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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro, é instrumento indispensável 
para o planejamento e a implementação das políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos 
subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte do imprescindível conhecimento do 
meio físico para a execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de 
gestão ambiental do território nacional.
É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, do Ministério de Minas e Energia, através do Serviço Geológico do Brasil 
- CPRM, têm a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, 
aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados 
pelo PROJETO GEOLOGIA E RECuRSOS MInERAIS DA FOLhA BOQuEIRÃO –  
SB.24-Z-D-III executado pela Superintendência Regional de Recife do Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM, onde é apresentado o estado da arte do conhecimento 
geológico e de recursos minerais na escala 1:100.000 de uma área de 3.000 km2 dos 
municípios de Boqueirão, Cabaceiras, Soledade, Boa Vista, Gurjão, Barra de Santana, 
Caturité, São João do Cariri, Campina Grande, Juazeirinho, Olivedos e Pocinhos do 
Estado da Paraíba.
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, do Plano 
Plurianual 2004-2007, que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões 
geográficas do país e cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento 
geológico e hidrológico do território brasileiro.
na preparação deste produto foram compiladas e integradas todas as informações 
geológicas, geoquímicas, geofísicas, geotectônicas e de recursos minerais disponíveis 
na região, complementadas com a interpretação de fotografias aéreas e de imagens 
de satélite, acompanhada de intensa programação de trabalhos de coleta de dados de 
campo e da elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados estão hospedados 
em robusto e moderno banco de dados (GEOBAnK) da CPRM.
Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil segue dando cumprimento 
à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do país, seja pela da 
retomada dos levantamentos geológicos básicos, nas escalas 1:250.000 e 1:100.000, 
ou dos levantamentos aerogeofísicos, seja pelas integrações estaduais na escala 
1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo desta forma, com o resgate da infraestrutura 
de desenvolvimento regional, como subsídio importante à formulação de políticas 
públicas e apoio às tomadas de decisão de investimentos. 

EDuARDO JORGE LEDShAM
Diretor - Presidente
serviço Geológico do Brasil - cprM

JOSÉ LEOnARDO SILVA AnDRIOTTI (InTERInO)
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
serviço Geológico do Brasil - cprM
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RESUMO

A Folha Boqueirão (SB.24-Z-D-III) mapeada na escala 1:100.000 pela CPRM, localiza-se 
entre as latitudes 7°00’; 7°30’ e longitude 36°00’; 36°30’ no Estado da Paraíba, a oeste da 
cidade de Campina Grande, tendo Boqueirão, Cabaceiras, Soledade, Boa Vista, Gurjão e 
Pocinhos como principais cidades em sua área limítrofe. Faz parte do Programa Geologia 
do Brasil. 
Possui litotipos dos domínios São José do Campestre (Complexo Serrinha-Pedro Velho, 
Grupo Seridó, Suíte Caxexa) e Zona Transversal (Complexos Sertânia, São Caetano, Sumé, 
unidade Cabaceiras, Suíte São Joãozinho, Suíte Intrusiva Carnoió, Ortognaisses Coloete e 
diversas suítes intrusivas neoproterozoicas).
Dentre os avanços decorrentes do trabalho ressalta-se: no Subdomínio Alto Moxotó 
foi caracterizado química e geocronologicamente uma unidade (Cabaceiras) de 
idade paleoproterozoica, composição granítica, caráter cálcio-alcalino com algumas 
propriedades de suítes TTG, associadas a rochas metamáficas ortoderivadas. uma fronteira 
geocronológica estateriana encontra-se inserida nesta unidade representada pelos 
ortognaisses de composição álcali feldspato a granítica da Suíte Carnoió que apresentam 
assinatura geoquímica de granitos intraplaca e também pelo Metanortosito Boqueirão 
também atribuído a esta idade. Foram mapeados ortognaisses (Suíte São Joãozinho) 
com textura augen e idade paleoproterozoica numa estrutura do tipo antiforme normal 
com granada-biotita gnaisses atribuídos ao Complexo Sertânia. Os metassedimentos do 
Complexo São Caetano, que portam mais tipicamente turmalina-muscovita xistos por 
vezes feldspáticos, muscovita quartzitos, mármores, rochas metavulcânicas anfibolitizadas 
e magnetita filitos (metavulcanoclástica?), encontram-se no subdomínio Alto Pajeú 
onde foram cartografados inéditos granito-gnaisses de idade estateriana tectonizados 
(paralelizados) à ortognaisses Cariris Velhos e a granitoides do tipo Itaporanga, definindo 
um bandamento milonítico pertencente ao Sistema de Cisalhamento Catolé. Este 
bandamento dificulta a individualização destes litotipos nesta escala de trabalho. 
Somando-se aos pares de zonas de cisalhamentos transcorrentes destrais de direção E-w 
e sinistrais de direção nE, pode-se citar como estruturas megascópicas mais interessantes, 
o sistema transpressivo do Subdomínio norte Esperança, provavelmente associado a 
estágios iniciais do desenvolvimento do Lineamento Patos, sendo balizados por granito-
gnaisses do granitoide Esperança e o Sistema de cisalhamento de Catolé, associados à 
Orogênese Brasiliana. no subdomínio Alto Moxotó, diversas paragêneses minerais sugerem 
que as rochas foram submetidas à temperatura equivalente à fácies anfibolito superior 
até granulito com retrometamorfismo na fácies xisto verde. nas zonas de cisalhamento, 
a paragênese encontrada marca baixa temperatura atingindo a fácies anfibolito em um 
destes cisalhamentos onde o xisto envolvido atingiu a zona da estaurolita. 
O cadastramento de diversas ocorrências de ironstones serve como farejador para a 
existência de prováveis mineralizações de Fe-Ti-V, conforme associações encontradas. 
A bentonita é o principal bem explotado na região onde, à luz do novo levantamento 
aerogeofísico, pode-se sugerir uma maior profundidade para esta bacia. Anomalias de 
sedimentos de corrente e de mineral-minério de apatita e cromita coincidem com uma 
série de piroxenitos cumuláticos cartografados como Complexo Sumé.
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ABSTRACT

The Boqueirão geologic datasheet (SB.24-Z-D-III) mapped in the 1:100.000 scale by  Geological 
Survey of Brazil, is located between  latitudes 7°/7°30'S and longitudes 36°/36°30'w in the 
State of the Paraíba, west of the Campina Grande city. Boqueirão, Cabaceiras, Soledade, Boa 
Vista, Gurjão and Pocinhos are main cities within this datasheet area. It is part of the Geology 
of Brazil Program. 
It possess lithotypes of the São José do Campestre (Serrinha Pedro-Velho Complex, Seridó 
Group, Caxexa Suite) and Transversal Zone domains ( Sertânia Complex, São Caetano Complex, 
Sumé Complex, Cabaceiras unit, São Joãozinho Suite, Carnoió Suite, Coloete orthogneiss 
and neoproterozoic metaplutonic Suites). Amongst the decurrent advances of the work it 
is standed out: in the Alto Moxotó domain, a unit (Cabaceiras) with Paleoproterozoic age, 
granitic composition was characterized chemically as calcium-alkaline character with some 
properties of TTG suites, associated with some orthoderived metamafic rocks.  
A Statherian magmatism was found in this datasheet represented by syenogranitic orthogneiss 
from Carnoió Suite, Boqueirão metanortosite and Coloete granite-gneiss.
Orthogneisses (São Joãozinho unit) with augen texture and paleoproterozoic age were 
mapped in a structure like antiform surrounded by biotite garnet gneisses assigned to the 
Sertânia Complex. The metasediments of the São Caetano Complex that carry more typically 
tourmaline-muscovite schists interlayered with quartzites, marbles, metavolcanic rocks 
and magnetite phylites (metavolcaniclastic rocks?) were recognized either. A strong zone of 
mylonitization belonging to the Catolé Shear System developed a banded foliation between 
rocks from the Coloete, Itaporanga and Cariris Velhos units. This feature makes it difficult to 
recognize and individualize these banded rocks on this scale of detail.  
Adding to pair of dextral strike-slip shear zones of direction E-w and sinistral strike-slip shear 
zones oriented by nE directions may be cited as the most interesting large scale structures: the 
transpressive system of the norte Esperança that is a structural domain probably associated 
with early stages of  development of the Lineamento Patos balanced by granite-gneisses from 
the Esperança suite and the assymmetrical extensional shear band of Catolé, associated to the 
Brazillian orogeny. In the Alto Moxotó subdomain, several mineral paragenesis suggests that the 
rocks have been subjected to the high grade formation (amphibolite/granulite) metamorfism. 
Some shear zones marks low temperature reaching amphibolites facies with staurolite. 
The registration of several occurrences of ironstones serves as pathfinder for existence of 
probable Fe-Ti-V ore deposits, as these associations. Bentonite clays are the main ore explored 
in the region where, in the light of the new geophysical data suggests a bigger depth in this 
basin. Anomalies of stream sediments and apatite and mineral-ore of chromite coincides with 
a series of cumulatic pyroxenites attributed to as Sumé Complex.
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A Folha Boqueirão (SB.24-Z-D-III) localiza-se na 
porção centro-leste do Estado da Paraíba, a oeste do 
centro urbano de Campina Grande. É limitada pelos 
paralelos 7°00’S e 7°30’S e meridianos 36°00’w 
e 36°30’w, totalizando cerca de 3000 Km² de 
superfície. Insere-se na Zona Fisiográfica do Sertão 
do Cariri Paraibano no Planalto da Borborema, sendo 
considerada uma das áreas mais secas do estado. A 
região é drenada pelos rios não perenes Soledade, 
Boa Vista, Taperoá e Paraíba e os dois açudes de 
maior expressão são o Açude Soledade e o Açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão). Abrange o município de 
Boa Vista e parte dos municípios de Barra de Santana, 
Boqueirão, Cabaceiras, Campina Grande, Caturité, 
Gurjão, Juazeirinho, Olivedos, Pocinhos, São João do 
Cariri e Soledade (Figura 1.1).

O acesso à área é feito via rodovias, sendo 
que, a BR-230 (Rodovia Transamazônica), que liga 
a grande João Pessoa/PB ao Estado do Amazonas, 
atravessa toda porção norte da área no sentido leste-
oeste. Outros acessos à área são: a rodovia de ligação 
BR-412 que nasce na BR-110 na cidade de Monteiro/
PB seguindo até a BR-230 dentro da Folha Boqueirão 
e pela rodovia estadual PB-148 que liga a BR-104 no 
município de Queimadas/PB (ligação da BR-232 em 
Caruaru/PE até a BR-230 em Campina Grande/PB) à 
cidade de Boqueirão/PB.

A economia da região é centrada na 
caprinocultura, agricultura e pecuária de subsistência, 
cultura de palma em substituição das pastagens, 
artesanato em couro de bode e no comércio urbano. 
A criação de avestruzes mostra boa adaptação 
em propriedades organizadas. O setor mineiro é 
representado pela explotação de argilas bentoníticas 
no município de Boa Vista que absorve mão de obra 
local e pela atividade extrativa de confecção de 
pedras de talhe tanto para calçamento, quanto para 
revestimento na construção civil. O geoturismo é 
representado por ampla visitação ao Lajedo do Pai 
Mateus cuja exposição de matacões tipo “mar de 
bolas” já emprestou sua beleza cênica para filmes 
como: O auto da compadecida e Cinema, Aspirina e 
urubus.

A área da Folha Boqueirão foi alvo de 
mapeamento de semidetalhe executado pela 
SuDEnE (Caldasso, 1968), prospecção de minérios 
de scheelita na metade superior da Folha pelo 
convênio DnPM/CPRM (Lima et al. 1980) e fez parte 
das integrações geológico-regionais conduzidas pela 
CPRM da Folha Jaguaribe (Ferreira & Santos, 2000; 
Angelim et al., 2004) e do Mapa Geológico do Estado 
da Paraíba (Santos et al., 2002).

no âmbito do Programa de Levantamentos 
Geológicos Básicos da CPRM/SGB, o mapeamento 
da Folha Boqueirão objetivou: dotar a área de uma 

cartografia geológica atualizada compatível com a 
escala 1:100.000 com ênfase na evolução crustal, 
em razão da carência de datações geocronológicas, 
dados isotópicos e químicos; estudar a potencialidade 
da área para os minerais industriais e rochas 
ornamentais; definir e caracterizar os depósitos de 
mármore dos complexos São Caetano e Sertânia; 
buscar caracterizar o potencial metalogenético da 
faixa anortosítica de Boqueirão, bem como, do núcleo 
gnáissico paleoproterozoico (unidade Cabaceiras) a 
sul da área que encerra um conjunto importante de 
rochas metamáficas e ironstones, podendo constituir 
guias para depósitos de Ferro-Titânio. 

Os trabalhos foram iniciados em junho de 2007 
com o recebimento das bases a serem utilizadas em 
ambiente SIG, compilação de dados bibliográficos e 
de cadastro de recursos minerais, fotointerpretação 
e geração de mapa-preliminar de trabalho.

Totalizou 11 etapas de campo entre os 
períodos de 08/2007 a 11/2008, sendo 06 etapas de 
levantamento geológico e paleontológico, 02 etapas 
para levantamentos e atualização dos recursos 
minerais, 02 para coleta litogeoquímica, 01 etapa 
para coleta de replicatas e amostras complementares 
ao levantamento prospectivo geoquímico efetuado 
na década de 80. Tanto as amostras de rocha para 
litoquímica quanto as amostras de sedimento de 
corrente foram analisadas pelo Acme Analytical 
Laboratories Ltd. Pequena parte das análises foi 
efetuada pela SGS Geosol Ltda. (GL-359 e GL-510A 
e B). As aberturas das rochas foram por fusão de 
metaborato de lítio e água-régia e os métodos das 
análises multielementares passaram por ICP-MS, 
ICP-AES e fluorescência de raios-x conforme grupo 
de elementos. A razão isotópica de 13c e 18o em 
mármores e silicato-mármores foi determinada 
pelo laboratório nEG/LABSE da uFPE. As análises 
isotópicas de u-Pb (LA/ICP-MS) e Sm/nd ficou a 
cargo do Laboratório de Geocronologia da unB. As 
descrições petrográficas foram distribuídas entre a 
CPRM, uFPE e Terra & Mar Soluções. Os resultados 
tornam-se públicos com a síntese deste relatório e a 
implementação e disponibilização do acervo gerado 
em ambiente SIG, que passa também a fazer parte da 
base de dados GEOBAnK (http://geobank.sa.cprm.
gov.br/) da CPRM/SBG.

Os seguintes fragmentos de levantamento 
aerogeofísico foram utilizados durante o 
mapeamento no projeto: Projeto Seridó (Lasa, 1973) 
com linhas de voo direção E-w, espaçamento de 1 
km e altura de voo de 135m; Projeto Esperança (Lasa, 
1976) com linhas de voo n-S, espaçamento de 1 km 
e altura de 150m; Projeto Cariris Velhos (GEOFOTO 
S.A, 1977) com Linhas de voo n-S, espaçamento de 
2 km e altura de voo de 150m extrapolados para 

1 ― INTRODUÇÃO
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um grid de 250x250m e fundidos com uma faixa 
do levantamento magnético do Projeto Borda Leste 
do Planalto da Borborema (Lasa S.A & Prospectors, 
2008) com linha de voo n-S, espaçamento de 500m 
e altura de 100m com grid de 125x125m. Foram 
utilizados fragmentos de aerogamaespectometria 
dos Projetos Seridó, Cariris Velhos e Borda Leste do 
Planalto da Borborema.

Após a fase de mapeamento, teve-se acesso 
em março de 2010 aos novos levantamentos 
aerogeofísicos magnéticos e radiométricos de alta 

densidade de amostragem do Projeto Levantamento 
Aerogeofísico Paraíba - Rio Grande do norte (LASA 
S.A.& Prospectors, 2010) com linha de voo n-S, 
espaçamento de 500m e altura de 100m com grid 
de 125x125m que passa a ser disponibilizado ainda 
neste trabalho nos encartes geofísicos e no capítulo 
específico.

Os principais mosaicos de imagens de satélite 
utilizadas foram: cena wRS 215/65 dos sensores 
do satélite LAnDSAT 7ETM+ e cena 147/108 dos 
sensores multiespectrais do satélite CBERS-2.

Figura 1.1 – Localização geográfica, articulação e divisão administrativa de municípios na Folha Boqueirão.
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Trabalhos de cunho regional propuseram 
diferentes modelos sobre a evolução monocíclica 
ou policíclica para a Província Borborema, dentre 
os quais se destaca: Brito neves (1975), Almeida et 
al. (1977), Santos & Brito neves (1984), Santos et al. 
(1984), Jardim de Sá et al. (1987), Caby et al. (1991).

Os modelos de mosaico de terrenos exóticos/
alóctones (Coney et al. 1980, Coney 1989 e howell 
1995) foram mais bem contextualizados na década 
de 90 por Jardim de Sá et al. (1992), Santos (1997) e 
Santos et al. (1999). 

A Folha Boqueirão insere-se no contexto dos 
domínios Rio Grande do norte e da Zona Transversal 
(Figura 2.2) pelo referido modelo de terrenos 
tectono-estratigráficos (alóctones) da Província 
Borborema (Santos 1997; Santos et al. 1999), nos 
quais se considera os domínios supracitados como 
segmentos crustais com estratigrafia e evolução 
tectônica características e distintas dos terrenos 
adjacentes, estando delimitados por zonas de 
cisalhamento marcantes/profundas (suturas).

Algumas zonas de cisalhamento com potencial 
para serem consideradas estruturas profundas/
suturas foram propostas pela interpretação de dados 
gravimétricos, sendo elas dispostas conforme sua 

A Folha Boqueirão situa-se na porção 
centro-leste da Província Borborema seguindo a 
compartimentação de Almeida et al. (1977; 1981) 
(Figura 2.1), com predomínio de litotipos pré-

cambrianos e diminuta contribuição de rochas 
fanerozoicas oriundas de bacias interiores e corpos 
vulcânicos de idades mesozoica a cenozoicas.

2 ― CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

magnitude e ordem de probabilidade: Patos, Sobral-
Pedro II, Picuí-João Câmara, Remígio-Pocinhos, 
Senador Pompeu, Tauá e Portalegre (Jardim de Sá et 
al. 1997; Campelo 1999).

Oliveira (2008) propôs a compartimentação 
da Província Borborema em domínios e subdomínios 
geofísico-tectônicos baseado em interpretações de 
dados gravimétricos e magnéticos de alta densidade de 
amostragem, onde neste, a Folha Boqueirão abrange 
segmentos dos domínios São José do Campestre 
e Transversal, sendo que neste último é notória a 
anomalia gravimétrica positiva que caracteriza o 
subdomínio Alto Moxotó em relação ao Alto Pajeú sem, 
contudo, dada a resolução espacial do levantamento, 
traçar com exatidão o limite entre os dois (Figura 2.3).

A assembleia de rochas que data o início do 
neoproterozoico vastamente documentadas na 
província (Brito neves et al. 1995; Van Schmus et 
al. 1995; Kozuch et al. 1997; Brito neves et al. 2000, 
2001a, 2001b; Kozuch 2003; dentre outros) denota 
um evento inicialmente formalizado como orogenia 
Cariris Velhos (Brito neves et al. 1995). nesta 
concepção, vários autores, dentre os supracitados, 
relacionam as sucessões de rochas metavulcânicas 
e metassedimentares ocorrentes, sobretudo no 

Figura 2.1 – Compartimentação tectônica do território brasileiro sobre a Plataforma Sul-Americana, segundo 
Schobbenhaus et al. (1984). A Província Borborema de Almeida et al. (1981), compreende a Região de Dobramentos 

Nordeste (número 1 na Figura) e a Faixa Sergipana (número 2 na Figura). 
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compartimentação tectônica da Folha Boqueirão 
conforme Figura 2.4.

no domínio São José do Campestre, no 
contexto do presente trabalho, são observados 
relictos do embasamento Serrinha-Pedro Velho, 
metassedimentos neoproterozoicos (Grupo Seridó), 
granitoides alcalinos Caxexa e granitos da Suíte Dona 
Inês.

Em se tratando do domínio da Zona 
Transversal, na região são observadas diversificadas 
rochas metaígneas e metassedimentares correlatas 
aos litotipos associados ao evento Cariris Velhos 
característicos do Subdomínio Alto Pajeú. 
Estas rochas exibem predominante petrotrama 
milonítica da parte central até o norte da folha 
com termos migmatizados subordinados. Rochas 
paleoproterozoicas são reportadas na faixa central. 
na porção centro-sul os litotipos são correlacionados 
ao subdomínio Alto Moxotó (ortognaisses, gnaisses 
migmatíticos e rochas metasupracrustais).

subdomínio Alto Pajeú (que já fora tratado como 
um terreno por Santos & Medeiros, 1999) como 
pertencentes a um ambiente de arco-subducção 
intrudidas por granitos sincolisionais. Entretanto, 
as evidências de um possível rifte intracontinental 
(neves e Mariano 2001; neves et al. 2009) e 
assinaturas geoquímicas de magmas intraplacas 
(Bittar et al. 2001; neves 2003; Guimarães e Brito 
neves 2004; dentre outros) obtidas para rochas 
metavulcânicas e metaplutônicas deste subdomínio 
não permitem um consenso sobre o significado do 
evento Cariris Velhos até este momento.

Com o incremento do acervo de dados 
isotópicos, geoquímicos e estruturais da porção leste 
da Província Borborema é retomada a discussão 
acerca da aplicação e relevância do conceito de 
terrenos tectono-estratigráficos para esta porção 
da província (neves 2003; neves et al. 2006, 2009). 
Sendo assim adotam-se aqui os termos domínios 
e subdomínios sem conotação genética para a 

Figura 2.2 – Compartimentação do segmento central e norte da Província Borborema em domínios (ou superterrenos) e 
terrenos tectono-estratigráficos, segundo Santos et al. (1999).

Figura 2.3 – Divisão da porção setentrional da Província Borborema em domínios/subdomínios geofísico-tectônicos, 
segundo Oliveira (2008).
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na parte central da Folha Boqueirão ocorre 
uma porção vulcano-sedimentar relacionado à 
Bacia de Boa Vista com extenso derrame vulcânico 
associado de idade oligo-miocênica.

O magmatismo plutônico brasiliano/
ediacarano também é comum na região, com formas 
variadas e tamanhos indo de batólitos, stocks a 
outros corpos de menores proporções.

Figura 2.4 – Compartimentação tectônica utilizada no presente trabalho.
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As unidades estratigráficas relacionadas ao 
pré-cambriano da Folha Boqueirão, constituem parte 
dos domínios da Zona Transversal (subdomínios Alto 
Moxotó e Alto Pajeú) e São José do Campestre conforme 
ressaltado no Quadro 3.1. A Figura 3.1 expõe um mapa 
simplificado da área com as unidades pré-cambrianas.

As rochas associadas ao magmatismo 
ediacarano serão tratadas em sessão à parte devido 
ao fato de alguns litotipos não serem restritos a 
determinado domínio.

3 ― LITOESTRATIGRAFIA

Quadro 3.1 – Relações tectono-estratigráficas das unidades litológicas da Folha Boqueirão (SB.24-Z-D-III).
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(PP2sp2; PP2sp3) e unidades ediacaranas do Grupo 
Sérido (nP3s): Formação Seridó (nP3ss) e Formação 
Jucurutu (nP3sju, nP3sjum). 

As rochas relacionadas ao magmatismo 
ediacarano serão abordadas em tópico específico. 
na folha, existem ocorrências graníticas no domínio 
São José do Campestre como, por exemplo, a Suíte 

3.1 – DOMÍNIO SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

O domínio São José do Campestre ocupa a 
porção norte da Folha Boqueirão, a norte da zona de 
cisalhamento Patos (Figuras 3.1 e 3.2), abrangendo 
as unidades litoestratigráficas paleoproterozoicas 
(riacianas) do Complexo Serrinha-Pedro Velho 

Figura 3.1 – Mapa geológico simplificado do pré-cambriano da Folha Boqueirão.
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Intrusiva Caxexa (nP3γ3acx) e o maior corpo (Plúton 
Olivedos) da Suíte Intrusiva Dona Inês (nP3γ3di), 
corpos e diques semelhantes a este último, são 
encontrados nos subdomínios Alto Pajeú e Alto 
Moxotó inseridos na Folha Boqueirão.

3.1.1 – Complexo Serrinha-Pedro Velho (PP2sp2; 
PP2sp2a; PP2sp3)

Santos et al. (2002) formalizaram o Complexo 
Serrinha-Pedro Velho a partir das unidades 

Figura 3.2 – Mapa geológico simplificado da Folha Boqueirão, ressaltando as unidades do Domínio São José do Campestre.
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litoestratigráficas Serrinha e Pedro Velho do Terreno 
Serrinha – Pedro Velho de Dantas (1997) que aventava 
a possibilidade destas duas unidades representarem 
níveis crustais de um mesmo terreno colocados lado 
a lado por tectônica horizontal.

Das descrições de Dantas (1997), Santos et al. 
(2002) e Angelim et al. (2004) dividiram o complexo 
nas seguintes unidades litodêmicas: unidade Pedro 
Velho formada biotita ortognaisse trondhjemítico, 
parcialmente migmatizado, incluindo corpos de 
hedembergita-granada ortognaisse trondhjemítico 
(PP2sp1); biotita gnaisse granítico migmatizados 
(PP2sp3). na unidade Serrinha: biotita-hornblenda 
migmatitos com mesossoma de ortognaisses 
tonalítico a granítico com diques de anfibolito 
(PP2sp2). Guimarães et al. (2007) individualizaram 
a sul da Folha Solânea, uma fácies (PP2sp2a) 
desta unidade 2, composta por ortognaisses 
porfiroclásticos de composição granodiorítica a 
granítica. Biotita leucortognaisses granodioríticos a 
graníticos, migmatizados, peraluminosos (PP2sp4) 
completam a unidade Serrinha.

Idades do tipo concórdia u-Pb em zircão, com 
interceptos superiores variando de 2.183± 5 Ma 
a 2.187± 8 Ma para amostras representativas da 
unidade Serrinha, e de 2.273± 47 Ma a 2.203± 4 Ma 
para rochas da unidade Pedro Velho foram obtidas 
por Dantas (1997).  Estes dados sugerem que parte 
do Complexo Serrinha-Pedro Velho possa pertencer 
ao Complexo Santa Cruz (Santos et al., 2002; Angelim 
et al., 2007). As idades modelo TDM estão em torno 
2,5 a 2,6 Ga para unidade Serrinha e de 2,3 a 2,4 Ga 
para a unidade Pedro Velho onde algumas amostras 
recalculadas em 2,2 Ga indicam acresção de material 
juvenil (Santos et al., 2002; Angelim et al., 2004). 

na Folha Boqueirão, predomina a unidade 
PP2sp2 composta por migmatitos com mesossomas 
de biotita-hornblenda ortognaisses tonalíticos 
(Figura 3.3A) com textura gnáissica bandada, 
apresentando variados graus de migmatização, 
que gerou leucossomas de composição granítica. A 
intercalação de anfibolitos e dioritos são frequentes, 
desenvolvendo um bandamento composicional 
heterogêneo (Figura 3.3B). Pequenas ocorrências 
de augen gnaisses e ortognaisses porfiroclásticos 
(PP2sp2a – não individualizável na escala de trabalho) 
são encontradas intercaladas dentro desta unidade, 
localmente apresentando padrões difusos de 
migmatização. Anfibólios com textura granoblástica 
poligonal, feldspatos recristalizados (níveis félsicos) 
dinamicamente e fitas de quartzo sem deformação 
intracristalina sugerem recuperação de grãos em 
alto gradiente metamórfico. A unidade PP2sp3 se 
concentra em pequena área no extremo nordeste da 
folha.

