos alterados, concreções 
ferruginosas localmente enriquecidas em Mn em 
áreas relacionados a falhamentos. 

os arenitos são mineralizados em ferro hematíti-

co, cujo volume de exposição e extensão estende-se 
por cerca de 20 km, embora não sejam contínuos, 
nos permite inferir como um depósito de ferro passí-
vel de execução de estudos mais detalhados, com a 
finalidade de avaliar o futuro aproveitamento econô-
mico destas ocorrências. 

os teores de fe2o3 obtidos em rocha total (Rt) va-
riam de 23% a 32%, e aqueles enriquecidos em Mno 
(≥ 10%) apresentam teores de fe2o3 entre 5% a 10% 
e de al2o3 entre 5%-12% (tabela 5.2). 

a formação inajá de idade devoniana, também 
apresentam fácies de arenitos ferruginosos, porém 
em menor proporção. os arenitos são mais finos, 
com cimento argiloso e apresentam teores maiores 
de ferro em torno de 48% de fe2o3 e de al2o3 em 
torno de 17% (tabela 5.2). 

estudos de gamaespectromia realizados na Ba-
cia de Jatobá, nos arenitos ferruginosos aflorantes 
na formação tacaratu, permitiram detectar teores 
de u da ordem de 26 ppm neste litotipo. em secção 
polida, esses arenitos ferruginosos apresentam ferro 
de natureza hematítica, minerais detríticos (quartzo, 
feldspato e mica), além de minerais de argila, mos-
trando textura de corrosão dos minerais detríticos, 
e mobilização e/ou concentrações de ferro para o 
desenvolvimento de concreções. estas últimas, fre-
quentemente esféricas, associam-se a precipitações 
de fe pela interação com níveis de águas subterrâne-
as em ambientes de interface oxidante. 

os dados obtidos apontam preliminarmente para 
um modelo de gênese relacionado a depósito de u 
tipo roll-front. estudos com arenitos enriquecidos 
em urânio nesta região necessitam de investigações 
mais consistentes uma vez que, os depósitos areníti-
cos mineralizados em ferro associados a arenitos en-
riquecidos em urânio do tipo roll-front, ocorrem em 

Nº AL2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

AC–240B 11,43 4,67 0,01 7,85 0,05 1,01 >10 0,06 0,2 58,5 0,41

AC– 217B 1,29 0,05 0,01 31,77 0,07 0,01 0,03 0,01 0,04 64,21 0,07

AC– 216C 1,12 0,10 0,01 28,35 0,03 0,03 0,02< 0,01 <0,01 0,06 67,53 0,05

AC- 219A 1,1 0,14 0,01 26,49 0,02 0,05 0,03< 0,01 <0,01 1,14 63,96 0,42

AC- 121 17,17 0,13 0,01 47,98 1,48 0,04< 0,01 <0,01 <0,01 0,29 19,79 0,92

AC - 222 2,7 0,25 0,01 23,26 0,03 0,02 0,04 <0,01 0,02 73,31 0,05

AC - 220 13,43 4,42 0,01 10,46 0,08 1,55> >10 <0,01 0,18 56,42 0,59

VM - 002 0,18 0,09 0,01 24,54 0,01 0,01<0,01  <0,01 <0,01 0,02 74,08 0,04

VM - 005 0,45 0,05 0,02 28,26 0,01 0,01 0,01 <0,01 0,2 70,93 0,14

VM - 052 12,68 23,01 0,01 14,21 0,1 3,37 0,35 0,51 1,63 42,63 3,29

VM - 050 0,89 0,07 0,01 23,14 0,01 0,01<0,01 <0,01 <0,01 0,04 78,55 0,02

Tabela 5.2 – Resultados das análises químicas de ferro dos arenitos ferruginosos da Formação Tacaratu e Inajá cadas-
tradas na Folha Buíque.

Foto 5.1 – Área aflorante da ocorrência de arenito ferru-
ginoso no Sítio Canela, em Buíque – PE.
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quase todos os continentes e constituem uma fonte 
economicamente significativa de urânio. 

as análises de secção polida foram realizadas em 
04 amostras do arenito ferruginoso da formação ta-
caratu. Das amostras analisadas três (vM - 05, vM 
– 60 e vM – 02) apresentam características seme-
lhantes, sendo descritas em conjunto, e a amostra 
aC – 213 com feições distintas, foi descrita a parte.

as amostras vM - 05, vM – 60 e vM – 02 apre-
sentam granulação submilimétrica a milimétrica, 
são homogêneas, estão bastante litificadas e pos-
suem coloração variando de marrom a preta acin-
zentada e no geral, não são magnéticas. a amostra 
aC-219 é homogênea com granulação submilimé-
trica a eventualmente milimétrica, tem coloração 
predominantemente marrom e a litificação não é 
muito efetiva. 

estudos petrograficos nas amostras vM – 02 e 
vM – 60 revelaram padrões texturais muito simila-
res, formados por um mosaico de grãos de quartzo 
submilimétricos, mais ou menos equidimensionais, 
ligeiramente diferente da vM – 05 que apresenta 
clastos maiores (milimétricos). na amostra aC – 219 
possui vários poros preenchidos por concreções 
colomórficas provavelmente hidróxido de ferro. 
a fotomicrografia da amostra aC - 219 (foto 5.2) 
apresenta clastos de quartzo com coloração cinza 
azulado com cimento hematítico e muitos vacúolos 
de cor preta.

tendo em vista o preço ainda relativamente va-
lorizado do minério de ferro no mercado interna-
cional, as características dos teores de ferro totais 
registrados na folha Buíque, este pode ser consi-
derado como de baixo teor, cuja explotação pode 
ser justificável a partir da oferta de transporte ferro-
viário existente nas proximidades das ocorrências. 

tal premissa se justifica pela relativa proximidade 
das ocorrências cadastradas em relação ao traçado 
da ferrovia transnordestina, cujo funcionamento 
levará a uma redução dos custos de frete, poderá 
propociar um aumento da competitividade do mi-
nério a ser explotado nos locais cadastrados, prin-
cipalmente se os atuais preços de minério de ferro 
praticado no mercado internacional se mantiverem 
por mais 10 anos. 

as potencialidades dessas ocorrências minerais 
necessitam de uma melhor avaliação. visando uma 
melhor caracterização dos seus teores, sendo neces-
sário um estudo mais detalhado, incluindo a coleta 
de mais amostras, análises petrográficas e químicas, 
com o objetivo de analisar os teores de fósforo e ar-
sênio, considerados elementos deletérios na siderur-
gia do ferro.

5.1.2 – Metais Não Ferrosos e Semimetais

essas ocorrências estão basicamente relaciona-
das a veios de quartzo mineralizados em scheelita, 
barita, além de cobre, encaixados em rochas tonalíti-
cas, localmente classificadas como epidoto tonalito. 
na fazenda Mandacaru, situada a cerca de 10 km a 
sul da cidade de tupanatinga – Pe ocorrem a maior 
quantidade dos veios de quartzo mineralizados.

5.1.2.1 - Depósitos de Origem hidrotermal 
(Barita, Cobre e Scheelita) 

a barita está associada a veios de quartzo com es-
pessura média em torno de 1m e extensão variável. 
no local da ocorrência cadastrada em garimpo aban-
donado, encontrou-se uma banqueta, atualmente 
obstruída por detritos, medindo cerca de 2m de lar-

Foto 5.2 - Amostra de mão do arenito ferruginoso da Formação Tacaratu (A). Fotomicrofotografia da seção pólida com 
clasto de quartzo com cimento hematítico (B).
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gura por 6 m de comprimento de onde foi coletado 
material para análise. análises químicas da barita 
foram disponibilizadas por Costa et. al (1977) que 
detectou existência de 62% de Bao e 33% de So3, 
cujos teores se encontram dentro dos limites indica-
dos para o uso como lama de perfuração.

as ocorrências de cobre foram cadastradas na 
fazenda Mandacaru, sendo identificadas dois ti-
pos de associações:  aquelas associadas a veios de 
quartzo que cortam o epidoto tonalito e as asso-
ciadas as rochas quartzo sieníticas alcalinas. os mi-
nérios malaquita e covelita, foram detectados em 
banqueta aberta, em local aonde o veio de quartzo 
apresenta uma espessura média de 1,5 m. neste a 
malaquita, de cor verde e pulverulenta, ocorre ora 
preenchendo cavidades ora sob a forma de impreg-
nações superficiais. a covelita tem hábito maciço e 
cor cinza metálica. nos veios de quartzo associados 
a rochas granitoides de composição quartzo-sieníti-
ca alcalina, de coloração avermelhada; a ocorrência 
de cobre está relacionada mais precisamente aos 
planos de fraturas, que estão preenchidos por finos 
veios de quartzo contendo mineral verde possivel-
mente malaquita (foto 5.3). estes veios encontram-
-se dispostos nas direções de 40º az e 320º az, que 
constituem as principais direções de cisalhamento 
que cortam a região. 

Segundo Santos (1971) os tonalitos aflorantes são 
oriundos de rochas máficas e a sua composição atual, 
resulta das fases de silicificação e epidotização a qual 
estaria ligada as mineralizações de cobre ora descri-
tas. as ocorrências de cobre associadas aos quartzo-
sienitos sugerem que as mesmas estão controladas 
por uma zona de cisalhamento que corta a região. 
este fato permite associá-las aos conceitos de Mayo 
(1959), os quais evidenciam que as falhas transcor-
rentes podem funcionar como uma espécie de trap, 

para as mineralizações inicialmente relacionadas às 
rochas magmáticas e posteriormente reconcentra-
das em jazimentos de caráter filoniano por eventos 
tectônicos.

na fazenda Madacaru também foi cadastrada 
uma ocorrência de scheelita associada a veios de 
quartzo e em amostra de mão foi observado que a 
scheelita ocorre preenchendo fraturas e cavidades 
em uma massa quartzosa.

Costa et. al, (1977) realizaram análises químicas 
dessa ocorrência mineral e obtiveram um teor de 
34,3% de wo3. em termos genéticos estas minera-
lizações associam-se possivelmente a um processo 
de deposição hidrotermal, o que corresponderia aos 
estágios finais de diferenciação magmática. estes de-
pósitos provavelmente estão situados entre o campo 
mesotermal a epitermal. esta hipótese é reforçada 
pela presença de calcocita, a qual se forma a uma tem-
peratura menor que 250º C. Já a scheelita, se forma a 
temperaturas abaixo do valor acima referenciado.

5.1.3 - Minerais Industriais

os minerais industriais na folha Buíque são dis-
tribuídos entre as argilas e caulins, pertencente as 
unidades da Bacia de Jatobá e aos depósitos mais 
recentes da cobertura aluvionar.

 
5.1.3.1 – Argilas

Durante os trabalhos de campo as ocorrências/
depósitos de argilas foram cadastradas e posterior-
mente agrupadas em 04 conjuntos: no primeiro 
grupo as argilas estão relacionadas às camadas de 
arenitos de idade silurio-devoniana da formação 
tacaratu; o segundo agrupamento ocorre intercala-
do nos sedimentos devonianos da formação inajá, 
representado pelos depósitos de Cumbé, Quiri D’ 
alho e Puiu; o terceiro compreende as ocorrências 
associadas às camadas sílticos argilosas da formação 
aliança de idade jurássica e o quarto grupo compre-
ende aos depósitos de argila sedimentar de natureza 
aluvionar.

Depósitos de Argilas Associados a Sedimentos 
da Formação Tacaratu e Inajá

os depósitos argilosos da formação tacaratu, en-
contram-se intercalados com arenitos, ocorrendo na 
forma de bolsões de argila com dimensões variáveis. 
estes depósitos e ocorrências estão localizados nos 
sítios Baixa funda, Brejinho, Serrinha, Batinga, folha-
me, Baixa velha, Coqueiro e Povoado de Catimbau 
nas imediações das cidades de Buíque e tupanatin-
ga. Geologicamente as ocorrências estão dispostas 
próximo à borda oriental da Bacia de Jatobá.

Foto 5.3 – Granitoides com fraturas preenchidas por mine-
rais de cobre, provavelmente malaquita.
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das pela Cnen, e explorada por empresas priva-
das durante os anos 70. no momento encontra-se 
paralisada, com boa parte de frente de extração 
obstruída. estas áreas atualmente formam barrei-
ros que capturam água, e são utilizados pela po-
pulação local.

Depósito Sítio Brejinho
a ocorrência do sítio Brejinho está situada a 1 

km do povoado de Catimbau. a substância encon-
trada constitui uma argila plástica de cor cinza clara, 
siltosa, com um menor índice de plasticidade que 
a acima descrita. as argilas estão fraturadas, resul-
tante da dissolução do material por percolação de 
água.

a área aflorante dessa ocorrência é de 500 m 
x 100 m, com uma espessura variando de 1 a 8 m 
e são capeadas por uma cobertura areno argilosa 
com cerca de 10 cm de espessura (foto 5.5). esta 
ocorrência foi descoberta em 1975, tendo sido ex-
plotada durante 05 anos pela Mineração Geral do 
nordeste, empresa do Grupo Brenand, onde foi re-
tirada considerável quantidade de material. atual-
mente a ocorrência está paralisada, com as frentes 
de extração parcialmente soterradas. 

Depósito Sítio Serrinha
localizado ao lado direito do km 15 da estrada 

Buíque-tupanatinga, o jazimento está representado 
por uma argila de coloração acinzenta, de alta plas-
ticidade.  a área afloramente é em torno de 200 m 
x 400 m, com uma espessura variando entre 2 m a 
4 m; está composto por arenito da formação taca-
ratu intercalado com 2 m de argila caulínica e argila 
cinzenta e capeada por cerca de 1m de sedimento 
areno argiloso (foto 5.6).

araujo (1974) efetuou ensaios tecnológicos nas 
argilas da Bacia de Jatobá, os quais estão dispostos 
na tabela 5.3.

