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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento 
indispensável para o planejamento e a implementação das políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, e simultaneamen-
te é fonte de dados imprescindível para o conhecimento e gestão do meio físico.

É com esta premissa que o Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem a grata sa-
tisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor 
mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo Projeto Rio Capibaribe.

 Este projeto está vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, e à Ação Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas 
Fronteiras, que tem viabilizado a realização de estudos em todas as regiões do 
país, com objetivo de proporcionar o incremento do conhecimento geológico do 
território brasileiro em áreas potenciais para novas descobertas minerais.

Executado pela Superintendência Regional de Recife, o projeto apresenta a 
compilação, integração e mapeamento geológico de uma área situada a Leste do 
Estado de Pernambuco, entre as coordenadas 07o30’ e 08o30’ e 35o00’ e 36o00’, 
e abrange quatro folhas cartográficas, na escala de 1:100.000: Surubim (SB.25.Y-
C-IV), Limoeiro (SB.25-Y-C-V), Caruaru (SC.25-V-A-I) e Vitória de Santo Antão 
(SC.25-V-A-II). Inserida na região centro-sul da Província Borborema, a área 
abrange parte da Zona Transversal (principalmente o Terreno Rio Capibaribe e 
parte do Terreno Alto Moxotó), e do Domínio Externo (Terreno Pernambuco-
Alagoas). Contém informações geológicas, geotectônicas, geoquímicas, geofísi-
cas e de recursos minerais, obtidas durante as etapas de escritório, campo e 
laboratoriais, a partir do levantamento bibliográfico, interpretação de sensores 
remotos, análise, integração e interpretação de todos dados geológicos, culmi-
nando com a caracterização das unidades litoestratigráficas e entendimento da 
evolução geotectônica da área, bem como informações sobre ocorrências mine-
rais não metálicas (areia, argila, brita, mármore, material de empréstimo, parale-
lo/pedra de talhe, rocha ornamental e quartzo) e metálicas (Ni, Cu, Fe e Fe-Ti-V). 

Os dados levantados no projeto são sintetizados neste relatório, e integra-
dos em um conjunto de mapas e bases de dados disponíveis para download no 
banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, o GeoSGB 
(http://geosgb.cprm.gov.br).

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM dá con-
tinuidade à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do 
país, através dos levantamentos geológicos básicos, geoquímicose geofísicos, e 
da avaliação integrada das informações, fundamental para o desenvolvimento 
regional e importante subsídio à formulação de políticas públicas e de apoio à 
tomada de decisão de investimentos.



RESUMO

Este relatório descreve os resultados de integração geológica na escala 
1:250.000 e de levantamento geoquímico regional de sedimentos de corrente e 
concentrado de bateia nas folhas: Surubim (SB.25-Y-C-IV), Limoeiro (SB.25-Y-C-V), 
Caruaru (SC.25-V-A-I) e Vitória de Santo Antão (SC.25-V-A-II). Essas folhas localizam-
-se na região leste do Estado de Pernambuco, numa área de 12.000 km2, limitada
pelos paralelos 70 30´ e 80 30´S e pelos meridianos 350 e 360 W.Gr. Este trabalho é
parte integrante do que se convencionou chamar de “ Projetos Novas Fronteiras”,
escolhido por conter mineralizações de Ni do tipo “PGE” que necessitam de uma
melhor compreensão, e no caso, o Projeto Rio Capibaribe despertou interesse dos
técnicos da CPRM-Recife por conter mineralização de Ni em rochas ultramáficas na
cidade de Limoeiro região agreste de Pernambuco. O estudo foi desenvolvido atra-
vés de trabalhos de campo, tendo por base os produtos das atividades preliminares
como a interpretação de imagens SRTM e ETM+. Os produtos de sensoriamento
remoto e os dados de geofísica foram processados digitalmente por meio do sof-
tware ENVI e integrados em GIS – Sistema de Informações Geográficas. A área está
inserida, em sua grande parte, nos terrenos: Rio Capibaribe e Pernambuco Alagoas,
e ainda, com uma pequena fração no Alto Moxotó. Destarte foram cartografadas
várias unidades geológicas de idade paleoproterozoica que compreendem o emba-
samento da área, formada por ortognaisses, migmatitos e metanortositos. Além de
algumas sequências supracrustais. O mesoproterozoico está representado por dois
ortognaisses graníticos, anorogênicos, e por uma supracrustal metassedimentar. O
ediacarano ocorre encaixado em ortognaisses graníticos a granodioríticos e migma-
titicos.  Esta base suporta, nos diversos terrenos todos os granitoides de natureza
calcialcalina e peraluminosa que são de idade ediacarana. Todo esse conjunto foi
afetado por pelo menos três fases de deformação. A primeira e a segunda (D1 e D2)
estão relacionadas à tectônica contracional com empurrões associado à fácies an-
fibolito. A fase D3 está associada ao regime transcorrente associado ao metamor-
fismo de fácies anfibolito médio a alto, que tem como representantes as zonas de
cisalhamentos transcorrentes, entre elas o Lineamento Pernambuco. Culminando
essa evolução crustal no cambriano por conta de uma tectônica distensiva ocor-
rem diques máficos e félsicos. Finalizando o empilhamento estratigráfico da área,
fazendo parte do rift do Cabo, destacam-se os sedimentos cretácicos do Grupo
Pernambuco. Os dados coligidos possibilitou a elaboração de uma tabela de re-
cursos minerais, onde se enumera uma grande quantidade de depósitos de areia,
argila e brita para construção civil, bem como outros recursos minerais, a nível de
ocorrências como Fe-Ti, mármore, pozzolana natural, turfa e granito. E ainda o mais
consistente, o depósito de Ni com volume já calculado pela Votorantim Metais em
30 milhões de toneladas. O reconhecimento geoquímico também possibilitou a de-
tecção de pontos anômalos na área como:ouro, bismuto, nióbio, cobalto e vanádio.



ABSTRACT

This report describes the results of geological integration in the 1: 250,000 
scale and a regional geochemical survey of stream sediments and leaf concentra-
te: Surubim (SB.25-YC-IV), Limoeiro (SB.25-YCV), Caruaru (SC.25-VAI) and Vitória de 
Santo Antão (SC.25-VA-II). These leaves are located in the eastern region of the State 
of Pernambuco, in an area of   12,000 km2, bounded by the parallels 70 30 ‘and 80 
30’ S and by the meridians 350 and 360 W.Gr. This work is an integral part of what 
is known as the “New Frontier Projects”, chosen to contain “PGE” Ni mineralizations 
that need a better understanding, and in this case, Rio Capibaribe Project aroused 
interest of CPRM-RECIFE technicians because it contains mineralization of Ni in ultra-
mafic rocks in the city of Limoeiro in the harsh region of Pernambuco. The study was 
developed through field work, based on the products of the preliminary activities 
such as the interpretation of SRTM and ETM + images. Remote sensing products and 
geophysical data were digitally processed using ENVI software and integrated into GIS 
- Geographic Information System. The area is mainly part of the lands: Rio Capibaribe
and Pernambuco Alagoas, and also with a small fraction in Alto Moxotó. Several ge-
ological units of paleoproterozoic age were mapped, which comprise the area’s in-
frastructure, formed by orthogneisses, migmatites and metanortosites. In addition
to some supracrustal sequences. The mesoproterozoic is represented by two granite
orthogneisses, anorogenic, and by a supracrustal metassedimentary. The ediacarano
also has its infrastructure based on granite or granite orthodoxies granodioritic and
migmatitic. This base supports in all the terrains all granitoids of calcialcalina and pe-
raluminosa nature that are of edacarana age. This whole set was affected by at least
three phases of deformation. The first and second (D1 and D2) are related to contrac-
tional tectonics with jerks associated with amphibolite facies. The phase D3 is asso-
ciated to the transcurrent regime associated with the metamorphism of medium to
high amphibolite facies, which is represented by the transcurrent shear zones, among
them the Pernambuco Lineament. Culminating this crustal evolution in the Cambrian
because of a distant tectonics occur mafic and felsic dykes. Finishing the stratigraphic
stacking of the area, being part of the rift of Cabo, the Cretaceous sediments of the
Pernambuco Group stand out. The collected data allowed the elaboration of a table
of mineral resources, where a large amount of deposits of sand, clay and gravel for
civil construction are enumerated, as well as other mineral resources, at the level
of occurrences as Fe-Ti, marble, natural pozzolana , peat and granite. And the most
consistent, the Ni deposit with volume already calculated by Votorantim Metals at 30
million tons. The geochemical recognition also allowed the detection of anomalous
points in the area as: gold, bismuth, niobium, cobalt and vanadium.
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1. INTRODUÇÃO

A área do Projeto Rio Capibaribe está inseri-
da na região nordeste do Brasil, abrange a porção 
Leste do Estado de Pernambuco e uma pequena 
parte do Estado da Paraíba, situando-se predomi-
nantemente na zona canavieira de Pernambuco, na 
transição da zona da mata para o agreste. 

A área estudada está limitada geograficamen-
te pelos paralelos 07030’ e 08030’ de latitude Sul 
e meridianos 35000’ e 36000’ de longitude oeste 
de Greenwich, e envolve quatro folhas cartográ-
ficas, na escala de 1:100.000: Surubim (SB.25.Y-C-
IV), Limoeiro (SB.25-Y-C-V), Caruaru (SC.25-V-A-I) e 
Vitória de Santo Antão (SC.25-V-A-II), perfazendo 
uma área total de 12.000 Km2(Figura 1.1).

A região do Projeto Rio Capibaribe abrange 46 
sedes municipais e parte de 28 municípios dos esta-
dos de Pernambuco e da Paraíba. Dentre estes, 43 
sedes municipais estão no Estado de Pernambuco 
(municípios de Aliança, Amaraji, Araçoiaba, Barra 
de Guabiraba, Bezerros, Bom Jardim, Buenos Aires, 
Camocim de São Félix, Carpina, Casinhas, Chã de 
Alegria, Chã Grande Condado, Cortês, Cumaru, 
Escada, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória de Goitá, 
Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Carro, Lagoa de 
Itaenga, Limoeiro, Machados, Moreno, Nazaré da 
Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Pombos, Primavera, 
Riacho das Almas, Sairé, Salgadinho, Santa Maria do 

Cambucá, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, 
Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério, Vicência, 
Vitória de Santo Antão); e 03 são sedes municipais 
no Estado da Paraíba (Gado Bravo, Santa Cecília e 
Umbuzeiro). Também estão envolvidos parte dos 
municípios de Abreu e Lima, Agrestina, Altinho, 
Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, 
Caruaru, Ferreiros, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Itambé, 
Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim 
Nabuco, Macaparana, Paulista, Recife, Ribeirão, São 
Joaquim do Monte, Sirinhaém, Timbaúba e Vertente, 
em Pernambuco; e Alcantil, Aroeiras, Barra de 
Santana, Natuba e Queimadas, na Paraíba.

A área do projeto é muito bem servida por ro-
dovias federais, estaduais e municipais, bem como 
de estradas secundárias e caminhos. Os principais 
acessos à área, saindo do Recife (PE) são através da 
BR-232, para as folhas Vitória de Santo Antão (PE) 
e Caruaru (PE); pela rodovia BR-408 para a cidade 
de Carpina (PE), a partir da qual, pela PE-90, tem-
-se acesso às cidades de Limoeiro e Surubim. Pela 
rodovia BR-408, depois da cidade de Carpina (PE) 
também se tem acesso a cidade de Timbaúba (PE).  
Através da rodovia BR-101 tem-se acesso à cidade 
de Escada (PE) e limite sul da área. 

A área possui como acesso várias rodovias es-
taduais na Paraíba (PB-92, PB- 90, PB- 132, PB-102 

Figura 1.1 - Localização da área do Projeto Rio Capibaribe e as Folhas cartográficas envolvidas. Folhas: Surubim 
(SB.25.Y-C-IV), Limoeiro (SB.25-Y-C-V), Caruaru (SC.25-V-A-I) e Vitória de Santo Antão (SC.25-V-A-II)
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e PB- 150) e em Pernambuco (PE- 88, PE-89, PE-121, 
PE-91, PE-95, PE-78, PE-97, PE-103, PE-87, PE-85, PE-
112, PE-74, PE-59, PE-90, PE-50, PE-53, PE-40, PE-20, 
PE-07, PE-25, PE-37, PE-39, PE-45, PE-57, PE-58, PE-71, 
PE-63, PE-70, PE-51, PE-42, PE-96) além de rodovias 
municipais, estradas pavimentadas, sem pavimenta-
ção, caminhos e estrada de ferro (Figura 1.2).

1.1. TRABALHOS ANTERIORES

O conhecimento geológico da área do Projeto 
Rio Capibaribe data do final da década de 70, pro-
venientes dos relatórios de graduação dos alunos 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) da 

 Figura 1.2 - Rodovias Federais (vermelho), estaduais (verde) e sem pavimentação (cinza) na área do Projeto Rio 
Capibaribe nos estados de Pernambuco e Paraíba. Fonte: DNIT, 2013.

turma de 1978 (1:50.000), em áreas restritas. No 
início da década de 80 os principais trabalhos até 
então realizados na região estavam restritos a tra-
balhos em escala regional (1:250.000), com objetivo 
de cunho econômico/metalogenético, desenvolvido 
por Rocha (1983). Na década de 90 foram realizados 
os primeiros Levantamentos Geológicos pela CPRM 
(Figura 1.3), das folhas Limoeiro (BARBOSA, 1990) 
e Vitória de Santo Antão (ROCHA, 1990), na escala 
1:100.000. Posteriormente, no início do ano 2001, 
Gomes et al. (2001), publicaram  o Projeto “Geologia 
e Recursos Minerais do Estado de Pernambuco” na 
escala de 1:500.000. Nesta época também foram 
publicados trabalhos realizados em pequenas áre-
as, objetos de teses (ACCIOLY, 2000; MELO, 2002; 
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BARRETO, 2008), e dissertações (ALCÂNTARA, 2008 
e LIMA, 2013), em porções restritas da área do pro-
jeto. Nos anos de 2012 e 2013, com a disponibilidade 
de levantamentos aerogeofísicos de magnetometria 
e gamaespectrometria (CPRM, 2008), foram execu-
tados, através do convênio CPRM-UFPE os projetos 
de mapeamento geológico (Figura 1.3)., na escala 
1:100.000, das Folhas Surubim (NEVES et al., 2013) e 
Caruaru (NEVES et al., 2012).

De acordo com Früchting (2017), o depósito 
sulfetado de Ni-Cu-PGE de Limoeiro foi descoberto 
pela Votorantim Metais em 2009, como resultado 
de um trabalho sistemático e extensivo. A desco-
berta deste depósito foi guiada pela seleção de ano-
malias típicas de intrusões ultramáficas através dos 
dados aerogeofísicos do Levantamento Borda Leste 
do Planalto Borborema, proveniente da base de da-
dos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2008). A 
anomalia magnética de Limoeiro é representada por 
um dipolo e é associada parcialmente a uma zona 
circular de empobrecimentos  gamaespectromé-
trico  nos radioelementos potássio, tório e uranio. 
Os primeiros dados de campo mapearam rochas 
ultramáficas, exatamente no centro da depleção 
de K-eTh-eU, sendo constituída de serpentinitos, 
ortopiroxenitos e hazburgitos e no centro da zona 
de baixa contagem de radionuclídeos foi mapeada 
a porção mais rasa da mineralização na superfície, 
representada por um gossan rico em Ni-Cu-PGE.

A descoberta de anomalias de níquel nessa re-
gião, que era considerada improvável, visto que o 
Terreno Rio Capibaribe era considerado estéril para 
depósitos desse tipo de mineralização Ni-Cu (PGE). 
Abriu-se uma nova janela de oportunidades para ex-
ploração na Província Borborema.  

 Neste contexto, dentro do Programa Geologia 
do Brasil do Serviço Geológico do Brasil/CPRM, obser-
vou-se que a área do Projeto Rio Capibaribe ainda era 
pouco conhecida, em relação a seus aspectos geoló-
gicos, e que as principais unidades litoestratigráficas 
descritas na área eram mal definidas e alvo de con-
trovérsias, quanto aos seus patrimônios litológicos, 

limites, idades geocronológicas, e, por consequência, 
que o entendimento da evolução tectono-estratigrá-
fica ainda era inconsistente, sendo necessária, por-
tanto, uma revisão com base nos dados de campo e 
de novos dados geológicos-geocronológicos que per-
mitissem esclarecer a evolução crustal da área.  

Na área as ocorrências minerais conhecidas 
na literatura, referem-se a presença de rochas plu-
tônicas básicas de idade estateriana relativa a uma 
associação gabro-anortosítica portadora de várias 
ocorrências de Fe-Ti-V que ocorre juntamente com 
um plutonismo ácido de natureza anorogênica. Tem-
se também a mineralização sulfetada de Ni-Cu-(-PGE) 
que ocorre no depósito de Limoeiro (PE) que está as-
sociada, principalmente, a uma sequência de rochas 
ultramáficas que de acordo com Mota (2013), cons-
titui uma intrusão em forma de cone. Nesta região o 
referido autor sugere que as diferentes jazidas forma-
das constituem uma segmentação do corpo único, e 
aparentemente contínuo, em forma de cone, o qual 
foi segmentado como resultado da tectônica. Este 
corpo e a estrutura em cone da intrusão ultramáfica 
(enriquecida Ni, Cr, Co e Pt e Pd) estaria cortado por 
falhas. Não obstante ao intenso tectonismo brasilia-
no que afeta a área, em algumas áreas a estrutura 
magmática primária parece estar preservada. 

Na região abrangida pelas folhas são conheci-
das ainda outras ocorrências, tais como: argilas e 
sienitos passíveis de uso na construção civil, pois 
as áreas são relativamente próximas da região me-
tropolitana de Recife.

Neste projeto propôs-se dotar a região de uma 
cartografia geológica atualizada compatível com a 
escala proposta (1:250.000), em meio digital, esta-
belecendo uma litoestratigrafia confiável, definindo 
e caracterizando os limites e os diferentes domínios/
terrenos geotectônicos e seus patrimônios litológi-
cos. Destaca-se ainda a importância de definição da 
unidade encaixante do depósito de Limoeiro e sua ca-
racterização litoestratigráfica, visto que o depósito de 
níquel de Limoeiro está encaixado em uma sequencia 
supracrustal mal definida, podendo constituir uma se-
quência metavulcanossedimentar ou metassedimen-
tar (complexos Vertentes ou Surubim-Caroalina).

1.2. METODOLOGIA

A metodologia de trabalho adotada na execu-
ção do projeto Rio Capibaribe seguiu em parte os 
procedimentos de mapeamento geológico conti-
dos no Termo de Referência dos Projetos-Pilotos 
de Levantamentos Geológicos do Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), adotado a partir de 2013. Neste 
molde dos projetos-piloto, destaca-se a disponibi-
lização de um mapa intermediário em formato pdf 

Figura 1.3 – Trabalhos anteriores realizados na área do 
Projeto Rio Capibaribe.
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após o primeiro ano de execução, contendo todos 
os dados de campo e de análises petrográficas.  
Os procedimentos de mapeamento geológico dos 
Projetos-Pilotos compreendem duas fases princi-
pais, cada uma com suas etapas. 

A primeira fase consistiu na etapa preparatória, 
de campo e do mapa geológico preliminar. 

1.2.1. Etapa Preparatória

 Esta etapa diz respeito à aquisição das docu-
mentações básicas, análise e compilação do acer-
vo bibliográfico, tratamento do Kit de dados (Base 
planimétrica digital, geologia, imagens geofísicas, 
imagens SRTM, dados de geoquímica, recursos 
minerais, dados geocronológicos, afloramentos 
históricos, atualização da base planimétrica digi-
tal, tratamento e interpretação das imagens de 
satélite (LANDSAT5 e LANDSAT7, LANDSAT8, ALOS/
PALSAR e RapidEye), tratamento e processamen-
to dos dados aerogefísicos (Projeto Aerogeofísico 
Borda Leste do Planalto da Borborema, LASA S.A. 
& Prospectors, 2008). Em seguida, todos os produ-
tos foram analisados, integrados e interpretados 
qualitativamente e culminaram com a elaboração 
do mapa geológico de serviço, que serviu como 
base para o planejamento da atividade de reconhe-
cimento de campo (06 dias) e das atividades desen-
volvidas na etapa de campo principal; 

1.2.2. Etapas de Campo (Principal)

Esta etapa consistiu na execução de quatro ati-
vidades, a saber: 

1.2.2.1. Atividades de campo

 Estas atividades foram realizadas para o le-
vantamento geológico (aquisição de informações 
geológicas, coleta de amostras e fotografias) e para 
a coleta de amostras para o levantamento geoquí-
mico prospectivo, este último com a coleta de sedi-
mento de corrente e concentrado de bateia. 

As atividades de campo para o levantamento 
geológico consistiram em 60 dias de campo, cuja 
atualização geológica foi realizado nas quatro folhas 
cartográficas (1:100.000) que compõem o Projeto 
Rio Capibaribe-folhas Caruaru, Limoeiro, Vitória de 
Santo Antão e Surubim. 

Os trabalhos de campo de geoquímica pros-
pectiva foram realizados, totalizando 892 estações 
de amostragem, distribuídos nas folhas Caruaru 
(216 estações), Limoeiro (234), Vitória de Santo 
Antão (221) e Surubim (221).

1.2.2.2. Atividades de laboratório

Foram executadas análises petrográficas e de 
geoquímica prospectiva. A confecção de lâminas e 
as análises petrográficas foram realizadas na CPRM, 
no SECLAB/GERIDE-RE e descritas por petrógrafa 
do SECLAB/GERIDE-RE. As análises de geoquímica 
prospectiva do Projeto Rio Capibaribe, que constou 
na análise de sedimento de corrente e de concen-
trado de bateia, foram realizadas pelo SGS-Geosol 
Laboratórios Ltda. As análises geoquímicas de sedi-
mento de corrente foram executadas pelos méto-
dos PREPS80P e ICM14B, onde o primeiro método 
consiste em secagem, desagregação, peneiramento 
em 80mesh, pesagem do retido e passante, e pulve-
rização de cerca de 300gr do passante 95% abaixo 
de 150mesh, enquanto o segundo envolve digestão 
em água régia e leitura em ICP-MS. As análises fo-
ram realizadas para 54 elementos. 

1.2.2.3. Base de dados

 Nesta etapa foi preenchida a base de dados 
AFLORA de cadastramento dos afloramentos geoló-
gicos. Este banco de dados alimenta de informações 
o GEOSGB, que é o banco de dados da SGB/CPRM, 
depositário oficial das informações geocientíficas do 
SGB, constantemente atualizado e consistido, e cujas 
informações são disponibilizadas à sociedade. 

1.2.2.4. Mapa Geológico Preliminar

Nesta etapa, as atividades desenvolvidas nas 
etapas anteriores permitiram a preparação do mapa 
geológico preliminar, com as legendas e descrições 
geológicas das unidades litoestratigráficas atualiza-
das, sendo produzidos o mapa geológico integrado 
do Projeto Rio Capibaribe (escala 1:250.000) em meio 
digital, e disponibilizados no sítio do SGB/CPRM.

A segunda fase consistiu nas etapas de detalha-
mento de uma área específica, com adensamento de 
informações e na confecção dos produtos finais. 

1.2.3. Detalhamento da Ocorrência de Ni-PGE

 Com a identificação da mineralização de 
Ni-PGE de Limoeiro, objeto geológico do projeto, 
buscou-se um adensamento dos dados de campo 
e uma compilação bibliográfica das informações 
disponíveis, e em seguida produzido um mapa te-
mático da área do lineamento que controla a mi-
neralização de Ni-PGE de Limoeiro (PE), o qual se 
encontra disponível no GeoSGB.
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1.2.4. Confecção dos produtos finais

As atividades desenvolvidas nas etapas ante-
riores permitiram a realização dos trabalhos de ma-
peamento geológico e o levantamento geoquímico, 
culminando com a preparação do mapa geológico 
integrado (escala 1:250.000), em meio digital, das 
quatro folhas cartográficas (1:100.000) que com-
põem o Projeto Rio Capibaribe. Neste mapa foram 
inseridos os pontos de ocorrência mineral sem con-
sistência locacional, os pontos com disponibilização 
de idades geocronológicas e isotópicas, bem como 
os locais de ocorrência de anomalias geoquímicas de 
sedimento de corrente. No Projeto Rio Capibaribe, 
com o adensamento dos dados de campo, interpre-
tação das imagens aerogeofísicas e a compilação bi-
bliográfica de informações foi produzido um mapa 
temático da área do lineamento que controla a mi-
neralização de Ni-PGE de Limoeiro (PE). 

Acompanhando o mapa geológico integrado foi 
produzido o presente relatório integrado, contendo 
partes descritivas e interpretativas, o SIG, contendo 
o mapa geológico, as bases de dados do GEOSGB 
(AFLORA , PETRO, CRON e GEOQ), dados aerogeofí-
sicos, imagens de satélite e o banco de fotos digitais. 

1.3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS: CLIMA, 
GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA

O clima da zona da mata é do tipo tropical sub-
-úmido, com chuvas concentradas nos meses de 
outono-inverno, desenvolvendo-se no período de 
março a agosto, com precipitações máximas na esta-
ção do inverno. A média anual de precipitações é de 
1248,2 mm. A temperatura média fica em torno de 
260 C, com variações de 180 a 320.

Em quase sua totalidade toda zona da mata, 
apresenta superfície de abrasão, com desníveis pouco 
acentuados e cotas que aumentam do litoral para o 
interior, variando de 100 a 300 metros. Trata-se de um 
peneplano moderadamente ondulado a aplainado em 
direção ao litoral, cujo substrato rochoso é formado 
por rochas paleoproterozoicas, constituídas por or-
tognaisses migmatiticos, paragnaisses e granitoides.

Na paisagem geomorfológica destaca-se na re-
gião litorânea o peneplano formado por sedimentos 
argilosos antropicamente explorados da Formação 
Barreiras. E mais para o continente destacam-se 
as serras formadas por quartzitos do Complexo 
Surubim – Caroalina, bem como os inselbergs mo-
delados em rochas plutônicas como nas serras de 
Passira, Bengala e Trapuá.

Importante também destacar nessa paisagem 
as serras de cotas mais elevadas da região, como as 

serras do Jundiá/Mascarenhas ao norte da cidade 
de Vicência (PE), e também, as Serra das Russas em 
Gravatá (PE) e Serra Negra em Bezerros (PE), entre 
outras esculpidas em rochas plutônicas que ultrapas-
sam os 600 metros de altitude.

Esse relevo pode ser correlacionado ao modela-
do do Ciclo das Velhas de King (1956), que correspon-
de ao pedeplano (Pd1) de Bigarella & Ab`Saber (1964), 
ou Superfície Sertaneja do interior e Superfície dos 
Tabuleiros da Costa, de Ab`Saber (1969). No entendi-
mento de Mabessone & Castro (1975), essa superfície 
ter-se-ia construídO durante o Pleistoceno Inferior, 
mediante a exumação do continente Gondwana.

Os principais rios que drenam a área do projeto são: 
Capibaribe, Ipojuca,  Tracunhaém, Paraíba, Sirinhaém 
e o Pirapama.  O padrão desenhado por esses rios 
caracterizam a drenagem tipo dendrítica a dendríti-
ca-paralela pouco densa a dendrítica-retangular de 
densidade média. Os vales tem forma de “U” aberto.

O rio Capibaribe forma a maior bacia hidrográfi-
ca da área do projeto. O seu alto e médio curso está 
situado no polígono das secas (fora da área), apresen-
ta regime temporário, mas no baixo curso, se torna-
do perene a partir do município de Limoeiro no agreste 
do estado. Seus maiores tributários são da margem di-
reita, como os rios: Batatã, Goitá e o Tapacurá.

O rio Ipojuca não forma uma bacia hidrográfi-
ca ampla por ser um curso bem encaixado, quase 
sempre seus tributários são de pequeno porte. Tem 
sua nascente no município de Arcoverde (Ipojuca). 
Segue a direção geral oeste-leste até a cidade 
de Chã Grande, onde inflete para sudeste até a de-
sembocadura ao sul do Porto de Suape. Este rio é 
intermitente, tornando-se perene a partir das pro-
ximidades da cidade de Caruaru. E nesse percurso, 
recebe um volume elevado de poluentes da ativi-
dade agro-industrial, detritos industriais e domés-
ticos, fazendo com que este seja o terceiro rio mais 
poluído do Brasil.

O rio Tracunhaém  nasce no esta-
do de Pernambuco, drena parte da bacia do rio 
Goiana, e tem como principais afluentes os rios 
Orobó, Ribeiro, Acaú, Itapinassu, Mulungú, Caraú 
Tiúma, Água Torta, Cruangi e Siriji e os riachos 
Paissandu, Pagé, Gabio, Banana, Boqueirão, També, 
Seridó e Pindoba. A sub-bacia do rio Tracunhaém 
banha os municípios de Casinhas, Orobó, Bom 
Jardim, João Alfredo, Machados, Limoeiro, Lagoa do 
Carro, Buenos Aires, Carpina, Tracunhaém, Nazaré 
da Mata, Araçoiaba, Itaquitinga, Igarassu, Condado 
e Goiana, no sentido nascente-foz.

O rio Paraíba é um rio que banha o esta-
do da Paraíba, é considerado um rio intermediário. 
Parte de seu leito se altera na largura em épocas 
de seca, e seu médio curso é perene até a foz. 
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O rio Sirinhaém nasce no município de Camocim 
de São Félix, , com sentido noroeste-sudeste, sendo 
o principal curso de água da sua bacia. Atravessa ain-
da a sede municipal de Cortês. Seu afluente mais im-
portante na margem esquerda, os riachos do Sangue 
e o rio Amaraji - entre todos considerado o afluente 
mais importante - Camaragibe, Tapiruçu e Sibiró; e, 
na margem direita, os riachos: Seco, Tanque de Piabas 
e Várzea Alegre, Córrego Sabiá e rio Cuiambuca.

O rio Pirapama é um importante curso de rio 
perene para a região da mata sul, e tem sua nas-
cente no município de Pombos, desaguando no en-
contro do rio Jaboatão. 

1.4. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

A área do projeto envolve três regiões distintas 
(Figura 1.4): a zona da mata (mata norte e mata sul), 
a zona do agreste e região metropolitana do Recife, 
a qual não será motivo de relato.

A Zona da Mata - é composta por 43 municípios, 
ocupa uma área de 8.738 km2, e sempre é referida 
como “região canavieira”, sendo uma das regiões de 
maior potencial econômico do Nordeste, pelos recur-
sos naturais disponíveis (água, solo, etc.), pelas vanta-
gens locacionais (em torno da Região Metropolitana 
do Recife), com razoável infra-estrutura econômica 
(estradas, portos marítimos, aeroportos) e abundante 
contingente de mão-de-obra. No censo demográfico 

realizado em 2010 (IBGE), a sua população era de 
1.132.544 habitantes, equivalendo a 15,9% da popula-
ção do estado, dos quais 62% se encontravam na zona 
urbana. Nessa Região concentra-se a monocultura ca-
navieira, que, em uma área de aproximadamente 450 
mil hectares, chegou em épocas passadas a empregar 
durante o período de safra, mais de 200 mil pessoas.

A Zona da Mata Norte tem uma economia 
predominantemente agrícola, sendo a principal 
atividade a produção da cana-de-açúcar e seus de-
rivados. O setor canavieiro ocupa a maior área de 
cultivo, em relação a outras culturas como a bana-
na, verduras, inhame e mandioca. 

Os principais produtores de derivados da cana-
-de-açúcar são os municípios de Lagoa de Itaenga, 
Camutanga e Goiana. Por municípios, os destaques, 
além do cultivo da cana-de-açúcar, são os seguintes: 
Tracunhaém, o artesanato de barro; em Lagoa do Carro, 
a tapeçaria; em Vicência, os artigos de papel e de palha 
de bananeira; em Timbaúba, os calçados de couro; em 
Paudalho, o bordado e o artesanato de madeira.

O Índice de Desenvolvimento Humano: O IDH da 
Mata Norte é de 0,650, inferior ao de Pernambuco 
que é de 0,705. Entre os maiores índices estão os 
do município de Carpina (0,724), Nazaré da Mata 
(0,703) e Goiana (0,692). 

Como em toda Zona da Mata do Estado de 
Pernambuco, a principal atividade da Mata Sul, é a 
canavieira — de açúcar e álcool — introduzida na 

Figura 1.4 - Mapa das Microrregiões do Estado de Pernambuco e, em vermelho, a localização da área estudada. Fonte: 
http://www.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/cartografia
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região no período colonial.  Atualmente está em cur-
so uma grande diversificação econômica com a con-
solidação do Complexo Portuário de Suape, na Região 
Metropolitana do Recife. Esse pólo atrai grande par-
que industrial, além de ações de diversificação da 
base produtiva das atividades agrárias e industriais. 
Os destaques são para a fruticultura (banana, princi-
palmente), seringueira, pecuária de leite e de corte, 
floricultura, indústrias de transformação, comércio 
varejista e prestação de serviços, com o aumento do 
fluxo de visitantes proporcionando a instalação de 
novos pólos e empreendimentos turísticos.

Dentre os municípios que compõe a 
Microrregião da Mata Sul, Vitória de Santo Antão é 
o principal contribuinte para geração de riquezas, 
respondendo sozinho por 1,2% do PIB Estadual. Isso 
se deve ao fato de que Vitória de Santo Antão possui 
uma economia mais diversificada do que a maioria 
dos municípios da Mata Sul. Os demais mantêm sua 

economia baseada na atividade agrícola, quase que 
exclusivamente na produção de cana-de-açúcar. 

A Zona Agreste - é uma das cinco mesorregi-
ões de Pernambuco, formada pela união de 71 muni-
cípios distribuídos em seis microrregiões. Estende-se 
por uma área aproximada de 24 400 km², inserida 
entre a Zona da Mata e o Sertão. Representa 24,7% 
do território pernambucano e conta com uma po-
pulação de cerca de 1,8 milhão de habitantes. Além 
das atividades agrícolas desenvolvidas, também 
a pecuária tem grande importância econômica. 
Existe também o pólo graniteiro nos municípios de 
Bezerros, Bom Jardim e Gravatá.

No agreste, há o pólo calçadista e o de me-
dicamentos, em Caruaru; E o pólo de confecções, 
que envolve várias cidades, como Toritama e Santa 
Cruz do Capibaribe, produzindo e abastecendo não 
só Pernambuco, mas muitas áreas de comércio for-
mal e informal do Brasil. 
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Província Borborema foi definida por Almeida 
et al. (1977) como um sistema de faixas dobradas, 
com um importante, característico e volumoso plu-
tonismo granitíco, e as importantes zonas de cisalha-
mento de idade brasiliana.

Schobbenhaus et al. (1984) esboçaram uma sub-
divisão do território nacional em regiões, sistemas e 
faixas de dobramentos associadas à orogênese bra-
siliana, e crátons correlatos. Desta forma, a Província 
Borborema (Figura 2.1) limita-se ao sul com o Cráton 
São Francisco; a oeste é recoberto por sedimentos 
fanerozoicos da Bacia do Parnaíba, enquanto que a 
norte e a leste, são delimitados pelos sedimentos 
das bacias costeiras fanerozoicas, e ainda, pelas ba-
cias interiores, implantadas no Mesozoico. 

Brito Neves (1975), com base na teoria geossin-
clinal, definiu áreas relativamente estáveis (maciços 
medianos, geoanticlinais) e faixas dobradas mioge-
ossinclinais e eugeossinclinais. Seu modelo tectônico 
vislumbra uma evolução monocíclica, cuja história 
geológica se daria no ciclo Brasiliano. Seus principais 
traços estruturais definem uma hierarquia tectô-
nica, constituída por sistemas ou faixas de dobra-
mentos, maciços medianos e lineamentos. Segundo 

Figura 2.1 - Compartimentação do território brasileiro (regiões, sistemas, faixas de dobramentos e crátons), segundo 
Schobbenhaus et al. (1984). A Província Borborema de Almeida et al. (1977 e 1981), compreende a Região de 

Dobramentos Nordeste e a Faixa Sergipana (áreas 1 e 2 na figura).

esse autor, distinguem-se, as faixas de dobramentos: 
Sergipano, Riacho do Pontal, Pajeú-Paraíba, Piancó-
Alto Brígida, Seridó, Jaguaribe e Médio Coreau, se-
paradas pelos maciços Pernambuco-Alagoas, Rio 
Piranhas, Tróia e Granja, incluindo alguns núcleos de 
embasamento; e os lineamentos Pernambuco, Patos, 
Senador Pompeu, e Sobral-Pedro II, entre outros.

Essa subdivisão foi aperfeiçoada posteriormen-
te (BRITO NEVES, 1983; SANTOS et al., 1984) com a 
noção de “domínios tectônicos”, reconhecendo-se os 
domínios: Médio Coreaú, Cearense, Transnordestino 
ou Central, Extremo Nordeste e Sergipano. Santos 
et al. (1984) utilizaram á designação Faixa de 
Dobramentos Nordeste para a província e a subdivi-
diram em domínios estruturais.

Com base em dados isotópicos (métodos U/Pb 
e Sm/Nd), Van Schmus et al. (1995) separaram o ar-
cabouço geotectônico da Província Borborema em 
três domínios tectônicos: (1) Domínio Setentrional 
localizado a norte do Lineamento Patos, (2) Domínio 
Central, que corresponde à Zona Transversal limi-
tado pelos Lineamentos Patos e Pernambuco e (3) 
Domínio Meridional localizado entre a Zona de cisa-
lhamento Pernambuco e o Cráton do São Francisco. 
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A persistência de datações geocronológicas por 
diversos métodos em torno de 1.1 Ga. a 0.95Ga., 
atestada por diversos autores como que significativa 
de um evento Wilsoniano, levou Brito Neves (1995), 
a formalizar a atuação de mais um evento orogênico 
na Província Borborema, o qual foi denominado de 
“Evento Cariris Velhos”, equivalente ao “Kibariano” na 
África, “Sunsás” em Rondônia e “Grenville” no Canadá. 

Entretanto uma hipótese alternativa é postula-
da, considerando um contexto anorogênico / rifte 
para o evento Cariris Velhos, onde algumas feições 
são defendidas como a de um evento mais jovem 

(brasiliano), assim considera Bittar (1998), Mariano 
et al. (1999), Neves et al. (2000), Neves (2002), Silva 
et al. (2003), dentre outros.

Estudos com base em determinações geocro-
nológicas U-Pb e Sm-Nd (VAN SCHMUS et al., 1995; 
BRITO NEVES et al. 2000) propuseram uma subdivi-
são em compartimentos tectônicos, descritos por 
Santos (1996) e Santos et al. (1999 e 2000) como 
terrenos tectonoestratigráficos, que são segmentos 
crustais limitados por falhas ou zonas de cisalhamen-
to, com estratigrafia e evolução tectônica definidas e 
distintas dos terrenos adjacentes (Figura 2.2).

Figura 2.2 - Compartimentação da Província Borborema em domínios e terrenos tectono-estratigráficos, segundo 
Santos et al (1999, 2000) com a indicação da localização da área do Projeto Rio Capibaribe.
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Figura 2.3 - Comparação da interpretação dos subdomínios geofísicos-tectônicos com o mapa de anomalia Bouguer 
residuais. Explicações no texto. (Fonte: Oliveira, 2008).

Na postulação de Oliveira (2008) todos os sub-
domínios propostos praticamente têm equivalência 
com os terrenos tectono-estratigráficos de Santos 
(2000), inclusive o “Terreno Rio Capibaribe” motivo 
de questionamento por conta do que Neves et al 
(2012) alegaram que o Lineamento Pernambuco na 
parte leste não poderia ser sutura uma vez que as 
rochas afetadas por esse cisalhamento são de baixa 
temperatura, portanto de pouca profundidade.

Entretanto, Oliveira (2008) detectou profundi-
dades de 12 quilômetros para esse cisalhamento, 
correspondendo de fato a uma sutura. Assim sendo 
neste trabalho os autores estão considerando a pos-
tulação de Santos (2000) como válida e por isso sua 
hipótese foi adotada (Figura 2.3).

A área do Projeto Rio Capibaribe situa-se quase 
que em sua totalidade no terreno homonimo. Tem 
ainda uma porção no Terreno Pernambuco – Alagoas 
e uma fração no Terreno Alto Moxotó.

A sua geologia é composta por um embasa-
mento formado por ortognaisses migmatiticos que 
variam de idades entre 2,015 Ga a 1,98 Ga. A eles 
se sobrepõem sequências supracrustais agrupadas 
em três distintos complexos: o Complexo Vertentes 
metavulcano-sedimentar com idade U-Pb de 2.085 
Ma em zircão; o Complexo Sertânia essencialmente 

metassedimentar com idade de <1,87 Ga em zir-
cão detrítico; o Complexo Cabrobó inferidamente 
posicionado no final do mesoproterozoico, mas po-
dendo ser neoproterozoico por ser encaixante de 
granitoides peraluminosos brasilianos; e o Complexo 
Surubim-Caroalina essencialmente metassedimen-
tar com idade U-Pb em zircão detrítico >642 Ma.

Ortognaisses graníticos, metagabros e meta-
-anortositos com idades entre 1,7 Ga e 1,5 Ga também 
foram cartografados e são interpretados como plútons 
anorogênicos deformados provavelmente no brasilia-
no, e são exclusivamente encontrados no terreno Rio 
Capibaribe (ACCIOLY et al., 2000; SÁ et al., 2002).

Um grupo de ortognaisses, com idades presumí-
veis de 1.0 Ma.(Complexo Belém do São Francisco) 
e de 850 Ma, estão cartografados principalmente 
no âmbito dos Terrenos Pernambuco-Alagoas, Rio 
Capibaribe e Alto Moxotó, aparentemente sem um 
significado com relação a uma orogênese wilsoniana, 
mas são ortognaisses que têm idades pré-brasiliana. 

No Criogeniano segue-se outro grupo envolven-
do um complexo supracrustal essencialmente me-
tassedimentar cuja idade pelo método U-Pb é de 642 
Ma., a qual encaixa uma Suite Intrusiva Ultramáfica 
que foi motivo de controvérsias por ter se revelado 
com uma idade de 800Ma. Todavia se verificou pelos 



23

Projeto Rio Capibaribe

testemunhos de sondagem que tal ultramáfica corta 
os metassedimentos e estes por sua vez são correla-
tos do Complexo Surubim-Carolina.

Por fim no Ediacarano com idades entre 635 
Ma e 541 Ma, um volumoso cortejo de granitoides 
intrusivos se fazem representar, com colocações 
sin a tardi-orogênicas e de tardi a pós-orogênicas. 

Granitoides peraluminosos tem sua colocação desde 
sin a pós tectônicos, enquanto, os granitos calcioal-
calino são de colocação de tardi a pós orogênicos.

Numa fase de quietude tectônica provavel-
mente com início de uma tectônica rúptil se deu a 
origem a diques máficos e felsicos que ocorrem na 
porção nordeste da área.
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3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Na área do Projeto Rio Capibaribe ocorrem uni-
dades do embasamento cristalino Pré-Cambriano 
(Província Borborema) e unidades fanerozoicas (Bacia 
Costeira e de coberturas superficiais recentes). Neste 
trabalho foram individualizadas e caracterizadas 41 

unidades geológicas, conforme mostrado na Figura 
3.1. A distribuição de todas as unidades geológicas, 
do embasamento Pre-Cambriano (Proterozoico) e do 
Fanerozoico,pode ser observada no mapa geológico 
simplificado da área da Figura 3.2. 

Figura 3.1 - Relações tectono-estratigráficas das unidades paleoproterozoicas a cenozoicas 
na área do Projeto Rio Capibaribe.
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3.1. UNIDADES PRÉ-CAMBRIANAS

As unidades Pré-Cambrianas na área estão inse-
ridas na Província Borborema, constituem o emba-
samento cristalino, abrangem unidades do Domínio 
da Zona Transversal (Terrenos Rio Capibaribe e Alto 
Moxotó) e do Domínio Externo (Terreno Pernambuco-
Alagoas), conforme compartimentação de Santos et 
al. (1999 e 2000). As unidades geológicas que com-
põem o embasamento Paleoproterozoico da área do 
projeto estão apresentadas no mapa geológico sim-
plificado da Figura 3.3.

3.1.1. Complexo Floresta (PP2fl)

O Complexo Floresta foi inicialmente descrito por 
Lima et al. (1985) na região de Floresta (PE) e, poste-
riormente, redefinido por Santos et al. (1995) como 
composto por ortognaisses bandados de composição 
diorítica, tonalítica e granodiorítica, com biotita e/ou 
anfibólio (localmente migmatizados e/ou milonitiza-
dos), metamáficas, gnaisses félsicos finos e lentes de 
mármores, com retrabalhamento metamórfico/es-
trutural. Datações na localidade tipo (SANTOS, 1995) 
forneceram uma idade de 2,115 Ga. Na Folha Campina 
Grande, próximo ao limite sul com a Folha Surubim, 
Santos et al. (2004) obtiveram uma idade de 2,016 Ga 
em um ortognaisse de composição álcali-feldspato 
granítica também atribuída a este complexo. 

Na área do Projeto Rio Capibaribe, o Complexo 
Floresta (Figura 3.3) ocupa uma pequena área no 
extremo NW, onde ocorre limitado por zonas de ci-
salhamento que o coloca em contato com os litoti-
pos do Complexo Sertânia.

Os afloramentos são, em geral,raros e se en-
contram muito alterados. Estão representados por 
ortognaisses, mesocráticos de cor cinza; não são 
magnéticos e sua textura apresenta-se granoblástica 
equigranular fina. Compreendem ortognaisses gra-
nodioríticos e estão constituídos essencialmente por 
quartzo, plagioclásio, muscovita e biotita; e zircão 
ocorre como mineral acessório. As biotitas mostram 
bordas de transformação para muscovita. O banda-
mento gnáissico é centimétrico e a rocha apresenta 
feições/texturas indicativas de baixo grau metamór-
fico, na fácies xisto-verde (zona da biotita).

Nesta unidade também ocorrem gnaisses ban-
dados, migmatíticos, augen gnaisses migmatíticos, 
anfibolitos e rochas metamáficas indiferenciadas.

3.1.2. Ortognaisse Vertentes (PP2γve)

O Ortognaisse Vertentes foi descrito inicialmen-
te por  Neves et al. (2000), Sá et al. (2002) e Neves et 

al. (2005) em afloramentos atribuídos ao Complexo 
Vertentes (SANTOS; MEDEIROS, 1999; FERREIRA; 
SANTOS, 2000; GOMES, 2001). Posteriormente, 
Brasilino et al. (2008) redefiniram o Complexo 
Vertentes como uma unidade paleoproterozoica 
composta por ortognaisses bandados e granada-bio-
tita-anfibólio gnaisses. 

Os trabalhos realizados na área do Projeto Rio 
Capibaribe permitiram a individuallização de duas 
unidades, o Ortognaisse Vertentes e o Complexo 
Vertentes, este último constituindo uma sequência 
metavulcanossedimentar. O Ortognaisses Vertentes 
aqui individualizado compreende os ortognaisses 
e os granada-biotita-anfibólio gnaisses que foram 
identificados por Neves et al. (2000), Santos et al. 
(2002) e Neves et al. (2005).

O Ortognaisse Vertentes distribui-se na área en-
tre a zona de cisalhamento Coxixola e o Lineamento 
Pernambuco. Na porção centro-oeste da área a uni-
dade Ortognaisse Vertentes ocorre ora em contato 
com as bordas norte e nordeste do Batólito Caruaru-
Arcoverde, ora sobreposto ao Complexo Surubim-
Caroalina ora ao Complexo Vertentes, através de falha 
contracional. Na porção central-norte da área ocorre 
constituindo faixas estreitas e descontínuas em conta-
to com os metassedimentos dos complexos Surubim-
Caroalina e Vertentes,em janelas erosivas. Ao norte da 
área, ocorre ao sul da Zona de Cisalhamento Coxixola, 
e está em contato com os litotipos dos complexos 
Surubim-Caroalina, Vertentes e Salgadinho.

As rochas desta unidade ocorrem pouco altera-
das e afloram em exposições em pedreiras e cortes 
de estrada. Compreendem granada-biotita-anfibólio 
ortognaisses de composições monzograníticas a 
monzodioríticas, granodioríticas a dioríticas, geral-
mente com bandamento regular (Foto 3.1), centi-
métrico a decimétrico, com lentes de metamáficas 
e sheets graníticos.Constituem-se por plagioclásio, 
quartzo e feldspato alcalino, com o predomínio de 
biotita como mineral máfico, embora o anfibólio 
ocorra frequentemente e de forma expressiva. A 
granada ocorre como porfiroblastos de 1mm a 10 
mm, geralmente cercada por hornblenda e plagio-
clásio  (Foto 3.2).  Titanita e magnetita são raras.

 Os ortognaisses apresentam alternância de ca-
madas onde predominam minerais máficos (biotita 
e hornblenda) de composição tonalítica e camadas 
félsicas com predomínio dos minerais de quartzo, 
plagioclásio e feldspato potássico de composição 
granodiorítica a monzogranítica. São ainda observa-
das raras intercalações de níveis decimétricos de an-
fibolito (afloramento PF-67). Localmente, a unidade 
é afetada pela Zona de Cisalhamento Coxixola e pela 
Zona de Cisalhamento Vicência, apresentando-se 
bastante transposta com níveis miloníticos e ultra-
miloníticos (afloramentos PF-70 e PF-71).
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Os ortognaisses apresentam-se, em geral, miloní-
ticos, com protólitos variados: desde sienogranitos até 
rochas gabroicas e dioríticas, além de leucogranodio-
ritos protomilonitizados, augen-milonitos e algumas 
rochas migmatíticas. As rochas menos deformadas 
possuem coloração clara (rosada a cinza clara) e índice 
de cor variando de leucocrática a melanocrática, en-
quanto que os de tonalidades de cor cinza e verde es-
curo são observados nas rochas mais deformadas. São 
rochas não magnéticas, com texturas granoblásticas 
protomiloníticas a miloníticas, de granulometria fina 
a grossa, no geral, com pequenas variações, às vezes 
com presença de níveis afaníticos e outras com por-
firoclastos formando augens. São constituídos essen-
cialmente por quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio 
e biotita; com variações entre minerais opacos, bioti-
ta, epidoto, zircão, apatita e alanita, e mais raramente 
agregados porfirocláticos de K-feldspato, biotita e gra-
nada como minerais acessórios (Foto 3.3). 