Estas rochas se encontram justapostas 
tectonicamente com os xistos migmatizados do 
Grupo Seridó, perfazendo em sua maioria, contatos 
de alto ângulo de mergulho, o que denota faixas 
paralelas na direção aproximada EnE-wSw a nE-Sw, 
podendo conFigurar blocos alóctones. 

3.1.2 - Grupo Seridó 

O Grupo Seridó está representado nas Faixas 
de Dobramentos Seridó (Brito neves, 1975) e 
Curimataú (Santos et al. 2002), podendo esta última, 
que ocorre na área de estudo, estar posicionada de 
modo alóctone sobre o embasamento sotoposto do 
Domínio São José do Campestre, dado seus contatos 
miloníticos com os ortognaisses paleoproterozoicos 
e a ausência das unidades basais.

Figura 3.3A – Porção parcialmente preservada de 
anfibólio-biotita ortognaisse tonalítico com bandamento 

milimétrico a centimétrico, mergulho de alto ângulo 
em proximidade de feixes miloníticos.  Localidade 
Cachoeirinha, Pocinhos/PB – Afloramento GL-121.

Figura 3.3B – Gnaisse bandado intensamente 
migmatizado, engolfando padrão comprimido E-W de 

leucossoma+melanossoma anfibolítico pretérito no centro da 
foto. A seta vermelha aponta para migração de leucossoma 

(neossoma) do ortognaisse por entre estruturas dúctil-rúpteis: 
fraturas escalonadas/bandas de cisalhamento.  Sítio Ana 

Oliveira, Soledade/PB – Afloramento GL-230.

a B
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 O Grupo Seridó tal qual definido por Ferreira 
& Albuquerque (1969) a partir de trabalhos de 
Moraes (1924 apud Ferreira & Albuquerque, 1969), 
Ferreira (1967), Ebert (1969) que culminaram na 
hierarquização das sequencias envolvidas como 
formações, tem o empilhamento estratigráfico 
propostas por lima et al. (1980), Jardim de Sá & Salim 
(1980) e Jardim de Sá (1994). De uma maneira geral, 
segue da base para o topo, as Formações Jucurutu, 
Equador e Seridó sendo que Lima et al.  (1980) 
apresenta estratigrafia ligeiramente diferente. 

Pode constituir um mesmo megaciclo 
sedimentar de associação do tipo QPC de natureza 
plataformal marinha e turbidítica profunda, 
podendo até ser interpretados de acordo com 
dados geoquímicos e conteporaneidade com os 
eventos contracionais como depósitos flyschoides 
(Jardim de Sá, 1994). Contudo a possibilidade de 
uma discordância regional é citada por Archanjo 
& Salim (1986) entre os metaconglomerados da 
região de Parelhas/Rn (pertencentes à base da 
Formação Seridó segundo Ebert, 1969) e quartzitos 
da Formação Equador. 

Ferreira e Santos (2000) descreveram uma 
sequencia metavulcanossedimentar denominada 
de Formação Serra dos Quintos correlacionável 
à Formação Jucurutu. Legrand et al. (2007) 
reconhecem a presença de tilitos, reforçando esta 
suposição de correlação, constatando necessidade 
de sedimentação rasa com emersão continental para 
possibilitar o registro glaciogênico provavelmente da 
Glaciação Marinoana.

Van Schmus et al. (2003), baseados em 
datações u-Pb ShRIMP em zircões detríticos das 
formações Jucurutu e Seridó, sugerem a possibilidade 
de uma deposição para o grupo entre 640-620 Ma, 
resultado de uma extensão tardia neoproterozoica 
com contribuição detrítica de múltiplas fontes.

A norte da Folha Boqueirão, ocorrem anfibólio 
gnaisses e mármores atribuídos à Formação Jucurutu 
(nP3sju) e xistos/paragnaisses correlacionados à 
Formação Seridó (nP3ss).

3.1.2.1 - Formação Jucurutu (NP3sju, NP3sjum)

A Formação Jucurutu ocorre como uma 
pequena faixa e em algumas intercalações entre 
xistos, fora da escala de trabalho, de orientação 
EnE-wSw localizada na porção nE da Folha 
Boqueirão, próximo ao município de Pocinhos/PB. 
Está compreendida em um conjunto de terminações 
estreitas em splay adjacente ao Lineamento 
Patos. Geomorfologicamente não perfazem altos 
topográficos sendo, a maioria dos afloramentos 
observados em planta dado tanto pela ausência de 
resistatos expressivos em volume quanto pelo alto 
ângulo de mergulho dos litotipos deformados. 

É separado dos xistos da Fm. Seridó, pela 
dominância de biotita-anfibólio gnaisses e biotita 
gnaisses cinza escuros granoblásticos a milonitizados 

sobre os xistos migmatizados. Apresentam pequenas 
bandas de rochas calcissilicáticas. Indicadores 
cinemáticos destrais são predominantes em 
componente feldspático. Foram encontrados 
anfibólio gnaisse/xisto básico homogêneo (Figura 3.4; 
lâmina GL-282) constituído por rocha cinza-azulada, 
nematoblástica, granulação e bandamento finos. O 
bandamento é caracterizado por bandas milimétricas 
ricas em epidoto paralelas à orientação dos plagioclásios 
e anfibólios. Os sinais óticos dos anfibólios sugerem 
actinolita/ferroactinolita, contudo recristalização em 
plagioclásio, contatos retos e pontos tríplices sugerem 
equilíbrio termodinâmico destes em temperaturas 
mais elevadas, de modo que os anfibólios devem ser 
horblenda (fácies anfibolito). O baixo teor de quartzo, 
ausência de biotita e quantidades modais similares de 
plagioclásio e anfibólio são mais compatíveis com um 
protolito ígneo.

O mármore bandado (nP1sjum) com mergulhos 
de médio a alto grau ocorre sob a forma de lentes e está 
encaixado em biotita gnaisses, biotita xistos e xistos 
máficos, migmatizados ou não. A relação estratigráfica 
entre o mármore e suas encaixantes é indefinida 
devido à intensa deformação impressa nessas rochas, 
ocorrendo inclusive, próximo ao contato com rochas 
do Complexo Serrinha-Pedro Velho. 

Predomina calcita com menor participação 
de silicatos que possuem granulação submilimétrica 
até tamanhos máximos de 2 mm. Compõem-se 
principalmente de micas (flogopita ou muscovita) e, por 
vezes, quartzo e feldspato. Eventualmente observa-se a 
presença de pequenos veios de quartzo e feldspato. 

Figura 3.4 – Aspecto de epidoto-anfibólio gnaisse 
homogêneo finamente bandado da Formação Jucurutu – 
Afloramento GL-282 próximo à linha férrea em Gravatá-

Pocinhos/PB.

3.1.2.2 - Formação Seridó (NP3ss)

Constitui a principal unidade do Grupo Seridó 
na porção norte da Folha Boqueirão, apresentando 
contatos tectônicos com o Complexo Serrinha-Pedro 
Velho em faixa inflectida na direção EnE-wSw em 
relação ao Lineamento Patos/Zona de cisalhamento 



Programa Geologia do Brasil

28

Remígio-Pocinhos (vide mapa geológico). Os granitos 
ediacaranos perfazem contatos intrusivos com 
desenvolvimentos de zonas de cisalhamento locais 
concordantes com o arranjo geométrico do cinturão 
de cisalhamento.

A Formação Seridó é representada por micaxistos 
feldspáticos ou aluminosos de natureza pelítica, de 
fácies que vai de médio a alto grau metamórfico. Biotita 
xistos granadíferos porfiroblásticos, podendo conter 
± cordierita ± sillimanita ± feldspato, representam 
a fácies de médio a alto grau metamórfico. Rochas 
calcissilicáticas, paragnaisses, rochas metavulcânicas 
ocorrem associadas no limite com o subdomínio Alto 
Pajéu na Folha Boqueirão.

Os micaxistos ocorrem milonitizados, sendo 
que a granulação é fina a média, e o bandamento 
composicional é rítmico, definido por leitos quartzo-
feldspáticos intercalados com níveis ricos em biotita. 
Termos migmatizados são comuns em alguns locais. 
A foliação milonítica de alto ângulo de mergulho 
ocorre associada a dobras isoclinais. A ocorrência de 
lentes feldspáticas (estratos lenticulares pretéritos?) 
encerram tanto processos de migmatização, 
quanto injeção de veios pegmatoides recentes. Os 
indicadores cinemáticos como foliação do tipo pares 
S-C e C-C’ (Figura 3.5A), sillimanita ocorre como 
agregados porfiroblásticos de fibrolita (Figura 3.5B) 
desenvolvidos nos termos aluminosos dos granada 
micaxistos, caldas de recristalização assimétricas 
(Figura 3.5C), bandas de cisalhamento sintéticas com 
a foliação principal invariavelmente com sentido 
horário constituem estruturas deformacionais 
presentes nos xistos.

Retrometamorfose dá-se pela substituição 
de cordierita (Figura 3.5D) com halos pleocroicos 
amarelados por agregados de sericita + bainhas de 
clorita, granada às vezes, apresenta produto micáceo 
que inclui clorita. Mica branca secundária ocorre 
associada a minerais opacos lamelares.

Prováveis rochas vulcânicas/subvulcânicas 
de composição riolítica intercaladas no xisto são 
inferidas devido à granulação fina da matriz, zonação 
de porfiroclasto de feldspato potássico (seções 
quadradas – fenocristais?), inclusões de biotita. Por 
se tratar de rochas miloníticas (cominuídas) no limite 
do Lineamento Patos não permitem classificar com 
exatidão o protólito como riolito ou microgranito 
e a correta posição estratigráfica dos mesmos (São 
Caetano ou Seridó). A combinação de recristalização 
de feldspatos aliado a fraturas antitéticas sugerem 
temperaturas moderadas na deformação destes 
riolitos. 

3.2 – DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL

Este domínio abrange grande parte dos 
litotipos pré-cambrianos presentes na Folha 
Boqueirão (Figuras 3.1 e 3.6). Foram cartografados 
litotipos paleoproterozoicos (do Riaciano ao 
estateriano/calimiano) dos complexos Floresta e 

Sertânia, além dos ortognaisses São Joãozinho, Suíte 
Carnoió, Complexo Gabro-anortosítico Boqueirão no 
subdomínio Alto Moxotó e os Ortognaisses Coloete 
no subdomínio Alto Pajeú; unidades criogenianas/
ediacaranas como o Complexo Sumé (subdomínio 
Alto Moxotó) e tonianas como Complexo São 
Caetano, Metagranitoides Cariris Velhos, Suíte 
Recanto-Riacho do Forno, Suíte Serrote das Pedras 
Pretas (subdomínio Alto Pajeú). Extensivo e 
diversificado magmatismo ediacarano está presente 
neste domínio.

As unidades litoestratigráficas do Domínio 
da Zona Transversal geralmente apresentam-se  
delimitadas por zonas de cisalhamento 
transcorrentes (Patos, Campina Grande, São José dos 
Cordeiros, Catolé, Carnoió, Cabaceiras) com ou sem 
mecanismos transpressivos associados.

3.2.1 - Ortognaisse São Joãozinho (PP2γsj, PP2γsjm)

Esta unidade é proposta aqui para englobar 
augen gnaisses ortoderivados paleoproterozoicos 
anteriormente referenciados como de idade toniana 
(Santos et al., 2002; Angelim et al., 2004) nesta área. 

Ocorre numa extensa faixa no centro da Folha 
Boqueirão que vai das localidades de Santana até 
navio, tendo como local-tipo, o entorno do lugarejo 
de São Joãozinho pela possibilidade de observar 
o augen gnaisse típico (PP2γsj) (Figura 3.7A) e sua 
fácies granito gnáissico com magnetita (PP2γsjm) 
(Figura 3.7B). um segmento correlacionável ocorre 
mais ao norte na localidade de Manuel de Souza, 
considerando a similaridade petrográfica, química e 
de assinatura geofísica. 

Aflora em forma de lajedos e como um pequeno 
serrote próximo a São Joãozinho; possuem contatos 
litológicos no núcleo de uma grande estrutura 
antiformal, evidenciando uma discordância litológica 
pretérita com as rochas supracrustais correlacionáveis 
ao Complexo Sertânia (PP2se) onde, não se descarta 
que a superfície erosiva ora estabelecida também 
forneceu material para deposição destes sedimentos 
conforme dados isotópicos (ver no texto). 

A ocorrência de algumas destas coberturas e 
sua estruturação na zona de charneira do anticlinal 
sugerem vestígios preservados em dobras parasíticas 
do tipo ‘M’. 

O outro segmento correlacionado pode 
constituir um bloco alóctone dado pelo contato 
tectônico por zona de cisalhamento destral ou 
fazer parte de flanco de uma grande estrutura 
sinformal associada a um regime transcorrente. Este 
segmento encontra-se fortemente deformado pelos 
cisalhamentos, não sendo possível correlacioná-lo 
com precisão, sendo aqui utilizados apenas critérios 
petrográficos e químicos.

A fácies granito gnaissica com magnetita (PP2γsjm) 
apresenta-se concordante aos traços da foliação, 
podendo ser pré ou sin-deformacional ao último evento. 
Considerando esse fato e a sua similaridade química com 
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Figura 3.5A – Granada xisto feldspático em planta, 
exibindo foliação milonítica do tipo C-C’ com indicação 

destral de movimento. Localidade Espírito Santo, 
Soledade/PB -Afloramento GL-461.

Figura 3.5B – Detalhe de porfiroblasto assimétrico (ao 
centro) de sillimanita em micaxisto com desenvolvimento 
de fibrolitas perpendiculares ao tensor máximo σ1 com 

indicação cinemática destral – Afloramento GL-461.

Figura 3.5C – Aspecto e textura milonítica de micaxisto 
com porfiroclasto de feldspato com cauda assimétrica 
e desenvolvimento de dobra do tipo kink band, ambos 

indicando cinemática destral. Linha férrea,  
Pocinhos/PB – Afloramento GL-276.

Figura 3.5D – Agregado de sericita+biotita com bainha 
de clorita, desenhando pseudomorfo “pós-cordierita”. 

Linha férrea a 2,5 Km a NW de Seriema,  
Pocinhos/PB – Afloramento GL-283.

e intercrescimento mirmequitico. Quartzo (20-35%) 
cresceu entre os cristais de K-feldspato com forte extinção 
ondulante em exudados orientados segundo a foliação. 
Plagioclásio (11-38%) forma cristais xenoblásticos às 
vezes com geminação deformada e em intercrescimentos 
mimerquíticos e possui inclusões de quartzo. Anfibólio 
é a principal fase máfica com pleocroismo sugerindo 
horblenda actinolítica. Biotita evidencia a foliação da 
rocha e allanita, ocorrência localizada de clinopiroxênios, 
epidoto, zircão, titanita, opacos, granada, mica branca 
completam a mineralogia acessória da rocha.

A fácies composta por granito gnaisse 
leucocrático (PP2γsjm) com magnetita apresenta 
granulação fina a média, equigranular a ligeiramente 
porfirítica. O plagioclásio do tipo oligoclásio possui 
geminação polissintética encurvada em alguns 
cristais. O K-feldspato pode ocorrer ainda como 
alguns grãos idiomórficos apesar da deformação. 
É importante observar a esfenitização dada pela 

os ortognaisses, optou-se por mantê-la como fácies, 
contudo, a forma tabular como aflora constituindo um 
serrote e algumas texturas petrográficas preservadas 
não descartam a possibilidade de pertencer a um 
magmatismo mais recente.

Predominam biotita-anfibólio-augen ortognaisses 
(PP2γsj) de coloração cinza, granolepinematoblásticos 
de granulação média a grossa, composição variando de 
sieno a monzogranítica podendo possuir termos quartzo 
monzonitíticos (Figura 3.8). Os augens de feldspato 
alcalino exibem contornos lenticulares definindo, 
comumente, sombras de pressão. Exudados de quartzo 
estirados refletem a foliação principal, por vezes milonítica, 
cuja paragênese metamórfica na fácies anfibolito 
superior é dada por biotita+K-feldspato+plagioclásio+
quartzo+titanita com mica branca+carbonato+quartzo 
como paragêneses retrometamórficas na fácies xisto 
verde. O K-feldspato (22-38%) exibe, comumente, 
extinção ondulante, recristalização milonítica na borda 
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associação opacos+titanita sendo que os minerais 
opacos ferromagnéticos chegam a 3 mm de tamanho. 
A assembleia retrometamórfica na fácies xisto verde é 
evidenciada pela desestabilização de piroxênio precoce 
para anfibólio com pleocroismo verde-azulado e estes, 
foram substituídos por epidoto com intercrescimento 
gráfico de quartzo, sericita em plagioclásios. A 
paragênese principal de feldspatos recristalizados+opa
cos+anfibólios reflete fácies anfibolito.

As informações da Tabela 3.1 mostram teores de 
sílica variando de 57,03 a 72,47% e os de Al2o3 13,3 a 
20,65 %. As razões A/CnK molares maiores que 1 (Tabela 
3.1) caracterizam os ortognaisses como metaluminosos, 
sendo que apenas a amostra milonítica GL-108 
(equivalente ao segmento correlacionado no subdomínio 
Alto-Pajeú) é caracterizado como peraluminoso. Exibem 
baixos percentuais de perda ao fogo caracterizando uma 
composição anidra comuns em granitos tipo-A.

Figura 3.6 – Mapa geológico simplificado da Folha Boqueirão ressaltando as unidades do Domínio da Zona Transversal.
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Figura 3.7A – Biotita-anfibólio augen ortognaisse 
monzo/sienogranítico da Unidade São Joãozinho 

(PP2γsj) exibindo dobras da fase D3. BR-412, 4 km a 
sudoeste de Boa Vista/PB – Afloramento GL-479.

Figura 3.7B – Magnetita granito gnáissico leucocrático 
(PP2γsjm) onde se observa foliação dada pelo 
estiramento de magnetitas. Localidade de São 

Joãozinho, Boa Vista/PB – Afloramento GL-091.

Figura 3.8 – Diagrama QAP (Streckeisen 1976) para 
amostras do Ortognaisse São Joãozinho: fácies 

augengnaisse (PP2γsj) e fácies granito gnaíssica com 
magnetita (PP2γsjm).

a B

A variação composicional dos elementos 
maiores, como plotada na Figura 3.9A no diagrama 
R1R2 modificado de La Roche et al. (1980) é compatível 
com a série subalcalina cálcio-alcalina de alto-K. no 
diagrama AFM plotando as séries toleíticas e cálcio-
alcalinas, as amostras se concentram no lado AF do 
triângulo similar a granitos do tipo-A (Figura 3.9B.). 

Para os elementos traços, os ortognaisses 
exibem alto teor de Ba (1275 a 3731 ppm), médio a 
alto de Sr (170 a 991 ppm), médio de Zr (319 a 806 
ppm) e baixo de Rb (61 a 98 ppm). 

Os padrões de ETR mostrados na Figura 3.10A, 
normalizados pelo condrito de Boynton (1984), 
exibem razões (Lan/Ybn)n menores que 20 com 
padrão fracionado de ETRL e horizontalizado de ETRP 
e (Eu/Eu*)n entre 0,40-0,97, indicando anomalias 
negativa de Eu moderadas a forte e positiva em uma 
das amostras (GL-339) da fácies granítica (Eu/Eu*)n = 
1,53 que indica provável acumulação de plagioclásio 
em detrimento de processos de fracionamento. O 

espectro multielementar (Figura 3.10B) normalizado 
pelo Condrito de Thompson (1982) revela leve 
fracionamento dado pela razão LILE/hFSE, picos nos 
valores de La, Zr e forte depressão em P, Ti e menor 
em Sr similares a assinaturas de granitos do tipo A. 

no diagrama discriminante de ambientes 
tectônicos de Pearce et al. (1996), as amostras 
plotam no campo de granitos pós-tectonicos/
intraplaca (Figura 3.11).

uma amostra do ortognaisse coletada na parte 
central da estrutura antiformal foi investigada a fim 
de determinar a idade de cristalização pelo método 
u-Pb (LA-ICPMS). Os zircões são pálidos a incolores 
com hábito prismático e faces bem preservadas 
(Figura 3.12). Vinte determinações resultaram 
numa idade paleoproterozoica dada por intercepto 
superior de 2109 ± 15 Ma (MSwD 0.66) (Tabela 3.2; 
Figura 3.12) interpretado como idade de cristalização 
do protólito.

O resultado da análise Sm-nd para esta mesma 
amostra (Tabela 3.3) forneceu idade-modelo TDM = 
3,03 Ga e o parâmetro recalculado εnd(2.1 Ga) = -8,43, 
sugerindo retrabalhamento de uma crosta arqueana.

Outros augen ortognaisses correlacionáveis 
foram encontrados no subdomínio Alto Moxotó 
denominados ortognaisses Fazenda Salvador com 
idades u-Pb ShRIMP de 2012 Ma e núcleos herdados 
de uma crosta de 2.4-2.3 Ga e idade-modelo TDM de 
2174 Ma caracterizando uma fonte mais juvenil do 
que retrabalhada (Santos et al., 2008; 2010b), assim 
como uma idade de 2129 Ma relatada por Rodrigues 
et al. (2010) para corpo de natureza similar. Embora 
certos ambientes tectônicos gerem situações 
propícias para a mistura e coexistência de material 
juvenil com retrabalhamento de crosta pré-existente, 
decidiu-se por mantê-los como unidades separadas 
neste primeiro momento, sendo os ortognaisses 
São Joãozinho mais homogêneos, onde não foram 
encontrados zircões herdados, mistura de magmas e 
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Tabela 3.1 – Dados químicos das amostras do Ortognaisse São Joãozinho, fácies augengnaisse (PP2γsj) e fácies  
granito-gnaíssica (PP2γsm). PF = perda ao fogo.

Ortognaisse São Joãozinho Fácies granito gnaíssica
amostra GL-093A Gl-108 Gl-152 Gl-446 Gl-479 Gl-480 Gl-481 GL-339 Gl-447

sio2 65,53 72,47 68,87 57,03 69,21 68,51 66,76 62,07 63,2
tio2 0,35 0,37 0,6 0,5 0,36 0,41 0,44 0,46 0,39
al2o3 16,07 13,52 13,32 20,65 14,62 15 14,19 17,72 17,07
fe2o3 5,13 3,87 5,3 5,11 4,24 4,29 6,01 5,37 5,86
MnO 0,08 0,05 0,08 0,07 0,06 0,06 0,09 0,08 0,09
Mgo 0,3 0,48 0,72 0,7 0,37 0,4 0,21 0,2 0,25
cao 2,85 2,03 2,63 6,53 2,57 2,2 3,78 3,19 3,2
na2o 4,4 3,74 3,29 6,03 3,71 3,7 3,25 5,11 4,4
K2o 4,41 3,13 3,82 2,7 3,98 4,73 4,66 4,8 4,83
p2o5 0,09 0,11 0,22 0,2 0,12 0,14 <0,01 0,14 0,11
cr2o3 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002

A/CnK 0,93 1,02 0,93 0,83 0,97 0,98 0,82 0,91 0,93
pf 0,3 0 0,8 0 0,4 0 0,1 0,2 0

Soma 99,5 99,76 99,65 99,51 99,65 99,44 99,49 99,33 99,4
ni 2,4 1,8 3,1 2,1 1,3 2,1 1,5 0,8 1,3
co 2,9 4,3 6,3 5,6 4 4,1 2,9 2,6 2,7
V <8 19 23 35 13 16 33 <8 23

Cu 7 4,8 6,5 2,6 5,4 3,7 2,5 1,6 1,6
Pb 4,7 1,4 5,7 3,3 5,5 6,6 2,1 1,9 5,4
Zn 86 66 91 14 77 92 81 57 102
Rb 77,2 75,9 98,2 40,3 72,9 68 71,6 61,2 68,4
cs 1,1 1,7 1,5 0,2 0,8 1,3 0,1 0,4 0,1
Ba 3042 1339 1275 1517 1890 2727 2900 3731 3202
sr 303,5 170,5 203,6 991,3 251,5 268 386 392,9 351,3
Ga 25,6 19,7 20,4 26,3 25,4 26,5 28,6 26,3 21,8
ta 0,5 0,5 1,3 1,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,8
nb 14,3 9,8 19 33,7 12,8 20 15,3 10,7 18,4
hf 13 9,4 11,3 14,1 10,4 14,5 19,4 19,1 15
Zr 528,3 319,4 426,9 534,5 399,2 556,4 806,2 791,6 655,3
Y 38,8 42,2 70,1 49,4 52,9 67,1 37,4 37,9 46,9

Th 8,4 4,2 12,5 19,3 7,6 9,2 9,2 6,1 10,3
u 1,6 1,1 2,5 4 2,4 1,5 1,6 2,2 1,7
la 94,1 39,4 68,1 131,4 69,4 111,8 132,1 84,9 112,3
ce 188,4 82,3 142,4 251,7 140,3 221,5 256,8 158,9 223
pr 22,12 10,47 17,3 27,2 16,35 25,84 27,83 17,93 25,97
nd 84,4 39,8 69,4 88,7 63,4 101,9 95,1 63,5 94,8
sm 13,01 8,65 13,4 13,55 10,74 16,6 14,11 10,31 15,61
Eu 2,89 1,39 1,73 2,7 2,05 3,12 3,85 4,56 3,48
Gd 9,66 8,17 13,06 11,34 10,02 15,11 10,52 8,09 12,44
Tb 1,48 1,33 2,17 1,64 1,61 2,34 1,46 1,26 1,69
Dy 8,06 7,5 12,94 9,35 9,59 13,44 7,35 7,18 8,72
Ho 1,47 1,53 2,61 1,86 1,97 2,6 1,4 1,38 1,8
er 4,24 4,36 7,53 5,04 5,63 7,08 4,27 4,01 4,71
tm 0,63 0,68 1,2 0,8 0,83 1,06 0,6 0,64 0,77
Yb 4,28 4,62 7,49 4,81 5,11 6,21 4,35 4,02 4,51
Lu 0,67 0,7 1,08 0,68 0,72 0,93 0,72 0,68 0,68
Be 2 1 1 <1 2 <1 1 2 <1
Sn <1 1 2 1 1 <1 1 <1 <1
w <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Mo 0,6 0,6 1 0,2 0,9 0,5 0,6 0,4 <0,1
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Figura 3.9A – Diagrama R1R2, modificado de 
La Roche et al. (1980) para as amostras do 

Ortognaisse São Joãozinho, fácies augengnaisse 
e fácies granito gnaíssica.