Depósito do Povoado Catimbau
as argilas dessa localidade estão localizadas a 

500m a oeste do povoado Catimbau, e aflora em 
uma área de 1 Km2. ocorre na formação tacaratu 
intercalado com arenito bem selecionado, consti-
tuido de argilas de cor amarelada e cinza, maciças 
e bastante plásticas, as quais constituem o mate-
rial explotado e que é capeado por um sedimento 
areno argiloso (foto 5.4). 

este depósito foi descoberto durante a realiza-
ção de trabalhos de pesquisa para urânio efetua-

Foto 5.4 – Barreiro resultante de frente de extração de 
argila no Alto do Catimbau.

Foto 5.5 – Frente de extração de argila cinza clara do sítio 
Brejinho.

Toponímia (no de 
amostras analisadas)

Grupo Cerâmico Uso provável

Batinga (1) Cerâmica Branca Caulim

Batinga (3) 
Folhame (1) 
Coqueiro (1) 
Catimbau (1)

Cerâmica Branca Argila Plástica

Batinga (2) 
Serrinha (1) 
Catimbau (2)

Cerâmica Branca e 
materiais refratários

Argila plástica 
refratária

Tabela 5.3 – Ensaios tecnológicos das argilas da Bacia de 
Jatobá. Fonte: Araujo (1974).
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a ocorrência foi explotada durante os anos de 
1966 a 1968 pela Companhia Pernambucana de Re-
fratários, a qual retirou na época cerca de 200 to-
neladas semanais de material. Desde os anos 70 as 
operações de lavra encontram-se paralisadas, com 
as frentes de extração parcialmente soterradas.

Ocorrência do Sítio Batinga 
a ocorrência do Sítio Batinga está localizada 600 

m da margem direita, do km 16, da estrada que liga 
Buíque a tupanatinga. ela ocorre sob a forma de bol-
sões intercalados nos arenitos da formação tacara-
tu, em uma área aproximada de 600 m2. no geral as 
argilas são de coloração amarelada, com alta plasti-
cidade, espessura variando entre 4 a 8 m e o capea-
mento é inexistente.

este depósito foi pesquisado em 1972 pelo setor 
de geologia da Superintendência do Desenvolvimen-
to do nordeste – SuDene, através do Projeto argila. 
Durante a execução destes estudos foram realizados 
na área vários poços de pesquisa de 1,5 m x 1,0 m, 
com espaçamento de 50 m.

Ocorrência do Sítio Folhame

este jazimento aflora na margem direita do km 17 
da rodovia que liga Buíque a tupanatinga. Disposta 
em uma área de 200 m x 400 m com uma espessu-
ra média de 3 m, a argila detectada tem duas fácies, 
sendo uma de coloração cinza bastante argilosa, e 
a outra de consistência siltosa. a ocorrência não foi 
objeto de trabalhos de pesquisa nem de explotação, 
e foi descoberta durante trabalhos de campo execu-
tados pela equipe do Projeto argila, executado pela 
SuDene.

Depósito de Baixa Velha
este depósito situa-se na margem direita do km 

22 da rodovia que liga Buíque a tupanatinga. neste 

local ocorre um minério de argila de cor cinza esbran-
quiçada e de elevado grau de plasticidade. a área 
aflorante da ocorrência é de 250 m x 350 m, com es-
pessura variando de 2 m a 6 m (foto 5.7). esta área 
foi explorada e pesquisada entre os anos de 1969 e 
1970 pela Mineração Geral do nordeste.

Depósito do Sítio Coqueiro 
o depósito situa-se no km 7 da estrada que liga 

Buíque a tupanatinga, em uma via carroçável à di-
reita, passando pelo Sítio trincheira, percorrendo 
um total de 6 km até a ocorrência. neste local a 
argila possui coloração cinza avermelhada e aflora 
em uma área de 150 m x 150 m, com espessura 
variando de 1 m a 5 m. no inicio dos anos 70 uma 
empresa de material cerâmico localizada em Re-
cife – Pe realizou a abertura de 28 poços de pes-
quisa. Posteriormente, devido a problemas com 
a patrocinadora a pesquisa foi abandonada e no 
momento a área encontra-se livre em termos de 
direitos minerários.

Depósito de Baixa Funda
a ocorrência localiza-se no km 3 da estrada que 

liga os povoados de Catimbau e Baixa funda. apre-
senta área aflorante de 250 m x 150 m, com uma 
espessura média de 3 m, e ocorre na forma de um 
bolsão de argila com coloração cinza esbranquiçada 
com leitos arroxeados (foto 5.8). no princípio dos 
anos 70 esta área foi pesquisada pela Mineração 
Geral do nordeste, atualmente as operações de ex-
tração estão paralisadas e os poços de pesquisa an-
teriormente escavados encontram-se parcialmente 
soterrados. 

Foto 5.6 - Frente de extração de argila abandonada do sítio 
Serrinha.

Foto 5.7 – Frente de extração de argila do jazimento da 
fazenda Baixa Velha.
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5.1.3.2 - Depósitos de Argila Associados à For-
mação Aliança 

as ocorrências dos sítios Cumbê (foto 5.9), Quiri 
d’alho e Puiú, aos quais compreendem os depósitos 
de argila, estão dispostos sob a forma de camadas in-
tercaladas por folhelhos castanho-esverdeados com 
subordinados de siltitos e calcarenitos. o depósito 
do Cumbê situa-se no vale do Riacho do Pioré, e o de 
Quiri d’Álho a 5 km a nordeste na antiga estrada para 
arcoverde onde o capeamento varia de inexistente a 
um areno-argiloso com pouca espessura. 

nas ocorrências cadastradas nos sítios Cumbe e 
Quiri d’alho são observados três tipos de argilas: a 
primeira de coloração marrom com porções esverde-
adas, a segunda de cor marrom mais escura, a qual 
apresenta pequenas palhetas de muscovita, e a ter-
ceira de cor verde oliva, contendo também muscovi-
ta e quartzo, constituindo uma argila siltosa. 

o depósito do Sítio Puiú, situado a 1,5 km do po-
voado homônimo, ocorre sob a forma de camadas, 
pertencentes à formação aliança, representada por 
folhelhos vermelhos, contendo intercalações secun-
dárias de calcarenitos de coloração cinza, além silti-
tos. no local as argilas exibem coloração variegada, 
estão cortadas por veios de aragonita preenchendo 
fraturas. no afloramento registrado como ocorrência 
observa-se 3 m de aluviões argilo-arenosos, pouco 
consolidados, seguindo de 5m de argila plástica nas 
cores amarela, vermelha, verde, roxa e marrom. as 
argilas constituem uma reserva explotável de grande 
porte, cuja operacionalização esbarra nas condições 
de acesso e de infraestrutura no local do jazimento.  

5.1.3.3 - Depósitos de Argila Associados a Co-
berturas Aluviais Quaternárias

este grupo de ocorrências corresponde aos depó-
sitos de argila para cerâmica vermelha. estes depósi-
tos ocorrem sob a forma de bolsões de argila inseri-
dos nos sedimentos arenosos de origem fluvial, com 
cor cinza escura bastante plástica e em certos casos 
sedosas, de dimensões variadas. 

estas ocorrências estão localizadas nas várzeas 
dos Sítios Riacho fundo, várzea Grande, Barrocão 
(foto 5.10), Santa Rosa, São Domingos e flores. atu-
almente as ocorrências situadas nas quatro últimas 
localidades estão em explotação, sendo usadas para 
a produção de tijolos e telhas, para abastecimento 
do mercado local e desta microrregião do estado de 
Pernambuco.

5.1.3.4 - Caulim

 as ocorrências de caulim na folha Buíque apare-
cem sob a forma de bolsões caulínicos intercalados 
nos arenitos devonianos da formação tacaratu e 

Foto 5.8 – Frente de extração de argila paralisada no Sítio 
Baixa Funda

Foto 5.9 – Ocorrência de argila associada aos arenitos da 
Formação Aliança.

Foto 5.10 – Barreiro resultante de frente de extração de 
argila no Sítio Barrocão.
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inajá da Bacia de Jatobá. a princípio podem consti-
tuir um importante recurso mineral da área em es-
tudo. Santos (1971), descrevendo análises de termo 
diferenciais revelou que estas argilas pertencem à 
família da haloisita, mais especificamente a meta-
-haloisita.  

Dentre as ocorrências de caulim cadastradas no 
presente trabalho são destacadas as do Sítio Breji-
nho de Cima e a da localidade do Quiri d’alho. a 
ocorrência Sítio Brejinho está localizado a 3 km a sul 
do Povoado de Catimbau (foto 5.11), onde aflora um 
material argiloso de coloração róseo esbranquiçado 
com partes contendo óxido de ferro. o caulim tem 
uma granulação muito fina na fração argila e minús-
culas palhetas de muscovita. ocorrem em uma área 
aflorante de 200 m x 250 m, constituindo três níveis 
de caulim medindo cerca de 2 m de espessura, se-
parados por pequenos bancos de arenito. o capea-
mento existente apresenta uma espessura que varia 
entre 0,50 m a 3 m. esta ocorrência foi descoberta 
em 1968, tendo sido pesquisada e explotada pela 
Marano S.a., que efetuou um total de 22 poços de 
pesquisa na área, espaçados de 50 m.

 a ocorrência do Sítio Quiri d’alho localiza-se na 
serra do mesmo nome e apresenta um tipo de cau-
lim semelhante ao acima descrito, porém em um lo-
cal de difícil acesso.

ao norte do povoado de Cabo do Canto distan-
do aproximadamente 4 km, no sítio Brejo de fora, 
(foto 5.12) foi encontrado um caulim de coloração 
acinzentada, porém com granulação mais grossa que 
as duas ocorrências acima descritas, onde se obser-
va uma fração síltica. esta ocorrência apresenta uma 
extensa área aflorante, a qual mede cerca de 800 m2. 
os poços de pesquisa efetuados pela Mineração Ge-

ral do nordeste acusaram uma espessura variando 
de 5 metros a 1 metro, o que corresponde a uma re-
serva potencial superior a 10.000 m3 de caulim de 
boa qualidade.

a ocorrência situada no Sítio Baixa da Palha pos-
sui material semelhante ao encontrado no, localiza-
do nas porções mais altas da Serra do Coqueiro, o 
que dificulta qualquer tentativa de extração. no mo-
mento não existe estrada carroçável, sendo o acesso 
realizado através de animais ou a pé caminhado cer-
ca de 4 km através de trilha. 

Como há uma procura desse bem mineral no mer-
cado e a ambiência geológica da Bacia de Jatobá fa-
vorece a existência do caulim é indicada a realização 
de pesquisas mais detalhadas. o objetivo dessa pes-
quisa seria para dimensionar reservas maiores, que 
justifiquem um investimento na lavra, cujo volume 
de produção viabilizasse o maior custo de transporte 
para os grandes centros consumidores.

5.1.3.5 - Talco

as ocorrências de talco na folha estão localizadas 
no Sítio Brandão, Riacho fundo e Serra Branca, sob 
a forma de lentes, associadas às rochas metamáfi-
cas e metaultramáficas. essas rochas ocorrem como 
lentes/camadas intercaladas na sequência metavul-
cano sedimentar do Complexo Rio una, constituído 
por biotita xistos e gnaisses paraderivados, granada-
-biotita gnaisses intercalados com rochas metavulcâ-
nicas félsicas, calcissilicáticas e quartzitos de idade 
neoproterozoica. 

os jazimentos de talco já foram objetos de ser-
viços de garimpagem. os primeiros trabalhos de 
pesquisa desenvolvidos no sítio Brandão permitiram 
visualizar um mineral esverdeado de dureza baixa, 
constituindo um mineral impuro, rico em óxido de 
ferro e clorita. 

Foto 5.11 – Frente de extração de caulim localizada pró-
ximo ao povoado de Catimbau, Formação Inajá, Bacia de 
Jatobá.

Foto 5.12 – Frente de extração de caulim no sítio Brejo de 
Fora.
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a ocorrência compreende massas compactas 
pouco fibrosas, constituídas parcialmente por este-
atitos. Segundo Costa et. al (1977) no afloramento 
do Sítio Brandão foi identificada também a presen-
ça de vermiculita. na tabela 5.4 Costa et. al, (1977) 
apresenta análises químicas das amostras de talco, 
efetuadas por Moraes (1928).

5.1.4 - Minerais Energéticos

os minerais energéticos são representados pelas 
ocorrências de turfa localizadas nos sítios Brejo de 
fora, Mina Grande, Catimbau iii, Batinga e Serra Bai-
xa. ocorrem sob a forma de bolsões de dimensões 
variáveis, o material é argiloso e contém bastante 
matéria orgânica, com coloração preta e densidade 
baixa. em amostra de mão visualiza-se grande quan-
tidade de raízes.

no geral são argilas turfosas com espessura 
variável. em poço escavado no Sítio Brejo de fora a 
camada de material turfaceo tem espessura média 
de 1,5 m. 

no sítio Mina Grande foram realizadas análises 
químicas por Moraes (1928), a partir de sedimentos 
turfosos (tabela 5.5), que forneceram em umas das 
minas um teor em cinzas superior a 50%. 

Tabela 5.4 – Análises químicas de amostras de talco na 
região Sítio Brandão (Fonte Moraes, 1928 In Costa et al., 
1977). 