Foto 3.1 -  Bandamento gnáissico regular desenvolvido 
no granada-biotita-hornblenda ortognaisse. Ortognaisse 

Vertentes.  Afloramento – PF-66f

Foto 3.2 -  Detalhe de porfiroblasto de granada cercado 
por hornblenda e plagioclásio desenvolvido no granada-
biotita-hornblenda ortognaisse. Ortognaisse Vertentes 

PP2γve.  Afloramento – PF-67d

Uma característica típica desta unidade é o seu 
bandamento gnáissico quase sempre sub-horizontal, 
sugerindo a atuação de uma deformação coaxial, 
com eixo de maior esforço vertical. A foliação miloní-
tica da maioria das rochas pode apresentar microdo-
bras de tipos variados e desenvolver sigmoides em 
foliações “S/C”, também sendo possível observar au-
gens e minerais estirados formando fitas. Ocorrência 
de feições características, principalmente mirmequi-
tas e pertitas, indicam o fácies anfibolito durante o 
evento de formação destas rochas. Microfraturas 
observadas obliquamente às foliações sugerem re-
dução das condições P/T, as quais podem ser asso-
ciadas a faturamentos, em maiores escalas.

Segundo Sá et al. (2002) e Brasilino et al. (2017), 
os litotipos desta unidade possuem teor de sílica va-
riável, com predomínio de valores intermediários, 
e elevado conteúdo de álcalis (K2O+Na2O = 6-9%), 
com caráter sódico. São enriquecidas em CaO, Al2O3 
e Sr, tendo valores moderados de Rb. A linhagem é 
calcialcalina e de alto potássio, na transição entre 
metaluminosa a peraluminosa.

Sá et al. (2002) obteve pelo método U-Pb 
convencional, uma idade de 1970 ± 30 Ma, in-
terpretada como a cristalização do protólito. 
Posteriormente, Neves et al. (2006a) através do 
método LA-ICP-MS datou a banda máfica e a fél-
sica de um ortognaisse bandado. As análises da 
banda máfica forneceram dois grupos de idades 
concordantes com médias de 2127 ± 7 Ma e 2044 
± 5 Ma, interpretadas respectivamente, como ida-
des de cristalização e metamorfismo. 

Neves et al. (2017) obtiveram  uma nova data-
ção U-Pb pelo método LA-ICP-MS em uma  amostra 

Foto 3.3 -  Fotomicrografia do ortognaisse granítico com 
textura granoblástica fina a média, pouco deformada 
e com assembleia mineral formada por quartzo (Qz), 

feldspato potássico (Kf), plagioclásio (Pl), biotita (Bt), e 
granada (Gr), dentre outros. Ortognaisse Vertentes – 

PP2γve. Afloramento FL-127.
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proveniente da Pedreira do Tito, localizada 1,5 km 
a norte da localidade tipo, e apresenta o banda-
mento milimétrico característico desta unidade. 
Para esta amostra obtiveram uma idade média 
ponderada de 2096 ± 23 Ma, considerada como 
correspondente à idade de cristalização do protóli-
to, indicando intrusão em torno de 2,1 Ga. 

A idade de 2,1 Ga é considerada a mais provável 
para a formação do Ortognaisse Vertentes, já que a 
discórdia na amostra datada por Sá et al. (2002) apre-
senta um MSWD = 76. De acordo com os resultados 
obtidos por Neves et al. (2006a) na banda félsica, um 
zircão magmático forneceu uma idade de 625 ± 24 
Ma, indicando que a estrutura bandada da rocha foi 
produto de deformação e metamorfismo durante a 
Orogênese Brasiliana.Uma análise Sm-Nd (rocha to-
tal) realizada  no Ortognaisse Vertentes de Brasilino 
et al. (2017) apresentou uma idade modelo TDM = 
3,03 Ga e ƐNd (2013 Ma) de -9,07 sugerindo participa-
ção de uma fonte arqueana na geração dessa rocha.

3.1.3. Ortognaisse Buenos Aires (PP2γba)

O Ortognaisse Buenos Aires foi descrito por 
Barbosa (1990) como ortognaisses dioríticos a tona-
líticos. Na área do projeto Rio Capibaribe os litotipos 
desta unidade estão distribuídos na porção Nordeste 
da área  (Figura 3.3), constituindo um corpo alonga-
do, com orientação NE-SW, limitado a WNW pela 
Zona de Cisalhamento transpressional sinistral de 
Urucuba, a SW está em contato com o litotipos do 
Ortognaisse Urucuba e do Complexo Salgadinho, e 
a SE e ENE está limitado pelos metassedimentos do 
Complexo Surubim-Caroalina enquanto que a NE 
está em contato com o Complexo Salgadinho. 

Compreendem ortognaisses, ortognaisses proto-
miloníticos a miloníticos, localmente migmatizados e, 
ocasionalmente, podem conter lentes de anfibolitos. 
Os ortognaisses migmatizados desta unidade ocor-
rem na região central do corpo, e os milonitizados 
próximo a  Zona de Cisalhamento Urucuba. A foliação 
se apresenta orientada na direção NE-SW com mer-
gulhos moderados em direção ao centro do corpo e 
altos mais próximo à Zona de Cisalhamento Urucuba. 

Os ortognaisses possuem granulação fina a grossa, 
composição granodiorítica (Foto 3.4) e estão constitu-
ídos por plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, an-
fibólio e biotita, como minerais essenciais, e magnetita 
e ilmenita, como seus principais minerais acessórios.

Os ortognaisses protomiloníticos a miloníticos 
são leucocráticos a mesocráticos, exibindo variados 
tons de cinza. Apresentam composição granítica a 
sienogranítica e texturas granoblásticas a granolepi-
doblásticas. As rochas são predominantemente inequi-
granulares com cristais finos a médios seriados; porém 

Foto 3.4 -  Ortognaisse granodiorítico, leucocrático, com 
textura granoblástica, de granulação média e estrutura 

bandada. Ortognaisse Buenos Aires. Afloramento PF - 030.

apresentando em alguns pontos uma granulação até 
grossa formando augens. São ortognaisses (Foto 3.5) 
compostos essencialmente por quartzo, K-feldspato, 
plagioclásio, biotita, como minerais essenciais, epido-
to, muscovita, granada, minerais opacos, zircão e apa-
tita como minerais acessórios e clorita, como mineral 
secundário. Quando a rocha se encontra muito milo-
nitizada, com percentuais maiores que 50% de massa 
microcristalina; os minerais opacos ocorrem em maior 
proporção modal dentre os minerais essenciais. Em 
geral, compreendem rochas não magnéticas ou com 
leve magnetismo. A assembleia mineral e feições tex-
turais são características que indicam que os litotipos 
foram submetidos a metamorfismo em condições da 
fácies xisto-verde, em sua maioria, porém podendo 
chegar à fácies anfibolito.

Foto 3.5 -  Fotomicrografia de ortognaisse granítico 
milonítico, com textura porfiroclástica em matriz 

granolepidoblástica constituída essencialmente por quartzo 
(Qz), feldspato potássico (Kf), plagioclásio (Pl) e biotita (Bt),. 

Ortognaisse Buenos Aires. Afloramento PF - 110.

3.1.4. Complexo Salgadinho (PP2sg)

O Complexo Salgadinho foi descrito pioneira-
mente por Angelim (2002) e Delgado et al. (2003), 
como uma unidade metaplutônica de provável idade 
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paleoproterozoica e a sua formalização foi proposta 
por Bizzi et al. (2003). Angelim et al. (2004) descre-
veram a unidade como composta por ortognaisses 
tonalíticos a graníticos. Neves et al. (2013) reutili-
zaram essa designação observando os ortognaisses 
migmatiticos em torno da cidade homônima e nas 
porções leste e oeste da Folha Surubim. Esses mes-
mos ortognaisses também foram cartografados por 
Barbosa (1991) na folha Limoeiro. De acordo com 
Neves et al. (2017) nesta unidade a fácies dominante 
é hornblenda-biotita gnaisse de composição sieno-
granítica a granodiorítica, com textura equigranular, 
granulação média a grossa e com coloração variando 
de cinza esbranquiçada a rósea. Nestes litotipos a 
migmatização é comum, com leucossomas graníticos 
a pegmatíticos, concordantes ou não a foliação, e lo-
calmente possuem enclaves microgranulares e xenó-
litos de rochas calcissilicáticas e anfibolitos. 

Na área do projeto esta unidade é caracterizada 
por exibir uma assinatura aeromagnetométrica com 
alto gradiente magnético, distribuindo-se por uma 
faixa alinhada de direção nordeste. Da mesma for-
ma, no campo aerogamaespectrométrico, observa-
-se que sua assinatura é característica, representada 
pela cor vermelho tijolo a marrom escura, corrobo-
rando significativamente para sua delimitação.

As rochas desta unidade afloram em corte de 
estrada, lajedos e blocos, apresentam-se pouco a 
moderadamente intemperizadas, e variam de leuco-
cráticas a mesocráticas. 

A fácies dominante é o hornblenda-biotita me-
tagranitoide a ortognaisse de composição predo-
minante monzogranítica a granodiorítica, e mais 
raramente, tonalítica a diorítica. Apresentam tex-
tura equigranular, de granulação média a grossa e 
com coloração variando de cinza a esbranquiçada 
(Foto 3.6). Estes litotipos ocorrem frequentemente 
migmatizados, gerando leucossomas de composição 
granítica a pegmatítica, por vezes com magnetita, 
paralelos e discordantes à foliação (Foto 3.7). Nestes 
litotipos é comum a presença de cristais de magneti-
ta associados principalmente ao mesossoma

O bandamento gnáissico (milimétrico a centimé-
trico) é bem caracterizado pela alternância de ban-
das máficas (hornblenda e biotita) e bandas félsicas 
(quartzo, plagioclásio e feldspato potássico) [Foto 3.8]. 
A foliação nesta unidade é definida pela orientação 
preferencial da biotita, dos cristais de hornblenda e 
pelo estiramento de quartzo e feldspato, localmente 
esta foliação ocorre dobrada (Foto 3.9). Nestes litoti-
pos também ocorrem xenólitos de rochas calcissilicá-
ticas e anfibolitos, localmente abundantes (Foto 3.10).

Os ortognaisses se caracterizam por serem me-
socráticos, de cor cinza, com protólitos granodiorí-
ticos, tonalíticos e monzograníticos. Apresentam 

Foto 3.6 -  Hornblenda-biotita metagranitoide de 
composição granodiorítica a tonalítica, com textura 

equigranular, granulação média, com coloração 
esbranquiçada. Complexo Salgadinho. Afloramento PF-196.

Foto 3.7 -  Ortognaisse migmatizado do Complexo 
Salgadinho com leucossomas graníticos a pegmatíticos, 
paralelos e discordantes à foliação. Afloramento CP-176.

Foto 3.8 -  Ortognaisse bandado do Complexo Salgadinho 
caracterizado pela alternância entre bandas (milimétrico 

a centimétrico), máficas enriquecidas em hornblenda 
e biotita, e bandas félsicas formadas por quartzo, 

plagioclásio e feldspato potássico. Afloramento CA-01.
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Foto 3.9 -  Aspecto de campo do biotita hornblenda 
ortognaisse bandado e dobrado do Complexo 

Salgadinho. Afloramento PF-298.

Foto 3.10 -  Xenólitos de rochas calcissilicáticas e 
anfibolito sem ortognaisse bandado do Complexo 

Salgadinho. Afloramento CP-176.

magnetismo leve a marcante. A textura é granoblás-
tica, inequigranular os grãos são finos a grossos (Foto 
3.11). Quartzo, plagioclásio. biotita e anfibólio são os 
minerais de maior proporção dentre os essenciais, 
que também podem conter feldspato potássico, e 
entre os acessórios,  estão presentes epidoto, mus-
covita, minerais opacos, apatita, titanita e zircão. 

A paragênese mineral com plagioclásio, felds-
pato potássico, biotita e hornblenda, e a sua inten-
sa migmatização, indicam um metamorfismo na 
fácies anfibolito alto. Recristalização em subgrãos 
e feições de texturas no arranjo de cristais e estru-
turas manto-núcleo sugerem metamorfismo em 
fácies metamórfico anfibolito (superior?), e pos-
terior retrometamorfismo à fácies xisto-verde.De 
acordo com Neves et al. (2017) os litotipos desta 
unidade também apresentam, superpondo-se à fo-
liação principal, faixas miloníticas, caracterizando 
deformação tectônica a temperatura relativamente 
baixa e uma fratura em forte ângulo com a foliação 
principal, com preenchimento por epidoto.

Foto 3.11 -  Fotomicrografia de ortognaisse granodirítico 
do Complexo Salgadinho evidenciando a textura 

granoblástica, inequigranular, fina a grossa e os minerais 
essenciais representados pelo quartzo (Qz), plagioclásio 

(Pl), e o anfibólio (Hb). Afloramento CP-29b

Análises de geoquímica em amostras de rocha 
do Complexo Salgadinho realizadas por Neves et al. 
(2017), indicam o seu caráter levemente peraluminoso 
e os padrões de elementos terras raras, anomalias ne-
gativas de Ta, Nb e Ti, presentes em aranhagramas de 
elementos traço, e as demais características geoquími-
cas sugerem intrusão em ambiente de arco magmático.

De acordo com Neves et al. (2017) as princi-
pais diferenças entre os Complexos Salgadinho e 
Vertentes são bem definidas pela frequente migma-
tização, o caráter geralmente mais félsico e a ele-
vada porcentagem modal de magnetita do primeiro 
(Foto 3.12). Comparadas às análises de rocha do-
Complexo Vertentes de Neves et al. (2017), observa-
-se que o Complexo Salgadinho é mais rico em sílica, 
com diferentes trends nos diagramas de Harker. Os 
padrões de Elementos Terras Raras são menos fra-
cionados, e contém uma leve anomalia negativa de 
Eu, não observada no Complexo Vertentes.

Foto 3.12 -  Cristais de magnetita oxidados em 
ortognaisse monzogranítico do Complexo Salgadinho – 

PP2sg. Afloramento PF-39.
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A determinação geocronológica deste complexo 
foi reportada por Neves et al. (2017) de amostra obti-
da próximo à localidade tipo, na cidade de Salgadinho, 
que apontou a idade de 2057 ± 20 Ma como idade 
de cristalização do protólito. Brasilino et al. (2017) 
reportam uma idade mais antiga de 2183 ± 9 Ma a 
sudoeste da área deste projeto (Folha Santa Cruz do 
Capibaribe). Estes autores consideram que a diferen-
ça entre essas idades poderia indicar diferentes pulsos 
magmáticos na geração destas rochas. Neste traba-
lho foi considerada a idade apresentada por  Neves 
et al. (2017), próxima à localidade tipo do Complexo 
Salgadinho (inserida na área do projeto). Neves et al. 
(2017) apresentaram uma datação de uma amostra 
cujos resultados obtidos forneceram uma idade apa-
rente de 2065 ± 13 Ma, considerada como a melhor 
estimativa para a idade de cristalização do protólito.

3.1.5. Ortognaisse Cabaceiras (PP2cb)

As rochas migmatíticas de derivação ígnea que 
ocorrem na região de Cabaceiras (PB) receberam dife-
rentes denominações estratigráficas, tais como Grupo 
Cabaceiras (CALDASSO, 1968), unidade Camalaú-
Cabaceiras (BRITO NEVES, 1975), como integrante 
do Maciço Boqueirão de Ferreira & Santos (2000) e 
como Complexo Cabaceiras por Angelim et al., (2004). 
A denominação Ortognaisse Cabaceiras foi proposta 
por Lages et al. (2009a) que o descreveu como cor-
relata ao Complexo Floresta e Lages (2017), ainda a 
inseriu na Unidade Cabaceiras do Complexo Floresta. 
De acordo com Lages (2017) esta unidade constitui-
-se de ortognaisses leucocráticos a mesocráticos de 
composição granítica, granodiorítica e monzonítica, 
granoblásticos de granulação média a grossa, banda-
dos e variavelmente migmatizados (agmáticos, sur-
reíticos, nebulíticos, estromáticos). Nestes, ocorrem 
rochas metamáficas anfibolíticas associadas ou não 
a rochas metacarbonáticas (metamargas granulíticas 
e skarns), lentes de granada leucognaisses disruptas, 
boudinadas, concordantes à foliação principal, e de 
granulitos félsicos (granada charnockitos?). Os ortog-
naisses graníticos são granoblásticos a lepidonemato-
blásticos inequigranulares médios a finos.

De acordo com Lages (2017) os ortognaisses 
apresentam assinatura geoquímica de rochas metalu-
minosa a levemente  peraluminosa, com afinidade cal-
cioalcalina de alto potássio a shoshonitica, semelhantes 
àquelas geradas em ambiente de arco vulcânico.

A análise geocronológica realizada pelo método 
LA-ICP/MS em zircões, na localidade tipo, foi forne-
cida por Neves et al. (2014) e Lages (2017) que ob-
tiveram uma idade de cristalização 2055 ± 23 Ma 
com MSWD 2.3. Para um ortoanfibolito associado 
com um gnaisse granítico da unidade Ortognaisse 

Cabaceiras. Neves et al. (2014) obtiveram idade de 
2042 ± 11Ma, interpretada como idade de cristaliza-
ção do protólito. Análises isotópicas (Sm-Nd) foram 
fornecida por  Lages (2017)  que obteve idades-mo-
delos TDM variando de 2,74 Ga a 3,22 Ga e εNd (2050 
Ma) de -11,63 a -7,72, e sugeriu que na evolução des-
tas rochas houve a participação/retrabalhamento de 
uma fonte arqueana como protólito destas rochas.

Na área do projeto os litotipos desta unidade 
ocorrem na porção noroeste da área, constituindo 
um corpo alongado na direção NE-SW. Este cor-
po apresenta-se limitado, a sudeste, pela Zona de 
Cisalhamento Batista, que o coloca em contato com 
os litotipos do Complexo Sertânia e da Suíte Intrusiva 
Itaporanga, e a noroeste é interpretado como em 
contato erosivo com o Complexo Sertânia. Os litoti-
pos desta unidade não foram reconhecidos em cam-
po, devido a dificuldade de exposições e acessos, 
sendo interpretada a sua presença pelas assinaturas 
aerogeofísicas e pela continuidade e compatibiliza-
ção da referida unidade a partir da folha Campina 
Grande, situada a norte da área estudada.

3.1.6. Complexo Vertentes (PP2ve)

Esta unidade foi referida originalmente por Santos 
& Medeiros (1999) como uma sequência metavulca-
nossedimentar com metagrauvacas, metavulcânicas 
máficas a intermediárias e uma sequencia metavul-
canoclástica. Ferreira & Santos (2000) definiram-na 
como uma unidade metavulcanossedimentar carac-
terística do Terreno Rio Capibaribe, com área-tipo em 
torno da cidade de Vertentes, a leste de Santa Cruz 
do Capibaribe. A seqüência metavulcanossedimentar 
estaria composta por metavulcânicas máficas e inter-
mediárias, metavulcanoclásticas, intercaladas em uma 
seqüência de paragnaisses pelíticos, cuja ambiência 
foi interpretada como de ambiente de arco vulcânico 
(SANTOS, 1999). Uma fácies peculiar é aquela de gnais-
ses bandados com alternância de material vulcânico 
máfico-intermediário e pelítico, com uma regularidade 
de leitos perfeita, sugestiva de uma sedimentação tur-
bidítica com uma componente vulcânica. 

Santos (2000) descreveu que na área tipo 
esta unidade está constituída por uma seqüência 
metavulcanosedimentar, formada por sillimanita-
-granada-biotita paragnaisses, sillimanita-granada 
xistos, metabasaltos, metandesitos, metadacitos, 
metavulcanoclásticas, com intercalações de rochas 
calcissilicáticas, metamorfizados na fácies anfi-
bolito alto. Ocorrem ainda ocasionais corpos len-
ticulares de serpentinitos, que abrigam algumas 
ocorrências de asbesto. O referido autor atribuiu 
para esta unidade uma idade Mesoproterozoica, 
enquanto Ferreira e Santos (2000) consideraram o 
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Complexo Vertentes como uma seqüência do Ciclo 
Cariris Velhos e Gomes (2001), baseado em inter-
pretações geotectônicas, sugeriu que a unidade 
poderá ser de idade paleoproterozoica. 

Santos et al. (2002) definiram o Complexo 
Vertentes como uma  unidade metavulcanosse-
dimentar, interpretada como de arco vulcânico, e 
composta por rochas metavulcânicas máficas e in-
termediárias, metavulcanoclásticas, intercaladas 
em uma seqüência de paragnaisses pelíticos, cuja 
fácies peculiar é aquela de gnaisses bandados com 
alternância de material metavulcânico máfico-inter-
mediário e metapelítico, com uma regularidade de 
leitos perfeita, sugestiva de uma sedimentação tur-
bidítica com uma componente vulcânica. De acordo 
com Gomes (2001) os termos paraderivados ocor-
rem na porção norte enquanto a maior incidência 
de rochas metavulcânicas ocorreria entre as cidades 
de Orobó e Umbuzeiro - PB. Posteriormente, Neves 
et al. (2000), Sá et al. (2002) e Neves et al. (2005) 
indicaram que todas estas ocorrências são de ortog-
naisses, com os protólitos tendo idades paleoprote-
rozoicas (SÁ et al., 2002; NEVES et al., 2006a). 

Brasilino et al. (2008), com base em dados obti-
dos na Folha Santa Cruz do Capibaribe, redefiniram 
o Complexo Vertentes quanto ao conteúdo litológico 
descrevendo-a como composta por ortognaisses ban-
dados e granada-biotita-anfibólio gnaisses, de idade 
paleoproterozoica. Os ortognaisses apresentariam um 
bandamento regular (cm a dm), com alternância de 
camadas félsicas cinza claro, equigranular, com granu-
lação média e composição monzogranítica a tonaliti-
cas e camadas máficas, de granulação fina a média, 
coloração cinza esverdeada escura e composição do-
minantemente quartzo diorítica a quartzo monzodiorí-
tica, mas podendo evoluir até composições tonalíticas. 

Sá et al. (2002)  realizaram datações geocrono-
lógicas pelo método U-Pb convencional em zircão 
para os ortognaisses do Complexo Vertentes em 
uma amostra coletada próximo á localidade tipo. 
Forneceram uma discórdia com intercepto superior 
com idade de 1970 ± 30 Ma, interpretada como a ida-
de de cristalização do protólito. Neves et al. (2006a) 
dataram, pelo método LA-ICP-MS, as porções máfi-
ca e félsica de uma amostra de ortognaisse banda-
do (localidade de Gravatá do Ibiapina). As análises 
da banda máfica forneceram dois grupos de idades 
concordantes com médias de 2127 ± 7 Ma e 2044 ± 
5 Ma, interpretadas respectivamente, como idades 
de cristalização e metamorfismo. A idade de 2,13 
Ga é a mais provável para a formação do Complexo 
Vertentes, pois a discórdia na amostra datada por Sá 
et al. (2002) apresenta um MSWD = 76. Na banda félsi-
ca, um zircão magmático forneceu uma idade de 625 
± 24 Ma, que foi interpretada por Neves et al. (2006a) 
como idade de formação da estrutura bandada da 

rocha durante a Orogênese Brasiliana. Análise Sm-Nd 
(rocha total) foi realizada no ortognaisse vertentes, e 
apresentou uma idade modelo TDM = 3,03 Ga e eNd 
(2103 Ma) é de -9,07 o que sugere participação de 
uma fonte arqueana na geração dessa rocha.

Neves et al. (2017) descreveram o Complexo 
Vertentes como ortognaisses bandados e granada-
-biotita anfibólio gnaisses nas porções sudoeste 
e central da folha, na localidade tipo e em toda a 
área de exposição entre as cidades de Vertentes e 
Surubim.  Os ortognaisses apresentam bandamento 
regular, com bandas de espessura milimétrica a cen-
timétrica. As bandas mesocráticas têm granulação 
fina a média, coloração cinza-esverdeada escura e 
composição dominantemente quartzo diorítica a 
quartzo monzodiorítica, mas podendo evoluir até 
composições granodioríticas. Estão compostos por 
plagioclásio, hornblenda e biotita como minerais 
essenciais, com quartzo e feldspato potássico ocor-
rendo em proporções variadas. Localmente, a per-
centagem elevada de quartzo e plagioclásio confere 
composições tonalíticas a granodioríticas às porções 
mesocráticas. Granada é um acessório comum. Os 
níveis félsicos apresentam granulação média, colo-
ração creme a rósea e composição granítica. Entre 
as cidades de Orobó e Umbuzeiro e na porção sudes-
te da folha, as bandas graníticas são mais espessas 
e podem superar um metro, localmente apresen-
tando forte lineação de estiramento. Soleiras e di-
ques de pegmatitos intrudindo os ortognaisses são 
comuns. É comum, também, a ocorrência de ban-
das de anfibolito com vários decímetros de largura. 
Veios de quartzo precipitados a partir de fluídos que 
aproveitaram os planos da foliação são localmente 
observados. Anfibólio ortognaisses mesocráticos, 
mais homogêneos, também ocorrem e localmente 
predominam sobre os termos bandados.

Com base em trabalhos de campo e labora-
tório obtidos durante o Projeto Rio Capibaribe, 
porém, é proposto o resgate e a redefinição da 
unidade Complexo Vertentes. Neste contexto, o 
mesmo é referido como distinto e individualizado 
da unidade Ortognaisse Vertentes. 

Na área do projeto, na cidade de Orobó, no cor-
te de estrada, da PE-088, observa-se o contato entre 
o Ortognaisse Vertentes (Ortognaisse granodiorítico 
a granítico) e a sequência metavulcanossedimentar 
do Complexo Vertentes (Fotos 3.13 A, B, C), conside-
rada aqui a seção referência. Neste local os litotipos 
do Complexo Vertentes estão sotopostos por tectô-
nica tangencial às rochas do Ortognaisses Vertentes. 
O contato é brusco e feito através de zona de cisa-
lhamento transpressional e, próximo ao contato, 
no Complexo Vertentes, observa-se o desenvolvi-
mento de grandes cristais de granadas nos metas-
sedimentos e nas rochas anfibolíticas, que ocorrem 
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intercalados nestes. Deste modo, neste local ocorre 
a sequencia metavulcanosedimentar do Complexo 
Vertentes, no sentido de Santos et al. (1999), e o 
Ortognaisse Vertentes (BRASILINO et al., 2008). 

A assinatura geofísica desta unidade caracteri-
za-se por apresentar um sinal magnético moderado, 
com assinatura gamaespctrométrica (composição 
ternária) nas cores vermelha a esbranquiçada.

As rochas desta unidade distribuem-se por 
toda a área do Terreno Rio Capibaribe, bordejando 
boa parte da paleobacia preenchida pelo Complexo 
Surubim-Caroalina, com o qual se relaciona através 
de contatos bruscos a gradacionais. As melhores 
exposições ocorrem nos cortes de estrada nas ci-
dades de Orobó, Macaparana, Gado Bravo, Juá e 
Timbaúba. De uma maneira geral são formados por 
intercalações de metassedimentos (xistos, quartzi-
tos e paragnaisses granadíferos) com rochas meta-
vulcânicas máficas e félsicas (Foto 3.14).

Na área os litotipos do Complexo Vertentes 
(Fotos 3.13; 3.14 e 3.15) estão representados por 

(sillimanita) (granada) biotita (anfibólio) gnaisses, 
(cianita) (granada) (muscovita) biotita gnaisses, às 
vezes migmatizados, subordinados paragnaisses se-
mipelíticos a psamíticos e raros micaxistos. Possuem 
intercalações de rochas metamáficas e metavulcâ-
nicas intermediárias, por vezes, de leucognaisses 
graníticos a granodioríticos, subordinados níveis de 
quartzitos (ou metacherts), gnaisses porfiroclásticos 
(Foto 3.16) e restritas intercalações de mármores (?) 
e anfibolitos. As rochas ocorrem em baixos topográ-
ficos, em afloramentos em corte de estrada ou mor-
rotes e ravinas, bem alteradas pelo intemperismo. 

Os principais afloramentos de referência (Fotos 
3.13 e 3.14) estão situados na cidade de Orobó (PE), 
há ainda a ocorrência a Leste da cidade de Vertentes 
e próximo a localidade de Juá (Foto 3.15). Neste úl-
timo, os litotipos foram interpretados como uma 
sequência metavulcanossedimentar, sendo identi-
ficados bitotita-quartzo-feldspato gnaisse (protóli-
to de grauvaca arcoseana), gnaisse porfiroclástico 
(com protólito com porfiroclastos de K-feldspato em 

Foto 3.13 -  A- Exposição em corte de estrada na cidade de Orobó (PE) com o contato entre os litotipos do 
Complexo Vertentes e do Ortognaisse Vertente através de zona de cisalhemento tranpressional; B- Rochas 

metavulcanossedimentares (xistos e anfibolitos) do Complexo Vertentes com o desenvolvimento de porfiroblastos de 
granada; C- Detalhe no corte de estrada com a presença de rocha anfibolítica. Afloramento CP-60.
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grauvaca arcoseana-metavulcanoclástica), granada-
-quartzo-feldspato-biotita xisto com cianita (semipe-
lito) e rochas ígneas intercaladas interpretadas como 
metavulcânicas intermediárias, félsicas, máficas e 
rocha ultramáfica (composições quartzo monzodio-
ríticas, sienograníticas, tonalíticas e gabronorítica) 
todos gnaissificados de granulação fina. Os litotipos 
foram submetidos a metamorfismo na fácies anfi-
bolito a granulito e a retrometamorfismo,passando 
rapidamente do elevado grau metamórfico (fácies 
granulito?) para a fácies xisto verde.

Foto 3.14 -  Visão geral do afloramento em corte 
de estrada (PE-88) com a as rochas da sequencia 
metavulcanossedimentar (paragnaisses e rochas 

metavulcânicas félsicas e máficas de cor verde) do 
Complexo Vertentes na entrada da cidade de Orobó (PE).. 

Afloramento PF-04

Foto 3.15 -  Exposição em encosta de morrote mostrando 
a variação e bandamento composicional em sequencia 

metavulcanossedimentar do Complexo Vertentes. 
Destacam-se camadas com feições sugestivas de textura 

clástica com fenoclastos de feldspatos com tamanhos 
e forma variadas, imersos em matriz xistosa, camadas 

xistosas, quartzíticas e metavulcanica félsica. Complexo 
Vertentes. Afloramento FL-125.

Na área a sequência metavulcanossedimentar 
é constituída principalmente por paragnaisses e 
xistos, metavulcânicas félsicas e máficas, e quart-
zitos (Fotos 3.13 e 3.14).

Os paragnaisses e xistos se caracterizam por exi-
bir coloração variando de creme claro (esbranquiçada) 
a cinza médio e castanho levemente esverdeado, gra-
nulação fina a média e possuir uma foliação gnáissica 
marcante. Classificam-se como bitotita-quartzo-felds-
pato gnaisse e granada- quartzo-feldspato-biotita xis-
to com cianita, possuem assembleia mineral formada 
por microclima (30% a 61%), plagioclásio (6% a 15%), 
biotita de (11% a 35%), quartzo (10% a 13%), minerais 
opcos (2% a 3%), epidodo (<1%) e, nos gnaisses cujo 
protólito é interpretado com semipelito podem ocor-
rer cristais de granada, cianita e muscovita.

Os gnaisses porfiroclásticos constituem-se pre-
dominantemente, por feldspato potássico (70%), 
bastante fraturado, localmente com pertitas, e por 
vezes exibe geminação xadrez típica. As lamelas de 
biotita (3%) ocorrem por entre os grãos, sugerindo 
fortemente origem sedimentar. O quartzo (13%) se 

Foto 3.16 -  Detalhe para as intercalações de xistos, 
quartzitos e metavulcânicas félsicas no afloramento em 

Orobó-PE.Complexo Vertentes. Afloramento PF-04

apresenta com bordas cominuídas e forte extinção 
ondulante. Nestes litotipos tem-se feições núcleo-
-manto, pertitas em chama, microfraturamentos 
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internos, mirmequitas e os minerais que em grande 
parte se encontram recristalizados em subgrãos, e a 
extinção ondulante. A assembleia mineral sugere que 
o protolito do plagioclásio-quartzo-microclina gnais-
se pode ser uma grauvaca arcoseana (Foto 3.17).

As rochas metavulcânicas félsicas ocorrem 
intercaladas no paragnaisse (Foto 3.18), são leu-
cocrática, de cor cinza rosada (esbranquiçada), pos-
suem textura granoblástica de granulação fina a 
média e estrutura fracamente foliada.Classificam-
se como plagioclásio-quartzo microclima gnaisse e 
estão compostas por microclina (2% - 50%), quart-
zo (35%-58%), plagioclásio (10%-25%) e biotita 
(5%-15%), como minerais essenciais; e muscovita 
(<<1%), minerais opacos (<<1%) e titanita (<<1%), 
como minerais acessórios. São observadas textu-
ras pertiticas (comuns) e mirmequiticas, bastante 
frequentes, e as feições núcleo-manto, com dife-
renças entre borda e núcleo não tão acentuadas.

Na área as rochas metamáficas compreendem 
anfibolitos bandados, com textura granonemato-
blástica, com alternância de bandas compostas por 
hornblenda e biotita e bandas félsicas com quartzo 
e plagioclásio. Estão constituídas por hornblenda 
(45%), que está parcialmente substituída por biotita 
(35%) nos planos de clivagem. A biotita ocorre em 
cristais idiomórficos a subdiomórficos (Foto 3.19) 
de cor vermelho acastanhada, sugerindo cristaliza-
ção de alta temperatura. O plagioclásio (3%) ocorre 
raramente com cristais subdioblásticos, apresentam 
geminação da Lei da Albita e polissintética. O quart-
zo (17%) têm dois tamanhos, um menor subanguloso 
nos interstícios, e outro maior e alongado, recrista-
lizado em maiores condições de P e T, com extinção 
ondulante e restrita a alguns níveis (laminações) ori-
ginalmente de composição mais ácida. 

Estudos petrográficos e as paragêneses mi-
nerais indicam que os paragnaisses, xistos, rochas 
metavulcânicas félsicas e rochas metavulcânicas 
máficas  foram submetidas a metamorfismo de grau 
médio, cujo pico atingiu a fácies xisto verde superior 
e retrometamorfismo para a fácies xisto verde. 

A rocha metamáfica (Fotos 3.14 e 3.19) apresenta 
uma forte foliação S0//S1//S2 ligeiramente ondulada, 
dada principalmente pelos arcos poligonais e peixes 
de biotita (“mica fish”), mas predominando o arranjo 
em uma direção paralela aos cristais de anfibólio.

As rochas desta unidade são marcadas estrutural-
mente por uma foliação principal S2 com redobramen-
tos suaves de dobras antiformais ou sinformais D3. O 
grau de metamorfismo é da fácies anfibolito e com 
retrometamorfismo. A deformação nesta unidade su-
gere ser coaxial, ou seja, ocorre um achatamento ao 
longo do plano XY, e praticamente não se vê assimetria.

Foto 3.17 -  Fotomicrografia de paragnaisse do Complexo 
Vertentes, composto por plagioclásio (Pl), quartzo (Qz), 

microclna (Mc) e Bioita (Bt). Afloramento FL125.

Foto 3.18 -  Fotomicrografia de metavulcânica félsica. 
Denota-se a pertitização nos grãos de microclina. 

Afloramento PF-04.

Foto 3.19 -   Fotomicrografia de rocha metavulcânica 
intermediária/máfica foliada com textura 

granonematoblástica composta por anfibólio (Anf), 
biotita (Bt), quartzo (Qz) e plagioclásio (Pl). Estrutura 

foliada. Nicóis cruzados. Afloramento PF-04, na PE 080, 
na cidade de Orobó-Pernambuco (PE).
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3.1.7. Complexo Sertânia (PP3se)

O Complexo Sertânia foi definido por Santos 
(1971, 1977) para designar uma sequência domi-
nantemente sedimentar com contribuição vulcâ-
nica subordinada, submetida a metamorfismo na 
fácies anfibolito alto, sendo frequentemente mig-
matizada. Foi formalmente designada de Complexo 
por Veiga Jr. & Ferreira (1990) e Wanderley (1990), 
incluindo intercalações de mármores, anfibolitos, 
rochas calcissilicáticas e raras formações ferríferas. 
Santos et al. (2004) obtiveram idades entre de 2,14 
Ga. e  1,94 Ga. (U-Pb em zircão) em metavulcânicas 
do Complexo Sertânia na Folha Surubim e interpre-
taram este complexo como uma unidade litoestra-
tigráfica supracrustal paleoproterozoica. Neves & 
Alcântara (2010); Neves et al. (2006a, 2009) e Neves 
et al. (2012) destacam a semelhança entre essa uni-
dade e o Complexo Surubim-Caroalina e, segundo 
estes autores, a ausência de zircões mais jovens nas 
amostras analisadas refletiria apenas a natureza das 
fontes que contribuíram com clastos para os sedi-
mentos precursores.  Entretanto, Neves et al., (2013) 
na PE-275, a 6 Km de Sertânia, em corte de estrada, 
que hoje deu lugar ao canal da transposição, datou o 
Complexo Sertânia cuja determinação revelou, pelo 
método U-Pb em zircão detrítico, idade de 1,87 Ga.

O Complexo Sertânia distribui-se na porção 
NW da área estudada, estando limitada, a sudes-
te, com o Complexo Vertentes, através da Zona de 
Cisalhamento Congo-Cruzeiro do Nordeste, e a noro-
este, limitada com os litotipos do Complexo Floresta, 
através de zona de cisalhamento. 

O Complexo Sertânia aflora principalmente em 
cortes de estradas (Foto 3.20), barreiros e pedrei-
ras, em geral, pouco alterados, associado a um solo 
arenoso fino de cor marrom. 

Foto 3.20 -  Exposição em corte de estrada do 
paragnaisse bandado do Complexo Sertânia. 

Afloramento PF-290.

Foto 3.21 -  Detalhe para os porfiroblastos de granada 
no granada biotita paragnaisse do Complexo Sertânia. 

Afloramento CP-14. 

Foto 3.22 -  Granada biotita paragnaisse com 
bandamento composicional do Complexo Sertânia. 

Afloramento CP-15.

O litotipo predominante (Foto  3.21) é o granada-
-biotita paragnaisse pelítico, por vezes com silimani-
ta e com moderada migmatização. Frequentemente 
a rocha apresenta bandamento (Foto 3.22) interca-
lando níveis mais máficos (maiores concentrações 
de granada e biotita) e níveis mais félsicos (pre-
dominando os feldspatos potássicos, plagioclásio, 
quartzo), não raras, são observadas feições de mig-
matização. Na maior parte dos afloramentos são ob-
servados lentes (Foto 3.23) e bolsões de anfibolitos, 
e quase sempre ocorrem diques pegmatiticos e leu-
cograniticos cortando a unidade.

3.1.8. Ortognaisse Urucuba (PP3γu)

O Ortognaisse Urucuba foi descrito inicialmen-
te por Barbosa (1990), na região central da Folha 
Limoeiro,como um corpo alongado na direção NE-
SW, e aflorando próximo da localidade de Urucuba. 
Na área do Projeto Rio Capibaribe esta unidade está 
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Foto 3.23 -  Detalhe do anfibolito que ocorre distribuído 
como lentes descontínuas paralelas à foliação do 
granada biotita paragnaisse. Complexo Sertânia. 

Afloramento CP-12.

representada por quatro corpos com forma alonga-
da na direção NE-SW. O corpo maior é delimitado a 
norte pelo Ortognaisse Buenos Aires, a oeste-sudo-
este pelos ortognaisses do Complexo Salgadinho e 
a este-sudeste pelas rochas do Complexo Surubim-
Caroalina. Os outros corpos estão em contato ora 
com os litotipos do Complexo Salgadinho, ora com 
aqueles do Complexo Surubim-Caroalina e, local-
mente, com os litotipos do Ortognaisse Buenos Aires. 
Seus contatos são geralmente encobertos, sendo 
inferidos através de sensores remotos (fotografias 
aéreas e dados aerogeofísicos radiométricos e mag-
netométricos). As rochas desta unidade ocorrem, 
geralmente,emexposições em lajedos pouco altera-
dos.Compreendem ortognaisses de coloração cinza a 
cinza esverdeada (Foto 3.24), são foliados e, às vezes, 
apresentam bandamento com alternância de bandas 
máficas e félsicas. Possuem composição granítica a 
granodiorítica e tonalítica, e localmente quartzodiorí-
tica. A textura é granoblástica e a granulação varia de 
média a fina. Estão constituídos por quartzo, plagio-
clásio, feldspato potássico, anfibólio e biotita. A mag-
netita se destaca como mineral acessório. 

Os ortognaisses bandados exibem bandamento 
formado pela alternância de bandas máficas e fel-
sicas. Por vezes ocorrem mobilizados de composi-
ção quartzo-feldspática distribuídos ora paralelos 
ora discordantes ao bandamento. A composição é 
granítica e a granulação é fina a média. Os conta-
tos entre grãos são bastante irregulares variando 
de côncavos, convexos e interdigitados (Foto 3.25). 
Quanto maior a granulometria maior a irregularida-
de entre contatos de grãos. A inclusão de minerais 
opacos por toda a rocha sendo maior a proporção 
de ocorrência principalmente dentro de cristais das 
bandas máficas (biotita e anfibólios). A assembleia 
mineral sugere que estes litotipos foram submeti-
dos a condições metamórficas da fácies anfibolito. 

Foto 3.24 -  Ortognaisse granodiorítico, com detalhe para 
os cristais de magnetita. Ortognaisse Urucuba – PP3γu.

Afloramento - PF-023.

Foto 3.25 -  Fotomicrografia do Ortognaisse Urucuba 
de composição granítica, textura gnáissica composta 
por feldspato potássico (Kf), quartzo (Qz), magnetita, 

titanita (Ti), biotita (Bt) e anfibólio (Anf). Destaque para a 
forma irregular de contato entre os cristais. Ortognaisse 

Urucuba. Afloramento - PF-088.

3.1.9. Ortognaisse Mata Virgem (PP3γmv)

Os litotipos desta unidade se encontram ex-
clusivamente na Folha Surubim, a sudoeste da lo-
calidade de Mata Virgem (PE), formando um corpo 
irregular alongado na direção E-W, posicionado na 
porção central de uma estrutura dobrada, desenha-
da por metassedimentos do Complexo Surubim-
Caroalina. Estes litotipos estão em contato brusco e 
discordante ora com muscovita quartzitos ora com 
(cordierita) micaxisto.  As rochas desta unidade aflo-
ram em exposições na forma de blocos (Foto 3.26) e 
em corte de estrada. Apresenta-se pouco a bastante 
intemperizados, são leucocráticos,de cor cinza rosa-
do a bege.Compreende ortognaisses de composição 
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sienogranítica, exibe textura granoblástica equigra-
nular, por vezes inequigranular seriada,de granula-
ção fina a média (Foto 3.27), podendo-se ver alguns 
pórfiros pontualmente. Possuem leve magnetismo 
e apresentam estrutura foliada/bandada, por vezes 
com dobramento preservado.

Foto 3.26 -  Exposição em forma de blocos do ortognaisse 
sienogranítico. Ortognaisse Mata Virgem – PP3γmv. 

Afloramento FL-25.

Foto 3.27 -  Detalhe do ortognaisse sienogranítico com 
textura granoblástica de granulação média. Ortognaisse 

Mata Virgem. Afloramento FL-25.

Os litotipos desta unidade são classificados 
como (minerais opacos)-(plagioclásio)-(quartzo)-
-(microclina) gnaisse metasienogranitico e estão 
constituídos por microclina (55%), às vezes com in-
tercrescimento pertítico (em chama), quartzo (20%) 
e plagioclásio (12%), com frequente intercrescimen-
to mimerquitico, como minerais essenciais; minerais 
opacos (8%), com formas subédricas (Foto 3.28) e in-
terpretadas como cristais de magnetita, biotita (5%), 
apatita (<1%), epidoto e allanita como minerais aces-
sórios; e sericita como mineral secundário.

A assembleia mineral sugere que a unidade foi 
submetida a metamorfismo de médio grau (xisto 

verde a anfibolito), com retrometamorfismo para 
baixo grau na fácies xisto verde inferior, dada a pre-
sença de intercrescimento pertítico nas microclinas. 

Os resultados geocronológicos disponibilizados 
por Neves et al. (2012 e 2017) de amostra coletada 
próximo a cidade de Mata Virgem, forneceram ida-
des U-Pb (LA-ICP-MS ) em zircão em torno de 1,98 Ga, 
interpretada como idade de intrusão do protólito.

Foto 3.28 -  Fotomicrografia do ortognaisse 
sienogranitico de textura granoblástica com 

granulometria fina a média, com alguns fenocristais. A 
mineralogia é composta essencialmente de microclima 

(Mc), quartzo (Qz), plagioclásio (Pl), biotita (Bt). 
Os acessórios são formados por opacos e apatita. 

Ortognaisse Mata Virgem. Afloramento FL-26.

3.1.10. Complexo Gabro Anortosítico Passira 
(PP4δpa)

O Complexo Gabro Anortosítico Passira distri-
bui-se na região central do Projeto, ocupa uma área 
de 45 km2 e constitui um corpo com alongamento na 
direção NNE-SSW. Este corpo foi inicialmente defini-
do por Farina et al. (1981), posteriormente mapeado 
por Barbosa (1990) e Rocha (1990), e caracterizado 
por Accioly (2000) como complexo matanortosíti-
co. De acordo com Accioly (2000) compreende um 
batólito com forma sigmoide, que ocorre a norte 
do Lineamento Pernambuco e que está balizado 
pelas zonas de cisalhamento Paudalho e Limoeiro. 
Compreende um metanortosito e constitui um com-
plexo do tipo Maciço. Subordinadamente ocorrem 
metanortositos foliados, secundariamente metaga-
bros-anortositos que são tipos transicionais entre 
os metanortositos foliados e metanoritos, além de 
metaleucogabros, metagabronoritos, melagabros 
e rochas ultramáficas com óxidos de Fe-Ti. De um 
modo geral, os contatos entre metagabros e meta-
nortositos são bruscos.Também inclui um complexo 
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de diques de composição Fe-diorítica enriquecidos 
em P (apatita-metadioritos), Zr, Ba e elementos ter-
ras raras leves. Esta unidade está cortada por vários 
corpos de ortognaisses graníticos (“sensu latu”) que 
se comportam como uma unidade tectonicamente 
associada às rochas metabásicas, interpretados geo-
quimicamente como anorogênicos. De acordo com o 
referido autor os litotipos desta unidade foram sub-
metidos a um metamorfismo regional na fácies an-
fibolito alto e uma sobreposição metamórfica com 
recristalização/substituição para a fácies xisto verde 
a epidoto anfibolito, onde texturas de coronas sim-
plectíticas, típicas de retrometamorfismo de rochas 
básicas da fácies granulito, são observadas.

 Dados geocronológicos e isotópicos obtidos por 
Accioly (2000) forneceram uma idade U-Pb em zircão 
multicristal de 1,7 ± 0,02 Ga, interpretada como ida-
de de cristalização para os metanortositos. Também 
forneceu uma isócrona mista granada e rocha total 
em metagabros sendo obtida uma idade de 612 ± 
150 Ma, interpretada como de pico metamórfico, 
representando um metamorfismo da fácies granu-
lito com temperaturas da ordem de 750oC e pres-
sões da ordem de 13 Kb durante o ciclo orogenético 
Brasiliano. Para a transcorrência tardia associada a 
este ciclo o referido autor forneceu a idade isocrôni-
ca U-Pb em zircão de 597 + 131 Ma obtida em diques 
dioríticos posicionados em áreas associadas ao me-
ga-cisalhamento Limoeiro, que é uma ramificação 
do Lineamento Pernambuco. Neste contexto, o au-
tor interpretou esta unidade como a manifestações 
de um episódio extensional (por afinamento crustal, 
“underplating” ou como um rift incipiente).

Accioly (2000) subdividiu este complexo, com 
base na petrografia, nos seguintes tipos: metadio-
ritos (com as fácies metadiorito cisalhado e o anfi-
bólio-gnaissediorítico), metanortosito (com as fácies 
metapiroxênio-anortositos metagabro-anortositos), 
metagabros e metaultramáficas/piroxenitos. Esta 
separação foi adotada, conforme descrito abaixo, 
neste projeto para a caracterização das unidades. 

3.1.10.1. Metanortosito [Metanortositos 
pegmatoide (PP4δpa), metapiroxênio-
anortosito (PP4δpamp) e metanortosito 
foliado(PP4δpaga)]

Accioly (2000) identificou nesta unidade as 
fácies petrográficas metanortosito pegmatoide, 
metapiroxênio-anortosito e metanortosito foliado 
(tipo transicional entre o metagabro e o metanor-
tosito, mapeado como metagabro-anortosito). De 
acordo com o referido autor a fácies “metanorto-
sito pegmatoide” é dominante na área, os litotipos 
possuem granulação grossa de 2 cm a 5 cm, contém 

plagioclásio (andesina) e epidoto, apatita, mica 
branca rosada, minerais opacos (ilmenita), titanita 
e zircão, como minerais acessórios. A fácies meta-
piroxênio-anortositos (fácies intercumulus), possui 
granulação média a grossa às vezes pegmatoide, e 
apresentam agregados máficos (piroxeníticos) ver-
miformes dentro da encaixante anortosítica, félsica 
composta por plagioclásio (andesina e labradorita). 
Estes agregados máficos estão compostos por anfi-
bólios (cummingtonita), piroxênio (enstatita), de até 
8 cm de comprimento,  magnetita, ilmenita, bioti-
ta, clorita e epidoto. A fácies metanortosito foliado 
apresenta-se finamente bandada, com alternância 
heterogênea de bandas mais ricas em clinopiroxênio 
+ ortopiroxênio + anfibólio e titanita e bandas fél-
sicas quase monominerálicas de plagioclásio. Neste 
os minerais opacos (óxidos de ferro) exibem uma 
auréola constituída por titanita+anfibólio, a qual 
envolve ilmenitas dentro da porção félsica da fácies 
intercúmulus (metapiroxênio-anortosito).