Figura 3.9B – Diagrama AFM (Irvine & Baragar 1971) 
para amostras do Ortognaisse São Joãozinho, fácies 

augengnaisse e fácies granito gnaíssica.

Figura 3.10A – Espectro de ETR para as amostras do 
ortognaisse São Joãozinho, fácies augengnaisse e fácies 

granito gnaíssica.

Figura 3.10B – Diagrama multielementar para 
amostras dos ortognaisses São Joãozinho, fácies 

augengnaisse e fácies granito gnaíssica.

assinatura juvenil tal como descrito por Santos et al. 
(2008; 2010b) para o ortognaisse Fazenda Salvador.

3.2.2 - Complexo Floresta (PP2fl)

Essa unidade foi inicialmente descrita por Lima 
et al. (1985) na região de Floresta-PE. Santos (1995) 
redefiniu a unidade para englobar ortognaisses 
bandados de composição diorítica, tonalítica e 
granodiorítica, com biotita e/ou anfibólio (localmente 
migmatizados ou milonitizados), rochas metamáficas, 
gnaisses félsicos finos e lentes de mármores, com 
retrabalhamento metamórfico/estrutural complexo.

no âmbito da cartografia regional, o Complexo 
Floresta (PP2fl), neste e nos trabalhos de Rodrigues 
et al., (2011) e Brasilino & Miranda (no prelo), é 
subdividido em unidades com predominância de 
ortognaisses migmatíticos indivisos com alguns 

termos máficos (PP2fl), corpos mapeáveis de 
anfibolito e rochas metamáficas (PP2fla), mármores 
(PP2flmm), na maior parte associadas aos 
ortognaisses da unidade Cabaceiras (PP2cb).

na Folha Boqueirão, o conjunto de ortognaisses 
e migmatitos indivisos (PP2fl) está representado 
em pequena porção no extremo sudeste da área, 
limitado a norte pela zona de cisalhamento Carnoió.

Os afloramentos são constituídos por lajedos 
métricos com padrões de redobramento, injeções 
e indícios de migmatização in situ. O mesossoma é 
caracterizado por anfibólio-biotita gnaisse de coloração 
cinza, granulação média, textura no geral granoblástica, 
equigranular e mesocrático. O leucossoma é de 
composição granítica, granulação grossa a muito 
grossa, inequigranular e leucocrático, podendo ser ricos 
em granada e às vezes, circundados por finos leitos 
biotíticos milimétricos denotando o melanossoma. 

a

a

B

B
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Figura 3.11 – Diagrama discriminante de ambiente 
tectônico de Pearce et al. (1996) para as amostras do 

Ortognaisse São Joãozinho, fácies augengnaisse (preto) e 
fácies granito gnaíssica (vermelho).

De um modo geral, o metamorfismo nestes 
gnaisses bandados é predominantemente em fácies 
anfibolito alto, entretanto, granulitos félsicos/
granada charnockitos intercalados à unidade 
Cabaceiras ocorrem como indícios de grau mais 
elevado na evolução dessa unidade. 

Santos (1995) obteve uma idade de 2,115 Ga 
(u-Pb em zircão) na região homônima. A leste da 
Folha Boqueirão, na Folha Campina Grande, Santos 
et al. (2004) obtiveram uma idade de 2,016 Ga em 
um ortognaisse de composição álcali-feldspato 
granítica também atribuído a este complexo. 

3.2.2.1 - Complexo Floresta – Unidade Cabaceiras 
(PP2cb)

Esta unidade foi estudada inicialmente por 
Caldasso (1968), o qual denominou de Grupo Cabaceiras 
um conjunto de rochas migmatíticas de derivação 
ígnea que ocorrem nos arredores de Cabaceiras (PB). 
Posteriormente Brito neves (1975) denominou essa 
unidade de Camalaú-Cabaceiras, e segundo Ferreira 
& Santos (2000), estas rochas fariam parte do Maciço 
Boqueirão, representando possivelmente uma suíte 
do tipo TTG.  O termo complexo foi utilizado pela 
primeira vez por Angelim et al. (2004). Lages et al. 
(2009a) descreveram os Ortognaisses Cabaceiras como 
correlatos ao Complexo Floresta, tendo como área tipo 
a região da cidade de Cabaceiras (PB). Dado à complexa 
deformação atribuída a estes corpos cronocorrelatos, 
juntos à possibilidade dos mesmos constituírem fatias, 
porções de pequenos microcontinentes amalgamados/
acrescidos durante colisão riaciana, orosiriana o mesmo 
será denominado como unidade individualizável 
pertencente ao Complexo Floresta sendo que, no futuro, 
à disposição de mais dados isotópicos e químicos, será 
possível melhor reconstrução desta região de alto grau 
metamórfico.

os ortognaisses que constituem esta unidade 
são representativos do embasamento do subdomínio 
Alto Moxotó, em toda parte centro-sul da Folha 
Boqueirão. Compreendem ortognaisses leuco a 
mesocráticos, granoblásticos de granulação média 
a grossa e de composição granítica, granodiorítica 
e monzonítica, variavelmente migmatizados, com 
bandamento centimétrico a decimétrico (Figura 
3.13A). nas porções migmatizadas ocorrem 
leucossomas graníticos grossos e por vezes contendo 
granada, e melanossomas com variada estruturação 
que vai de feições descritivas brechadas (agmáticas) 
com a unidade metamáfica, a dilatacionais 
(surreíticas), nebulíticas, estromáticas e paletas 
biotíticas milimétricas circundando leucossoma 
como indícios de migmatização in situ. Expõem-
se como lajedos, sendo comum aflorar na cidade 
de Cabaceiras e ao longo das estradas que ligam 
esta às cidades de Boqueirão e Boa Vista. Em 
diversas drenagens e leitos de riachos é possível 
observar afloramentos com complexos padrões de 
dobramento.

Granitos como o Plúton Bravo perfazem contato 
intrusivo com estes ortognaisses, onde é possível 
observar xenólitos e feições de ortognaissificação. 
É possível também observar contato intrusivo com 
os ortognaisses da Suíte Carnoió e ao longo de 
toda a faixa metatexítica (Figura 3.13B) na parte 
sul da folha. Esta suíte intrusiva nos ortognaisses 
Cabaceiras, está situada em zona apical de um 
dobramento regional fechado, afetado pela zona 
de cisalhamento transcorrente sinistral Cabaceiras, 
que imprimiu padrão de redobramento aberto e ou/ 
conferiu obliquidade à dobra anterior. 

As rochas metamáficas anfibolíticas (PP2fla) 
associadas ou não a rochas metacarbonáticas 
(metamargas granulíticas e skarns), lentes de granada 
leucognaisses apresentam-se de forma disruptas, 
boudinadas e, via de regra, concordantes à foliação 
principal.

Dentre outras rochas encontradas no âmbito 
do Complexo Floresta e não individualizáveis que 
preservam texturas características da fácies granulito, 
mencionam-se os granulitos félsicos (granada 
charnockitos?) do letreiro da Roliúde nordestina na 
cidade de Cabaceiras/PB (assinalado com simbologia 
específica no mapa geológico). 

Em lâmina, os ortognaisses graníticos possuem 
textura granoblástica a lepidonematoblástica média 
a fina, inequigranular, e observa-se uma foliação/
bandamento marcada pelo alinhamento/estiramento 
de minerais máficos e/ou pelo estiramento da 
fase félsica. A rocha é constituída de quartzo, 
plagioclásio, K-feldspato, biotita e anfibólio, tendo 
como acessórios: apatita, minerais opacos, titanita, 
zircão, allanita, clorita, e menos frequentemente, 
por piroxênio da série diopsídio-hedembergita. 
A composição das bandas félsicas varia de 
sienograníticas a granodioriticas, enquanto as bandas 
máficas tem composição diorítica a monzodiorítica 
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apresentam uma textura poligonal típica, com junções 
tríplices comuns entre os grãos. A granada (5-10%) de 
origem metamórfica tende a englobar parcialmente os 
cristais de plagioclásio e anfibólio da matriz. Epidoto 
e titanita são abundantes nas bandas máficas como 
produto de desestabilização de anfibólio. 

Em algumas seções, é comum a presença de uma 
matriz quartzo-felspática intergranular bordejando 
quartzo e feldspato, principalmente, indicando um 
processo de milonitização. A assembleia de alteração é 
incipiente tendo hidróxido de ferro, clorita (associada 
a anfibólio, biotita e minerais opacos), sericita e calcita 
no plagioclásio. O metamorfismo da rocha atingiu no 
mínimo a fácies anfibolito.

(Figura 3.14A). Quartzo (20-41%) ocorre como cristais 
xenomórficos, formando ribbons, subgrãos, podendo 
exibir contatos suturados. Plagioclásio (11-28%) em 
cristais subidiomórficos, que quando preservados 
com geminação paralelas ao alongamento do 
mineral indica protólito ígneo. A macla albita/
periclina é comum. O feldspato potássico (10-54%) 
tipo microclina forma cristais xeno-hipidiomórficos 
com textura pertítica (Figura 3.14b) e mirmequitas 
nas bordas, ocorre inclusões de plagioclásio, quartzo 
e zircão. Biotita (5-20%) ocorre como palhetas 
milimétricas subidiomórficas, e em algumas lâminas 
observam-se duas gerações. hornblenda (15-25%) 
como cristais xenomórficos a subidiomórficos com 
tamanho variado, alguns agregados de anfibólio 

Tabela 3.3 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostra do Ortognaisse São Joãozinho (PP2γsj).

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (±2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-479 10,5137 55,921 0,1136 0,511059+/-19 -30,81 3,03

Figura 3.13A – Ortognaisse granítico com textura 
estromática na unidade migmatítica Cabaceiras. 

Cabaceiras/PB – Afloramento GL-489.

Figura 3.12 – a) Imagem retroespalhada de cristais de zircão do augengnaisse São Joãozinho com indicação dos spots ; 
b) idade intercepto superior t = 2109 ± 15 Ma a partir dos dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) obtidos em 

zircões da amostra GL-479 para o Ortognaisse São Joãozinho (PP2γsj), fácies augengnaisse.

a

a

B

B

Figura 3.13B – Contato intrusivo dos metatexitos 
da Suíte Carnoió (à direita) e nos ortognaisses 

bandados Cabaceiras (à esquerda). Localidade de 
Cedro – Afloramento GL-049.

B
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Ortognaisses com características de granulito 
félsico (intercalados aos ortognaisses da unidade 
Cabaceiras) são de cor bege a verde (Figuras 3.15A e 
7.7B), composição granítica, granulação fina a média, 
inequigranulares, com fenoblastos de granada 
(Figura 3.15A) como pseudomorfos de ortopiroxênio 
em tons de verde e com propriedades óticas do 
hiperstênio. Em lâmina podem ser classificados 
como granada charnockitos ou granulitos félsicos, a 
depender da confirmação do ortopiroxênio ser ígneo 
ou não. O K-feldspato ocorre como cristais xeno a 
hipidioblásticos com pertitas do tipo chama e string 
e mesopertitas (Figura 3.15B). Plagioclásio exibe 
mirmequitas em contato com K-feldspato, moderada 
extinção ondulantes e comumente contatos em 
ponto tríplice. Ortopiroxênio do tipo hiperstênio 
exibe pleocroismo em tons verde claro, pálido a rosa 
com inclusões de zircão. Os ortopiroxênios exibem 
alteração para minerais opacos. Granadas formam 
cristais hipidioblásticos, incolores que podem 

substituir cristais de piroxênio. Biotita com hábito 
lamelar e esquelético, xenomórfica, tons de marrom 
claro a escuro não exibem orientação definida. 
Mesopertitas, contatos com ponto tríplice comuns e 
hiperstênio caracterizam a rocha como de natureza 
granulítica.

Os padrões geoquímicos obtidos a partir de 
8 amostras dos ortognaisses (Tabela 3.4) dispõem-
se como hiperstênio normativos, segundo um 
trend claramente cálcio-alcalino, mostrando um 
enriquecimento em álcalis (Figura 3.16A), uma 
tendência geoquímica metaluminosa a levemente 
peraluminosa (Figura 3.16B), corroborada pela 
presença de córindon normativo em algumas amostras 
e plotam no campo das rochas cálcio-alcalinas de alto 
potássio a shoshonitica no diagrama TAS (Figura 3.16C).

Em diagramas multielementais normalizados 
pelo manto primitivo, os padrões dos ortognaisses 
Cabaceiras são caracterizados por anomalias 
negativas de u, Ta, nb, P e Ti e picos positivos de Rb, 

Figura 3.14A – Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) 
para as rochas da Unidade Cabaceiras. Parte das 
lâminas descritas pertence ao Projeto Folha Santa 

Cruz do Capibaribe (Brasilino & Miranda, no prelo).

Figura 3.14B – Cristal de microclina pertítica 
(K-f) ao centro da fotomicrografia e cristal de 

plagioclásio (Pl) sericitizado. Lâmina GL-476. Luz 
analisada.

Figura 3.15A – Fenoblastos de granada em 
pseudomorfos de hiperstênio substituídos 

parcialmente. Letreiro Roliúde Nordestina em 
Cabaceiras/PB – Afloramento GL-217.

Figura 3.15B – Cristal de K-feldspato com mesopertitas, 
em contato à direita com aglomerados de plagioclásio 

e quartzo. Em alguns é possível notar contatos em 
ponto tríplice. Lâmina GL-217. Luz analisada.

a

a

B

B



Programa Geologia do Brasil

38

Tabela 3.4 – Resultados analíticos de amostras da Unidade Cabaceiras (PP2cb). As amostras com prefixo RS pertencem 
ao Projeto contíguo Folha Santa Cruz do Capibaribe (Brasilino & Miranda, no prelo).

Unidade Cabaceiras - ortognaisses
Amostra GL-215 GL-018B GL-024 GL-476 RS-46 RS-396A RS-408 RS-393B

sio2 67,45 72,37 70,22 71,35 72,91 71,63 65,67 66,67
tio2 0,48 0,18 0,32 0,24 0,2 0,23 0,46 0,63
al2o3 15,3 15,09 15,64 15,37 14,17 15,51 16,24 14,15
fe2o3 2,8 1,14 1,77 1,66 1,67 1,97 3,93 6,2
MnO 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,08
Mgo 1,67 0,24 0,62 0,36 0,56 0,48 1,61 0,65
cao 2,15 1,2 1,89 1,77 1,42 2,23 3,49 2,53
na2o 3,85 4,19 4,3 3,76 3,44 4,75 4,5 2,71
K2o 5,55 5,05 4,43 4,88 5,08 2,7 2,9 5,62
p2o5 0,27 0,06 0,12 0,05 0,09 0,08 0,16 0,14
pf 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4

Soma 99,47 99,84 99,73 99,85 99,85 99,89 99,71 99,5
ni 26,4 1,3 5,9 2
co 3,3 2,6 7,9 5,4
V 35 <8 18 18

Cu 20,8 1,7 7 4,3 12,9 8,9 5,7 15,2
Pb 18,4 7,5 3,9 6,2 2,3 2,1 4,8 2,7
Zn 44 37 35 35 29 41 78 66
Rb 193 148,3 115,4 123,8 101,9 106,4 76,2 157,5
cs 5,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0,7 0,4 0,3
Ba 2504 804 1133 654 588 460 952 1533
sr 1422,3 282,3 548,3 280,2 200,6 290,2 529 156,9
Ga 20,6 24,9 20,5 23,2 13,8 20,6 20,8 26,3
ta 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 3,4
nb 13,4 3,7 6,4 3,7 3,2 4,9 6,6 73,4
hf 7,7 4,5 6,3 4,7 4,1 3,4 4,1 27
Zr 262,7 148,8 236,9 147,6 124,5 132,7 158,7 1056,7
Y 11 2,7 3 3,2 8,9 3,3 4,9 134,6

Th 28,3 20,1 17,9 19,5 13,5 8 1,3 19,5
u 5,5 4,1 1 0,8 0,4 1,6 0,6 1,6
la 84,7 42,2 44 44,3 41 22,8 26,9 153,7
ce 158,2 64,5 74,9 75,9 76,6 39 47 336,8
pr 17,32 7,08 7,33 7,66 8,71 4,23 5,28 39,41
nd 57,6 23,4 24 24,8 29,7 13,1 17,7 151,3
sm 8,13 3,19 3,18 3,25 4,81 2,21 2,87 29,74
Eu 1,77 0,64 0,91 0,79 0,78 0,59 0,83 5,21
Gd 4,37 1,81 1,66 1,94 3,4 1,26 1,86 27,21
Tb 0,53 0,19 0,17 0,21 0,43 0,16 0,26 4,59
Dy 2,28 0,59 0,73 0,79 1,91 0,7 1,02 25,74
Ho 0,36 0,09 0,1 0,1 0,34 0,11 0,19 5,34
er 0,8 0,16 0,26 0,23 0,77 0,26 0,49 14,76
tm 0,14 0,03 0,03 0,03 0,13 0,04 0,07 2,16
Yb 0,84 0,17 0,17 0,2 0,65 0,26 0,48 13,39
Lu 0,11 0,02 0,03 0,03 0,1 0,04 0,07 1,83

etr 337,15 144,07 157,47 160,23 169,33 84,76 105,02 811,18
Mo 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 2,6 <0,1 0,2 2
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BA, Th e Ce (Figura 3.16E) . Os padrões de elementos 
terras raras (Figura 3.16F) são moderadamente a 
fortemente fracionados razão (La/Yb)n = 7-172, 
mostrando um rápido decréscimo do La ao Sm e um 
perfil achatado na região dos terras raras pesados. 
Com raras exceções, anomalias de Eu são pequenas 
ou negligenciáveis. Este tipo de padrão é comum em 
terrenos de alto grau metamórfico, especialmente 
granulíticos, mais antigos (Rudnik, 1992).

Plotam no campo de arco vulcânico em 
diagramas discriminantes de ambiente tectônico 
(Figura 3.16D).

Vinte zircões de uma amostra de anfibólio-
biotita ortognaisse da unidade Cabaceiras, na 
localidade tipo, foi analisada por (LA-ICP/MS) para 
obtenção das razões isotópicas u-Th-Pb (Tabela 3.5) 
e perfizeram uma idade (intercepto superior) de 
2055 ± 23 Ma com MSwD 2.3 (Figura 3.17) a qual foi 
interpretada como de cristalização da rocha.

Três análises Sm-nd foram realizadas nos 
ortognaisses da unidade Cabaceiras, sendo uma no 
granulito félsico/granada charnockito (amostra GL-
217) conforme Tabela 3.6. As idades-modelos TDM 
variaram de 2.74 a 3.22 Ga e o parâmetro εnd (2050 
Ma) recalculado é de -11,63 a -7,72 caracterizando 
participação/retrabalhamento de uma fonte 
arqueana como protólito destas rochas.

3.2.2.2 - Complexo Floresta – Anfibolito (PP2fla)

Esta unidade foi adotada em Rodrigues et al. 
(2011) e estendida aqui, em âmbito regional, para 
englobar um conjunto de rochas metamáficas compostas 
por gabronoritos, gabros com ou sem granadas, dioritos, 
anfibolitos bandados com ou sem granadas anortositos 
e pequenas ocorrências maciças de minério de Fe-Ti 
que ocorrem no subdomínio Alto Moxotó onde, mesmo 
considerando o caráter disrupto destas lentes de corpos 
máficos, é possível a correlação regional destas com 
as ocorrências de Malhada Vermelha em Floresta/PE 
(Santos, 1995; Beurlen et al., 1992a), Barro Vermelho em 
Custódia/PE (Melo, 1998; Melo et al., 2002) e Itatuba/
PB (Beurlen et al., 1992b; Almeida, 1995; Carmona, 
2006; Almeida et al. 2009) das quais, nesta última, as 
ocorrências da área de Boqueirão se correlacionam 
estreitamente. Para Almeida et al. (2005; 2009) estas 
rochas apresentam uma assinatura de toleítos de arcos 
de ilhas, sendo correlacionáveis a uma provável sutura 
tectônica do paleoproterozoico.

na Folha Boqueirão, as rochas de composição 
gabroica a piroxenítica e anfibolitos (podendo conter 
granada) (Figura 3.18A) e ortoanfibolitos (Figura 3.18B) 
ocorre sob a forma de lentes, boudins, enclaves e 
domínio de blocos angulares junto a solos ferralíticos. 
Às vezes, ocorrem subconcordantes à foliação regional, 
encaixados nos ortognaisses da unidade Cabaceiras.

Por vezes, se associa a metamargas granulíticas, 
rochas calcissilicáticas, skarns e rochas de provável protó-
lito sedimentar (PP2flmm), a exemplo de como ocorrem 
na região de Itatuba/Fagundes (Carmona, 2006). 

As ocorrências de ferro com bandamento da 
Folha Boqueirão sugerem origem secundária e/ou 
reliquiar de ferro plutônico, dada a porcentagem modal 
de piroxênio/anfibólio na ganga. Sugere-se aqui que 
esta tipologia corresponda a uma possível alteração 
hidrotermal/exógena, podendo estar relacionada às 
ocorrências de Fe-Ti. na região de Itatuba, ocorrências 
similares foram catalogadas em Rodrigues et al. 
(2011) e abordadas por Carmona (2006) que também 
descreveu mineralizações associadas à skarns.

Os ortoanfibolitos são de coloração cinza escuro, 
por vezes, esverdeados, melanocráticos com granulação 
que varia entre fina e média e textura granoblástica a 
granolepidoblástica. Esse litotipo ocorre como camadas 
decimétricas a métricas intercaladas aos ortognaisses 
ou como schlierens/brechas agmáticas. Em algumas 
porções é denotado um bandamento centimétrico.

Ao microscópio, os ortoanfibolitos mostram 
textura granonematoblástica definida pela orientação 
das fases máficas. São metabasitos constituídos 
essencialmente de anfibólio cálcico (50-70%), plagioclásio 
(<15%), clinopiroxênio (<15%), biotita (5-10%) e quartzo 
(2-5%).  Apatita, minerais opacos, clorita, titanita e zircão 
estão presentes como fases acessórias.

Em contato com anfibólio ocorre plagioclásio 
e clinopiroxênio (diopsidio-hedembergita), que 
ocorrem como cristais prismáticos curtos com 
colares parciais de anfibólio (Figura 3.19A). Várias 
seções aparecem como mosaico granoblástico, 
de granulação quase uniforme, cujo diâmetro dos 
cristais dominantes (hornblenda – Figura 3.19B) está 
entre 0,5 e 1,0 mm. Ocorrem pontos tríplices próprios 
de plagioclásio (120o) e de anfibólio, indicando que 
houve reajuste dos limites dos grãos no estado sólido 
e equilíbrio. A tendência do clinopiroxênio em se 
desestabilizar para anfibólio (Figura 3.19A) sugere 
que a rocha foi metamorfisada em condições de 
temperatura transicional entre as fácies anfibolito 
e granulito. Minerais opacos com coroa de biotita 
inclusas em anfibólio sugerem restos de fusão parcial. 
Outras rochas deste domínio, com composição mais 
piroxenítica, corroboram para o alto grau como 
a formação de ortopiroxênio em associação com 
clinopiroxênio, sendo este o início da fácies granulito 
a partir da decomposição de hornblenda pela reação: 
horblenda+quartzo= ortopiroxênio+clinopiroxênio
+opacos+h2O. no caso da reação consumir todo o 
quartzo, a horblenda passaria a coexistir estável com 
os piroxênios nesta fase.

O plagioclásio ocorre como um mosaico 
poligonal desenhado pelo anfibólio, ou como cristais 
xenomórficos geminados. Anfibólio actnolítico 
sugere retrometamorfismo em fácies xisto verde.

O granada anfibolito é verde escuro a levemente 
castanho, inequigranular, melanocrático. A orientação 
é incipiente, textura granonematoblástica com 
granulação fina e média. Essa rocha é caracterizada 
por textura coronítica peculiar, proporcionada 
por cristais de granada com 0,5 cm de diâmetro, 
envolvidos por cristais milimétricos de plagioclásio 
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Figura 3.16 – Geoquímica de ortognaisses da Un. Cabaceiras A) Diagrama AFM; B) Índices de Shand, expressos em 
diagrama de Maniar & Piccoli (1989), caracterizando o grau de saturação em alumina; C) Diagrama Na2O vs K2O de 
Peccerillo & Taylor (1976) mostrando o caráter cálcio-alcalino; D) Diagramas discriminantes de ambiente tectônico, 

cujos campos são aqueles propostos por Pearce (1996); E) Diagrama multielementar expandido de concentrações de 
elementos incompatíveis normalizados em relação ao Manto Primitivo (Sun & McDonough, 1989) e F) Padrão ETR 

normalizado para o condrito (Nakamura, 1977).

a

c

e

B

D

f



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

41

Ta
be

la
 3

.5
 –

 D
ad

os
 a

na
líti

co
s i

so
tó

pi
co

s U
-T

h-
Pb

 (L
A-

IC
P/

M
S)

 e
m

 zi
rc

õe
s a

na
lis

ad
os

 d
a 

am
os

tr
a 

GL
-4

76
 d

o 
an

fib
ól

io
-b

io
tit

a 
or

to
gn

ai
ss

e 
da

 U
ni

da
de

 C
ab

ac
ei

ra
s (

PP
2c

b)
. 