Percentual 
(%)

Amostra 1 Amostra 2
Amostra 3 

(Xilili– Aldeia)
Talco Puro 

(Comp. Teórica)

P. F. 5,15 6,6 4,3 4,8

SiO2 59,28 58,8 57,4 63,5

Al2O3 6,38 1,4 1,2 -----

Fe2O3 3,91 3,2 2,8 -----

FeO ----- 2,0 3,8 -----

Cao Traços 0,3 0,6 -----

MgO 23,13 26,5 29,9 31,7

5.1.5 - Água Mineral

o jazimento de água mineral cadastrado na folha 
Buique está situado no sítio Puiu, município de ibimi-
rim. a ocorrência é associada a um aquífero de meio 
poroso dos arenitos da formação tacaratu. a explo-
tação é feita através de poço tubular, com vazão sufi-
ciente para suprir toda a demanda de água da região 
do agreste e Sertão Central de Pernambuco. 

a área onde se encontra o referido bem mineral 
está devidamente protocolada no Departamento 
nacional de pesquisa Mineral (DnPM), estando no 
momento com relatório final de pesquisa aprovado 
pelo citado órgão, tendo inclusive já entregue o Re-
latório de aproveitamento econômico e efetuado o 
pedido do alvará de lavra, cuja publicação está no 
aguardo.

os direitos minerários foram requeridos em 
nome da empresa Comercial estrela ltDa, situada 
na fazenda Dois irmãos (foto 5.13), que além de ser 
a proprietária do terreno foi também responsável 
pela execução dos trabalhos de pesquisa, os quais 
seguiram as normas da legislação vigente sobre 
a explotação e uso de água mineral adotada pelo 
DnPM.

Com base nos resultados satisfatórios alcança-
dos durante os trabalhos de pesquisa, a empresa 
responsável viabilizou a sequência do projeto. no 
presente momento encontra-se pronto o sistema 
de captação da água a ser engarrafada, a central de 
engarrafamento, bem como o setor de lavagem. a 
água será captada através de poço tubular, o qual 
perfurou inicialmente os sedimentos da formação 
aliança e foi estendido até ao arenito do aquífero 
tacaratu. 

Tabela 5.5 – Análises Químicas das ocorrências de turfa 
do sítio Mina Grande Fonte, Moraes (1928).  

Substância
Percentual

Mina I Mina II

Água Higrométrica 11,64 12.50

Materiais voláteis 27,7 16,80

Carbono Fixo 7,49 22,10

Cinzas 53,80 48,20

Foto 5.13 – Unidade de engarrafamento de água mineral 
da empresa Comercial Estrela LTDA.
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o corpo em questão apresenta direção n - S, 
mergulho subvertical e está encaixado discordante-
mente em relação à estrutura regional das rochas do 
ortognaisse Cachoeirinha Grande, o qual se mostra 
estruturado na direção leste – oeste, com reorienta-
ção para nordeste em função dos cisalhamentos de 
natureza transcorrente que seccionam a unidade.

na folha Buíque também ocorrem outros corpos 
félsicos de natureza discordante a direção estrutural 
de suas encaixantes. estão representados por veios 
de quartzo de grande porte e por corpos de pegma-
titos homogêneos, com coloração variando de cinza 
esbranquiçado a rósea, exemplificados pelas ocor-
rências do Serrote do Sapato e o Sítio Quixaba. nes-
tes locais afloram amplos corpos pegmatóides, com 
área de afloramento superior nos dois casos, a 160 m 
de comprimento por 80m de largura e altura média 
superior a 6 m. estes corpos encontram-se também 
dispostos na direção n – S em discordância com a 
orientação ne – Sw de suas encaixantes.

a empresa Comercial estrela, pretende no início 
engarrafar botijões de 20 litros e garrafas de 500 ml, 
posteriormente pretende entrar no ramo de copos 
descartáveis de 200 ml. em função do estudo de 
mercado inicialmente realizado, a demanda de água 
mineral da região deverá ser em parte suprida pelo 
empreendimento em apreço. 

atualmente está faltando ser implementada ape-
nas a central de esterilização, que se encontra em 
fase de instalação e deverá ser concluída tão logo 
seja publicado no Diário oficial da união o alvará de 
lavra em nome da empresa em epigrafe.

5.1.6 – Gemas e Minerais de Pegmatitos

a ocorrência de quartzo e turmalina foram de-
tectadas em um corpo pegmatítico com núcleo de 
quartzo aflorante, situado no sítio Carié no serrote 
do Jacaré (foto 5.14), município de Buíque – Pe. De 
acordo com as informações coletadas no campo, o 
pegmatito em apreço constitui um tipo zonado me-
dindo cerca de 1900 m de extensão por 200 m de 
largura, contendo um núcleo de quartzo e a zona 
do feldspato. análises mineralógicas efetuadas em 
amostras de solo coletadas no local (figura 5.2) re-
velaram a presença de turmalina, granada, scheelita, 
apatita, além de rutilo e monazita (tabelas 5.6 e 5.7).

Foto 5.14 – Pegmatito de extensão quilométrica com nú-
cleo de quartzo aflorante.

Figura 5.2 - Disposição do corpo pegmatítico, com as 
marcações das amostragens realizadas na área. 

Tabela 5.6 – Resultados das análises mineralógicas efetuadas em amostras de solo coletadas no Sítio Carié. 

No da A 
mostra

Substâncias Minerais detectadas

Rutio Scheelita Granada Turmalina Monazita Anatásio Leucoxênio

FCL-001 1 1 1 1 1 1

FCL-002 1 3 1 3 1 1

FCL-003 1 1 1 1 1

FCL-004 1 15 1 1 1

FCB-005 1 1 15 1 1 1 1

FCB-006 1 3 1 1 1
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no Serrote do Jacaré o corpo pegmatóide é am-
plo e nos arredores sugere-se a realização de um 
prospecto mais detalhado da região, com o objetivo 
de verificar com mais detalhes a mineralogia e po-
tencialidades econômicas para explotação de mine-
rais pegmatíticos incluindo possíveis gemas.

5.1.7 - Rochas Ornamentais

as rochas do embasamento cristalino pré-cam-
briano são caracterizadas como importantes depósi-
tos de rochas ornamentais, as quais são constituídas 
por rochas granitoides e pegmatoides de aspecto 
homogêneo, além das denominadas de rochas folia-
das representadas por ortognaisses migmatizados de 
cores variadas. 

estes jazimentos foram localizados nos sítios fa-
vela, Capoeira do Julião e Serrote do Sapato. no ge-
ral as litologias aflorantes compreendem materiais 
considerados nobres segundo o mercado de rochas 
ornamentais, possuem ótimo aspecto estético de-
corativo compreendendo litotipos de rara beleza, 
passíveis de serem negociados no exigente merca-
do internacional de produtos pétreos com fins or-
namentais.

no que concerne à folha Buíque, as rochas orna-
mentais apresentam uma geodiversidade extrema-
mente favorável à existência de jazimentos de rochas 
ornamentais do tipo nobre, de reconhecida aceita-
ção no exigente mercado internacional de produtos 
pétreos, notadamente os tipos de textura pegma-
tóide, a qual confere ao litotipo um aspecto estético 
exótico constituindo em geral um tipo diferenciado 
de rara beleza. 

a referida folha encerra jazimentos de rochas di-
tas movimentadas associadas aos orto e paragnais-
ses migmatizados, de idades paleoproterozoicas a 
mesoproterozoicas, além de jazimentos de granitos 
ditos homogêneos, isto é destituídos de foliação e 
associados ao plutonismo granítico tardi a pós-tectô-
nico ao ciclo Brasiliano.

as ocorrências de rochas ornamentais cadastradas 
na área em apreço ocorrem tanto como matacões 
quanto em maciços de amplas dimensões e excelen-
tes condições de explotabilidade. este fato, associado 
à existência de rodovias pavimentadas e transitáveis 
por todo o ano, facilita o escoamento da produção e 
pode conferir competitividade ao material extraído. 

5.1.7.1 - Rochas Movimentadas 

as rochas referidas como movimentadas estão 
representadas pela ocorrência de paragnaisses mig-
matizados, de coloração róseo avermelhada, locali-
zada no Sítio Maniçoba e de leucogranitos foliados 
expostos no Síitio Bom Sucesso, ambos situados no 
município de itaíba. 

o paragnaisse migmatitico aflorante no Sítio Ma-
niçoba constitui um amplo maciço com cerca de 200 
m de comprimento por aproximadamente 60 m de 
largura (foto 5.15).

o litotipo aflorante compreende uma rocha leu-
cocrática, de coloração rósea avermelhada, bastante 
foliada, com estrutura gnáissica a dobrada, textura 
granolepidoblástica e granulação média a grossa. 
ocorre uma alternância de níveis félsicos (neosso-
ma), de composição quartzo-feldspática com colora-
ção rósea avermelhada, e leitos máficos constituindo 
o mesossoma de cor escura, ricos em biotita, mus-
covita, quartzo, plagioclásio e por vezes granada. em 
termos litoestrutural trata-se de um migmatito ho-
mogêneo do tipo nebulítico a flebítico, com feições 
variando de schlieren a dobrada.

no geral o corpo é destituído de fraturas, e de 
veios quartzosos a pegmatoides discordantes da 
foliação, contém pouquíssimos enclaves máficos e 
mostra-se praticamente sem pontos de oxidação, o 
que o caracteriza como excelente para condições de 
explotabilidade. 

Foto 5.15 – Exposição do maciço de paragnaisse migmati-
zado do sítio Maniçoba com neossoma róseo avermelhado.

Tabela 5.7 – Classificação qualitativa e semiquantitativa 
da análise mineralométrica no Sítio Carié.

Tabela qualitativa Tabela Semiquantitativa

Qualificador Significado Código teor Significado

X >50% 85 75 – 100%

Y  5 – 50% 60 50 – 75%

Z <5% 40 25 – 50%

15 5 – 25%

03 1 – 5%

01 <5%
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o aspecto estético da rocha apresenta um efeito 
exuberante, em função da alternância de leitos fél-
sicos e máficos, associados à estrutura dobrada e a 
variação de cores, o que empresta ao litotipo, um 
aspecto exótico de boa aceitação no exigente merca-
do internacional de rochas ornamentais. em termos 
mercadológicos constitui uma rocha semelhante ao 
granito comercialmente conhecido como Granito 
frevo ou vermelho Carnaval, o qual já foi bastante 
exportado para a frança e demais países da europa 
ocidental.  

em termos de rochas movimentadas, têm-se ain-
da as exposições de metaleucogranitoides aflorantes 
no Sítio Bom Sucesso, que aflora em exposição com 
dimensões superiores a 100 m de comprimento por 
aproximadamente 60 m de largura. ao longo desta 
propriedade aparecem várias exposições desta lito-
logia separadas entre si por estreita cobertura eluvial 
arenosa, com espessura média inferior a 1 m.

este corpo ocorre sob a forma de extensos ma-
ciços de coloração cinza esbranquiçado, contendo 
quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita. este cor-
po é foliado, com textura variando de granoblática 
a granolepidoblástica. no geral é um leuco gnaisse 
granítico, a duas micas, peraluminoso (foto 5.16).

o maciço apresenta-se com poucas fraturas e com 
ausência de veios e enclaves máficos, o que facilita 
os trabalhos de explotação. em termos ornamentais 
apresenta uma coloração predominantemente bran-
ca, onde o aspecto foliado da rocha lhe confere uma 
característica diferenciada em relação aos demais 
leucogranitos a duas micas de aspecto homogêneos 
atualmente disponíveis no mercado. no geral trata- 
se de um litotipo de aspecto estético passível de ser 
utilizado como material de revestimento na indústria 
da construção civil.

5.1.7.2 - Rochas homogêneas

as rochas ditas homogêneas, cadastradas na fo-
lha, estão representadas pelos granitos leucocráti-
cos, um de textura pegmatóide e outro com textura 
equigranular. os tipos pegmatoides ocorrem em 
afloramentos em forma de maciços situados na ser-
ra do Sapato e no sítio Maniçoba, localizados res-
pectivamente nos municípios de Buíque e itaíba. o 
tipo equigranular detectado nos sítios Bom Sucesso 
e Capoeira do Julião, ambos situados município de 
itaíba (Pe). 

a ocorrência cadastrada no Serrote do Sapato 
aflora sob a forma de maciços e matacões, dispostos 
em um relevo ondulado. os maciços aflorantes são 
separados por uma estreita cobertura eluvial areno 
argilosa, mas que é facilmente removível nos futuros 
trabalhos de lavra. 

em termos litológicos trata-se de granito pegma-
toide, homogêneo, leucocrático, holocristalino, de 
granulação grossa com textura pegmatoide e não 
foliado. a rocha é rica em k-feldspato e é constituí-
da essencialmente por quartzo, plagioclásio, micro-
clima e biotita. apresenta coloração avermelhada 
e a textura, dominantemente pegmatoide, forne-
cendo um excelente aspecto estético-decorativo, 
constituindo um tipo considerado nobre dentre as 
rochas ornamentais, com chances potenciais de ser 
inserida no exigente mercado internacional de pro-
dutos pétreos.

o jazimento cadastrado no sítio Maniçoba, mu-
nicípio de itaíba, compreende uma rocha leucocrá-
tica, de textura pegmatoide e destituída da foliação. 
a ocorrência aflora sob a forma de amplo maciço 
rochoso, com aproximadamente 100 m de compri-
mento por aproximadamente 50 m de largura e com 
altura média de 6 m. 

a rocha é destituída de veios de quartzo, de en-
claves, massas pegmatoides, além de apresentar 
baixo nível de fraturamento. no geral, a exposição 
reúne excelentes condições para ser lavrada visan-
do à produção de blocos de rochas para fins orna-
mentais. 

em termos mineralógicos é composta por quart-
zo, plagioclásio, muscovita e pouca biotota. o aspec-
to homogêneo da rocha, associada a sua granulação 
grossa de textura pegmatoide, e a coloração esbran-
quiçada confere ao litotipo amplas possibilidades de 
aceitação no mercado de rochas ornamentais (foto 
5.17). em termos estéticos assemelha-se ao denomi-
nado Granito Star White que compreende um tipo 
de forte aceitação nos países da europa ocidental e 
do extremo oriente.