Os metanortositos classificam-se como anorto-
sito/gabros-noritos, apresentam uma associação de 
fases minerais primárias as quais, algumas vezes, recris-
talizaram ou foram substituídas por novas fases mine-
rais que se desenvolveram durante o metamorfismo. 
Estão constituídos por plagioclásio (andesina-labra-
dorita), piroxênio, minerais opacos pretos, anfibólio 
(hornblenda e cummingtonita) e biotita (flogopita), 
que são minerais metamórficos, junto com a titanita, 
e freqüentemente estão orientadas na foliação prin-
cipal ou formam finas bandas. Ainda possuem zircão, 
titanita, epidoto, carbonato e mica branca. 

Na área do projeto os metanortositos (PP4δpa) 
maciços predominam na porção oeste do corpo 
intrusivo (ACCIOLY, 2000). É constituído principal-
mente pela fácies pegmatoide (Foto  3.29), mas ocor-
rendo outra fácies de granulação média (Foto 3.30), 
subordinado. Próximo às zonas cisalhamento (Foto 
3.31) apresenta granulação fina com cristais comi-
nuídos e recristalizados (ACCIOLY, 2000). São rochas 
constituídas quase exclusivamente por plagioclásio 
(andesina), com uma pequena porcentagem (1%-
5%) de piroxênios e anfibólios, além dos minerais 
acessórios, como a mica branca e o epidoto. Essas 
rochas ocorrem principalmente nos cortes de estra-
da e ravinas, em geral, muito alteradas, e apresen-
tam solo característico branco siltico-argiloso.

A fácies metapiroxênio anortositos (PP4δpamp) 
é considerada por Accioly (2000) como a fácies anor-
tosítica intercúmulus dos metanortositos, ocorrendo 
intercalados aos metanortositos maciços, formando 
corpos arqueados a noroeste do complexo, cercado 
pela unidade dos metanortositos a metaleucogabros 
maciços. Assim como as rochas com as quais está em 
contato, a estrutura é, com frequência, orientada, 
desenhada por augens de piroxênios/anfibólios e às 
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vezes maciça, envolvida por uma matriz composta es-
sencialmente por plagioclásio (andesina) e agregados 
máficos (piroxeníticos) compostos por anfibólios, piro-
xênio (enstatita), magnetita, ilmenita (ACCIOLY, 2000). 

Foto 3.29 -  Metanortosito intemperizado, com cristais 
muito grossos de plagioclásio.Complexo Gabro 

Anortosítico Passira - Metapiroxênio-anortosito (PP4δpa). 
Afloramento CP-148.

Foto 3.30 -  Metanortosito pouco intemperizado, com 
cristais grossos a médios de plagioclásio.Complexo 

Gabro Anortosítico Passira - Metapiroxênio-anortosito 
(PP4δpa). Afloramento CP-145

Foto 3.31 -  Metanortosito com intercalações de níveis 
de piroxenito.Complexo Gabro Anortosítico Passira - 

Metapiroxênio-anortosito (PP4δpa). Afloramento CP-135.

Os metapiroxênio-anortositos apresentam agre-
gados máficos (piroxeníticos) vermiformes dentro da 
encaixante anortosítica (Fotos 3.32 e 3.33). Os agre-
gados máficos são compostos por anfibólios, piroxê-
nio (enstatita), magnetita, ilmenita, biotita, clorita e 

epidoto. Nos metapiroxênio-anortositos são encontra-
dos cristais de piroxênio de até 8 cm de comprimento. 
São metanortositos com mega-cristais de piroxênio. 

Foto 3.32 -  Metapiroxênio anortosito com cristais grossos 
dispersos uniformemente em matriz de plagioclásio.

Complexo Gabro Anortosítico Passira - Metapiroxênio-
anortosito (PP4δpamp). Afloramento PF -08.

Foto 3.33 -  Agregados máficos (piroxeníticos) 
vermiformes dentro da encaixante anortosítica. 

.Complexo Gabro Anortosítico Passira - Metapiroxênio-
anortosito (PP4δpamp). Afloramento PF -08.

Os metanortositos foliados (PP4δpaga) carac-
terizados por Accioly (2000), que correspondem a 
um tipo transicional entre o metagabro e o meta-
nortosito, foi mapeado como metagabro-anortosi-
to pelo referido autor. De acordo com o autor, estes 
litotipos predominam na área leste do corpo intru-
sivo. Elas apresentam, em geral, granulação média, 
exceto nas áreas próximas às zonas de cisalhamen-
to, onde os cristais estão geralmente cominuídos 
e apresentam granulação fina. São rochas foliadas 
(Fotos 3.34, 3.35 e 3.36), finamente bandadas com 
alternância de bandas máficas (piroxênio, anfibó-
lio e titanita) e félsicas (>90% de plagioclásio). Sua 
estrutura é marcada por augens de piroxênios/
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anfibólios, com matriz constituída principalmente 
de plagioclásio. Seus principais minerais acessórios 
são a titanita e os óxidos de Fe-Ti, por cerca de 2%.

Foto 3.34 -  Detalhe do metanortosito de granulação 
grossa foliado e dobrado, com alternância de delgadas e 

descontínuas faixas máficas (piroxênio, anfibólio e titanita) 
e faixas félsicas. Complexo Gabro Anortosítico Passira - 

metanortositos foliados (PP4δpaga). Afloramento CP-143

Foto 3.35 -  Metanortosito de granulação grossa 
foliado e dobrado, com alternância de delgadas e 
descontínuas faixas máficas (piroxênio, anfibólio e 

titanita), concentrado na charneira da dobra. Complexo 
Gabro Anortosítico Passira - metanortositos foliados 

(PP4δpaga)- Afloramento PF-205.

Foto 3.36 -  Detalhe do metanortosito com intercalação 
de metagabro.Complexo Gabro Anortosítico Passira - 

metanortositos foliados (PP4δpaga)- Afloramento PF-205.

3.1.10.2. Metagabros [Metagabros-anortositos, 
metanoritos, metaleucogabros, melagabros e 
metagabronoritos (PP4δpamg)]

Esta unidade corresponde aquela descrita por 
Accioly (2000) como metagabros, composta pelas fá-
cies granada metagabros, que ocorrem sob a forma 
de bolsões geralmente associados ao metagabro-
-anortosito e aos flogopita-metagabros anfibolitiza-
dos, não mapeáveis na escala de trabalho. De acordo 
com Accioly (2000) os metagabros possuem coloração 
cinza-esverdeada, e apresentam pequenos (1mm-
-4mm) nódulos marrons compostos por agregados de 
piroxênio/anfibólios e granadas envolvidos por uma 
matriz fina (<1mm) a média (1-3mm) de cor cinza. 
Possuem textura nematogranoblástica, com cristais 
microblasto-porfiríticos de piroxênio, parcialmente 
e/ou inteiramente substituídos por anfibólios e uma 
estrutura geral orientada, desenhada por augens de 
piroxênios/anfibólios envolvidos por uma matriz com-
posta essencialmentepor plagioclásio. Os metagabros 
constituem-se por plagioclásio, piroxênio, anfibólio 
(hornblenda, em proporções variadas), granada, bioti-
ta (que aparece sempre com proporções subordinadas 
a clorita quando estas duas fases estão juntas), titani-
ta, minerais opacos, quartzo (porém raros), epidoto 
e carbonato. O plagioclásio e piroxênio pertencem 
a associação primária pré-metamórfica; intercresci-
mento de granada, anfibólio e minerais opacos como 
associação mineral de neofases e recristalização me-
tamórfica estável a altas condições de pressão e tem-
peratura; e neoformação de anfibólios, intercrescidos 
com minerais opacos e recristalização de plagioclásio 
compondo as coronas ao redor da granada resultante 
da desestabilização do piroxênio.

A fácies granada-metagabro (ACCIOLY, 2000) 
é composta por piroxênios (augita), anfibólios (tipo 
hornblenda), plagioclásios, granadas rosadas, e mi-
nerais opacos (incluindo rutilos, ilmenita e sulfetos). 
Possui intercrescimentos entre granada/anfibólios e 
geralmente observa-se anfibólio e minerais opacos 
formando coronas ao redor de granadas (textura 
simplectítica), resultantes da desestabilização de pa-
ragêneses de alta P/T de metamorfismo. 

Nos flogopita-metagabros anfibolitizados a flogo-
pita desenha uma foliação oblíqua, orientada segundo 
a direção das zonas de cisalhamento de alto ângulo, 
em relação a foliação principal dada pela orientação 
nematoblástica dos anfibólios.  As fácies ultramáficas 
(IC>90%) provavelmente portadoras das ocorrências-
de Fe-Ti associam-se a este tipo litológico.

Os metagabros (PP4δpamg) afloram num cor-
po de orientação N-S a SW no Complexo Gabro 
Anortosítico de Passira – CGAP (ACCIOLY, 2000), 
cercados pela unidade dos Metanortositos a 
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metaleucogabros intercalados com metagabros. 
Essas rochas apresentam uma estrutura geral 
orientada, desenhada por augens de piroxênios/
anfibólios envolvidos por uma matriz composta es-
sencialmente por plagioclásio. O índice de cor varia 
de 80% a 85%. Os metagabros distinguem-se pela 
constituição mineralógica das fases minerais aces-
sórias. Dentre as principais fácies dos metagabros 
destacam-se os granada metagabros, que ocorrem 
sob a forma de bolsões geralmente associados ao 
metagabro-anortosito e aos flogopita-metagabros 
anfibolitizados, não mapeáveis na escala de traba-
lho como corpos individualizados (ACCIOLY, 2000). 

Na área de estudo os litotipos desta unidade 
foram reconhecidos em campo como corpos não 
mapeáveis aflorando em blocos e matacões, melano-
cráticos de cor verde escura a preta (Foto 3.37, 3.38, 
3.39 e 3.40). Em campo é classificada como uma ro-
cha gabroica com textura nematoblástica de granu-
lação média a fina, e estrutura bandada, constituída 
por anfibólio, flogopita, palgioclásio e epidoto.

Foto 3.37 -  Metagabro em foliação de baixo ângulo, 
com tectônica tangencial de vergência para noroeste. 

.Complexo Gabro Anortosítico Passira - Metagabro 
(PP4δmg). Afloramento PF-204.

Foto 3.38 -  Exposição em matacão de metagabro 
constituindo possível bolsão dentro de metanortositos. 

Complexo Gabro Anortosítico Passira - Metagabro 
(PP4δmg). Afloramento CP – 134.

Foto 3.39 -  Detalhe do bandamento composicional 
observado em metagabro. Complexo Gabro Anortosítico 

Passira - Metagabro (PP4δmg). Afloramento CP - 134.

Foto 3.40 -  Detalhe da textura granoblastica média a fina 
observado em metagabro. Complexo Gabro Anortosítico 

Passira - Metagabro (PP4δmg). Afloramento CP - 134.

Quanto à análise microscópica em lâmina 
(Foto 3.41) se observou rochas mesocráticas a me-
lanocráticas com textura granoblástica inequigra-
nular fina a média, podendo ser porfirítica onde 
cristais grossos coexistem numa matriz compacta. 
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Anfibólio, plagioclásio e piroxênio constituem os 
minerais essenciais; os acessórios são constituídos 
de minerais opacos, biotita, apatita e zircão.A mi-
neralogia, textura predominantemente granoblás-
tica grossa e as feições de recristalização formando 
aglomerados cristalinos geométricos indicam for-
mação de tais rochas sob condições metamórficas 
de grau médio na fácies anfibolito.

Foto 3.41 -  Fotomicrografia de rocha gabroica, contendo 
anfibólio, plagioclásio (Pl) e piroxênio como os minerais 
essenciais. Os acessórios são constituídos de minerais 
opacos (Op), biotita, apatita e zircão. Complexo Gabro 

Anortosítico Passira.  Afloramento PF-97d.

3.1.10.3. Metaultramáficas [Metaultramáficas 
com óxido de ferro e óxidos de titânio e 
piroxenitos (PP4δpaum)]

De acordo com Accioly (2000) estes litotipos ocor-
rem como lentes/bolsões nas zonas de falhas/zonas 
de cisalhamento e/ou como intercalações associadas 
ao metapiroxênio-anortositos, metagabros e granada-
-metagabros. Os tipos encontrados são piroxeníticos, 
com mineralogia essencial composta por piroxênios e 
anfibólios e apresentando altas concentrações modais 
de óxidos de ferro e titânio. Estes últimos são, por ve-
zes, encontrados como mega-cristais de até 5 cm de 
diâmetro médio sendo caracterizados através de lupa 
binocular como ilmeno-rutilos. Estas lentes metaultra-
máficas associam-se as ocorrências de Fe-Ti-V.

Na área estes litotipos não foram identifica-
dos em campo, mas estão mapeados como rochas 
pouco expressivas dentro do complexo, distribuin-
do-se nas porções SE e N do mesmo. De acordo 
com Accioly (2000) estas rochas aparecem como 
lentes/bolsões nas zonas de falhas/zonas de cisa-
lhamento e/ou como intercalações associadas ao 
metapiroxênio-anortositos e metagabros. O referi-
do autor refere-se a estes como representados por 
piroxenítos, com mineralogia essencial composta 

por piroxênios e anfibólios e com altas concen-
trações modais de óxidos de ferro e titânio (estes 
por vezes ocorrem como mega-cristais de até 5 
cm). Estas lentes metaultramáficas associam-se as 
ocorrências de Fe-Ti-V. 

3.1.11. Ortognaisse Bengala (PPMPγbe)

O mapa geológico simplificado (Figura 3.4) mos-
tra a distribuição do Ortognaisse Bengala na área do 
projeto. Os litotipos englobados nesta unidade com-
preendem as unidades Ortognaisse Bengala, Passira 
e Candiais descritas por Accioly (2000), os quais apa-
resentam, de acordo com a autora, similaridades 
na mineralogia. Os ortognaisses graníticos Bengala 
distinguem-se dos ortognaisses graníticos Passira e 
Candiais pela sua homogeneidade granulométrica 
e índice de cor, além de apresentar um fino banda-
mento diferentemente dos demais. O ortognaisse 
granítico Passira é bastante heterogêneo, ora apre-
senta-se bandado e ora mais homogêneo, mas pos-
sui menor índice de cor (nas porções mais félsicas) 
que os ortognaisses Bengala e Candiais. O ortognais-
se Candiais são diferentes do Passira e Bengala por 
possuir diopsídio e mais alto índice de cor dado pela 
maior presença de granada e anfibólios (IC=38%).

Neste contexto, tem-se que de acordo com 
Accioly (2000) os Ortognaisses Bengala estão repre-
sentados por meta-biotita-álcali-feldspato-granitos 
a metasienogranitos com textura granoblástica com 
cristais blastos-porfiríticos de K-feldspato, envoltos 
por uma matriz de composição granítica. Os corpos 
referidos como Ortognaisse Passira compreendem 
metasienogranitos a metaquartzo sienitos e os or-
tognaisses com textura blasto porfirítica (micro-
clinas e micropertitas) e nematogranoblástica. O 
Ortognaisse Candiais constitui-se por metagranitos, 
metabiotita-monzogranitos a metaquartzo-mon-
zonitos com textura blasto-porfirítica (fenocristais 
de K-feldspato de 2 cm). Estes apresentam-se mais 
deformados, com plagioclásio e K-feldspato muito 
deformados, às vezes formando sub-grãos, recrista-
lizados e com forte extinção ondulante.

A assembleia mineral destes litotipos, em 
geral, está constituída por plagioclásio (do tipo 
oligoclásio), K-feldspato e quartzo. A biotita e o an-
fibólio, e por vezes o piroxênio (ortognaisses Passira 
e Candiais),ocorrem como fases minerais máficas. 
Titanita, apatita, ± allanita, minerais opacos (magneti-
ta euedral, ± monazita subeuedral), ± zircão,ocorrem 
como minerais acessórios, e ±epidoto + calcita e ± se-
ricita, são os minerais secundários. Por vezes a biotita 
e granada são interpretadas como minerais meta-
mórficos, com a granada ocorrendo como pequenos 
grãos dispersos e/ou como cristais de granulação 
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Foto 3.42 -  Aspecto textural de meta-biotita-álcali-
feldspato-granito leucocrático, de cor rosa avermelhado, 
com textura equigranular média a grossa. Ortognaisse 

Bengala-PPMPγbe. Afloramento CP-147.

média associados com anfibólio + biotita, formando 
agregados envolvidos pela massa feldspática. Estes 
agregados apresentam-se às vezes orientados para-
lelos a direção da foliação principal. No Ortognaisse 
Bengala por vezes são observados microenclaves de 
composição anortosítica e com textura adcumulática 
e agregados de plagioclásio + granada + anfibólio in-
terpretados como enclaves do metagabro.

Na área estudada o Ortognaisse Bengala ocorre 
nas serras da Passira, da Bengala, dos Candiais e em 
corpos menores na área central do presente projeto, 
intrudidos no Complexo Gabro Anortosítico Passira 
(Foto 3.42) e ao seu redor, nos limites NE, E e W, onde 
fazem contato com os Ortognaisses do Complexo 
Salgadinho. Esses ortognaisses são ligeiramente alon-
gados na direção NW-SE e N-S e a foliação observa-
da por Barbosa (1990) é subvertical de baixo rake, 
associada ao regime transcorrente, e truncam a do 
Complexo Gabro Anortosítico de Passira, enquanto 
Accioly (2000) identifica outra foliação (baixo ângulo), 
penetrativa, anterior à subvertical, e as consideram 
concordantes às estruturas da encaixante. Barbosa 
(1990) descreve os corpos das Serras de Passira e 
Bengala presentes na folha Limoeiro indicando a he-
terogeneidade de sua composição, que varia da fácies 
granítica, granodiorítica, quartzo-monzonítica e diorí-
tica, com predomínio da monzonítica em corpos com 
matriz de granulação média com augens de microclí-
nio e plagioclásio. Já Accioly (2000) aponta o predo-
mínio de composição granítica a sienogranítica para 
todos os corpos do Ortognaisse Bengala, diferencian-
do o corpo da Serra da Passira em termos de índice de 
cor (até 25%) e por apresentar um bandamento com 
camadas máficas e félsicas alternadas. Os dois autores 
apontam a granulação média da matriz, tendo como 
principais minerais quartzo, plagioclásio, microclínio, 
hornblenda, biotita, acessórios: allanita, titanita, zir-
cão, epidoto, calcita e minerais opacos. São obser-
vados agregados máficos de biotita e hornblenda, e 
próximo a essas concentrações os minerais acessórios 
allanita, titanita, zircão e minerais opacos. 

3.1.12. Suíte Serra Taquaritinga (MP1γst)

Na figura 3.4 observa-se o mapa geológico sim-
plificado com a distribuição das unidades geológi-
cas que compõem o mesproterozoico na área do 
projeto. Neste contexto as rochas da Suíte Serra da 
Taquaritinga ocorrem de forma bastante restrita na 
porção sudoeste da área, constituindo o fechamen-
to de um corpo de dimensão batolítica, cuja maior 
expressão de exposição se encontra a oeste. Na li-
teratura estes litotipos são descritos como augen 
gnaisses constituídos por microclina, quartzo, pla-
gioclásio, biotita, anfibólio, apatita, allanita, epidoto, 
granada, magnetita, fluorita, titanita e zircão.

Na área do projeto sua cartografia se deve a 
utilização das fotografias aéreas e da sua assinatu-
ra geofísica (campo radiométrico ternário) onde 
o fechamento do contorno do corpo é facilmente 
observado. Neste projeto, devido a dificuldade de 
exposições, os afloramentos descritos foram estuda-
dos na folha Santa Cruz do Capibaribe adjacente à 
área do projeto (BRASILINO et al., 2008). 

As rochas desta unidade se apresentam pouco 
à moderadamente intemperizadas, são leucocráti-
cas e possuem cor rosa avermelhado. Classificam-se 
como augenortognaisses de composição alcalifelds-
pato granítica, exibem textura granoblástica inequi-
granular grossa a muito grossa, com porfiroclastos 
de alcalifeldspato (1cm- 5cm) amplamente distribuí-
dos na foliação na forma de augen (Foto 3.43). A fo-
liação está marcada pelo estiramento dos minerais 
félsicos e máficos, que constituem a matriz, e pelos 
augens, resultantes da deformação compressional. 
Indicadores cinemáticos sugerem um movimento 
tectônico com vergência para ENE, colocando os li-
totipos desta unidade sobre aqueles do Complexo 
Vertentes. Estes litotipos estão cortados tardiamen-
te por diques dioríticos (Foto 3.44), que são: meso-
cráticos de cor cinza, com textura equigranular de 
granulação fina e isotrópicos.

Foto 3.43 -  Detalhe do augenortognaisse alcalifeldspato 
granítico, da Suíte Serra da Taquaritinga, com foliação 

milonítica. UTM 829128E; 9125933S - Afloramento ES-03.
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Foto 3.44 -  Dique diorítico, equigranular fino e isotrópico, 
cortando o augenortognaisse alcalifeldspato granítico. 

Suíte Serra Taquaritinga UTM 829128E; 9125933S - 
Afloramento ES-03.

Estudo geoquímico nesta unidade foram reali-
zados por Sá et al. (2002) os quais indicaram que as 
rochas são bem evoluídas, possuem caráter metalu-
minoso e assinatura geoquímica similar aos granitos 
“tipo A”, ou seja de ambiente anorogênico. 

Os resultados geocronológicos apresentados por 
Sá et al. (2002) para os augenortognaisses Serra da 
Taquaritinga, obtidas a  partir da análise de 5 frações 
de zircão, indicam idade U-Pb (em zircão) de 1521 ± 
6Ma, que reflete a cristalização do corpo ígneo.

3.1.13. Complexo Cabrobó (MP3NP2ca)

Inicialmente definida como Grupo por Leal 
(1970), o qual considerava como o embasamento 
do Grupo Salgueiro que, por sua vez seria parte de 
uma sequência geossinclinal.

Este autor cita a localidade tipo como sendo as 
regiões limítrofes dos estados de Pernambuco, Bahia 
e Piauí. A denominação de Complexo Cabrobó foi 
adotada por Lima et al. (1985) e Santos (1995 e 1999) 
que redefiniram o Complexo Cabrobó como uma 
unidade restrita ao Terreno Pernambuco-Alagoas, 
representada por uma sequência metavulcanossedi-
mentar composta por gnaisses quartzo-feldspáticos, 
muscovita gnaisses, biotita gnaisses, biotita xistos, 
leptinitos, calcários cristalinos e raros anfibolitos 
e rochas ultramáficas, os quais estariam metamor-
fisados na fácies anfibolito alto, com abundante 
anatexia (migmatitos). Esta unidade foi interpreta-
da como faixas de limites difusos, intercaladas tec-
tonicamente no Complexo Belém do São Francisco, 
ambos compondo a raiz de um complexo de thrusts 
empilhados. Entretanto, Santos (2000) a redefiniu 
como Complexo, distinguindo duas sequências: uma 
metavulcano-sedimentar, e outra, metassedimentar, 
no domínio ou terreno Pernambuco-Alagoas.

A sequência metavulcanossedimentar é compos-
ta de (muscovita)-biotita xistos e biotita gnaisses, por 
vezes migmatizados. Em geral observam-se bandas 
centimétricas a métricas alternadas, incluindo corpos 
lenticulares de metamáficas, mármores, rochas cal-
cissilicáticas e quartzitos. As metamáficas ocorrem 
em frequente associação com tremolititos, diopsidi-
tos, hornblenditos, quartzitos calcissilicáticas e, por 
vezes, mármores  brancos (SOARES et al., 1984). 

A sequência metassedimentar foi subdividida em 
duas associações litológicas: a primeira constituída por 
metarcósios com muscovita incluindo níveis de mus-
covita quartzitos, enquanto que a segunda contém 
metagrauvacas turbidíticas, inclui esporádicos porfi-
roblastos de feldspato, com granada e cianita; lentes 
de mármores e rochas calcissilicáticas, bem como, ra-
ras lentes de metamáficas, apresentando-se em leitos 
psamíticos e pelíticos centi-decimétricos, alternados. 
O metamorfismo deste complexo é de fácies anfibo-
lito alto, atingindo a migmatizaçào em alguns locais 
onde estão presentes termos migmatíticos apresen-
tando também estruturas estromáticas, dobradas e 
flebíticas, e ainda leuco granitoides neossomáticos.

Na área do projeto esta unidade está distribuída 
de forma restrita na região sudeste da área (Figura 
3.4), ocorrendo sempre muito intemperizada, po-
dendo-se distinguir tão somente pelotas de granada 
argilitizada e alguma mica, numa matriz quartzo-fel-
dspática. Em alguns casos o intemperismo da rocha 
revela uma argila avermelhada (matriz) sugerindo ter 
uma origem a partir de material arcoseano (Fotos 
3.45; 3.46 e 3.47). Na área os litotipos classificam-se 
como (muscovita)-granada-biotita gnaisses, biotita 
gnaisses, por vezes migmatíticos, e biotita xistos, 
com textura granolepidoblástica a lepidoblástica, de 
granulação média a fina, extremamente intemperi-
zados, com sheets de leucogranitoides a duas micas.

Foto 3.45 -  Detalhe de grande corte de estrada em 
meio à cultura canavieira. Trata-se de paragnaisse 

granadífero, muito intemperizado com preservação de 
mica branca. Dista cerca de 4 kms a sul de Escada (PE). 
Complexo Cabrobó (MP3NP2ca). Afloramento CA-99.
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Foto 3.46 -  Detalhe em corte de estrada 6,5 km sudeste 
da cidade de Escada (PE). Trata-se de paragnaisse, muito 

intemperizado. Complexo Cabrobó (MP3NP2ca). 
Afloramento CA-101.

Foto 3.47 -  Detalhe de corte de estrada do canavial a Sul 
de Ipojuca (PE). Paragnaisse intemperizado granadífero 
do Complexo Cabrobó. Complexo Cabrobó (MP3NP2ca). 

Afloramento CA-91.

Esta unidade encontra-se como encaixante 
de diversos corpos de granitoides peraluminosos 
representados pela Suite Intrusiva Serrote dos 
Macacos, os quais foram formados as expensas 
dessas supracrustais, e também, é encaixante dos 
granitoides calcialcalinos porfiriticos do tipo I, re-
presentados pela Suite Intrusiva Itaporanga.

3.1.14. Complexo Belém do São Francisco 
(NP1bf)

O mapa geológico simplificado da Figura 3.5 mos-
tra a distribuição de todas as unidades geológicas que 
compõem o neoproterozoico na área do projeto.

O Complexo Belém do São Francisco foi definido 
por Santos (1995) como uma unidadeformada por 
ortognaisses e migmatitos, onde predominam me-
taleucogranitos róseos e migmatitos que englobam 
restos de ortognaisses tonalíticos-granodioríticos e 
supracrustais do Complexo Cabrobó, distribuindo-se 
entre a Faixa Sergipana e o Lineamento Pernambuco. 
Os migmatitos possuem estruturas do tipo schilieren, 
nebulítica e raft, sugerindo anatexia in situ (SANTOS, 
2000). A ocorrência de uma foliação milonítica de 

baixo ângulo nesta unidade, associado a um peque-
no enxame de fatias graníticas, controladas por uma 
tectônica contracional, podem indicar que os fundi-
dos sejam de natureza crustal alóctone. 

A área tipo desta unidade localiza-se entre as 
cidades de Belém do São Francisco e Floresta (PE), a 
Oesteda área do presente estudo, região onde Lima 
et al. (1985) obtiveram uma isócrona Rb-Sr em ro-
cha total de 1.070 Ma. O metamorfismo alcançou 
à fácies anfibolito alto, e a assinatura geofísica é a 
de um trend de anomalias negativas. Como produto 
da exploração mineral esta unidade contém os or-
tognaisses migmatizados de coloração avermelhada 
de forte aceitação no mercado nacional e interna-
cional. Sendo explorada comercialmente, com de-
signação de “rosa imperial”, de forma sazonal nos 
municípios de Alagoinhas-PE e Garanhuns-PE.

Na área deste projeto esta unidade ocorre exclu-
sivamente ao sul do Lineamento Pernambuco, no ter-
reno Pernambuco-Alagoas, e constitui a encaixante 
dos granitoides brasilianos calcialcalinos e peralumi-
nosos. Em geral, afloram em exposições em lajedos 
ou corte de estrada, apresentam-se pouco a muito 
intemperizados, exibem índice de cor variando de 
mesocrático a leucocráticos e coloração variando de 
cinza a róseo. Comprendem ortognaisses migmatiti-
cos de composição diorítica a granítica (dominante), 
por vezes com estruturas bandada dobrada e estru-
turas do tipo estromática (Fotos 3.48 e 3.49), prin-
cipalmente na região ao sul da cidade de Bezerros 
(PE). Estes litotipos constituem-se macroscopica-
mente por bitotia, quartzo, plagioclásio, ± anfibólio, 
± alcalifeldspato e minerais opacos (magnetita e/ou 
sulfeto). Os tipos de composição diorítica com fusão 
parcial podem ser observados na região de Escada-PE 
na BR-101 (Fotos 3.49 e 3.50). Nos ortognaisses mig-
matíticos observa-se localmente a presença de níveis 
descontínuos de composição máfica (anfibolito) e o 
desenvolvimento de leucossoma de composição sie-
nogranítica de granulação fina, composto por bioti-
ta, alcalifledspato, plagioclásio, quartzo e minerais 
opacos. Apresentam-se isotrópicos, ora distribuidos 
paralelo ao bandamento ora discordantes. Neste 
leucossoma por vezes observam-se xenólitos da en-
caixante. Estes litotipos por vezes estão cortados por 
diques de composição quartzo dioríticas a pegmatíti-
cas e possuem fraturas preenchidas por quartzo.

O ortognaisse granítico é potássico (Fotos 3.51 e 
3.52), cinza, com magnetismo marcante. Sua textura 
é gnaissica granoblástica inequigranular fina a média, 
podendo apresentar algum percentual de cristais gros-
sos. É constituída essencialmente por: K-feldspato, 
quartzo, plagiocásio, biotita/anfibólio, como minerais 
essenciais, e piroxênio, minerais opacos, titanita e 
alanita, apatita como acessórios. Feições de recris-
talização e sericitização são recorrentes, além da 
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Foto 3.48 -  Aspectos de campo de exposição em lajedo do ortognaisse migmatitico granítico do Complexo Belém 
do São Francisco (N1bf), com estrutura bandada estromática, (A e B) com bandas graníticas alternadas com bandas 

máficas, por vezes, (C) com o leucossoma e (D) com diques de leucogranitoide finos tardios. 
Afloramento FL-83, PE-103. Bezerros – Barra de Guarabira.

Foto 3.49 -  Ortognaisse diorítico do Complexo Belém do 
São Francisco (NP1bf) com fusão parcial. BR-101/Escada-

PE. Afloramento PF-149.

Foto 3.50 -  Ortoganisse diorítico do Complexo Belém do 
São Francisco (NP1bf), próximo a Jaboatão na PE-007. 

Afloramento CA.120.

Foto 3.51 -  Ortognaisse granítico do Complexo Belém do 
São Francisco (NP1bf) na BR-101, próximo a Jaboatão. 

Afloramento CA-122.

Foto 3.52 -  Fotomicrografia de ortognaisse migmatítico 
do Complexo Belém do São Francisco (NP1bf), com 
K-feldspato (KF), quartzo (QZ), plagioclásio (PLG), 

minerais opacos (OP). Afloramento PF-163.
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ocorrência de mirmequitas e pertitas, indicam for-
mação das rochas sob condições metamórficas de 
grau médio entre as fácies anfibolito e xisto-verde 
(predominantemente), mas também estão presentes 
nas rochas formadas na fácies granulito.

3.1.15. Ortognaisse Pinhões (NP1γph) 

Esta unidade foi definida por Neves et al. (2012 e 
2017)  para congregar rochas ortognáissicas de com-
posições graníticas a granodioríticas, equigranulares 
médias, localmente com bandamento irregular,  que 
ocorrem a leste da cidade de Barra de Santana (PB). 
De acordo com o autor, esta unidade ocorre intrusi-
va no Complexo Vertentes, apresenta uma foliação 
de baixo ângulo, com lineação de estiramento e cai-
mento para sudoeste associada, cujos indicadores 
cinemáticos indicam vergência para nordeste. 

De acordo com Neves et al. (2013), esta unidade 
constitui um corpo alongado na direção E-W. Na área fo-
ram identificadas, durante o projeto Rio Capibaribe,as 
encaixante destes litotipos que compreendem rochas 
essencialmente metassedimentares, identificadas 
como pertencentes ao Complexo Sertânia.

Segundo Neves et al. (2012 e 2017) a rocha domi-
nante da unidade Ortognaisse Pinhões constitui um 
orotgnaisse de composição granitica/granodioritica, 
cuja mineralogia é formada por quartzo, plagioclásio, 
feldspato potássico e biotita e, ocasionalmente, com 
porfiroblastos de granada poiquiloblástica. Segundo 
esses autores estes litotipos apresentam-se foliados, 
marcado pela orientação preferencial da biotita, 
quartzo e feldspato as quais evidenciam a microes-
trutura gnáissica nas rochas. A análise químicas das 
amostras, de acordo com os referidos autores, de-
monstram que as rochas apresentam 65% de teor de 
SiO2, e linhagem peraluminosa e um padrão de ETR 
fracionado, com uma forte anomalia negativa de Eu, 
desenvolvendo um padrão em andorinha, sugerindo 
uma assinatura de granitos tipo-A.

A idade obtida através por LA-ICP-MS em zircão, 
por Neves et al. (2011)  foi de 870 ± 8 Ma., para  a cris-
talização do protólito, sendo interpretada como uma 
fase tardia desse evento ou de um episódio distensivo.

3.1.16. Ortognaisse Agrestina (NP12γag)

Neves et al. (2012) propuseram esta denomina-
ção para descrever dois corpos graníticos gnáissicos 
com forma irregular e alongada, orientação NE-SW, 
identificados na região da cidade de Agrestina (PE). 
Estes corpos encontram-se inseridos no Domínio 
Pernambuco-Alagoas, e são representados por bio-
tita ortognaisses de composição granítica. Estes 

apresentam coloração cinza e possuem textura equi-
granular média, enquanto que a estrutura é bandada 
e, localmente, estão migmatizados.  A idade revelada 
pelo método U-Pb (zircão) foi de 850 Ma.

Os litotipos desta unidade ocorrem na porção 
sudoeste da área, como corpos alongados na dire-
ção NE-SW. Ocorrem encaixados nos litotipos do 
Complexo Belém do São Francisco e, localmente, 
mostram-se limitados a sul por zonas de cisalhamen-
to. Em campo as rochas desta unidade ocorrem em 
exposições em forma de blocos soltos, estão pouco 
intemperizados, são leucocráticos e exibem cor cin-
za claro (Foto 3.53).Compreendem ortognaisses de 
composição granítica a granodiorítica. Constituem-
se mesoscopicamente por biotita, plagioclásio, 
álcalifeldspato e quartzo; possuem uma textura gra-
nolepidoblástica, são equigranulares finos a médios, 
e possuem estrutura bandada (Foto 3.54).

Foto 3.53 -  Aspecto de campo do ortognaisse Agrestina 
(NP12γag), leucocrático, apresentando composição 

granítica a granodiorítica. Afloramento CP-117.

Foto 3.54 -  Detalhe da textura granolepidoblástica, 
equigranular fina a média evidenciando a estrutura 

bandada do Ortognaisse Agrestina (NP12γag). 
Afloramento CP-117. 

3.1.17. Ortognaisse Altinho (NP23γalt)

Silva Filho et al. (2008) utilizaram esta designa-
ção para englobar ortognaisses tonalíticos, grano-
dioríticos a quartzo-monzoníticos, de granulação 
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grossa e porfiríticos, com enclaves quartzo dioríticos 
e dioríticos, de idade paleoproterozoica, cujos aflora-
mentos típicos se localizam em torno das cidades de 
Ibirajuba e de Altinho. São caracterizadas por feno-
cristais de microclina ou plagioclásio, distribuídos em 
uma matriz composta por quartzo, epidoto, biotita, 
microclina, titanita, apatita, minerais opacos e anfi-
bólio. A estrutura é descrita como gnáissica, de baixo 
ângulo, e cortada discordantemente por granitoides 
leucocráticos. Estudos de caracterização geoquími-
ca realizados por Silva Filho et al. (2008) indicaram 
linhagem calcioalcalina, com assinatura geoquímica 
de arco vulcânico e de granitos pós-orogênicos.

Mariano et al. (2008) descreveram esta unida-
de na porção Sudoeste da área deste projeto (Folha 
Belo Jardim, escala 1:100.000), atribuindo-lhe idade 
paleoproterozoica, constituída por ortognaisses to-
nalíticos a granodioríticos. Posteriormente, Neves 
et al (2012) descreveram esta unidade na porção 
Sudoeste  (Folha Caruaru, escala 1:100.000), como 
constituída por ortognaisses granodioríticos banda-
dos, localmente com augens de K-feldspato róseo 
com até 3 cm de comprimento e reportaram para 
este uma idade U-Pb em zircão de 650 Ma.

Neves et al. (2011), obtiveram por LA-ICP-MS 
em zircão ígneo duas idades médias, uma de 851 ± 8 
Ma, a qual foi interpretada como idade de cristaliza-
ção ou possivelmente como grãos herdados, e outra 
de 642 ± 14 Ma, com indicação de zircão ígneo e cujo 
significado não é bem compreendido. 

Neste projeto foram identificados alguns aflo-
ramentos englobados nesta unidade, distribuídos na 
região sudoeste da área entre as cidades de Camocim 
de São Félix e Sairé (PE) e a norte da cidade de 
Encruzilhada de São João (PE). Nesta região os litoti-
pos afloram sob a forma de lajedos, matacões, blocos 
e em valas na margem da estrada, onde se apresen-
tam desde não intemperizados a moderadamente 
intemperizados. As rochas são leucocráticas a me-
socráticas de cor cinza a cinza rósea. Compreendem 
ortognaisses granodioríticos, quartzo-monzonitos 
e granitos com textura granolepidoblástica, inequi-
granulares porfiríticos (Foto 3.55), com fenocristais 
estirados de alcalifeldspato (0,5 cm a 1,5 cm) e, às 
vezes, de plagioclásio, distribuídos em matriz mé-
dia a fina, por vezes grossa. As rochas apresentam 
estrutura foliada e/ou bandada/gnáissica, às vezes 
migmatíticas (Foto 3.56), as quais quando próxima 
ao Lineamento Pernambuco, podem se apresentar 
dobradas (Foto 3.57) a intensamente milonitizadas. 
Nestes podem ocorrer enclaves (Foto 3.58) micro-
granulares máficos orientados. Estes litotipos estão 
cortados tardiamente por diques, os quais poder 
ocorrer milonitizados, e veios pegmatíticos. 

O estudo petrográfico indica que estes lito-
tipos estão compostos por quartzo, plagioclásio, 

Foto 3.55 -  Ortognaisse granítico inequigranular. 
Ortognaisse Altinho (NP23γalt). Afloramento FL-107. 

Foto 3.56 -  Ortognaisse granítico com estrutura 
migmatítica. Ortognaisse Altinho (NP23γalt). 

Afloramento FL-106. 

Foto 3.57 -  Ortognaisse granítico apresentando dobras 
reviradas de eixo verticalizado. Ortognaisse Altinho 

(NP23γalt). Afloramento FL-106. 

Foto 3.58 -  Ortognaisse granítico com enclaves máficos. 
Ortognaisse Altinho (NP23γalt). Afloramento FL-106. 
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alcalifeldspato, biotita, magnetita, epidoto e, por 
vezes, anfibólio (Foto 3.59). Também ocorrem apa-
tita, titanita e minerais opacos, como acessórios, 
em percentuais variados. Estes litotipos apresen-
tam assembleia mineral que sugere que estes foram 
submetidos a metamorfismo na fácies xisto-verde, 
exibindo estiramento e recristalização de quartzo 
em subgrãos e extinção ondulante, alteração de fel-
dspatos para sericita e presença de pertitas. 

Foto 3.59 -  Fotomicrografia de ortognaisse granítico 
montrando a mineralogia formada por  microclima 

(Mc), quartzo (Qz), biotita (Bt), minerais opacos (Op) e 
com epidoto, anfibólio (Anf), plagioclásio (Pl), apatita e 
titanita em percentuais variados. Ortognaisse Altinho 

(NP23γalt). Nicois cruzados. 

3.1.18. Complexo Surubim – Caroalina 
(NP23sc)

O Complexo Surubim ou Formação Surubim 
foi definido originalmente por Mello e Siqueira 
(1971) para englobar xistos, paragnaisses, quart-
zitos e mármoresexpostos em torno da cidadede 
Surubim (PE). Santos (1971 e 1977) descreveram, 
na região de Caroalina (município de Sertânia-PE), 
rochas com características semelhantes ao Surubim 
(SANTOS et al., 1984), sendo designadas como tipo 
Caroalina. A designação em epígrafe se deve a 
Medeiros e Torres (1999), que identificaram biotita 
gnaisses, granada-biotita xistos/gnaisses com inter-
calações de mármore, além de gnaisses calcissilicá-
ticos, correlacionados às duas sequências: Surubim 
(MELO; SIQUEIRA, 1971) e Caroalina (SANTOS 1971 
e 1977). Santos (1999) descreveu os micaxistos de 
Caroalina como unidade independente, alóctone, 
aflorante nos blocos paleoproterozoicos, restritos 
ao Complexo Floresta no Terreno Alto Moxotó. 
Entretanto, também descreveu esta unidade sobre 
o Complexo Sertânia na região de Zabelê (PB).

Medeiros (2000) descreveu o Complexo Caroalina 
como constituído pelos micaxistos do tipo Caroalina, 
de Santos (1977), o qual foi considerado como uma 
unidade informal por Santos (1998). De acordo com 
Medeiros (2000) constitui-se por uma seqüência es-
sencialmente metassedimentar, com metamorfismo 
de pressões intermediárias e ausência de processos 
anatéticos, separado do Complexo Sertânia em que 
geralmente observa-se um metamorfismo em fácies 
mais elevada que o do Complexo Caroalina. A au-
sência do magmatismo Cariris Velhos no Complexo 
Caroalina foi um dos critérios que levou Santos (1998) 
a sugerir uma idade neoproterozoica para este com-
plexo, sendo então uma unidade cronocorrelata ao 
Complexo Irajaí, de Wanderley (1990).

Trabalhos posteriores como Ferreira (2000) uti-
lizam o termo Surubim-Caroalina e consideram esta 
unidade como uma associação do tipo QPC (quart-
zito, pelitos e carbonatos).

Para o Complexo Surubim-Caroalina, zircões de-
tríticos datados por LA-ICP-MS em uma amostra na 
Folha Santa Cruz do Capibaribe mostraram idades 
U-Pb variando do Arqueano ao Neoproterozoico, 
com o zircão mais jovem indicando deposição pos-
terior a 665 Ma (NEVES et al., 2006a). Três amostras 
na Folha Surubim foram analisadas por Neves et al. 
(2009). Em uma delas, apenas zircões paleoprotero-
zoicos estão presentes. Esta amostra está localizada 
bem ao sul do limite proposto entre os terrenos Alto 
Moxotó e Rio Capibaribe e, desta forma, não pode 
ser atribuída ao Complexo Sertânia. Em outra amos-
tra, zircões paleoproterozoicos são predominantes, 
mas o zircão mais jovem (850 ± 22 Ma) confirma a 
idade neoproterozoica do complexo. Finalmente, na 
terceira amostra, que, de acordo com o mapa geoló-
gico da Paraíba (SANTOS et al., 2002) pertenceria ao 
Complexo Sertânia, predominaram zircões neoprote-
rozoicos, com o mais jovem tendo idade de 642 ± 26 
Ma, interpretada como a idade máxima de deposição. 

Uma idade mais precisa de 623 ± 6 Ma foi obti-
da em um sobrecrescimento em uma das amostras 
analisadas por Neves et al. (2009) para o Complexo 
Surubim-Caroalina. Esta idade é similar à obtida para 
um leucossoma de paragnaisse pelítico na Folha 
Santa Cruz do Capibaribe (626 ± 15 Ma; NEVES et al., 
2006a). Em conjunto com a idade da banda félsica 
de um ortognaisses paleoproterozoico (NEVES et al., 
2006a), estes resultados indicam que o pico do me-
tamorfismo regional ocorreu por volta de 625 Ma.

Na área do projeto observa-se que o Complexo 
Surubim-Caroalina é a unidade de maior área carto-
grafada no Terreno Rio Capibaribe, distribuindo-se a 
norte do Lineamento Pernambuco, a sul da zona de 
cisalhamento Coxixola, até as proximidades da cida-
de de Vicência (PE), e a leste da zona de cisalhamen-
to transpressional Caveira que se estende da cidade 
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de Vicência (PE) até as proximidades da cidade de 
Mucujê (PE). Esta unidade compõe-se basicamente 
rochas metassedimentares de uma associação do 
tipo QPC, representado em campo por (Sillimanita)-
(granada)-feldspato-mica xistos, granada-biotita 
xistos com cianita, muscovita ou sillimanita, às ve-
zes turmalina, (sillimanita) granada-biotita gnaisse e 
paragnaisses pelíticos a semi-pelíticos (Fotos 3.60 e 
3.61). Possuem lentes/intercalações de mármores, 
quartzitos micáceos a feldspáticos e rochas calcissi-
licaticas. Sua idade determinada pelo método U-Pb 
em zircão detrítico foi de 642 Ma (Neves et al., 2009).

Foto 3.60 -  Detalhe da textura do afloramento dos xistos 
pelíticos do Complexo Surubim-Caroalina (NP23sc). 

Afloramento FL-04

Foto 3.61 -  Detalhe de paragnaisse do Complexo Surubim-
Caroalina  (NP23sc) com o bandamento gnáissico S0//S1 a 
Noroeste da cidade de Umbuzeiro (PB). Afloramento FL-10.

Foto 3.62 -  Detalhe de paragnaisse do Complexo Surubim-
Caroalina (NP23sc) com dobras intrafoliais. Noroeste da 

cidade de Umbuzeiro (PB). Afloramento FL-10.

Estruturalmente estão representadas por uma 
foliação S2 dominante, a qual é plano-axial do 
redobramento “S0//S1”. Esse conjunto ainda foi 
redobrado em suaves dobras antiformais e sinfor-
mais, produzindo um novo plano axial, normalmen-
te verticalizado (foliação “S3”). 

Na região Noroeste da área, os litotipos ocor-
rem em exposições em lajedo e rasteiro,em leito 
do estrada, drenagem ou em barreiro, estão pou-
co a moderadamente intemperizados, são meso-
cráticos  com cores variando de cinza claro a cinza 
médio. Compreendem paragnaisses, paragnaisses 
migmatíticos e xistos granadíferos, por vezes com 
sillimanita. Apresentam textura granolepidoblásti-
ca e lepidogranoblástica de granulação fina a mé-
dia e por vezes, média a grossa. São equigranulares 
a inequigranulares, com porfiroblastos de granada 
(1 cm a 2 cm). A assembleia mineral está composta 
por quartzo, plagioclásio, microclina, biotita, ± mus-
covita, ± granada, ± sillimanita, ± cianita, ± titanita, 
± apatita, ± epidoto, minerais opacos, e ± clorita. 
Alguns dos protólitos são interpretados como grau-
vacas feldspáticas (sedimentos que foram erodidos, 
transportados por curtas distâncias e depositados 
rapidamente em ambiente marinho). Nas demais 
amostras estudadas desta unidade na área, os pro-
tólitos são interpretados como grauvacas feldspáti-
cas ou arcoseanas e raramente como pelitos.

Estes litotipos apresentam-se bandados/folia-
dos, por vezes com dobras intrafoliais (Foto 3.62). 
Também são observados níveis/exudados de quart-
zo, níveis pegmatíticos concordantes a foliação, 
sheets de granitoides, lentes possantes de quartzo 
leitoso e fraturas tardias. 
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Litofácies quartzito (NP23scqt)

Neste projeto observa-se que a litofácies quart-
zito distribui-se como lentes descontínuas nos me-
tassedimentos do Complexo Surubim-Caroalina. 
Ocorrem em quatro regiões principais da área: na re-
gião Noroeste, centro-Sudeste, centro-Norte e Leste. 
Nestes locais as lentes ora desenham, em mapa, es-
truturas dobradas descrevendo sinformes e antifor-
mes, com eixos na direção E-W e NE-SW, ora ocorrem 
como lentes descontínuas orientadas na direção NE-
SW, ora ocorrem bordejando unidades do embasa-
mento paleoproterozoico (Complexo Salgadinho), 
como observado a nordeste da cidade de Pombos 
(PE) e a Oeste da cidade de Glória do Goitá (PE). 

Esta litofácies é considerada como a base es-
tratigráfica desta unidade, constitui níveis de mais 
de 100m de espessura com destaque na topogra-
fia formando as cristas mais elevadas da área. Suas 
melhores exposições encontram-se na PE-088 entre 
Orobó (PE) e Umburana (PE), onde ocorre uma rocha 
classificada como quartzito micáceo de coloração 
variegada, bandada, moderadamente intemperiza-
da e até um pouco friável (Foto 3.63), composta por 
quartzo, feldspato e muscovita.

Foto 3.63 -  Detalhe do afloramento de quartzitos impuros 
do Complexo Surubim-Caroalina (NP23sc)  ressaltando o 
bandamento composicional com cores variegadas e os 

níveis micáceos, com presença de muscovita ou alterados 
para argilo-minerais. Afloramento FL-03

Foto 3.64 -  Aspecto de campo em exposição em 
corte de encosta de muscovita-biotita quartzito, 

granolepidoblástico, equigranular médio do Complexo 
Surubim-Caroalina (NP23sc). Afloramento FL-17.

Na estrada para Sirigi (PE-089), também na al-
tura da localidade de Bizarra (PE), num grande des-
taque topográfico,ocorrem essas mesmas rochas as 
quais pela sua composição poderiam se classificar 
como metaarcóseos.Na região ao sul do Complexo 
Anortosítico de Passira uma lente de quartzito faz 
contato tectônico com o embasamento, destacando 
sua alta deformação, encontrando-se de protomiloni-
to a milonito evidenciando a tectônica contracional de 
movimento noroeste testemunhado por um klippe. 