Ra
zõ

es
Id

ad
es

 A
pa

re
nt

es

G
rã

o.
sp

ot
f2

06
(%

)
Th

/U
20

6P
b

20
4P

b
20

7P
b

20
6P

b
er

r (
%

) 
1σ

20
7P

b
23

5U
er

r (
%

)
1σ

20
6P

b
23

8U
er

r (
%

)
1σ

Rh
o

20
7P

b
20

6P
b

(M
a)

20
7P

b
23

5U
(M

a)
20

6P
b

23
8U

(M
a)

Co
nc

.
(%

)
z0

1
0,

02
0,

13
95

07
3

0,
12

14
97

1,
71

5,
02

2
1,

31
0,

29
98

14
1,

10
0,

68
19

78
30

18
23

11
16

90
16

,4
1

85
,4

5

z0
2

0,
02

0,
18

78
34

0
0,

12
10

50
0,

64
5,

04
7

1,
28

0,
30

23
99

1,
10

0,
71

19
72

11
18

27
11

17
03

16
,5

3
86

,3
8

Z0
3

0,
04

0,
14

48
32

5
0,

10
03

39
3,

49
2,

51
3

2,
59

0,
18

16
64

2,
34

0,
87

16
30

63
12

76
19

10
76

23
,1

6
66

,0
0

z0
4

0,
03

0,
19

60
63

7
0,

11
91

07
1,

81
4,

56
0

1,
33

0,
27

76
94

1,
23

0,
82

19
43

32
17

42
11

15
80

17
,1

7
81

,3
1

z0
5

0,
01

0,
22

12
14

56
0,

12
43

43
0,

47
6,

33
8

1,
13

0,
36

96
62

1,
03

0,
81

20
19

8
20

24
10

20
28

17
,8

7
10

0,
41

z0
6

0,
10

0,
19

15
83

0
0,

12
60

51
1,

59
5,

78
8

1,
21

0,
33

30
15

1,
03

0,
71

20
44

28
19

45
10

18
53

16
,5

6
90

,6
7

Z0
7

0,
01

0,
13

12
22

88
0,

11
91

69
2,

97
5,

02
3

2,
15

0,
30

57
20

2,
06

0,
92

19
44

52
18

23
18

17
20

30
,9

5
88

,4
7

z0
8

0,
01

0,
13

11
51

57
0,

12
44

72
0,

59
6,

02
0

1,
13

0,
35

07
81

0,
97

0,
69

20
21

10
19

79
10

19
38

16
,1

7
95

,8
9

z0
9n

0,
01

0,
09

25
29

76
0,

12
83

37
0,

81
6,

51
9

1,
39

0,
36

84
10

1,
13

0,
61

20
75

14
20

48
12

20
22

19
,6

7
97

,4
3

z1
0

0,
03

0,
18

47
41

1
0,

12
31

79
0,

58
5,

33
4

0,
98

0,
31

40
75

0,
79

0,
62

20
03

10
18

74
8

17
61

12
,1

9
87

,9
1

z1
1

0,
01

0,
13

10
42

72
0,

12
35

65
1,

69
5,

74
0

1,
25

0,
33

69
28

1,
13

0,
77

20
08

30
19

37
11

18
72

18
,3

2
93

,2
1

z1
3

0,
03

0,
11

58
65

9
0,

11
74

20
1,

87
4,

59
6

1,
38

0,
28

38
60

1,
27

0,
80

19
17

33
17

48
11

16
11

18
,0

5
84

,0
1

z1
4

0,
02

0,
14

75
79

3
0,

11
71

93
2,

50
4,

20
9

1,
87

0,
26

04
66

1,
66

0,
84

19
14

44
16

76
15

14
92

22
,0

2
77

,9
7

z1
5

0,
01

0,
15

11
40

88
0,

12
34

12
1,

44
5,

74
0

1,
10

0,
33

73
29

0,
92

0,
75

20
06

25
19

37
9

18
74

15
,0

1
93

,4
0

z1
6

0,
01

0,
13

19
11

56
0,

12
31

72
0,

53
5,

62
2

1,
04

0,
33

10
37

0,
89

0,
76

20
03

9
19

19
9

18
43

14
,3

4
92

,0
5

z1
7

0,
02

0,
25

63
60

3
0,

11
96

84
2,

12
4,

97
6

1,
56

0,
30

15
32

1,
44

0,
81

19
52

37
18

15
13

16
99

21
,4

7
87

,0
6

z1
8

0,
02

0,
10

70
65

3
0,

11
92

37
2,

60
4,

84
7

1,
91

0,
29

47
92

1,
76

0,
88

19
45

46
17

93
16

16
65

25
,8

4
85

,6
3

z1
9

0,
03

0,
32

58
47

5
0,

12
46

26
2,

01
5,

03
1

1,
51

0,
29

27
73

1,
33

0,
81

20
23

35
18

25
13

16
55

19
,4

1
81

,8
1

z2
0

0,
03

0,
17

64
60

7
0,

11
67

24
0,

61
3,

98
7

1,
48

0,
24

77
33

1,
35

0,
83

19
07

11
16

32
12

14
27

17
,2

5
74

,8
3

z2
1

0,
03

0,
13

54
49

4
0,

12
14

27
0,

59
4,

74
3

1,
36

0,
28

33
02

1,
23

0,
82

19
77

11
17

75
11

16
08

17
,4

6
81

,3
2

An
ál

is
e 

fo
ra

 d
o 

cá
lc

ul
o 

da
 id

ad
e

z1
2

0,
02

0,
04

68
17

0
0,

09
96

62
1,

37
3,

74
8

1,
05

0,
27

27
69

0,
88

0,
69

16
18

25
15

82
8

15
55

12
,2

1
96

,1
1



Programa Geologia do Brasil

42

Tabela 3.6 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostras do Ortognaisse Cabaceiras (PP2cb) e granulito félsico/
granada charnockito (GL-217).

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-217 7,9453 38,113 0,1260 0,511290+/-17 -26,29 3,06
Gl-476 2,304 16,343 0,0852 0,510729+/-14 -37,25 2,74
Gl-487 9,198 49,883 0,1115 0,510895+/-10 -33,99 3,22

Figura 3.17 – Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) em zircões da amostra GL-476 para o anfibólio-biotita 
ortognaisse da Unidade Cabaceiras (PP2cb): a) grupo de zircões arredondados com indicação dos cristais analisados;  

b) Concórdia U-Pb apresentando idade (intercepto superior) de t = 2055 ± 23 Ma.

e anfibólio (Figura 3.20A). Esta rochas ocorrem em 
menor proporção em relação aos ortoanfibolitos.

Os minerais principais são hornblenda (35-
60%), plagioclásio – andesina (40-45%), quartzo 
(3-15%), granada (9-25%), biotita (3-20%), 
clinopiroxênio (3-8%), epidoto (1-10%), minerais 
opacos (1-7%), titanita (<3%), apatita (1-3%) e 
actinolita, sericita, clorita e carbonatos (<3%) como 
produto de alteração.

Observa-se a orientação de prismas e 
placas de hornblenda xenomórfica e idiomórfica, 
frequentemente englobando plagioclásio, granada, 
clinopiroxênio, quartzo e titanita. É geralmente 
substituída por epidoto e minerais opacos. Esta 
ainda pode ocorrer formando simplectitas com 
minerais opacos ou como auréolas envolvendo o 
clinopiroxênio. Granadas ocorrem como cristais 
xenomórficos constantemente fraturadas, 

Figura 3.18A – Intercalações/enxame de diques? 
boudinados de (granada) anfibolitos (PP2fla) nos 

ortognaisses da Unidade Cabaceiras. Cânion do Rio 
Soledade – Afloramento GL-018.

Figura 3.18B – Autólito de anfibolito em espécie 
de feição agmática, circundado por  injeção de 

leucossoma da Unidade Cabaceiras. Fazenda Bom 
Jesus na PB-160 – Afloramento GL-011.

a B

Ba
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Figura 3.19A – Aglomerado de cristais de 
clinopiroxênio (cpx), mostrando substituição por 
hornblenda (hb). Lâmina GL-67B. Luz polarizada.

Figura 3.19B – Visão geral e detalhe de opaco 
(magnetita?) incluso em hornblenda poiquiloblástica 

com corona de biotita. Luz polarizada.

Figura 3.20A – Granada (gr) inclusa em plagioclásio 
(pl) e parcialmente envolta por anfibólio (anf). O 
anfibólio mostra pleocroismo azulado sugerindo 

composição horblenda actnolítica. No contato com 
a granada, o plagioclásio encontra-se alterado para 

sericita (ser). A granada está parcialmente substituída 
por biotita. Lâmina GL-18A. Luz polarizada.

Figura 3.20B – Intercrescimento de minerais opacos 
(op) e plagioclásio (pl) parcialmente englobados por 
granada (gr) inclusa em plagiolásio e parcialmente 

envolta por anfibólio. Lâmina GL-18A. Luz polarizada.

circundadas e corroídas por coronas (fossos) de 
plagioclásio, o qual, por sua vez, está rodeado pelo 
anfibólio. Simplectitas não muito bem desenvolvidas 
de plagioclásio, opacos e anfibólio fazem parte das 
referidas coronas (Figura 3.20B). 

O plagioclásio pode ser encontrado como 
inclusão ou em equilíbrio com a granada e o 
clinopiroxênio, como remanescente de uma fase de 
cristalização anterior. Localmente, mostram grãos 
recristalizados com limites próprios ou com hornblenda 
ligeiramente curvadas. Quartzo xenomórfico com 
alguns cristais orientados também está presente.

O clinopiroxênio da série diopsídio-
hedenbergita ocorre como cristais xenomórficos até 
vermiculares, muitas vezes formando simplectitas 
com plagioclásio ou parcialmente transformados 
para hornblenda e liberando quartzo como produto 
(provável registro de uma fase anterior).

A biotita aparece como um produto de 
alteração tardia da granada (e/ou hornblenda) 
no interior de fraturas, ou como um dos minerais 
resultantes de uma reação que teria a granada como 
reagente. Embora palhetas da mica ocorram em 
todas as direções, há o desenvolvimento de uma 
foliação fraca em algumas seções delgadas. Biotita e 
actinolita aparecem, localmente, como um produto 
gerado em temperaturas da fácies xisto verde.

Apatita e opacos são os minerais acessórios 
mais abundantes e apresentam distribuição 
irregular. A apatita expõe cristais hipidiomórficos 
a xenomórficos de relevo e cor característicos. Os 
minerais opacos são xenocristais particularmente 
associados ou intercrescidos com a hornblenda. O 
aspecto lamelar de alguns grãos sugere a presença 
de cristais de ilmenita.

a B

a B
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Transformações retrometamórficas para a 
fácies xisto verde é marcada pela epidotização e 
transformação da horblenda em actinolita.

As análises litoquímicas das rochas 
metamáficas anfibolíticas obtidas no presente 
trabalho estão sumarizadas na Tabela 3.7. A química 
de rocha total indicou uma composição basáltica 
(Figura 3.21A) de assinatura subalcalina saturada 
em sio2. Os teores de SiO2 variam de 46,47 a 49,42 e 
os valores de #mg para estas rochas variam de 27 a 
46, variação que pode estar refletindo os processos 
de fracionamento do magma original. no diagrama 
AFM, mostrado na Figura 3.21B, as amostras plotam 
no campo de basaltos toleíticos com trend de 
enriquecimento em FeO.

As amostras projetadas em diagrama 
multi-elementar (Figura 3.21C), normalizado ao 
MORB (Pearce, 1983), são caracterizadas pelo 
enriquecimento nos elementos de baixo potencial 
iônico, por anomalias negativas de Sr, Zr e nb e por 
picos em K, Rb, Ba e P e podem ser resultantes da 
adição destes elementos por fluidos derivados da 
litosfera subductada. A depressão em Sr pode ser 
devido à remobilização desse elemento durante os 
processos metamórficos.

A assinatura de ETR (Figura 3.21D), 
normalizadas para o condrito (nakamura, 1977), 
apresenta um padrão plano pouco fracionado (La/
Yb)n ~ 0,63-1,85 e não exibem anomalias de Eu, 
exibindo uma conFiguração semelhante ao padrão 
de toleitos de arco de ilha.

Em diagramas discriminantes, como aqueles 
propostos por Pearce & Cann (1973) utilizando Ti, 
Zr e Y como marcadores (Figura 3.21E), as amostras 
estão espalhadas nos campos de rochas basálticas 
toleíticas de assoalho oceânico e arco de ilha. no 
diagrama Zr/Y-Zr de Pearce & norry (1979) (Figura 
3.21F) a maioria das amostras selecionadas aponta 
para um ambiente de arco oceânico, corroborando 
as interpretações advindas das assinaturas de 
elementos terras raras.

A análise geocronológica de uma amostra de 
ortoanfibolito individualizou dois grupos de idades 
distintas de 2.042 ± 11 Ma, interpretado como a 
cristalização ígnea do protólito do ortoanfibolito, e 
outra idade de 1.996 ± 13 Ma podendo representar 
um evento metamórfico durante o Orosiriano 
(Brasilino & Miranda, no prelo). 

uma idade similar foi obtida neste trabalho 
para o ortognaisse encaixante destes litotipos, 
item 3.2.2.1, sugerindo concomitância em um 
mesmo evento tectono-magmático entre a unidade 
Cabaceiras e os anfibolitos.

Santos et al. (2010b) obtiveram resultado 
similar em análises u-Pb ShRIMP para fácies 
leucocrática inclusa em rochas metamáficas, 
onde ocorre minério ferro titanado na região de 
Itatuba, sendo as idades de 2.086 ± 19 Ma com 
sobrecrescimento em 1.953 ± 25 Ma.

3.2.2.3 - Complexo Floresta – Unidade 
Metacarbonática (PP2flmm)

na região estudada, esta unidade é representada 
por diopsídio mármores que ocorrem como pequenas 
lentes e em zonas de charneiras de dobras que 
registram resquícios de metassedimentos em meio 
aos ortognaisses da unidade Cabaceiras e estão mais 
estreitamente relacionados aos anfibolitos (PP2fla). 
Equivalem aos litotipos agrupados sobre esta sigla 
por Rodrigues et al. (2011) e estudados por Carmona 
(2006) na Folha Campina Grande. Afloramentos 
deste tipo são escassos e não foi observada a relação 
dessas rochas com suas encaixantes. As litologias 
com ocorrência espacial associada aos mármores 
são piroxenitos (diopsiditos), ortopiroxênio xistos e 
skarns (Figura 3.22A). Injeções pegmatíticas quartzo-
feldspáticas, por vezes, aparecem com aspecto 
brechoide em meio a estas rochas. 

 As características petrográficas destes mármores 
equivalem a calcários impuros a margas (vide Figuras 
7.17A e B do capítulo 7) com até 11% de SiO2 (Tabela 
3.8), granulares, maciços e sacaroidais, coloração 
mosqueada e aspecto brechado definido pela presença 
de carbonatos e por fragmentos e cristais de silicatos (~ 
15-20%). Marinho et al. (2008) descreve os principais 
minerais acessórios observados como flogopita, 
wollastonita, olivina (forsterita), diopsídio, tremolita, 
escapolita, serpentina e, em porcentagens menores, 
têm-se apatita, quartzo, granada e feldspatos.

As paragêneses diopsídio+forsterita e 
presença de espinélio hercinita (Figura 3.22B) 
e diopsídio+tremolita sugerem condições 
metamórficas entre fácies anfibolito alto e granulito. 
A formação de wollastonita pode indicar um estágio 
de fusão parcial por entrada de líquidos.

Foram encontradas associadas a esta unidade, 
rochas homogêneas, apresentando cor marrom, 
granulação fina, nematoblástica, sendo compostas 
por ortopiroxênio (15-45%), simplectitas de 
quartzo+opacos (20-45%), cummingtonita-grunerita 
(5-15%) (provavelmente tratando-se de grunerita 
por causa do enriquecimento em Fe das amostras 
analisadas), anfibólio verde e granada. nestas 
rochas, os cristais de ortopiroxênio são placosos a 
tabulares e estão parcialmente transformados em 
um produto tanslúcido avermelhado (goethita?). 
há o desenvolvimento de um bandamento/foliação 
com base no maior ou menor teor de quartzo e/
ou alinhamento desse mineral. Vênulas ricas em 
cummingtonita-grunerita aparecem, por vezes, em 
ângulo fraco com o bandamento/foliação.

Os altos teores em quartzo e em óxidos de ferro 
sugerem que o provável protólito destes litotipos pode 
ter sido um sedimento rico em sílica e ferro submetidos 
a condições de alta temperatura e pressão.    

Os baixos valores de Sr, ETR (Tabela 3.8) e 
anomalias negativas de Eu (Figura 3.23A) são compatíveis 
com carbonatos de origem sedimentar segundo Le Bas 
et al. (2002). na Figura, é possível observar os padrões 
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Tabela 3.7 – Resultados analíticos de amostras dos ortoanfibolitos da unidade PP2fla que ocorrem associadas aos 
ortognaisses da Unidade Cabaceiras. As amostras com prefixo RS foram coletadas na Folha Santa Cruz do Capibaribe 

(Brasilino & Miranda, no prelo) contígua à Folha Boqueirão.

Rochas metamáficas da unidade Cabaceiras (PP2fla)
amostra rs-11a RS-394 RS-396b RS-423 rs-507a rs-507B Gl-011a Gl-191B

sio2 46,6 48,1 47,19 49,42 49,23 49,16 46,62 46,47
al2o3 13,91 13,87 13,65 13,08 12,66 12,98 13,78 17,89
fe2o3 14,08 12,93 14,71 17,18 10,44 10,29 12,58 8,95
MnO 0,19 0,18 0,21 0,23 0,2 0,2 0,18 0,13
Mgo 9,53 8,96 8,09 6,3 8,71 8,68 9,91 7,56
cao 11,74 12,62 11,24 10,88 13,14 12,87 13,5 14,79
na2o 1,79 1,51 1,89 0,87 2,37 2,44 1,55 2,33
K2o 0,15 0,13 0,67 0,42 0,41 0,41 0,18 0,54
tio2 1,03 0,88 1,2 1,21 0,56 0,54 0,74 0,47
p2o5 0,09 0,09 0,13 0,1 0,2 0,2 0,08 0,06
pf 0,6 0,4 0,7 0,1 1,9 2 0,5 0,6

soma 99,74 99,71 99,7 99,82 99,77 99,76 99,7 99,78
ni 169 126 74 83 51,9 58,3 159 67
co 57,9 50,4 51,3 62,3 45,7 44,9 56,8 38,4
V 360 347 380 339 239 233 300 183

Cu 136,3 189 109,3 72,2 39 32,2 87 7,7
Pb 1 1,2 2,4 1,6 1,1 1,4 5,2 6
Zn 26 14 26 24 25 34 18 15
Rb 3 2 5,8 4,6 2,1 1,7 4,9 8,8
Ba 17 42 242 21 178 191 16 76
sr 85,2 81,4 118,9 49 189 207,5 95,8 167,1
Ga 16,2 14,3 16,7 18,9 11,3 10,5 14,9 15,6
nb 2 2,6 4,2 6,1 1,3 1,8 1,3 1,6
hf 1,1 0,9 1,5 2 0,6 0,9 0,9 0,8
Zr 37,8 30,2 44,4 63,2 19,8 26,7 23,9 21,5
Y 25,1 18,3 21,8 25,5 13,6 12,7 17,3 9,9

Th <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2
u <0,1 <0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
la 2,2 2,6 3,6 5,5 3,1 4 1,6 2,6
ce 7 7,4 9,2 13,7 7,6 8,6 5,4 4,9
pr 1,34 1,27 1,57 2,05 1,13 1,22 0,99 0,79
nd 7,1 6,3 7,5 10,6 5,4 5,5 6,2 4
sm 2,46 2,25 2,53 2,77 1,38 1,36 1,93 1,15
Eu 0,91 0,74 0,86 1,02 0,54 0,54 0,72 0,46
Gd 3,36 2,77 3,35 3,67 1,73 1,84 2,46 1,51
Tb 0,64 0,54 0,64 0,69 0,36 0,35 0,49 0,29
Dy 3,99 3,19 3,81 4,11 2,18 2,11 3,13 1,75
Ho 0,87 0,78 0,88 0,95 0,47 0,49 0,69 0,4
er 2,42 2,19 2,64 2,81 1,47 1,46 1,99 1,11
tm 0,39 0,32 0,37 0,43 0,23 0,24 0,31 0,17
Yb 2,34 2,19 2,57 2,6 1,48 1,44 1,79 1,02
Lu 0,37 0,31 0,36 0,4 0,22 0,22 0,28 0,15

Mo 0,6 0,5 0,9 0,2 0,3 0,1 <0,1 <0,1
sc 47 50 51 45 44 44 51 42



Programa Geologia do Brasil

46

Figura 3.21 – Diagramas geoquímicos das rochas metamáficas do Complexo Floresta (PP2fla): A) Diagrama de 
classificação TAS de Cox et al. 1979; B) Diagrama AFM de Irvine & Baragar, 1971; C) Padrão de distribuição de 

elementos incompatíveis em relação ao MORB (Pearce, 1983); D) Padrão elementos terras raras em relação ao 
condrito (Nakamura, 1977); E e F) Diagramas discriminantes de ambiente tectônico para rochas basálticas segundo 

Pearce & Cann (1973) e Pearce & Norry (1979), respectivamente.
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Figura 3.22A – Assembleia metacarbonática com porção 
de mármore rico em forsterita em contato à esquerda e 

feições escarníticas grossas, predominando calcita espática 
e diopsídio. Localidade Ema/PB. Afloramento GL-170.

Figura 3.22B – Fotomicrografia de espinélio 
hercinita (Hc) subdiomórfica de cor verde 

escuro em assembléia com anfibólio (Anf) e 
epidoto (Ep). Lâmina GL-221A. Luz polarizada.

Tabela 3.8 – Dados químicos para amostras de rochas metacarbonáticas do Complexo Floresta (PP2flmm). PF = perda 
ao fogo.

amostra Gl-522 MM-011 MM-017 MM-038 MM-105 MM-037
sio2 7,11 2,24 0,53 6,55 4,21 11,18
tio2 0,04 0,02 <0,01 0,07 0,03 0,07
al2o3 1,14 0,51 0,1 1,57 0,66 1,71
fe2o3 0,61 0,31 0,04 0,95 2,19 2,71
MnO 0,02 <0,01 <0,01 0,02 0,04 0,04
Mgo 1,79 2,39 0,65 3,84 1,14 13,77
cao 49,86 51,58 56,32 49,21 50,78 36,85
na2o 0,08 0,03 0,04 0,15 0,04 0,13
K2o 0,34 0,19 0,02 0,11 0,11 0,68
p2o5 0,15 0,05 <0,01 0,09 0,12 0,09

cr2o3 0,002 <0,002 <0,002 0,004 <0,002 0,005

pf 38,8 42,6 42,3 37,2 40,6 32,4
soma 99,94 99,91 100,03 99,76 99,88 99,7

ni 0,6 0,8 <0,1 10,3 <0,1 18
co 1,1 0,3 <0,2 2,6 1,3 6,2
V 8 <8 <8 11 <8 13

Cu 1,2 2,4 0,1 23,2 0,2 13,9
Pb 2,9 2,5 2,1 5,3 8 3,9
Zn 3 2 1 2 2 22
Rb 14 4 0,4 1,6 5,1 36,3
cs 0,4 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 2
Ba 112 59 32 10 62 82
sr 278,9 606,7 100,1 710,9 699,4 519,5
Ga 1,1 0,8 <0,5 2,3 1 2,4
ta <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
nb 1 0,7 0,3 1,2 0,8 0,9
hf 0,3 0,2 <0,1 0,6 <0,1 0,3
Zr 8 8,2 0,6 13,4 2,6 11,4
Y 9,2 1,7 3,1 4,5 10,5 4,8

a B
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de distribuição dos elementos abaixo da linha azul que 
representa os dados médios de carbonatos marinhos e 
linha vermelha que representam os dados médios para 
carbonatitos (Le Bas et al., 2002). Para comparação é 
mostrada em cinza a faixa de distribuição das rochas 
metacarbonáticas obtidas por Carmona (2006) e 
Carmona et al. (2005) para região de Itatuba-Fagundes.

Os valores de δ13C e δ18O obtidos no presente 
trabalho são compatíveis com os valores obtidos 
em Itatuba por Carmona (2006) (Figura 3.23B; 
Tabela 3.9). Em Itatuba, Ventura Santos et al., (2010) 
interpretam que os altos valores positivos de δ13c 
associados a dados químicos e de campo podem 
estar associados a calcários submetidos a condições 
de alta temperatura e pressão suficiente para fundi-
los. Ocorrências desta natureza estão registradas no 
globo em intervalos de tempo geológico específicos 
incluindo o Paleoproterozoico e podem estar 
relacionadas a suturas colisionais (Ventura Santos et 
al., 2010; Santos et al., 2010b).

3.2.3 - Complexo Sertânia (PP2se)

Esta unidade foi descrita como sequencia 
Sertânia de origem sedimentar por Santos (1971), 
sendo composta, principalmente, por gnaisses à 
almandina-biotita contendo uma fácies quartzítica e 
outra anfibolítica. Foi categorizada como Complexo 
Sertânia por Veiga Jr. & Ferreira (1990) e wanderley 
(1990) os quais incluíram níveis carbonáticos, 
calcissilicáticos, anfibolíticos, de rochas metamáficas 
e raras formações ferríferas. Conforme Santos et al. 
(2002) trata-se de uma sequencia eminentemente 

metapelítica de grau metamórfico médio a forte, 
sendo extremamente migmatizada com variado grau 
de fusão parcial. Santos (1999) descreve paragênese 
de fácies anfibolito alto, zona da sillimanita+feldspato 
potássico em grande parte do complexo, sendo 
abundantes as fácies migmatíticas estromáticas, 
com leucossomas pegmatoides, graníticos e 
melanossomas ricos em biotita e sillimanita, 
principalmente fibrolita.

na Folha Boqueirão, o Complexo Sertânia 
ocorre no extremo sul da área, entre unidades 
de ortognaisses bandados do Complexo Floresta 
e a unidade Cabaceiras. Os contatos não foram 
observados, mas as rochas preservam mergulhos 
moderados a alto na área SSE (Figura 3.24A), próximos 
à Zona de Cisalhamento Carnoió e mergulhos suaves 
a moderados na região SSw.

no centro da folha, os litotipos definem uma 
discordância litológica, correspondendo a flancos 
de uma grande estrutura antiformal, tendo os 
ortognaisses São Joãozinho (PP2γsj) como núcleo. 
nesta região, também ocorrem como restos de 
rochas supracrustais estruturados na zona de 
charneira deste anticlinal por sobre os ortognaisses 
supracitados no núcleo, provavelmente preservadas 
em dobras parasíticas do tipo “M”. É provável que a 
superfície erosiva ora estabelecida também forneceu 
material para deposição destes sedimentos conforme 
dados isotópicos obtidos. 

Esta unidade caracteriza-se por biotita xistos 
e granada-sillimanita-biotita paragnaisses de 
granulação fina a média, cor cinza, mesocráticos, 

amostra Gl-522 MM-011 MM-017 MM-038 MM-105 MM-037
Th 0,8 1,3 <0,2 1,4 0,7 1,1
u 1,1 0,9 1,6 1,6 1,5 2,1
la 3,9 2,3 1 4,7 3,7 3,8
ce 3 4,1 1,4 7,1 2,2 6,1
pr 0,66 0,49 0,18 0,83 0,58 0,63
nd 2,9 1,9 0,8 3 2,4 2,4
sm 0,52 0,34 0,19 0,58 0,5 0,46
Eu 0,15 0,07 0,04 0,15 0,14 0,13
Gd 0,72 0,33 0,23 0,57 0,71 0,5
Tb 0,11 0,05 0,05 0,09 0,12 0,09
Dy 0,72 0,29 0,3 0,49 0,74 0,57
Ho 0,17 0,06 0,08 0,1 0,18 0,12
er 0,47 0,16 0,22 0,29 0,54 0,36
tm 0,07 0,02 0,03 0,05 0,07 0,06
Yb 0,36 0,13 0,19 0,24 0,37 0,37
Lu 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
Be <1 <1 <1 <1 <1 <1
Sn <1 <1 <1 <1 <1 <1
w <0,5 0,8 <0,5 <0,5 0,5 <0,5

Mo <0,1 6,3 <0,1 0,2 1,5 0,1

Tabela 3.8 – Dados químicos para amostras de rochas metacarbonáticas do Complexo Floresta (PP2flmm). PF = perda 
ao fogo. (continuação)
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lepidogranoblásticos a porfirolepidoblásticos 
(Figura 3.24B), apresentando um bandamento fino 
(chegando a centimétrico) com variados graus de 
migmatização. nas ocorrências do centro da folha, 
observa-se um decréscimo de grau metamórfico onde, 
de sul para norte, passam a ocorrer intercalações de 
quartzitos e presença de muscovita formando uma 
fase mineral estável em faixa cuja foliação torna-se 
milonítica (retrometamorfismo/milonitos de baixa 
temperatura?). Esta feição é observável nos mapas 
radiométricos pelo tom azulado da faixa (capítulo 8). 