Cerca de 100 m na direção norte do afloramento 
no sítio Canela há uma boa exposição em maciço e 

Foto 5.16 - Afloramento sob a forma de maciço do leu-
cognaisse granítico a duas micas do sítio Bom Sucesso.
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matacões de um granito pegmatoide de coloração 
vermelha que se assemelha, em termos mercadoló-
gicos ao granito comercializado com o nome de Gra-
nito vermelho Bourdeux (foto 5.18). 

em termos litológicos trata-se de uma rocha leu-
cocrática, homogênea, não deformada, de granulação 
grossa, com textura pegmatoide, contendo essencial-
mente em ordem decrescente quartzo, k-feldspato, 
plagioclásio, muscovita e pouca biotita. 

tanto o maciço aflorante, quanto os matacões 
apresentam com poucas fraturas, estão destituídos 
de enclaves, veios e pontos de oxidação. este cor-
po constitui uma fácies do litotipo anterior, cuja di-
ferença reside no maior teor em k-feldspato, o qual 
empresta a coloração avermelhada ao litotipo. as 
carcteristicas descritas acima tornam essas rochas 
com condições excelentes para os trabalhos de ex-
plotação de blocos. em termos ornamentais também 
se trata de uma rocha considerada nobre, com am-
plas possibilidades de emprego tanto na arquitetura, 

quanto na condição de revestimento pela indústria 
da construção civil.

os jazimentos de textura equigranular ocorrem 
nos sítios Bom Sucesso e Capoeira do Julião sob a 
forma de amplos maciços rochosos medindo mais de 
100 m de comprimento. no geral o litotipo aflorante 
constitui um tipo leucocrático, de coloração cinza es-
branquiçada, textura equigranular, com granulação 
média, não deformado e destituído de foliação me-
tamórfica, apresentando apenas uma tênue orienta-
ção de fluxo magmático (foto 5.19).  a rocha é com-
posta por quartzo, plagioclásio, muscovita, pouca 
biotita, k-feldspato e granada, classificada como um 
leucogranitoide a duas micas, pertencente a Suíte 
Peraluminosa, resultante da fusão parcial de rochas 
metassedimentares. em termos composicionais tra-
ta-se de um monzogranito com variações para mon-
zogranodiorito e sienogranito.

o afloramento cadastrado da ocorrência mostra-se 
pouco fraturado, praticamente destituído de enclaves 
máficos, de massas pegmatoides e de veios de quart-
zo. a presença de feições schlieren, as quais estão 
dispostas paralelamente ao alinhamento de fluxo da 
rocha, confere a mesma uma feição estética interes-
sante. 

em síntese, os maciços aflorantes nos sítios acima 
referenciados apresentam excelentes condições de 
explotabilidade e de se inserir no mercado de pro-
dutos pétreos, com amplas possibilidades de con-
correrem como material de revestimento de pisos e 
fachadas laterais internas e externas de edificações, 
pois além das boas condições geológicas, eles estão 
localizados próximos a vias de acesso em perfeitas 
condições de trafegabilidade. 

Foto 5.17 – Granito pegmatoide aflorante no sítio Canela, 
município de Itaíba.

Foto 5.18 – Exposição em matacão do pegmatito verme-
lho, tipo Granito Vermelho Bourdeux. Afloramentto no sítio 
Canela em Itaíba.

Foto 5.19 - Afloramento sob a forma de maciço do leu-
cogranito cinza esbranquiçado rico em granada do sítio 
Capoeira do Julião.
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5.2 – áREAS POTENCIAIS

a folha Buíque apresenta um quadro promissor, 
para a existência de depósitos de minerais metálicos, 
principalmente nas rochas máficas do Complexo Rio 
una, da Suíte Máfica Pau ferrinho e dos ortognaisses 
Macunã. algumas dessas ocorrências estão associa-
das às zonas de cisalhamento, a corpos pegmatíticos, 
além dos ferros hematíticos dos arenitos da forma-
ção tacaratu. os minerais não metálicos são carac-
terizados pela ocorrência de argila e caulim, relacio-
nadas aos sedimentos das formações tacaratu, inajá, 
aliança e depósitos aluvionares datados do Quater-
nário.

5.2.1 – Áreas Anômalas e Prospectáveis

na porção leste da folha Buíque próximo à loca-
lidade de três Riachos foram identificados em amos-
tras de sedimento de corrente, anomalias de cromo, 
níquel, vanádio e cobre. estes elementos foram de-
tectados na rede de drenagem que corta as máficas 
do Complexo Rio una, além das rochas máficas e ul-
tramáficas do ortognaisse Macunã. 

nestes locais foram visualizados em diferentes 
pontos valores anômalos de cromo, níquel, vanádio, 
cobre e cadmio. em função destes valores e da sua 
correlação com contexto geológico aflorante neste 
local sugere-se que este setor deve ser alvo de futu-
ros trabalhos de prospecção visando à detecção de 
possíveis depósitos de metálicos, tais como cromo, 
níquel e cobre. 

nas proximidades de Cachoeira e Pau ferrinho, na 
porção centro-sul da área em estudo, foi verificada 
uma interessante correlação entre as rochas máficas 
e ultramáficas da Suíte Pau ferrinho, encaixadas nos 
ortognaisses migmatizados do Complexo Cachoeira 
Grande com as anomalias pontuais de cadmio detec-
tadas em sedimentos de corrente. 

no quadrante sudeste da área, na região de Ca-
etés, afloram os leucogranitoides a duas micas da 
suíte intrusiva Caetés. estas rochas possuem uma 
assinatura geoquímica peraluminosa, com importan-
tes anomalias de terras raras, enriquecidos em tório. 
os metaleucogranitoides apresentam composições 
variando de granodiorítica, sienítica a granítica. no 
geral possuem altos valores de iSa (≥ 1,04 – 1,3) e 
significativos percentuais de corindon normativo (0,8 
– 2,4%), além da ausência de diopsídio normativo. 
estes litotipos constituem granitoides tipo ‘S”, sendo 
caracterizados por Sio2 entre 62 – 72%, nao2 de 3,2 
– 3,7%, K2o na faixa de 3,1 a 5,4% e de th variando 
de 16 a 33 ppm.  

estas rochas apresentam altos valores de SetR = 
160 – 661 com padrões etR inclinados (lan/Ybn = 11 

– 85) e moderada anomalia negativa de eu (eu/eu* 
= 0,4 – 0,7). em diagrama multielementar exibem in-
tensa anomalia negativa de Sr, P e ti.  os dados de 
litogeoquímica avaliados por este projeto sugerem 
que estes metaleucogranitoides representam mag-
mas derivados de crosta continental madura, com 
posicionamento causado pelo espessamento crustal 
em um regime de tectônica tangencial.  Com base 
nas anomalias detectadas e no contexto geológico 
observado é possível afirmar que a suíte de Caetés 
constitui uma área prospectável para terras raras, 
que atualmente representa uma matéria-prima de 
grande relevância tanto em termos econômicos, 
quanto estratégicos, haja vista, que no momento 
97% da produção mundial advém da China.  

entre o final de 1997 e meados de 1980 a CPRM, 
através da Superintendência Regional de Recife, 
realizou prospecto para chumbo e ouro a norte do 
município de Buíque – Pe. a área deste prospecto 
abrange um total de 155 km2, sendo delimitada pe-
las coordenadas geográficas de 370 04’ 17” a 370 12’ 
45” longitude oeste e 080 29’ 15” a 080 14’ 16” de la-
titude sul. ao final deste trabalho foi traçado um pa-
norama das mineralizações detectadas de ambiência 
metalogenética e verificada a existência de diversas 
áreas prospectáveis. Durante o transcorrer destes 
trabalhos foram determinadas anomalias de ouro, 
chumbo, bário e fósforo, as quais serão dissertadas 
durante o transcorrer deste capitulo.

5.2.1.1 – Ouro

este bem mineral foi detectado quimicamente 
através das análises de sedimentos finos ativos, 
concentrado de bateia e em rochas. no âmbito 
das rochas de um total de 117 amostras analisa-
das para ouro através de absorção atômica, este 
metal foi encontrado em 25 delas correspondendo 
a 21,3% do total com teores que variam de 2 ppm 
a 400 ppm. 

o ouro presente foi detectado tanto em rochas 
frescas, quanto alteradas e que segundo Zanini 
(1980), a existência de mineralizações primárias 
ligadas a rochas traquito sieníticas é bastante ani-
madora, já que este tipo de ambiência está relacio-
nado a importantes jazimentos auríferos, tais como 
Kirkland no escudo canadense. Ridler (1970) e lang 
et al. (1972) mostraram detalhes da importância 
da associação do ouro com sienito e traquitos. em 
síntese o contexto geológico magmatítico analisa-
do aqui, oferece um leque favorável à existência de 
mineralizações auríferas principalmente quando es-
tão sob controles litoestruturais evidenciado pelas 
zonas de cisalhamento transcorrente que cortam a 
área. 
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Com base no exposto as anomalias encontradas 
no complexo magmatogênico do Pré-cambriano, re-
presentados pelos litotipos plutônicos, hipoabissais 
e extrusivos são inéditas e acentua a conotação me-
talogenética da área. este fato é consubstanciado 
pela presença de valores anômalos de ouro, chum-
bo, fósforo e bário. 

a cromita constatada é uma possível indicadora 
de fácies ultramáficos e pode está associada à exis-
tência de um complexo plutônico-vulcânico mais 
diversificado incluindo litologias mais máficas, ultra-
máficas e ácidas.  isto abre um amplo leque na pers-
pectiva de mineralizações de jazimentos metálicos, 
sobressaindo-se as auríferas, sulfetadas (chumbo, 
zinco e cobre) e as de filiação ultramáfica (cromo, ní-
quel e minerais do grupo da platina).   

Convém frisar, que a distribuição de ouro confor-
me constatada por Zanini (1980), em teores de até 
40 vezes superiores aos valores considerados anô-
malos constitui um fator de reconhecida importância 
e permite afirmar que a área deve ser devidamente 
prospectada, porém devem também ser analisadas 
as seguintes ambiências primárias:

• associação direta com sienitos e veios de 
quartzo notadamente quando inseridos em 
zonas de cisalhamento;

• Stockworks em corpos mais ou menos carbo-
náticos; 

• ouro associado com pirita e arsenopirita dis-
seminados em rochas vulcanogênica;

• Possivelmente nas zonas de contato dos tipos 
magmatogênicos félsicos e máficos.

na porção centro-sul da folha, no sítio Manda-
caru há ocorrências de cobre preenchendo fraturas 
associadas a zonas de cisalhamento transcorrente 
que cortam os granitoides da suíte itaporanga. no 
extremo sul da área em amostras de sedimentos de 
corrente foram detectadas anomalias de cobre e ar-
sênio. Possivelmente estas anomalias resultam da 
erosão e transporte destes elementos cortados pela 
rede de drenagem que atravessam tanto as zonas de 
cisalhamento, quanto as rochas granitoides afloran-
tes neste setor. 

as ocorrências de cobre foram detectadas em 
veios de quartzo no Sítio Mandacaru estão associa-
das a rochas granitoides de composição quartzo sie-
nítica com coloração rosa avermelhada. este veios 
estão dispostos ao longo de fraturas nas direções 
400az e 3200az, que coincidem com as principais zo-
nas de cisalhamento que afetam a região. 

Segundo Mayo (1959) as zonas de cisalhamento 
transcorrentes podem funcionar tanto como con-
duto, quanto como uma espécie de “trap” para as 
mineralizações associadas às rochas magmáticas e 
depois reconcentradas em jazimentos em eventos 
tectônicos subsequentes. Com isso pode-se con-

5.2.1.2 – Chumbo

a análise das amostras coletadas evidenciou que 
toda a sequência magmatogênica é anômala em 
chumbo. os teores mais elevados deste metal foram 
detectados em crosta ferruginosa com um máximo 
de 10.000 ppm. em 110 amostras de rochas frescas 
e alteradas submetidas através de análise espectro-
gráfica semiquantitativa, 23 delas acusaram valores 
iguais ou superiores a 700 ppm. o limite adotado foi 
o de Zanini (1980) como limiar e que está bem à cima 
das médias fornecidas por autores como turekian e 
wedepohl (1961), que forneceram como média o va-
lor de 12 ppm. 

neste projeto foi analisados apenas os valores 
hiper-anômalos, pois apesar das rochas frescas tam-
bém apresentaram parâmetros considerados anô-
malos, os valores mais altos foram constatados onde 
a alteração foi mais pronunciada (supergênese, fer-
rugenização e gossan).  

no âmbito do complexo magmatogênico as ano-
malias variam de 1.000 ppm a 8.200 ppm para bário 
e de 1.000 ppm a 10.200 ppm para estrôncio. estes 
valores permitem evidenciar uma concentração e 
em certos casos uma hiperconcentração destes ele-
mentos nas estruturas dos feldspatos alcalinos e pro-
vavelmente também em fosfatos da série crandallita 
goyasita. 

na área estudada foram detectadas também ro-
chas anômalas em fósforo com, teores acima de 1% 
deste elemento. a análise dos estudos realizados por 
Zanini (1980) mostra que o valor máximo observado 
foi de 30.100 ppm correspondendo a 6,9% de P

2o5 

na amostra analisada. os minerais constatados tanto 
em concentrado de bateia, quanto nas rochas foram 
à apatita e a plumbogunita.