Litologicamente também são quartzitos micáceos, 
arcoseanos. Na folha Surubim os quartzitos são mais 
abundantes, ocorrem várias lentes ora descontínuas 
ora desenhando dobras, e em mapa se torna mais 
evidente sua participação na base da sequência. Estes 
litotipos afloram em exposição em corte de encosta 
(Foto 3.64), lajedo, rasteiro ou em blocos dispersos 
na superfície.  Apresentam-se pouco a não intempe-
rizados e compreendem quartzitos micáceos, onde 
ora predomina a muscovita ora a biotita como mi-
neral micáceo. São rochas leucocráticas de cor cinza 
esbranquiçada, com textura granolepidoblástica equi-
granular média a fina, constituídas por quartzo, mus-
covita, biotita, raros feldspatos e ± sillimanita. Estes 
litotipos apresentam-se foliados/bandados (Foto 
3.65), por vezes observam-se dobras intrafoliais (Foto 
3.66) e dobras apertadas. Estes litotipos possuem 
veios de quartzo leitoso e fraturas tardias.

Na área, nas regiões de Orobó (PE) e de Abreu 
e Lima (PE) ocorrem algumas minas/garimpos em 
lentes/intercalações de quartzitos que formam os 
depósitos intempérico-residuais in situ. Nestes lo-
cais a exploração está inativa, sendo identificado 
no local que a rocha sã compreende um quartzito 
micáceo foliado (Fotos 3.67 e 3.68), leucocrático, 
constituído por quartzo, feldspato e muscovita e/
ou sillimanita. Na região de Abreu e Lima (PE) ocor-
re um quartzito, intensamente fraturado, de colora-
ção cinza a esbranquiçada, por vezes arcoseano. A 
rocha apresenta textura granoblástica, equigranular 
de granulação média a grossa, por vezes sacaroidal 
e pulverulenta, constituída por quartzo, muscovita, 
sillimanita e, mais raramente, biotita.
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Foto 3.65 -  Aspecto de campo em exposição rasteira 
em açude, de quartzitos impuros do Complexo Surubim-

Caroalina (NP23sc), ressaltando a foliação marcada 
por níveis micáceos, com presença de muscovita bem 

desenvolvida e biotita. Afloramento FL-27.

Foto 3.66 -  Detalhe do afloramento de quartzitos impuros 
do Complexo Surubim-Caroalina (NP23SC), ressaltando o 

dobramento apertado da foliação. Afloramento FL-17.

Foto 3.67 -  Exposição em corte de morrote de quartzitos 
impuros foliados em Mina/garimpo inativo de areia em 

depósitos intempérico-residuais in situ na região de Orobó-
PE. Complexo Surubim-Caroalina. Afloramento FL-03.

Foto 3.68 -  Detalhe do quartzito micáceo foliado do 
Complexo Surubim-Caroalina (NP23sc), em Mina/

garimpo inativo de areia em depósitos intempérico-
residuais in situ na região de Abreu e Lima (PE). 

Afloramento CP-55.

Litofácies mármore (NP23scm)

Esta litofácies ocorre intercalada na sequência 
junto aos paragnaisses e aos quartzitos, tendo sua 
maior área de ocorrência na porção noroeste do 
projeto (Folha Surubim, escala 1:100.000), no muni-
cípio de Vertente do Lério (PE). Outra grande lente 

ocorre há cerca de 10 km a noroeste do município de 
Bezerros (PE). Também ocorre na região centro-no-
roeste da área, a noroeste da cidade de Umbuzeiro 
(PB), próximo a zona de cisalhamento Coxixola. 

Nas regiões de Vertente do Lério e de Bezerros as 
lentes desenham em mapa estruturas dobradas des-
crevendo sinforme e antiforme, respectivamente. As 
lentes estão normalmente intercaladas em (silimani-
ta) granada-muscovita-biotita xisto, de cor cinza, que 
apresenta textura granoblástica a granolepidoblastica, 
de granulação média. Na região de Bezerros, por ve-
zes, observa-se a intercalação de metamargas (Fotos 
3.69) e a presença de bolsões ou intrusões de rochas 
metamáficas na camada de mármore (Foto 3.70).

Em campo, em geral, esses litotipos afloram 
em exposições em cavas de extração ou rasteiro. 
Apresentam-se pouco intemperizado, são leuco-
cráticos de cor cinza a cinza claro a esbranquiçado, 
azul acinzentado e branco-amarelado, na altera-
ção. Apresentam textura granoblástica (Foto 3.71) e 
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Foto 3.69 -   Visão geral da lente de mármore do 
Complexo Surubim-Caroalina (NP23scm) na pedreira 

Bandeira, mostrando a iintercalação de metamarga no 
mármore. Lente entre as cidades de Gravatá e Cumaru. 

Afloramento FL-134.

Foto 3.70 -  Detalhe da lente de mármore do Complexo 
Surubim-Caroalina (NP23scm). mostrando a intrusão 

de corpo de rocha metamáfica encaixada no mármore. 
Pedreira Bandeira. Lente entre as cidades de Gravatá e 

Cumaru. Afloramento FL-134.

Foto 3.71 -  Mármore do Complexo Surubim-Caroalina 
(NP23scm) com textura granoblástica fina na lente entre 

as cidades de Gravatá e Cumaru (PE). Afloramento FL-135.

granulação variando de microcristalina (sacaroidal) a 
grossa. São constituídos essencialmente por calcita e 
dolomita e apresentam quantidades traço de granada, 
flogopita e epidoto, quando em mais alto grau meta-
mófico. Ocorre também mármore calcítico com níveis 
esverdeados de calcissilicática, contendo epidoto, pi-
roxênio cálcico e flogopita. O mármore ora apresenta 
bandamento metamórfico bem desenvolvido, defini-
do pelas intercalações de níveis carbonáticos de colo-
ração esbranquiçada e delgados níveis escuros (Foto 
3.72) ora apresenta-se homogêneo sem estrutura. 

Foto 3.72 -  Mármore dolomítico do Complexo Surubim-
Caroalina (NP23scm) com bandamento composicional, 

dada pela alternância de camadas mais finas e grossas, 
com mudanças composicionais e de cor. 

Afloramento FL-135.

Na região de Vertente do Lério (PE) os már-
mores apresentam-se redobrados formando me-
gadobras D3 de plano axial aproximadamente E-W. 
Apresentam-se com camadas bastante possantes 
chegando a medir até 3 km de espessura. Esse már-
more é usado como corretivo de solo, ração animal 
e cal para indústria e construção civil, sendo o princi-
pal meio de sobrevivência da população do entorno.

Esses mármores no sudoeste da área do pro-
jeto (Noroeste da Folha Caruaru, escala 1:100.000) 
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apresentam-se na forma de um bumerangue com 
dobra revirada, próximo a Cumaru (PE), onde se tem 
uma exposição de metamargas no topo com superfí-
cie de cavalgamento sobre os mármores (Foto 3.69).

Na região centro-noroeste da área, a noroeste 
da cidade de Umbuzeiro o mármore compreende 
uma lente alongada na direção NE-SW e os litoti-
pos afloram em exposições em corte de estrada, 
estão moderadamente intemperizados, são leuco-
cráticos de cor cinza esverdeado e compreendem 
mármores impuros. Apresentam textura grano-
blástica fina a média e grossa e estão compostos 
por carbonato e quantidades traços de granada, 
biotita  e flogopita. Estes se apresentam ora com 
bandamento composicional ora foliado, por vezes, 
exibem dobras redobradas descontínuas.

3.1.19. Suíte Intrusiva Feira Nova (NP23γfn)

A denominação Suíte Intrusiva Feira Nova é 
adotada neste trabalho em substituição a denomi-
nação “Ortognaisse Tamboatá” de Accioly (2000) e 
“Ortognaisse sienítico Terra Nova” de Lima (2013). É 
incluindo também nesta unidade o Ortognaisse Sipuá 
(ACCIOLY, 2000), por ter suas características petrológi-
cas e estruturais, similares a Suite Intrusiva Feira Nova. 

Esta nova denominação é adotada, pela ne-
cessidade de redefinição do nome da unidade lito-
estratigráfica, uma vez que já existe uma unidade 
de nome idêntico, definida por Kosin et al. (2004) 
como Suíte Intrusiva Terra Nova, descrita na porção 
oeste do Estado de Pernambuco.

Os litotipos da Suíte Intrusiva Feira Nova é aqui 
reproduzida a partir das informações adquiridas de 
Accioly (2000) e Lima (2013). Neste contexto, os litoti-
pos desta unidade ocorrem na região de Terra Nova, 
a Sul de Feira Nova (PE), e foram cartografados por 
Accioly (2000) como Granitoide Tamboatá. Ela o des-
creveu como rochas de coloração rósea esverdeada, 
de composição riebeckita-aegirina alcalifeldspato gra-
nito a quartzo sienito deformados, de granulação fina 
a média e com estrutura bandada, e concentrações 
K-feldspáticas, que se alternam com faixas mais enri-
quecidas em piroxênio (aegirina). Estas rochas seriam 
compostas, essencialmente, por K-feldspato e quart-
zo, secundariamente, por plagioclásio, com anfibólio 
fortemente azulado (do tipo riebeckita), associado ao 
piroxênio, e ainda por titanita, zircão, biotita e mine-
rais opacos. De acordo com a autoraa presença de 
aegirina indica uma linhagem peralcalina. A idade mo-
delo revelou TDM de1,14 Ga e εNd (1.1) de +5,4. 

Lima (2013) renomeou o Granito Tamboatá para 
Ortognaisse Terra Nova, descrevendo-o como intru-
sões tabulares dobradas por tectônica transcorrente, 
relacionadas à zona de cisalhamento transcorrente 

brasiliana de Glória de Goitá (PE). Estão representa-
dos por álcali-feldspato sienitos a álcali-feldspato gra-
nitos bandados, constituídos por ortoclásio, albita e 
piroxênios cálcico-sódicos como aegirina-augita que 
ocorre desestabilizando-se para formar riebeckita. A 
sua assinatura geoquímica plota no campo das rochas 
peralcalinas e no diagrama discriminante de ambiente 
tectônico plotam ambiente pós-colisional a intra-placa.

Sobre a idade do posicionamento da Suíte 
Intrusiva Feira Nova, considerando sua idade mode-
lo (Sm-Nd) TDM de 1.14 Ga, e a idade do ortognais-
se granítico Sipuá que está incluido no contexto do 
Complexo Gabro Anortosítico Passira, onde se obte-
ve uma idade de 612 ± 150 Ma, (interpretada como 
de pico metamórfico); e a idade isocrônica U-Pb em 
zircão (597 ± 131 Ma) obtida nos diques dioríticos 
associado ao fim deste ciclo, sugere-se uma idade 
Neoproterozoica entre o Criogeniano e o Ediacarano. 

3.1.20. Suite Intrusiva Ultramáfica Vicência 
(NP23δuv)

Esta denominação é adotada neste projeto em 
substituição a denominação de Complexo Ultramáfico 
Limoeiro, utilizada no trabalho de Mota (2014).

De acordo com Mota (2014) esta unidade com-
preende corpos irregulares de rochas ultramáficas, 
constituídos principalmente por harzburgitos e ortopi-
roxenitos. As rochas ultramaficas compreendem uma 
intrusão de direção WSW-ENE, que se estende por 
pelo menos 4 km e que aflora na porção oriental da 
intrusão. Esta intrusão é referida pelo autor como con-
cordante com a encaixante (paragnaisses), embora por 
vezes ocorram discordantes. A espessura e extensão 
dos corpos ultramaficos variam, de acordo com o au-
tor, ao longo do strike, passando de uma forma cilíndri-
ca a uma geometria cilíndrica elíptica. 

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) as ro-
chas ultramáficas afloram principalmente como cor-
pos alongados, com forma de conduto semelhante a 
um tubo (conolito), com 250m de espessura por 150m 
a 800m de largura e 4 km de comprimento, concor-
dantes a discordantes dos paragnaisses encaixantes, 
e estão cortados por várias falhas dúcteis-rúpteis de 
direções N-S e NW-SE. Este seria constituído por duas 
sequencias de rochas ultramáficas distintas denomi-
nadas de sequencias inferior e superior, onde cada 
sequencia possui um núcleo de harzburgito envolvido 
por ortopiroxenito, e este envolvido externamente 
por uma casca, descontínua e irregular de anfiboli-
to. Estas duas sequencias tem estrutura, litotlogia, 
mineral cumulus e texturas similares, e conteúdo de 
enxofre diferentes, sendo mais elevada na sequencia 
superior. Este complexo foi interpretado como um 
sistema magmático formado por posicionamento e 
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cristalização magmática de um magma máfico multi-
-pulso dinâmico que fluiu através de um conduto de 
magma de sistema aberto. Este complexo foi consi-
derado como resultante da entrada de dois pulsos 
magmáticos de composições similares, mas com sa-
turação em sulfeto e segregação restrita à sequencia 
superior, que foi o segundo pulso de magma.

Deste complexo ultramáfico a porção leste do cor-
po, a mais rasa, aflora restritamente e, o corpo se mos-
tra com maior profundidade para o oeste da intrusão. 
Para efeitos da campanha de exploração, os geólogos 
da empresa separaram a área em alvos do mais raso 
para o mais profundo e chamaram estas áreas, de les-
te para oeste, de alvos Bofe (Foto 3.73), Piçarra, Retiro 
e Parnazo, (Figura 3.6). De acordo com Mota e Silva 
(2013) há ainda para oeste os alvos Lagoa Comprida, 
Pirauá e Passassunga, os quais provavelmente eram 
conectados antes do desmembramento estrutural, for-
mando um conólito único de 16 km de comprimento.

Foto 3.73 -  Visão geral do alvo  Bofe, de onde se extraia o 
harzburgito da  Suite Intrusiva Ultramáfica Vicência para 

pavimentar as estradas de terra. 

Este complexo descrito por Mota e Silva et al. 
(2013) apresenta uma estrutura com zonação con-
cêntrica cujo conduto consiste em um fino bordo de 
anfibolito, e interpretado ser um produto de meta-
morfismo da intrusão do sill percussor (comparável 
ao metamorfismo de uma margem resfriada ou zona 
marginal brechada), no qual os minerais metamó-
ficos predominam, representado por hornblenda, 
antofilita e flogopita, seguido abruptamente por do-
mínios com texturas e minerais ígneos predominan-
tes. Neste complexo o anfibolito apresenta textura 
granoblástica com contato poligonal equigranular 
médio e, restrito ás zonas de cisalhamento,estes se 
apresentam nematoblásticos, com anfibólios orien-
tados e com diferentes filossilicatos. 

De acordo com Mota e Silva (2013), as rochas 
ultramáficas consistem em harzburgitos e ortopiro-
xenitos, com cumulatos de olivina e ortopiroxênio 

de granulação grossa, com relictos parcialmente 
recristalizados e com paragênese metamorfica de 
ortopiroxênio, olivina, hornblenda, antofilita clorita, 
flogopita e espinélio, e deformados, com extinção 
ondulatória, e parcialmente substituídos/circunda-
dos por agregados poligonais de granulação fina a 
média. A olivina por vezes ocorre inclusa em grandes 
cristais do ortopiroxênio, exibindo bordos corroídos, 
sugerindo reação com o magma, e a cromita ocorre 
ora como mineral acessório cumulus ora como inclu-
são na olivina ou ortopiroxênio. Apresenta texturas 
de deformação e de recristalização metamórfica 
principalmente nas bordas da intrusão ou ao longo 
de discretas zonas de cisalhamento. As rochas ultra-
máficas também se apresentam afetadas por uma 
alteração de baixa temperatura e tardia, representa-
da por vênulas e alteração pervasiva para antigorita, 
talco, clorita, calcita e magnetita.  

Nesta unidade foi descoberta a ocorrência 
de níquel a 15 km, nordeste de Limoeiro (PE), pela 
Votorantim Metais em 2009, e se tornou um gran-
de marco na pesquisa desse bem mineral para a 
Província Borborema. O depósito foi identificado a 
partir da primeira campanha de reconhecimento de 
campo, onde os geólogos identificaram um gossan 
com uma largura de uma dúzia de metros, rico em 
Ni-Cu-PGE, em um domínio de rochas ultramáficas. 

O depósito foi descoberto pela Votorantim Metais 
em 2009, depois da identificação de uma anomalia ge-
ofísica circular de alto magnetométrico e baixo gama-
espectrométrico com 1 km de diâmetro, a partir dos 
levantamentos aerogeofísicos de alta resolução ven-
didos e/ou disponibilizados pela CPRM. A utilização do 
mapa aerogamaespectrométrico, permitiu a geólogos 
da Votorantim Metais identificar a anomalia, no sítio 
Boa Vista, cujos valores no diagrama ternário K, eTh 
e eU, significava conter baixissimos teores desses ele-
mentos, evidenciando, portanto, tratar-se de rocha 
ultramáfica, a qual em cheque de campo foi confir-
mada. E, por conseguinte, na análise química dos gos-
sans (Foto 3.74A), veio a revelação das anomalias de 
Ni (Foto 3.74B) na ordem de 3000 ppm.

Este é denominado de Depósito de Limoeiro, 
inserido no Terreno Rio Capibaribe. Contém minera-
lização de sulfeto de Ni-Cu (PGE) e, descoberto pela 
Votorantim Metais Ltda. em 2009, compreende o 
primeiro depósito de sulfeto de níquel encontrado 
na Província Borborema, um cinturão móvel de alto 
grau metamórfico que até então era considerado 
como estéril para este tipo de mineralização.

Este depósito foi estudado pela Votorantim 
Metais Ltda e os resultados foram apresentados 
por Mota e Silva et al. (2013), que o caracterizaram 
através de extensivos trabalhos de exploração, com 
a realização de pesquisas de campo, petrográfica, 
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Foto 3.74 -  (a) Detalhe para o gossan (chapéu-de-ferro) desenvolvido sobre a rocha ultramáfica alterada e (b) Formação 
supergênica de bloco de carbonato de cobre.Suite Intrusiva Ultramáfica Vicência (NP23δuv). Afloramento PF-07.

geofísica, geoquímica de solo e por 27.500 m  de 
perfuração, como um depósito hospedado em um 
complexo ultramáfico com zonação concêntrica, re-
presentado por uma intrusão alongada com forma 
de tubo (conolito), sub-horizontal, constituído por 
harzburgito-ortopiroxenito. De acordo com Mota e 
Silva et al. (2013) o depósito de Limoeiro é um de-
pósito de sulfeto magmático de baixo grau (35 Mt 
a 0,25%Ni, 0,27% Cu, 0,40 ppm Pd, 0,16ppm Pt; 
Votorantim Metais, 2013).

 De acordo com Mota-e-Silva & Ferreira Filho 
(2014) o magma máfico de limoeiro, que possui de-
pósito Ni-Cu (-PGE) associado, constitui um  sistema 
de condutos que ocupa uma área de 70 km  x 15 km, 
orientado na direção ENE-WSW.  As intrusões estão 
encaixadas em paragnaisses e xistos e, de acordo com 
Mota e Silva et al. (2013), a paragênese de pico  me-
tamórfico das encaixantes e da intrusão ultramáfica  
indica metamorfismo na fácies granulito. A contami-
nação do magmatismo máfico com material crustal é 
sugerida por xenólitos de paragnaisse e pelas razões 
Nb/Th(NM) abaixo de 1 nas rochas ultramáficas. De 
acordo com os autores o sistema de condutos é for-
mado por dezenas de intrusões ultramáficas em for-
ma de tubo (conolito), concentricamente zonadas, 
metamorfisadas em fácies granulito e interpretadas 
como formadas a partir de um regime magmático di-
nâmico de múltiplos pulsos. Cada conduto seria for-
mado por até quatro pulsos magmáticos principais, 
sendo cada um deles distintos em termos de seus mo-
mentos de saturação em S e acumulação de sulfetos. 

 Na região do depósito, Mota-e-Silva & 
Ferreira Filho (2014) referem-se a identificação de 
quatro sequências magmáticas principais: Baixo-Cr, 
sequencia Superior,  Zona de Transição e sequencia 
Inferior. De acordo com Mota-e-Silva & Ferreira Filho 
(2013) todas essas seqüências consistem em um nú-
cleo de harzburgito envolto em ortopiroxenito, com 

uma casca externa irregular e descontínua de anfi-
bolitito. Dentre estas a sequencia Superior é a mais 
fértil, sendo ela mineralizada nos dois alvos (Retiro 
e Piçarra). No conduto que hospeda o depósito de 
Limoeiro o magma flui de oeste (Retiro) para leste 
(Piçarra), de modo que a razão Cu/Pd aumenta de 
6492 para 8225 ao mesmo tempo em que os “te-
nors” de Ni, Cu e PGE diminuem para leste. 

Os referidos autores fazem referência que o 
sistema de condutos de magma máfico de Limoeiro 
tem elevado potencial para hospedar outras zonas 
mineralizadas além daquelas já definidas, uma vez 
que conolitos são reconhecidos como um dos mais 
férteis sistemas para hospedar depósitos sulfeta-
dos Ni-Cu-PGE, incluindo mineralizações de alto 
teor com sulfeto maciço.

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) além do 
depósito de Limoeiro foram encontradas na área mais 
seis intrusões paralelas de conolitos de rochas máficas 
variando de 1,5 a 17 km  que somadas se estendem 
por 46 km. De acordo com o autor há outro grupo de 
intrusões interpretadas pelos altos magnéticos e que 
se estendem por 108 km de comprimento. Estas in-
trusões ainda não foram confirmadas, mas podem in-
dicar até 154 km de condutos potenciais de magmas, 
relacionados ao magmatismo máfico de Limoeiro, 
ocorrendo de modo descontínuo, similar ao que ocor-
re no alinhamento Kabanga-Musongati, na Tanzânia e 
Burundi, em um alinhamento de uma centena de km. 

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) o mag-
ma parental que formou toda a sequencia da intru-
são de limoeiro apresenta assinatura geoquímica de 
magma gerado a partir da fusão parcial de manto 
fonte similar a um E-MORB, cuja profundidade de 
geração da fusão parcial foi rasa (<90km), dentro da 
zona do peridotito com espinélio, e o qual sofreu in-
teração magma-crosta e contaminação intensa du-
rante sua ascensão através da crosta. 
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Este complexo está intrudido em uma sequência 
paragnaisses com sulfeto e, próximo ao depósito, as 
rochas consistem de xistos e gnaisses quartzo-felds-
páticos, com poucos anfibolitos (hornblenda, plagio-
clásio ±granada) e rochas calcissilicáticas (anfibólio, 
calcita, dolomita, epidoto e quartzo) com sulfeto, sen-
do os litotipos mais comuns alcalifeldspato-sillima-
nita-quartzo-biotita xisto e biotita granada quartzo 
alcalifeldspato gnaisse com sulfeto (pirita e pirrotita), 
com texturas lepidoblástica a granoblástica, de gra-
nulação média, por vezes migmatizado, com pods de 
fusão de composição granítica dentro dos gnaisses. 

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) próxi-
mo ao depósito de Limoeiro, no núcleo do enxame de 
condutos, caracterizadas por zonas de baixo strain, 
as intrusões tem orientação aproximadamente E-W 
(N86), em direção a região periférica do enxame de 
condutos, onde as intrusões estão mais próximas 
as zonas miloníticas de alto strain (na parte SW) as 
intrusões mostram uma orientação preferencial de 
N55, paralelo ao arcabouço estrutural Brasiliano-Pan-
Africano, cuja foliação nas encaixantes orto e para 
derivadas  tem uma foliação milonítica de 138Az/75. 

O referido autor interpreta esta área como um 
contexto de bloco estrutural em forma de losângu-
lo com dezenas de km cuja parte interior é caracte-
rizada por zonas de baixo strain, que coincide com 
o núcleo do enxame de condutos. Nesta região são 
encontradas duas lineações de estiramento, uma 
mais antiga, relacionada a um padrão estrutural pré-
-existente que sobreviveu ao evento de deformação 
Brasiliano Pan-Africano que imprimiu uma lineação 
de estiramento muito proeminente nos xistos e 
paragnaisses cujo plunge é de 251Az/14 paralelo a 
maioria das intrusões ultramáficas.

Neste projeto esta unidade foi identificada 
na porção centro-nordeste da área, inserida no 

Terreno Rio Capibaribe do Domínio/Subprovíncia 
da Zona Transversal da Província Borborema, sen-
do mapeadas duas ocorrências entre as zonas de 
cisalhamento Vicência e Urucuba, compreendendo 
um corpo alongado na direção NE-SW e outro se-
micircular (Figura 3.2).

Essas ultramáficas classificam-se como harzbur-
gitos (Fotos 3.75A e 3.75B), encontrando-se por ve-
zes serpentinizadas (Fotos 3.76 e 3.77). Apresentam 
estruturas cumuláticas preservadas, e intercalações 
de ortopiroxenitos, compostos por orto e clinopiro-
xênio, olivina e raros plagioclásios (intersticiais nas 
rochas mais diferenciadas como os anfibolitos). 

Nos furos de sondagens da pesquisa da 
Votorantim, aos quais a equipe do projeto acessou 
por concessão da Votorantim Metais, a equipe do 
projeto observou nos testemunhos estruturas do 
tipo boxwork com microveios de quartzo, além de 
slicken sides com preenchimento de sílica. A rocha é 
melanocrática, de cor preta, bem compacta e isotró-
pica. É composta basicamente de olivina, piroxênios 
e anfibólios. Na região do sítio Boa Vista na locali-
dade conhecida como “Bofe”, pode-se considerar 
como a melhor exposição, aflora numa área em tor-
no de 200m2 bastante cataclasada, mas em alguns 
pontos, observam-se estruturas cumuláticas.

A idade absoluta da intrusão ultramáfica que 
hospeda o depósito de Limoeiro ainda não é conhe-
cida. A presença de xenólitos de harzburgitos dentro 
da Suíte Intrusiva Terra Nova, restringe estratigráfi-
camente uma idade limite mínima para a intrusão 
das rochas máficas de Limoeiro, pois os sienitos des-
ta suíte são datados de 592 Ma. Considerando as 
ultramáficas como intrusivas no Complexo Surubim-
Caroalina, conforme visto nos testemunhos de son-
dagens. E ainda, considerando a idade em zircão 
detrítico de < 642 Ma (NEVES et al.1999) dessas 

Foto 3.75 -  (A) Rocha ultramáfica de composição harzburgítca em exposição em pequeno corte e lajedo e (B) Detalhe 
da rocha ultramáfica de cor verde escuro exibindo aspecto textural equigranular grossa, isotrópica. Suite Intrusiva 

Ultramáfica Vicência (NP23δuv). Afloramento PF-06.
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Foto 3.76 -  Formação de níveis serpentinizados com 
alteração das olivinas. Suite Intrusiva Ultramáfica 

Vicência (NP23δuv). Afloramento PF-04.

Foto 3.77 -  Superfícies de planos de falha normal com 
silicificação associada nas rochas ultramáficas. Suite 

Intrusiva Ultramáfica Vicência (NP23δuv). 
Afloramento PF-04.

supracrustais. Depreende-se então que a idade das 
ultramáficas se situa entre 642 Ma e 592 Ma.

Vários corpos anômalos caracterizados por bi-
polos emparelhados (vermelho/azul) foram iden-
tificados através da aeromagnetometria primeira 
derivada nas folhas Surubim e Limoeiro, chegando a 
um total de 60 corpos sub-aflorantes, obedecendo 
a um trend de direção ENE. Estruturalmente essas 
anomalias encontram-se inclusas em estruturas sig-
moidais preenchendo falhas ou fraturas abertas. Há 
de se perguntar: como fraturas/falhas abertas nesta 
direção poderia ocorrer, se o esforço do “s1” aconte-
ceu na direção NNW-SSE? Por que conforme a postu-
lação de Jardim de Sá (1994), toda Zona Transversal 
limitada pelos lineamentos Patos e Pernambuco, so-
freu deslocamento horário de uma posição original-
mente de falhas e fraturas de direção NNW-SSE para 
ENE-WSW, promovendo posteriormente inversão de 
movimento de dextral para sinistral.

3.2.MAGMATISMO EDIACARANO/BRASILIANO

Na área do Projeto Rio Capibaribe o plutonismo 
ediacarano/brasiliano é intrusivo no embasamento 
pré-cambriano dos domínios da Zona Transversal e 
Externo, neste último ocorrendo de modo mais in-
tenso. No Domínio da Zona Transversal os corpos in-
trusivos constituem stocks e batólitos alongados na 
direção NE-SW e E-W, e no Domínio Externo, alonga-
dos na direção NE-SW, em ambos os casos, sugerin-
do um posicionamento controlado ou em associação 
espacial com as zonas de cisalhamento, como inter-
pretado por vários autores na Província Borborema 
(FERREIRA; SIAL, 1986; SILVA FILHO, 1989, NEVES, 
1991; ARCHANJO; BOUCHEZ, 1997; NEVES; VAUCHEZ, 
1995;  ARAÚJO et al., 1995, HOLANDA et al., 1998,  
JARDIM DE SÁ et al.1999, dentre outros). 

Neste projeto, para a descrição do plutonismo 
Ediacarano/Brasiliano, adotou-se a classificação de 
Delgado et al. (2003), deste modo, o plutonismo iden-
tificado na área é classificado nas supersuítes sin a 
tardi e tardi a pós-orogênica, e agrupados em suítes.  

3.2.1. Plutonismo Sin a Tardi-Orogênico

A distribuição deste plutonismo pode ser obser-
vada na Figura 3.7, onde constituistocks e batólitos-
na porção norte, central e sudoeste nos Terrenos Rio 
Capibaribe (Suítes Intrusivas Feira Nova, Conceição 
e Itaporanga e Pluton Tanque) e Alto Moxotó (Suítes 
Intrusivas Conceição e Itaporanga), e está ampla-
mente distribuído no Terreno Pernambuco-Alagoas 
(Suítes Intrusivas Itaporanga e Serrote dos Macacos).

3.2.1.1. Plúton Tanque (NP3γtq)

Esta denominação foi proposta por Neves et al. 
(2012) para descrever um corpo granítico com forma 
alongada de direção NE-SW, que ocorre a norte da 
cidade de Gravatá (PE).Para os autores este corpo é 
um dos representantes do plutonismo sin a tardi – 
transcorrência, e se caracteriza por litotipos leuco-
cráticos, esbranquiçados,  com  granulação  variando 
de fina a grossa, localmente porfirítica, e compostos 
por K-feldspato, plagioclásio, biotita e muscovita.

Neste projeto esta unidade foi reconhecida 
a norte da cidade de Gravatá (PE), no Terreno Rio 
Capibaribe, a norte do Lineamento Pernambuco. Está 
representada por três corpos, onde um deles ocorre 
em contato, por zona de cisalhamento contracional, 
com o Complexo Surubim – Caroalina e os outros dois 
ocorrem com forma alongada de direção NE-SW, in-
trusivos neste complexo. Em campo as rochas afloram 
em exposições rasteiras, em lajedos ou como blocos 
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soltos em meio a solo areno-argiloso. Os afloramen-
tos se apresentam pouco intemperizados, com rochas 
leucocráticas de cor bege acinzentada. Classificam-se 
principalmente como leucogranitos a granitos (sieno-
granitos a monzogranitos) e granodioritos, apresen-
tam textura equigranular seriada, de granulação fina 
a média (Foto 3.78) e estão levemente foliados, com 
orientação dada pelos minerais máficos.

Foto 3.78 -  Detalhe do sienogranito do Pluton 
Tanque (NP3γtq) com textura equigranular seriada, 

de granulação fina a média, e estrutura foliada. 
Afloramento CP-128.

Localmente, no corpo em contato com o complexo 
Surubim –Caroalina através da zona de cisalhamento 
contracional, observa-se que os litotipos estão miloni-
tizados. Os litotipos desta unidade estão cortados tar-
diamente por veios diques de pegmatito de granulação 
grossa, por vezes contendo turmalina (Foto 3.79).

Foto 3.79 -  Detalhe do dique de pegmatito de granulação 
grossa, com turmalina, que corta os sienogranitos do 

Pluton Tanque. Afloramento CP-128. 

Os litotipos desta unidade se constituem mine-
ralogicamente por microclina (17% - 57%), quartzo 
(18% - 35%), plagioclásio (7% - 12%) e biotita (9% - 
12%), como minerais essenciais. Os minerais acessó-
rios (Foto 3.80) são muscovita (3%), minerais opacos 
(<1% a 3%), apatita (~1%), epidoto (<<1%) e granada 
(<<1%). Nos litotipos milonitizados observa-se ex-
tinção ondulante, recristalização parcial para sub-
grãos; textura manto-núcleo e microfraturamentos 

internos, indicando que os litotipos foram subme-
tidos, localmente, a metamorfismo na fácies xisto 
verde. Além destas feições também foi observado 
que rocha apresenta granulação desde muito fina 
(resultado de microcisalhamentos), a média, bem 
como torção das lamelas de algumas biotitas e mus-
covitas, indicando que estes litotipos foram sub-
metidos a condições de metamorfismo dinâmico 
gerando localmente, milonitização.

Foto 3.80 -  Fotomicrografia de rocha granítica do Pluton 
Tanque (NP3γtq) evidenciando a presença de quartzo 
(Qz), K-fedspato (Kf), plagioclásio (Pl), biotita (Bt) com 

variações modais de muscovita (Mu) e minerais opacos 
(Op).  Afloramento CP-129.

3.2.1.2. Suíte Intrusiva Conceição (NP3γ2c) 

O Granito Tipo Conceição foi identificado pri-
meiro por Almeida et al. (1967), e a denominação de 
Suíte Intrusiva Conceição foi usada por Kosin et al. 
(2004), que a utilizou para congregar o plutonismo 
sin a tardi-orogênico que ocorre na Zona Transversal, 
o qual é constituído por anfibólio-biotita tonalito/
granodiorito com epidoto magmático, e fases subor-
dinada de dioritos e gabros, cuja afinidade geoquími-
ca é calcioalcalina, de idade brasiliana.

Na área do Projeto Rio Capibaribe, esta suíte 
ocorre no Terreno Rio Capibaribe, representada 
pelos plútons Timbaúba e Aroeiras, além de outros 
menores sem designação.  

O plúton Timbaúba (NP3γ3c4)foi descrito por 
Guimarães et al. (2004) como constituído predomi-
nantemente por biotita-hornblenda granodioritos a 
monzogranitos. Eles possuem enclaves microgranu-
lares máficos arredondados a elípticos, clots anfibo-
líticos e chunks de quartzo.Este pluton foi estudado 
por alguns autores (GUIMARÃES et al. 2004 e 2011 
e NEVES et al., 2017) e Neves et al. (2017) que des-
creveram granodioritos e monzogranitos como 
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rochas dominantes, formadas por plagioclásio, fel-
dspato potássico, biotita, anfibólio, como minerais 
essenciais, e minerais opacos, titanita, apatita e 
zircão como acessórios. Nessas rochas o anfibólio 
mostra, frequentemente, retrogressão para actino-
lita e epidoto. Os referidos autores descrevem al-
guns aspectos texturais indicativos de deformação 
em condições de alta temperatura.

Estudos litogeoquímicos realizados por 
Guimarães et al. (2004 e 2011) e Neves et al. (2017) 
caracterizaram essa unidade como metaluminosa 
a levemente peraluminosa, calcioalcalina e magne-
siana, refletindo um magma hidratado e oxidado. 
Nestes o padrão de Terras Raras mostra-se fracio-
nado (Ce/Yb n >30), não possui anomalia negativa 
significativa de Eu e a assinatura geoquímica é inter-
pretado como granitoide calcioalcalino de arco vul-
cânico relacionado à zona de subducção.

As idades modelo para este pluton foram obtidas 
por Guimarães et al. (2004) que obtiveram idade mode-
lo TDM (Sm-Nd) de 1,41 ga e �Nd de -4,72. Guimarães 
et al. (2011a) forneceu idades modelo TDM (Sm-Nd) 
entre 1,41 Ga e 1,56 Ga. , e �Nd entre -4,23 e -5,37. 

Os resultados geocronológicos deste pluton fo-
ram obtidos por Guimarães et al. (2004) que obti-
veram uma idade TIMS U-Pb (zircão) pelo método 
convencional de 645 ± 5 Ma, sendo correlaciona-
da ao granitoide tipo Conceição. Posteriormente, 
Guimarães et al. (2011a) obtiveram uma idade U-Pb 
SHRIMP de 616 ± 5Ma, obtida no sobrecrescimen-
to com zonação oscilatória (típica de crescimento 
magmático) os quais cresceram sobre núcleos de 
zircões herdados, com idades entre 1200 Ma. e 878 
Ma. Esta idade é considerada a melhor estimativa 
para a idade de cristalização do plúton (GUIMARÃES 
et al., 2011a e NEVES et al., 2017). 

O Plúton Aroeiras (NP3γ3c8) foi descrito por 
Neves et al. (2017) como outro pulso magmático da 
Suite Intrusiva Conceição, constituído por anfibólio-
-biotita granito leucocrático, equigranular, de gra-
nulação média/grossa, exibindo uma orientação 
preferencial marcada por plagioclásio e anfibólio. 

Neste projeto os litotipos desta unidade foram 
observados na cidade de Aroeiras, aflorando sob a 
forma de lajedos e em blocos soltos, não intempe-
rizados apouco e moderadamente intemperizados, 
leucocráticos de cor cinza média a clara. As rochas 
tem composição granodiorítica a granítica, apresen-
tam textura inequigranular porfirítca com fenocris-
tais de alcalifeldspato (1cm - 2cm) distribuídos em 
matriz equigranulares de granulação média (Foto 
3.81) a fino, às vezes porfiroclásticos, e por vezes 
mostram-se foliados/bandados. Contém clots anfi-
bolíticos (Foto 3.69), enclaves microgranulares má-
ficos, alguns com feições indicativas de mingling, e 
xenólitos da rocha encaixante e veios pegmatíticos. 

Os estudos petrográficos revelaram (Foto 3.82) 
que as rochas desta unidade compreendem meta-
granitoides, possuem composição sienogranitica 
porfirítica, de coloração cinza com granulação mé-
dia predominante e textura granoblástica inequi-
granular (fina a grossa). A assembleia mineral está 
composta por quartzo (30%), K-feldspato (35%), pla-
gioclásio (8%), biotita (15%), piroxênios reliquiares 
(<5%), anfibólio (5%), como constituintes principais; 
minerais opacos (<1%), epidoto (<1%), zircão (<1%), 
apatita (<1%), titanita (<1%) são os minerais acessó-
rios.Os fenocristais são formados pelos feldspatos. 
Alterações de bordas nos cristais e a mineralogia da 
rocha indicam metamorfismo de fácies xisto verde 
atuante após a formação da rocha.

Foto 3.81 -  Metagranitoide de composição granodiorítica 
a granítica, equigranular, médio a fino, foliados/bandados, 
apresentando clot anfibolítico. Suíte Intrusiva Conceição – 

Pluton Aroeira (NP3γ2c8). Afloramento CP-41.

Foto 3.82 -  Fotomicrografia de rocha granítica porfirítica 
mostrando textura granoblástica inequigranular 

de granulação média, constituído por quartzo (Qz), 
K-feldspato, biotita (Bt), plagioclásio (Pl), piroxênio e 
anfibólio, minerais opacos, epidoto, zircão, apatita 

e titanita. Suíte Intrusiva Conceição – Pluton Aroeira 
(NP3γ2c8). Nicois cruzados. Afloramento PF-65.
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3.2.1.3.  Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it)

Referido inicialmente por Almeida et al. (1967), 
como Granito tipo Itaporanga, Kosin et al. (2004) 
utilizou a denominação Suíte Intrusiva Itaporanga 
para agrupar o plutonismo sin a tardi-orogênico que 
ocorre na Zona Transversal e Meridional/Externa.
Descreveram uma variação petrográfica de granítos a 
granodioritos, grossos, porfiríticos, com ou sem epido-
to magmático, aos quais se associam dioritos e fases 
intermediárias de mistura. Foram classificadas como 
rochas metaluminosas, de afinidade calcioalcalina de 
alto potássio, e de idade brasiliana (591 a 683 Ma).

Na área do Projeto Rio Capibaribe esta suíte 
está representada por batólitos e stocks alongados, 
associados à estruturação regional e/ou próximo 
a zonas de cisalhamento, tais como o Lineamento 
Pernambuco e as zonas de cisalhamento Congo-
Cruzeiro do Nordeste, Riacho da Chata e Cortês. 
Esta unidade está representada pelo Batólito 
Caruaru-Arcoverde, pelos plútons Serra do Inácio 
Pereira, Bonito, Cortês, e diversos outros cor-
pos sem denominação. Dentre estes, o Batólito 
Caruaru-Arcoverde já foi objeto de estudos petro-
lógicos (MIRANDA, 2010 e NEVES et al., 2017).

O Batólito Caruaru-Arcoverde (NP3g2it37) aflora 
como um corpo que forma serras com altitudes varian-
do de 400 a 600m, se estendendo desde Arcoverde 
até Caruaru, configurando um corpo plutônico com 
dimensões de Batólito. As idades compiladas da bi-
bliografia para este corpo são: de Pb-Pb: 591 ± 5 Ma e 
Pb-Pb: 587 ± 5 Ma (MELO, 2002; NEVES et al., 2004).

Constituem um corpo bem característico e facil-
mente delimitável pela aerogeofísica, tanto na mag-
netometria (assinatura forte tanto no Sinal Analítico 
quanto na 1ª Derivada Vertical) como na gamaes-
pectometria (cor vermelha forte a esbranquiçada 
no mapa aerogamaespectrométrico ternário, em 
função da abundância de potássio pela presença de 
feldspatos alcalinos). Em campo os litotipos desta 
unidade foram reconhecidos em exposições em for-
ma de lajedos e em blocos, estão pouco a não intem-
perizados, são dominantemente leucocráticos, tem 
índice de cor com valores de 5% a 15%, podendo 
chegar a maiores porcentagens nas fácies mais má-
ficas ricas em enclaves dioríticos. A cor varia de ró-
seo esbranquiçado a avermelhado e castanho, mas 
ocorre uma fácies mesocrática de cor cinza claro. Em 
sua maioria predominam a coloração creme-rosada 
e são levemente magnéticos (Fotos 3.83, 3.84). 

Os litotipos desta unidade são, em geral, rochas 
com alto teor de potássio, predominando litologias 
como sienogranito (Fotos 3.85) a granodioritos. 
Apresentam-se com textura inequigranular grossa a 
porfirítica (Foto 3.85), com fenocristais amplamente 

Foto 3.83 -  Visão geral de exposição em forma de lajedo 
de representante do Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it) 

Batólito Caruaru-Arcoverde. Afloramento FL120.

Foto 3.84 -  Detalhe para os aspectos texturais dos 
granodioritos, mesocráticos de cor cinza com textura 

inequigranular média, com fenocristais de K-feldspatos, 
numa matriz de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo 

e minerais máficos (biotita, anfibólio e magnetita). 
Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it)– Batólito Caruaru-

Arcoverde. Afloramento CP-84.

Foto 3.85 -  Sienogranitos da  Suíte Intrusiva Itaporanga 
(NP3γ2it) com textura fanerítica grossa a porfirítica, 

numa matriz de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo 
e minerais máficos (biotita, anfibólio e magnetita), além 

de acessórios como titanita. Afloramento FL-121.

distribuídos de alcalifeldspato (0,5 cm a 3 cm),  subé-
dricos a subarredondados, imersos em uma matriz 
de granulação média a grossa, às vezes muito gros-
sa. Constituem-se essencialmente por K-feldspato, 
quartzo, plagioclásio, biotita, anfibólio, piroxênio 
e minerais opacos com variações entre minerais 
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Foto 3.86 -  Detalhe da estrutura schlieren observada 
na porção Leste do Batólito Caruaru-Arcoverde. Suíte 
Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it). Afloramento CP-83.

opacos, plagioclásio anfibólio, e muscovita; epidoto, 
clorita, apatita e zircão, como acessórios. Localmente 
observa-se a presença de mirmequitas e não rara-
mente, microclinas se encontram pertitizadas. 

Em geral são corpos graníticos isotrópicos e ora 
mostram-se com orientação preferencial magmática, 
marcada pelo alinhamento dos minerais máficos e dos 
fenocristais de alcalifeldspato. Nestes litotipos obser-
va-se ainda a presença de enclaves microgranulares 
máficos de composição diorítica a granodiorítica, por 
vezes com cristal pingado de feldspato e schlieren 
máfico (Foto 3.86). Estes litotipos estão cortados tar-
diamente por estreitas faixas milonítica, diques de leu-
cogranitos e pegmatitos, localmente ocorrem tension 
gashes preenchidos por quartzo, e falhas e fratura. 

O pluton Serra do Inácio Pereira (NP3γ3it51) é 
outro representante desta unidade e teve a sua de-
signação proposta por Silva et al. (2007) que a usou 
para designar uma intrusão que ocorre disposta ao 
longo da Zona de Cisalhamento Congo-Cruzeiro 
do Nordeste, apresentando uma forma alongada. 
Trata-se de hornblenda, clinopiroxênio, biotita sie-
nogranito, predominantes, que se caracterizam por 
uma granulação grossa, com foliação protomiloníti-
ca. Posteriormente, Miranda et al. (2010) descrevem 
como anfibólio-clinopiroxênio monzogranito, meso-
crático, de cor cinza, foliado, às vezes, protomiloní-
tico com porfiroclastos (augens) de 3 cm a 5 cm em 
matriz de granulação média (Foto 3. 87). Composto 
por quartzo, plagioclásio, microclina, biotita, anfibó-
lio, clinopiroxênio e titanita, zircão e minerais opacos, 
como minerais acessórios. Estes litotipos em geral 
não se apresentam deformados, mas exibem orienta-
ção de cristais de plagioclásio e K-feldspato junto com 
agregados de biotita, sugerindo a existência de uma 
foliação magmática, e localmente estão afetados por 
zona de cisalhamento. Possuem enclaves microgra-
nulares de composição diorítica a quartzo diorítica, 
com formas elípticas, alinhadas segundo a foliação.

As rochas desta unidade não foram observa-
das durante os trabalhos de campo do projeto Rio 
Capibaribe, portanto as descrições apresentadas 
referem-se aos estudos realizados por Miranda 
(2010), Neves e Alcantara (2010), Guimarães et al. 
(2011) e Neves et al. (2017),

Segundo Neves e Alcantara (2010) e Guimarães 
et al. (2011) as rochas desta unidade são interme-
diárias, metaluminosas. Nos diagramas para os 
Elementos Terras Raras mostram padrão fracionado 
com [(Ce/Yb)N  de 28,34 a 40,09] e, de acordo com 
Neves e Alcantara (2010) e Neves et al. (2017) essas 
rochas apresentam assinatura geoquímica similar as 
rochas do plúton Timbaúba. 

A determinação geocronológica obtida para 
esse plúton por Guimarães et al. (2011), apresentou 
idades U-Pb SHRIMP (em zircão) no sobrecrescimen-
to zonado, típico de zircão magmático, uma idade 
concórdia de 618 ± 5Ma., sugerindo contempora-
neidade com o pico do metamorfismo regional da 
orogenia brasiliana (clímax entre 600 - 630Ma) con-
forme dedução de Neves et al., (2009). Também  fo-
ram obtidas idades em núcleos de zircão herdados, 
com idades de 2029 a 2067 Ma. Foi interpretado 
como um plúton gerado por fusão de fonte ígnea 
Paleoprotozoica.  Neves et al. (2017) indicam que 
esta idade é idêntica, na margem de erro, à do plú-
ton Timbaúba, sugerindo que esses plútons foram 
intrudidos durante o mesmo evento magmático.

Foto 3.87 -  Anfibólio-clinopiroxênio monzogranito 
milonítico da Serra do Inácio Pereira. Suíte Intrusiva 
Itaporanga (NP3γ2it) - pluton Serra do Inácio Pereira 

(NP3γ3it51). Fonte: Miranda, 2010.
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O Plúton Bonito (NP3γ2it64) é composto por 
granitos, orientados na borda e isotrópicos no cen-
tro corpo. São petrograficamente formados por sie-
nogranitos, de matriz mesocrática e textura média a 
grossa. Neles ocorrem enclaves microgranulares má-
ficos dioríticos (Foto 3.88), abundantes em biotita, 
e enclaves leucocráticos tonaliticos. Como uma das 
principais características desses granitoides, é a sua 
textura porfirítica, onde fenocristais de K-Feldspato 
alcançam até 3 cm de comprimento. 

Vários corpos sem denominação pertencen-
tes a esta unidade foram identificados na área, 
sendo 01 no Terreno Alto Moxotó e 23 no Terreno 
Pernambuco-Alagoas. Dentre estes temos um pró-
ximo a localidade de Cortês, situada no extremo 
sudeste da área estudada e na região da cidade ho-
mônima. Neste local os litotipos afloram na forma de 
três plútons menores alongados na direção NE-SW, 
se estendendo desde Cortês (PE) até Amaraji (PE). 
Aflora na forma de matacões métricos por vezes com 
esfoliação esferoidal, cuja litologia é um anfibólio-
-biotita granito com magnetita, de textura porfirí-
tica (fenocristais de K-feldspato em torno de 1cm), 
e matriz fanerítica média a grossa com plagioclásio, 
quartzo, biotita, anfibólio, magnetita e K-Feldspato. 
Por vezes há porções pegmatíticas posteriores. 

A estrutura da rocha em geral é isotrópica, 
apenas com deformação nas bordas do corpo que 
são marcadas pelas zonas de cisalhamento trans-
correntes Cortês e Alexandria, ou como no aflora-
mento CP-207, no município de Cortês (PE), onde 
se vê foliações de fluxo magmático.

3.2.1.4. Suite Intrusiva Serrote dos Macacos 
(NP3γ2sm)

 A Suite Serrote dos Macacos foi descrita por 
Silva Filho (2008) no serrote homônimo, fora da área 

do projeto, na Folha Venturosa (escala 1:100.000). 
O autor descreveu litotipos variando de monzo-
granitos a sienogranitos comumente leucocráticas, 
apresentando textura fanerítica, equigranulares de 
granulação média. Mineralogicamente são consti-
tuídos por muscovita, biotita, quartzo, plagioclásio, 
feldspato alcalino e em menor quantidade granada. 
Enclaves angulosos a subangulosos de biotita-gnais-
se tonalíticos de tamanho decimétrico a métrico 
ocorrem no Pluton Serrote dos Macacos próximo do 
contato entre o corpo granítico e a encaixante.

 No presente trabalho o mapa geofísico 
ajudou a identificar os grandes plútons, o qual as-
sociado ao mapa de fusão do campo magnético e 
com a imagem do modelo digital do terreno (MDT) 
permitiu delinear os corpos aqui cartografados. Na 
área do projeto esta unidade está representada por 
stocks e batólitos, alongados na direção NE-SW, as-
sociados ou não a zonas de cisalhamento. 