A fácies principal é representada por silimanita-
granada-biotita gnaisses inequigranulares com 
bandamento gnáissico centimétrico denotado por 
planos biotíticos e quartzo-feldspáticos com estruturas 
estromáticas, caracterizadas por intercalações 
decimétricas entre o sillimanita-granada-biotita 
(mesossoma) e leucossomas formados por quartzo, 
feldspato, k-feldspato e granada. 

Os granada-biotita xistos (Figura 3.24A) são 
inequigranulares, porfiroblásticos com granulação 
fina na matriz e porfiroblastos de granada com até 
1 cm de diâmetro. Esses litotipos são compostos 
por quartzo, feldspato (<10%), biotita, granada e 
sillimanita (geralmente fibrolita).

As ocorrências de quartzito nesta unidade são 
restritas a camadas decimétricas intercaladas com 
granada-bitotita gnaisses e são mais bem observadas 
na porção norte dos afloramentos no centro da folha. 

As rochas metamáficas anfibolíticas são comuns 
e ocorrem como intercalações de lentes centimétricas a 
decimétricas nos paragnaisses, geralmente concordantes 
com a foliação principal, sendo muitas vezes boudinadas. 
Accioly (2010) realizou estudos químicos nas rochas 
anfibolíticas intercaladas em sequencia correlacionável, 
na porção norte da Folha Sertânia, revelando rochas de 
composições basálticas toleíticas de assoalho oceânico 
consoante interpretações de Santos et al. (2004).

Santos et al. (2004) obtiveram idades 
paleoproterozoicas (u-Pb) para o Complexo Sertânia 
na região da Fazenda São Luís a sul de Queimadas/
pB, de 2126 ± 26 Ma em zircões zonados provindos de 
xisto vulcanoclástico, e um espalhamento em cerca de 
~2200 e 1950 Ma em zircões detríticos com zonação 
oscilatória provindos de litotipos metassedimentares 
na região de Pereiro a oeste de Aroeiras/PB.

neves et al. (2009) estudaram a proveniência 
em metassedimentos próximos à área de umas 
das amostras analisadas por Santos et al. (2004) 
encontrando zircões com idades de até 1,87 Ga. Com 
o incremento de dados de proveniência das rochas 
supracrustais da Borborema será possível melhor 
compreensão destas bacias/coberturas deformadas 
durante o Ciclo Brasiliano sendo possível separar 
quando estas rochas estariam apenas refletindo 
a área fonte sendo depositadas em períodos 
mais recentes ou de fato, comporiam as rochas 
supracrustais de eventos anteriores.

Figura 3.23A – Padrão ETR normalizado para amostras 
dos metacarbonatos do Complexo Floresta (PP2flmm) 

para a região da Folha Boqueirão. As linhas de 
referência foram obtidas em Le Bas et al. (2002) e 

adaptado de Carmona (2006).

Tabela 3.9 – Dados isotópicos δ13C e δ18O para amostras de rochas metacarbonáticas do Complexo Floresta (PP2flmm).

amostra δc pDB‰ δopDB‰ δoSMOw‰
Gl-166 6,15 -15,68 14,7
Gl-170 2,39 -16,64 13,71

Gl-170a 0,86 -17,82 12,49

Figura 3.23B – Diagrama δ18O e δ13C mostrando 
valores isotópicos obtidos para as amostras de rochas 
metacarbonáticas do Complexo Floresta (PP2flmm). 

Os campos composicionais (1 e 2) para carbonatos de 
origem marinha e sedimentar e (3) de origem ígnea 

foram adaptados de Carmona (2006).
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Figura 3.24A – Granada-biotita xistos 
migmatizados mostrando dobras de arrasto ENE-
WSW com indicação sinistral associadas à Zona 

de cisalhamento Carnoió. Estrada Boqueirão-
Barra de Santana – Afloramento GL-549.

Figura 3.24B – Detalhe de porfiroblasto 
de granada crescido em dobra 

horizontal fechada no xisto/paragnaisse 
migmatizado do Complexo Sertânia. BR-

412 em Santa Clara – Afloramento GL-089.

Tabela 3.10 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostras de rochas supracrustais coletadas na parte central da 
Folha em região correlacionável ao Complexo Sertânia (PP2se); GL-455 amostra de rocha metavulcânica ácida riolítica; 

* 94-118 compilado de Brito Neves et al. (2001b).

amostra Sm(ppm) nd(ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-082 4,467 23,218 0,1163 0,511683+/-17 -18,62 2,11
Gl-087 21,918 115,044 0,1152 0,511645+/-19 -19,36 2,15
Gl-455 3,2356 14,262 0,1371 0,511913+/-18 -14,14 2,23
GL-538 1,933 9,145 0,1278 0,511591+/-6 -20,43 2,57
Gl 545 10,514 60,276 0,1054 0,511109+/-19 -29,82 2,72

94-118* 2,870 17,920 0,09682 0,51111+/-10 -29,90 2,54

Figura 3.25 – Diagrama de evolução isotópica de Nd no tempo geológico para rochas supracrustais do Complexo 
Sertânia e Ortognaisse São Joãozinho na Folha Boqueirão. TAM = Terreno/ domínio Alto Moxotó.

A Tabela 3.10 e a Figura 3.25 sumarizam os dados 
Sm-nd obtidos para as rochas supracrustais coletadas no 
antiforme no centro da Folha Boqueirão, no limite entre 
os subdomínios Alto Moxotó e Alto Pajeú. Os dados de 
idade-modelo tDM obtidas são compatíveis com fontes 
arqueanas e paleoproterozoicas para essas rochas.

A comparação com o trabalho de Rodrigues & 
Brito neves (2008) (Figura 3.25) aponta similaridades 
entre os padrões isotópicos Sm-nd dos ortognaisses 

bandados do Complexo Floresta e os paragnaisses 
do Complexo Sertânia na área da Folha Campina 
Grande e Boqueirão. não é possível afirmar, contudo, 
que estes metassedimentos na Folha Boqueirão 
que jazem em contato litológico numa estrutura 
antiformal com o ortognaisse São Joãozinho de idade 
paleoproterozoica revelam uma contemporaneidade 
entre geração e sedimentação conforme Santos et 
al., (2004) e Rodrigues et al., (2011).
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3.2.4 - Complexo Gabro-anortosítico Boqueirão 
(PP4db)

O metanortosito Boqueirão foi descrito 
por Ferreira & Santos (2000) como uma pequena 
intrusão de rochas anortosíticas levemente foliadas 
associado a diques sinplutônicos de gabro-dioritos 
que cortam as rochas paleoproterozoicas do maciço 
de Cabaceiras.

Santos et al. (2002) redefiniram esse complexo 
para Maciço Metanortosítico Boqueirão, dividindo o 
maciço em fácies petrográficas, assim caracterizadas: 
anortositos, gabros, dioritos e rochas ultramáficas. 
Angelim et al. (2004), utilizaram a denominação 
Complexo Gabro-anortosítico Boqueirão para estas 
rochas.

Accioly (2000) e Accioly et al. (2000) estudaram 
um corpo de natureza similar definido como 
Complexo Metanortosítico de Passira com idades 
em torno de 1,7 Ga. Para Ferreira & Santos (2000), 
esses complexos anortosíticos podem fazer parte 
do mesmo evento tectono-magmático de caráter 
anorogênico. Outras rochas de idade estateriana são 
descritas na Folha Boqueirão, como a Suíte Intrusiva 
Carnoió e os ortognaisses Coloete.

na região estudada, as rochas de natureza 
anortosítica, estão limitadas na região do sangradouro 
do açude Epitácio Pessoa (cidade de Boqueirão) e em 
pequenas apófises radiais a este corpo, de natureza 
gabroica e anortosítica. O trend geral das rochas é 
aproximadamente nE-Sw.  

Esse complexo é formado por metanortositos 
foliados (Figura 3.26A) com intercalações métricas 
concordantes (soleiras?) de metagabros. Menores 
a raras proporções de rochas metaultramáficas são 
encontradas sendo intensamente hidrotermalizadas, 
ocorrendo como talco xistos e calcita diopsiditos 
(Figura 3.26B). A proximidade com a zona de 
cisalhamento Carnoió desenvolveu foliação 

milonítica em algumas porções afetadas. Em seção 
delgada, nem sempre é possível observar indícios de 
recristalização dinâmica.

Os metanortositos são cinza-esbranquiçados, 
hololeucocráticos, inequigranulares com granulação 
média a grossa e fases máficas, por vezes alinhados 
segundo uma estrutura planar incipiente. São 
constituídos por plagioclásio (≥ 90%) em cristais 
xeno a hipidiomórficos com até 6,0 mm de tamanho, 
com extinção ondulante fraca e uma boa geminação 
albita. A composição aproximada por Michel-Levy é 
andesina (38-40% de teor de anortita) e pode estar 
relacionado a deformação. Por vezes, exibem arranjo 
de trama de horblenda (Figura 3.27A) e plagioclásio, 
podendo indicar fluxo magmático e/ou deformação 
incipiente sob condições de fácies anfibolito. O 
contato reto entre faces paralelas de macla pode 
indicar uma textura cumulática e pontos tríplices, 
indicam cristalização em (re)equilíbrio. horblendas 
(≤ 10%) (Figura 3.27A) ocorrem como inclusões em 
plagioclásio e também o contrário. Às vezes, estes 
anfibólios mostram textura esquelética corroída 
por plagioclásio e com extinção ondulante fraca. 
A titanita é xenomórfica a idiomórfica, podendo 
formar agregados intergranulares crescendo por 
coalescência. Também sobrecresce em hornblenda 
e às vezes nas bordas de minerais opacos. Clorita e 
epidoto forma-se sob condições de fácies xisto verde.

Os metagabros (Figura 3.26A) ocorrem 
como diques/soleiras métricas intercaladas com 
os metanortositos. Essas rochas são cinza-escuro, 
levemente esverdeadas, melanocráticas, foliadas, 
inequigranulares com granulação fina a média. Em 
lâmina, a rocha apresenta uma textura fanerítica média 
a grossa, sem orientação dos minerais. A assembleia 
félsica é composta essencialmente por plagioclásio 
(29%) e quartzo. Anfibólio (60%) é o máfico principal, 
subordinadamente ocorrendo clinopiroxênio (10%) 
e minerais opacos. Saussurita ocorre como produto 
secundário de alteração do plagioclásio. O anfibólio da 

Figura 3.26A – Afloramento de metanortosito foliado 
com camadas métricas (soleiras) de metagabro 

intercaladas. Sangradouro do açude Epitácio Pessoa, 
Boqueirão/PB – Afloramento GL-025.

Figura 3.26B – Perfil de assembleias hidrotermalizadas 
(foto tem cerca de 9 m de escala) de calcita diopsidito, 

metagabro uralitizado e skarn metapiroxenítico. O 
contato inferior não mostrado é dado por rochas que se 
assemelham a metassedimentos. Estrada para o Dique 

do Açude Epitácio Pessoa. – Afloramento GL-068.
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família das hornblendas ocorre como cristais no geral 
hipidiomorficos a xenomórficos, às vezes substituindo 
o clinopiroxênio, principalmente ao longo dos planos de 
clivagens deste (Figura 3.27B). Plagioclásio ocorre como 
cristais usualmente hipidiomórficos a xenomórficos, 
com teor de anortita em torno de 20-25%, geminados, 
com extinção ondulante e alguns com planos de maclas 
deformados. Processos de alterações tardias produzem 
saussurita. Clinopiroxênio (10%): ocorre como cristais 
hipidiomórficos geralmente fraturados. Minerais 
opacos estão associados aos cristais de anfibólio, 
ocorrendo geralmente no interior desses ou em seus 
interstícios. 

Rochas metaultramáficas encontram-se 
raramente dentro do complexo, sendo caracterizadas 
por talco xistos e piroxenitos que constituem 
uma assembleia de rochas hidrotermalizadas/
metassomatizadas, predominando calcita diopsiditos 
com auréolas de skarn piroxenítico e relictos de 
piroxenito uralitizado. O diopsídio chega a constituir 
73% da rocha e a calcita (20%), se for considerada 
uma paragênese hidrotermal, pode ter-se formado a 
expensas de tremolita+calcita+quartzo para protólito 
ultramáfico (mais provável) em fácies anfibolito 
alto ou a partir de protólito sedimentar dolomítico 
(menos provável) embora metassedimentos possam 
estar associados a estes.

uma análise Sm-nd foi obtida neste trabalho, 
para o metagabro de Boqueirão (Figura 3.26A) desta 
unidade e estão referidos na Tabela 3.11. 

a idade-modelo tDM de 2,46 Ga obtida para o 
metagabro é ligeiramente mais nova do que idade-
modelo tDM que Santos et al. (2002) obteve para o 
metanortosito de 2,63 Ga, onde segundo esses autores 
seria uma idade compatível com uma colocação 
paleo-mesoproterozoica para o metanortosito. A 
proximidade das idades pode indicar que foram 
extraídos da fonte no mesmo intervalo de tempo, 
corroborando para a suposição de que os diques 
gabroicos sejam sin-plutônicos ao anortosito.

3.2.5 - Suíte Intrusiva Carnoió (PP4γcn, PP4γcnm)

A suíte Intrusiva Carnoió (PP4γcn) foi definida 
durante o mapeamento das folhas contíguas 
Boqueirão e Santa Cruz do Capibaribe (Brasilino 
& Miranda, no prelo) para englobar ortognaisses 
graníticos a sieníticos, aflorantes na porção sul da 
Folha Boqueirão e norte da Folha Santa Cruz do 
Capibaribe, os quais apresentam idade estateriana-
caliminiana e exibem características químicas e 
petrográficas correlacionáveis aos ortognaisses sin-
tangenciais, descritas por Medeiros & Torres (1999) 
na Folha Sumé. Estes ortognaisses vinham sendo 
considerados como Suíte Camalaú (Gomes, 2001; 
Santos et al., 2002) reunindo uma série de corpos 
graníticos deformados com provável idade toniana 
distribuídos no Terreno Alto Moxotó. 

na Folha Boqueirão, os afloramentos ocorrem 
na forma de lajedos ou como feições fisiográficas 
de destaque topográfico positivo como a Serra de 
Caturité, Serra do Monte e outras não nomeadas 
no mapa. São rochas intrusivas nos ortognaisses 
da unidade Cabaceiras (Figura 3.13B). Apresentam 
uma orientação geral nE-Sw, a iniciar nas serras 
de Caturité e Carnoió e se estendendo para outras 
porções da zona transversal. na Folha Boqueirão, 
a norte da zona de cisalhamento Carnoió, aflora 
uma fácies metatexítica (PP4γcnm) desta suíte, com 
direção aproximadamente E-w bem visualizada nas 
localidades de Cedro, Relva e Cacimba, para a partir 
daí retomar o trend nE-Sw com continuidade para 
outras porções da Zona Transversal (Serra da Rajada 
na Folha Pesqueira). 

A Suíte Carnoió é caracterizada por anfibólio 
ortognaisses de composição granítica (Figura 3.28A) 
a sienogranítica, entretanto, termos de composição 
álcali-granítica/quartzo-sienítica pode ser observado 
(Figura 3.29). Possuem coloração cinza clara a 
levemente rosada, são inequigranulares, leucocráticos, 
com granulação média na matriz e textura 

Figura 3.27A – Agregado de horblenda (Hb) 
englobando plagioclásio (Pl) com ligeira trama 

de forma e sobrecrescimento de minerais 
opacos (Op). Lâmina GL-025. Luz analisada.

Figura 3.27B – Cristal de anfibólio 
em seção basal mostrando duas 
clivagens e micro-fraturamento. 
Lâmina GL-025A. Luz polarizada.
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granoblástica a porfiroblástica. Os porfiroblastos são 
representados por cristais de anfibólio com 0,5 a 1 cm 
de comprimento (Figura 3.28A). Constituem rochas 
foliadas caracterizadas pela orientação preferencial de 
cristais de anfibólio, por vezes estirados. 

Mineralogicamente, estas rochas são 
constituídas por microclina, às vezes pertítica (30-
50%), plagioclásio (oligoclásio, 10-20%), quartzo (8-
24%), hornblenda (12-25%) e biotita (3-13%), tendo 
como acessórios granada (almandina) (~5%), allanita 
(1-5%), titanita (~1%), apatita (1-3%), zircão (2-3%) e 
minerais opacos (1-3%). Mica branca, epidoto, calcita 
e hidróxidos ocorrem geralmente nas fraturas como 
produto de alteração. Observam-se algumas evidências 
de deformação intracristalina no estado sólido, 
como geminações deformadas nos plagioclásios, 
extinção ondulante na maioria dos cristais de quartzo, 
plagioclásios e fedspato potássico (em alguns casos 
até com formação de subgrãos, contatos irregulares, 
às vezes formando exsudados paralelos à foliação 
principal) e um intenso microfraturamento destes 
cristais. O feldspato potássico é a microclina que 
frequentemente, apresenta textura micropertítica, 
com lamelas de albita fortemente alteradas e bordas 
de plagioclásio (albitização). Pode ocorrer também 
como grãos isolados nos exsudados. 

O anfibólio (hornblenda hastingsítica) é o máfico 
predominante da rocha, ocorrendo sob a forma de 
cristais granulares ou prismáticos, dominantemente 
hipidiomórficos a xenomórficos geralmente associado 
com biotitas são fortemente orientados pela 
foliação principal, apresenta contatos dactilíticos 
com plagioclásio, sugerindo o seu consumo pelo 

anfibólio e indicando que o metamorfismo ocorreu 
pelo menos em fácies anfibolito. Apresenta ainda 
sobrecrescimento de hidróxido de ferro, comumente 
seguindo suas clivagens, além de inclusão de allanita. 
Granada é xenomórfica, esqueletiforme, raramente 
alongada, com contatos irregulares, sempre associada 
ao plagioclásio, por vezes englobando-o, e comumente 
apresentando inclusões reliquiares de biotita. 
Biotita é xenomórfica, raramente hipidiomórfica, 
associada frequentemente com granada, como 
inclusões reliquiares, e anfibólio, com contatos retos a 
interdigitados. É comum ocorrer cloritização e possuir 
inclusões de minerais opacos seguindo suas clivagens. 
Allanita é xeno-hipidiomórfica, associada ao anfibólio 
e apresentando microfraturamento no mineral 
encaixante.

A fácies metatexítica (PP4γcnm) (Figura 3.28B), 
localmente se caracteriza por aspecto movimentado, 
presença esparsa de augens, composição mais restrita 
ao campo dos granitos e leucossomas ricos em anfibólio 
idiomórficos. Injeções aplíticas e pegmatóides são 
comuns nesta fácies inclusive engolfando fragmentos 
do ortognaisse, que podem também conter grande 
quantidade de minerais ferromagnéticos. há 
ocorrência de blocos angulares anfibolíticos (Figura 
3.30) alçados juntos a este magma. A ocorrência 
de cristais idiomórficos de horblenda em equilíbrio 
junto aos leucossomas pode indicar fusão de porções 
anfibolíticas em alta pressão.

Quimicamente, os ortognaisses Carnoió 
(Tabela 3.12) são caracterizados por teores de sílica 
entre 63 - 75%, são ricos em álcalis (K2O+na2o ≈ 9%), 
al2o3 relativamente baixo (≤14%) e baixos conteúdos 

Tabela 3.11 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostras do metagabro de Boqueirão do Complexo gabro-
anortosítico de Boqueirão (PP4db).

amostra Sm(ppm) nd(ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (±2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-25a 2,873 15,206 0,1142 0,511430+/-5 -23,56 2,46

Figura 3.28A – Anfibólio-álcalifeldspato ortognaisse 
monzogranítico mostrando foliação dada por cristais 

de horblenda. Neste caso, a rocha encontra-se 
estirada sob influência da zona de cisalhamento 

Carnoió. Serra de Caturité – Afloramento GL-430.

Figura 3.28B – Detalhe de fácies metatexítica da 
Suíte Carnoió, mostrando banda de cisalhamento NE 
sinistral. Localidade de Cedro – Afloramento GL-047.
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de MgO (0,06-0,1%) e CaO (0,9-2,3%). Estas amostras 
situam-se próximo ao campo AF do diagrama AFM 
para separação dos trends cálcio-alcalino e toleíticas 
(Figura 3.31A), metaluminsa (Figura 3.31B), rica 
em álcalis e distribuídas no campo subalcalino do 
diagrama álcalis totais (na2O + K2O) vs. sílica. no 
diagrama K2o vs sio2 (Figura 3.31C) as amostras 
encontram-se distribuídas na transição dos campos 
cálcio-alcalino de alto potássio e shoshonítico, 
desenvolvendo um trend essencialmente horizontal. 
De acordo com o diagrama de frost et al. (2001) 
estas rochas plotam no limite ente alcalina e álcali-
cálcica e no campo férrico.

Do ponto de vista de assinatura tectônica 
estes ortognaisses plotam no campo e/ou mostram 
comportamento de distribuição típicas dos granitos 
intraplacas (Figura 3.31D), que podem ter sido 
gerados por fusão parcial do manto durante um 
período extensional.

Em diagramas de elementos incompatíveis 
normalizados em relação ao MORB (Figura 3.31E), 
se observa um certo enriquecimento em elementos 
LILE com anomalias positivas de Rb, Ba, Th, K, La e 
anomalias negativas de Cs, Sr,u e Ti, com valores de 
La na ordem de 200 ppm semelhantes a padrões 
de granitos alcalinos em ambientes intraplaca. 
Os padrões de ETR normalizados em relação ao 
condrito (Figura 3.31F) mostram abundância de 
ETR (ΣETR 643-1633), sendo caracterizados por um 
fracionamento significativo de ETRL em relação aos 
ETRP, com fortes anomalias negativas de Eu. 

Mecanismos de fusão parcial da litosfera 
subcontinental em ambientes extensionais 
poderiam explicar os elevados valores de nb, Y e Zr. 
Por outro lado, os elevados valores de La sugerem 
contaminação crustal durante a geração das rochas 
que compõem a Suíte Carnóio. 

Brasilino & Miranda, (no prelo) obtiveram uma 
idade u-Pb (LA-ICP-MS) em discórdia de interceptos 
superior de 1638 ±13 Ma para hornblenda ortognaisse 
granítico na Serra de Carnoió, interpretada como 
idade de cristalização da rocha. Além disso, dois 
cristais de zircão analisados deram uma idade de 584 
± 3,6Ma (MSwD= 0,18) interpretada como idade de 
deformação da rocha.

3.2.6 - Ortognaisses Coloete (PP4γco)

Esta unidade é proposta aqui, para englobar 
rochas de idade estateriana/calimiana, dentro do 
subdomínio Alto Pajeú em região antes integrada 
como de predomínio de unidades de idade toniana.

São rochas compostas por granito gnaisses e 
biotita ortognaisses com granada, de cor cinza clara, 
leucocráticos apresentando textura granoblástica 
de granulação média e composição monzogranítica 
(Figura 3.32A). O local-tipo é a região de Coloete, 
na porção leste da Folha Boqueirão, próximo às 
pedreiras de extração de rochas para revestimento 
(vide Figura 7.4 do capítulo 7).

Ocorrem como lajedos sob a forma de 
ortognaisses miloníticos a protomiloníticos 
(L-tectonitos) de composição granítica, 
possivelmente, se estendendo para oeste da folha, 
em um grande corredor deformacional gerado pelo 
sistema de cisalhamento Catolé onde, a deflexão 
de trajetória da foliação milonítica em vários feixes 
combinaram componentes de cisalhamento puro e 
simples em toda parte central da Folha Boqueirão. 
Esta deformação gerou, em todos os ortognaisses 
englobados, um bandamento milonítico bem 
definido (Figura 3.32B), ora dado pela gradação 
entre milonitos e protomilonitos, ora definido 
pela justaposição tectônica de ortognaisses e 
granitoides deformados entre rochas de prováveis 
idades diferentes como granitoides porfiríticos, 
metagranitoides tonianos e os ortognaisses Coloete. 

A intercalação entre os litotipos é frequente, 
por vezes, os litotipos mais novos predominam. 

Figura 3.29 – Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) para 
as rochas da Suíte Carnoió. Parte das lâminas descritas 

pertence ao Projeto Folha Santa Cruz do Capibaribe 
(Brasilino & Miranda, no prelo).