Para complementar o quadro metalogenético da 
área objeto deste estudo é interessante mencionar a 
existência de mineralizações de urânio evidenciada 
nos chapéus de ferro, através da contagem radioa-
tiva bastante elevada. nos concentrados de bateia 
também foi encontrado teores baixos de cromo, o 
que permite obsevar a existência de possíveis dife-
renciações ultramáficas na área possibilitando assim 
uma perspectiva metalogenética mais ampla.

 a presença de pirita em concentrado de bateia e 
em algumas amostras de rochas sieníticas pode ser 
função de uma possível associação com ouro ou com 
outros sulfetos, tais como: zinco, cobre e chumbo. a 
cassiterita encontrada em amostras de concentrado 
de bateia pode ser atribuída, a uma possível fonte 
pegmatítica relacionada aos extensos veios de quart-
zo aflorantes em alguns setores da folha Buíque e 
que podem constituir a exposição da denomina zona 
iv (núcleo de quartzo) de pegmatitos heterogêneos.
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de prospecção ao longo da área de exposição, com 
a finalidade de verificar a possível existência de de-
pósitos de fero hematítico economicamente viáveis. 

na formação inajá também ocorre a fácies de 
arenito ferruginoso, que os teores em fe2o3 chegam 
a atingir até 48% e teores de 26 ppm de eu detecta-
do pela  gamaespectometria.

nos sedimentos fanerozoicas destacam-se ainda 
as ocorrências de argila e caulim, os quais afloram 
sob a forma de bolsões intercalados principalmente 
nos arenitos, associados aos sedimentos das forma-
ções inajá, aliança e aos terrenos aluvionares de ida-
de quaternária. 

as ocorrências na Bacia de Jatobá são conhecidas 
desde os anos 60 tendo sido exploradas por cerâmi-
cas sediadas em Recife tais como a BRenanD e a Ma-
Rano S|a. atualmente estes jazimentos encontram-
-se paralisados, porém em virtude do seu potencial 
e a carência no estado de Pernambuco de caulim da 
boa qualidade, torna factível a prospecção destes de-
pósitos. a futura conclusão da obra da ferrovia trans-
nordestina, que ligará o Sertão oeste a Suape (Pe), 
propiciará um aumento da competitividade econô-
mica na possível explotação destas ocorrências.

cluir que a associação destas ocorrências, com as 
anomalias geoquímicas encontradas em sedimento 
de corrente, juntamente com o contexto tectônico 
e geológico permite sugerir a realização de futuros 
trabalhos de prospecção com o objetivo de verificar 
o potencial destas anomalias e ocorrências.

5.2.1 – Ocorrências Minerais no Âmbito das 
Rochas Sedimentares

no âmbito das rochas sedimentares destacam-
-se os arenitos ferruginosos, da fácies ferruginosas 
da formação tacaratu nas regiões dos Sítios estiva, 
olho D’ Água, lagoinha e Baixa do negro, onde, cujo 
teor de fe2o3 vária de 23 a 32% em rocha total. es-
ses arenitos pertencem a uma fácies clasto química 
associados a arenitos médio a grosso por vezes con-
glomerático, sendo constituído por ferro hematítico 
e localmente possuem zonas enriquecidas em man-
ganês com teores em torno de Mn ≥ 10%.

essas ocorrências estão associadas a urânio e tó-
rio e possivelmente constituem mineralizações do 
tipo roll-front. em função da área de abrangência 
desta fácies é necessário aprofundar os trabalhos 
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6 – GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

6.1 - INTRODUÇÃO

nenhum projeto de prospecção geoquímica 
sistemática da CPRM foi executado anteriormente 
nesta área.

a interpretação dos dados obtidos e considera-
dos neste trabalho obedeceu a dois critérios prin-
cipais:

1. ordenamento das informações (dados ana-
líticos) através de um tratamento simples 
(cálculo dos estimadores da população, es-
tatística univariada e multivariada básica);

2. interpretação dos dados tratados sobre uma 
base geológica simplificada com ênfase na li-
tologia e no arcabouço estrutural e relaciona-
da com as ocorrências minerais pertinentes.

todos os dados estão disponibilizados neste re-
latório, de forma a poderem ser retomados e rein-
terpretados mais detalhadamente.

6.2 - METODOLOGIA

a distribuição das estações de amostragem obe-
deceu aos critérios determinados pela metodologia 
de mapeamento geoquímico dos levantamentos ge-
ológicos regionais da CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil para as folhas do corte internacional 100.000 
(aproximadamente 3.000 km2).

foram programadas 179 estações de amostra-
gem onde foram coletadas 196 amostras de sedi-
mentos de corrente, sendo 17 pares de duplicatas 
de campo. nas 179 estações, foram coletados 47 
concentrados de bateia. a distribuição das estações 
obedeceu, no caso presente, um padrão regular de 
forma a abranger a maior quantidade de território 
possível.

6.2.1 - Metodologia de Campo

as amostras de sedimento ativo de corrente fo-
ram coletadas, de forma composta, no canal ativo da 
drenagem, em trechos mais retilíneos, em 5 a 10 por-
ções e num raio máximo de 50 metros.

as amostras de concentrados de bateia foram 
coletadas também de forma composta, porém dife-
rentemente dos sedimentos de corrente, nos trechos 

da drenagem com concentradores naturais (curvas, 
corredeiras, etc.).

em 19 estações, e aleatoriamente distribuídas fo-
ram coletadas duplicatas de campo das amostras de 
sedimento de corrente para teste de variância.

todas as informações de campo das amostras de 
sedimento ativo de corrente e de concentrados de 
bateia foram registrados em formulário próprio (ca-
derneta de campo geoquímica) para posterior arqui-
vamento, junto com os resultados analíticos, na base 
de dados geoquímicos da CPRM no GeoBanK.

6.2.2 -  Metodologia Analítica

nos sedimentos de corrente as amostras foram 
analisadas pelos laboratórios aCMe (72 amostras) e 
SGS GeoSol (124 amostras) e obedeceu ao seguinte 
processo analítico:

 - Secadas a 60°C e peneiradas a 80 mesh;
 - Pulverizadas e digeridas com água régia.
 - analisadas para 47 elementos traços por iCP-

MS e iCP-aeS: al*, as, B*, Ba*, Be*, Bi, Ca*, 
Cd, Ce*, Co, Cr*, Cs*, Cu, fe*, Ga, Ge*, hf*, 
in, K*, la*, li*, Mg*, Mn*, Mo, na*, nb*, 
ni*, P*, Pb, Rb*, S*, Sb, Sc*, Se, Sn*, Sr*, ta*, 
te, th*, ti*, tl, u*, v*, w*, Y*, Zn e Zr*. a 
solubilidade dos elementos assinalados* foi 
limitada pelas espécies minerais presentes 
(geralmente resistatos).

nos concentrados de bateia as amostras foram 
inicialmente secadas e tiveram suas frações magné-
ticas identificadas em um separador fRantZ. o res-
tante do material é passado através de líquido denso 
(bromofórmio) e as alíquotas formadas pelos mine-
rais de densidade abaixo de 2,97 foram descartadas. 
as frações pesadas obtidas seguiram para o estudo 
analítico através de lupa binocular e microscópio. a 
análise mineralógica foi reportada de forma semi-
quantitativa nos seguintes intervalos:

 - < 1%   reportado como 1
 - 1 – 5 %   reportado como 3
 - 5 – 25 %   reportado como 15
 - 25 – 50 %  reportado como 40
 - 50 – 75 %  reportado como 60
 - > 75 %   reportado como 85

as amostras de concentrado de bateia foram ana-
lisadas no laboratório da SGS GeoSol. os valores de 
ouro foram reportados como pintas.
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6.3 - TRATAMENTO DOS DADOS E RESULTADOS 
OBTIDOS

6.3.1 - Sedimentos de Corrente

os dados analíticos de sedimento de corrente 
do projeto Buíque obedeceram a um processo de 
interpretação seqüencial: estudo da variância; cál-
culo dos estimadores estatísticos; estudo do tipo de 
distribuição (histogramas, correlações e análise de 
agrupamentos); análise da distribuição espacial dos 
elementos; cálculo e consistência das anomalias.

o total de 47 elementos foi discriminado inicial-
mente em grupos que levaram em consideração suas 
características geoquímicas, importância metaloge-
nética e grau de detecção acima de 50%.

1. elementos com bom grau de detecção e im-
portância metalogenética direta: 24 (Ba, Be, 
Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, fe, la, Mn, Mo, nb, ni, P, 
Pb, S, Sb, Sn, th, u, v, Y e Zn).

2. elementos formadores de rochas e seus ele-
mentos traços associados e que podem pos-
suir eventualmente importância metalogené-
tica: 13 (al, Ca, Ga, hf, K, li, Mg, na, Rb, Sc, 
Sr, ti e Zr).

3. elementos com média a baixa detecção, po-
rém com importância metalogenética ou as-

sociados à mineralização: 10 (as, B, Cs, Ge, in, 
Se, ta, te, tl e w).

a separação em agrupamentos dessa forma é im-
portante na delimitação de zonas anômalas. alguns 
elementos associados à formação de rochas podem 
ter importância metalogenética em determinados 
ambientes e deste modo foram considerados.

assim foram prioritariamente selecionados para 
interpretação os 21 elementos do 1º item.

6.3.2 - Estudo da Variância

utilizando-se das amostras duplicatas, 17 pares 
de amostras, foi elaborada uma matriz de trabalho 
para o cálculo da variância.

foi adotado o teste t-student ou teste das peque-
nas amostras para estabelecer a confiabilidade dos 
resultados analíticos. De acordo com os resultados 
obtidos (tabela 6.1), a hipótese nula para as popula-
ções originais e réplicas serem iguais foi aceita a um 
nível de significância de 95% para a quase totalidade 
dos elementos.

o teste não foi aceito para 8 elementos: Be, Ge, 
li, Mo, nb, Se, ta e Y. no caso dos elementos Ge, Se 
e ta, a baixa detecção nos elementos os pares de 
amostras inviabilizou o teste para eles. Para os de-
mais elementos rejeitados deve-se ter certa cautela 
na interpretação dos seus dados.

Tabela 6.1 – Variância de t-student para elementos analisados de sedimento de corrente na Folha Buique.

Elementos t0,95<1,67 Hipótese nula Elementos t0,95<1,67 Hipótese nula

Al - % 1,22 ACEITO Na - % 0,18 ACEITO

As - ppm 1,56 ACEITO Nb - ppm 2,00 NÃO

B - ppm 0,11 ACEITO Ni - ppm 0,32 ACEITO

Ba - ppm 1,16 ACEITO P - ppm 1,57 ACEITO

Be - ppm 1,90 NÃO Pb - ppm 0,98 ACEITO

Bi - ppm 0,59 ACEITO Rb - ppm 1,32 ACEITO

Ca - % 1,21 ACEITO S - % 0,47 ACEITO

Cd - ppm 1,46 ACEITO Sb - ppm 0,72 ACEITO

Ce - ppm 1,54 ACEITO Sc - ppm 0,85 ACEITO

Co - ppm 1,41 ACEITO Se - ppm 2,30 NÃO

Cr - ppm 0,92 ACEITO Sn - ppm 0,59 ACEITO

Cs - ppm 1,32 ACEITO Sr - ppm 0,96 ACEITO

Cu - ppm 0,21 ACEITO Ta - ppm - -

Fe - % 0,56 ACEITO Te - ppm 2,86 NÃO

Ga - ppm 0,84 ACEITO Th - ppm 1,19 ACEITO

Ge - ppm 2,58 NÃO Ti - % 0,26 ACEITO

Hf - ppm 0,70 ACEITO Tl - ppm 1,64 ACEITO

In - ppm 0,42 ACEITO U - ppm 1,03 ACEITO

K - % 0,87 ACEITO V - ppm 0,16 ACEITO

La - ppm 1,30 ACEITO W - ppm 0,12 ACEITO

Li - ppm 1,91 NÃO Y - ppm 1,71 NÃO

Mg - % 1,06 ACEITO Zn - ppm 0,49 ACEITO

Mn - ppm 0,70 ACEITO Zr - ppm 0,12 ACEITO

Mo - ppm 1,79 NÃO
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6.3.3 - Sumário dos estimadores

os estimadores dos elementos analisados estão 
disponibilizados na tabela 6.2.

algumas conceituações são necessárias para o 
entendimento da tabela:

• GD – Grau de Detecção – Razão entre o nú-
mero de amostras com valores não qualifica-
dos (sem “ > maior que” e “ < menor que” e o 
total de amostras analisadas. valor dado em 
percentagem;

• limiar – valor acima do qual a amostra é anô-
mala:
 - Pode ser calculado estatisticamente (média 

geométrica dos valores multiplicado pelo 
desvio geométrico ao quadrado, no caso 
de distribuição lognormal).

 - Pode ser calculado também graficamente 
(através do histograma).

 - Pode ser estabelecido por meio de serviços 
de orientação geoquímica em ocorrências 
conhecidas.

Tabela 6.2 - Sumário estatístico dos elementos traços dos sediementos de correntes da Folha Buique.