Por ser um granitoide a duas micas, e por vezes 
conter alguma granada, são classificados como de 
linhagem peraluminosa e interpreta-se que esses 
corpos particularmente deveriam estar associados 
ao Complexo Cabrobó de onde se originam, mas 
também ocorrem associados a uma grande massa 
de granitos calcialcalinos através de contatos tectô-
nicos. Ao todo entre as folhas Caruaru e Vitória de 
Santo Antão foram cartografados quinze plútons. 
Entretanto, no caso da Folha Caruaru por ter sido 
objeto de tese de doutorado, em particular, os gra-
nitos peraluminosos serão aqui transcritos alguns 
aspectos. Assim sendo os plútons já conhecidos da 
bibliografia são: 1- Pluton Encruzilhada; 3 - Pluton 
Cajueiro; 4 – Pluton Batateira; 6 – Plúton Camocim 
de São Félix e o Plúton Macambira. Alguns deste 
foram reconhecidos em campo durante o desenvol-
vimento deste projeto e serão descritos em conjun-
to, visto a similaridade entre eles. 

A datação foi obtida por Neves (2008) em mo-
nazita pelo método U-Pb em monazita, revelando 
idade de ca. 579 Ma para os granitoides do Pluton 
Serrote dos Macacos. Silva Filho et al. (2008) repor-
taram para esta suíte duas idades: U-Pb (TIMS ): 580 
Ma e  U-Pb (L A-ICP-MS ) de 573 Ma.

Os plutons da Suíte Intrusiva Serrote dos Macacos 
na área do projeto são: 1- o Plúton Encruzilhada de 
São João (NP3γ2sm1) que está situado na porção su-
doeste da área, ao sul do Lineamento Pernambuco, 
do lado sul da BR-232, localizado a ESE da cidade 
de Caruaru e oeste da Vila do mesmo nome. Está 
representado por um corpo batolítico alongado 
na direção ENE-WSW, intrusivo nos litotipos do 
Ortognaisse Altinho e da Suíte Intrusiva Itaporanga, 
apresentando-se em destaque topográfico. Na área, 
os representantes deste pluton podem ser observa-
dos na pedreira da Brical- Mineração Caruaru (Foto 

Foto 3.88 -  Enclaves dioríticos  rico em plagioclásio 
e biotita.Suíte Intrusiva Itaporanga - Plúton Bonito 

(NP3γ2it64). 
Afloramento CP-119.
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3.89), ao sul da rodovia BR-232, de onde se extraem 
paralepípedos e britas para construção civil. 2- Os 
plutons Cajueiro (NP3γ2sm3) e Plúton Camocim de 
São Félix (NP3γ2sm6), situados na porção sudoes-
te da área do projeto, muito próximo um do outro. 
Compreendem dois stocks com forma alongada na 
direção ENE-W-SW. Ambos estão limitados a nor-
te por zonas de cisalhamento e ora estão em con-
tato com as rochas do Ortognaisse Altinho ora do 
Complexo Belém do São Francisco. O plúton Cajueiro 
tem como encaixante o Ortognaisse Altinho, en-
quanto o plúton Camocim de São Félix (Foto 3.90) 
está encaixado na parte norte pelo Ortognaisse 
Altinho e na parte sul pelo Complexo Belém do São 
Francisco. 3- O Plúton Batateira (NP3γ2sm4) locali-
za-se na porção centro-sul da Folha Caruaru, ocor-
re em contato em litotipos do Complexo Belém do 
São Francisco e da Suite Intrusiva Itaporanga. 4 - O 
Plúton Macambira (NP3γ2sm7) localiza-se a sudes-
te da Cidade de São Joaquim do Monte, compreen-
de um stock alongado na direção NE-SW, encaixado, 
a sul, pelos granitos da Suite Itaporanga e, a norte, 
pelo Complexo Belém do São Francisco.

Foto 3.89 -  Visão geral de exposição em corte em 
morrote no local de pedreira da BRICAL Suíte Intrusiva 

Serrote dos Macacos – Pluton Encruzilhada de São João 
(NP3γ2sm1). Afloramento FL-107.

Foto 3.90 -  Aspecto textural do granitoide a duas 
micas, leucocrático, de cor cinza médio, levemente 
inequigranular porfiroclástico, com fenocristais de 

feldspato potássico estirados em uma matriz equigranular 
fina. Suíte Intrusiva Serrote dos Macacos – Pluton Cajueiro 

(NP3γ2sm3). Afloramento FL-112. 

Na área as rochas desta unidade afloram em ex-
posições em forma de lajedos (Foto 3.91), blocos, em 
morrotes e em corte de estrada, apresentando-se 
pouco a moderadamente intemperizados. São leuco-
cráticas a mesocráticas, possuem cores variando de 
bege a cinza médio (Foto 3.92) a cinza esbranquiçado 
(Foto 3.93). Os litotipos deste pluton classificam-se 
como rochas graníticas (sienogranitos e monzograni-
tos) a granodioríticas a duas micas, de textura equi-
granular a inequigranular porfirítica (Fotos 3.94 e 

Foto 3.91 -  Visão geral de exposição em forma de 
lajedo de representante da Suíte Intrusiva Serrote dos 

Macacos – Pluton Encruzilhada de São João (NP3γ2sm1). 
Afloramento FL-96.

Foto 3.92 -  Aspecto textural do granitoide mesocrático, 
de cor cinza médio, com textura inequigranular fina a 

média, e com fenocristais de K-feldspatos e enclave rico 
em biotita. Suíte Intrusiva Serrote dos Macacos – Pluton 

Encruzilhada de São João (NP3γ2sm1). Afloramento FL-107.

3.95), com fenocristais de feldspato alcalino (0,5 cm 
a 2 cm) imersos em uma matriz equigranular média 
a fina. O estudo petrográfico dos litotipos (Foto 3.96) 
evidenciou que estes constituem-se por biotita (1% 
a 20%), muscovita (1% a 9%), quartzo (10% a 52%), 
plagioclásio (8% a 38%), feldspato potássico (12% a 
50%), e tem como minerais acessórios os minerais 
opacos, apatita, titanita, zircão, raras granadas e ala-
nita. Os minerais secundários são raros e compreen-
dem sericita e epidoto. Estes litotipos apresentam-se 
ora isotrópicos ora foliados, marcado pela orienta-
ção dos minerais micáceos e pelo estiramento dos 
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Foto 3.93 -  Aspecto textural do sienogranito a duas 
micas, leucocrático, esbranquiçado, equigranular médio 

a fino e isotrópico. Ocorre no centro do plúton. Suíte 
Intrusiva Serrote dos Macacos – Pluton Camocim de São 

Félix (NP3γ2sm6) Afloramento FL-116.

Foto 3.94 -  Detalhe do aspecto textural do granitoide de 
cor cinza médio, com textura inequigranular porfirítica 

fina a média, com fenocristais de K-feldspatos e xenólito 
subanguloso de gnaisse bandado. Suíte Intrusiva 

Serrote dos Macacos – Pluton Encruzilhada de São João 
(NP3γ2sm1). Afloramento FL-78.

Foto 3.95 -  Aspecto textural do granitoide (sienogranito 
a monzogranito) a duas micas, leucocrático, de cor cinza 
róseo, textura equigranular fina e são isotrópicos. Suíte 

Intrusiva Serrote dos Macacos – Pluton Macambira 
(NP3γ2sm7). Afloramento FL-118.

fenocristais. Nos litotipos desta unidade podem ocor-
rer clots (~3cm) ricos em biotita, xenólitos de gnais-
ses de composição diorítica a tonalítica e xenólitos 
de gnaisse bandados e de rochas da Suíte Intrusiva 

Itaporanga. Estes litotipos estão cortados tardiamen-
te por diques de leucogranitoides de granulação fina, 
de pegmatitos de granulação grossa, por veios exten-
sionais de quartzo e por falhas e fraturas (Foto 3.97). 

Foto 3.96 -  Suíte Intrusiva Serrote dos Macacos. 
Leucogranitoide a duas micas com predomínio de 

plagioclásio e quartzo. Afloramento FL-77.

Foto 3.97 -  Detalhe de exposição em forma de lajedo de 
biotita-monzogranito com enclaves de biotita-hornblenda 

monzogranito, borda sul do Plúton Batateiras. Suíte 
Intrusiva Serrote dos Macacos – Pluton Batateiras 

(NP3γ2sm4). Afloramento HAG-BB-08, fonte: Gomes (2007).

Foi observada ainda uma textura que varia de 
equigranular granoblástica a granolepidoblástica e, 
por vezes, inequigranular microporfirítica seriada, 
apresentando cristais subédricos a anédricos, estan-
do presentes grãos de quartzo cominuídos e por vezes 
recristalizados, microfraturas e contatos irregulares 
entre os grãos; ocorre também pertita e inclusões 
de quartzo em feldspatos. Podem ser observadas em 
lâminas deste plúton características de tectônica rúp-
til/dúctil, com tênue deformação até protomilonítica, 
com encurvamento de lamelas de plagioclásio.

3.2.2. Plutonismo Tardi a Pós-Orogênico 

O plutonismo tardi a pós-orogênese Brasiliana 
distribui-se na região central e sul da área do 
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projeto, inserindo-se no Terreno Rio Capibaribe, da 
Zona Transversal e no Terreno Pernambuco-Alagoas, 
do Domínio Externo. No Terreno Rio Capibaribe este 
plutonismo está representado pelo Plúton Bom Jardim, 
correlacionado a Suíte Intrusiva Terra Nova, e pela 
Suíte Intrusiva Mata Limpa. No Terreno Pernambuco-
Alagoas este plutonismo está representado pelo 
Plúton Chã Grande e pelos Diques de Caruaru.

3.2.2.1. Suíte Intrusiva Terra Nova (NP3γ3tn)
 
Esta denominação foi utilizada por Kosin el 

al. (2004) para congregar hornblenda e/ou biotita 
quartzo sienito, sienito, quartzo monzonito, alcali-
feldspato granito fino a porfirítico, com afinidades 
shoshoníticas que ocorrem na Zona Transversal, e 
cuja idade fornecida é de 592 Ma.

 Neste projeto, esta suíte ocorre na porção 
central da área, no Terreno Rio Capibaribe, da Zona 
Transversal, sendo representado pelo plúton Bom 
Jardim, que ocorre entre as zonas de cisalhamento 
Vicência e Fazenda Nova, de direção NE-SW.

Plúton Bom Jardim (NP3γ3tn5)

 Designado de Complexo Bom Jardim por 
Guimarães (1989), e segundo o autor este complexo é 
descrito como constituído por monzonitos e sienitos, 
formado por vários pulsos magmáticos, os quais fo-
ram divididos em seis fácies, a saber: (1) monzonitos 
e sienitos porfiríticos máficos de granulação grossa; 
(2) monzonitos porfirítico de granulação média com 
clinopiroxênio e biotita; (3) sienitos porfiríticos mé-
dios com clinopiroxênio, anfibólio e biotita; (4) álcali 
feldspato sienitos leucocrático médios com biotita e 
clinopiroxênio; (5) alcalifeldspato sienito de granula-
ção muito grossa e granitos rosas (6) com biotita

De acordo com Guimarães et al. (2004) 
esta unidade está constituída por hornblenda 
biotita±clinopiroxênio monzonitos a sienitos, com 
textura porfirítica a equigranular de granulação mui-
to grossa a média. A fácies dominante é a de mon-
zonitos e sienitos porfiríticos máficos, que possui 
fenocristais de microclina pertítica distribuída em 
matriz equigranular média, composta por hornblen-
da, relictos de clinopiroxênio, biotita, microclina, 
plagioclásio, pouco quartzo, titanita, zircão, apatita, 
allanita e monazita. Possui ainda enclaves de sienitos 
máficos e hornblenda biotita dioritos.

Segundo Guimarães (1989) e Guimarães et al. 
(2004) são rochas metaluminosas a ligeiramente 
peraluminosas, shoshoníticas, com assinatura geo-
química similar aos granitoides calcioalcalinos de 
arco e sugerem derivação de um protólito mantéli-
co enriquecido em álcalis. 

Guimarães et al. (2004) que obteve uma idade 
U-Pb em zircão de 592 ± 7,4 Ma., e uma idade mo-
delo (Sm-Nd) TDM de 1,94 Ga, com �Nd de -12,88 
para esta unidade. Sugerindo que a fonte destes 
pode ser um manto enriquecido transamazônico e 
crosta inferior, extraída provavelmente do manto 
litosférico paleoproterozoico durante o estágio ini-
cial da orogênese brasiliana. 

Na área do projeto esta unidade constitui um 
corpo intrusivo, com dimensão batolítica (~250km2), 
forma alongada na direção NE que ocorre na porção 
centro-noroeste da área estudada (Folha Surubim, 
escala 1:100.000). Está limitado a sul pela zona 
de cisalhamento Vicência, transcorrente sinistral, 
que o coloca em contato com os metassedimen-
tos do Complexo Surubim– Caroalina e o Complexo 
Vertentes, e a norte, ocorre ora intrusivo e ora limi-
tado pela Zona de cisalhamento Fazenda Nova na 
encaixante, representada pelo Complexo Vertentes.

Neste projeto são individualizadas, apenas três 
fácies principais: clinopiroxênio e biotita ± anfibólio 
melasienitos (Foto 3.98) e melamonzonitos, clinopi-
roxênio e biotita ± anfibólio sienitos alcalifeldspato-
-sienitos e monzonitos inequigranulares porfiríticos 
a equigranulares médios a grossos; alcalifeldspato 
sienito de granulação muito grossa (CS), com cristais 
de K-feldspato de coloração marrom, manteados por 
plagioclásio róseo, explorado como rocha ornamental 
sob a denominação comercial de marrom imperial; e 
biotita granitos rosa, que constitui diques mapeáveis, 
que cortam as diferentes fácies sieníticas.  

Foto 3.98 -  Detalhe de rocha sienítica leucocrática de cor 
cinza do pluton Bom Jardim (NP3γ3tn5) evidenciando a 
textura equigranular média e estrutura isotrópica. Suíte 

Intrusiva Terra Nova. Afloramento PF-01.

Nos afloramentos estudados os litotipos desta 
unidade ocorrem sob a forma de lajedos, em corte 
de maciços (em pedreira), em exposições rasteiras 
no leito de estradas e drenagens e como blocos.
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Os litotipos estão pouco a não intemperizados, 
são leucocráticos de cor rosa avermelhada a cin-
za claro, e por vezes marrom. Apresentam textura 
dominantemente inequigranular porfirítica com fe-
nocristais de K-feldspato (1cm a 3cm) distribuídos 
de modo esparso em matriz média a grossa (Foto 
3.99) e, ás vezes, equigranular média. Classificam-se 
como sienitos, alcalifeldspato sienitos e melasieni-
tos. A assembleia mineral compreende hornblenda, 
clinopiroxênio, biotita, alcalifeldspato, plagioclásio, 
quartzo. Os litotipos apresentam-se isotrópicos ou 
desenvolvem uma leve orientação magmática dos 
minerais, possuem clots máficos e enclaves micro-
granulares máficos (Foto 3.100), localmente podem 
se encontrar cisalhados, evidenciados pelo estira-
mento dos minerais da matriz. Por vezes estão cor-
tados tardiamente por estreitas zonas miloníticas, 
possantes veios de quartzo leitoso e por falhas.

Foto 3.99 -  Detalhe de rocha sienítica leucocrática de 
cor rosa avermelhado do pluton Bom Jardim (NP3γ3tn5) 

evidenciando a textura equigranular média a grossa,. 
Suíte Intrusiva Terra Nova. Afloramento CP–23.

Foto 3.100 -  Detalhe de rocha sienítica do pluton Bom 
Jardim (NP3γ3tn5) evidenciando a orientação magmática 

dos minerais e a presença de enclave microgranular 
máfico. Suíte Intrusiva Terra Nova. Afloramento CP-22.

Plúton Toritama (NP3γ3tn4)

Este pluton ocupa apenas uma pequena porção 
no extremo Oeste da área do projeto (Folha Surubim, 
escala 1:100.000). 

O Plúton Toritama é composto por três fácies 
principais (GUIMARÃES, 1988; GUIMARÃES; SILVA 
FILHO, 1998; NEVES et al., 2000): (1) biotita-anfibólio 
sienito grosso, (2) biotita-anfibólio sienito porfirítico, e 
(3) anfibólio-biotita sienito equigranular fino.  A fácies 
porfirítica é caracterizada por cristais de feldspato 
potássico com até 5 cm de comprimento e coloração 
creme a marrom escura (mais comum). Estes cristais 
são frequentemente manteados por oligoclásio. Na 
porção centro norte do corpo ocorre uma fácies ex-
tremamente grossa, com cristais de K-feldspato de 
coloração marrom, manteados por plagioclásio róseo, 
explorado como rocha ornamental e que recebe a de-
nominação comercial de marrom imperial.

Guimarães et al. (2004) reportam uma idade 
U-Pb de 592 Ma para este plúton.

3.2.2.2. Suite Intrusiva Mata Limpa (NP3γ3ml)

Esta denominação foi adotada neste proje-
to para substituir a designação Ortognaisse Mata 
Limpa proposta por Neves et al. (2017) por ser o ter-
mo “ortognaisse” inadequado para rochas graníticas 
edicaranas sem metamorfismo, afetadas apenas por 
zonas de cisalhamento. Esta designação em epigrafe 
reúne os granitos róseos de granulação fina a mé-
dia (predominante) e grossa, que forma um corpo 
batolítico, entre as folhas Surubim e Limoeiro, na di-
reção E-W, limitado a sul pela Zona de Cisalhamento 
Coxixola, transcorrente dextral, que encurva para 
NE-SW ao longo de uma zona de cisalhamento 
transpressional sinistral. Nesta unidade estão in-
cluídos sills centimétricos a métricos posicionados 
em paragnaisses pelíticos do Complexo Surubim-
Caroalina, portanto, de idade neoproterozoica. 

Os granítos são inequigranulares médios a finos, 
leucocráticos e de coloração rósea. Este granitoide 
ocorre em exposições em cortes de estrada, rastei-
ros e em blocos soltos (Foto 3.101). Os litotipos são 
leucocráticos apresentam-se pouco a moderada-
mente intemperizados, possuem cor rosea clara e 
classificam-se como monzogranitos a sienogranitos. 
Apresenta textura equigranular fina a média, às vezes 
porfirítica. Estes litotipos apresentam-se ora miloni-
tizados, nas proximidades da Zona de Cisalhamento 
Coxixola, ora desenvolvem bandamento gnáissico no 
limite norte do corpo intrusivo (Foto 3.102). 

A assembleia mineral é composta essencial-
mente por quartzo (10%- 40%), alcalifeldspato 
(34%- 68%), plagioclásio (5%- 18%), possuindo cerca 
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de 5% a 20% de biotita, e minerais acessórios (mi-
nerais opacos 1% a 17%;zircão<1%;e apatita-<1%; 
epidoto <,1%)e sericita como mineral secundário.
Os litotipos desta unidade apresentam-se por vezes 
foliados, com orientação magmática, e nas bordas 
do corpo ora milonitizados ora gnaissificados. Os 
contatos entre os grãos são variados, mas em sua 
maioria interdigitados, côncavos e retos nos cristais 
mais grossos. Na rocha os cristais de quartzo e fel-
dspatos apresentam extinção ondulante indicando 
a deformação no estado sólido. 

Foto 3.101 -  Visão geral de exposição em forma de corte 
em morrote de metagranito representante da Suíte 

Intrusiva Mata Limpa (NP3γ3ml). Afloramento FL-35a.

Foto 3.102 -  Detalhe de metagranito equigranular 
fino a médio com bandamento gnáissico, desenvolvido 

próximo a borda noroeste da Suíte Intrusiva Mata Limpa 
(NP3γ3ml). Afloramento FL-36.

Os litotipos desta unidade estão cortados tar-
diamente por diques de pegmatito e por fraturas.

3.2.2.3. Pluton Chã Grande (NP3γ3cg)

Descrito pioneiramente por Rocha (1988) como 
Batólito Châ Grande, o qual por suas características tex-
turais de anisotropia foi considerado como granitoides 
tardi a pós- deformação trascorrente. Segundo o au-
tor sua melhor exposição situa-se no engenho Taboca, 
onde forma um morro arredondado, com cotas de até 
480 metros, conhecido como Pedra da Taboca.

No presente trabalho se constatou as observa-
ções de Rocha (op. cit.) possivelmente no mesmo 
perfil entre Chã Grande e Amaraji (PE-071), onde se 
tem um leucogranito cinza-claro, equigranular, mé-
dio, isotrópico, às vezes porfirítico, com fenocristais 
de plagioclásio (Foto 3.103).

Foto 3.103 -  Exposição em blocos soltos dispersos de 
granitoide leucocrático, esbranquiçado, isotrópico. Pluton 

Chã Grande (NP3γ3cg). Afloramento CA-130.

Foto 3.104 -  Fotomicrografia do granitoide a duas 
micas com muscovita (Mu), quartzo (Qz), biotita (Bt), 
plagioclásio (Mc) do plúton Chã Grande (NP3γ3cg). 

Afloramento PF - 134.

São granitoides com cores cinza-claras e cremes 
com textura equigranular (Foto 3.103) a inequigra-
nular seriada (fina a grossa) e leve magnetismo. Em 
lâmina classificam-se como sienogranitos a monzo-
granitos. A assembleia mineral é formada por feldspa-
to potássico, quartzo, biotita e minerais opacos como 
os minerais essenciais e muscovita (Foto 3.104), pla-
gioclásio, zircão e apatita são os minerais acessórios. 

Quanto ao quimismo, conforme Gomes (2007) 
este plúton, possui teor de SiO2 variando de 70,10% 
a 73,70%, enquanto os teores de Na2O (1,74%-3,47%) 
e K2O (4,49%-5,72%). Verifica-se dominância da 
composição sienogranítica sobre a monzogranítica, 
enquanto, a percentagem de coríndon normativo 
abrange amplo intervalo, de 0,93% a 4,60%. Neste 
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plúton os valores de Al2O3, TiO2, Fe2O3, MgO, K2O e 
P2O5 apresentam trends de correlação negativa, en-
quanto os óxidos FeO, MnO, Na2O e CaO apresentam 
correlação positiva. No diagrama binário de Maniar 
& Piccoli (1989) as amostras do pluton Chã Grande 
plotam no campo peraluminoso.Segundo o autor os 
dados indicados acima e os teores de análises quí-
micas confirmam a contaminação magmática pela 
mistura e enclaves de rochas encaixantes.

A idade se deve a Gomes (2007) que revelou para 
esse plúton idade de 580 Ma pelo método U-Pb (TIMS); 
e de 573 Ma pelo método U-Pb em LA – ICP – MS.

3.2.2.4. Diques de Caruaru (NP3γ3dc)

Esta unidade foi definida por Mariano et al. 
(2008) como milonitos e ultramilonitos  de protólitos 
ígneos e de composição variada, inseridos ao longo 
da Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste (ZCPE). 

A denominação adotada neste projeto foi uti-
lizada por Neves et al. (2012) para descrever um 
Enxame de diques de rochas composicionalmente 
variadas (leucogranitos finos a grossos, dioritos, sie-
nitos grossos a porfiríticos máficos a intermediários, 
monzonitos, pegmatitos) milonitizados. Deformados 
pela zona de cisalhamento Pernambuco Leste, ge-
rando milonitos a ultramilonitos L-S a L.

Na área do projeto observa-se que são comuns 
alternâncias de leucogranitoides e dioritos (Fotos 
3.105 e 3.106) extremamente deformados. 

Foto 3.105 -  Diques sieniticos e diques dioríticos. BR-
232 próximo a cidade de Pombos no sentido Gravatá. 

Afloramento CA-123.

Foto 3.106 -  Predominância de diques de dioritos sobre 
os sienitos. BR-232 próximo à cidade de Pombos no 

sentido Gravatá. Afloramento CA-123.

São sienitos e monzonitos grossos a porfirí-
ticos (feldspato potássico), máficos a intermediá-
rios, de espessura variada de decímetrica a várias 
dezenas de metros, intercalados com dioritos, leu-
cogranitos finos cinza e leucogranitos fino/médio 
rosa, ocorrendo ao longo do segmento central do 
Lineamento Pernambuco (Figura 3.1). 

Todas estas rochas estão extremamente defor-
madas, têm ângulo de mergulho alto a subvertical 

e são interpretadas como enxames de diques alo-
jados durante os estágios avançados da deforma-
ção transcorrente. Além da deformação dúctil com 
desenvolvimento de relações S-C, megacristais de 
K-feldspatos estirados, as rochas apresentam de-
formação rúptil caracterizada por desenvolvimento 
de inúmeros planos de fraturas e feições texturais 
de brecha tectônica, resultando de provável reati-
vação do Lineamento Pernambuco. 

Esses diques afloram nos cortes da BR-232, pró-
ximo a cidade de Pombos (PE), no sentido de Caruaru 
(PE), aflorando até a entrada do túnel (Cascavel ou 
Plínio Pacheco), voltando a ser observados nos cor-
tes de estrada e no girador para entrada de Caruaru.

3.3.UNIDADES FANEROZOICAS

3.3.1. Magmatismo Cambriano 

 Na área do Projeto Rio Capibaribe o magma-
tismo Cambriano é representado por um enxame 
de diques félsicos e máficos de rochas subvulcâ-
nicas. O mapa geológico simplificado (Figura 3.8) 
mostra a distribuição dos enxames de diques que 
ocorrem na região nordeste da área. 

3.3.1.1. Enxame de Diques Félsicos (ef) e 
Máficos (em)

Esses diques encontram-se na região Nordeste da 
área do projeto (Folha Limoeiro, escala 1:100.000) sen-
do os diques máficos (em) encontrados principalmente 
entre as cidades de Condado (PE) e Timbaúba (PE), dis-
tribuindo-se de forma bastante intensa, orientados na 
direção NW-SE e cortando indistintamente as rochas 
dos Complexos Surubim-Caroalina, Vertentes e das 
Suítes Intrusivas ultramáfica de Vicência e Conceição. 

Os diques máficos são representados por 
quartzo dioritos porfiríticos, enquanto os diques 
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félsicos são representados por monzonitos porfirí-
ticos, ambos estão encaixados nos ortognaisses do 
Complexo Salgadinho. Outros diques básicos ocor-
rem também na porção nordeste da Folha Limoeiro, 
sendo que se destacam na direção noroeste no 
mapa de anomalia magnética da primeira derivada, 
e são bem notáveis cortando os metassedimentos 
do Complexo Surubim-Caroalina. A rocha é de com-
posição máfica, caracterizada por cor cinza escura, 
melanocrática, textura fina e quase afanítica.

O Enxame de Diques Félsicos (ef) ocorre a nor-
deste da cidade de Carpina (PE), entre as cidades de 
Nazaré da Mata (PE) e Itaquitinga (PE), ao sul da Zona de 
Cisalhamento de Limoeiro, onde compreende diques 
orientados na direção NE-SW e intrusivos nos litotipos 
do Complexo Salgadinho (Foto 3.107). Não possuem 
relevo, em geral são arrasados, preenchem fraturas de 
até um metro de espessura na direção nordeste.

Foto 3.107 -  Leito do Rio Capibaribe Mirim, 5 Km a norte 
de Aliança. Dique máfico de direção 270 Az, cortando 

leucogranitoides. Enxame de Diques Máficos (em). 

3.3.2. Coberturas Superficiais

O mapa geológico simplificado (Figura 3.8) mos-
tra a distribuição de todas as unidades geológicas de 
Fanerozoico que ocorrem na áreado projeto.

3.3.2.1. Grupo Pernambuco

Na execução deste projeto a Bacia de 
Pernambuco não foi objeto de estudo e os dados 
e informações foram considerados aqueles apre-
sentados por Lima Filho (1980) que estudou a es-
trutura e estratigrafia da Bacia de Pernambuco. 
Neste estudo descreveu esta como uma bacia mar-
ginal Atlântica encravada nos domínios do Terreno 
Pernambuco-Alagoas, controlada por três dire-
ções principais de falhas e fraturas: E–W, NW-SE e 

NE-SW. O esforço do eixo maior que gerou a Bacia 
tem direção NW-SE, que, por conseguinte gerou 
grabens extensionais escalonados na direção da 
plataforma. Na verdade foram gerados dois semi-
-grabens: o Baixo do Cupe e o Baixo de Piedade.

A Bacia de Pernambuco é constituída pelos se-
dimentos homônimos, e compreende as supersequ-
ências rifte e drifte de idade Cretáceo superior ao 
paleoceno inferior, e a Suíte Vulcânica/Magmática 
de Ipojuca (Lima Filho, 1998, Córdoba et al., 2007), 
também denominada Província Magmática do 
Cabo (ALMEIDA et al., 2005; JARDIM DE SÁ et al., 
2003a, 2004, NASCIMENTO, 2003) de idade Meso a 
Neo Albiana (NASCIMENTO, 2003). 

3.3.2.1.1. Formação Ipojuca (K1λip)

É formado por rochas vulcânicas e hipoabissais, 
que incluem traquitos, riolitos, basaltos, ignimbritos 
e um plúton granítico, o Granito do Cabo. 

Fragmentos de traquitos e riolitos são encon-
trados em fluxos piroclásticos (ignimbritos), indican-
do sucessivos pulsos e alojamento de rochas ígneas 
(LIMA FILHO, 1998; NASCIMENTO, 2003; JARDIM DE 
SÁ et al., 2003a, 2004; CÓRDOBA, 2007).

Uma série de amostras datadas pelos méto-
dos 40Ar - 39Ar e traços de fissão em zircão por 
Nascimento (2003) apontam que os diversos derra-
mes vulcânicos foram formados no intervalo de tem-
po de 105 a 100 ± 2Ma, correspondendo ao Meso e 
Neo Albiano, e se encontra intrudida, e/ou intercala-
da nas formações Cabo e Estiva (LIMA FILHO, 1998).

3.3.2.1.2. Formação Cabo (K1cb)

É a primeira sequência sedimentar a ser de-
positada na bacia sobre as vulcânicas da Formação 
Ipojuca. A Formação Cabo é constituída por três 
principais fácies sedimentares depositadas em um 
sistema de leques aluviais e lacustres, e lacustres 
profundos (LIMA FILHO, 1988; CÓRDOBA, 2007). 

A fácies proximal é representada pelos conglo-
merados e brechas polimíticos e polimodais, consti-
tuídos por blocos e fragmentos de granitos, gnaisses, 
xistos e pegmatitos, que gradam para a fácies inter-
mediária, composta por arenitos conglomeráticos, 
médios, arcoseanos e imaturos, e pela fácies distal 
composta por arenitos arcoseanos finos, intercala-
dos com camadas argilosas esverdeadas e raros fo-
lhelhos pretos anóxicos (LIMA FILHO, 1988). 

3.3.2.1.3. Formação Estiva (K2et)

Acima da Formação Cabo inicia-se a sequen-
cia drifte da bacia, inicialmente transgressiva com a 
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deposição da Formação Estiva, do Cenomaniano /
Turoniano (CÓRDOBA, 2007). Sua composição varia 
de calcário dolomítico argiloso compacto, de granu-
lometria fina a calcilutito com presença de ferrodolo-
mita (LIMA FILHO, 1998). Há registros de uma camada 
de calcário a 10 – 15m de profundidade, em áreas 
mais a leste, fora da área do projeto, estas rochas são 
atribuídas por Lima Filho (1998) à própria Formação 
Estiva, enquanto que Córdoba (2007) as considera 
correlatas às Itamaracá e Gramame da Bacia Paraíba.

3.3.2.1.4. Formação Algodoais (K2ag)

A Formação Algodoais, de acordo com Maia 
(2012) foi descrita inicialmente por Rocha (1990) 
como um membro da Formação Cabo, porém Lima 
Filho et al. (1994) elevaram a unidade a categoria de 
formação. Esta foi dividida em duas unidades: uma 
conglomerática com fragmentos de rochas vulcâni-
cas e tufos e a outra formada por arenitos arcose-
anos (Lima Filho, 1998). De acordo com Lima Filho 
(1998) e Barbosa e Lima Filho (2006), estas devem 
ter possivelmente uma idade pós-turoniana, pois a 
mesma encontra-se sobre os calcários da Formação 
Estiva e seu limite superior deve chegar até o 
Neógeno (LIMA FILHO, 1998 apud MAIA, 2012).

No Paleoceno/Mioceno inferior há um segundo 
ciclo de sedimentação, marcado pela sequência re-
gressiva da Formação Algodoais na área do projeto, 
envolvendo um sistema fluvial entrelaçado a mean-
drante, caracterizado por conglomerados, arenitos 
médios a finos e argilitos (LIMA FILHO, 1998).

A evolução estrutural e tectônica da Bacia de 
Pernambuco foi descrita inicialmente por Rocha & Silva 
Filho (1991) e posteriormente por Lima Filho (1998) e 
Jardim de Sá et al. (2003b) e outros autores. De acordo 
com esses autores, esta bacia seria controlada por um 
sistema de falhas normais na borda e internas à bacia, 
com direção principalmente NE, e falhas de transfe-
rência, predominantemente dextrais, de direção NW 
com eixo principal de distensão de orientação NW. As 
direções observadas para as grandes falhas coincidem 
com elementos da estruturação dúctil-rúptil no emba-
samento pré-cambriano da bacia.

3.3.2.2. Grupo Barreiras (ENb)

Segundo Arai (2006), o Grupo Barreiras cons-
titui uma cobertura sedimentar terrígena conti-
nental marinha de idade miocênica a pleistocênica 
inferior, repousando sobre litologias de natureza 
diversa, desde o Rio de Janeiro passando por toda 
costa nordestina até o Pará. 

Segundo Bezerra (2001), os sedimentos Barreiras 
se constituem na última rocha sedimentar terciária 

do Nordeste do Brasil formada na história da abertu-
ra do Atlântico e representada pela sequência sedi-
mentar ao longo de mais de 4.000 km do litoral.

Alheiros et al. (1988) e Alheiros e Lima Filho 
(1991) realizaram mapeamentos geológicos na região 
entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco e concluí-
ram que as rochas sedimentares desta unidade teriam 
sido depositadas em um ambiente fluvial entrelaçado, 
associado a leques aluviais e a depósitos litorâneos.

O termo “Barreiras” tem sido utilizado pela li-
teratura geológica ora como “Formação”, ora como 
“Grupo” e antes, como “Série”, a qual foi considerada 
imprópria, por representar unidades cronoestratigrá-
ficas, não coerente para o caso, pois se desconhecem 
os limites de sua sedimentação no tempo geológico.

Bigarella e Andrade (1964) propuseram pionei-
ramente a subdivisão da unidade Barreiras, em duas 
formações, tomando por base discordâncias erosi-
vas, em estudos realizados nos arredores de Recife-
PE, subdividiram a unidade Barreiras em formações 
Guararapes (inferior) e Riacho Morno (superior). 

Posteriormente, Mabesoone (1967) subdividiram 
o Grupo Barreiras nas formações Serra do Martins, 
Guararapes e Macaíba, superpostas pelas unidades 
edafoestratigráficas Riacho Morno e Potengi. Em 
publicação posterior, Mabesoone et al. (1972) rejei-
taram os princípios geomorfológicos e estratigráficos 
utilizados por Bigarella e Andrade (1964), assumindo 
a posição de indefinição da sequência. 

Entretanto, diferentes estudos realizados no 
nordeste e no estado do Espírito Santo assinalam a 
subdivisão do Grupo Barreiras em formações distin-
tas, separadas por discordâncias erosivas marcan-
tes (BIGARELLA, 1964; 1975).

Na área de trabalho esta unidade encontra-se 
restrita a porção leste, sendo caracterizada nas ima-
gens de satélite por grandes tabuleiros de bordas es-
carpadas com drenagem mais esparsadas. 

Melhores exposições ocorrem nos cortes da ro-
dovia PE-062, que liga as cidades de Nazaré da Mata 
e Condado (PE), onde foram observados alguns cor-
tes de estrada (Foto 3.108) onde ocorre um arenito 
conglomerático com variações entre quantidade de 
matriz e clastos. O arenito é mal selecionado, com 
matriz arenosa fina a grossa e clastos de quartzo su-
barredondados a subangulosos. Os seixos alcançam 
até 6 centimetros.As cores são diversas, predomina-
do amarelo-creme e por vezes avermelhadas, devido 
à presença de óxido de ferro e laterita. 

Conforme Alheiros (1988), a unidade Barreiras 
é caracterizada por fácies de leque aluvial, onde dia-
mictitos com seixos e grânulos subangulosos com 
blocos de argilas retrabalhados intercalam-se a ca-
madas sítico-argilosas, determinando para o conjunto 



79

Projeto Rio Capibaribe

estratificação paralelas bem marcadas. Representando 
a porção mais distal com fluxos e detríticos.

Foto 3.108 -  Arenito conglomerático com variações entre 
quantidade de matriz e clastos. Próximo de 

Condado na PE-062.

3.3.2.3. Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc)

Em geral são depósitos arenosos inconsolidados 
que capeiam as rochas paleoproterozoicas, formando 
pequenos a médios tabuleiros, de superfícies aplaina-
das e contornos irregulares entre os interflúvios. 

Estão distribuídos em boa parte nos municípios 
de Glória do Goitá, Feira Nova, Lagoa de Itaenga e 
Chã de Alegria (PE). Esse material inconsolidado é 
formado por areias quartzosas, brancas, subarre-
dondas e de brilho vítreo.

3.3.2.4. Terraços Marinhos Pleistocênicos 
(Q1tm)

Ocorrem até a 4Km a oeste da atual linha 
de costa, e se sobressaem das planícies aluviais 
adjacentes com desníveis médios de até 10m. 

Trata-sede depósitos detríticos, inconsolidados, 
de granulação variável, que normalmente ocorrem 
formando ilhas flúvio-lacustres. 

Os cordões litorâneos atuais que ocorrem 
no extremo sudeste da folha são compostos por 
areias quartzosas finas e médias, bem classifica-
das, onde são frequentes os restos de conchas cal-
cárias (ROCHA, 1990).

3.3.2.5. Depósitos de Mangue (Q2m)

Na área esta unidade compreendem sedimen-
tos clásticos representados por areias finas, siltes, 
argilas e material orgânico lamoso. 

São constituídos predominantemente por argi-
las, carapaças de diatomáceas, espiculas de espon-
giários, siltes e areias finas, com conchas e restos 
orgânicos (CALDASSO, 1981).

3.3.2.6. Depósitos Aluvionares (Q2a)

Esses depósitos ocorrem ao longo de algumas 
drenagens que cortam a área do projeto e corres-
pondem aos sedimentos depositados em aluviões 
das drenagens principais (Figura 3.8),como os rios 
Ipojuca, Capibaribe e Paraíba, e de alguns rios e ria-
chos tributários, que drenam a área.

Os Depósitos Aluvionares cartografados são 
aqueles de maior flat, como os localizados nos rios 
Ipojuca e Capibaribe. Litologicamente são constituídos 
por sedimentos clásticos inconsolidados, constituídos 
por seixos, areias finas a grossas, com níveis de lentes 
silto-argilosas e restos de matéria orgânica. Na base 
do perfil ocorre o material mais grosso, formado por 
cascalho de vários protólitos, quase sempre bem tra-
balhados, se apresentando arredondado a subarren-
dado; no meio do perfil, ocorre material mais arenoso 
de grã fina a média; no topo, o material é argiloso.
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4. GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

A área do Projeto Rio Capibaribe, conforme pode 
ser observado na Figura 4.1 tem seu embasamento 
cristalino inserido predominantemente no Terreno 
Rio Capibaribe (TRC); tendo uma parte no Terreno 
Pernambuco-Alagoas (TPA), e outra pequena fração 
no Terreno Alto Moxotó (TAM), divisão esta postula-
da por Santos et al (2000), que propôs que a Província 
Borborema era produto da colagem de vários terre-
nos tectono-estratigráficos, cujas zonas de cisalha-
mento eram, por ele consideradas, como suturas e/
ou limites de terrenos. As rochas ultramáficas porta-
doras da mineralização em níquel, estão inseridas no 
terreno Rio Capibaribe. Geologicamente um ambien-
te inesperado de conter rochas ultramáficas, entre-
tanto, ocorrem rochas ultramáficas na folha Sertânia 

Figura 4.1 - Imagem da composição RGB radiométrica ternária K-eTh-eU (RGB), com a localização da zona de 
cisalhamento Cruzeiro do Nordeste, limite entre os Terrenos Alto Moxotó (TAM) e Rio Capibaribe (TRC), na porção noroeste 

da área, e do Lineamento Pernambuco, limite dos Terrenos Rio Capibaribe (TRC) e Pernambuco-Alagoas (TPA), a sul.

designadas de Serpentinito Xilili que na década de 
70 chegou a ser explorado como asbestos. Rochas 
ultramáficas também foram observadas como encla-
ves no sienito Vila Moderna assim como também no 
sienito Bom Jardim. E neste caso o presente traba-
lho utilizou da analogia para posicionar cronologica-
mente as ultramáficas Vicência como de idade entre 
640ma e 590ma. A existência de rochas ultramáficas 
na superfície do TRC só pode se dar se houver uma 
tafrogênese que permita a abertura das rochas do 
pré-cambriano em grande profundidade para que 
haja sua ascenção. E isso se deu como explicado no 
capitulo de recursos minerais e pelo doutorado  de 
Mota (2014), quando ele advoga sua formação atra-
vés de rift para as ultramáficas de Vicência.
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O arranjo geométrico-estrutural da área 
(Figura 4.2) é dado por traços estruturais dúcteis 
(foliação, dobras e zonas de cisalhamento), des-
tacando-se as grandes zonas de cisalhamentos 
transcorrentes predominantemente dextrais e de 
direção geral leste-oeste e ENE-WSW, que se co-
nectam com outras de direção nordeste-sudoeste.

Os traços estruturais rúpteis compreendem as 
falhas na direção norte-nordeste, que ilustram os 
grandes traços do desenho estrutural, e os traços es-
truturais rúpteis menores de direção E-W e NW-SE 
que completam o arranjo geométrico da área. 

É notório que este desenho geométrico-estru-
tural configura um padrão anastomosado, sendo 

Figura 4.2 - Mapa com os principais traços estruturais que configuram o arranjo geométrico-estrutural da área do 
Projeto Rio Capibaribe.
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mais bem caracterizado no TPA, a sul do Lineamento 
Pernambuco, onde a transposição é mais intensa, 
com formação de sigmoides mais longos e menos 
espessos. Ao contrário do TRC, com predomínio lito-
lógico da sequência basal e das supracrustais, o traço 
da foliação “S2” na direção SW-NE é predominante, 
e os sigmoides são mais espessos e menos longos.

O efeito da orogênese brasiliana nos ortognais-
ses do embasamento tanto quanto nas rochas su-
pracrustais, foi intenso de tal maneira que obliterou 
e reorientou a foliação das rochas preexistentes, 
apresentando uma mesma foliação regional de baixo 
ângulo. Assim, todas as unidades mais antigas (paleo-
proterozoicas), incluindo as supracrustais do Complexo 
Surubim-Caroalina foram paralelizadas e trabalhadas 
conjuntamente na ocasião dos eventos metamórfico-
-deformacionais da Orogênese Brasiliana. 

Figura 4.3 - Mapa Geológico simplificado da área de estudo destacando a separação dos domínios tectônicos e os 
diagramas de Wolf-Schimdt para cada domínio, com os polos de foliação (S2) em vermelho e lineações 

de estiramento (Lx2) em azul.

Este fato é corroborado quando porções graní-
ticas concordantes nos ortognaisses tiver fornecido 
idade de cristalização neoproterozoica (NEVES et al., 
2006a). Adicionalmente, a trama presente nos ortog-
naisses paleoproterozoicos serem similares em grau 
metamórfico, orientação e cinemática com aquela 
encontrada no Ortognaisse Taquaritinga (NEVES et 
al., 2005); e no Ortognaisse Pinhões, sendo, por-
tanto, posterior tanto à Orogênese Transamazônica 
quanto ao evento Cariris Velhos. 

A área, de acordo com a análise geométrica, foi 
dividida em quatro domínios estruturais: Domínio I, 
Domínio II, Domínio III e Domínio IV (Figura 4.3). Para 
essa divisão foi levado em consideração à diferença 
de comportamento dos elementos geométricos que 
se distinguem nos estereogramas, e de acordo com as 
feições geométricas registradas do mapa geológico.
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As observações de campo permitiram identifi-
car três fases de deformação dúcteis conforme os 
critérios de superposição de estruturas como trans-
posição de foliação, dobras e eixos. Assim, foram in-
dividualizadas as fases D1, D2 e D3.

4.1.DOMÍNIO I

Esse domínio situa-se ao norte da Zona de 
Cisalhamento Coxixola (Figura 4.3) e encerra os lito-
tipos dos Complexos Sertânia, Floresta e Vertentes, 
do Ortognaisse Cabaceiras, das suítes intrusivas 
Itaporanga, Conceição e Mata Limpa. Embora ne-
cessitando de trabalhos adicionais, esse domínio 
tem o seu modelamento caracterizado por super-
posição de fases de deformação, por uma grande 
influência das Zonas de Cisalhamento Coxixola e 
Congo-Cruzeiro do Nordeste, bem como pelo gran-
de volume de plutonismo Ediacarano que em parte 
obliterou as feições pretéritas à deformação bra-
siliana. As zonas de cisalhamento transcorrentes 
tanto a Zona de Cisalhamento Congo-Cruzeiro do 
Nordeste quanto a Coxixola apresentam inflexões 
para nordeste. A zona de cisalhamento Coxixola, 
na região da Folha Surubim, se apresenta com de-
formação mais intensa chegando a ter cerca de 2 
km de espessura de zona de alto strain, onde se 
incluem protomilonitos, milonitos e até ultramilo-
nitos. A foliação dominante tem direção EW/80S 
e a lineação de estiramento apresenta rake baixo, 
com atitude de 15/270Az. Nesta mesma direção o 
Ortognaisse Mata Limpa sugere ter sido afetado 
por essa tectônica Enquanto que a continuação do 
cisalhamento “Coxixola” no sentido leste, na infle-
xão para nordeste, no setor transpressional (trans-
purrão), os mesmos litotipos da Suíte Intrusiva 
Mata Limpa sugere ter sido submetida a uma me-
nor intensidade da deformação e a um insignifi-
cante deslocamento, permitindo interpretar uma 
intrusão tardia a cinemática dúctil.  

4.2.DOMÍNIO II

Esse domínio situa-se entre a zona de cisalha-
mento Coxixola e o Lineamento Pernambuco. A 
área é composta pelas unidades Paleoproterozoicas 
dos complexos Salgadinho, Vertentes e Gabro-
Anortosítico de Passira e ortognaisses Vertentes, 
Buenos Aires, Mata Virgem, Urucuba, unidades Paleo 
a Mesoproterozoicas do Ortognaisse Bengala e Serra 
da Taquaritinga e pelas unidades Neoproterozoicas 
do Complexo Surubim-Caroalina e das suítes intru-
sivas ultramáfica Vicência, Feira Nova, Conceição, 
Itaporanga, Terra Nova, Mata Limpa, pluton Tanque 
e Diques de Caruaru (Figura 4.3).  

Este domínio caracteriza-se por conter uma de-
formação de regime transpressional, onde se incluem 
cisalhamentos contracionais oblíquos e as transcor-
rências de movimentos dextrais e sinistrais. Uma zona 
de cisalhamento de movimento sinistral de direção 
SW-NE, assume na área deste projeto uma importân-
cia impar por conter, e talvez ter promovido à ascen-
são de rochas ultramáficas (Suíte Intrusiva Ultramáfica 
Vicência) portadoras de mineralizações de níquel.

Nesse domínio a foliação S2 está orientada na 
direção SW-NE (150Az/30) com mergulho moderado 
em torno de 40 graus para sudeste. As atitudes de li-
neação de estiramento “Lx” estão com caimento para 
sudeste. Sigmoides e estruturas do tipo S/C, eviden-
ciam movimento acima, com cinemática para noroes-
te. Dobras mesoscópicas de redobramento da foliação 
“S2” são notórias como se pode observar na porção 
leste da área, bem como, na região centro sudeste da 
folha. A foliação “S2” foi redobrada para produzir do-
bras “D3” cujo plano axial é verticalizado de direção 
geral nordeste com eixo mergulhando para nordeste.

4.2.1. Contexto geotectônico do depósito de 
Níquel

O depósito de Níquel encontra-se hospedado 
por rochas ultramáficas as quais estão encaixadas 
por paragnaisses criogenianos do complexo Surubim-
Caroalina inseridas no Terreno Rio Capibaribe. Este 
é um ambiente geológico formado por maciços de 
ortognaisses tonalíticos– granodioríticos, local onde 
não se esperava ocorrer esse tipo de mineralização. 
Daí então uma pergunta ficou de ser respondida: 
como se deu a intrusão dessas rochas ultramáficas, 
uma vez que são de origem mantélica. A resposta 
parece se encontrar no modelo dominó proposto 
por Jardim de Sá (1994), onde os blocos limitados 
pelas zonas de cisalhamentos Patos e Pernambuco, 
sofreriam rotação horária criando espaços para alo-
jamentos de magmas (Figura 4.4). Nesse sentido se 
explicaria a linha sienitoide entre os blocos ou ter-
renos Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú, a linha sie-
nitoide Moderna entre os blocos ou terrenos Alto 
Moxotó e o Rio Capibaribe. O surgimento desses 
magmas mantélicos estaria também relacionado 
a um componente transtracional que alcançaria o 
manto. Nesse raciocínio podemos atribuir o surgi-
mento das rochas ultramáficas de Limoeiro-PE.

4.2.2. Idade da Suite Ultramáfica de Vicência

A área da mineralização ou de ocorrência das 
anomalias magnéticas estão situadas em um corre-
dor de cisalhamento transtracional conforme indica-
do pelas setas na figura 4.5. Ao longo desse corredor 
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Figura 4.4 - Deformação transcorrente brasiliana na Zona Transversal com modelo “dominó” para explicar os espaços 
abertos entre blocos com movimento horário, relacionado ainda a um componente transtracional 

Adaptado de Jardim de Sá (1994).