Figura 3.30 – Xenólitos angulares de anfibolitos junto 
às rochas da Suíte Carnoió. É possível visualizar a fácies 

(PP4γcnm) metatexítica abaixo. É cortado por diques 
graníticos e aplíticos. Região Cedro – Afloramento GL-049.
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Figura 3.31 – Caracterização química dos ortognaisses da Suíte Carnoió: A) Diagrama AFM; B) Diagrama Na2O vs K2O 
de Peccerillo & Taylor (1976); C) Índices de Shand, expressos em diagrama de Maniar & Piccoli (1989); D) Diagramas 
discriminantes de ambiente tectônico, cujos campos são propostos por Pearce (1996); E) Diagrama multielementar 

expandido normalizados em relação ao Manto Primitivo (Sun & McDonough, 1989); (F) Padrão ETR normalizado para o 
condrito (Nakamura, 1977).
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RS-425 RS-457 RS-459 RS-460 RS-486 RS-490 RS-120 RS-421 GL-430 GL-471A GL-420 GL-471 GL-520 GL-018C
SiO2 (% ) 64,40 67,85 70,82 74,82 63,58 65,08 68,92 63,30 68,87 48,76 68,40 68,61 70,59 72,99
Al2O3 14,00 14,48 12,89 11,92 13,95 13,40 13,85 14,16 13,59 12,98 15,33 13,60 11,65 12,35
Fe2O3 8,63 5,45 5,24 2,99 8,49 8,58 4,91 9,01 4,80 16,49 4,19 5,47 6,78 4,11
MnO 0,15 0,07 0,08 0,04 0,14 0,14 0,09 0,15 0,08 0,21 0,06 0,07 0,09 0,03
MgO 0,07 0,16 0,04 0,06 0,08 0,06 0,09 0,10 0,05 5,31 0,54 0,52 0,32 0,13
CaO 2,72 2,20 1,67 0,89 2,73 2,75 1,65 2,83 1,94 8,96 2,28 2,08 1,52 1,97
Na2O 3,09 3,17 2,73 2,48 3,20 3,07 3,09 3,10 3,08 3,16 4,02 2,86 2,51 2,26
K2O 5,47 5,26 5,46 5,71 5,43 5,41 6,34 5,80 6,02 1,37 4,00 5,44 5,18 5,12
TiO2 0,63 0,44 0,41 0,21 0,60 0,61 0,35 0,67 0,36 1,37 0,40 0,62 0,73 0,41
P2O5 0,07 0,10 0,10 <0,01 0,09 0,08 0,04 0,11 0,06 0,17 0,11 0,15 0,13 0,06
Loi+ 0,00 0,20 0,20 0,50 1,00 0,20 0,10 0,10 0,60 0,90 0,40 0,20 0,20 0,20
Total 99,24 99,39 99,63 99,62 99,27 99,39 99,42 99,32 99,46 99,73 99,71 99,61 99,70 99,63

Ni (ppm) 1,00 0,70 3,80 1,10 0,90 3,30 0,80 0,60 1,00 23,90 2,10 4,10 6,10 2,40
Co 0,80 2,60 0,90 1,00 0,90 1,10 0,40 1,10 0,70 51,00 4,40 6,50 4,30 2,10
Sc 10,00 7,00 6,00 2,00 9,00 10,00 5,00 12,00 4,00 42,00 9,00 9,00 4,00 2,00
Cu 13,70 8,80 11,70 1,30 10,40 19,40 10,20 14,40 6,90 77,30 6,80 12,80 25,10 3,20
Pb 6,20 2,60 4,50 4,20 6,10 5,90 3,70 4,40 11,10 7,00 2,40 6,80 4,50 7,30
Zn 143,00 68,00 67,00 52,00 122,00 122,00 88,00 98,00 132,00 85,00 78,00 70,00 73,00 14,00
Cd 0,20 <0,10 <0,10 <0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 <0,10 <0,10 <0,10
Sn 3,00 <1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 11,00 4,00 4,00 3,00 3,00
W 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1,10 <0,50 1,00 1,50 <0,50 1,40 0,50 <0,50
Mo 3,70 1,40 2,70 0,80 4,80 4,80 7,40 5,70 4,20 2,40 0,50 1,60 1,60 1,00
As <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,5 0,60 <0,50
Rb 118,80 87,50 94,90 107,40 116,30 115,40 132,70 122,30 132,60 22,40 97,10 173,00 117,30 95,40
Cs 0,50 0,10 <0,1 0,30 0,60 0,50 0,60 0,40 0,60 <0,10 4,40 0,60 0,50 0,10
Ba 2369,00 3014,00 1680,00 1723,00 2442,00 1989,00 2719,00 2335,00 2194,00 82,00 1357,00 1259,00 1003,00 1286,00
Sr 142,00 269,50 118,80 132,00 147,40 130,60 142,70 144,30 139,30 73,00 194,10 114,60 89,90 140,70
Ga 29,30 22,90 24,40 20,10 28,90 27,70 27,80 30,80 27,90 19,60 22,80 21,40 19,80 21,90
Ta 3,80 1,40 2,30 1,50 4,20 3,60 2,60 4,00 2,70 0,70 0,80 2,70 1,60 1,40
Nb 97,80 33,10 64,70 33,20 104,80 92,00 63,10 103,10 63,90 11,60 12,90 52,30 35,50 35,00
Hf 35,90 17,90 22,50 12,70 33,30 31,90 16,90 37,10 18,80 3,10 10,40 23,20 26,70 23,20
Zr 1433,00 704,30 908,80 434,00 1305,20 1328,10 653,10 1621,40 782,80 94,10 358,90 862,60 892,60 889,90
Y 132,90 54,60 59,10 47,70 129,90 108,90 89,60 102,40 116,80 50,10 76,00 98,50 76,00 107,90
Th 33,80 8,70 20,00 22,90 39,50 25,50 25,90 27,00 27,60 4,80 6,30 34,90 38,40 42,70
U 2,60 0,80 1,00 2,50 3,50 2,60 2,10 2,50 2,60 2,90 1,50 2,20 2,30 2,50

La 365,10 132,20 27,30 150,00 290,70 259,90 253,90 165,50 264,20 44,00 70,00 176,90 161,70 121,70
Ce 683,90 261,20 293,20 280,60 574,60 623,60 501,00 560,40 534,70 91,60 139,30 340,80 317,10 257,70
Pr 85,22 32,19 11,75 32,17 72,51 65,09 59,12 47,28 65,83 10,30 18,36 37,24 36,06 28,06
Nd 335,40 122,30 53,40 119,80 285,10 247,60 230,10 187,40 264,50 35,40 72,70 131,10 133,80 107,60
Sm 49,96 20,20 13,31 17,92 45,05 40,12 34,50 32,93 43,40 6,87 15,03 22,04 23,18 21,23
Eu 8,13 5,50 3,82 4,24 7,08 6,44 6,91 6,38 6,18 1,87 1,73 2,93 3,04 2,98
Gd 38,11 15,02 12,91 12,97 34,42 29,64 26,28 27,02 34,38 7,28 14,53 18,55 19,81 21,47
Tb 5,45 2,32 2,28 1,99 5,35 4,55 3,68 4,23 5,05 1,27 2,45 3,14 2,97 3,51
Dy 26,82 11,53 12,68 10,09 28,18 23,66 19,22 22,98 27,49 7,73 13,86 18,15 15,50 19,88
Ho 4,97 2,13 2,47 1,88 5,29 4,42 3,36 4,48 5,00 1,72 2,71 3,52 2,80 4,12
Er 13,69 5,79 6,97 5,23 14,58 11,95 8,87 12,20 13,29 5,06 7,65 10,06 7,59 11,74
Tm 2,04 0,86 1,04 0,77 2,19 1,80 1,35 1,87 1,93 0,85 1,13 1,59 1,05 1,73
Yb 12,76 5,12 6,39 4,98 13,80 11,55 8,02 12,31 11,69 5,41 6,44 9,50 6,43 10,16
Lu 2,02 0,78 1,03 0,73 2,16 1,83 1,28 1,90 1,73 0,83 0,96 1,38 0,98 1,37
åETR 1633,57 617,14 448,55 643,37 1381,01 1332,15 1157,59 1086,88 436,15 1279,37 366,85 776,90 732,01 613,25

Eu/Eu* 0,57 0,97 0,90 0,85 0,55 0,57 0,71 0,66 0,45 0,49 0,36 0,95 0,44 0,43
LaN/YbN 19,08 17,21 12,85 20,08 14,04 15,00 21,11 8,96 9,03 15,07 7,25 4,69 16,77 7,99
LaN/SmN 4,50 4,03 1,26 5,15 3,97 3,98 4,53 3,09 3,98 3,74 2,86 4,94 4,29 3,53
CeN/YbN 13,63 12,98 11,67 14,33 10,59 13,73 15,89 11,58 6,54 11,63 5,5 9,12 12,54 6,45
CeN/NbN 1,82 3,07 1,71 2,43 1,47 1,59 2,46 1,48 0,77 1,51 0,77 0,88 1,35 2,85
EuN/YbN 1,82 3,07 1,71 2,43 1,47 1,59 2,46 1,48 0,77 1,51 0,77 0,88 1,35 0,84

Suite Carnoió

Tabela 3.12 – Resultados analíticos de amostras da Suíte Carnoió e fácies metatexítica; as amostras com prefixo RS 
foram coletas na Folha Santa Cruz do Capibaribe contígua à Folha Boqueirão (Brasilino & Miranda, no prelo)

A separação, embora não ocorra nesta escala, é 
menos problemática quando a justaposição se dá, 
por litotipos com granulação grosseira a porfirítica, 
pois é possível identificar por vezes, megacristais 
preservados com zonação oscilatória. Quando 
a justaposição se dá por rochas de granulação 
fina a média, dificulta a distinção, se limitando 
a diferença composicional, onde na maioria 
destas rochas, o espectro petrográfico se limita 

ao campo monzogranítico. É possível que parte 
destas intercalações seja dadas por monzogranitos 
equivalentes ao Plúton Cacimba nova, que também 
aflora na porção leste da folha.

Estão encaixados nas bordas, de uma estrutura 
sinformal, tendo os metassedimentos do Complexo 
São Caetano como núcleo, que são caracterizados 
isotopicamente, na área com valores de idade-
modelo tDM entre 1,8 a 1,9 Ga e razões um pouco 
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mais fracionadas de 147Sm/144nd > 0,12 (vide item 
3.2.7; Lages et al., 2010; Rodrigues & Brito neves, 
2008), característica última, que parece compartilhar 
com estes ortognaisses como será visto a seguir.

Petrograficamente são biotita ortognaisses 
miloníticos de composição monzogranítica, 
leucocráticos. Possuem textura granoblástica média 
inequigranular, com uma foliação tipicamente de 
caráter milonítico, com forte estiramento dos cristais 
de quartzo (chegam a compor finos e irregulares 
veios) e orientação dos cristais de biotita, granada 
e muscovita. Os feldspatos mostram textura augens 
com o desenvolvimento de caudas de recristalização 
e/ou sombras de pressão sendo: Plagioclásio 
(~30%) possivelmente um oligoclásio que ocorrem 
em cristais xeno-hipidiomórficos com extinção 
ondulante e compondo augens com até 2,0 – 3, 0 mm 
de tamanho; K-feldspato (~20%) do tipo microclina, 
mostrando textura pertítica, cristais xenomórficos 
e alguns com mirmequitas nas bordas. Quartzo 
(~35%) ocorre como cristais xenomórficos no geral 
estirados na foliação e compondo veios de espessura 
irregular, sempre com forte extinção ondulante e 
formando ribbons. Granada (3%) ocorre em cristais 
hipidiomórficos levemente coloridos em tons de rosa 
claro (almandina), sempre orientados no plano da 
foliação milonítica, sendo tipicamente sintectônicos. 
Biotita (~10%) é o máfico principal e ocorre em cristais 
lamelares xeno-hipidiomórficos de contatos retos 
a irregulares, de cor amarelada e com pleocroismo 
em tons castanho, comumente em processos de 
cloritização e/ou muscovitização. Muscovita (2%) 
ocorre como cristais lamelares xeno-hipidiomórficos, 
incolores e com fortes cores de birrefringência, 
sempre orientados na foliação. Minerais opacos e 
clorita são os acessórios constituintes da rocha.

A paragênese observada, com a granada 
sendo sintectônica, indica que o metamorfismo foi 
pelo menos na fácies xisto verde superior. Muscovita 

e clorita estão associadas à desestabilização tardia 
da biotita e indicam um retrometamorfismo para a 
fácies xisto verde (inferior).

Vinte e cinco grãos de zircão foram utilizados 
de uma amostra coletada para fins geocronológicos. 
Estes cristais, na maioria, preservam muito bem 
o hábito prismático e as faces, tendo razão Th/u = 
0.19-0.60 podendo ser considerados como de rochas 
ígneas félsicas (Figura 3.33).

utilizando-se dezoito grãos foi obtida uma 
idade (intercepto superior) de 1661 ± 36 Ma (MSwD = 
2.1) (Tabela 3.12, Figura 3.33). Obtiveram-se também, 
uma idade concórdia utilizando as análises mais 
concordantes (oito grãos) de 1611 ± 15 Ma (MSwD 
= 1.9) conforme Figura 3.33, esta idade pode ser 
considerada como idade de cristalização do magma 
estando no limite dos Períodos Estateriano/Calimiano.

uma análise Sm-nd obtida para o granito 
gnaisse de Coloete possui razão 147Sm/144nd muito alta 
(>0.2) para rocha de natureza granítica (Tabela 3.13) 
e indica fracionamento isotópico que no caso se deu 
pela subtração de ETR leves como pode se observar 
pelas concentrações de ETR (Sm e nd) na amostra 
(Tabela 3.12). A presença de granadas sintectônicas na 
foliação milonítica por si só, não é capaz de explicar as 
baixas concentrações e razões altamente fracionadas 
pela retenção de Sm preferencialmente em sua 
estrutura. Por se tratar de rochas miloníticas pode ter 
havido inserção de fluídos durante a deformação em 
alto gradiente metamórfico, propiciando difusão iônica 
intracristalina ou até mesmo um evento hidrotermal 
de caráter mais regional nesta área, conforme citado 
nos itens do Complexo São Caetano e Metagranitoides 
Cariris Velhos. haja vista, a presença de turmalinas 
primárias, detríticas e também os valores fracionados 
para as amostras dos metassedimentos do Complexo 
São Caetano que podem, em parte, ter recebido o 
aporte de detritos destes ortognaisses durante sua 
deposição.

Figura 3.32A – Detalhe da textura do Ortognaisse 
Coloete. Pedreira Coloete – Afloramento GL-510.

Figura 3.32B – Bandamento milonítico dado em rochas 
ediacaranas e biotita ortognaisses Coloete paralelizados 
e exibindo foliação milonítica a protomilonítica. 2 km a S 

de Manoel de Souza – Afloramento GL-105.

a B
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Tabela 3.12 – Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) em zircões analisados da amostra GL-510 do biotita 
ortognaisse granítico da Unidade Coloete (PP4γco). 

f206(%) Th/U 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)
Grão.spot 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

z02 0,02 0,37 93238 0,097739 1,54 3,354 1,17 0,248902 1,00 0,71 1581 29 1494 9 1433 12,82 90,60
z03 0,14 0,21 11334 0,100313 1,01 3,666 1,84 0,265022 1,54 0,64 1630 19 1564 15 1515 20,78 92,98
Z04 0,12 0,32 13360 0,097709 4,59 3,396 3,47 0,252086 3,00 0,84 1581 84 1504 27 1449 38,87 91,67
z06 0,20 0,55 7849 0,098286 2,82 3,685 2,29 0,271954 1,64 0,50 1592 52 1568 18 1551 22,63 97,41
z08 0,02 0,33 70142 0,101674 0,66 3,805 1,24 0,271421 1,05 0,69 1655 12 1594 10 1548 14,51 93,54
z09 0,14 0,19 14751 0,102109 0,73 3,502 1,46 0,248761 1,26 0,70 1663 14 1528 12 1432 16,24 86,12
z10 0,06 0,35 27273 0,103666 0,76 3,997 1,17 0,279617 0,89 0,60 1691 14 1634 10 1589 12,54 94,01
z11 0,06 0,31 26731 0,099484 2,45 3,641 1,85 0,265456 1,61 0,84 1614 45 1559 15 1518 21,73 94,01
z13 0,11 0,54 14351 0,098823 2,30 3,732 1,73 0,273901 1,51 0,72 1602 42 1578 14 1561 20,96 97,41
z14 0,02 0,29 79962 0,098914 1,63 3,483 1,28 0,255354 1,00 0,74 1604 30 1523 10 1466 13,07 91,41
z15 0,19 0,60 8619 0,098386 2,50 3,317 1,97 0,244553 1,54 0,60 1594 46 1485 15 1410 19,49 88,49
z16 0,05 0,34 35837 0,102995 0,66 4,119 1,07 0,290058 0,84 0,67 1679 12 1658 9 1642 12,17 97,80
z17 0,02 0,39 72855 0,100841 2,04 4,042 1,52 0,290718 1,37 0,77 1640 37 1643 12 1645 19,86 100,33
z18 0,09 0,47 18082 0,098083 2,87 3,623 2,26 0,267901 1,77 0,77 1588 53 1555 18 1530 24,09 96,36
z19 0,18 0,44 9099 0,100312 2,38 3,929 1,82 0,284036 1,52 0,67 1630 44 1620 15 1612 21,71 98,88
z20 0,08 0,47 40371 0,103847 0,89 3,925 1,70 0,274099 1,45 0,69 1694 16 1619 14 1562 20,05 92,18
z23 0,06 0,24 99645 0,100181 0,81 3,918 1,30 0,283612 1,01 0,63 1627 15 1617 10 1610 14,37 98,90
z24 0,06 0,46 27727 0,101730 1,77 4,205 1,34 0,299809 1,15 0,71 1656 32 1675 11 1690 17,15 102,08

Razões Idades Aparentes

Figura 3.33 – Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) em zircões da amostra GL-510 para o Ortognaisse Coloete 
(PP4γco): a) Imagem BSE zircões analisados; b) concórdia U-Pb com idade intercepto superior t = 1661 ± 36 Ma (n=18) e  

c) uma idade concórdia foi obtida utilizando as análises mais concordantes (n=8) de 1611 ± 15 Ma (MSWD = 1.9).

a B

c
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O parâmetro recalculado εnd (1.6 Ga) = 
-9,09, de um modo geral, não é invalidado dado o 
fracionamento da rocha podendo, nesse caso, indicar 
uma derivação de material crustal na fonte durante 
extração do magma.

3.2.7 - Complexo São Caetano (NP1sca, NP1scax, 
NP1scam, NP1scamm, NP1scaan)

A Sequência São Caetano foi descrita 
em Santos (1971) como gnaisses a duas micas, 
incluindo quartzitos, muscovita xistos e mármores 
subordinados. Passou-se a adotar a hierarquia de 
Complexo São Caetano após os trabalhos de Veiga Jr. 
& Ferreira (1990) que relataram a frequente injeção 
por granitoides e interpretaram quartzo xistos 
gnaissificados como prováveis metatufos. 

Para Santos (1995; 1999) e Santos et al., (2002; 
2010a) o Complexo São Caetano compreende uma 
sequencia metassedimentar e metavulcanoclástica 
intermediária a félsica com uma componente menor 
máfica, com os micaxistos, paragnaisses, gnaisses 
a duas micas e quartzitos tendo pelitos/psamitos, 
grauvacas e rochas vulcanoclásticas como protólitos.

uma idade u-Pb em zircão (método 
convencional) extraído de metatufo de 1089 + 143 
Ma foi obtida por Santos et al. (1994) nos arredores 
de Floresta/PE. Outras idades u/Pb tonianas (980 
Ma a 964 Ma) foram obtidas em zircões detríticos 
de rochas metavulcânicas (Kozuch, 2003; Santos 
et al., 2010a) e de 995 ± 12 Ma a partir de zircões 
magmáticos em litotipos metavulcanosedimentares 
(Kozuch, 2003; Santos et al., 2010a).

Estudos de proveniência de sedimentos 
efetuados por Guimarães et al. (2010) em uma 
amostra de metagrauvaca com idade-modelo de 
1,41 Ga (Brito neves et al., 2001a) próximo a Alagoa 
Grande/PB (a leste da Folha Boqueirão) resultou 
em um intervalo de grãos de 612-670 Ma indicando 
uma deposição tardia no neoproterozoico e mais 
nova que as registradas na parte oriental deste 
subdomínio (a oeste da Zona de Cisalhamento 
Afogados da Ingazeira). Esta área está situada logo 
a sul do Lineamento Patos onde, não é possível a 
distinção entre xistos do Grupo Seridó e São Caetano 
dado a deformação e zonação metamórfica impressa 
nos milonitos.

Rodrigues (2008) e Rodrigues et al. (2011) 
pormenorizou o Complexo São Caetano de acordo, 
com a predominância de termos gnáissicos (nP1sca), 
xistosos (nP1scax) e migmatíticos (nP1scam). Este 
trabalho seguirá esta abordagem incluindo os termos 
carbonáticos (nP1scamm) e anfibolíticos (nP1scaan).

O Complexo São Caetano na região da Folha 
Boqueirão apresenta forte controle estrutural das 

zonas de cisalhamento transcorrente destrais de 
Campina Grande e Catolé, imprimindo uma feição 
de desvio da trajetória de foliação de direção E-w 
para nw-SE em relação a esta última. Aflora também 
a sul do Lineamento Patos, desenvolvendo uma 
série de redobramentos recumbentes em um sítio 
transpressional localizado (letra A na Figura 3.6).

A unidade gnáissica (nP1sca) ocorre 
principalmente a norte do subdomínio Alto Pajeú, 
ocorrendo imbricada sobre os plutons do Granitoide 
Esperança, onde faz contato tectônico com estes, e 
passando a termos miloníticos na faixa milonítica 
da zona de cisalhamento Campina Grande. Por 
compreender tectonitos L e LS ou quando apresentam 
feições miloníticas, nem sempre é fácil caracterizar 
quando a rocha possui propriedades paraderivadas. É 
comum a intercalação com litotipos correlacionáveis 
com os Metagranitoides Cariris Velhos.

Esta unidade caracteriza-se pelo predomínio 
de um muscovita-biotita paragnaisse de granulação 
média a fina, milonitizado, mesocrático e localmente 
bandado (Figura 3.34), às vezes granatífero. Pode 
apresentar bandamento migmatítico centimétrico, 
com leucossoma de composição granítica e textura 
média a grossa. 

A unidade xistosa (nP1scax) ocorre como 
uma sigmoide na porção norte da Folha Boqueirão, 
em contato tectônico com os xistos do Grupo Seridó 
(letra A na Figura 3.6), desenvolvendo redobramentos 
recumbentes (geradas em um evento deformacional 
progressivo brasiliano) com migmatização localizada 
e termos miloníticos a sul do sistema de cisalhamento 
Patos. neste local, não é possível uma distinção segura se 
estes micaxistos/paragnaisses fazem parte do Complexo 
São Caetano ou da Formação Seridó, fato este que 
também não foi possível no mapa radiométrico (vide 
Figura 8.2, capítulo 8). no centro da folha, essa unidade 

Tabela 3.13 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostras do granito gnaisse de Coloete (PP4γco).

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-510 1,06 2,741 0,2338 0,512564+/-32 -1,45 -

Figura 3.34 – Muscovita-biotita gnaisse bandado 
milonitizado. Próximo a Logradouro – Afloramento GL-327.
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xistosa integra uma grande estrutura sinformal (letra 
B na Figura 3.6) onde afloram os turmalina micaxistos 
(Figura 3.35A) mais característicos do Complexo São 
Caetano, tendo duas gerações de muscovitas onde, 
estas se intercalam em bandas mais largas (psamíticas) 
e finas (pelíticas); ainda na parte central, afloram 
gnaisses pelíticos (Figura 3.35B) com provável protólito 
grauváquico tendo porfiroclastos de caráter detrítico de 
plagioclásio e turmalina.

Ocorrem intercalações de extensos níveis 
de mármore (nP1scamm) que possuem coloração 
branca a cinza clara e é composto por carbonatos 
(>95%), flogopita e muscovita. Ocorrem ainda, 
lentes descontínuas de anfibolitos (ortoanfibolitos) 
(nP1scaan) e muscovita quartzitos. 

Petrograficamente, os micaxistos possuem 
granulação média a fina, coloração cinza – creme, 
crenulada (Figura 3.36A), bandada, com bandas estreitas 
pelíticas, constituídas basicamente de muscovita (ate 

41%), intercaladas com bandas um pouco mais largas 
(até 1,5cm) psamíticas. Estreitas faixas descontínuas, 
dobradas, de composição quartzo – feldspática mostram 
turmalina (até 10%) acompanhando o dobramento, 
granada (até 10%), quartzo (até 40%), biotita (até 27%). 
Sendo que nos paragnaisses/metagrauvacas os feldspatos 
podem chegar a 34% sendo comum os augens serem 
envoltos por muscovita. uma geração de muscovita 
gerada pela desestabilização de biotita pode denotar 
retromorfose para fácies xisto-verde pela associação 
biotita+muscovita2+opacos ao passo que, condições 
de fácies anfibolito é mostrada pela associação biotita + 
estaurolita (Figura 3.36B) + quartzo. As porções quartzo-
feldspáticas por vezes com turmalina, são comuns aos 
paragnaisses, o que denota seu bandamento.

A unidade migmatítica (nP1scam) aflora 
principalmente numa faixa com direção aproximada 
EnE-wSw, a norte da Folha Boqueirão. Esta unidade 
(nP1scam) caracteriza-se pelo predomínio de 

Figura 3.35A – Turmalina-granada-biotita-
muscovita xisto com pequenos cristais 

subdioblásticos de turmalina.  2.5 km a norte 
de Riacho do Açude - Afloramento GL-103.

Figura 3.35B – granada-biotita gnaisse 
(metagrauvaca?) em zona apical sinformal onde é 

possível observar a foliação S3 dada por clivagens de 
fraturas subverticais. BR-412  - Afloramento GL-058.

Figura 3.36A – Fotomicrografia de biotia-muscovita xisto, 
com muscovita (musc) definindo a crenulação da rocha. 
Quartzo (qz) recristalizado estirado segundo a direção 
do plano de crenulação (linha amarela interrompida). 

Lâmina GL-104. Luz analisada.

Figura 3.36B – Fotomicrografia em granada-estaurolita-
biotita xisto, mostrando textura granolepidoblástica com 
estaurolita (et), e muscovita (musc) substituindo a biotita 

(bt). Lâmina GL-332. Luz polarizada.
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um migmatito com bandamento composicional 
centimétrico a métrico, diferenciado pela variação 
mineralógica e pelo índice de cor (Figura 3.37A). Possui 
melanossoma caracterizado como leitos biotíticos de 
espessuras milimétricas a centimétricas e coloração 
cinza escura. O mesossoma caracteriza-se por um 
granada-biotita gnaisse equigranular, mesocrático 
de cor cinza, com granulação média, geralmente 
milonítico a protomilonítico. O leucossoma é de 
composição granítica leucocrática, apresentando 
textura inequigranular com granulação grossa a muito 
grossa, coloração cinza claro e com presença de cristais 
de granada. É comum a presença de intercalações 
centimétricas de anfibolitos, geralmente paralelizadas 
ao bandamento composicional desta unidade.

um conjunto de rochas migmatíticas que 
ocorrem na região de Gurjão (próximo ao Riacho do 
Icó, no Sítio Icó) e agrupadas momentaneamente 
dentro da unidade nP1scam (letra C na Figura 3.6) 
merecem destaque, pelas seguintes características: 
compõem-se de um biotita-anfibólio gnaisse de 
composição granodiorítica a tonalítica (similar ao 
Poço do Salgueiro – Santos, 1995 )(Figura 3.37B).

Três amostras de xistos e paragnaisses da 
unidade nP1scax (Tabela 3.14) apresentaram 
resultados de idade-modelo TDM similares (entre 1.79 
a 1.9 Ga) sugerindo certa homogeneidade da pilha 
sedimentar.

A Figura 3.38 compara os resultados plotados 
sobre aqueles obtidos para o Complexo São Caetano 
por Rodrigues & Brito neves (2008) onde, se observa 

uma boa correlação com estes. Estes autores 
sugerem também a contribuição de materiais/fontes 
juvenis como fontes para estes sedimentos dado 
pelo recálculo do parâmetro εnd para 1.0 Ga. 

3.2.8 - Metagranitoides Cariris Velhos (NP1γcv)

É dado o nome de Metagranitoides Cariris 
Velhos (nP1gcv) às rochas do magmatismo eo-
neoproterozoico (toniano) que ocorrem, sobretudo, 
no domínio da Zona Tranversal.  De um modo geral 
são gnaisses aluminosos graníticos leucocráticos, 
grossos podendo conter augens ou estruturas lit-
par-lit (Santos, 1999). Santos (1995) distinguiu 
dois tipos, identificados como Recanto e Riacho do 
Forno que serão tratados, principalmente os do tipo 
Riacho do Forno, no sub-ítem 3.2.8.1. nesta seção/
item, serão tratadas, as ocorrências de ortognaisses 
relacionados à Fazenda Agra que se estendem numa 
faixa E-w da Folha Campina Grande até próximo a 
“Praça do meio do Mundo” (município de Pocinhos/
PB) na Folha Boqueirão.

Ocorrem como corpos cartografados nas 
regiões do Complexo São Caetano, que sofreram 
deformação impressa pela atuação da zona de 
cisalhamento Campina Grande, podendo ser tratados 
como L-tectonitos. São referidos por marteleiros/
garimpeiros da região pelo nome de “rachinha” 
devido ao plano preferencial de corte na confecção 
de pedras de talhe e de revestimento, plano de corte 
dado pela pronunciada estrutura gnáissica milonítica.