GD (%) AMPLITUDE MÉDIA ARIT. MÉDIA GEOM. DESVIO ARIT. DESVIO GEOM. LIMIAR (MGxDG2) ANOMALIAS

Al - % 196 - 196 (100%) 0,08 - 4 1,37 1,03 0,93 2,33 5,62 0
As - ppm 24 - 196 (13%) 1 - 6 1,78 0,51 1,25 2,68 3,66 2
B - ppm 11 - 196 (6%) 10 - 32 16,09 4,62 7,76 2,13 20,99 4

Ba - ppm 196 - 196 (100%) 6,5 - 433 119,53 90,80 80,56 2,30 400* 1
Be - ppm 188 - 196 (96%) 0,1 - 3,9 1,08 0,80 0,75 2,35 4* 0
Bi - ppm 190 - 196 (97%) 0,02 - 7,1 0,25 0,14 0,55 2,74 1,02 4
Ca - % 196 - 196 (100%) 0,01 - 5,28 0,53 0,28 0,76 3,31 3,04 5

Cd - ppm 190 - 196 (97%) 0,01 - 0,27 0,06 0,05 0,05 2,05 0,2 5
Ce - ppm 196 - 196 (100%) 4,5 - 1500 98,53 56,79 157,36 2,81 449,41 5
Co - ppm 196 - 196 (100%) 0,4 - 28,5 7,73 5,63 5,47 2,44 33,6 0
Cr - ppm 196 - 196 (100%) 3,3 - 108 27,91 22,32 19,21 2,00 89 4
Cs - ppm 196 - 196 (100%) 0,08 - 11,54 2,18 1,53 1,85 2,53 9,82 3
Cu - ppm 196 - 196 (100%) 2 - 65,9 18,52 15,35 11,96 1,87 50 6

Fe - % 196 - 196 (100%) 0,33 - 6,93 2,05 1,73 1,15 1,84 5,89 1
Ga - ppm 196 - 196 (100%) 0,4 - 38,3 5,39 4,02 4,10 2,33 21,89 1
Ge - ppm 96 - 196 (49%) 0,1 - 5,5 0,24 0,16 0,56 1,90 0,58 3
Hf - ppm 194 - 196 (99%) 0,02 - 2,21 0,25 0,17 0,27 2,42 1 3
In - ppm 103 - 196 (53%) 0,02 - 0,07 0,03 0,03 0,01 1,41 0,06 2

K - % 196 - 196 (100%) 0,01 - 1,44 0,29 0,20 0,23 2,71 1,45 0
La - ppm 196 - 196 (100%) 2,3 - 2354,8 56,75 28,43 174,88 2,87 233,51 5
Li - ppm 196 - 196 (100%) 0,4 - 64 14,01 9,36 11,31 2,86 76,55 0
Mg - % 196 - 196 (100%) 0,01 - 2,57 0,37 0,23 0,35 3,07 2,14 1

Mn - ppm 196 - 196 (100%) 27 - 5332 650,08 428,39 744,57 2,50 2671,81 7
Mo - ppm 196 - 196 (100%) 0,19 - 23,92 3,20 1,75 3,98 2,96 15,38 6

Na - % 190 - 196 (97%) 0,002 - 3,757 0,17 0,06 0,49 3,43 0,70 7
Nb - ppm 196 - 196 (100%) 0,05 - 18,29 2,63 1,60 2,57 3,15 12* 3
Ni - ppm 196 - 196 (100%) 1,5 - 60,1 16,59 12,96 11,41 2,10 50* 3
P - ppm 194 - 196 (99%) 30 - 3390 487,07 356,23 425,70 2,33 1934,07 2

Pb - ppm 196 - 196 (100%) 0,86 - 84,1 10,55 8,76 7,31 1,93 30* 2
Rb - ppm 196 - 196 (100%) 0,7 - 132,2 30,35 19,81 23,54 3,07 186,29 0

S - % 158 - 196 (81%) 0,01 - 0,88 0,10 0,06 0,14 2,66 0,7* 3
Sb - ppm 162 - 196 (83%) 0,02 - 0,52 0,08 0,07 0,06 1,77 0,22 2
Sc - ppm 196 - 196 (100%) 0,2 - 15,5 3,83 2,73 3,03 2,43 16,11 0
Se - ppm 96 - 196 (49%) 0,1 - 10 0,65 0,34 1,13 2,88 2,85 2
Sn - ppm 193 - 196 (99%) 0,3 - 7,2 1,57 1,32 0,91 1,84 4,47 1
Sr - ppm 196 - 196 (100%) 2,5 - 351,8 50,55 33,1 52,09 2,64 230,89 4
Ta - ppm 3 - 196 (2%) 0,05 - 0,06 0,06 0,06 0,01 1,11 0,07 0
Te - ppm 60 - 196 (31%) 0,02 - 0,32 0,09 0,07 0,07 2,18 0,34 0
Th - ppm 196 - 196 (100%) 0,9 - 1116,5 26,63 12,26 83,77 3,13 120,31 3

Ti - % 183 - 196 (94%) 0,001 - 0,86 0,11 0,07 0,11 3,56 0,83 1
Tl - ppm 190 - 196 (97%) 0,02 - 0,78 0,21 0,16 0,14 2,25 0,81 0
U - ppm 196 - 196 (100%) 0,3 - 119,58 3,92 2,49 8,79 2,35 13,80 2
V - ppm 195 - 196 (100%) 3 - 119 28,54 22,27 19,52 2,15 80* 4
W - ppm 107 - 196 (55%) 0,1 - 3,2 0,47 0,35 0,41 2,10 1,56 1
Y - ppm 196 - 196 (100%) 0,79 - 388,56 14,38 8,99 28,59 2,62 61,51 2

Zn - ppm 196 - 196 (100%) 2,7 - 142 36,86 28,61 24,82 2,18 135,90 1
Zr - ppm 196 - 196 (100%) 0,5 - 75,7 6,94 4,98 7,76 2,22 24,50 4

Elementos sombreados: seleção para interpetação metalogenética
GD= Grau de detecção (valores reais/total de amostras analisadas)
(*) Limiar gráfico (BOX-WHISKERS)
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6.3.4 - Tipos de distribuição (Box-Whiskers)

foram elaborados box-plots para 24 elementos 
com perspectiva metalogenética, agrupados por si-
milaridade de amplitude, figura 6.1 (a, b, c e d) .

6.3.5 - Correlações e agrupamentos

Para o cálculo das correlações diretas entre ele-
mentos foram selecionados os 24 principais elemen-
tos: 

Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, fe, la, Mn, Mo, nb, 
ni, P, Pb, S, Sb, Sn, th, u, v, Y e Zn.

na análise do gráfico de correlação (figura 6.2), 
observou-se o seguinte:

1. nove elementos não apresentam correlações 
significativas entre si (Bi, Cd, Be, Mo, nb, S, 
Sb, Sn e Mn);

2. um destacado grupo de elementos terras Ra-
ras (tR) e associados formado por Ce, la, th, 
u, Y e subordinadamente Pb e P;

3. um grupo formado por Co, C, Cu, ni, Zn, v e 
fe;

4. um par de importância metalogenética na 
área formado por Cu e Zn.

5. o Pb apresenta uma correlação apenas regu-
lar com o Zn e uma boa correlação com os tR;

6. o P apresenta uma boa correlação com o Pb 
e Zn e uma correlação apenas regular com os 
tR.

Para a análise de agrupamento foram elaborados 
dois dendrogramas: um com todos os 47elementos 
(figura 6.3a) e outro com os 24 elementos seleciona-
dos anteriormente pela sua importância metaloge-
nética (figura 3b). verifica-se que a grande maioria 
dos elementos deste último dendrograma se agrupa 
na parte superior do dendrograma geral com todas 
as amostras.

na análise do dendrograma específico (figura 
3b), destacam-se duas associações: Co-Cr-ni-Zn-fe 
-(Cu-v) e Ce-la-th-Y-u -(Pb).

Figura 6.1a - Gráfico Box-Whiskers dos elementos 
agrupados por similidade de amplitude para terras raras.

Figura 6.1b - Gráfico Box-Whiskers dos elementos 
agrupados por similidade de amplitude para (Ba, Pb, V, 

Cr, U, Zn).  

Figura 6.1c - Gráfico Box-Whiskers dos elementos 
agrupados por similidade de amplitude para (Co, Mo, Ni, 

Cu, Nb, Sn). 

Figura 6.1d - Gráfico Box-Whiskers dos elementos 
agrupados por similidade de amplitude para (Be, Cd, S, 

Bi, Fe, Sb).
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Figura 6.2 – Gráfico de correlação dos elementos analisados para as amostras de sedimento de corrente da Folha Buique (valores acima de 0,7 foram considerados significativos).
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6.3.6 - Distribuição dos elementos e estabele-
cimento das anomalias

o estabelecimento dos valores limiares nos se-
dimentos de corrente foi baseado, na maioria das 
vezes, numa análise estatística simples: a média 
geométrica multiplicado pelo desvio geométrico ao 
quadrado. a média geométrica representa melhor os 
elementos traços, que normalmente possuem uma 
distribuição lognormal. este tipo de cálculo de limiar 
pode não ser a melhor maneira para determina-
do elemento, porém devido ao elevado número de 
elementos e a exigüidade de tempo de disponibili-
zar as informações torna-o um método adequado as 
circunstâncias. assim o retrabalhamento dos dados, 
para alguns elementos, não deve ser descartado. 
foram elaborados para os 24 elementos prioritaria-
mente selecionados, Box-whiskers (figuras 6.1a, b, c 
e d), para ilustrar a distribuição dos elementos e ve-
rificar a compatibilidade dos limiares calculados com 
a forma de distribuição. os limiares calculados pela 
média geométrica e desvio geométrico se mostra-
ram bem aceitos nos Box-whiskers situados na faixa 
dos outliers.

o estabelecimento das anomalias na tabela dos 
estimadores é importante para aqueles elementos 
considerados potencialmente mineralizantes (aque-
les que possam gerar depósitos minerais) e seus 
elementos associados e farejadores, baseados na ex-
pectativa metalogenética para a área. Para os demais 
elementos o estabelecimento das anomalias é um 
mero exercício estatístico, porém podendo auxiliar 
no estudo dos processos mineralizantes em um es-
tudo mais aprofundado. Para a análise final das ano-
malias considerou-se os 24 elementos previamente 
considerados.

6.4 - CONCENTRADOS DE BATEIA

tendo em vista o adensamento diferenciado e 
menor dos concentrados em relação aos sedimentos 
de corrente os destaques mineralógicos foram plo-
tados individualmente sem formar zonas de concen-
tração.

além da mineralogia normal de minerais acessó-
rios de rochas foram identificados alguns minerais 
minério e associados como: cassiterita (7); cromita 
(2); olivina (1); malaquita (9); barita (7); pirita (12) e 
diversas estações com monazita e xenotímio.

6.5 - MAPA GEOQUÍMICO

o mapa geoquímico é conseqüência da compa-
tibilização dos dados geoquímicos e mineralógicos 
com a base geológica e a perspectiva metalogenética 
da área. na sua elaboração foram consideradas so-
bre uma base geológica simplificada, as anomalias 
geoquímicas dos sedimentos de corrente e os desta-
ques mineralógicos da fração pesada dos concentra-
dos de bateia.

tendo em vista o adensamento da amostragem 
de sedimentos de corrente e concentrados de ba-
teia associado ao padrão de drenagem da área que 
na parte sedimentar é bastante dispersa e rarefeita 
não foram constituídas zonas anômalas nem zonas 
de destaques mineralógicos. todas as anomalias e 
destaques mineralógicos foram considerados indivi-
dualmente.

a geologia da folha Buíque pode ser subdividida 
em três domínios geológico-geofísicos importantes. 
o primeiro localizado a sul-sudeste da folha é domi-
nado por rochas supracrustais paraderivadas conten-
do metagranitoides que se destacam por uma tona-
lidade RGB, em imagem aerogamaespectrometria 
ternária, esbranquiçada que indica enriquecimento 
nos três radioelementos, sendo o tório o que apre-
senta maiores teores. as supracrustais acham-se so-

Figura 6.3a – Dendrograma Geral de ligação simples com 
o índice de Pearson, para 47 variáveis.

Figura 6.3b – Dendrograma Específico de ligação simples 
com o índice de Pearson, para 24 variáveis.
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brepostas a ortognaisses dioríticos e graníticos intru-
didos por rochas máficas/ultramáficas e por diques/
corpos graníticos neoproterozoicos. as rochas deste 
domínio apresentam trend predominante e-w e ar-
rastos ne-Sw associados a zonas de cisalhamento. 
faz contato tectônico, principalmente marcado pela 
Zona de Cisalhamento itaíba, com o Domínio 2, onde 
há um predomínio de ortognaisses graníticos e grani-
tos neoproterozoicos, também com enriquecimento 
em K, u e th, com predominância do K e associação 
anômala magnética. o terceiro é representado por 
parte da Bacia de Jatobá implantada sobre as rochas 
do Domínio 2 na porção noroeste da folha.

foram identificadas na região ocorrências de ga-
lena, sulfetos de cobre e barita em veios de quartzo 
no Domínio 2 e minérios de ferro e manganês na ba-
cia sedimentar.

as anomalias de terras Raras (Ce, la, Y), u, th e 
subordinadamente P e Pb estão distribuídas prefe-
rencialmente nas drenagens que atravessam os gra-
nitoides Caetés. na maioria destas drenagens ocorre 
também a presença expressiva de monazita e xenotí-
mio nos concentrados de bateia.

anomalias de Bi, Mo, nb nos sedimentos de cor-
rente e a presença de cassiterita na bateia em drena-
gens contíguas se distribuem numa área de predomi-
nância de pegmatitos. Sobre o Complexo Cachoeira 
Grande com a Suíte Pau ferrinho ocorrem anomalias 
de Cr, ni e subordinadamente Cu e Co.

De grande importância na área é a presença de 
malaquita em diversas drenagens sobre o embasa-
mento cristalino e nas drenagens que cortam os sedi-
mentos da bacia do Jatobá. isto implica na presença 
de mineralizações secundárias de Cu.

foram elaborados cartogramas de cinco dos 
principais elementos analisados na folha na escala 
1:500.000 (Cu, Pb, Zn, ni, e Ce) . os dados de cada 
elemento são mostrados no formato de isovalores, 
muito embora os dados de sedimento de corrente 
sejam variáveis discretas e neste caso a representa-
ção tem a característica de superfície de tendência. 
Sobre esta superfície os mesmos dados de cada esta-
ção são plotados no formato de “classed post”, com 
os mesmos intervalos da superfície de tendência. a 
comparação dos dois tipos de representação auxilia 
no estudo da distribuição do elemento na área.