Figura 4.5 - Esboço geológico do corredor transtracional, onde afloram o Complexo Surubim-Caroalina, encaixando as 
ultramáficas e o Sienito Bom Jardim de afinidade mantélica.

foram instaladas pequenas bacias onde se depositou 
os sedimentos do Complexo Surubim-Caroalina, além 
do sienito de natureza mantélica – Suite Intrusiva 
Bom Jardim. Esta tectônica é muito sugestiva no que 
diz respeito a explicar a origem dos corpos ultramá-
ficos, como também sua idade, uma vez que a ele 
associado estão às unidades geológicas citadas. O 
Complexo Surubim-Caroalina já foi reportado algu-
mas vezes com idade comprovada de 640Ma. E sua 
relação com a ultramáfica é a de que essas rochas são 
intrusivas no Complexo Surubim-Caroalina conforme 
se observou nos testemunhos de sondagens cedidos 
para descrição pela Votorantim Metais. Desta forma 

sua idade mínima não poderia ser maior que 640Ma. 
Por outro lado, sua idade máxima também não po-
deria ser maior que 590Ma., pelo fato de que esta é 
a idade do Sienito Bom Jardim que contém enclaves 
da Ultramáfica Vicência. Portanto, neste trabalho a 
idade dessas ultramáficas ficou posicionada entre o 
criogeniano e o ediacarano.

4.3.DOMÍNIO III

Esse domínio situa-se no sul da área, limita-
do entre o Lineamento Pernambuco e a Zona de 
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Cisalhamento Alexandria. É caracterizado por um 
padrão anastomosado, envolvendo corpos graníticos 
sigmoidais contornados por zonas de cisalhamentos 
e por falhas rúpteis. As encaixantes são ortognaisses 
tonianos, representados pelas unidades Complexo 
Belém do São Francisco, Ortognaisse Altinho e 
Ortognaisse Agrestina. Esse domínio sugere caracte-
rizar um grande corredor de cisalhamento, bastante 
espesso, de deslocamento direcional predominante-
mente dextral de direção geral SW-NE.

4.4.DOMÍNIO IV

Poucos dados foram obtidos nesse domínio de-
vido ao intenso intemperismo da região, decompon-
do rochas de tal forma que as atitudes estruturais 
são inferidas. Mas, mesmo assim, pela orientação 
obtida nos poucos afloramentos pode-se sugerir um 
domínio caracterizado por uma tectônica contracio-
nal com seu limite norte em relação ao domínio IV 
dada pela Zona de Cisalhamento de Alexandria.

4.5.EVOLUÇÃO DEFORMACIONAL D1

4.5.1. Fase Deformacional D1

A estrutura atribuída a esta fase deformacio-
nal é uma foliação (S1), paralela ao bandamento 
composicional (S0), são bem visíveis na relação de 
contato entre os mármores e os paragnaisses (Foto 
4.6), como observado na região de Vertente do 
Lério. Essa estrutura também é observada nos ban-
damentos composicionais dos paragnaisses com os 
quartzitos, e também, nos próprios paragnaisses 
quando o bandamento da alternância de metapsa-
mitos e metapelitos no próprio paragnaisse.

Foto 4.6 - Bandamento composicional (S0//S1//S2), 
encontrado nos mármores do Complexo Surubim-

Caroalina na região de Vertente do Lério. As crenulações 
observadas representam o plano S3.

4.5.2. Fase Deformacional D2

A estrutura principal da fase D2 é uma foliação 
S2 (Foto 4.7), com atitude geral N40E/35 SE, presente 
em todos os afloramentos da área conforme se pode 
ver no mapa geológico e apresenta-se quase sempre 
como xistosidade. As exposições que atestam a geo-
metria da dobra D2, ocorrem em exposições nas pro-
ximidades de Surubim (PE-090) onde se veem dobras 
recumbentes de plano axial S2 paralelizado, com linea-
ção de estiramento caindo para sudeste. Aqui também 
nessa exposição, sigmoide com até 30 cm se mostram 
com vergência teto acima para noroeste (Foto 4.8). 

Foto 4.7 - Dobras isoclinais exibindo S0//S1 
redobrada em S2.

Foto 4.8 – Complexo Surubim-Caroalina exibindo 
sigmoides com vigência para noroeste. Exposição em 

corte de estrada, próximo à entrada da cidade de 
Surubim (PE-090).

Para essa foliação de baixo ângulo é sugestivo 
pensar em tectônica de “nappes”. A foliação S2 é 
associada com lineações minerais e/ou de estira-
mento de alto caimento. São frequentes lineações 
definidas por sillimanita, sendo também comuns 
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aquelas definidas por estiramento de quartzo ou 
feldspato, rods de quartzo e sombras de pressão 
em granada. Estes elementos se orientam segundo 
as mesmas direções que a sillimanita e atestam a 
geração da S2 num evento regional (da fácies anfi-
bolito) consistente geométrica e cinematicamente.

4.5.3. Fase Deformacional D3

Dobras F3 são observadas na parte W da Folha 
Surubim. Um par sinforme-antiforme encontra-se 
bem caracterizado pela ocorrência de dobras me-
socópicas assimétricas em seus limbos. A sinforme 
é denominada de Santa Cecília. Quartzitos e/ou me-
tarcósios de direção E-W que apresentam mergulhos 
para norte, assinalam os limbos dessa grande estrutu-
ra. Afloramentos no limbo norte exibem dobras assi-
métricas em S e eixos com caimento suave para ENE. 

Em afloramento, as dobras F3 mostram es-
truturas abertas a fechadas com charneiras geral-
mente pontiagudas e pequena amplitude; fraco 
desenvolvimento da foliação de plano-axial; espes-
samento desprezível das zonas de charneira.

Dobras suaves a abertas (Foto 4.9) que se orien-
tam segundo duas direções axiais (NE-SW e NW-SE) 
também ocorrem no Complexo Vertentes e devem ser 
correlatas das dobras normais horizontais pós-F3 ob-
servadas no Complexo Surubim-Caroalina. Inversões 
de mergulho definem sinformes e antiformes macros-
cópicas com traços axiais de direção EW a NE-SW

Foto 4.9 – Afloramento na PE-090, exibindo uma típica 
dobra D3 de plano axial verticalizado, próximo da 

entrada da cidade de Vertentes.

4.6.TECTÔNICA RÚPTIL

Em mapa foram cartografadas falhas e fraturas. 
As falhas estão restritas a uma pequena bacia escalo-
nada preenchida por metassedimentos do Complexo 

Surubim – Caroalina, onde de oeste para leste, se 
observa falhas transcorrentes sinistrais decaquilomé-
tricas de direção SSW-NNE, que foram produzidas ao 
final da tectônica dúctil. E elas são consequência da 
cinemática dextral que ocorre no Lineamento Patos 
como também no Pernambuco. Outras fraturas pa-
recem fazer par conjugado, são cartografadas na 
direção SW-NE e NW-SE. Algumas são fraturas exten-
sionais, pois ocorrem preenchidas por diques félsicos 
e máficos, e se apresentam na direção WNW-ESE.

Outras falhas têm a haver com a formação 
da Bacia de Pernambuco relacionado à frag-
mentação do Continente Pangea e formação do 
Atlântico Sul(CHANG et al., 1988; RAJA GABAGLIA; 
FIGUEIREDO, 1990), e são falhas extensionais de 
direção SW-NE, conjugadas com as falhas de trans-
ferência de direção NW-SE.

O tratamento estatístico a partir de diagrama de 
rosetas não foi realizado por não ser objeto do projeto 
o mapeamento sistemático. De modo que, a frequên-
cia das juntas identificadas na área, foram tiradas das 
imagens de satélite em associação com a geofísica, 
desta maneira foi observado uma predominância na 
direção NNW-SSE, formando par conjugado com um 
nicho de juntas na direção NE-SW. Essa trama desta-
ca-se melhor nos granitoides neoproterozoicos, mas é 
de grande frequência em toda área do projeto. 

Uma análise dinâmica a grosso modo para esse 
sistema de deformação rúptil sugere que o sigma 
máximo do elipsoide de stress possui, aproximada-
mente, a orientação:σ1 – N40-50W. 

4.7.EVOLUÇÃO TECTÔNICA

A área do Projeto Rio Capibaribe está localizada 
na região centro-sul da Província Borborema, tam-
bém chamada de Zona Transversal, engloba segmen-
tos de três terrenos tectonoestratigráficos, conforme 
concepção de Santos (1995; 1996 e 1998): o Terreno 
Rio Capibaribe (TRC), Terreno Pernambuco-Alagoas 
(TPA) e uma pequena fração do Terreno Alto Moxotó 
(TAM). O TAM delimita-se com o TRC através da Zona 
de Cisalhamento Congo (ZCC), e o TRC delimita-se do 
TPA, através do Lineamento Pernambuco (LP). 

Essas separações são corroboradas também 
por Oliveira (2008), através da interpretação de toda 
cobertura aerogeofísica (radiométrica e magnética) 
da Província Borborema. Segundo o autor, o gran-
de destaque é a colisão do TAM com TRC, formado 
pelo bipolo positivo/negativo (Zona de cisalhamento 
Cruzeiro do Nordeste) que tem direção SW-NE, fa-
zendo uma conexão com o Lineamento Pernambuco 
próximo a Moderna, e seguindo na direção nordeste, 
provavelmente até o Lineamento Patos. 
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No caso do Lineamento Pernambuco que separa 
O TRC do TPA, a assinatura geofísica é bem marcante 
com uma espessura milonítica quilométrica e uma 
linearidade espraiada próximo do litoral. Sua conti-
nuidade para oeste de Arcoverde é um pouco mas-
carada devido à cobertura arenosa cenozoica, mas o 
traço cisalhante fica evidenciado quando aflora uni-
dades sedimentares da bacia. Todavia, desta feita, na 
instalação dessa bacia fica claro que houve o apro-
veitamento da zona de fraqueza preexistente, dando 
lugar a uma zona de falha extensional. Alguns estu-
diosos, como Neves & Mariano (1997), não creditam 
ao Lineamento Pernambuco uma sutura ou limite 
de terrenos por ter milonitos de baixa temperatura, 
e desta forma, o Lineamento seria pouco profundo 
não podendo acomodar grandes rejeitos que pudes-
se justificar uma delimitação de terrenos.

O TAM é o bloco mais antigo, com predomínio 
de unidades paleoproterozoicas como o Complexo 
Floresta e o Complexo Sertânia. Datações recentes 
dessas mesmas unidades, ainda no prelo, dão conta 
que, respectivamente, revelaram idade arqueana e 
paleoproterozoica.

 O TRC é o bloco mais diferenciado geologica-
mente por conter um embasamento paleoprote-
rozoico, e desenvolver unidades intracratônicas 
estaterianas a caliminianas, como a Suite Intrusiva 
Serra da Taquaritinga e o Complexo Anortosítico de 
Passira. Além de conter supracrustais metavulcano-
-sedimentares, como o Complexo Vertentes de idade 
paleoproterozoica, e uma sequência essencialmente 
sedimentar como o Complexo Surubim – Caroalina.

Ademais neste bloco as falhas ou zonas de cisa-
lhamento transversais (nordeste), são de movimentos 
sinistrais, por conseguinte, extensionais. E nesse caso, 
é possível que o corredor cisalhante extensional tenha 
possibilitado o emplacement dos corpos conoliticos 
das rochas ultramáficas (Suíte Intrusiva Vicência) que 
são encaixadas pelo Complexo Surubim – Caroalina. 

Nesse mesmo corredor ocorre a Suite Intrusiva 
Bom Jardim, representadas por sienitos shoshoni-
tos ediacaranos, que por sua vez, contém enclaves 
daquelas rochas ultramáficas, revelando, portanto, 
a idade proximal da Suite Intrusiva de Vicência. Ou 
seja, a idade da encaixante de 642 Ma, (Complexo 
Surubim-Caroalina) cortada pelas ultramáficas que 
estão contidas pelo sienito de 590 Ma., teria sua ida-
de entre essas duas unidades, sendo aqui posiciona-
da na passagem do criogeniano para o ediacarano.

Já o bloco TPA distingue-se do TRC por conter 
um volumoso plutonismo ediacarano, predominan-
temente calcioalcalino, encaixado por ortognaisses 
tonianos, como o Complexo Belém do São Francisco, 
o Ortognaisse Altinho e o Ortognaisse Agrestina.

O Fanerozoico compreende uma história pa-
leozoica relacionada à evolução do continente 

Gondwana, e outra, mesozoica relacionada à frag-
mentação do Pangea e formação do Atlântico Sul 
(CHANG et al., 1988; RAJA GABAGLIA; FIGUEIREDO, 
1990). A história paleozoica diz respeito à formação 
das bacias interiores e não serão discorridas aqui por 
não ter representantes na área deste projeto.

A historia mesozoica no caso é representada pela 
Bacia de Pernambuco tendo o sistema tectônico pro-
duzido dois semi-grabens, separados por um alto es-
trutural. O semi-graben interno composto pelo Baixo 
de Piedade e o Baixo do Cupe, e o semi-graben externo. 

A Formação do cabo é a primeira sequência se-
dimentar a ser depositada na bacia sobre os riolitos 
da Suíte Vulcânica (ou Formação) de Ipojuca.

Representa uma série de ciclos deposicionais 
desenvolvidos em ambiente continental semi-árido, 
através de leques aluviais subaéreos e subaquosos, 
mergulhando num lago. Ela é claramente subdividida, 
estando cada qual depositada em ambientes deposi-
cionais distintos. A facies proximal é restrita à borda 
da bacia, sendo formada essencialmente por conglo-
merados polimíticos grossos e desorganizados, prati-
camente desprovidos de matriz, depositados na forma 
de fluxos detríticos coesos em nível de lago raso.

A facies mediana do leque aluvial foi depositada 
por correntes em lençol (sheet flow) num fluxo hiper-
concentrado. A facies distal do leque é representada 
por ritmitos, compostos por argila e arenito arcosiano 
médio a fino. Possui estratificações plano - paralelas, 
cruzadas, cavalgantes, tabulares e feições deformacio-
nais, como resultado dos sedimentos mais finos que 
chegavam ao lago, mostrando-se por vezes bioturba-
dos. Essa facies possui horizontes de folhelhos negros 
de ambientes anóxicos, que progradam sobre os le-
ques devido à subida do nível do lago; trato de lago 
profundo. A evolução desse sistema pode ser compre-
endida através do empilhamento dessas facies.

Os ciclos iniciam-se pela deposição dos con-
glomerados, indicando um soerguimento da área 
fonte, associado à sazonalidade, com enxurradas 
esporádicas que permitiram a deposição dos are-
nitos arcoseanos na parte mediana, terminando 
pela deposição dos sedimentos finos num lago tec-
tônico. A Formação Cabo demonstra variações de 
espessura em subsuperfície que estão claramente 
relacionadas às falhas de borda da bacia.

A Formação Estiva, sobreposta à Formação Cabo, 
mostra as primeiras ingressões marinhas dentro da 
bacia, num total de, pelo menos, 3 ciclos: O primeiro 
ciclo, no mínimo, é de idade albiana, e o segundo e 
terceiro são de idade cenomaniana até santoniana.

O ambiente deposicional da Formação Estiva é 
típico de Planície de Maré. São identificados os su-
bambientes de plataforma rasa, inframaré e supra-
maré. Os dados de poços e campo sugerem que o 
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vulcanismo Ipojuca está intimamente associado com 
os sedimentos clásticos e não-clásticos da bacia, for-
mando sills, diques, lacólitos, etc.

 A presença de ignimbritos, púmice e rochas vul-
canoclásticas sugere um vulcanismo explosivo. As 
intercalações com rochas carbonátoicas e fluxos piro-
clásticos subaquosos sugerem evidências de proces-
sos, predominantemente, de vulcanismo subaquático. 

A Formação Algodoais é interpretada na lite-
ratura como depositada em tem sua deposição em 
ambiente de leques aluviais continentais, resultante 
do tectonismo pós-turoniano, o qual provocou o re-
trabalhamento das rochas vulcânicas e dos clásticos 
da Formação Cabo. Duas unidades informais podem 
ser subdivididas dentro da Formação Algodoais: uma 
unidade basal (água Fria) e uma superior (Tiriri). 
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5. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GEOFÍSICOS

5.1.INTRODUÇÃO

Até recentemente a região leste do Estado de 
Pernambuco não possuía recursos minerais me-
tálicosimportantes. Após a contratação por par-
te da Serviço Geológico do Brasil-CPRMdo Projeto 
Aerogeofísico Borda Leste do Planalto da Borborema 
(LASA S.A.; PROSPECTORS, 2008), companhias de mi-
neração iniciaram trabalhos de pesquisas e checagem 
de anomalias gama espectrométricas e magnéticas 
localizadas em sequências supracrustais que afloram 
na região. Esses trabalhos culminaram com a desco-
berta dedepósitos de Ni-Cu-PGE hospedados em ro-
chas ultramáficas encaixadas em metassedimentos 
do Complexo Surubim-Caroalina (MOTA E SILVA et 
al., 2013). As descobertas indicaram uma forte corre-
lação com anomalias magnéticas, o que despertou o 
interesse pelo entendimento do arcabouço geofísico 
das estruturas regionais e complexos de rochas em 
torno dos depósitos.

Neste trabalho de interpretação foram ana-
lisados dados dos canais de potássio, equivalente 
tório e equivalente urânio e a composição ternária 
destes três elementos. Foi verificada uma correla-
ção importante entre tipos de rochas e assinaturas 
radiométricas. Também foram empregados dados 
magnetométricos para interpretação de domínios 
tectônicos e estruturas, assim como, foi modela-
do um perfil gravimétrico que atravessa a área na 
direção N-S. Os resultados indicaram que para o 
mapeamento geológico o emprego deste método 
de trabalho permitiu a produção de um mapa de 
serviço de boa qualidade para investigação de alvos 
prioritários no campo e um incremento importante 
nos resultados finais do mapeamento.

5.2.DADOS GEOFÍSICOS

Os dados aerogeofísicos utilizados neste tra-
balho foram levantados no Projeto Aerogeofísico 
Borda Leste do Planalto da Borborema (LASA S.A. & 
PROSPECTORS, 2008), que levantou perfis aeromag-
néticos e aerogamaespectrométricos de alta resolu-
ção, com linhas de voo espaçadas de 500 m e linhas de 
controle de 10 km, orientadas, respectivamente, nas 
direções N-S e E-W. A altura de voo foi fixada em 100 
metros sobre o terreno. Foram empregadas aeronaves 
equipadas com magnetômetro e gamaespectrômetro, 

posicionadas pelo sistema de observação de satélite 
GPS com precisão de 1 m. O magnetômetro com sen-
sor de vapor de césio foi montado na cauda da ae-
ronave (tipo stinger). As medidas foram realizadas a 
cada 0,1 segundo. O gamaespectrômetro com detec-
tores de cristais de iodeto de sódio (NaI) permitiu a 
análise individual e precisa dos fotopicos de potássio, 
equivalente urânio (eU) e equivalente tório (eTh). As 
medidas foram efetuadas a cada 1,0 segundo.

Os dados gravimétricos do perfil indicado 
na Figura 5.1 foram levantados com gravímetro 
LaCoste&Romberg no ano de 1987 (BARBOSA, 1990; 
ROCHA, 1990), com apoio em bases gravimétricas do 
Observatório Nacional referenciadas ao datum IGSN-
71 (Fórmula Internacional da Gravidade de 1967).As 
anomalias foram calculadas com referência ao nível 
do mar e a densidade da topografia igual a 2,67 g/
cm3 para o cálculo da anomalia Bouguer. As altitu-
des foram estabelecidas por nivelamento geométrico 
com apoio em referência de níveis (RNs) do IBGE. Não 
foi efetuada a correção de terreno.

5.3.INTERPRETAÇÃO DOS 
DADOSMAGNETOMÉTRICOS

A observação dos dados magnetométricos in-
dica a existência de três grandes domínios (A, B e 
C), interpretados a partir da análise das direções 
dos alinhamentos magnéticos, dos padrões e da 
distribuição das anomalias (Figura 5.1). Foram tam-
bém considerados os gradientes magnéticos classi-
ficados de acordo com a Tabela 5.1 obtida a partir 
da análise estatística dos dados.

i) Domínio A: está localizado na parte central 
da área de trabalho e apresenta padrão magnético 
caracterizado por alinhamentos de direção NE-SW 
e gradiente magnético alto. As anomalias estão cor-
relacionadas, principalmente, com rochas do emba-
samento (ortognaisses e anortositos). O limite norte 
deste domínio (em relação ao Domínio B) é marca-
do por um forte alinhamento magnético de dire-
ção E-W associado à zona de cisalhamento Coxixola 
(Figura 5.1). Ao sul, a separação deste domínio como 
o Domínio C está definida por um forte alinhamen-
to na direção ENE-WSW, que corresponde à Zona de 
Cisalhamento Pernambuco. Neste domínio foram ob-
servados alinhamentos alongados na direção NE-SW, 
correlacionados com zonas de cisalhamentos que 
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Figura 5.1 - Campo magnético anômalo com separação em domínios magnéticos, indicação das principais zonas de 
cisalhamento e localização do perfil gravimétrico modelado (linha N-S com estações – pontos na cor preta).

PARÂMETRO BAIXO MÉDIO ALTO MÁXIMO

Gradiente Magnético (nT/m) <0,1 0,1 >0,46 7,19

Tabela 5.1 -  Classificação dos gradientes magnéticos obtidos partir da análise estatística dos dadosmagnetométricos

marcam o limite entre as rochas do embasamento 
gnáissico e as formações metassedimentares do 
Complexo Surubim-Caroalina. No embasamento, a 
maioria dos alinhamentos magnéticos corresponde 
à foliação tectônica e intercalações de rochas bási-
cas. Truncando ortogonalmente esta direção princi-
pal ocorrem alinhamentos secundários na direção 
NW-SE. Estes alinhamentos estão relacionados com 
zonas de deformação frágil, geradas posteriormen-
te às estruturas de cisalhamento de direção NE-
SW. Várias destas zonas de deformação frágil estão 
preenchidas por diques de rochas magnéticas. No 

centro-norte deste domínio, em uma região com 
baixo gradiente magnético associada aos aflora-
mentos de metassedimentos do Complexo Surubim-
Coroalina, ocorrem um agrupamento de anomalias 
(Figura 5.1) de pequeno comprimento de onda, gra-
diente médio e direção principal NE-SW, associadas 
às intrusões de rochas máficas-ultramáficas minera-
lizadas em Ni-Cu-PGE sulfetados.

ii) Domínio B: está localizado no norte da área do 
projeto e a norte do alinhamento magnético relacio-
nado com a Zona de Cisalhamento Coxixola. Possui 
padrão magnetométrico caracterizado por anomalias 
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com gradientes altos, associadas aos granitos magné-
ticos encaixados na direção E-W ao longo dessa zona 
de cisalhamento. No restante do Domínio B ocorrem 
alinhamentos alongados na direção NE-SW, também 
correlacionados com zonas de cisalhamentos. Neste 
domínio foram observados alinhamentos secundá-
rios que truncam ortogonalmente a direção principal. 
Neste caso, os alinhamentos estão relacionados com 
zonas de deformação frágil, por vezes preenchidas 
com diques de rochas magnéticas.

iii) Domínio C: está localizado no sul da área do 
projeto e ao sul do alinhamento magnético correla-
cionado com a Zona de Cisalhamento Pernambuco. 
Este domínio possui alinhamentos principais nas 
direções E-W e NE-SW, com interferência de alinha-
mentos secundários na direção NW-SE que, como 
nos outros domínios, também foram interpretados 
como zonas de deformação frágil. A maioria das 
fontes magnéticas foi correlacionada com zonas 
de cisalhamento, foliação tectônica, granitos mag-
néticos e corpos de rochas básicas. No sudeste do 
domínio ocorre uma região com gradiente magné-
tico alto e indício da existência de rochas magnéti-
cas profundas. Neste caso, a correlação geológica 
mais evidente é com rochas vulcânicas e intrusivas 
da Bacia do Cabo. Esta bacia teve sua instalação re-
lacionada com as primeiras tentativas de abertura 
do Oceano Atlântico no Mesozoico e o magmatismo 
principal tem idade em torno de 100 Ma.

5.4.INTERPRETAÇÃO DOS ALINHAMENTOS 
MAGNÉTICOS

Anomalias magnéticas estreitas e alongadas 
são comumente interpretadas segundo três tipos 
de correlação geológica: i) estruturas tectônicas do 
tipo falha ou cisalhamento; ii) contato entre unida-
des geológicas; e iii) intrusões do tipo dique. Neste 
trabalho, para enfatizar as fontes mais rasas, a inter-
pretação dos alinhamentos (Figura 5.2) foi efetuada 
com emprego da imagem da 1ª derivada vertical 
do campo magnético anômalo.Na área de estudo 
ocorrem inúmeros alinhamentos magnéticos alguns 
alongados e sinuosos, cuja correlação geológica mais 
adequada é com estruturas dúcteis tais como, zonas 
de cisalhamento e corpos magnéticos alongados. 
Contudo, também ocorrem alinhamentos retilíneos 
que truncam os alinhamentos anteriores e que de-
vem corresponder a zonas de deformação frágil ou 
diques associados com eventos tectônicos posterio-
res a Orogênese Brasiliana. A observação da inter-
pretação dos alinhamentos apresentados na Figura 
5.2 permitiu identificar quatro direções principais. A 
distribuição dos alinhamentos está representada no 
diagrama de roseta da Figura 5.3. As três principais 
direções são NE-SW, NW-SE e E-W.

i) Alinhamentos NE-SW: ocorrem por toda a área 
de estudo, sendo mais expressivos na parte central 
e sul. Seus comprimentos podem chegar até 16 km. 
Estão correlacionados às zonas de cisalhamento 
que definem a relação de contato entre rochas do 
embasamento e metassedimentos do Complexo 
Surubim-Caroalina ou às foliações tectônicas refle-
tindo contatos entre unidades geológicas.

ii) Alinhamentos NW-SE: ocorrem em toda a área 
de estudo, entretanto, são mais evidentes na porção 
norte, onde ocorrem de maneira retilínea chegando 
até 20 km de comprimento. Os alinhamentos com esta 
direção foram interpretados como sendo de origem 
rúptil e podem corresponder a falhas e/ou diques.

5.5.ASSINATURAS MAGNETOMÉTRICAS 
NA FAIXA DE OCORRÊNCIA DE ROCHAS 
ULTRAMÁFICAS MINERALIZADAS EM Ni-Cu-PGE

Na área de estudo ocorrem intrusões de rochas 
máficas-ultramáficas mineralizadas em Ni-Cu-PGE 
correlacionadas com anomalias magnéticas (MOTTA 
et al., 2013). A maior concentração das intrusões mi-
neralizadas está localizada na área indicada pelo cír-
culo branco na Figura 5.4.

Considerando os parâmetros das anomalias as-
sociadas com os corpos magnéticos mineralizados 
(amplitude > 0,47 nT/m), efetuou-se uma busca auto-
mática de anomalias com características semelhan-
tes em toda a área do Projeto Rio Capibaribe. Foram 
empregadosos dados magnetométricos transforma-
dos para a amplitude do sinal analítico (Figura 5.4). O 
resultado desta busca e a checagem no campo das 
anomalias magnéticas indicou que a área de aflora-
mentos dos corpos magnéticos está concentrada na 
região de descoberta das rochas mineralizadas (cír-
culo branco na Figura 5.4).

O comportamento dos dados magnetométri-
cos na faixa de ocorrência de rochas ultramáficas-
mineralizadas em Ni-Cu-PGE (Figura 5.5) indica uma 
predominância de anomalias alongadas e alinhadas 
na direção NE-SW, com comprimento de onda en-
tre 1,0 e 2,0 km e amplitudes máximas de 300nT. 
Os gnaisses ortoderivados e rochas intrusivas do 
embasamento estão muito enriquecidos em mine-
rais magnéticos, em contraste com a sequência de 
rochas metassedimentares do Complexo Surubim-
Caroalina que possuem magnetização fraca. O con-
traste de susceptibilidade magnética entre os dois 
tipos de rochas produz nos dados magnetométrico-
suma forma em sigmoide, controlada a norte por 
fortes alinhamentos magnéticos na direção E-W 
relacionados com a Z. C. Coxixola (Figura 5.5). Essa 
forma envelopa a área de afloramento dos metas-
sedimentos e enseja um modelo de extensão tectô-
nica para a intrusão das rochas ultramáficas.
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Figura 5.2 - Alinhamentos magnéticos interpretados e suas correlações geológicas.

Figura 5.3 - Diagrama em roseta dos alinhamentos 
magnéticos da área do Projeto Rio Capibaribe.

As anomalias magnéticas relacionadas com cor-
pos magnéticos mineralizados (MOTA E SILVA et al., 
2013) (Figura 5.5E) foram modeladas pelo método de 
Euler 3D (REID et al.,1990; MUSHAYANDEBVU et al., 
2001). Para a modelagem foi adotado o índice estru-
tural (IS) igual a 2 (esfera). Para a exibição dos resulta-
dos em 3D foram atribuídos volumes para as soluções 
finais (voxel) (Figura 5.6). Os resultados definiram as 

formas tridimensionais dos quatro corpos de rochas 
ultramáficas mineralizados: Bofe, Piçarra, Retiro e 
Parnazo (MOTA E SILVA et al., 2013). Eles formam um 
alinhamento na direção NE-SW e estão separados por 
zona de falhas com direção N-S.A aplicação do método 
Euler 3D na modelagem das fontes magnéticas associa-
das com intrusões ultramáficas mineralizas em Ni-Cu-
PGE apresentou resultados compatíveis com aqueles 
obtidos por observação direta mediante perfurações 
de poços apresentada em (MOTA E SILVA et al., 2013).

5.6.MODELAGEM DIRETA DO PERFIL 
GRAVIMÉTRICO

 Foram utilizados dados de anomalia Bouguer le-
vantados ao longo de um perfil com estações espa-
çadas de 1,0 km (Figura 5.1). O emprego da anomalia 
Bouguer,em vez de uma componente residual, asse-
gurou que as fontes mais profundas também fossem 
consideradas. Um perfil regional de sísmica de refra-
ção profunda levantado na região a oeste da área do 
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Figura 5.4 - Amplitude do sinal analítico do campo magnético anômalo com localização das anomalias com gradiente 
acima de 0,47 nT/m e do conjunto de anomalias associadas aos corpos máficos mineralizados 

em Ni-Cu-PGE (cículo branco).

Projeto Rio Capibaribe (LIMA et al., 2015) indica que a 
descontinuidade de Moho tem profundidade em tor-
no de 32 km e o limite entre a crosta superior e a cros-
ta inferior está em torno de 15 km. Entretanto, por 
causa do comprimento do perfil gravimétrico (90 km) 
foi apenas possível modelar feições da crosta superior.

Para as operações de modelagem foram consi-
derados os contatos entre rochas e estruturas apre-
sentadas no mapa geológico do projeto (SANTOS 
et al., 2017). Os valores das densidades das rochas 
superficiais foram considerados segundo médias pu-
blicadas (TELFORD et al. 1990; LUÍS; SILVA, 1995). No 
procedimento de modelagem foi adotado o método 
direto, mediante o cálculo e a comparação dos sinais 
de corpos de geometria 2,5D por meio do algoritmo 
desenvolvido por Talwaniet al. (1959) e empregado 
no programa GM-SYS (Oasis Montaj v. 9.2, Geosoft®). 
Durante o processo de modelagem foram seguidos 
os seguintes procedimentos: i) atribuir valores para 
os parâmetros; ii) calcular os efeitos; e iii) comparar 

os efeitos calculados com os dados observados. Para 
cada unidade modelada foram consideradas todas as 
informações geológicas conhecidas, tais como, tipo 
litológico, contatos, mergulhos e estruturas.

Os resultados da modelagem apresentados na 
Figura 5.7 demonstram a existência de importan-
tes descontinuidades nas densidades das rochas 
ao longo do perfil. A descontinuidade com maior 
expressão está associada com a anomalia positiva 
localizada no centro do perfil, sendo causada pelo 
contraste entre as rochas do Complexo Anortosítico 
de Passira e as rochas do Complexo Salgadinho. A 
anomalia negativa adjacente associada aos anorto-
sitos foi modelada como uma fonte de deficiência 
de massa que pode atingir profundidades de até 7,5 
km. Outra descontinuidade importante ocorre na 
Zona de Cisalhamento Pernambuco, no limite entre 
os terrenos Rio Capibaribe e Pernambuco-Alagoas. 
Observa-se que as rochas graníticas intrudidas ao 
sul da zona de cisalhamento formam um grande 
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Figura 5.5 - Assinaturas magnetométricas da faixa de ocorrência de rochas ultramáficas mineralizadas em Ni-Cu-
PGE. A) Campo magnético anômalo; B) Campo magnético anômalo reduzido ao polo; C) Primeira derivada vertical do 

campo magnético anômalo com interpretação dos alinhamentos; D) Amplitude do sinal analítico do campo magnético 
anômalo; e E) Anomalias de ASA associadas aos corpos mineralizados  

 modeladas por Euler 3D.
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Figura 5.6 - Modelagem Euler 3D de anomalias magnéticas associadas às intrusões de rochas máficas-ultramáficas 
mineralizadas em Ni-Cu-PGE. Para a exibição dos resultados em 3D foram atribuídos volumes para as soluções 

pontuais (voxel).

batólito cujas raízes das intrusões atingem profun-
didades de até 15 km. Os resultados também indi-
cam que ao longo do perfil os metassedimentos do 
Complexo Surubim-Caroalina possuem espessuras 

máximas de 2,5 km. Além disso, não foram iden-
tificadas descontinuidades crustais importantes 
relacionadas com a intrusão das rochas máficas-
-ultramáficas mineralizadas em Ni-Cu-PGE.
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Figura 5.7 - Modelagem direta 2,5D do perfil gravimétrico localizado na região central da área do projeto (Figura 5.1). 
São apresentados o modelo de densidades e sua interpretação geológica. Ocorrem descontinuidades de densidades 

relacionadas com contatos e estruturas geológicas.

5.7. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
GAMAESPECTROMÉTRICOS

Para a interpretação e correlação geológica 
dos dados aerogamaespectrométricos foi utiliza-
da a composição ternária em falsa cor RGB (R-red, 
G-green, B-blue) dos três radioelementos: potássio 
(K), equivalente tório (eTh) e equivalente urânio (eU) 

(Figura 5.8). A correlação e interpretação destes da-
dos estão descritas por unidade geológica de acordo 
com o seu posicionamento estratigráfico.

Na interpretação e descrição dos padrões foi 
considerado que K corresponde ao Red (R), o eTh 
ao Green (G) e o eU ao Blue (B). A análise estatística 
dos dados permitiu separá-los em: 1-baixo, 2-médio 
e 3-alto (Tabela 5.2 e Figura 5.9).
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Figura 5.8 - Composição radiométrica ternária RGB com localização das anomalias de K, eTh e eU. O círculo branco 
indica a localização das principais ocorrências de rochas ultramáficas mineralizadas.

RADIOELEMENTO BAIXO (1) MÉDIO (2) ALTO (3) MÁXIMO

K (%) <0,1 0,54 >0,98 7,5

eTh (ppm) <5,98 11,52 >17,06 70,37

eU (ppm) <0,8 1,58 >2,36 6,66

Tabela 5.2 -  Classificação dos valores dos radioelementos K, eTh e eUobtidos partir da análise estatística 
dos dados aerogamaespectrométricos

As observações das variações dos teores dos 
radioelementos e suas correlações com as unida-
des geológicas foram efetuadas com base no mapa 
geológico (SANTOS et al, 2017).

a) Lateritas e Aluviões: as lateritas são caracteri-
zadas pela combinação ternária 133 (azul esverdea-
da) que representa baixo teor de K e alto de eTh e eU. 
Ocorrem mais expressivamente nas partes sudoeste 

e sudeste. Os aluviões apresentam três combinações 
ternárias distintas: 321 e 322 com sedimentos clásti-
cos e ricos em feldspatos e 333 com sedimentos clás-
ticos e ricos em feldspatos, monazita e zircão.

b) Coberturas Sedimentares Recentes: apresen-
tam cinco combinações que variam com a compo-
sição dos sedimentos que pode ser desde arenosa 
até argilosa. Aquelas mais arenosas, ricas em sílica, 
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Figura 5.9 - Interpretação dos domínios gamaespectrométricos em 27 classes de acordo com valores baixos (1), médios 
(2) e altos (3) dos radioelementos K, eTh e eU.

correspondem a composição ternária 111. As de com-
posição argilosas e arenosas são representadas por 
132 e 122, com tons mais esverdeados. As coberturas 
argilosas são representadas por 123 e 113, de tonali-
dade às vezes azul claro, às vezes azul escuro.

c) Sedimentos Cenozoicos: representados pelos 
arenitos e argilitos da Formação Barreiras, são asso-
ciados à combinação 123 (cor verde escura). Ocorrem 
na porção oriental da folha constituindo tabuleiros.

d) Granitoides: são agrupados em sete com-
binações a depender de sua composição. Os ricos 
em K são representados pelos trios 311 e 312, sen-
do eles os mais frequentes que ocorrem com mais 
ou menos urânio. Os granitos magnéticos ricos em 
K, eTh e eU (combinação 333, cor branca) ocor-
rem a noroeste e centro-sul da área de trabalho. 
Os sienitos, na parte central da área, em tons ala-
ranjados possuem alto valor de K, médio de eTh 
e baixo de eU (combinação 321). Os granitos com 
filiação indeterminada apresentam geralmente a 
combinação 322 (tons rosados).

e) Complexo Surubim-Caroalina: correspon-
de ao afloramento de rochas metassedimentares. 
Apresenta padrão gamaespectrométrico heterogê-
neo com nove combinações ternárias (111, 233, 223, 
213, 212, 221, 222, 132 e 232) que refletem uma va-
riação de rochas geralmente com teores médio a bai-
xo de K e médio a alto de eTh e eU.

f) Embasamento: composto por anortositos, or-
tognaisses dioríticos, tonalíticos e granodioríticos e 
rochas ultramáficas. Possui padrão descrito por duas 
combinações ternárias: 211, amarronzada para os 
anortositos e ortognaisses e 111 para as ultramáficas.

Na faixa de ocorrência de rochas ultramáficas 
mineralizadas em Ni-Cu-PGE ocorre enriquecimento 
em K e empobrecimento em eTh e eU nas rochas do 
embasamento e empobrecimento em K e enrique-
cimento em eTh e eU nas rochas metassedimen-
tares sotopostas (Figura  5.10). O comportamento 
radiométrico das rochas do embasamento pode 
ser explicado por causa de sua origem ortoderiva-
da e a tendência normal de enriquecimento deste 
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Figura 5.10 - Assinaturas gamaespectrométricas da faixa de ocorrência de rochas ultramáficas mineralizadas em Ni-
Cu-PGE. A) Potássio; B) Equivalente Tório; C) Equivalente Urânio; D) Composição radiométrica ternária; e E) Composição 

radiométrica ternária na região de ocorrências de corpos mineralizados. 
Os traços brancos são alinhamentos magnéticos interpretados.

radioelemento em rochas ígneas ácidas, bem como, 
pelo aumento de volume de rochas ácidas em even-
tos de migmatização. O enriquecimento em eTh e eU 
nas rochas metassedimentares possivelmente tam-
bém está associada à composição primária das ro-
chas. Rochas pelíticas metamorfisadas podem gerar 
xistos ricos em eU, enquanto rochas arenosas meta-
morfisadas podem gerar quartzitos ricos em eTh.

Na região onde ocorrem as rochas máficas mine-
ralizadas em Ni-Cu-PGE destacam-se duas assinaturas 
(Figura 5.10E): i) mancha circular com combinação 
RGB que corresponde a cor preta, indicando a exis-
tência de rochas empobrecidas em K, eTh e eU. Esta 
assinatura tem correlação com anomalia magnética e 

afloramento de rochas ultramáficas. Nesta região foi 
localizado o gossan com indícios da presença em sub-
superfíciede rochas mineralizadas em sulfetos, que foi 
posterirormente confirmada através de perfuração 
(MOTTA et al., 2013); ii) padrão pintalgado em cores 
variadas, com predominância da cor verde, forman-
do uma faixa na direção ENE-SSW ao longo da região 
onde ocorrem anomalias magnéticas produzidas por 
corpos de rochas ultramáficas não aflorantes. Neste 
caso, possivelmente o padrão radiométrico indica 
processos de laterização dos solos. A coincidência 
com a área de ocorrência das rochas ultramáficas em 
subsuperfície pode indicar injeção de fluidos e altera-
ção das rochas encaixantes pelas rochas intrusivas.
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6. GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

6.1.INTRODUÇÃO

O presente Projeto aqui denominado de Rio 
Capibaribe compreende 4 folhas (Caruaru, Limoeiro, 
Surubim, e Vitoria de Santo Antão) na escala de 
1:100.000. O levantamento geoquímico somou um 
total de 982 amostras. Os resultados das análises 
geoquímicas, bem com as coordenadas das estações 
de amostragem encontram-se na base de dados da 
Superintendência Regional de Recife-SUREG-RE.

Para o levantamento geoquímico do Projeto 
Rio Capibaribe, a coleta foi realizada pela Brasil 

Explore. A amostragem foi realizada com duração 
em média de 25 dias cada, realizadas por quatro 
equipes de campo. Nestas etapas foram coleta-
das 982 amostras em estações programadas para 
sedimentos de corrente e concentrado de bateia 
(Figura 6.1). Em 201 amostras foram coletadas du-
plicatas de campo. Este número é acima se com-
parado com o procedimento padrão do Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM, o número de amostras 
duplicatas, para sedimento neste projeto, é maior 
devido o número alto de amostras de campo. Em 
todas as estações foram coletados concentrados 
de bateia para estudo mineralógico. 

Figura 6.1 - Mapa com estações de amostragem de sedimentos de corrente ao longo da área de estudo. 
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6.2.METODOLOGIAS DE TRABALHO

6.2.1. Trabalhos de Campo

 As estações de amostragem seguem os crité-
rios determinados pela metodologia de mapeamento 
geoquímico dos levantamentos geológicos regionais, 
com densidade de amostragem de 1 amostra/10 
km2 para sedimentos de corrente (982 amostras), 
da mesma maneira para concentrado de bateia. Tais 
distribuições visaram, dentro de um padrão regular, 
abranger a maior quantidade da área, ou seja, área 
estimada de 12.000 km2, na escala 1:100.000. 

As amostras de sedimento de corrente foram 
coletadas de forma composta no canal ativo da dre-
nagem, em trechos mais retilíneos, 5 a 10 porções 
e num raio de 25 metros. Estes múltiplos pontos de 
coleta envolveram uma expressiva varredura nas 
drenagens com o objetivo de se obter uma melhor 
representatividade da amostragem (LINS, 2010).

Os concentrados de bateia foram coletados nos 
trechos da drenagem com concentradores naturais 
(curvas, corredeiras, etc), onde foi realizado o levan-
tamento mineralométrico. Foram bateados 20 litros 
de cascalho por amostra, os quais foram previamente 
peneirados com peneiras de 4 e 16 mesh, para a reti-
rada do material mais grosso. O levantamento pode 
revelar minerais-guias, que poderão auxiliar na avalia-
ção de possíveis mineralizações na região estudada. 

6.2.2. Tratamento dos Dados Analíticos 

Para o tratamento dos dados, alguns critérios 
foram utilizados visando uma melhor integração dos 
dados dos elementos e as diversas unidades geológi-
cas descritas na área do projeto.  

De posse dos dados de campo e dos resultados 
analíticos, os mesmos foram organizados em uma 
tabela única. Estas concentrações foram log-norma-
lizados para diminuir a influência dos outliers, se-
guindo critério de Reimann et. al. (2002).

A partir daí foram gerados os mapas dos ele-
mentos geoquímicos representados segundo suas 
variações de concentrações. Levando em considera-
ção os valores dos quartis apresentados nos gráficos 
box-plot de cada elemento Reimann et al. (2008).  
De posse destes resultados foram confeccionados 
os mapas uni-elementares usando o software geo-
soft geostatistical analyst aplicado ao ArcGis. Para 
este mapas foram adotados os seguintes símbolos: 
triângulo pequeno representam os outliers inferio-
res; os círculos médios representam as amostras 
com concentrações até limite do whisker inferior 
até 25% (Q1); o círculo maior se refere aos valores 

entre 25% (Q1) e 75% (Q3); os círculos intermedi-
ários representam as amostras de concentrações 
do limiar. O limiar é determinado usando os limites 
do box whisker, que está representado através da 
expressão (Q3 + 1,5*AIQ) tabela 2, onde AIQ é am-
plitude inter quartis (Q3-Q1). Acima desses são os 
outliers superiores consideradas anomalias geoquí-
micas, representados por círculos grandes. 

6.3.RESULTADOS OBTIDOS

6.3.1. Sedimentos de Corrente 

6.3.1.1. Sumário Estatístico 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o mé-
todo de univariada onde possibilitou separar 42 ele-
mentos nas amostras de sedimentos de corrente, em 
seguida definir os estimadores estatísticos descritos 
na Tabela 6.1. Alguns elementos com grau de detec-
ção baixo, que apresentaram mais de 50% das amos-
tras abaixo do limite detecção do método analítico, 
não serão considerados nos tratamentos estatísticos 
que exijam correlações de valores. Os elementos Ag, 
Au, As, B, Ge, Hg, In, Re, Sb, Se, Ta e Te por estarem 
abaixo do limite de detecção foram descartados das 
etapas iniciais de tratamento estatístico (Tabela 6.2). 
Para os elementos Ag e Au foram consideradas todas 
as amostras acima do limite detecção devido a gran-
de importância nos dados encontrados na região no-
roeste do projeto, próximo ao município de Surubim 
(Figura 6.2). Estações com valores acima do limite de 
detecção de Au, Ag associadas ao Bi foi observada 
na porção noroeste da área do projeto num total de 
onze amostras de Au e duas de Ag dentro das drena-
gens que corta a sequência de rochas gnáissicas com 
intercalações de rochas metamáficas do Complexo 
Vertente, ao longo da zona de cisalhamento Coxixola, 
com valores para Au variando de 0,1 a 14,10 ppm, e 
a Ag apresenta faixas entre 0,47 a 2,47 ppm nas dre-
nagens  que cortam as rochas do Complexo Belém 
de São Francisco. Nas rochas do Complexo Gabro 
Anortosítico de Passira, valores baixos de 0,08 a 0,23 
ppm. O Bi apresenta faixas de concentração média 
em quase toda área do projeto, porém valores mais 
elevados variando de 8,06 a 94,27 ppm, ocorrem no 
Complexo Vertente ao longo da Zona de Cisalhamento 
Coxixola, porção noroeste da área do projeto. 

Elementos como Fe, Ti e V (Figuras 6.3, 6.4 e 
6.5), possuem faixas de background e concentra-
ções mais elevadas para unidades geológicas lo-
calizadas na porção central, próximo a cidade de 
Gravatá, na porção noroeste, próximo a Surubim, 
e a sudeste da área do projeto. O Fe ocorre com 
faixas mais elevadas variando de 4,29% a 12,41 %. 
O Ti com faixas variando de 86% a 193 %.
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Tabela 6.1 -  Sumário estatístico dos elementos de sedimentos de corrente

ELEMENTO N 
VALIDO

% DE N 
VALIDO MÍNIMO Q2(50%)

MEDIANA Q1(25%) Q3(75%) Q3-Q1
(AIQ) MÁXIMO LIMIAR

Q3+1,5*(AIQ)

Al (%) 892 100 0.09 1.17 0.74 1.74 1 6.3 3.24

Ba (ppm) 891 99.89 6 151 87 220 133 1518 419.5

Be (ppm) 873 97.87 0.005 0.6 0.4 0.9 0.5 4.6 1.65

Bi (ppm) 731 81.95 0.01 0.07 0.03 0.11 0.08 94.26 0.23

Ca (%) 876 98.21 0.005 0.17 0.07 0.4 0.33 5.52 0.895

Cd (ppm) 857 96.08 0.005 0.04 0.02 0.06 0.04 0.48 0.12

Ce (ppm) 855 99.22 5.74 95.87 58.14 161.83 103.69 879.44 317.365

Co (ppm) 892 100 0.2 6.5 3 11 8 89.6 23

Cr (ppm) 892 100 2 23 13 38 25 176 75.5

Cs (ppm) 885 99.22 0.025 1.3 0.73 2.3 1.57 7.91 4.655

Cu (ppm) 892 100 0.6 9 5.6 15.6 10 55.3 30.6

Fe (%) 892 100 0.44 2.24 1.54 3.05 1.51 12.41 5.315

Ga (ppm) 864 96.86 0.05 4.2 2.6 6.7 4.1 35.8 12.85

Hf (ppm) 831 93.16 0.025 0.12 0.07 0.23 0.16 7.13 0.47

K (%) 886 99.33 0.005 0.21 0.11 0.37 0.26 1.59 0.76

La (ppm) 892 100 2.8 44 26.9 76.1 49.2 740.7 149.9

Li (ppm) 871 97.65 1 6 4 10 6 48 19

Lu (ppm) 884 99.1 0.01 0.1 0.07 0.15 0.08 0.58 0.27

Mg (%) 865 96.97 0.005 0.22 0.09 0.42 0.33 1.68 0.915

Mn (ppm) 892 100 11 427 251 699 448 9535 1371

Mo (ppm) 892 100 0.07 0.51 0.36 0.76 0.4 25.16 1.36

Na (ppm) 758 84.98 0.005 0.04 0.02 0.07 0.05 1.73 0.145

Nb (ppm) 891 99.89 0.025 1.93 1.29 2.76 1.47 16.49 4.965

Ni (ppm) 887 99.44 0.25 8 3.8 14.6 10.8 94.5 30.8

P (ppm) 883 98.99 25 307 204 490 286 2185 919

Pb (ppm) 892 100 1.5 8.1 5.8 11.9 6.1 242.6 21.05

Rb (ppm) 891 99.89 0.2 21.2 11.8 35 23.2 111.3 69.8

S (%) 664 74.44 0.005 0.02 0.01 0.04 0.03 1.66 0.085

Sc (ppm) 892 100 0.1 4.5 2.5 7.1 4.6 26.1 14

Sn (ppm) 839 94.06 0.15 1 0.7 1.5 0.8 11.19 2.7

Sr (ppm) 892 100 1.1 22.8 12.7 37.7 25 345.7 75.2

Tb (ppm) 892 100 0.03 0.59 0.35 1 0.65 9.66 1.975

Th (ppm) 892 100 0.8 17.6 9.2 34.5 25.3 321.8 72.45

Ti (%) 892 100 0.005 0.11 0.07 0.17 0.1 1.28 0.32

Tl (ppm) 858 96.19 0.01 0.14 0.08 0.22 0.14 0.97 0.43

U (ppm) 892 100 0.08 2.19 1.31 3.8 2.49 37.47 7.535

V (ppm) 892 100 2 32 18 51 33 193 100.5

W (ppm) 626 70.18 0.05 0.2 0.05 0.4 0.35 1074 0.925

Y (ppm) 892 100 0.76 10.79 6.7 16.64 9.94 112.61 31.55

Yb (ppm) 889 99.66 0.05 0.7 0.5 1.1 0.6 4.1 2.00

Zn (ppm) 892 100 2 30 19 44 25 123 81.5

Zr (ppm) 845 94.73 0.25 4.3 2.5 7.7 5.2 287.2 15.5
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ELEMENTO N 
VALIDO

% DE N 
VALIDO MÍNIMO

Q2(50%)
Q1(25%) Q3(75%)

Q3-Q1
MÁXIMO

LIMIAR

MEDIANA (AIQ) Q3+1,5*(AIQ)

Ag (ppm) 10 1.12 0.01 0.01 0.005 0.005 0 2.69 0.005
As (ppm) 12 1.35 0.5 0.5 0.5 0.5 0 4 0.5
Au (ppm) 11 1.23 0.05 0.05 0.05 0.05 0 14.1 0.05
B (ppm) 0 0 5 5 5 5 0 5 5
Ge (ppm) 49 5.49 0.05 0.05 0.05 0.05 0 101 0.05
Hg (ppm) 429 48.09 0.005 0.005 0.005 0.02 0.015 101 0.0425
In (ppm) 155 17.38 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 101 0.06
Re (ppm) 0 0 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0.05 0.05
Sb (ppm) 296 33.18 0.05 0.05 0.05 0.07 0.045 3.46 0.1375
Se (ppm) 5 0.56 1 1 1 1 0 4 1
Ta (ppm) 136 15.25 0.05 0.05 0.05 0.05 0 0.12 0.05
Te (ppm) 33 3.7 0.05 0.05 0.05 0.05 0 6.32 0.05

Tabela 6.2 -  Sumário estatístico dos elementos descartados do tratamento de sedimentos de corrente

Figura 6.2 - Mapa com os  elementos Ag, Bi e Au nos sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.
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Figura 6.3 - Distribuição do elemento Fe em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.