Figura 3.37A – Migmatito do Complexo 
São Caetano (NP1scam) exibindo bandas 

biotíticas (protólito metamáfico?) próximo 
a Curral de Pedra – Afloramento GL-357.

Figura 3.37B – Biotita-anfibólio gnaisse 
migmatizado em zona de charneira de 

dobramento regional, próximo ao Riacho do 
Icó, Sítio Icó, Gurjão/PB – Afloramento GL-544.

Tabela 3.14 – Dados analíticos isotópicos Sm-Nd para amostras de rochas supracrustais coletadas na parte central da 
Folha, em região correlacionável ao Complexo São Caetano (NP1scax).

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
GL-324 8,6885 39,283 0,1337 0,512037+/-10 -11,72 1,90
GL-324J 3,8676 18,371 0,1273 0,511989+/-25 -12,65 1,84
GL-543 7,3595 36,050 0,1234 0,511975+/-21 -12,94 1,79
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Figura 3.39A – Biotita-muscovita granito milonito 
gnaisse. Fazenda Pedro Agra – Afloramento GL-499.

Compreendem ortognaisses leucocráticos, 
placosos, médios, com composição de muscovita-
biotita monzogranitos a sienogranitos (Figura 3.39A) 
e gnaisses bandados com bandas ricas em quartzo + 
turmalinas (Figura 3.39B) e bandas ricas em biotita. 
na Folha, o desenvolvimento de augen de feldspato 
é mais raro. 

A textura representativa é granolepidoblástica 
equigranular, sendo composta por K-feldspato (20-
35%) que porta inclusões de biotita e muscovita, 
por vezes evidencia cinemática destral na rotação 
de raros porfiroclastos (<1,8 mm); plagioclásio 
(~20%) ocasionalmente apresenta cristais 
antipertíticos e mirmequitas; quartzo (15-36%) 
é alongado e desenvolvem contatos irregulares 
onde, por vezes formam contatos retos com biotita 
e muscovita e também pontos tríplices com outros 
cristais de quartzo. É mais frequente em faixas de 
recristalização junto a feldspatos (cominuídos); 
muscovita (5-11%) hipidiomórficas sob a forma de 
ripas e filetes, possuem duas gerações sendo uma 
segundo a foliação principal da rocha. Porta inclusões 
de biotita e vice-versa; biotita (9-15%) xeno/
hipidiomórficas em lamelas/ripas está geralmente 
associada às muscovitas. Granada tardia à foliação 

da rocha, apatita, zircão e opacos fazem assembleia 
mineralógica acessória.

Segundo Guimarães & Brito neves (2005), 
estes ortognaisses são peraluminosos a levemente 
metaluminosos, enriquecidos em sílica e álcalis, e 
pertencentes à série ferrosa de Frost et al. (2001). Exibem 
padrões de terras-raras similares a granitos do tipo-A e 
assinatura de granitos pós-orogênicos na concepção de 
pearce et al. (1996), e de granitos aluminosos do tipo-A 
na classificação de King et al. (1997). Para Brito neves 
et al. (2003), estes litotipos pertencem a associações 
similares a de granitos colisionais.

Alguns destes metagranitoides foram datados 
na Folha Campina Grande pelo método u-Pb em 
zircões magmáticos por Brito neves et al. (2001a), 
cujas idades variaram entre 925 a 952 Ma. 

Tais autores também dataram pelo método 
Rb-Sr, muscovitas dos ortognaisses de Pedro Agra 
(Pocinhos/Campina Grande), onde obtiveram uma 
idade de 589 ± 5 Ma sugerindo ser esta a idade do 
pico metamórfico brasiliano. Esta idade coincide com 
a atividade magmática dos granitóides Esperança 
que ocorrem nas proximidades.

Resultado ligeiramente diferente do padrão de 
Sm-nd encontrado para outros ortognaisses Cariris 
Velhos pode ser visualizado na Tabela 3.15, contudo 
dado à razão Sm/nd ser maior que 0,14 diminui a 
confiabilidade da mesma, lembrando que o litotipo 
encontra-se deformado pela zona de cisalhamento 
Campina Grande.

É ponto a observar, que o alto fracionamento 
isotópico da razão 147Sm/144nd fica evidente 
para as rochas típicas do subdomínio Alto Pajeú 
(Metagranitoides Cariris Velhos e Complexo São 
Caetano) nas Folhas Campina Grande e Boqueirão 
(incluindo os ortognaisses Coloete deste trabalho) 
conforme Rodrigues & Brito neves (2008) e Lages 
et al. (2010). Este fracionamento parece não afetar 
as rochas ediacaranas destas áreas, isto leva a 
considerar a possibilidade de uma fase rica em fluidos 
termais alterando o padrão isotópico das rochas ou 

Figura 3.38 – Diagrama de evolução isotópica de Nd no 
tempo geológico para rochas supracrustais do Complexo 

São Caetano. TAP = Terreno/subdomínio Alto Pajeú.

Figura 3.39B – Detalhe do bandamento gnaíssico 
dobrado com bandas ricas em turmalina+quartzo. 

BR-230 – Afloramento GL-532.

a B



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

63

3.40A), exibindo lamelas perláceas (Figura 3.40B) das 
muscovitas predominando sobre biotita. Possuem 
estruturação errática migmatítica tipo schlieren e 
nebulítica, leucossomas de granulação média a grossa 
passando a tipos pegmatoides. Por vezes são observados 
xenólitos de xistos do Complexo São Caetano.

Estes litotipos ocorrem em zona de alto 
strain de deformação formando sigmoides na faixa 
central da folha sem, contudo, desenvolver foliação 
milonítica. O caráter de granitos peraluminosos a 
duas micas e a associação com granitoides colisionais 
ediacaranos formando espécie de sombra de pressão 
pode ter auxiliado na preservação destas estruturas. 
no entanto não se descarta a possibilidade desses 
metagranitoides individualizados, excepcionalmente 
na Folha Boqueirão, constituírem produto de anatexia 
das rochas encaixantes, contemporâneo ou logo 
após as intrusões de corpos granitoides relacionados 
ao Grupo I (640-610 Ma) ou de migmatização 
que coincidem com o pico termal e deformação 
compressiva (610-590 Ma) de Guimarães et al. (2004). 
Dados de Van Schmus et al. (2011) corroboram para 
esta interpretação obtendo idades em metagranitoides 
antes referendados como “Cariris Velhos” de ~620 a 
623 Ma próximos a estas ocorrências.

Petrograficamente compõem o espectro 
de granitos faneríticos de granulação média e 
inequigranular com plagioclásio do tipo oligoclásio 
com inclusões de quartzo, muscovita e textura 
mirmequítica; microclina xenomórfica envolvendo 
parcial ou totalmente plagioclásios, pode portar 
inclusões globulares de quartzo ou feição poiquilítica 
com inclusões de plagioclásio e esporadicamente 
recristalização substituindo muscovita; quartzo 
exibe extinção ondulante e incipiente recristalização 

difusão iônica alterando apenas as rochas já pré-
existentes. A presença de fases complexas ricas 
em boro (turmalinas), como parte do bandamento 
dos metagranitoides Cariris Velhos na área e a 
quantidade de porfiroclastos de turmalina junto aos 
xistos do Complexo São Caetano corroboram para a 
existência de uma atividade hidrotermal pré a sin-
brasiliana.

3.2.8.1 - Suíte Intrusiva Recanto-Riacho do Forno 
(NP1γrf)

Segundo Santos (1995), a Suíte Intrusiva 
Recanto-Riacho do Forno é a distinção de dois 
metagranitoides Cariris Velhos (de idade toniana) 
compostos por leucogranitos e migmatitos 
de fonte crustal. Os metagranitoides Recanto 
apresentam uma estrutura tipo augen e um espectro 
composicional restrito ao campo dos monzogranitos. 
Os migmatitos e leucogranitos Riacho do Forno 
são mais leucocráticos (menos de 5% de micas e 
acessórios) e ricos em muscovita, exibindo uma 
característica estrutura migmatítica. Os leucossomas 
são granitos leuco a hololeucocráticos de granulação 
média à grossa, passando a tipos quase porfiroides. 
É geralmente muscovítico ou a duas micas (Santos, 
1999). 

Santos et al. (1994) obtiveram idade de 1037 
Ma (u-Pb em zircão) para metagranitoide tipo 
Recanto nos arredores de Floresta/PE e as idades-
modelo dos litotipos Recanto e Riacho do Forno 
apresentaram valores de 1,61 a 1,42 Ga.

na Folha Boqueirão, esta suíte (nP1grf) é 
representada por (meta) granitos com granada, 
médios a grossos, leucocráticos a duas micas (Figura 

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) eNd (0) tDM (Ga)
Gl-500 7,6504 32,391 0,1428 0,512031+/-19 -11,85 2,16

Tabela 3.15 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostra de ortognaisse da Fazenda Pedro Agra (NP1γcv).

Figura 3.40A – (Meta) granito a duas micas com 
granada e esparsos leucossomas hololeucocráticos 

pegmatoides. 3 km a sul de Soledade, estrada para São 
Gonçalo – Afloramento GL-362.

Figura 3.40B – Biotita-muscovita gnaisse 
leucocrático com planos de foliação denotando 

muscovitas perláceas. BR412 – Afloramento GL-135.
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dinâmica com subgrãos; muscovita ripiforme, 
dactilítica, pode substituir a biotita e às vezes possui 
suas extremidades consumidas por microclina e 
plagioclásios adquirindo feições esqueléticas; a 
granada é intersticial com inclusões de feldspatos e 
quartzo como feição poiquilítica. 

As assembleias minerais possíveis a partir 
da mais antiga seriam: 1) Plagioclásio + microclina 
+ quartzo + biotita + muscovita; 2) Microclina + 
granada + quartzo + muscovita; 3) Muscovita/sericita 
+ hidróxido de ferro (microfissuras). 

3.2.9 - Suíte Intrusiva Serrote das Pedras Pretas 
(NP1μpp)

A Suíte Serrote das Pedras Pretas (Veronese et 
al., 1985; Santos, 1995) é formada por uma sequencia 
de rochas metamáfica-ultramáficas, que estão 
encaixadas nas rochas supracrustais do Complexo 
São Caetano e na área-tipo a norte de Floresta/PE 
possuindo depósitos de Fe-Ti associados. É formada 
por metaperidotitos, metapiroxenitos, tremolititos, 
crossititos com ou sem granada, metagabros e 
metabasaltos. 

Beurlen (1988) descreveu no depósito de 
Riacho da Posse: tremolita-clorita xistos gradando 
para tremolititos mineralizados, metaolivina 
cumulatos mineralizados, minério de Fe-Ti maciço, 
crossititos com ou sem granada e metagabros 
subordinados. 

Santos (1995) analisou as rochas não-
anômalas da associação (na região do Complexo 
granítico Lagoa das Pedras), observando tratar-se de 
rochas similares a basaltos e picritos de uma série 
toleítica com características dos elementos maiores 
similares ao MORB.

na Folha Boqueirão, rochas correlacionáveis 
à Suíte Serrote das Pedras Pretas ocorrem a leste e 
a norte do município de Gurjão (PB).  Afloram sob a 

forma de elevados serrotes de formas arredondadas 
à levemente ovaladas onde, o relevo positivo em 
parte, é dado por processo de laterização de rochas 
ultramáficas (silcretes, cangas) e formação de 
calcedônia e drusas quartzosas (parte do processo 
de laterização ou evento hidrotermal?). O conjunto 
de rochas forma uma assembleia composta por talco 
xistos (Figura 3.41A), clorita a talco-clorita-anfibólio 
xistos, anfibolitos, serpentinitos e níveis de olivina/
granada-quartzo-magnetita xistos (também pode 
ser descritas como quartzo-laterita ferruginosa a 
partir de protólito ígneo plutônico intensamente 
lixiviado – Figura 3.41B) e formações ferríferas. Essas 
litologias estão em contato com rochas do Complexo 
São Caetano (biotita-muscovita gnaisses e xistos) e 
aparentemente estão encaixados em zona apical de 
dobramento em biotita gnaisses migmatizados e/ou 
menos provavelmente fazerem parte de roof pendants 
em biotita-anfibólio gnaisses migmatíticos na região 
do Sítio Icó, Riacho do Icó - Gurjão/PB (vide item 3.2.7; 
letra C na Figura 3.6). 

A assembleia ultramáfica ocorre como talco 
xistos crenulados, talco-clorita-antofilita xistos ou 
esteatitos maciços, talco-clorita anfibolito xistoso 
produtos de alteração cortados por veios fibrosos 
centimétricos a decimétricos, anastomosados 
de antofilita fibrosa. O talco xisto é constituído 
mineralogicamente por talco (95%), minerais opacos 
(2%), flogopita (2%) e antofilita (1%). O talco possui 
grãos subédricos com textura lepidoblástica, que 
confere à rocha xistosidade levemente anastomosada. 
Cristais com textura decussada ocorrem sobrecrescidos 
sobre os primeiros. A antofilita e a biotita ocorrem 
em cristais subédricos a anédricos e exibem texturas 
de desestabilização, tais como bordas corroídas e 
substituição. Os minerais opacos são anédricos e 
normalmente possuem bordas com “engolfamentos”. 

Os talco-clorita-anfibólio anfibolito xistoso 
são melanocráticos e exibem coloração verde escura 

Figura 3.41A – Talco xisto exibindo lineação de 
crenulação em serrote próximo ao riacho do Icó, 

Gurjão/PB – Afloramento GL-306.

Figura 3.41B – Quartzo laterita ferruginosa com 
megacristais de mica branca (muscovita e ou/ talco) 

resultado de intensa lixiviação de protólito ígneo com 
enriquecimento em sílica e ferro. Sítio Icó próximo ao 

Riacho do Icó – Afloramento GL-573.
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com pontos leitosos submilimétricos de plagioclásio. 
Apresentam estrutura xistosa foliada, pouco penetrativa 
além de uma lineação mineral incipiente marcado pela 
clorita (Figura 3.42A) e textura lepidonematoblástica 
média. É constituída principalmente por anfibólios 
(70%) sendo da família das hornblendas, a primeira 
geração possui extinção quase paralela (Antofilita?), 
clorita (25%) plagioclásio (3%) e quartzo, opacos e 
zircão (1%). Os anfibólios primários formam agregados 
granoblásticos junto com cristais de plagioclásios 
e raros de quartzos. A clorita ocorre como cristais 
lamelares, estirados tendo sua cristalização pela 
desestabilização de hornblenda2; Os cristais de opacos 
ocorrem geralmente inclusos em hornblenda. A 
assembleia anfibólio1 + hornblenda2 + plagioclásio + 
opacos atingiram a fácies anfibolítica inferior, enquanto 
que a transformação de hornblenda por clorita indica 
retrometamorfismo para a fácies xisto verde. 

O processo de laterização se deu 
principalmente através de infiltração de sílica 
microcristalina (remoção e consequente 
reprecipitação ou adição?) por meio de fraturas e 
por difusão intracristalina. As vênulas de calcedônia 
fibroradiais, e em formas de drusas, formada por 
uma matriz essencialmente composta por quartzo 
microcristalino, minerais opacos e material amorfo 
laranja-avermelhado (provavelmente um hidróxido 
de ferro), foi observada em todos os locais estudados. 
Estes lateritos são compostos principalmente por 
hidróxido de ferro (46%) (goethita, limonita?), 
quartzo (40%), minerais opacos (10%) e mica branca 
(4%). A mineralogia acessória é possivelmente 
representada por muscovita e/ou talco. Estes 
últimos sendo ripiformes e esqueléticos, com 
planos de clivagens preenchidos por hidróxido de 
ferro e quartzo. A matriz é constituída por hidróxido 
de ferro e quartzo com granulometria muito 
fina. Particularmente o quartzo, ás vezes fibro-
radial, ocupa cavidades exibindo forte extinção 
ondulante, tamanhos submilimétricos e crescendo 

muitas vezes perpendicularmente às paredes 
das cavidades. Agregados micáceos localmente 
encontram-se orientados. Os minerais opacos 
preservam hábitos ígneos, com tamanhos inferiores 
a 1 mm são microfissurados com preenchimentos 
de quartzo e hidróxido de ferro e, por vezes, com 
textura mortar. Ainda se observa a preservação de 
formas cristalinas (Figura 3.42B) de minerais mais 
antigos (hábito e fraturamento típico de olivinas/
granadas sem inclusões), preenchidas por hidróxido 
de ferro, quartzo e mica branca. um protólito ígneo 
plutônico é possível, onde o mesmo foi submetido 
à intensa lixiviação química (álcalis?, magnésio?), 
com enriquecimento residual de sílica e ferro, 
sendo os minerais opacos+mica branca (muscovita 
e/ou talco) parte da assembleia primária. 

Considerando que os elementos Sm e nd 
são relativamente estáveis e praticamente não 
susceptíveis a processos de lixiviação, segundo 
De Paolo (1988), foi obtido um dado Sm-nd para 
amostra com mais estruturas preservadas dos 
lateritos. Aparentemente, os processos de alteração 
não afetaram a assinatura isotópica original da rocha 
que se assemelha às rochas típicas do subdomínio 
Alto Pajeú apresentando uma idade-modelo TDM de 
1,8 Ga conforme Tabela 3.16.

uma assembleia litológica conforme descrito 
acima incluindo rochas ultramáficas, máficas, silcretes 
e quartzo microcristalino (provindo de cherts?), 
ironstones (parte pelágica?) colocadas possivelmente 
junto a rochas de natureza marinha (psammitos 
e mármores) como é o caso, merecem atenção 
especial, pois possuem condições de comporem 
fragmentos de crosta oceânica obductada.

3.2.10 - Complexo Sumé (NP3su)

O Complexo Sumé foi definido por Medeiros & 
Torres (1999) como sendo uma associação de gnaisse 
de alto grau metamórfico, incluindo ortognaises, 

Figura 3.42A – Fotomicrografia de clorita-hornblenda 
anfibolito xistoso mostrando textura nematolepidoblástica 
com cristais de clorita (Cl) substituindo hornblenda2 (HB2). 

Lâmina GL-576. Luz analisada.

Figura 3.42B – “Fenocristais” /pseudomorfos de minerais 
opacos (Op) com textura mortar, além de formas cristalinas 

preservadas. A matriz é composta por quartzo (Qz) 
microcristalino e hidróxidos de Ferro (Hfe). Lâmina GL-573A.
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amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
GL-573A 0,307 1,550 0,1197 0,511923+-16 -13,96 1,80

Tabela 3.16 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostra de laterito da Suíte Serrote das Pedras Pretas (NP1μpp).

paragnaisses e migmatitos, com intercalações de 
metabasitos, metagabros, granada metagabros, 
metassienitos, rochas calcissilicáticas (skarns) 
associadas a rochas metaultramáficas, granulitos, 
metapiroxenitos, raras formações ferríferas e 
prováveis retroeclogitos. 

na Folha Boqueirão, o Complexo Sumé 
ocorre na porção centro sul, onde a maior parte 
está condicionada a uma estrutura nE-Sw sinformal 
redobrada, próximo a cidade de Cabaceiras e as 
localidades de Trincheira, Jerimum e Severino 
Bento, são encaixados nos ortognaisses da unidade 
Cabaceiras. Os afloramentos são descontínuos em 
uma área arrasada topograficamente.

A unidade é formada por biotita-hornblenda 
ortognaisses granoblásticos, mesocráticos, com gra-
nulação variando de fina até grossa, apresentando 
megacristais de granada (Figura 3.43A) e composição 
variando de granodiorítica a granítica. Fácies mais 
finas, aluminosas e de composição granodiorítica 
(sincolisionais?) truncam a petrotrama de metasse-
dimentos denotando caráter intrusivo (Figura 3.43B). 

Ocorrem associados à metapiroxenitos 
e aos ortognaisses acima, leuco-ortognaisses 
inequigranulares, de granulação média e composição 
quartzo-álcalifeldspato sienítica (Figura 3.44A) composto 
por: microclina e pertitas (~77%) possuindo bordas 
recristalizadas e zonação; quartzo (~16%) ocorre como 
mirmequitas, incluso em pertitas, ou como aglomerados 
eqüiláteros; plagioclásio (~6%) possui contato reto com 
quartzo, irregular com microclina recristalizada e possui 
inclusões de microclina. Biotita, muscovita, granada, 
allanita e epidoto são minerais acessórios.

Feldspato recristalizado intercrescido com 
biotita secundária, granada e muscovita é atribuído 

a transformações da fácies anfibolito para fácies xisto 
verde.

Os metagabros (com ou sem granada) 
são melanocráticos, inequigranulares médios 
compostos por: clinopiroxênio (30-60%) possuem 
valores intermediários entre augita e diopsídio 
onde as alterações para anfibólio verde e até verde-
azulado seriam mais compatíveis com diopsídio. 
Plagioclásio (20-50%) exibe alguns planos de macla 
deformado. Anfibólio (3-75%) formam cristais xeno-
hipidiomórfico em tons de verde tanto substituindo 
clinopiroxênio como em seções basais típicas. Titanita 
e granada podem chegar a 5%. 

Clinopiroxênios com orlas de anfibólio, 
contatos tríplices de plagioclásio (Figura 3.44B) 
e granada substituída por simplectito de plagioc
lásio+clinopiroxênio+horblenda (?) sugerem que 
transformações metamórficas de pelo menos fácies 
anfibolito superior atingiram equilíbrio.

Os metapiroxenitos são grossos, melanocráticos, 
de cor verde escura e possuem aspecto maciço, onde 
não se distingue bandamento metamórfico. Textura 
cumulática de coalescência se encontra preservada nos 
metapiroxenitos, destacando grumos piroxeníticos de 
composições e granulação diferentes (Figura 3.45A e B).

Podem ser classificados como 
metaclinopiroxenitos, onde o clinopiroxênio (80-87%) 
principal (augita ou diopsídio?) possui inclusões de 
outro clinopiroxênio com propriedades de aegerina? 
(10%); anfibólios (1-5%), plagioclásio (< 5%), titanita e 
minerais opacos (~2%) perfazem o restante da rocha. 
Substituição por anfibólios (horblenda e raramente 
tremolita) e formação de calcita e epidoto relacionado 
ao plagioclásio sugerem retrometamorfismo.

Figura 3.43A – Detalhe de megacristais/aglomerados de 
granadas em hornblenda ortognaisse granítico. Riacho 

Pocinho – Afloramento GL-183.

Figura 3.43B – Granodiorito aluminoso (sin-colisional?) 
intrusivo em metassedimentos com uma foliação de baixo 

ângulo de mergulho. Estrada para Viração, próximo ao 
riacho do Junco – Afloramento GL-155.
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3.3 – SUÍTES GRANÍTICAS EDIACARANAS

A área possui numerosos corpos graníticos 
relacionados ao evento tectono-magmático 
Brasiliano com dimensões variando de diques, corpos 
a stocks e batólitos, apresentando formas variando 
de subcircular a sigmoidal. Dado a natureza diversa 
destes granitoides, desde a classificação tipológica de 
almeida et al., (1967), várias sínteses mais recentes 
agrupam e discutem o esforço de diversos autores 
no estudo destas rochas sob aspectos petrológicos, 
petrogenéticos e petrotectônicos na Zona Transversal 
e no domínio São José do Campestre dentre eles: Sial 
(1987), Jardim de Sá (1994), Ferreira et al. (1998), 
Guimarães et al. (1998; 2004), Santos & Medeiros 
(1999), Angelim et al. (2004, 2007), nascimento 
et al. (2000; 2008). A terminologia adotada por 
nascimento et al. (op cit.) inicialmente para litotipos 
pertencentes ao Domínio Rio Grande do norte 
foram estendidos à Zona Transversal para fins de 
comparação.

Cangas associadas a estas rochas ultramáficas 
são compostas por até 84% de quartzo (silcretes, 
silexitos?) com hidróxidos, muscovita e clorita 
subordinada. Apresenta vestígios de olivinas 
dado forma, relevo e fraturamento típico. Ocorre 
prenchimento de cavidades e fraturas por calcedônia 
indicando fluídos hidrotermais.

O resultado analítico semi-quantitativo dos 
concentrados de bateia da bacia de drenagem nesta 
região evidenciou a presença de até 5% de cromita 
em pelo menos três pontos de coleta.

Ortognaisse granodiorítico a leste da cidade de 
Sumé foi datado pelo método u-Pb ShRIMP por Silva 
et al. (2002) fornecendo uma idade aparente de 640 ± 
6 Ma interpretada como a de cristalização magmática. 
Reportou também a presença de um xenocristal 
com idade de cristalização de ~ 841 Ma, indicando 
a presença de crosta granítica brasiliana precoce. 
Recentemente, neves et al., (2011) confirmou idade 
de magmatismo pós-Cariris Velhos e pré-brasiliano 
entre 870 e 850 Ma na Zona Transversal.

Figura 3.44A – Ortognaisses do Complexo Sumé com 
composição quartzo-álcalifeldspática sienítica. Riacho 

Pocinho – Afloramento GL-183.

Figura 3.44B – Fotomicrografia em metagabro 
mostrando ponto tríplice próprio em grãos de 

plagioclásio evidenciando recristalização em equilíbrio. 
Lâmina GL-074. Luz analisada. 

Figura 3.45A – “Grumos” piroxeníticos destacando uma 
textura cumulática em metaclinopiroxenito do Complexo 

Sumé. Riacho Pocinho – Afloramento GL-183.

Figura 3.45B – Textura cumulática em 
metaclinopiroxenito grosso do Complexo Sumé. Estrada 

para Viração – Afloramento GL-155.
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Adota-se aqui a classificação proposta por 
Angelim et al. (2004; 2007) em consonância com a 
padronização proposta e atualizada pela Comissão 
de nomenclatura Estratigráfica da CPRM/SGB.

Os principais corpos associados a este 
magmatismo na Folha Boqueirão estão representados 
na Figura 3.46. 

Figura 3.46 – Principais corpos plutônicos relacionados ao magmatismo ediacarano na Folha Boqueirão.
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3.3.1 - Granitoide Esperança (NP3γ2e)

O Granitoide Esperança e suas fácies junto 
ao corpo granítico de Puxinanã (nP3γ2it25) são 
associadas ao denominado Batólito Composto 
Esperança (Santos et al., 2002), Plúton Esperança 
(Archanjo & Fetter, 2004) e Complexo Granítico 
Esperança (Sampaio, 2005). Dado a sua diversidade 
litológica é descrito à parte, sendo que está 
relacionado à hierarquia maior da Suíte Itaporanga. 
Enquadra-se na classificação de cálcio-alcalino de 
alto-K a shoshonítico (Ferreira et al. 1998; Guimarães 
et al. 1998) e nas suítes derivadas de manto-
enriquecido (Santos & Medeiros 1999). 