Sobre uma base geológica simplificada estão plo-
tadas:

1. Quarenta (40) amostras anômalas de 22 ele-
mentos (Ba, Bi, Cd, Ce, Cr, Cu, fe, la, Mn, Mo, 
nb, ni, P, Pb, S, Sb, Sn, th, u, v, Y e Zn);

2. trinta e quatro (34) destaques anômalos 
de nove minerais: css - cassiterita (5), sch - 
scheelita (1), mnz - monazita (30), xnt – xe-
notímio (30), py - pirita (12), bar - barita (7), 
mlq – malaquita (9), cro – cromita (2), oli – 
olivina (1).
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Para a descrição das características geofísicas das 
unidades estratigráficas foram empregados os parâ-
metros calculados para os dados aerogeofísicos da 
folha Buique apresentados nas tabelas 7.1 e 7.2. a 
tabela 7.1 apresenta a estatística de dados aeroge-
ofísicos da região com afloramento de rochas crista-
linas. a tabela 7.2 exibe a estatística de dados ae-
rogeosfísicos da região com afloramento de rochas 
sedimentares da Bacia de Jatobá. 

a correlação dos dados magnetométricos com 
os dados geológicos foi efetuada com o emprego 
interativo de temas processados a partir da inten-
sidade total anômala, tais como, derivadas, compo-
nentes residuais e regionais e redução ao polo do 
Projeto aerogeofísico Pernambuco-Paraíba (laSa & 
PRoSPeCtoRS, 2010). Para os dados gamaespectro-
métricos foram usados os canais individuais de K, 
eth e eu além da composição ternária (RGB) dos 
três radioelementos do Projeto aerogeofísico Per-
nambuco-Paraíba (laSa & PRoSPeCtoRS, 2010).

as rochas cristalinas da folha Buique apresentam 
enriquecimento nos radioelementos K, eth e eu, 
com valores médios superiores aos da crosta da ter-
ra (tabela 7.1). os teores altos de K, eth e eu estão 
associados com afloramentos dos granitoides das su-
ítes intrusivas Caetés (nP2g1cae) e Buique (nP3g3b) 
além do Pluton itaiba (nP3g2it54). 

as rochas sedimentares apresentam empobreci-
mentos nos três radioelementos (tabela 7.2), com 
exceção para os arenitos da fácies ferruginosas da 
formação tacaratu (SDt) que estão anomalamente 
enriquecidos em até 12 ppm de eu. 

Gradientes magnéticos acima da média (~0,1 
nt/m) ocorrem principalmente em alinhamentos 

associados com estruturas tectônicas, nos granitoi-
des da Suíte Buique (nP3g3b), no Pluton itaiba (nP-
3g2it54) e em rochas da Suite Máfica Pau ferrinho 
(PP23dpf).

7.1 - ALINhAMENTOS MAGNéTICOS

nos dados magnetométricos foram interpretados 
alinhamentos alongados e sinuosos (figuras 7.1 e 
7.2), cuja correlação geológica mais adequada é com 
estruturas dúcteis, tais como, zonas de cisalhamento 
e corpos magnéticos alongados (granitos, anfiboli-
tos, metamáficas, etc) pré-cambrianos. a interpre-
tação dos alinhamentos nas figuras 7.1 e 7.2 iden-
tificou três direções principais para os alinhamentos 
sinuosos: ne-Sw, e-w e nw-Se.

7.1.1 - Alinhamentos Magnéticos NE-SW: são 
sinuosos com comprimentos variando entre 1,0 e 
15,0 km. ocorrem em todas as regiões da folha e 
estão correlacionados com a foliação tectônica, com 
zonas de cisalhamentos e contatos entre unidades 
geológicas. também estão correlacionados com cor-
pos geológicos magnéticos alongados, como é caso 
das rochas da Suite Máfica Pau ferrinho (PP23dpf). 
uma das estruturas bem marcadas pelos alinhamen-
tos nesta direção é a Zona de Cisalhamento itaiba. na 
área de cobertura sedimentar da Bacia Jatobá estes 
alinhamentos marcam muito bem a trama tectônica 
do embasamento cristalino subjacente.

7.1.2 - Alinhamentos Magnéticos E-W: são si-
nuosos e predominam na porção sul da folha onde 

7 — INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
AEROGEOFíSICOS

Tabela 7.1 – Parâmetros dos radioelementos K, eTh e eU 
e do gradiente magnético das rochas cristalinas da Folha 
Buique. Os teores médios da crosta estão informados em 
Dickson & Scott (1997). Os teores altos foram definidos 
pela média mais um desvio padrão.

Radio-elemento Baixo Médio Alto Máximo
Crosta 

(média)

K (%) <2,46 3,56 
σ=1,1 >4,66 6,7 2,35

eTh (ppm) <7,8 20,0 
σ=12,2 >32,2 162,0 12,0

eU (ppm) <1,07 2,16 
σ=1,09 >3,25 9,7 3,0

Gradiente Magnético 
(nT/m) <0,035 0,091 

σ=0,085 >0,091 2,90

Figura 7.2 – 1ª derivada vertical do campo magnético to-
tal com sobreposição da interpretação dos alinhamentos 
magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento ou fo-
liação tectônica; traço descontínuo: zona de deformação 
frágil (ou dúctil-frágil). Imagem sombreada: Inclinação = 
350Az, declinação = 3150Az.

Radio-elemento Baixo Médio Alto Máximo
Crosta 

(média)

K (%) <0,16 0,16 
σ=0,42 >0,58 5,3 2,35

eTh (ppm) <4,25 4,25 
σ=2,6 >6,98 38,9 12,0

eU (ppm) <1,0 1,0 
σ=0,91 >1,26 12,0 3,0
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estão correlacionados com foliações tectônicas e em-
purrões que bordejam as rochas do Complexo Rio una 
(nP12ru) e da Suite intrusiva Caetés (nP2g1cae). eles 
vergam para Sw nas proximidades dos alinhamentos 
associados com a Zona de Cisalhamento itaiba.

7.1.3 - Alinhamentos Magnéticos NW-SE: ocor-
rem no leste da folha e possuem forma semicircular 
marcando muito bem os contatos entre as unida-
des do Complexo vila amaro (MP3va), ortognaisse 
Cachoeira Grande (PPgcg), Suite intrusiva Caetés 
(nP2g1cae) e do Complexo Rio una (nP12ru). estes 
alinhamentos contornam um domínio magnético 
com forma circular que não possui uma correlação 
geológica evidente.

a interpretação dos alinhamentos nas figuras 7.1 
e 7.2 também identificaram duas direções de ali-
nhamentos retilíneos (wnw-eSSe e nne-SSw) que 
truncam os alinhamentos com direção ne-Sw. estas 
duas direções correspondem a zonas de deformação 
dúctil-frágil associadas com eventos tectônicos fane-
rozoicos. esta hipótese é confirmada pelo fato destes 
alinhamentos e as estruturas associadas afetarem as 
rochas da formação tacaratu do Siluriano-Devonia-
no. os alinhamentos estão marcados na topografia 
por espigões de arenitos recristalizados pelo proces-
so de deformação que gerou as estruturas.

7.2 - CARACTERíSTCAS GEOFíSICAS DAS UNI-
DADES GEOLÓGICAS

Ortognaisse Cachoeira Grande (PPgcg): os mig-
matitos desta unidade apresentam valores baixos de 
K (<3,0%), eth (<12,0 ppm) e eu (<2,0 ppm), possivel-
mente por causa das características máficas originais 
das rochas. aparentemente, o evento de migmati-
zação que afetou essas rochas em metamorfismo, 
posterior à sua formação, ocorreu apenas por aque-
cimento e fusão, sem injeções externas significativas 
de magmas ácidos contendo radioelementos. apesar 
de sua composição máfica, apresenta gradiente mag-
nético baixo. o metamorfismo talvez tenha favore-
cido a desestabilização de minerais magnéticos que 
poderiam estar presentes na rocha original.

Ortognaisse Mucunã (PP2gm): a sobreposição 
de sedimentos aluviais do Rio ipanema nesta uni-
dade impede a visualização de suas características 
gamaespectrométricas. o gradiente magnético baixo 
(<0,07 nt/m ) indica a ausência ou pouco minerais 
magnéticos em sua composição.

Suite Máfica Pau Ferrinho (PP23gpf): são rochas 
empobrecidas em radioelementos e não apresen-

tam assinaturas gamaespectrométricas expressivas 
que os distingam dos ortognaisses Cachoeira Grande 
(PPgcg) nos quais estão intrudidas. Contudo, se des-
tacam como anomalias magnéticas estreitas e alon-
gadas preferencialmente na direção ene-wSw (figu-
ras 7.1 e 7.2). alguns corpos alinhados nas direções 
ne-Sw e nw-Se possivelmente foram reorientados 
pelo esforço tectônico das zonas de cisalhamentos 
nos contatos dos ortognaisses Cachoeira Grande 
(PPgcg) com as unidades adjacentes. as anomalias 
apresentam comprimentos de onda em torno de 1,5 
km, amplitudes médias de 100 nt e gradientes máxi-
mos de 0,37 nt/m.

Complexo Vila Amaro (MP3va): são rochas leve-
mente enriquecidas em eth (até 30,0 ppm) com te-
ores baixos de K (<3,0%) e eu (<2,0 ppm). esta com-
binação produz tonalidades esverdeadas na imagem 
de composição ternária (figura 7.3) e sugere que 
processos de migmatização não introduziram quan-
tidades expressivas de K. os corpos máficos inter-
calados nesta unidade não apresentam assinaturas 
gamaespectrométricas distintivas. nos dados mag-
netométricos a rocha dominante possui baixos gra-
dientes magnéticos. Contudo, os corpos máficos in-
tercalados se destacam como anomalias magnéticas 
estreitas e alongadas preferencialmente na direção 
nw-ne, vergando para n-S de acordo com a rotação 
da foliação tectônica (figuras 7.1 e 7.2). as anomalias 
apresentam comprimentos de onda em torno de 1,0 
km, amplitudes de até 300 nt e gradientes máximos 
de 0,5 nt/m.

Complexo Belém do São Francisco (NP1bf): nos 
dados gamaespectrométricos estas rochas apresen-
tam leve enriquecimento em K (até 5,0 %) e empo-
brecimento em eth e eu. esta combinação produz to-
nalidades avermelhadas na imagem de composição 
ternária (figura 7.3). os gradientes magnéticos são 
baixos (<0,09 nt/m), porém aumentam de intensida-
de nas regiões afetadas pela zona de cisalhamento 
itaíba. a unidade apresenta alinhamentos magnéti-
cos com direção ne-Sw (figuras 7.1 e 7.2) associados 
com zonas de cisalhamentos e a foliação tectônica.

Metagranitoides Indiscriminados (NP1gi): não foi 
possível discriminar as características aerogeofísicas 
destas rochas.

Complexo Rio Una (NP12ru): esta unidade apre-
senta dois padrões gamaespectrométricos distintos. 
o padrão mais dominante possui leve enriquecimen-
to de eth (até 25,0 ppm) e empobrecimento em eu 
(<2,0 ppm) e K (<2,5%). Possivelmente representa 
afloramentos de metassedimentos bem preserva-
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dos. o enriquecimento de eth está associado com 
fácies de composição originalmente mais arenosas, 
com presença de minerais ricos em th resistentes a 
erosão, como zircão e monazita. o padrão menos do-
minante possui um leve enriquecimento de K (4,5%) 
e corresponde às regiões onde ocorreram processos 
de migmatização. os gradientes magnéticos são ge-
ralmente baixos (<0,02 nt/m), perturbados apenas 
onde ocorrem intercalações de corpos de rochas má-
ficas (>0,2 nt/m).

Suite Intrusiva Caetés (NP2g1cae): são rochas en-
riquecidas em K (média de 5,0%), eth (até 70 ppm) e 
eu (até 6,0 ppm). Por causa desta combinação apre-
sentam tons esbranquiçados na imagem da compo-
sição ternária (figura 7.3). este padrão não é típico 
em rochas com geoquímica peraluminosa. Porém, os 
valores altos de eu e eth podem indicar a preser-
vação das partes superiores da câmara magmática 
onde estes radioelementos costumam se concentrar, 
algumas vezes em greisens. os teores altos de K po-
dem indicar hidrotermalismo potássico. esta condi-
ção pode ter sido favorecida pelas zonas de cisalha-
mento que balizam os corpos, servindo de conduto 
para fluidos enriquecidos em K. os limites dos corpos 
são quase sempre marcados por alinhamentos mag-
néticos formados por anomalias com comprimentos 
de onda em torno de 1,3 km e amplitudes médias de 
120 nt. o gradiente magnético das anomalias varia 
entre 0,1 e 0,3 nt/m. no interior, os corpos apresen-
tam gradientes magnéticos baixos (<0,02 nt/m).

Pluton Itaiba (NP3g2it54): apresenta enriqueci-
mento em K (média de 5,0 %) e eth (média de 25,0 
ppm). os teores de eu são geralmente inferiores a 
3,0 ppm. as regiões do pluton com enriquecimento 
nos três radioelementos apresentam tons esbran-
quiçados na imagem da composição ternária (figura 
7.3). nas proximidades da Zona de Cisalhamento itai-
ba ocorre empobrecimento em eth e eu. no sudeste 
da folha, destaca-se outra fácies gamaespectrométri-
ca com empobrecimento em eth e eu em relação a 
fácies dominante descrita acima. esta variação pode 
está associada com afloramento de rochas com ál-
cali-feldspatos dominantes em sua composição. as 
assinaturas magnéticas, com anomalias de pequeno 
comprimento onda (1,0 km) e amplitude médias de 
100 nt, indicam uma forte influência de alinhamen-
tos nas direções ne-Sw e nne-SSw (figuras 7.1 e 
7.2). a primeira associada com deformação dúctil e 
a segunda com deformação dúctil-frágil. a ausência 
de diques de rochas magnéticas sugere que os mi-
nerais magnéticos concentrados ao longo dos alinha-
mentos tiveram origem na percolação de fluidos por 
meio das estruturas.