Cr e Pb (Figuras 6.6 e 6.7) possuem maiores fai-
xas de background e maiores concentrações nas ro-
chas metassedimentares com intercalações máficas 
e ultramáficas das unidades geológicas do Complexo 
Surubim-Caroalina localizada na porção noroeste e 

nordeste da área do projeto. Porém o Cr apresenta al-
gumas estações na porção sudeste do projeto abaixo 
da Zona de Cisalhamento Pernambuco (ZCPE), nas dre-
nagens que cortam as rochas do Complexo Belém de 
São Francisco, com valores que variam de 61,01 a 176 
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Figura 6.4 - Mapa de distribuição do Ti em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.

ppm. O Pb apresenta-se distribuído de forma aleató-
ria com maiores faixas a norte da ZCPE, na rochas do 
Complexo Surubim-Carolina, geralmente associado ao 
Fe, Cu, Zn com valores variando de 30,41 a 242 ppm.

Os Terras-Raras Leves (La e Ce) e Y apresen-
tam distribuição aleatória, as maiores faixas de 
background nos sedimentos são provenientes das 
rochas do embasamento paleoproterozoico, porém, 
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Figura 6.5 - Mapa de distribuição do V em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.

mostrando suas maiores concentrações nas rochas 
plutônicas neoproterozoicas.

Os elementos Cu, Ni, Zn (Figuras 6.8, 6.9) 
apresentam suas faixas de background e maiores 

concentrações nos sedimentos de corrente das 
drenagens que cortam os domínios do Complexo 
Vertentes e Complexo Surubim-Caroalina. O Ni 
apresenta teores com faixas de valores que variam 
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Figura 6.6 - Mapa de distribuição do Cr em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.
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Figura 6.7 - Mapa de distribuição do Pb em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.

de 29,21 a 94,50 ppm. O teor de Cu varia de 22,41 
a 55,30 ppm, com distribuição aleatória na porção 
sudeste da área do projeto. Já o Zn apresenta suas 

maiores faixas de concentrações entre 2 a 123 ppm, 
distribuídos nas drenagens que cortam as rochas do 
Complexo Surubim-Caroalina.
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Figura 6.8 - Mapa de distribuição do Cu em sedimentos de corrente mapa de pontos ao longo da área de estudo.

6.3.2. Concentrados de Minerais Pesados 
(Bateia).

Um total de 892 amostras de concentrados foram 
coletadas na área do projeto de forma composta nos 

trechos da drenagem de concentradores naturais (cur-
vas, corredeiras, etc.). Estes concentrados de bateia, 
ainda no campo, foram secados, bateados e os mine-
rais concentrados. No Laboratório da SGS-Geosol, as 
amostras de minerais pesados foram analisadas na 
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Figura 6.9 - Mapa de distribuição do Ni em sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.

área destinada ao estudo de minerais e separados 
por densidade, em líquido denso (bromofórmio). As 
porções formadas pelos minerais de densidade abai-
xo de 2,97 foram descartadas. Os minerais ditos “pe-
sados” foram então encaminhados para a separação 

magnética, utilizando-se um separador FRANTZ. As 
frações obtidas seguiram para o estudo analítico atra-
vés de lupa binocular e microscópio. O resultado das 
análises mineralógicas foram apresentadas de forma 
semi-quantitativa (Tabela 6.3) nos seguintes intervalos 
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Tabela 6.3 -  Tabela semi-quantitativa com os percentuais 
de minerais pesados.

TABELA SEMI-QUANTITATIVA

CÓDIGO TEOR SIGNIFICADO

85 75 - 100 %

60 50 - 75 %

40 25 - 50 %

15 5 - 25 %

3 1 - 5 %

1 < 1%

separados em quatro grupos: 1) óxidos; 2) fosfatos; 3) 
silicatos. Para descrição das populações de minerais, 
segue a mesma sequência de dados. 

A análise dos concentrados de bateia revelou a pre-
sença de minerais de importância econômica, como: 
ouro, cromita e scheelita (Figura 6.10). A seguir um bre-
ve relato dos destaques mineralógicos encontrados:

Ouro – Presente em três amostras distribuídas 
de maneira aleatória em quantidades inferiores a 1%.

Cromita – Presente em algumas amostras, em 
quantidades inferiores a 5%. As amostras que con-
tém cromita são provenientes da porção sudeste da 
área nas drenagens que cortam o complexo Belém 
de São Francisco e Complexo Cabrobó.

Scheelita – Presente em várias amostras em 
quantidades que são inferiores a 5%. As amostras 
que contém scheelita são provenientes da porção 
centro-oeste e noroeste seguindo um trend NE-SW 
da área onde foram delimitadas locais de maiores 
quantidades desse mineral. 

Óxidos
Magnetita – Presente em várias amostras em 

quantidades entre 50% e 75%. Essas amostras são 
provenientes da porção sudeste da área onde se ob-
serva também estações de Fe/V/Cr/Cu.

Ilmenita – Presente em grande parte das amos-
tras em quantidades entre 50% e 75%, mas em al-
gumas amostras, por toda área do projeto podem 
chegar a 100% .

Rutilo – Presente em todas as amostras estuda-
das. Na maioria delas em quantidades inferiores a 1% 
e em poucas, em quantidades entre 1% e 5%.

Anatásio – Presente em todas as amostras estuda-
das. Na maioria delas em quantidades inferiores a 1% 
e em algumas poucas em quantidades entre 1% e 5%.

Espinélio – Presente em poucas amostras, sem-
pre em quantidades inferiores a 1%.

Leucoxênio – Presente em todas as amostras 
estudadas, na grande maioria em quantidades in-
feriores a 1%.

Fosfatos
Monazita – Presente em todas as amostras, na 

grande maioria em quantidades inferiores a 25%.
Xenotimo – Presente em todas as amostras, 

sempre em quantidades inferiores a 1%.
Apatita – Presente em todas as amostras anali-

sadas, na maioria delas em quantidades inferiores a 
1%. Uma amostra merece destaque por apresentar 
quantidade entre 5% e 25%.

Silicatos
Zircão – Presente em todas as amostras, em ge-

ral em quantidades entre 5% e 25%.
Granada – Presente em todas as amostras, em 

quantidades variáveis, chegando a mais de 85% da 
amostra presente em várias amostras, quase sempre 
com quantidades entre 50% e 75%. A presença da 
granada está associada à presença de rochas meta-
pelíticas distribuídas na área do projeto.

Piroxênios – Presente na grande maioria das 
amostras, sempre em quantidades entre 25% a 75%.  

Anfibólios – Presente em todas as amostras 
analisadas, em quantidades variáveis presente em 
poucas amostras, geralmente em quantidades en-
tre 25% e 50%.

Turmalina – Presente em todas as amostras, na 
grande maioria em quantidades inferiores a 1%, po-
rém em poucas amostras pode chegar a 25%.

Cianita – Presente em poucas amostras em 
quantidades inferiores a 1%, em algumas amostras 
pode atingir 25%.

Estaurolita – presente em poucas amostras, ge-
ralmente em quantidades entre 25% e 50%.

Silimanita – na maior parte das amostras em 
que é encontrada está presente em quantidades 
inferiores a 1%. Em poucas amostras apresenta 
quantidades entre 5% e 25%.

Andalusita - Presente em poucas amostras em 
quantidades inferiores a 1%

Epidoto – Presente em praticamente todas as 
amostras em quantidades que vão desde menos que 
1% até entre 25%, em uma amostra pode chegar a 50%. 

Titanita – Presente em todas as amostras. Na 
maior parte delas em quantidades a 5%.

Micas – presente em todas as amostras.
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Figura 6.10 - Mapa exibindo os destaques mineralógicos de concentrado de Bateia

6.4.ANÁLISES DE CORRELAÇÃO E 
AGRUPAMENTOS

6.4.1. Análises de Correlação 

A análise de correlação utilizada neste trabalho 
é baseada na correlação de Spearman (1904), teste 
este que assume que os dados não possuem distri-
buição normal (SPEARMAN, 1904). Para este estudo 
foram considerados que valores entre 0,60 e 0,69 

possuem correlações moderadas, 0,70 a 0,89 são 
correlações boas e 0,90 a 1,00 apresentam correla-
ções excelentes, entre dois elementos (Tabela 6.4).

A análise das correlações torna-se difícil com o 
elevado número de elementos analisados, existe um 
grande número de inter-relações entre elementos e 
fenômenos naturais de concentração possíveis, tais 
como: adsorção em argilas, adsorção por óxidos de 
ferro e manganês, associações geoquímicas em mine-
rais, etc. Dessa forma poderá ser identificado, através 
das correlações, o tipo de associação presente.
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O Al apresenta elevadas correlações com os 
elementos metálicos Cu, Zn, Ni, Co e Cr (secun-
dariamente V, Cd e Fe) numa clara associação de 
adsorção em argilas ratificada pela sua elevada 
correlação também com Mg, K e Ca, componentes 
principais de minerais argilosos.

Fe e Mn apresentam boas correlações com os 
mesmos metálicos que o Al com ênfase ao Cr, Co e Cu. 

Uma análise da matriz de correlação com o nú-
mero elevado de variáveis como esta, deve ser fei-
ta com muito cuidado devido as diferentes formas 
de associações de alguns elementos, o que afeta 
o cálculo das correlações de outros elementos. A 
análise de agrupamentos é indicada neste caso de 
elevado número de variáveis.

Boas correlações em sedimentos entre Cr e V e 
Ni e Cu, sugerindo presença de rochas máficas; altas 
correlações entre Ba e Rb, indicando influência de 
rochas graníticas e processos hidrotermais, da mes-
ma forma que os ETR (La e Ce) com Y; a correlação 
moderada entre Fe e V em amostras, sugerindo lito-
tipos que possuam magnetita; boas correlações en-
tre Al e os elementos V e Cr, podem indicar processo 
de laterização em amostras, assim como pode repre-
sentar processo de adsorção destes metais - traços 
por argilominerais em sedimentos de corrente. 

6.4.2. Análises de Multivariadas 

Dados apresentados na Tabela 6.5 com análise 
de principais fatores mostram que estes são respon-
sáveis pela variância do agrupamento dos elementos 
analisados. No estudo destes dados foi necessário 
transformar os mesmos para diminuir a influência 
das diversas populações.  Para tal, os dados foram 
transformados pela razão-log centralizada (centred 
log-ratio-CLR, Aitchison, 1986) e, posteriormente, 
com padronização para zero (estandardize). 

Foi utilizado também o método de rotação 
Varimax, pois este método apresentou as melhores 
correlações dos elementos em relação aos fatores 
(REIMANN et al., 2008). Para se identificar a quan-
tidade de fatores necessários para esta análise de 
amostras foi utilizado o teste Scree. Os auto-valores 
(eigenvalues) representam a variância de cada fator 
gerado, conforme descrito na Tabela 6.6. 

O Fator 1 (Figura 6.11), responsável por 47,14% 
da variância do sistema, apresenta coeficientes po-
sitivos significativos de Al/Be/Bi/Cd/Cs/Fe/Mo/Nb/ 
Ti/U/Yb, distribuição aleatória com os maiores sco-
res na porção sudeste e na porção central da área 
do projeto, abrangendo as unidades geológicas do 
Complexo Belém de São Francisco, Suíte Serrote 
dos Macacos e Complexo Cabrobó. Be-Bi-Nb-Mo 
associadas ao Al evidenciando as características 

litológicas das áreas com a área aflorante de gran-
des corpos graníticos e diques pegmatíticos. A asso-
ciação Fe-Ti evidenciam áreas de mineralização no 
Complexo Gabro Anortosítico de Passira. 

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3

AI (%) 0,964 0,213 0,014

Ba (ppm) -0,051 0,732 -0,041

Be (ppm) 0,983 0,134 0,022

Bi (ppm) 0,731 0,084 0,002

Cd (ppm) 0,996 0,046 0,029

Ce (ppm) -0,039 0,050 0,894

Co (ppm) 0,371 0,845 0,009

Cr (ppm) 0,075 0,854 0,084

Cs (ppm) 0,920 0,312 0,014

Cu (ppm) 0,292 0,884 0,092

Fe (%) 0,920 0,306 0,072

La (ppm) -0,014 0,023 0,989

Mn (ppm) -0,046 0,505 0,042

Mo (ppm) 0,693 0,058 -0,004
Nb (ppm) 0,890 0,097 0,183
Ni (ppm) 0,243 0,845 0,005

Sb (ppm) 0,994 0,038 0,027

Th (ppm) 0,055 -0,135 0,859

Ti (%) 0,996 0,043 0,045

U (ppm) 0,698 0,060 0,642

V (ppm) 0,061 0,817 0,032

Y (ppm) 0,261 0,349 0,812

Yb (ppm) 0,980 0,130 0,104

Zn (ppm) 0,095 0,831 0,096

Tabela 6.5 -  Análise de principais fatores para amostras 
de sedimentos de correntes. Destaque em vermelho das 
melhores correlações das variáveis com o fator (loadings  

> 0,50, método de rotação  variamax. raw).

  
FATORES ASSOCIAÇÕES AUTO

VALORES
VARIANCIA 

(%)

1
Al/Be/Bi/Cd/
Cs/Fe/Mo/Nb/
Ti/Yb

11,784 47,138

2 Ba/Co/Cr/Cu/
Mn/Ni/V/Zn 4,981 19,922

3 Ce/La/Th/U/Y 3,626 14,506

Total 20,392 81,566

Tabela 6.6 -  A tabela das associações geoquímicas 
com os autovalores e suas respectivas porcentagens de 

variância para cada fator da análise de principais fatores.
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Figura 6.11 - Mapa com distribuição scores do Fator 1 para sedimentos de corrente ao longo da área de estudo

Essa associação geoquímica tem uma peculia-
ridade química do processo de laterização, onde 
estes elementos são adsorvidos ou co-precipitados 
nas fases de óxidos/hidróxidos de Fe (YARIV; CROSS, 
1979). Além disso, esta associação também pode 
indicar a influência de magnetita. 

O Fator 2 (Figura 6.12), responsável por 19,92% 
da variância do sistema, apresenta coeficientes po-
sitivos significativos para Ba/Co/Cr/Cu/Mn/Ni/V/Zn, 

onde os scores possuem distribuição aleatória, com 
maiores scores presentes na maior parte das rochas 
a norte da ZCPE. Em relação às unidades geológicas 
com maior número de amostras com scores signi-
ficativos para esta associação estão as rochas do 
Complexo Surubim-Caroalina e Complexo Vertente. 
Cu-Zn-Ni-Co se destacam geograficamente em faixas 
de zonas de cisalhamentos próxima ao município de 
Limoeiro na qual já existe uma mineração.
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Figura 6.12 - Mapa com distribuição de scores do Fator 2 para sedimentos de corrente ao longo da área de estudo

O Fator 3 (Figura 6.13), responsável por 
14,50% da variância do sistema, apresenta coefi-
cientes positivos significativos para Ce/La/Th/U/Y, 
onde os scores possuem distribuição aleatória com 
maiores scores presentes. Esta associação é muito 

comum nas áreas que dominam rochas graníticas, 
como as rochas neoproterozoicas da porção su-
deste da área de estudo, nas unidades geológicas 
das suítes graníticas tipo Itaporanga, Serrote dos 
Macacos e Conceição.



117

Projeto Rio Capibaribe

Figura 6.13 - Mapa com distribuição scores do Fator 3 para sedimentos de corrente ao longo da área de estudo.
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7. RECURSOS MINERAIS

7.1.INTRODUÇÃO

Os recursos minerais na área do Projeto Rio 
Capibaribe apresentados no mapa e neste capí-
tulo correspondem aos dados obtidos durante as 
atividades de campo e correspondem a 54 novos 
registros (Tabela 7.1). 

Dentre os recursos minerais cujas ocorrências são 
novas e descritas neste relatório, a maior parte corres-
ponde a jazimentos não metálicos de uso na constru-
ção civil, consistindo em jazimentos de areia (6), argila 
(1), brita (12), mármore (14), material de empréstimo 
(2), paralelo/pedra de talhe (5), rocha ornamental (5) e 
quartzo (1). Além destes tem-se ainda a ocorrência de 
substâncias metálicas (Ni, Cu, Fe e Fe-Ti-V), associadas 
a Suíte Intrusiva máfica-ultramáfica de Vicência e ao 
Complexo Gabro-Anortosítico de Passira.

7.2.JAZIMENTOS NÃO METÁLICOS 

7.2.1. Areia 

Por definição é o material granular (2 a 
0,06mm) de composição silicática, com predomí-
nio do quartzo, servindo na indústria de construção 
como material miúdo, que será utilizado junto com 
o cimento para formar a argamassa. De acordo com 
Assunção et al. (2012) além de largamente utilizada 
na indústria da construção civil, também é bastante 
consumida,como fonte de sílica, por diversos outros 
setores industriais, como vidraria, cerâmica, cimen-
to, metalurgia,siderurgia, fundição, tintas e vernizes, 
borrachae plástico, filtração, abrasivos e outros. Na 
construção civil, as aplicações que exigem grande 
demanda da areia são: preparo de concreto hidráu-
lico, também denominado de concretode cimento 
Portland; pavimentos de estradas,onde os agrega-
dos são usados na base, no macadamehidráulico, 
nos revestimentos betuminosos e de concretode 
cimento; preparo de argamassas de assentamento 
e revestimento e de permeabilização de vias e pá-
tios; preparo de meio filtrante, entre outros usos. 
De acordo com os referidos autores.

De modo geral, as aplicações são quem defi-
nem as especificações da areia, indicando o maior 
ou menor grau de rigidez. As especificações mais 
rígidas são utilizadas no preparo de concreto de ci-
mento Portland e da argamassa para revestimento 

cerâmico. As menos rígidas são usadas, por exem-
plo, no preparo de argamassas de assentamento 
e revestimento de paredes. Nas especificações da 
areia, são levados em conta aspectos tais como a 
natureza mineralógica, textura, forma e arredon-
damento dos grãos; a granulometria (tamanho das 
partículas); as propriedades físicas como resistência 
mecânica e desgaste; a caracterização tecnológica; 
a presença de substâncias deletérias, nocivas, como 
sais solúveis, argila em torrões, matéria orgânica e 
outras (ASSUNÇÃO et al., 2012).

Na área foram cadastradas/identificadas quatro 
minas/garimpos de extração e duas ocorrências de 
jazimentos de areia. Os garimpos ocorrem em de-
pósitos intempérico-residuais in situ em lentes/in-
tercalações de quartzitos (FL-3, CP-52, CP-53, CP-54 
e CP-55) do Complexo Surubim-Caroalina, situadas 
nos municípios de Orobó (PE) e Abreu e Lima (PE), e 
as ocorrência minerais distribuem-se em quartizito 
do Complexo Surubim-Caroalina (Abreu e Lima–PE) 
e em litotipos do Complexo Belém do São Francisco 
(Barra de Guabiraba-PE). Dentro da região metro-
politana no Recife, é vetada sua exploração pelos 
órgãos competentes, mas fora dela é possível sua 
exploração principalmente da areia lavada, ou seja, 
aquela encontrada nos cursos dos rios já devidamen-
te selecionada e trabalhada. Um dos fornecedores 
dessa matéria-prima (areia lavada) é o rio Capibaribe 
principalmente na região de Limoeiro (PE), no leito 
desse rio é extraído diariamente carradas de cami-
nhões de areia que são vendidas em toda região. 

As minas/garimpos de areia na área, atualmente, 
encontram-se inativas ou possui explotação mecani-
zada intermitente, porém pela observação realizada 
em campo, sugere-se que a areia já foi explorada de 
modo intenso. Nestes locais a areia possui granulação 
variando de fina a grossa e está composta predomi-
nantemente por quartzo, contendo argila, muscovita 
e óxido de ferro.Na região do município de Abreu e 
Lima (Fotos 7.1 e 7.2) o depósito intempérico-residu-
al ocupa a área do Campo de Instrução do Comando 
Militar do Exército Brasileiro. Nessa área, de acordo 
com Assunção et al. (2012) a exploração foi intensa, 
a céu aberto, pelo método de cava seca, no decorrer 
da década de 90, mas, atualmente encontra-se inati-
va. Trata-se de uma lente de quartzito, intensamente 
fraturado, de coloração cinza a esbranquiçada, por 
vezes arcoseano. A rocha matriz tem como principal 
característica a textura sacaroidal e pulverulenta, de 
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granulação média a grossa, constituída por quart-
zo, muscovita, sillimanita e mais raramente biotita. 
Mostrando-se facilmente desagregável e fragilizada 
ao golpe de martelo. A mina/garimpo da região de 
Orobó-PE (Foto 7.3) ocorre em depósitos intempé-
rico-residuais in situ de lente/intercalação de quart-
zitos do Complexo Surubim-Caroalina. Neste local a 
exploração está inativa, sendo identificado no local 
que a rocha sã compreende um quartzito micáceo 
foliado  (Foto 7.3A), leucocrático, constituído por 
quartzo, feldspato e muscovita e/ou sillimanita.

7.2.2. Argila

De acordo com Assunção et al. (2012) a argila 
é um material natural, de textura terrosa, de gra-
nulação fina, que, geralmente, adquire, quando 
umedecida com água, certa plasticidade. Segundo 
Santos (1975 Apud ASSUNÇÃO et al., 2012), as ar-
gilas são essencialmente constituídas por partículas 

Foto 7.1- Visão geral da mina/garimpo inativo de areia 
em depósitos intempérico-residuais in situ na região do 
município de Abreu e Lima (PE) sobre lente/intercalação 
de quartzitos do Complexo Surubim-Caroalina. Área do 

Campo de Instrução do Comando Militar do Exército 
Brasileiro Afloramento CP-54.

Foto 7.2 - Visão geral da mina/garimpo inativo de areia 
em depósitos intempérico-residuais in situ na região do 
município de Abreu e Lima (PE) sobre lente/intercalação 
de quartzitos do Complexo Surubim-Caroalina. Área do 

Campo de Instrução do Comando Militar do Exército 
Brasileiro. Afloramento CP-55.

Foto 7.3 –(a) Mina/garimpo inativo de areia em depósitos 
intempérico-residuais in situ na região de Orobó-PE 

sobre lente/intercalação de (b) quartzitos do Complexo 
Surubim-Caroalina. Afloramento FL-03.

extremamente pequenas, com fração granulométri-
ca inferior ou igual a 2 microns, de um número res-
trito de minerais, denominados de argilominerais. 

Uma argila pode ser composta por um argilomine-
ral ou por uma mistura de dois ou mais argilominerais.

De acordo com os referidos autores, as argilas 
são, quimicamente, silicatos de alumínio hidratados 
(filosilicatos), podendo conter outros elementos, 
como ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio, lítio e 
outros. Estão divididas em grupos de argilominerais 
onde os principais são da caulinita, ilita, esmectita ou 
montmorilonita; e os demais grupos são da clorita, 
vermiculita e sepiolita/paligorsquita. Na presença 
de água, as argilas desenvolvem outras proprieda-
des, tais como compactação, tixotropia, resistência 
mecânica a úmido, retração linear de secagem e vis-
cosidade de suspensões aquosas que explicam a sua 
grande variedade de aplicações industriais.

As argilas desenvolvem outras propriedades na 
presença de água, tais como compactação, tixotro-
pia, resistência mecânica a úmido, retração linear de 



125

Projeto Rio Capibaribe

secagem e viscosidade de suspensões aquosas que ex-
plicam a sua grande variedade de aplicações industriais.

De acordo com Assunção et al. (2012) as argilas 
são usadas principalmente nas indústrias da constru-
ção civil e de cerâmica,utilizadas na produção da ce-
râmica estrutural ou vermelha (tijolos, telhas, blocos, 
lajes, lajotas e elementos vazados diversos; em cerâ-
mica branca, na produção de louça sanitária, porcela-
na de mesa,porcelana elétrica, porcelana técnica e de 
laboratório na cerâmica de revestimento, para utiliza-
ção ema zulejos, porcelanatos, ladrilhos e pastilhas) 
e em cerâmicas especiais ou de alta tecnologia. As 
argilas também são usadas em outros setores indus-
triais (para refratários isolantes e fibras cerâmicas; 
indústria de cimento Portland; de pozolana; de vidro; 
de abrasivo; de agregado leve; de papel; de borracha 
e plástico; detinta; de fluido de perfuração e outras). 

Para definir o uso mais apropriado de deter-
minado tipo de argila são realizadas análises e ca-
racterizações tecnológicas, a saber, identificação 
mineralógica dos argilominerais e a interpretação 
da análise química de óxidos (definição do grupoda 
argila e determinação da porcentagem das impure-
zas presentes - quartzo, feldspato, micas,óxidos e 
hidróxidos de ferro e alumínio, matéria orgânicae 
compostos químicos não cristalinos). A caracteriza-
ção tecnológica de argilas para fins cerâmicos são 
necessários classificação da argila classificação da 
argila em subgrupos e classificaçãoem um dos tipos 
de argilas industriais. Para outros fins, são utilizados 
outros ensaios (apud ASSUNÇÃO et al., 2012).

A ocorrência de argila identificada na área situa-
-se no município de Condado, próximo a confluên-
cia dos riachos da Ponta Branca e Jarupá, afluentes 
do rio Capibaribe Mirim. Compreende um depósito 
associado unidade de depósitos aluvionares descri-
tos como formados por sedimentos inconsolidados, 
constituídos por seixos, areias finas a grossas, com 
níveis de lentes silto-argilosas e restos de matéria 
orgânica. Na área este depósito de argila do tipo alu-
vionar ocorre em planície de inundação. Cuja explo-
tação ocorre uma cava de 50 m x 5 m de Piçarra,ao 
lado da estrada Aliança-Goiana, PE-75. O material 
argiloso extraído compreende uma argila plástica, 
de colorações cinza clara a cinza creme, cinza escura 
(orgânica), amarela e marrom. O tipo de lavra manu-
al é intermitente e atende demandas locais.

7.2.3. Brita

A Pedra britada ou brita é o principal agregado 
de construção civil, proveniente da fragmentação me-
cânica de rochas. A brita, comercialmente, para uso 
em concreto é produzida em cinco categorias, e divi-
dias em cinco classes de britas 1 a 5, de acordo com o 

tamanho retido nas aberturas de peneiras com malhas 
quadradas: Compreendem as seguintes dimensões: 
brita 1 (mínimo de 4,8mm e máximo de 12,5mm); bri-
ta 2 (mínimo de 12,5mm e máximo de 25mm); brita 3 
(mínimo de 25mm e máximo de 50mm), brita 4 (míni-
mo de 50mm e máximo de 76mm) e brita 5 (mínimo 
de 76mm e máximo de 100mm). Outro material em 
uso, resultante do resíduo da britagem, é o pó de pe-
dra, que é gerado em frações mais finas, com dimen-
são nominal máxima inferior a 0,075mm. 

De acordo com Assunção et al. (2012), as rochas 
predominantemente utilizadas são granitos e gnais-
ses, em virtude de serem compactos, com alta resis-
tência à compressão, ao impacto e à abrasão, baixa 
porosidade, constituídas, em geral, por minerais 
de dureza média a alta, como quartzo e feldspato. 
Outras rochas também utilizadas são o basalto e o 
calcário microcristalino que, em geral, apresentam 
propriedades físicas e físico-mecânicas que se asse-
melham aos granitos e gnaisses/ortognaisses. 

A textura e a mineralogia da rocha britada, a 
forma dos fragmentos minerais e a natureza da sua 
superfície (ausência de minerais friáveis ou alterados) 
são fatores determinantes na qualidade da pedra bri-
tada. Na construção civil, a rocha britada é essencial 
como agregado graúdo no preparo de concreto de ci-
mento Portland. Também é usada no preparo de con-
creto betuminoso, pavimentação de estradas, lastro 
de ferrovias, enrocamento e filtro de barragem. 

A seleção de materiais rochosos para uso na 
construção civil, segundo Assunção et al. (2012), 
deve envolver uma caracterização tecnológica (en-
saios e análises) que identifiquem suas propriedades 
físicas, físico-mecânicas e petrográficas, os quais, em 
geral, são normatizados pela ABNT. Um dos ensaios 
mais recomendados nos produtos comercializados é 
o da reatividade álcali/agregado que indica a ocor-
rência de reações prejudiciais, em função da presen-
ça de materiais deletérios (formas reativas de óxidos 
e sulfetos de ferro, entre outros), com intensidade 
suficiente para causar expansão do concreto. 

Neste contexto, de acordo com Assunção et al. 
(2012), os principais ensaios e especificações para 
uso em concreto são: abrasão Los Angeles – máximo 
50%; esmagamento – máximo 30%; índice de forma 
– 3; material pulverulento – máximo 1%; torrões de 
argila – máximo 3%; fragmentos macios e friáveis – 
máximo 3% e análise petrográfica. Outros ensaios e 
especificações são compressão uniaxial, impacto tre-
ton, alteração, absorção, porosidade, massa especí-
fica e sanidade com sulfato de sódio ou magnésio.

Durante as etapas de campo foram identificadas 
12 afloramentosde extração de brita (CP-30, FL-51, 
FL-79, PF-06, PF-66, PF-67, PF-89, PF-120, PF-19, PF-
238, PF-276 e PF-291), porém todas se encontram 
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inativas. As ocorrências de brita estão distribuídas 
em várias regiões da área associadas a unidades 
Paleoproterozoicas (Complexos Salgadinho – Fotos 
7.4 e 7.5 e Floresta e Ortognaisse Vertentes), cons-
tituídas por ortognaisses, por vezes migmatíticos e 
augen gnaisses migmatitos, de composições variadas 
(granítica, granodiorítica, diorítica, tonalítica e mon-
zodioríticos) e unidades Neoproterozoicas (Suítes 
Intrusivas Itaporanga – Foto 7.6 e Serrote dos Macacos 
e Ultramáfica Vicência- Foto 7.7), cujas litologias ex-
plotadas são variadas, tais como, rochas ultramáfica 
(harzburgitos, anfibolitos com intercalações de orto-
piroxenitos), granitos a duas micas, granitos, quart-
zo monzodioritos a monzogranitos e granodioritos. 
Próximo à região metropolitana do Recife, principal 
pólo consumidor destaca-se duas minerações: uma 
pertinente ao Grupo Queiroz Galvão, situada no mu-
nícipio de Jaboatão dos Guararapes, e outra, no mu-
nícipio de Moreno as margens da BR-232.

Foto 7.4 – Frente de lavra abandonada de exploração 
de brita e paralelepípedo na sangria da barragem de 

Carpina. Açude das Marrecas. Ortognaisses do Complexo 
Salgadinho. Afloramento PF-120.

Foto 7.5 – Frente de lavra abandonada em ortognaisses 
do Complexo Salgadinho, a nordeste da cidade de Glória 

do Goitá, margens da PE-50. Afloramento FL-51.

Foto 7.6 – Frente de lavra abandonada em rochas da Suíte 
Intrusiva Itaporanga, a norte da cidade de Camocim de 

São Félix (PE), nas margens da PE-103. Afloramento FL-79

Foto 7.7 – Frente de lavra abandonada em rochas da 
Suíte Intrusiva Ultramáfica Vicência, a NNE da cidade de 

Limoeiro. Afloramento PF-06.

7.2.4. Mármore

As rochas carbonáticas (calcário, dolomito, már-
mores, etc.) são constituídas essencialmente por  

calcita, dolomita e aragonita, onde a calcita e a do-
lomita são os constituintes principais, e a aragonita 
ocorre apenas em sedimentos carbonatados recen-
tes, junto com a calcita e a dolomita subordinada. 

Nas rochas carbonáticas calcita e a dolomita 
ocorrem em diferentes proporções existindo, entre 
os termos extremos, os termos intermediários, que 
são o calcário magnesiano e o calcário dolomítico, 
respectivamente. Nestas rochas é comum ocorrer 
impurezas, como o quartzo, as micas e materiais ar-
gilosos (argilominerais) nos calcários sedimentares, 
e quartzo, micas, grafite, actinolita/tremolita, epi-
doto e diopsídio nos calcários metamórficos.

A rocha carbonática é uma matéria-prima mine-
ral de grande utilização na indústria, possuindo um 
importante significado econômico e com um leque 
de aplicação muito amplo (matéria-primana manufa-
tura de cimento Portland, fabricação de cal, fundente 
em siderúrgicas, corretivos de solos, complemento 
de ração animal,nas indústrias de cerâmica, vidro, 
plástico, farmacêutica,e de tintas e vernizes).

O emprego do mármore na indústria é depen-
dente de suas propriedades químicas e físicas. As 
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especificações são feitas de acordo com o mercado 
consumidor e variam em função do setor industrial 
no qual este será aplicado. Segundo Correia et al. 
(2005) não existe uma padronização internacional 
para especificações do uso de rochas carbonáticas 
(calcários e mármores). Estas são feitas pelo pró-
prio mercado consumidor em função do uso a ser 
destinado. Algumas indústrias apresentam também 
especificações físicas tais como índice de alvura e 
granulometria (SAMPAIO; ALMEIDA, 2005), como é o 
caso das indústrias de tinta e papel. 

A aplicabilidade e o preço desses materiais irão 
variar em função do seu conteúdo de CaO, MgO, im-
purezas (NaO, K2O, P2O5, Al2O3, Fe2O3 e SiO2), perda 
ao fogo (PF) e em alguns caso de características físi-
cas como índice de alvura e granulometria. 

Neste projeto foram registrados 14 afloramen-
tos como corrência de mármore, todos associados a 
lentes/intercalações de mármores, distribuídos nos 
metassedimentos do Complexo Surubim-Caroalina. 

De acordo com Neves et al. (2017), no muni-
cipio de Vertente do Lério ocorre a maior lente de 
mármore da Folha Surubim, com área aflorante de 
aproximadamente 22,5 km2. Esta lente é explotada 
em duas pedreiras. A primeira recebe o nome de pe-
dreira Vertente do Lério e a segunda, localizada pró-
xima a Santa Cecília é denominada pedreira de José 
de Moura. De acordo com os autores, no Anuário 
Mineral Brasileiro (1997) as reservas medidas na re-
gião de Vertente do Lério eram da ordem de 176.786 
toneladas. Nesta região ocorre a produção de már-
more moído para utilização como carga para as in-
dústrias de argamassa e tintas, corretivo de solo e na 
forma de cal (FRANCO; SOUZA JUNIOR, 2000).

Outra grande lente ocorre há cerca de 10 km a 
noroeste do município de Bezerros. Nesse local a ex-
ploração tem sido feita através de garimpagem.

Neste projeto, observou-se que o mármore ocor-
rem duas regiões principais, distribuindo-se na região 
central,entre as cidades de Gravatá e Cumaru,e a no-
roeste da área, entre Vertente do Lério e Santa Cecília. 
Nestes locais as lentes desenham em mapa estruturas 
dobradas descrevendo sinforme e antiforme, respec-
tivamente. As lentes estão normalmente intercaladas 
em(silimanita) granada-muscovita-biotita xisto, de cor 
cinza, que apresenta textura lepidogranoblástica de 
granulação média. Na região entre Gravatá e Cumaru, 
por vezes, observa-se a intercalação de metamargas 
e a presença de bolsões ou intrusões de rochas meta-
máficas na camada de mármore (Fotos 7.8). 

No campo, em geral, esses litotipos afloram 
em exposições em cavas de extração ou rasteiro. 
Apresentam-se pouco intemperizado, são leucocrá-
ticos de cor cinza a cinza claro a esbranquiçado, apre-
sentam textura granoblástica e granulação variando 

de microcristalina (sacaroidal) a grossa. São cons-
tituídos essencialmente por carbonato e apresen-
tamquantidades traços de granada e flogopita. O 
mármore ora apresenta bandamento metamórfico 
bem desenvolvido, o qual é definido pelas interca-
lações de níveis carbonáticos de coloração esbran-
quiçada e delgados níveis escuros (Foto 7.9) ora 
apresenta-se homogêneo sem estrutura (Foto 7.10). 

Foto 7.8 - Visão geral da lente de mármore da pedreira 
Bandeira mostrando a intrusão de corpo de rocha 
metamáficaencaixada no mármore. Lente entre as 
cidades de Gravatá e Cumaru. Afloramento FL-134.

Foto 7.9 - Mármore com bandamento metamórfico 
próximo à cidade de Santa Cecília. Lente entre as cidades 

de Vertente do Lério e Santa Cecília. Pedreira Zé do 
Moura. Afloramento CP- 77A.

Foto 7.10 - Mármore com textura granoblástica fina 
na lente entre as cidades de Gravatá e Cumaru, em 

Pernambuco. Afloramento FL-135.
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Estas duas regiões inseridas na área do projeto já 
foram objeto de estudo por Barreto (2008) e, de acor-
do com o autor as lentes de mármore que ocorrem en-
tre Vertente do Lério e Santa Cecília são consideradas 
uma das principais minas de produção de calcário do 
Estado de Pernambuco (principalmente para consumo 
interno), cujas pedreiras estão em plena atividade mi-
neradora e cuja explotação é voltada principalmente 
para a indústria da construção civil e agro-indústria 
(corretivo de solo). Na região concentram-se uma 
série de pedreiras com conhecimento geológico e 
tecnológico insuficiente para impulsionar a produ-
ção de forma economicamente viável e autossusten-
tável, e que aliado as frentes de lavras desativadas 
restringem a número de áreas explotadas atualmen-
te (BARRETO, 2008). Nesta área distinguem-se duas 
pedreiras: Vertente do Lério (na cidade homônima) 
e Zé do Moura (próximo a cidade de Santa Cecília). 
Nestas áreas os mármores são dolomíticos e calcíticos 
dolomíticos e ocorrem em alternância com gnaisses e 
micaxistos com intercalações de quartzitos e núcleos 
gnáissicos-migmatíticos. Na pedreira de Vertente do 
Lério o mármore ocorre associado com rochas calcis-
silicáticas e possuem impurezas (grafita e flogopita) e 
intercalações de níveis (~1m) silicáticos. Apresenta cor 
cinza claro a branco, textura granoblástica de granula-
ção fina, média a grossa e apresenta-se bastante puro, 
consistindo predominantemente em mármore dolo-
mítico, podendo ocorrer o tipo calcítico-dolomítico, e 
nas bordas da lente ou próxima às rochas encaixan-
tes modifica a mineralogia tornando-se mais rica em 
minerais calcissilicáticos (hornblenda, tremolita, acti-
nolita e subordinados epidotos). É constituído essen-
cialmente por dolomita,calcita, ± tremolita, diopsídio, 
grafita, quartzo, anfibólio, plagioclásio, mica branca, 
flogopita, clorita, epidoto, zircão minerais opacos (pi-
rita) ± titanita, ± apatita, ± talco, e hidróxido de fer-
ro como minerais acessórios. De acordo com Silva et 
al. (2005) nos contatos destes litotipos com os xistos, 
ocorrem cristais de fibrolita. Na maioria das vezes as 
amostras apresentam orientações pouco visíveis ou 
bandamento composicional (Fotos 7.11 e 7.12).

Na região entre as cidades de Gravatá e Cumaru 
(Foto 7.13) os mármores, de acordo com Barreto 
(2008), são explotados de forma semi-mecanizada 
e estão representados por calcita mármore de cor 
cinza claro a branco, por vezes, com grafita e flogo-
pita. Possuem textura granoblástica fina, média a 
grossa. Constituem-se por calcita, dolomita, ± an-
fibólio (tremolita), muscovita, flogopita, ± clorita, ± 
talco, diopsídio, feldspatos,quartzo,granada, biotita, 
± escapolita, ± titanita, ± serpentina,grafita, minerais 
opacos (sulfetos)e hidróxido de ferro. A estrutura va-
ria de levemente orientada a bandada. 

A assembleia mineral sugere que os litotipos fo-
ram submetidos a metamorfismo na fácies anfibolito 

Foto 7.11 - Mármore com bandamento metamórfico. 
Lente entre as cidades de Vertente do Lério e Santa 

Cecília. Afloramento FL-22.

Foto 7.12 - Mármore com bandamento metamórfico 
próximo a cidade de Santa Cecília. Lente entre as cidades 
de Vertente do Lério e Santa Cecília. Afloramento FL-22.

Foto 7.13 - Visão geral dalente de mármore da pedreira 
Bandeira. Lente entre as cidades de Gravatá e Cumaru, 

em Pernambuco. Afloramento FL-135.

médio e, posteriormente, a retrometamorfismo, e 
localmente, submetidas a metassomatismo tardio e 
incipiente (serpentina e escapolita) e metamorfismo 
com fluidos enriquecidos em potássio (flogopita).

Neste projeto, observou-se que o mármore 
também ocorre na região centro-noroeste da área, 
à noroeste da cidade de Umbuzeiro, próximo a zona 
de cisalhamento Coxixola. Neste local compreende 
uma lente alongada na direção NE-SW intercalada 
em (silimanita) granada-muscovita-biotita xisto do 
Complexo Surubim-Caroalina (Fotos 7.14 e 7.15). 
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No campo, em geral, esses litotipos afloram em 
exposições em corte de estrada. Apresentam-se 
moderadamente intemperizados, são leucocráticos 
de cor cinza esverdeado. Compreendem mármores 
impuros, apresentam textura granoblástica e granu-
lação variando de fina a média e grossa (Foto 7.14). 
São constituídos essencialmente por carbonato e 
apresentam quantidades traços de granada (por ve-
zes como porfiroblastos de 1 cm a 2 cm - Foto 7.15), 
biotita  e flogopita. O mármore ora apresenta ban-
damento composicional com níveis de siliciclastos, 
ora apresenta-se foliado e, por vezes, exibem dobras 
redobradas descontínuas (Foto 7.16). Estes litotipos 
por vezes ocorrem com intercalações de rochas me-
tapelíticas ou de rochas calcissilicáticas.

7.2.5. Material de Empréstimo 

A demanda por material de empréstimo ocorre 
por este ser um material essencial na preparação da 

Foto 7.14 - Mármore com textura granoblástica média a 
grossa, exibindo foliação. Lente a Noroeste da cidade de 

Umbuzeiro. Afloramento FL-09.

Foto 7.15- Mármore com textura granoblástica média 
a grossa, exibindo porfiroblastos de granada. Lente à 
noroeste da cidade de Umbuzeiro. Afloramento FL-08

Foto 7.16 - Mármore com textura granoblástica média a 
grossa, exibindo dobramento. Lente a noroeste da cidade 

de Umbuzeiro. Afloramento FL-09.

base de obras de pavimentação de ruas e de rodo-
vias pavimentadas, em aterros para recobrimento de 
estradas não pavimentadas, em aterros de mangues, 
em pátios de obras diversas, dentre outros usos, to-
dos exigindo grandes volumes de material. 

O depósito de material de empréstimo na área do 
projeto foi identificado como do tipo intempérico-re-
sidual. A lavra deste tipo de material de empréstimo, 
em geral, compreende uma operação conjunta que 
corresponde ao desmonte e carregamento do mate-
rial in natura, com pás carregadeiras, e o transporte 
do produto em caminhões-caçambas até as obras. 
Em algumas lavras, o desmonte e transporte são re-
alizados de forma artesanal. A extração do material 
de empréstimo se caracteriza também pela clandesti-
nidade da atividade que se desenvolve de forma irre-
gular, depredatória, sem nenhum planejamento, sem 
responsáveis técnicos, estimulando a informalidade. 
Em geral, a execução é de responsabilidade de pes-
soas físicas, as quais, na maioria, são proprietários do 
solo. As frentes de lavras abandonadas formam tam-
bém inúmeras cicatrizes no relevo, sem recuperação 
do terreno. Em geral, as frentes são reativadas, quan-
do a demanda aumenta em função de obras governa-
mentais (Apud ASSUNÇÃO et al., 2012).

Foram reconhecidos dois afloramentos, que 
ocorrem distribuídos na porção centro-leste 
da área, próximo as cidades de Chã de Alegria e 
Paudalho. Correspondemaos solos desenvolvidos 
no intemperismo, resultantes das alterações in-
situ de rochas paleoproterozoicas do Complexo 
Salgadinho (Foto 7.17) e neoproterozoicas do 
Complexo Surubim-Caroalina (Foto 7.18).

7.2.6. Pedras para Pavimentação (pedras de 
talhe, meio fio e calçada)

A pedra de talhe, de acordo com Assunção 
et al. (2012),  refere-se a rocha que é submetida a 
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Foto 7.17 – (a) Lavra abandonada/paralisada de material de empréstimo em solos intempérico-residual sobre litotipos 
do Complexo Salgadinho. Afloramento CP-59.

Foto 7.18 – (a) Lavra abandonada/paralisadade material de empréstimo em solosintempérico-residual sobre litotipos 
do Complexo Surubim-Caroalina e (b) detalhe da rocha intemperizada destacando-se uma matriz areno-argilosa e 

prorfiroblastos de granada intensamente alterados. Afloramento FL-48.

acabamento simples, normalmente recortada e di-
mensionada de forma manual, embora a operação 
possa ser também mecanizada, para aplicação como 
meio-fio, paralelepípedo, mourões e, mesmo, reves-
timento. O principal campo de aplicação da pedra de 
talhe é para calçamento de ruas, avenidas e praças 
públicas e revestimentos verticais. Nessa categoria, 
estão inclusas as chamadas, na região, pedra rachão 
(mais bem acabada) e a pedra rachinha. 

A produção de pedras de talhe na área do pro-
jeto foi registrada em cinco locais (CP-118, CP-233, 
FL-66, FL-107 e PF-01), constituindo minas ativas 
de ocorrências destes jazimentos. Estas se distri-
buem do seguinte modo: duas ocorrem na porção 
sudoeste da área, a nordeste e sudeste da cidade 
de Agrestina, associadas a litotipos neoprotero-
zoicos do Complexo Belém do São Francisco; uma 
ocorre na região centro-oeste da área, a norte do 
município de Vertentes, inseridos nos ortognais-
ses paleoproterozoicos do Ortognaisse Vertentes; 
outra na porção centro-oeste da área, situada a 
NW do município de Encruzilhada de São João, as-
sociada aos litotipos da Suíte Intrusiva Serrote dos 
Macacos (Neoproterozoico); e uma na porção cen-
tral, a noroeste do município de Encruzilhada as-
sociada a granitoides/sienitoides da Suíte Intrusiva 
Terra Nova/Pluton Bom Jardim. 

Na área a lavra é realizada a céu aberto e a pro-
dução ocorre, em geral, em pedreiras de pequeno 
porte cuja extração é realizada em cavas, maciços e 
lajedos, de modo artesanal/manual, tanto para a ex-
tração quanto para a confecção das placas e blocos 
de paralelos (Fotos 7.19). As placas rochosas para pa-
vimentação (pedra de talhe) são extraídas dos cortes 
de morrotes e do piso de pedreiras, pelo método de 
desplacamento horizontal, originando blocos de pe-
dras estreitas e compridas, com largura e espessura 
centimétricas. Em seguida, esses blocos são quebra-
dos manualmente (Foto 7.20A e 7.20B).

Foto 7.19 -Frente de lavra de gnaisses monzograníticos 
a monzodioríticos, granodioríticos a dioríticos, com 

estrutura bandada ,para a produção de pedra de talhe. 
Ortognaisse Vertentes. Afloramento FL-66.
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Foto 7.20 – (a) Exposição da produção da lavra de pedra de talhe. Ortognaisse Vertentes. Afloramento FL-66; (b)Área 
de lavra e exposição da produção de pedra de talhe.detalhe em ortognaisse granítico bandado do Complexo Belém do 

São Francisco. Afloramento CP-118.

Foto 7.21- Visão geral da pedreira BRICAL  Ltda. Área 
de extração de paralelo. Suíte Intrusiva Serrote dos 

Macacos. Afloramento FL-107.

A explotação de paralelos (pedras de meio fio e 
calçada) foi observada no afloramento FL-107 (Foto 
7.21), na área da mina da BRICAL – Britas Caruaru 
Ltda., onde é feita a extração de paralelo que aflo-
ra em cava e lajedos. Compreende  um   granitóide   
leucocrático   de   cor   cinza   claro, com textura 

Foto 7.22 - Aspecto textural do granitoide a duas micas 
com textura inequigranular porfirítica com fenocristais 
de álcali-feldspato algo orientado presente na pedreira 

BRICAL Ltda Suíte Intrusiva Serrote dos Macacos. 
Afloramento FL-107.