Batólito Caruaru - Arcoverde (NP3g2it37): a assi-
natura gamaespectrométrica deste batólito na folha 
Buique está fortemente influenciado pela presença 
de coberturas recentes e solos lateritizados que pro-
duzem na composição ternária (figura 7.3) feições 
pintalgadas de vermelho, verde e azul, com variações 
de K (0,3 a 3,0%), de eth (3,0 a 10,0 ppm) e eu (0,5 a 
2,5 ppm). as assinaturas magnéticas, com anomalias 
de pequeno comprimento onda (1,2 km) e amplitude 
médias de 50 nt, indicam uma forte influência de ali-
nhamentos associados com zonas de cisalhamentos 
na direção ene-wSw que convergem para o linea-
mento Pernambuco.

Suite Intrusiva Buique (NP3g3b): a fácies gamaes-
pectrométrica dominante desta suíte apresenta enri-
quecimento em K (até 5,0%), eth (até 35,0 ppm) e eu 
(até 4,0 ppm). Por causa desta combinação apresen-
ta tons esbranquiçados na imagem da composição 
ternária (figura 7.3), o que dificulta sua separação 
em relação às rochas do Pluton itaiba (nP3g2it54). as 
assinaturas magnéticas, com anomalias de pequeno 
comprimento de onda (1,0 km) e amplitude médias 
de 100 nt, indicam uma forte influência de alinha-
mentos nas direções eSe-w nw, com interferência e 
rotações para ne-Sw (figuras 7.1 e 7.2).

Suite Intrusiva Ouro Branco (NP3g3o): na peque-
na área de exposição desta suíte observa-se o enri-
quecimento de K (até 5,0%), eth (até 32,0 ppm) e eu 
(até 2,8 ppm), porém, em quantidades menores do 
que a Suite intrusiva Caetés (nP2g1cae). a área de 
afloramento do corpo coincide com uma anomalia 
magnética com gradientes altos (0,3 nt/m).

Diques de Diabásio Rio Cordeiro (edrc): não apre-
sentam assinaturas nos dados de gamaespectrome-
tria. nos dados magnetométricos estão associados 
com anomalias magnéticas lineares com compri-
mento de onda de 1,5 km, amplitude média de 400 
nt e gradiente magnético alto (1,5 nt/m) que ocor-
rem no extremo sudeste da folha (figuras 7.1 e 7.2).

Formação Tacaratu (SDt): nesta formação são 
observados dois padrões gamaespectrométricos. 
um deles, que corresponde aos seus afloramentos 
típicos, apresenta para o contexto das rochas se-
dimentares (tabela 7.2) teores muito baixos de K 
(<0,1%) e médios de eth (6,0 ppm) e eu (1,0 ppm). 
o outro, que corresponde a arenitos ferruginosos, 
apresenta baixo teores de K (<1,0%), com enrique-
cimento eth (até 15,00 ppm) e um enriquecimen-
to significativo de eu (até 12,0 ppm). neste último 
caso, o enriquecimento de eu, possivelmente está 
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relacionado com processo de oxirredução que pro-
piciaram a deposição de ferro hematítico nos inters-
tícios dos arenitos.

Formação Inajá (Di): apresenta empobrecimento 
de K (<0,5%) e leve enriquecimento de eth (até 8,0 
ppm) e eu (até 4,5 ppm). este padrão radiométrico 
é normal em formações compostas por rochas pe-
líticas por causa da capacidade do th e do u serem 
retidos em minerais argilosos.

Coberturas Arenosas (NQc): são muito empo-
brecidas em K (<0,1%), eth (<3,0 ppm) e eu (<0,1 
ppm). este padrão indica a dominância de minerais 
de quartzo na composição dos sedimentos.

Depósitos Aluvionares (Q2a): as aluviões do Rio 
ipanema são distinguidas nos dados gamaespectro-
métricos por dois padrões que refletem a composi-
ção das rochas atravessadas pelo rio. em um deles, 
os sedimentos são enriquecidos em eth (até 30,0 

Figura 7.1 - Campo magnético total interpolado pelo método bigrid, em uma malha quadrada de 125 m, com 
sobreposição da interpretação dos alinhamentos magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento ou foliação 

tectônica; traço descontínuo: zona de deformação frágil (ou dúctil-frágil). Imagem sombreada: Inclinação = 350Az, 
declinação = 3150Az.
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ppm), empobrecidos em eu (<1,5 ppm) e com teo-
res médios de K (3,5%), refletindo a composição das 
rochas do Complexo Rio una (nP12ru). no outro, os 
sedimentos são enriquecidos em eth (até 40,0 ppm) 

por causa forte enriquecimento deste radioelemento 
ao longo das estruturas de empurrões que afetam as 
rochas da Suite intrusiva Caetés (nP2g1cae) no sul 
da folha.

Figura 7.2 – 1ª derivada vertical do campo magnético total com sobreposição da interpretação dos alinhamentos 
magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento ou foliação tectônica; traço descontínuo: zona de deformação frágil 

(ou dúctil-frágil). Imagem sombreada: Inclinação = 350Az, declinação = 3150Az.
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Figura 7.3 - Imagem da composição RGB radiométrica ternária K-eTh-eU (RGB), com sobreposição da interpretação 
dos domínios magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento ou foliação tectônica; traço descontínuo: zona de 

deformação frágil (ou dúctil-frágil).
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a folha Buique situa-se na porção SSe do estado 
de Pernambuco e abrange parte do estado de 
alagoas. Geotectonicamente está inserida na Sub-
Província Meridional da Província Borborema (porção 
que abrange o terreno Pernambuco-alagoas). na 
porção nw da folha ocorre parte da Bacia de Jatobá, 
depositada sobre o embasamento da Provincia da 
Borborema durante a evolução do rifte Recôncavo-
tucano-Jatobá. 

na área mapeada, o embasamento cristalino con-
tem os litotipos paleoproterozóicos do ortognaisse 
Cachoeira Grande, ortognaisse Mucunã, e a Suíte 
Máfica Pau ferrinho intrusiva nestas unidades. o 
Complexo vila amaro, dominantemente ortoderiva-
do, com porções potassificadas, com base em suas 
idades modelo Sm-nd foi posicionado no Mesopro-
terozoico. as unidades neoproterozoicas estão distri-
buídas do toniano ao ediacarano e são constituídas 
por complexos dominantemente paraderivados (Rio 
una), ortoderivado (Belém do São francisco), meta-
granitoides e corpos graníticos de naturezas diversas. 
Diques de diabásio e pegmatitos foram correlaciona-
dos ao Cambriano.

evidências de regimes extensionais do paleopro-
terozoico associados à ruptura do supercontinen-
te atlântica (tafrogênese paleoproterozoica) foram 
reconhecidas somente nos conjuntos litológicos do 
ortognaisse Cachoeira Grande e Mucunã com a in-
trusão de corpos máficos e ultramáficos da Suíte Pau 
ferrinho. 

as anomalias geoquímicas significativas encontra-
das na folha Buique são coerentes com as associa-
ções litológicas e feições estruturais reveladas pelo 
levantamento geológico executado dentro deste 
projeto. no entanto, recomenda-se trabalhos com-
plementares de semi-detalhe, com adensamento de 
amostragem de sedimento de corrente e concentra-
do de bateia, além de análise química de solo, sobre-
tudo na porção noroeste da folha onde foi delimitada 
a área anômala de  ni±Cr±ti±v±fe. um estudo deste 
porte permitirá uma melhor compreensão do signi-
ficado geológico destas anomalias, bem como uma 
avaliação da potencialidade econômica das mesmas.

no que diz respeito aos minerais pesados merece 
destaque a presença de cassiterita na região centro-
-sul da folha coincidindo com a área aflorante de 
grandes corpos graníticos e diques pegmatíticos.

na Bacia de Jatobá os trabalhos de campo per-
mitiram identificar que a formação tacaratu está 

representada pelas fácies fl, fsm, Sp, St, Sl, Gmm, 
Gcm e Gp, não mapeáveis. a única unidade da for-
mação tacaratu passível de ser mapeada na escala 
do projeto é composta por um arenito ferruginoso, 
denominada de uma fácies clasto química (SDtf) que 
possui teores de fe2o3 (rocha total) nos arenitos fer-
ruginosos, variando de 23% a 36%. os dados obtidos 
indicam que os sedimentos da formação tacaratu fo-
ram depositados por um sistema fluvial entrelaçado 
formado por depósitos de barras arenosas de meio 
de canal, formas de leito arenosa, raramente barras 
cascalhosas e depósitos de fluxo de gravidade além 
de depósitos externos ao canal principal.

a formação inajá está constituída por três asso-
ciações de fácies e que foram denominadas infor-
malmente de i, ii e iii. além das associações também 
ocorrem identificadas pela geofísica e plas caracte-
rísticas litológicas, identificadas como arenito arco-
seano e arenito quartzoso fosfático, este associado a 
urânio com teores em rocha total de 1,23% de P2o5 e 
158,91 ppm de urânio. as distinções litológicas cor-
roboram com a afirmação de villaça & Surcan (1965) 
que subdividiu esta unidade estratigráfica em cinco 
membros, retificando assim os trabalhos recentes na 
formação inajá que a classifica como indivisa.

a sedimentação da formação inajá é característi-
ca de um ambiente de sedimentação marinho raso. 
Para obter uma melhor caracterização dos sistemas 
deposicionais das formações tacaratu e inajá suge-
re-se uma análise estratigráfica mais detalhada, com 
análises micropaleontológicas que permitirá assim 
individualizar sequências deposicionais, as possíveis 
discordâncias e a relação do arenito ferruginoso no 
processo de sedimentação da bacia. 

a formação aliança é individualizada na área 
através da análise micropaleontológica baseada em 
ostracóides, uma vez que a mesma possui caracterís-
ticas semelhantes com a formação Candeias. a for-
mação Sergi aflora em uma porção restrita da folha, 
assim é recomendável um mapeamento detalhado 
na área aflorante dessa formação dada à importância 
da formação Sergi como reservatório de petróleo e 
consequentemente de água. 

foram individualizados três compartimentos es-
truturais, dois essencialmente dúcteis de idade bra-
siliana, caracterizados por retrocavalgamentos, sen-
do um para norte e outro para sul, delimitados pela 
zona de cisalhamento de itaíba. nesses retrocavalga-
mentos foram reconhecidas três fases de deforma-
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ção progressiva de vergências opostas e contempo-
râneas: D1, D2 e D3.

a evolução tectônica da folha Buique envolve a 
consolidação riaciana (~ 2.0 Ga), magmatismo máfi-
co/ultramáfico (~1.8Ga), o evento Cariris velhos (~ 
1.0 Ga), a orogênese Brasiliana (~0.6 Ga) e a defor-
mação tectônica pós-brasiliana. está última é pre-
dominantemente de origem rúptil que está relacio-
nada à reativação em regime extensional de falhas 
pré-existentes, que formaram estruturas tipo horsts 
e grabens, onde foram depositados os sedimentos 
da Bacia de Jatobá. 

a evolução tectono-estratigráfica das bacias rif-
te, são estudadas por diversos autores, que criaram 
modelos para melhor explicar a evolução do rifte. na 
Bacia de Jatobá não há muitos estudos para a adap-
tação desses modelos; porém na Bacia do Recônca-
vo segundo a bibliografia, o modelo que melhor se 
adapta para a evolução do rifte e que este trabalho 
também usou como base é o de lambiase (1990), 
com isso é importante a elaboração de um estudo 
detalhado, em termos de estratigrafia de sequências, 
para assim interpretar a evolução da Bacia de Jatobá.

o contexto metalogenético da folha Buíque é 
bastante complexo e diversificado, a presença de 
anomalias de ouro, chumbo, cromo e ferro hematí-
tico abre um horizonte amplo mostrando a necessi-
dade da realização de trabalhos prospectivos nesta 
porção do terreno Pernambuco-alagoas.

os destaques mineralógicos de malaquita ocor-
rem na parte leste da folha e sobre a bacia sedimen-

tar. a malaquita é um mineral secundário de cobre 
(carbonato hidratado) e nas drenagens da bacia ou 
do embasamento não foi identificada a presença de 
mineral primário de cobre (sulfeto ou óxido). isto su-
gere que sua fonte se encontra bastante alterada ou 
sua presença se deve a precipitação a partir de água 
meteórica. não é conhecida a presença de minerali-
zação de cobre em sedimentos da bacia sedimentar 
ou cortando esta. na parte do embasamento repete-
-se o fato de malaquita sem ter sido encontrado mi-
nério primário de cobre.

no extremo nordeste da área ocorre uma mine-
ralização de chumbo (plumbogumita) associada a 
ouro e fósforo em magmatitos ácidos a intermedi-
ários com fácies vulcânicas (traquitos, dioritos, tu-
fos cineríticos), Zanini (1980). neste prospecto foi 
identificada a presença de pegmatitos com albita e 
gossans e, em concentrados de bateia de detalhe, a 
presença de cromita, columbita e cassiterita. neste 
levantamento foi identificada, numa drenagem de 
bacia ampla, a presença de olivina com cromita foi 
constatada. Como recomendação especial sugere-se 
que esta área é um prospecto potencial para detalhe, 
ampliando aquele prospecto histórico e atualizando 
suas informações com novas metodologias hoje dis-
poníveis.

a folha Buique é rica em recursos naturais que 
precisam ser bem conservados, uma vez que esta de-
tém as áreas como o vale do Catimbau.
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