Inequigranular porfirítica, com fenocristais de álcali-
-feldspato (< 0,5 cm) estirados em uma matriz equi-
granular fina a média composta por plagioclásio, 
quartzo, biotita e muscovita (Foto 7.22). Na área da 
mina Minérios de Bom Jardim S.A., no afloramento 
PF-01 (Foto 7.23), a lavra é realizada a céu aberto em 
pedreira de pequeno porte e a extração é realizada 
em pequeno maciço de modo artesanal/manual. São 

confeccionados paralelos (?) e britas de rocha sieni-
toide, leucocrática, de cor cinza claro, com textura 
inequigranular porfirítica, com fenocristais de álcali-
-feldspato distribuídos em matriz equigranular mé-
dia, isotrópica a levemente orientada (Foto 7.24). 

7.3.JAZIMENTOS METÁLICOS 

7.3.1. Níquel 

O depósito de Ni, denominado de depósito de 
Limoeiro, está localizado no município de Limoeiro, 
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Foto 7.23 - visão geral da pedreira de sienitoide na área 
da empresa Minérios de Bom Jardim S.A., exibindo a área 
de extração de paralelo/brita. Suíte Intrusiva Terra Nova 

– Pluton Bom Jardim. Afloramento PF-01.

Foto 7.24 - Aspecto textural do sienitoide inequigranular 
porfirítico, com fenocristais de álcali-feldspato 

distribuídos em matriz equigranular média, isotrópica 
a levemente orientada na área da empresa Minérios de 

Bom Jardim S.A. - Suíte Intrusiva Terra Nova – Pluton 
Bom Jardim. Afloramento PF-01.

inserido no Terreno Rio Capibaribe do Domínio/
Subprovíncia da Zona Transversal da Província 
Borborema, um cinturão móvel de alto grau do ciclo 
orogênico Brasiliano (650-500 Ma). Este depósito con-
tém mineralização de sulfeto de Ni-Cu (PGE) e foi des-
coberto pela Votorantim Metais Ltda. em 2009, sendo 
este o primeiro depósito de sulfeto de níquel encon-
trado na Província Borborema, um cinturão móvel de 
alto grau metamórfico que até então era considerado 
como estéril para este tipo de mineralização.

Este depósito foi estudado pela Votorantim 
Metais Ltda e os resultados foram apresentados 
por Mota e Silva et al. (2013), que o caracterizaram 
através de extensivos trabalhos de exploração, com 
a realização de pesquisas de campo, petrográfica, 
geofísica, geoquímica de solo e por 27.500 m  de 

perfuração, como um depósito hospedado em um 
complexo ultramáfico com zonação concêntrica, re-
presentado por uma intrusão alongada com forma 
de tubo (conolito), sub-horizontal, constituído por 
harzburgito-ortopiroxenito. Está parcialmente de-
formado e metamorfisado, afetado pelas falhas de 
regime frágil dentro do gnaisse xistoso de alto grau 
(Complexo Surubim-Caroalina). A idade absoluta da 
intrusão ultramafica (Suíte Intrusiva de Vicência), 
ainda não foi determinada. Apesar do metamorfis-
mo de alto grau e a deformação tectônica, a estru-
tura magmática primária da intrusão que hospeda o 
depósito Limoeiro é muito bem preservada. 

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) as ro-
chas ultramáficas afloram principalmente como cor-
pos alongados, em forma de conduto semelhante a 
um tubo, com 250 m de espessura por 150 m a 800 
m de largura e 4 km de comprimento, concordantes 
a discordantes dos paragnaisses encaixantes. O con-
duto consiste em duas sequências distintas de ro-
chas ultramáficas, denominadas superior e inferior, 
cada uma consistindo de um núcleo de harzburgito 
envolto por ortopiroxenito, com uma forma irregu-
lar e escudo exterior descontínua de anfibolito.Estas 
duas sequencias tem estrutura, litologia, mineral 
cumulus e texturas similares, e conteúdo de enxofre 
(S) diferentes, sendo mais elevada na sequencia su-
perior. O sistema magmático do depósito Limoeiro 
é interpretado como resultado da entrada de dois 
grandes pulsos de magma com composição similar, 
mas a saturação em sulfureto e segregação é restrita 
ao segundo pulso do magma (sequência superior). 

Deste complexo  ultramáfico a porção leste do cor-
po, a mais rasa, aflora restritamente e, o corpo se mos-
tra com maior profundidade para o oeste da intrusão. 
Para efeitos da campanha de exploração, os geólogos 
da empresa separaram a área em alvos do mais raso 
para o mais profundo e chamaram estas áreas, de les-
te para oeste, de alvos Bofe, Piçarra, Retiro e Parnazo, 
(Figuras 3.6). De acordo com Mota e Silva et al. (2013) 
há ainda para oeste os alvos Lagoa Comprida, Pirauá 
e Passassunga, os quais provavelmente eram conecta-
dos antes do desmembramento estrutural, formando 
um conólito único de 16 km de comprimento.

As rochas ultramáficas consistem em harzbur-
gitos e ortopiroxenitos, com cumulatos de olivina 
e ortopiroxênio de granulação grossa, com relictos 
parcialmente recristalizados e com paragênese meta-
morfica de ortopiroxênio, olivina, hornblenda, antofi-
lita clorita, flogopita e espinélio, e deformados, com 
extinção ondulatória, e parcialmente substituídos/
circundados por agregados poligonais de granulação 
fina a média. A olivina, por vezes, ocorre inclusa em 
grandes cristais do ortopiroxênio, exibindo bordos 
corroídos, sugerindo reação com o magma, e a cro-
mita ocorre ora como mineral acessório cumulus ora 
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como inclusão na olivina ou ortopiroxênio. Apresenta 
texturas de deformação e de recristalização meta-
mórfica, principalmente nas bordas da intrusão ou ao 
longo de discretas zonas de cisalhamento. As rochas 
ultramáficas também se apresentam afetadas por 
uma alteração de baixa temperatura e tardia, repre-
sentada por vênulas e alteração pervasiva para anti-
gorita, talco, clorita, calcita e magnetita.  

Este complexo descrito por Mota e Silva et al. 
(2013) apresenta uma estrutura com zonação con-
cêntrica cujo conduto consiste em um fino bordo 
de anfibolito, e segundo Mota e Silva et al. (2013) 
interpretada ser um produto de metamorfismo da 
intrusão do sill percussor (comparável ao metamor-
fismo de uma margem resfriada ou zona marginal 
brechada), no qual os minerais metamóficos pre-
dominam, representado por hornblenda, antofilita 
e flogopita, seguido abruptamente por domínios 
com texturas e minerais ígneos predominantes. 
Neste complexo o anfibolito apresenta textura 
granoblástica com contato poligonal equigranular 
médio e restrito às zonas de cisalhamento,estes 
se apresentam nematoblásticos, com anfibólios 
orientados e com diferentes filossilicatos. 

A porção mineralizada consiste de espessura até 
150 m e comprimento de até 1 km com massas de ro-
chas contendo sulfetos amplamente disseminados e 
concordantes com a estrutura do conolito. Camadas 
finas de minério maciço podem ocorrer nas porções 
inferiores de alguns dos corpos de minério, e repre-
sentam cerca de 3% do volume total do depósito 
Limoeiro. De acordo com Mota e Silva et al. (2013) o 
depósito de Limoeiro é um depósito de sulfeto mag-
mático de baixo grau (35 Mt a 0,25% Ni, 0,27% Cu, 
0,40 ppm Pd, 0,16ppm Pt; (Votorantim Metais, 2013).

7.3.1.1. Contexto Geotectônico

O depósito de Ni encontra-se hospedado por 
rochas ultramáficas as quais estão encaixadas por 
paragnaisses criogenianos do Complexo Surubim-
Caroalina inseridas no Terreno Rio Capibaribe. As 
rochas ultramáficas estão intrudidas em uma se-
quência paragnaisses com sulfeto e, próximo ao 
depósito, as rochas consistem de xistos e gnaisses 
quartzo-feldspáticos, com poucos anfibolitos (hor-
nblenda, plagioclásio, ± granada) e rochas calcis-
silicáticas (anfibólio, calcita, dolomita, epidoto e 
quartzo) com sulfeto, sendo os litotipos mais co-
muns álcali-feldspato-sillimanita-quartzo-biotita 
xisto e biotita-granada quartzo-álcali-feldspato 
gnaisse com sulfeto (pirita e pirrotita), com textu-
ras lepidoblástica a granoblástica, de granulação 
média, por vezes migmatizado, com pods de fusão 
de composição granítica dentro dos gnaisses. 

Este é um ambiente geológico formado por 
maciços de ortognaisses tonalíticos–granodioríti-
cos, local onde não se esperava ocorrer esse tipo 
de mineralização. Daí então uma pergunta ficou de 
ser respondida: como se deu a intrusão dessas ro-
chas ultramáficas, uma vez que são de origem man-
télica. A resposta parece se encontrar no modelo 
dominó proposto por Jardim de Sá (1994), onde os 
blocos limitados pelas zonas de cisalhamentos Patos 
e Pernambuco, sofreriam rotação horária criando 
espaços para alojamentos de magmas (Figura 7.1). 
Nesse sentido se explicaria a linha sienitoide entre os 
blocos ou terrenos Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú, a 
linha sienitoide Moderna entre os blocos ou terrenos 
Alto Moxotó e o Rio Capibaribe. O surgimento des-
ses magmas mantélicos estaria também relacionado 
a um componente transtracional que alcançaria o 
manto. Nesse raciocínio podemos atribuir o surgi-
mento das rochas ultramáficas de Limoeiro-PE.

7.3.1.2. Idade da Suite Ultramáfica de Vicência

A área da mineralização ou de ocorrência das 
anomalias magnéticas estão situadas em um cor-
redor de cisalhamento transtracional conforme 
indicado pelas setas na Figura 7.2. Ao longo desse 
corredor foram instaladas pequenas bacias onde 
se depositou os sedimentos do Complexo Surubim-
Caroalina, além do sienito de natureza mantélica – 
Pluton Bom Jardim. Esta tectônica é muito sugestiva 
no que diz respeito a explicar a origem dos corpos 
ultramáficos, como também sua idade, uma vez que 
a ele associado estão as unidades geológicas cita-
das. O Complexo Surubim-Caroalina já foi reportado 
algumas vezes com idade comprovada de 640 Ma. E 
sua relação com a ultramáfica é a de que essas ro-
chas são intrusivas no Complexo Surubim-Caroalina 
conforme se observou nos testemunhos de sonda-
gens cedidos para descrição pela Votorantim Metais. 
Desta forma sua idade mínima não poderia ser 
maior que 640 Ma. Por outro lado sua idade máxima 
também não poderia ser maior que 590 Ma., pelo 
fato de que esta é a idade do Pluton Bom Jardim que 
contém enclaves da Ultramáfica Vicência. Portanto, 
neste trabalho a idade dessas ultramáficas ficou po-
sicionada entre o criogeniano e o ediacarano.

7.3.1.3. A Mineralização

A mineralização de sulfeto de Ni-Cu (PGE) do de-
pósito de Limoeiro, de acordo com Mota e Silva et al. 
(2013), está associada principalmente com a sequen-
cia superior de rochas ultramáficas, onde a estrutu-
ra magmática completa é preservada (alvos Parnazo 
e Retiro), os corpos mineralizados se assemelham na 
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Figura 7.1 - Deformação transcorrente brasiliana na Zona Transversal com modelo “dominó” para explicar os 
espaços abertos entre blocos com movimento horário, relacionado ainda a um componente transtracional.

Adaptado de Jardim de Sá (1994).

Figura 7.2 - Esboço geológico do corredor transtracional, onde afloram o Complexo Surubim-Caroalina, encaixando as 
ultramáficas e om Plúton Bom Jardim de afinidade mantélica.

forma à parte superior da estrutura do conólito. Os al-
vos Bofe e Piçarra, devido a erosão e perturbação tec-
tônica, respectivamente, mostram geometrias mais 
complexas, mas também são caracterizadas por uma 
forma alongada semelhante a um tubo (figura 7.3). 

O depósito de Limoeiro de acordo com Mota e 
Silva et al. (2013)  foi formado pelo posicionamento 
e cristalização fracionada de um sistema multi-pul-
so de magma ultramáfico que fluiu através de um 
sistema aberto de conduto de magma.

No depósito o volume da mineralização no 
corpo mineralizado consiste em uma espessa (até 
150 m) e alongada (até 1km) massa de sulfetos 
disseminados, grosseiramente concordante com a 
estrutura conolítica. No depósito, segundo os re-
feridos autores, a composição modal dos sulfetos 
é homogênea e se constitui de cristais de pirrotita, 

calcopirita e pentlandita. Neste depósito ocorrem 
três tipos diferentes de minério: disseminado, ma-
ciço e stringers tectonicamente remobilizados. O 
minério disseminado é o predominante, represen-
tando 97% do depósito de Limoeiro e ocorre ora 
como sulfeto disseminado, formando agregados 
intersticiais, e/ou como bolhas/blebs de sulfetos, 
inclusos em cristais de ortopiroxênio ou olivina no 
ortopiroxenito ou harzburgito. Quando maiores, os 
blebs constituem agregados de pirrotita, calcopirita 
e pentlandita e podem estar parcialmente remobi-
lizados ao longo de clivagens ou fraturas nos silica-
tos hospedeiros. No caso do minério disseminado, 
a quantidade de sulfeto (em volume percentual) no 
depósito aumenta em direção à porção leste da in-
trusão (aumenta o percentual progressivamente em 
direção ao leste, do alvo Parnazo para Retiro e para 
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Figura 7.3 - Modelo tridimensional esquemático do conduto conolítico da intrusão ultramáfica. 
(Fonte: MOTA E SILVA et al., 2013).

o Piçarra). O minério maciço, identificado pelos re-
feridos autores nos alvos Retiro e Piçarra, represen-
ta 3% do depósito e contém mais de 60% de sulfeto 
em uma camada fina ( <1m), mas contínua na zona 
basal do corpo mineralizado no alvo Retiro e múlti-
pla e descontínua no alvo Piçarra. A ocorrência de 
sulfeto maciço ocorre associada com o aumento do 
sulfeto disseminado e este começa a aparecer na 
parte leste do alvo Retiro e torna-se mais abundan-
te no alvo Piçarra. No minério maciço a pirrotita for-
ma cristais individuais com finas chamas (flames) de 
pentlandita e ribbons de pentlandita e calcopirita. 
Nas porções perturbadas, tectonicamente, ocorre o 
minério tipo stringers tectonicamente remobilizado 
que são caracterizados por mostrar contatos brus-
cos e discordantes na hospedeira de harzburgito e 
ortopiroxenito ou por foliação tectônica pervasiva 
concordante com rocha ultramáfica foliada forte-
mente transformada.  O minério remobilizado é rico 
em pirrotita, não magnética (trilita), e possui maior 
quantidade de pentlandita de que calcopirita. 

Nas encaixantes, dentro do paragnaisse e no 
contato da intrusão ultramáfica com o paragnaisse, 
ocorrem remobilizados de sulfeto estéreis, compos-
tos por pirrotita, pirita e rara calcopirita, de granula-
ção fina e alongados paralelos à foliação regional ou 
a discretas zonas de cisalhamento.

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) além 
do depósito de Limoeiro foram encontradas na área 
mais seis intrusões paralelas de conolitos de rochas 
máficas variando de 1,5 a 17 km  que somadas se es-
tendem por 46 km. De acordo com o autor há outro 
grupo de intrusões interpretadas pelos altos magné-
ticos e que se estendem por 108 km de comprimen-
to. Estas intrusões ainda não foram confirmadas, mas 
podem indicar até 154 km de condutos potenciais de 
magmas, relacionados ao magmatismo máfico de 
Limoeiro, ocorrendo de modo descontínuo, similar 
ao que ocorre no alinhamento Kabanga-Musongati, 
na Tanzânia e Burundi, em um alinhamento de uma 

centena de km. De acordo com Mota e Silva et al. 
(2013) próximo ao depósito de Limoeiro, no núcleo 
do enxame de condutos, caracterizadas por zonas de 
baixo strain, as intrusões tem orientação aproxima-
damente E-W (N86), em direção a região periférica 
do enxame de condutos, onde as intrusões estão 
mais próximas às zonas miloníticas de alto strain 
(na parte SW), as intrusões mostram uma orienta-
ção preferencial de N55, paralelo ao arcabouço es-
trutural Brasiliano-Pan-Africano, cuja foliação nas 
encaixantes orto e paraderivadas  tem uma foliação 
milonítica  de 138 Az/75. O referido autor interpreta 
esta área como um contexto de bloco estrutural em 
forma de losângulo com dezenas de km cuja parte in-
terior é caracterizada por zonas de baixo strain, que 
coincide com o núcleo do enxame de condutos. 

De acordo com Mota e Silva et al. (2013) o mag-
ma parental que formou toda a sequencia da intru-
são de limoeiro apresenta assinatura geoquímica 
de magma gerado a partir da fusão parcial de man-
to-fonte similar a um E-MORB, cuja profundidade 
de geração da fusão parcial foi rasa (<90km), dentro 
da zona do peridotito com espinélio, e o qual sofreu 
interação magma-crosta e contaminação intensa 
durante sua ascensão através da crosta. 

7.4.OUTROS INSUMOS MINERAIS

Outros insumos minerais que ocorrem na área 
pertencem a classe dos jazimentos não metálicos e 
os metálicos. Dentre os jazimentos não metálicos, 
tem-se aqueles para uso na construção civil, compre-
endendo as rochas ornamentais e o quartzo. Dentre 
os metálicos, tem-se afloramentos com indícios da 
presença de cobre, Fe-Ti-V e de Ferro. 

Nesse projeto estes locais foram considerados 
locais potenciais para a ocorrência de mineraliza-
ções, sendo apenas registrados alguns afloramentos 
que sugerem potencialidade.
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7.4.1. Jazimentos Não Metálicos 

7.4.1.1.  Rocha Ornamental

Entende-se que as rochas ornamentais são tipos 
litológicos que permitem sua extração em blocos ou 
placas, os quais posteriormente serão beneficiados. 
Para o seu uso como rocha ornamental são neces-
sárias observações quanto ao aspecto estético e de 
suas características físicas/tecnológicas, as quais 
permitirão definir a sua melhor forma de aplicação. 
As rochas ornamentais são aplicadas principalmente 
como revestimentos Horizontais (pisos convencio-
nais-ou flutuantes internos e externos) e Verticais 
(paredes internas, fachadas convencionais, fachadas 
aeradas/ventiladas), confecção de tampos e balcões 
e revestimentos funerários (ABIROCHAS, 2009). 

As rochas ornamentais são divididas comercial-
mente em silicáticas (granitos, pegmatitos, xistos, 
serpentinito, Pedra-sabão pedra talco, ardósias), car-
bonáticas (mármores,travertinos, calcários, mármore 
ônix e Alabastro) e silicosas (quartzitos, metaconglome-
rado e quartzo), de acordo com a ABIROCHAS (2018).

Durante as etapas de campo deste projeto fo-
ram identificados cinco afloramentos (CP-111, CP-
120, PF-192, CA-13A e FL-116) com litologias com 
potencialidade para uso como rocha ornamental. 
Compreendem rochas silicáticas que estão inseridas 
nas seguintes unidades litológicas: suítes intrusivas 
Itaporanga e Serrote dos Macacos e no Complexo 
Vertentes. Os locais acima referidos demandam mais 
estudos quanto a caracterização e identificação de 
anisotropias (falhas, fraturas e veios) que prejudicas-
sem a explotação de blocos e há a necessidade de 
cartografia geológica de detalhe para verificar a po-
tencialidade e  delimitar as reservas. 

Nas localidades de Pedra do Navio e Fazenda das 
Pedras, município de Bom Jardim, ocorre uma fácies 
do Complexo Bom Jardim, o álcali-feldspato sieni-
to grosso com megacristais de K-feldspato com até 
3 cm de comprimento. Esta rocha é explotada para 
fins ornamentais pelas empresas Minérios de Bom 
Jardim S/A e Granitos Brasileiros S/A.,recebendo o 
nome fantasia Marrom Imperial. A reserva explorá-
vel é da ordem de 1.217.637 m3 (SOUZA et al., 2008). 
Aproximadamente 60 % da produção são destinadas 
à exportação.

7.4.1.2. Quartzo

A ocorrência de quartzo foi observada na con-
tinuidade leste da zona de cisalhamento Coxixola, a 
norte do município de Vicência (PE). Compreende 
um corte de encosta (Foto 7.25), onde a rocha se 

apresenta pouco intemperizada, porém bastante suja, 
com material argiloso e óxido de ferro. Compreende 
uma zona de fratura preenchida por quartzo leitoso 
em meio a rochas miloníticas, ultramiloníticas e pseu-
dotaquilitos. Os litotipos apresentam-se fraturados.

Foto 7.25 – Exposição em corte de encosta de possível 
veio de quartzo leitoso com fraturas com alteraçãode cor 

bege. Afloramento PF-259.

7.4.2. Jazimentos Metálicos 

7.4.2.1. Cobre

A ocorrência de cobre aqui referida está regis-
trada pelo afloramento PF-07, que ocorre a NNE de 
Limoeiro e oeste de Buenos Aires. Compreende o 
registro da alteração supergênica de rocha (Foto 
7.26), ocorrendo como uma crosta laterítica com 
sulfeto de cobre e malaquita (Foto 7.27), em meio 
a um solo oxidado marrom escuro e argiloso. Esta 
alteração supergência é interpretada como um 
gossan resultante do intemperismo sobre rochas 
sulfetadas em cobre, que ocorrem associadas a 
litotipos da Suíte Intrusiva Ultramáfica Vicência, 
constituída por harzburgitos às vezes serpentiniza-
dos e anfibolitos com estruturas cumuláticas pre-
servadas, com intercalações de ortopiroxenitos.

7.4.2.2. Ferro, Titânio e Vanádio

Na área do projeto foi identificado um aflo-
ramento (CP-147) com ocorrência de cristais bem 
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Foto 7.26 – Aspecto de campo da alteração supergência 
(gossan) com o desenvolvimento de solo marrom escuro 
e argiloso sobre rochas da Suíte Intrusiva Ultramáfica de 

Vicência. Afloramento PF-07.

Foto 7.27 –Detalhe de campo da alteração supergência 
(gossan) e a ocorrência de malaquita. Suíte Intrusiva 

Ultramáfica de Vicência. Afloramento PF-07.

Foto 7.28 - Detalhe de cristais de cristais bem 
desenvolvidos de mineral opaco (ilmeno-magnetita? 

ilmenita?), constituindo minerais do tamanho de 
seixos rolados e amplamente distribuído sobre o solo. 

Afloramento CP-147.

Foto 7.29 - Detalhe de granitoide leucocráticos, de cor 
rosa avermelhado, com textura equigranular média a 
grossa observados na área de ocorrência dos cristais 
de minerais opacos (ilmeno-magnetita? ilmenita?). 

Afloramento CP-147.

desenvolvidos de mineral opaco, constituindo mi-
nerais do tamanho de seixos rolados e amplamente 
distribuído sobre o solo (Foto 7.28). Na área (de 40 m 
x 30 m) afloram blocos de granitoide, pouco intem-
perizados, leucocráticos, de cor rosa avermelhado, 
com textura equigranular média a grossa (Foto 7.29), 
e constituído por álcali-feldspato, quartzo, magne-
tita anfibólio quartzo (?) e plagioclásio. Este litotipo 
apresenta-se pouco orientado. As relações de conta-
to com o granitoide não foi identificado em campo. 

Este granitoide ocorre em uma área mapeada 
como constituída dominantemente por metanorto-
sitos maciços de granulação média a pegmatoide, 
onde os litotipos são hololeucocráticos, possuem 
granulação grossa com cristais de plagioclásio da 
ordem de 2 cm -5 cm, estão localmente extrema-
mente alterados. Os referidos anortositos são des-
critos como constituídos por plagioclásio (andesina) 

e por epidoto, apatita, mica branca rosada, mine-
rais opacos (ilmenita), titanita e zircão, como mi-
nerais acessórios. Estas características associadas 
sugerem que a área é potencial para o estudo de 
minerais de Fe-Ti-V, visto que os mesmos podem 
ser provenientes de lentes de titano-magnetitas ou 
de ilmenita que ainda não foram identificadas na 
região do Complexo Gabro-anortosítico de Passira. 

Estas informações corroboram os trabalhos 
de Barbosa (1990) que se refere aos depósitos de 
Fe-Ti aflorantes, que apresentam uma reserva es-
timada em 227.000t. Os depósitos, de Fe e Ti, se-
gundo o autor, foram detectados pela geofísica 
terrestre e interpretados como corpos magnéticos 
subaflorantes existentes no contexto do Complexo 
Gabro-anortosítico de Passira. De modo que, referi-
do autor, ainda pra toda área cartografada estimou 
uma reserva da ordem de 3 milhões de toneladas 
de minério de ferrotitanato.



138

CPRM - Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras

Figura 7.4 - Mapa do sinal analítico da anomalia do campo magnético total residual indica a presença de anomalia 
magnética associadas a ocorrência de ferro inseridas no Complexo Surubim-Caroalina  

Afloramento PF-263  (indicado).

7.4.2.3. Ferro

A ocorrência de ferro (PF-263) foi identificada na 
porção central da área do projeto, inserida no con-
texto das rochas metassedimentares da associação 
do tipo QPC do Complexo Surubim-Caroalina. 

A partir da análise dos mapas magnetométri-
cos de sinal analítico e redução ao polo residual ob-
serva-se que o local do afloramento está associado 
a uma anomalia magnetométrica (Figura 7.4), de 
aproximadamente 1130 m X 700m disposta como 
uma lente orientada na direção E-W.

A ocorrência de ferro (PF-263) aflora sob a for-
ma de exposições rasteiras, em meio a um solo  de 
cor ocre. Estes litotipos ocorrem intercalados nas se-
quências metassedimentares do Complexo Surubim-
Caroalina. A rocha hospedeira do minério compreende 
um quartzito bandado, moderadamente intemperiza-
do, de cor ocre (no intemperismo), com textura grano-
blástica equigranular de granulação média (Foto 7.30). 
O bandamento metamórfico (Foto 7.31) é bem desen-
volvido, o qual é marcado por bandas de cor cinza a 
preta descontínuas de minerais opacos magnéticos e 
bandas ricas em quartzo, que descrevem, em amostra 
de mão, dobras apertadas (Foto 7.32). 

Na lâmina a rocha tem textura granonemato-
blástica, o bandamento metamórfico é bem desen-
volvido, marcado pela alternância de bandas ricas 
em quartzo e bandas ricas em magnetita, e apresen-
ta-se dobrado (Foto 7.33A e 7.33B).

A assembleia mineral está constituída por 
magnetita como óxido principal, além de quartzo, 
hematita e cummingtonita-grunerita (Foto 7.33C), 
esta última sugerindo que a deformação ocorreu 
em condições metamórficas entre as fácies xisto 
verde superior e anfibolito médio.

7.4.3. Outros bens minerais

Na área do projeto outros bens minerais foram 
identificados, tais como, as pedreiras artesanais que 
utilizam ortognaisses bandados para a produção de 
brita, paralelepípedo e revestimento de pisos e fa-
chadas. A maior das pedreiras é a pedreira do Tito, 
no município de Vertentes (170050E, 9126484N).

Areia e argila também são exploradas em 
pequena escala em leitos de rios. Na área tem-
-se, por exemplo, Uma pedreira abandonada, nas 
proximidades do município de Umbuzeiro, que foi 
utilizada para a extração de uma lente de rocha 
calcissilicática como rocha ornamental. Destaca-
se também a exploração de “piçarra” a partir do 
quartzito arcoseano cartografado as margens da 
PE. 088, entre Orobó e Umbuzeiro. 

Trata-se de uma rocha alterada, com seus 
grãos de granulação fina a média, arredondados. 
Suas características são muito semelhantes ao sai-
bro. Esse material vem sendo usado na preparação 
de leitos de estradas, principalmente pelas prefei-
turas dessas duas cidades.
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Foto 7.30 – Aspecto de campo do afloramento da 
ocorrência de ferro no ponto PF-263, Sítio 

Tamboril, Salgueiro, PE.

Foto 7.31 – Quartzito exibindo um bandamento 
metamórfico marcado pela intercalação de leitos 

ricos em quartzo (bege) e magnetita (cinza escuro). 
Afloramento PF-263.

Foto 7.32 –Quartzito mostrando o bandamento 
metamórfico e o desenvolvimento de dobra apertada. 

Afloramento PF-263

Foto 7.33 – (A) Aspecto da lâmina destacando o bandamento metamórfico definido pela intercalação de níves claros 
ricos em quartzo e cinza ricos em minerais opacos (magnetita). (B) Fotomicrografias, exibindo textura granoblástica e 

contatos poligonais.(C) Cristal (verde) de provável cummingtonita-grunerita (Gru) -clinoanfibólio, associado a hematita 
(vermelho). Afloramento PF-263.
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Terreno Rio Capibaribe (TRC) como postulado, 
apresenta de fato uma evolução geotectônica distinta 
dos outros terrenos que o delimitam, pois ao contrá-
rio do que se observa no Terreno Alto Moxotó e no 
Terreno Pernambuco – Alagoas, só e tão somente no 
Terreno Rio Capibaribe (TRC) ocorrem rochas intrusi-
vas anorogênicas. Além disso, vale salientar também 
a presença de três faixas móveis: uma apesar de car-
tografada há mais de dez anos, o Complexo Vertentes, 
de idade paleoproterozoica, carece de estudos com-
plementares; uma de idade toniana, o Complexo 
Riacho do Tigre, e outra de idade criogeniana, o 
Complexo Surubim-Caroalina. O Complexo Vertentes 
é uma sequência metavulcanossedimentar de idade 
Riaciana que ainda carece de estudos adicionais com 
relação à ambiência de suas rochas vulcânicas, se for-
madas em ambiente de rift ou de arco vulcânico. O 
Complexo Riacho do Tigre também uma sequência 
metavulcanossedimentar, mas de idade toniana, nos 
estudos litoquímicos, embora insuficientes, tendem 
a creditar um ambiente de arco magmático, inclusi-
ve com contribuição de material juvenil. O Complexo 
Surubim-Caroalina, por sua vez, trata-se de uma se-
quência essencialmente metassedimentar com uma 
associação petrogenética do tipo QPC (Quartzito, 
Pelitos e Carbonatos). Toda esta sequência culmina 
com um volumoso plutonismo de afinidade calcial-
calina que coincidentemente acompanha e é afetado 
pelo Lineamento Pernambuco até a costa, aonde pos-
sivelmente vem a ser à base da bacia costeira.

Outro fenômeno geológico interessante mar-
cante neste terreno, diz respeito à presença das ro-
chas ultramáficas portadoras de mineralizações em 
níquel. Neste projeto, aventa-se a possibilidade de 
que sua origem tenha a ver com o deslocamento 
horário da “Zona Transversal” promovido pelos li-
neamentos Patos e Pernambuco, para direção ENE, 
e, por conseguinte, em zonas profundas de cisalha-
mentos extensionais alcançando o manto permitin-
do ascenção e colocação dessas rochas ultramáficas 
em forma de conolitos. As quais estão encaixadas 
nas supracrustais do Complexo Surubim-Caroalina 
na direção ENE. A idade dessas rochas por elas se-
rem intrusivas no Complexo Surubim-Caroalina (ida-
de 645Ma), e serem xenólitos nos sienitos da Plúton 
Bom Jardim (Idade de 590Ma), situa-se entre ambas, 
e, portanto, credita-se o seu posicionamento como 
tardi-criogeniano a cedo-ediacarano.

Quanto ao Terreno Pernambuco-Alagoas si-
tuado ao sul do Lineamento Pernambuco, o seu 

desenvolvimento se dá a partir de uma sequência 
basal de idade presumivelmente toniana, no caso o 
Complexo Belém do São Francisco e o Ortognaisse 
Agrestina, os quais encaixam um volumoso plutonis-
mo ediacarano principalmente calcialcalino repre-
sentado pela Suíte Intrusiva Itaporanga e por outro 
de linhagem peraluminosa, representado pela Suíte 
Intrusiva Serrote dos Macacos. Todos abarcados 
por uma espêssa zona de cisalhamento transcorren-
te dextral de padrão anastamosado. É preciso enfa-
tizar que os granitoides peraluminosos não ocorrem 
acima do Lineamento Pernambuco, e nessa faixa de 
“shear zone” também não foram observadas ro-
chas supracrustais que os originam. Essas rochas 
representadas pelo Complexo Cabrobó, só ocorrem 
abaixo da zona de cisalhamento Alexandria, inter-
pretada como uma frente de empurrão.

Quanto ao Terreno Alto Moxotó, uma peque-
na fração que está cartografada no canto noroeste 
do projeto. Poucos dados se têm sobre essa área, 
mas do conhecimento bibliográfico, de antemão 
se sabe, que neste terreno se concentra as rochas 
mais antigas da zona transversal, e hoje informações 
verbais dão conta que as rochas são de idades ar-
queanas. Este terreno delimita-se com o Terreno Rio 
Capibaribe através da Zona de Cisalhamento Congo 
– Cruzeiro do Nordeste, que apesar de alguns estu-
diosos alegarem a inexistência desta zona, a mesma 
foi bem caracterizada através da geofísica, inclusive 
detectando-se profundidade da ordem de 12 km.

Um quarto terreno a ser considerado diz res-
peito à bacia que preenche o rift do Cabo, situada 
no extremo leste da folha abaixo do Lineamento 
Pernambuco. É de idade cretácica e está represen-
tada pelo Grupo Pernambuco. Trata-se de uma se-
quência vulcanossedimentar representada pelas 
formações: Cabo, Ipojuca, Algodoais e Estiva.

Quanto à geologia estrutural as observações de 
campo permitiram identificar três fases de deforma-
ção dúcteis, conforme os critérios de superposição 
de estruturas como: transposição de foliação, do-
bras e eixos. Assim, foram individualizadas as fases 
D1, D2 e D3. A área de acordo com a análise geo-
métrica foi dividida em quatro domínios estruturais: 
Domínio I, Domínio II, Domínio III e Domínio IV. Para 
essa divisão foi levado em consideração à diferença 
de comportamento dos elementos geométricos que 
se distinguem nos estereogramas, e de acordo as fei-
ções geométricas registradas no mapa geológico.
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Domínio I - Esse domínio situa-se ao norte do 
Lineamento Coxixola e que,  embora necessitando de 
trabalhos adicionais, é caracterizado por uma grande 
influência no seu modelamento por este cisalhamen-
to e pela Zona de Cisalhamento Congo-Cruzeiro do 
Nordeste, além de um grande volume de plutonis-
mo Ediacarano, que em parte obliterou as feições 
pretéritas da deformação brasiliana. Essas zonas de 
cisalhamento tanto a Congo quanto a Coxixola apre-
sentam inflexões para nordeste. No caso desta últi-
ma, nessa nova direção, o Ortognaisse Mata Limpa 
parece ter sido arrastado por essa tectônica de 
transpurrão. Enquanto que a continuação do cisalha-
mento “Coxixola” no sentido leste parece ser tardia 
a cinemática dúctil devido a uma menor intensidade 
da deformação e seu insignificante deslocamento.

A zona de cisalhamento Coxixola na região da 
Folha Surubim se apresenta com deformação mais 
intensa chegando a ter cerca de 2 km de espessura 
de zona de alto strain, onde se incluem protomilo-
nitos, milonitos e até ultramilonitos. A foliação do-
minante tem direção EW/80S e a lineação é de rake 
baixo com atitude de 150/270Az. 

Domínio II - Esse domínio situa-se entre o 
Lineamento Coxixola e o Lineamento Pernambuco, 
caracteriza-se por conter uma deformação de regime 
transpressional, onde se incluem cisalhamentos con-
tracionais oblíquos e as transcorrências de movimen-
tos dextrais e sinistrais. Uma zona de cisalhamento 
de movimento sinistral de direção SW-NE, assume 
na área deste projeto uma importância impar por 
conter, e talvez ter promovido à ascensão de rochas 
ultramáficas portadoras de mineralizações de níquel.

Nesse domínio a foliação S2 está orientada na di-
reção SW-NE (150Az/30) com mergulho moderado em 
torno de 40 graus para sudeste. As atitudes de lineação 
de estiramento “Lx” estão com caimento para sudes-
te. Sigmoides e estruturas do tipo S/C, evidenciam mo-
vimento acima, com cinemática para noroeste. Dobras 
mesoscópicas de redobramento da foliação “S2” são 
notórias como se pode observar na porção leste da 
área, bem como, na região centro sudeste da folha. A 
foliação “S2” foi redobrada para produzir dobras “D3” 
cujo plano axial é verticalizado de direção geral nor-
deste com eixo mergulhando para nordeste. 

Domínio III - Esse domínio situa-se no sul da 
área, limitado pelo Lineamento Pernambuco e pela 
Zona de Cisalhamento Alexandria. É caracterizado 
por um padrão anastomosado, envolvendo corpos 
graníticos sigmoidais contornados por zonas de ci-
salhamentos e falhas rúpteis. As encaixantes são 
ortognaisses tonianos, representados pelas unida-
des Complexo Belém do São Francisco, Ortognaisse 
Altinho e Ortognaisse Agrestina. Esse domínio pare-
ce caracterizar um grande corredor de cisalhamento, 
bastante espesso, de deslocamento direcional pre-
dominantemente dextral de direção geral SW-NE.

Domínio IV - Poucos dados foram obtidos nesse 
domínio devido ao intenso intemperismo da região, 
decompondo rochas de tal forma que as atitudes es-
truturais são inferidas. Mas, mesmo assim, pela pos-
tura dos afloramentos pode-se deduzir um domínio 
caracterizado por uma tectônica contracional com 
seu limite norte em relação ao domínio IV dada pela 
Zona de Cisalhamento de Alexandria.

Quanto às interpretações da aerogeofísica, a 
partir dos dados magnetométricos foram separados 
domínios e alinhamentos magnéticos pela diferen-
ciação dos padrões magnéticos anômalos. Na in-
terpretação dos dados gamaespectrométricos com 
base na composição ternária falsa cor RGB dos três 
radioelementos, K, eTh e eU, foi possível identificar e 
delimitar diferentes padrões em correlação com uni-
dades geológicas previamente conhecidas, que servi-
ram como mapa de serviço para posterior checagem 
de dados em trabalhos de campo. Os resultados 
deste trabalho indicaram uma forte correlação entre 
unidades geológicas e padrões radiométricos, bem 
como, entre alinhamentos magnéticos e estruturas 
tectônicas que resultaram em ferramenta impor-
tante nos trabalhos de mapeamento e prospecção. 
A aplicação do método Euler 3D na modelagem das 
fontes magnéticas associadas às intrusões ultramá-
ficas mineralizas em Ni-Cu-PGE apresentou resul-
tados compatíveis àqueles obtidos por observação 
direta mediante perfurações de poços apresentada 
em Mota e Silva et al (2013). Os resultados da mo-
delagem do perfil gravimétrico demonstraram que 
na região central da área do projeto ocorrem des-
continuidades de densidades relacionadas com con-
tatos e estruturas geológicas, destacando-se aquelas 
relacionadas com o Complexo Salgadinho (positiva), 
as rochas anortosíticas (negativa) e o batólito de in-
trusões graníticas no Terreno Pernambuco-Alagoas.

Quanto as conclusões sobre o levantamento 
geoquímico, temos a considerar, o seguinte:

Dados com concentrações elevadas, “anoma-
lias significativas” encontradas na área do projeto 
estão relacionadas pelas associações litológicas 
e algumas feições estruturais reveladas pelo ma-
peamento geológico. No entanto, recomenda-se 
trabalhos complementares de semi-detalhe, com 
adensamento de amostragem de sedimento de 
corrente e concentrado de bateia, além de uma 
análise química de solo, sobretudo nas porções no-
roeste e sudeste da área do projeto. 

Na porção noroeste da área estações com Au, 
Bi e Ag foram destacadas, estações com cromita e 
magnetita em concentrado de bateia, associadas a 
estações aleatórias de Fe/Cr/Ti/Mn são muito im-
portantes na área do projeto já que ocorrências de 
ferro foram verificadas.
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As anomalias Cu±Ni±V±Zn±Co são muito im-
portantes na área do projeto, na medida que uma 
mineralização de níquel e cobre foi verificada na 
ao norte de Limoeiro-PE na mesma região onde 
tais anomalias ocorrem. 

Anomalias de Be±Bi±Nb±Mo, associadas ao Al, 
dão ênfase as características litológicas das áreas 
onde elas ocorrem coincidindo com a área afloran-
te de grandes corpos graníticos e diques pegmatíti-
cos. Um estudo deste porte permitirá uma melhor 
compreensão do significado geológico destas ano-
malias, bem como uma avaliação da potencialida-
de econômica das mesmas.

As conclusões a seguir, foram extraídas de Mota, 
(2014):

O magma parental de Limoeiro tem um (Tb / 
Yb) PM de 1,4, sugerindo assim a geração a partir 
da fusão parcial de uma fonte de manto mais rasa 
a partir de 90 km de profundidade, na zona de pe-
ridotita com espinélio.

Os elementos Th – Nb são importantes para a 
identificação e classificação de ambiente geotectôni-
cos para a geração de basalto, pois indica a entrada 
na crosta e, portanto, para demonstrar uma configu-
ração oceânica e sem subducção.

As rochas ultramáficas de Limoeiro traçam uma 
tendência com (Th / Yb) PM variando de 4,6 a 28,2 e 
com razões PM (Nb / Th) entre 0,5 e 0,1. Essa tendên-
cia está aproximadamente dentro de uma linha de 
mistura de E-MORB a composições de crosta.

A composição do magma Limoeiro traça sobre a 
seta “interação plumA-crista”, que Segundo Pearce 
(2008) é indicativo de rifts de margens vulcânicas, 
onde o manto quente flui em direção à litosfera pro-
gressivamente mais fina (muitas vezes se tornando 
mais empobrecida no processo)

As razões TiO2 / Yb versus Nb / Yb do magma pa-
rental de Limoeiro são sugestivos de fusão superficial 
de uma fonte de manto E-MORB (Mota-e-Silva, 2014). 
Segundo Pearce (2008), isso é indicativo de margens 
com rifts vulcânicos, onde o manto quente flui em di-
reção à litosfera progressivamente mais fina (muitas 
vezes se tornando mais empobrecida no processo).

O depósito de sulfeto de Limoeiro Ni-Cu (-PGE) 
é hospedado por sistemas ultramaficos sub-horizon-
tais (conólito), que é interpretado como um condu-
to de magma máfico (Mota-e-Silva et al., 2013). Os 
conólitos máficos e ultramáficos são os tipos mais 
férteis de intrusões para depósitos magmáticos, 
hospedando um grande número de depósitos de Ni-
Cu-PGE e cromita em todo o mundo (por exemplo, 
GAUERT et al., 1995; EVANS et al., 2000; SEAT et al., 
2007; GOODGAME et al., 2010; RIPLEY e LI, 2011; 
LIGHTFOOT e EVANS-LAMSWOOD, 2015). Além de 
sua importância econômica, essas intrusões estão 

relacionadas a uma geração de espaço em regime 
de tensão compressional horizontal (Gretener, 1969; 
Hornsey, 1999) e seu posicionamento está relaciona-
do a níveis crustais relativamente rasos (PARK, 1989; 
POLTEAU et al., 2008; HORSMAN et al., 2000).

A informação petrográfica disponível sugere 
que as rochas hospedeiras do Limoeiro mafic-ultra-
mafic magmatismo foi metamorfisado a 750-800°C 
sob condições de pressão moderada (5-8kbar; Fig. 
5.7), nas fácies inferiores de granulito ou à direita na 
fronteira entre o anfibólito superior e condições da 
fácies granulita.

As evidências petrográficas e as assembleias 
minerais apresentadas neste estudo não podem 
permitir estimativa precisa de grau metamórfico 
para o retrometamorfismo. A clorita e a formação 
de muscovita à custa de biotita e granada sugerem 
um grau retrometamórfico igual ou abaixo da fá-
cies de xisto verde (Fig. 5.7).

1. Sobre a mineralização

a. A mineralização sulfetada de Limoeiro é de 
origem magmática composta essencialmente por 
pirrotita (~70%), calcopirita (~15%) e pentlandita 
(~15%). Pequenas quantidades de magnetita e traço 
de MGP também ocorrem;

b. A mineralização conhecida é essencialmente 
disseminada com espessuras de até 150 m e compri-
mento de ~1 km. Níveis submétricos de sulfeto ma-
ciço ocorrem próximos da base deste envelope de 
sulfeto disseminado;

c. O sulfeto maciço apesar de pouco expressivo 
no depósito, mostra uma interessante geoquímica 
que evidencia segregação entre um sólido MSS e um 
líquido sulfetado rico em cobre (que pode da origem 
ao ISS). Este fato levanta possibilidades da descober-
ta de corpos de minério rico em cobre hospedados 
fora dos limites dos corpos ultramáficos;

d. O metamorfismo de alto grau (750-800°C, en-
tre 5-8 kbar na idade de 634±6 Ma) promoveu a re-
cristalização dos sulfetos e provavelmente a fusão de 
alguns MGP, todavia a ausência de deformação conco-
mitante não promoveu a remobilização dos sulfetos;

e. A deformação que afeta a intrusão ocorreu 
depois do pico metamórfico, concomitante ao me-
tamorfismo de baixo grau. Localizadamente, este 
evento deslocou massas de sulfeto formando tex-
turas stringer e “Durchbewegung” (brechas com-
posta por matriz de sulfeto e fragmentos angulosos 
de rocha hospedeira);

f. Entre os MGP, Limoeiro apresenta uma am-
pla dominância de merenskyita (PdTe2) com varia-
das quantidades de Ni, Pt e Bi em solução sólida. 
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A variação na concentração destes elementos na 
merenskyita é fruto do fracionamento magmático. 
Metamorfismo na fácies granulito-baixo provavel-
mente fundiu estes minerais que sequestraram 
boa parte dos EGP dos sulfetos de metal base ad-
jacentes, fazendo um balanço de 84 a 88% do Pd 
hospedado em MGP. A esperrilita (PtAs2) formou-
-se direto do líquido sulfetado em alta temperatura 
(~1000°C), e teve comportamento inerte frente ao 
metamorfismo de alta temperatura;

g. O intemperismo sobre a mineralização primária 
tem sua ação mais profunda a ~50 m de profundidade, 
quando pentlandita e pirrotita são convertidas para 
violarita e pirita respectivamente. Calcopirita é o sulfe-
to de metal base mais resistente, alterando-se somen-
te a partir da profundidade de ~20 m. Entre os MGP, 
a merenskyita é a primeira a alterar-se, perdendo Bi e 
Te (tornando-se um MGP metaestável rico em Pd) a 
uma profundidade de ~25 m. Quanto mais próximo da 
superfície gradualmente a merenskyita torna-se so-
mente um pseudomorfo preenchido por goetita. O Pd 
solubilizado reprecipita-se na forma de rosetas de Pd-
Cu e de minerais raros de Pd e I (iodo). Este fenômeno 
deve relacionar-se com a natureza do clima semiárido 
e água subterrânea de alta salinidade da região.

2. Sobre a intrusão

a. A intrusão é concêntrica, zonada, sub-hori-
zontal de seção perpendicular aproximadamente 
cilíndrica, mas irregular (conolito). Sua estrutura 
interna é composta por um núcleo de hazrburgito 
(olivina primária +ortopiroxenio primário +anfibólio 
metamórfico ±cromita primária), envolto por orto-
piroxenito (ortopiroxenio primário +anfibólio meta-
mórfico ±olivina primária ±cromita primária), e tudo 
isso circundado por uma auréola externa de anfiboli-
tito metamórfico (hornblenda +antofilita);

b. A intrusão que hospeda a mineralização de 
Limoeiro tem várias outras intrusões satélites no en-
torno. Confirmados por sondagem existem hoje 46 
km lineares de intrusões tubulares, com mais 108 km 
inferidos por dados de magnetometria.

3. Sobre o magmatismo

a. O magmatismo de Limoeiro foi dinâmico, com 
magma passando constantemente pelo conduto, 

mas separado por pulsos principais (que formam as 
diferentes sequencias na estratigrafia da intrusão);

b. A intrusão é formada por pelo menos qua-
tro sequencias: a sequencia de topo é a de Baixo-
Cr, que mostra uma assinatura geoquímica (MgO 
~21%, Cr ~400 ppm, Cu/Pd ~7200, Fo82) de um 
magma mais fracionado e que deixou sulfeto se-
gregado para trás. 

A sequência seguinte é a Superior que hospe-
dada a maioria da mineralização. O gradativo au-
mento da razão Cu/Pd (de 5200 para 5800) desta 
sequencia em harmonia com a diminuição do teor 
evidencia fluxo do magma para leste. 

A Sequencia de Transição é pouco espessa, 
descontínua, essencialmente ortopiroxenítica e 
eventualmente porta mineralização. 

A Sequência Inferior é basicamente estéril na 
região do depósito Limoeiro, mostrando ali os mais 
baixos valores de Cu/Pd (~2840). Este fato mostra 
que o magma que formou esta sequencia não se-
gregou sulfetos em sua trajetória;

c. O magma parental formador de cada pulso 
magmático é similar entre eles. Trata-se de um mag-
ma toleítico picrítico de alto MgO com forte assina-
tura de contaminação crustal [(Nb/Th)MP <1 e (Th/
Yb)MP >5]. O magma foi provavelmente gerado a 
partir de fusão parcial do manto enriquecido em ní-
veis <90km de profundidade [(Tb/Yb)MP = 1,4].

4. Sobre a significância na geologia do leste 
da Província Borborema

a. O sul da Província Borborema e sua continui-
dade na Africa experimentaram de modo concomi-
tante extensão com abertura de assoalho oceânico 
e colisão continental. Ao mesmo tempo em que se 
desenvolvia crosta oceânica na parte oeste (Riacho 
do Pontal), na parte leste dominava ambiente coli-
sional compressivo (Limoeiro);

b. Em uma escala global a intrusão de Limoeiro 
é contemporânea à quebra do supercontinente de 
Rodínia e a existência de uma superpluma que tornou 
o manto extraordinariamente quente. Neste mesmo 
período de tempo formaram-se também o sistema 
magmático que hospeda o depósito de Ni sulfetado 
de Jinchuan, na China e a Zona Inferior do complexo 
acamadado de Niquelândia, no Brasil central.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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