Constitui a nordeste da Folha Boqueirão, o 
maior corpo desta natureza, de formato elipsoidal com 
a fácies sienogranítica (nP3γ2es) de forma circular 
e a fácies granítica (nP3γ2eg) de forma tabular, de 
dimensão batolítica, com alguns pequenos stocks ou 
sheets onde predomina uma deformação no estado 
plástico. É limitado pelo Lineamento Patos a norte e 
pela zona de cisalhamento Campina Grande a sul. A 
assinatura radiométrica ressalta os altos valores do 
canal de K (por convenção, utiliza-se a cor vermelha) 
como se pode observar na Figura 8.2 do capítulo 8.

 o Plúton granítico tipo Esperança (nP3γ2eg), 
equivale ao termo utilizado por Archanjo & Fetter 
(2004) como Leucogranito porfirítico, Sampaio 
(2005) como Pluton Areial e por Rodrigues (2008) 
como Leucogranito de Areial. 

na Folha Boqueirão, esta fácies com forma 
tabular representa a parte norte do Granitoide 
Esperança se estendendo de Pocinhos até o 
município de Soledade. 

Afloram como tectonitos tipo L e L>S tendo 
a foliação mergulhos moderados a baixo (Figura 
3.47A), descrevendo uma trajetória que vai de SE 
a w com lineações up-dip a levemente oblíquas 
acompanhando a foliação metamórfica conforme se 

caminha de E para w da faixa (Lages et al., 2009b). 
Possui termos metatexíticos in situ, em contato da 
sua base com metassedimentos que favoreceram a 
percolação de fluidos durante sua intrusão forçada 
(Figura 3.47B). 

A mineralogia é compatível com granitos 
do tipo I: plagioclásio (20-40%) por vezes estirado, 
microclina pertítica (13-35%), quartzo (10-40%,) 
biotita, horblenda, pargasita fazem a assembleia 
máfica sempre orientada. O epidoto, titanita, allanita 
e apatita acicular são cristais ígneos preservados. As 
microestruturas observadas sugerem deformação 
em alta temperatura com subgrãos em plagioclásio 
e K-feldspato (Figura 3.48), quartzo estirado com 
extinção em tabuleiro de xadrez, grãos poligonais 
em quartzo, plagioclásio e pargasita. As rochas foram 
classificadas como (biotita+anfibólio) monzonitos/
monzogranitos deformados com granodioritos, além 
de fácies porfiríticas e porções quartzo-dioríticas 
(principalmente enclaves) subordinadas. 

As análises químicas sumarizadas na Tabela 
3.17 darão ênfase nos diagramas comparativos 
normalizados já que, o estudo petrológico da porção 
não deformada deste, foi trabalho de Sampaio (2005) 
que os classificou como cálcio-alcalinos de alto-K a 
shoshoníticos, metaluminosos com elevados teores de 
álcalis. A análise dos elementos maiores imóveis tais 
como Mn, Ti, P, Mg e Fe mostram a correspondência 
da porção preservada (amostra GL-388) do metatexito 
em relação com a fácies granítica ao passo que, há um 
empobrecimento de todos estes elementos relativos à 
porção anatética da amostra GL-388A.

O diagrama ETR (Figura 3.49A) mostra um forte 
fracionamento dos ETR leves com espectro plano 
para os ETR pesados e ausência de anomalia negativa 
de Eu para as amostras da fácies granítica e a porção 
preservada do metatexito. Já para o leucossoma do 
metatexito observa-se um pequeno enriquecimento 
dos ETR leve, acentuado empobrecimento em ETR 

Figura 3.47A – Visada em planta de monzogranito da 
fácies granítica do Granitoide Esperança deformado com 
mergulho de baixo ângulo (~10°). Observe o estiramento 
de clotes de anfibólio up-dip (linha tracejada vermelha). 

Afloramento GL-459 – 8 km a leste de Soledade.

Figura 3.47B – Indícios de fusão parcial em quartzo 
monzonito da fácies granítica do Granitoide Esperança. 

Afloramento GL-388 – 4 km a sul de Boi Morto.
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Figura 3.48 – Monzogranito da fácies granítica 
mostrando megacristal de microclina (KF) corroído 

por mirmequita. Esse cristal ostenta na parte de baixo, 
sombra de pressão na qual aparecem biotita (BIO) e 

microclina recristalizada.

intermediários e pesados com acentuada anomalia 
negativa de Eu, estes parâmetros são compatíveis com 
fusão parcial onde há enriquecimento de ETR leves no 
líquido com retenção de ETR pesados no sólido inicial, a 
anomalia negativa de Eu presente no leucossoma reflete 
o maior volume modal de plagioclásio podendo indicar 
fracionamento deste no leucossoma, a presença de até 
3% de alanita pode explicar também o enriquecimento 
em ERTL reforçando processos de fracionamento. Ao 
se observar o espectro multielementar (Figura 3.49B), 
percebe-se um pequeno enriquecimento em Th e 
anomalias negativas de nb, Ta, Sr e P para o leucossoma 
do metatexito, onde eram esperados enriquecimento 
em outros elementos móveis e incompatíveis além de 
Th para esta amostra; a depleção em Sr junto à anomalia 
de Eu sugere que houve fracionamento do líquido 
gerado resultando em plagioclásio. Para as amostras do 
granitoide Esperança observa-se uma forte anomalia 
negativa de P.

A análise u-Pb (LA-ICP/MS) em zircões extraídos 
de um monzogranito do Granitoide Esperança 
(Tabela 3.18 - GL-459) localizado próximo a cidade de 
Soledade, forneceu uma idade de 593±7 Ma (Figura 
3.50 – concórdia com nove pontos, MSwD=1,8). Esta 
idade é interpretada como a idade de cristalização 
da rocha e idade mínima da fase transpressional 
impressa pela foliação de baixo ângulo nestas rochas 
(Lages et al., 2009b). Foram também identificados 
cinco grãos com idades que vão do Riaciano ao 
Toniano interpretados como herança isotópica.

Foi obtida uma idade-modelo TDM = 2,93 Ga 
e end (0) = -34,16 para amostra deste granitoide 
conforme Tabela 3.19. O parâmetro end (t) é de 
-27,12 quando recalculado para t=590 Ma. Outros 
dados disponíveis para o entorno desta faixa tem os 
seguintes valores: Idades-modelo de Sm-nd TDM = 2,09 
e 2,36 Ga com end (0) = -24,21 e -22,26 em biotita 
gnaisse e augen gnaisse respectivamente (Archanjo & 
Fetter, 2004) e Idade Sm/nd TDM = 2,06 Ga com end (0) 

= -24,50 em granito gnaisse (Brito neves et al. 2005).
O termo sienogranítico (nP3γ2es) é designado 

como, Plúton Pocinhos por Sampaio (2005) ou 
Sienogranito de Pocinhos por Archanjo & Fetter 
(2004) e Rodrigues (2008).  

Aflora na Folha Boqueirão como um stock 
subarredondado exibindo uma discreta foliação 
magmática, ressaltada pela orientação de minerais 
máficos (Figura 3.51A), enclaves e entelhamento 
de feldspatos (textura cumulática?). A combinação 
de processos de assimilação com cristalização 
fracionada (Figura 3.51B) é observável em escala 
mesoscópica embora predomine esta última.

O contato é tectônico com metassedimentos 
encaixantes indiciando processos de fusão parcial 
a norte e a sul com aureóla metassomática 
(enriquecimento em w, scheelita) a norte (vide capítulo 
7). É caracterizado por um anfibólio-biotita sienogranito 
leucocrático, equigranular, com granulação grossa a 
muito grossa, por vezes porfiríticos.

Archanjo & Fetter (2004) apresentaram uma 
idade u-Pb em zircões de 592 ± 5 Ma e uma idade-
modelo tDM = 1,36 Ga com end (0) = -14,57 para esta 
fácies.

A fácies tonalítica (nP3γ2et) equivale ao 
Pluton Serrote da Cobra (Sampaio, 2005), onde a 
parte oeste desta intrusão apresenta-se com forma 
de sigmoide. Os contatos são com metassedimentos 
atribuídos ao Complexo São Caetano e as rochas 
composicionalmente são biotita tonalitos 
leucocráticos de cor cinza com textura inequigranular 
e granulação grossa a porfirítica média. há feições 
sugestivas de fluxo magmático. São encontrados 
xenólitos de metassedimentos, biotita gnaisses 
(Figura 3.52A). Diques pegmatoides com direção 
preferencial n80E apresentando zoneamento 
heterogêneo interno são comuns (Figura 3.52B).

uma determinação Sm/nd obtida por Archanjo 
& Fetter (2004) para esta fácies na Folha Boqueirão 
resultou numa idade-modelo de TDM = 1,60 Ga com 
end (0) = -11,53. 

3.3.2 - Suíte intrusiva São João do Sabugi (NP3δ2s)

Designado em Angelim et al. (2004; 2007) para 
integrar as rochas plutônicas básicas a intermediárias 
conhecidas pelas denominações de Suíte básica 
a intermediária/K-dioritos (Jardim de Sá, 1994), 
porções da Suíte diorítica-tonalítica a gabro-diorítica 
(Ferreira et al., 1998) e porções da Suíte Shoshonítica 
de nascimento et al. (2000).

Segundo Angelim et al. (2007) esta suíte é 
representada por dioritos, gabros, gabronoritos, 
quartzo-dioritos, monzodioritos, monzonitos, 
quartzo-monzonitos, tonalitos e granodioritos de cor 
cinza a preta, granulação fina a média e grossa nos 
termos gabroides em geral com estrutura isotrópica.

as idades-modelo tDM giram em torno de 2 Ga 
com extremos de ca. 1,65 e 2,5 Ga (Angelim et al., op. 
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na Folha Boqueirão, estes litotipos ocorrem 
associados aos granitoides da Suíte Itaporanga. Sendo 
preponderante a presença e distribuição de enclaves 
máficos em vários granitoides do tipo. Podem ser 
elípticos denotando nas porções preservadas um 
alinhamento de fluxo magmático. O mecanismo 
de mistura mecânica (mingling) predomina sobre 
mistura química (mixing) que junto a ocorrências 

Granitoide Esperança - Fácies granítica Metatexito
amostra Gl-117 Gl-125 Gl-459 Gl-495 Gl-496 Gl-498 GL-388 GL-388A

sio2 66,69 66,08 65,29 65,28 63,25 66,22 65,63 70,44
tio2 0,49 0,48 0,48 0,56 0,6 0,47 0,53 0,39
al2o3 14,92 14,88 14,55 14,87 15,05 15,01 14,78 14,61
fe2o3 2,94 3,12 3,08 3,23 3,76 3,05 3,26 2,88
MnO 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 0,02
Mgo 1,77 1,95 2,29 2,35 2,92 1,82 2,39 0,7
cao 2,24 2,32 2,43 2,54 3,14 2,24 2,51 1,45
na2o 3,62 3,58 3,51 3,75 3,72 3,68 3,51 3,7
K2o 5,83 5,8 6,29 5,68 5,72 5,87 6,13 5,21
p2o5 0,27 0,27 0,32 0,31 0,45 0,25 0,33 0,11
cr2o3 0,009 0,012 0,016 0,016 0,019 0,01 0,015 <0,002

pf 0,5 0,9 1 0,8 0,5 0,7 0,3 0,1
soma 99,33 99,38 99,29 99,46 99,21 99,4 99,42 99,63

ni 36,7 40 33,7 38,2 49,5 25,9 33,3 5,9
co 8,1 8,9 10 9,6 12,5 8,8 10,1 4,7
V 36 40 52 62 65 37 45 15

Cu 6,8 6,5 3,8 15 5,2 5,9 9,3 10,1
Pb 18,5 23,5 25,1 11,4 9,7 13,9 15,7 15,6
Zn 44 45 39 36 49 39 45 46
Rb 172,4 190,4 205,4 177,5 205,7 197,6 187,9 141,8
cs 9,7 6,8 7,1 8,1 10,9 9,6 3,1 2,5
Ba 2901 2764 2897 2500 3171 2724 2635 1707
sr 1669,7 1529 1493,6 1392,4 2083,7 1500,5 1520,5 657,1
Ga 20,1 21,3 20,2 21,2 21,8 21,1 18,6 18,5
ta 1,2 1,2 1,4 1,2 0,4 0,9 0,7 <0,1
nb 14,3 14,7 18,1 15,2 8,6 12,7 12,6 4,4
hf 8,8 8,2 8,2 7,9 8,5 7,9 7,5 9,5
Zr 296,3 281,5 300,8 272,7 313,9 287 303,8 336,6
Y 11,9 11,8 14 11,5 12,4 10,9 13 4,4

Th 28,3 29,1 32,3 22,9 43,5 27 22,9 54
u 5,9 6,7 6,3 6,8 6 7 2,7 2,4
la 99,8 93,8 91,5 81,7 138,7 80,5 96 154,7
ce 190,3 176,3 179,3 162,1 244,5 149,2 172,1 278,4
pr 21,1 19,2 19,5 18,33 25,86 16,13 20,51 30,48
nd 71,1 63,9 66,3 64,2 86,6 55,1 73,5 101,4
sm 9,53 8,72 9,97 9,21 11,88 7,98 10,41 11,18
Eu 2 1,82 1,98 1,88 2,53 1,8 2,3 0,89
Gd 5,13 4,96 6,09 5,5 7,09 4,32 5,64 4,12
Tb 0,6 0,56 0,65 0,59 0,69 0,53 0,68 0,39
Dy 2,51 2,43 2,98 2,37 2,76 2,3 2,9 1,41
Ho 0,37 0,39 0,44 0,35 0,38 0,34 0,46 0,12
er 0,86 0,97 1,1 0,81 0,98 0,87 1,06 0,35
tm 0,15 0,14 0,18 0,14 0,12 0,13 0,15 0,05
Yb 0,87 0,89 1,09 0,9 0,86 0,77 0,96 0,35
Lu 0,12 0,13 0,14 0,12 0,12 0,11 0,13 0,06
Be 4 5 5 4 5 5 4 2
Sn 2 2 3 2 3 2 2 <1
w 1,1 <0,5 <0,5 0,9 <0,5 1,2 <0,5 <0,5

Mo 0,9 0,9 1,4 0,5 0,6 1 0,2 0,1

Tabela 3.17 – Dados químicos para amostras do Granitoide Esperança – Fácies granítica (NP3γ2eg). PF = perda ao 
fogo. GL-388 trata-se de porção preservada do metatexito; GL-388A é o produto anatético a partir do granito.

cit.) que equivale à idade sugerida por Jardim de Sá 
(1994); hollanda et al. (2003) para o enriquecimento 
e metassomatismo do manto que originou estes 
magmas. Idade u-Pb em zircão para o Pluton de 
São João de Sabugi e para um enclave diorítico do 
Pluton Acari, ambos no estado do Rio Grande do 
norte apresentam idades similares de 579 ± 7 Ma 
(Leterrier et al,. 1994).
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Figura 3.49A –  Diagrama ETR normalizado para 
amostras do Granitoide Esperança (NP3γ2eg) e fácies 

metatexítica.

Figura 3.49B –  Diagrama multielementar normalizado 
para amostras do Granitoide Esperança e fácies 

metatexítica.

Tabela 3.18 – Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) em zircões analisados da amostra GL-459 para o 
Granitoide Esperança (NP3γ2eg). 

f206(%) Th/U 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)
Grão.spot 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.(%)

Z01 0,12 0,43 13658 0,059455 1,20 0,775 1,56 0,094559 1,00 0,59 584 26 583 7 582 6 99,95
Z03 0,12 0,62 14690 0,060033 1,50 0,787 1,72 0,095071 0,84 0,58 605 32 589 8 585 5 99,33
Z05 0,22 0,34 8418 0,060372 1,31 0,781 1,85 0,093849 1,31 0,69 617 28 586 8 578 7 98,65
Z07 0,14 0,47 13124 0,061216 3,12 0,817 2,94 0,096742 1,05 0,53 647 66 606 13 595 6 98,21
Z08 0,17 0,41 10392 0,060475 3,36 0,824 2,81 0,098807 1,83 0,64 621 71 610 13 607 11 99,54
Z14 0,27 0,31 6637 0,060726 2,18 0,802 2,53 0,095736 1,29 0,71 630 46 598 11 589 7 98,60
Z16 0,18 0,37 19479 0,060165 1,46 0,797 1,93 0,096101 1,27 0,63 609 31 595 9 592 7 99,37
Z20 0,18 0,29 11487 0,059590 1,58 0,838 2,02 0,101945 1,26 0,59 589 34 618 9 626 7 101,29
Z21 0,18 0,35 9921 0,060052 1,20 0,819 1,87 0,098901 1,44 0,76 605 26 607 9 608 8 100,09

Herança
Z02 0,06 0,11 27583 0,071870 1,56 1,528 1,25 0,154147 0,93 0,72 982 31 941 8 924 8 94,09
Z12 0,04 0,21 53103 0,134642 0,84 6,198 1,74 0,333871 1,52 0,88 2159 15 2004 15 1857 25 92,66
Z15 0,36 0,19 4822 0,069233 2,79 1,464 2,19 0,153347 1,72 0,80 906 56 916 13 920 15 101,55
Z17 0,13 0,13 13145 0,076277 1,96 1,508 1,53 0,143419 1,22 0,79 1102 39 934 9 864 10 92,52
Z18 0,14 0,48 12223 0,076460 3,69 1,988 3,12 0,188556 1,96 0,83 1107 72 1111 21 1114 20 100,58

Razões Idades Aparentes

de estruturas brechadas para estes, coaduna para 
uma fase mais sólida dos dioritos na coexistência de 
magmas, que é dado principalmente, por assimilação 
de megacristais da hospedeira pelos enclaves. 

As feições mais interessantes dizem respeito 
ao Pluton Bravo, onde é possível observar estruturas 
de stopping magmático tais como brecha plutônica 
de conduto com matriz diorítica portando diversos 
xenólitos da unidade Cabaceiras - PP2cb (Figura 3.53A), 
que evoluem para cataclasitos a milonitos de acordo 
com a viscosidade em contato com os granitoides 
culminando em um processo de ortognaissificação. 
Ocorre também corredores de enclaves (Figura 3.53B) 
e condutos volumosos de rocha diorítica na interface 
noroeste do Pluton Bravo, bem como, inúmeras 
feições de hibridização ao longo de toda sua borda. É 
comum observar uma foliação milonítica desenvolvida 
por sobre estes enclaves dioríticos.

Os litotipos desta suíte foram classificados 
como biotita-anfibólio quarzto dioritos a quartzo 
monzonitos/monzodioritos mesocráticos com 
textura fanerítica fina inequigranular e cor cinza 
escura a preta.

A composição modal é dada por plagioclásio 
oligoclásico (20-30%) na forma de megacristais/
xenocristais a pequenos cristais na matriz, 
hipidiomórficos com zonação normal, extinção 
ondulante e saussuritização; Quartzo (8-10%): 
pequenos cristais xenomórficos de contatos 
irregulares e extinção ondulante; K-feldspato 
(5-7%): Ocorre como pequenos cristais xeno-
hipidiomórficos de típicas microclinas, apresentando 
a combinação das maclas albita+periclina e com 
extinção ondulante; Biotita (20-25%): Pequenos 
cristais lamelares xeno-hipidiomórficos de coloração 
amarelada a avermelhada sempre orientados na 
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Figura 3.50 – Dados analíticos isotópicos U-Th-Pb (LA-ICP/MS) em zircões da amostra GL-459 para a fácies 
monzogranítica do Granitoide Esperança (NP3γ2eg): a) Imagem BSE de alguns zircões analisados; b) Idade U-Pb 

concórdia t = 593 ± 7 Ma obtida.

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-459 11,2268 66,827 0,1016 0,51887+/-13 -34,16 2,93

Tabela 3.19 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostra do Granitoide Esperança (NP3γ2eg).

Figura 3.51A – Sienogranito fanerítico grosso exibindo 
foliação magmática dada por anfibólio+biotitas e cristais 

(sub) euédricos de feldspato potássico. Fácies sienogranítica 
de Pocinhos (NP3γ2es). Afloramento GL-285 - 1 km após 

trevo BR-230 com estrada de acesso a Pocinhos/PB.

Figura 3.51B – Produto de assimilação com cristalização 
fracionada no sienogranito de Pocinhos (NP3γ2es). 
Afloramento GL-286 - 2,5 km a sul de Pocinhos/PB.

foliação; Anfibólio (30-40%): ocorre como cristais de 
hornblendas no geral hipidiomórficos, de cor verde 
e com pleocroísmo em tons de verde amarelado a 
verde escuro, orientados na foliação. Compõe a 
mineralogia acessória: cristais de titanita, allanita, 
zircão, apatita e minerais opacos.  

Devido ao número reduzido de amostras e 
à inter-relação das rochas estudadas com o Pluton 
Bravo (nP3γ2it52), os dados litogeoquímicos são 
apresentados no item 3.3.3.2.

um dado isotópico para rochas quartzo-
dioríticas da porção noroeste do Pluton Bravo 

forneceu uma idade-modelo TDM = 2,18 Ga, parâmetro 
end (0) = -24,22 (Tabela 3.19 – amostra GL-202A) e 
-17,16 quando recalculado para t = 570 Ma. 

3.3.3 - Suíte intrusiva Itaporanga (NP3γ2it)

O termo “granitos do tipo Itaporanga” foi 
cunhado por Almeida et al. (1967) para descrever 
os granitos proterozoicos do nordeste brasileiro, 
sinorogênicos brasilianos, associados a rochas máficas 
a intermediárias com abundantes fenocristais de 
feldspato potássico. A denominação utilizada atual é 

a B

a B
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de Angelim et al. (2004) e engloba as designações de: 
granitoides cálcio-alcalinos de alto-K livre de epidoto 
(Ferreira et al., 1998), Suíte Porfirítica calcialcalina 
Potássica (nascimento et al., 2000), Suítes derivadas 
de fontes híbridas e crustais (Santos & Medeiros, 
1999). É possível reconhecer diferenças mineralógicas 
e geoquímicas em alguns plutons creditados a esta 
suíte dada a extensão do magmatismo fazendo com 
que alguns corpos se enquadrem na Suíte trans-
alcalina de Guimarães et al. (2005).

A textura porfirítica grossa a muito grossa 
possuindo megacristais de feldspato potássico 
de até 10 cm, junto às associações com as rochas 
dioríticas da Suíte São João do Sabugi (nP3d2s) 
sugerindo interação de magmas (mingling e mixing) 
já mencionados no item anterior, constituem a 
principal característica destes anfibólio-biotita 
a biotita monzogranitos, que variam de quartzo 
monzonitos, sienogranitos a granodioritos.

Possuem um grande espectro de idades 
de colocação (640 – 520 Ma), estando associados 

desde as fases colisionais/contracionais iniciais até os 
movimentos finais de extrusão em cerca de 550-520 
Ma (Acari – Legrand et al., 1991 citado por Angelim et 
al. 2007; Pluton Marinho – Miranda, 2010; hollanda et 
al., 2010), com a maior concentração de colocação de 
rochas no período entre 590-570 Ma. Sínteses recentes 
sobre as diferenças químicas, geocronológicas e 
isotópicas de acordo com o pulso magmático associado 
pode ser referenciado em Guimarães et al. (2004) e 
Van Schmus et al. (2011). O granito-tipo de Itaporanga 
tem como referência os trabalhos de petrologia de 
Mariano (1989) e de anisotropia de susceptibilidade 
magnética de Archanjo et al. (1998) citados por Brito 
neves et al. (2003). Brito neves et al. (2003) obteve 
uma idade u/Pb em zircão de T= 584.5 +2/-1.9 Ma no 
diagrama discórdia para uma amostra desta suíte na 
sua localidade tipo (Itaporanga/PB) e idade-modelo 
tDM = 1.6 Ga. 

na Folha Boqueirão, estas rochas constituem 
o principal produto do evento magmático brasiliano, 
com dimensões que vão de corpos até stocks e formas 

Figura 3.52A – Biotita tonalito leucocrático fanerítico 
grosso (NP3γ2et) com fragmento xenolítico de 

composição gnáissica. As feições observadas nesta 
porção são tipicamente ígneas. Afloramento GL-300 – 
Estrada de acesso Pocinhos até Serrote da Cobra/PB.

Figura 3.52B – Dique centimétrico pegmatoide heterogêneo 
de direção preferencial E-W/N80E com zoneamento interno 
cortando a unidade tonalítica (NP3γ2et). Afloramento GL-

551 – 2,7 km a SW de Pocinhos/PB.

Figura 3.53A – Brecha magmática com matriz diorítica 
portando xenólitos da Unidade Cabaceiras no corpo. 

Afloramento GL-474 – Estrada de acesso para o Lajedo do 
Pai Mateus – Cabaceiras/PB.

Figura 3.53B – Corredor de enclaves máficos em granitoides 
do pluton Bravo. É possível observar a assimilação de 
megacristais de K-feldspato pelos enclaves dioríticos. 
Afloramento GL-199 – 2 km a norte de Caiçara/PB.
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em cornue, tabulares, facoidais dentre outras. A 
faixa de ocorrência destas rochas está limitada 
ao Domínio da Zona Tranversal e concentrado no 
subdomínio Alto Pajeú com grande volume destes, 
nos limites com o subdomínio Alto Moxotó a sul e 
com o Domínio São José do Campestre a norte. 
Como já mencionado no item anterior, ocorre ampla 
interação de magmas nas bordas do Pluton Bravo 
(nP3γ2t52) e nos demais é mais comum a presença 
de esparsos enclaves microgranulares máficos.

Estruturas de deformação se fazem presentes 
nas bordas de alguns dos corpos estudados devido 
ao seu caráter sin a tardi-tectônicos, outros 
comprovadamente são mais deformados com caráter 
cedo a sin-tectônicos e predominam na faixa central 
do subdomínio Alto Pajeú que vai das imediações 
da BR-230 entre a localidade de Serrote da Cobra e 
Palestina até as imediações de Catolé, Boa Vista e 
Gurjão (Lages & Medeiros, 2008).

Predominam biotita-anfibólio a biotita 
monzogranitos variando até sienogranitos com textura 
porfirítica média a grossa, termos com composições 
granodioríticas e tonalíticas são encontrados ao longo 
da BR-230 com megacristais de feldspato que chegam 
a 5 cm de comprimento. Dados geocronológicos 
recentes de Van Schmus et al. (2011) para este corpo, 
próximo ao trevo das BR-230 com BR-412 mostra 
idade pelo método u-Pb de 623 ± 5 Ma.

Variações na textura podem ser visualizadas em 
alguns corpos, como por exemplo, na parte oeste de 
um corpo na BR-412 (localidade de Mônica, Boa Vista/
PB) onde exibe textura inequigranular média sem 
megacristais de K-feldspato. Para este monzogranito, 
dado sm-nd de Brito neves et al. (2001b) mostra 
idade-Modelo tDM = 1.90 Ga e εnd (600 Ma) = -15.2.

3.3.3.1 - Plúton Puxinanã (NP3γ2it25)

Apenas uma pequena parte do Corpo de 
Puxinanã (nP3γ2it25) aflora na Folha Boqueirão 
(porção nordeste), estruturada na direção E-w 
condicionado paralelamente às zonas miloníticas. 
É equivalente aos granitos porfiríticos grossos do 
Plúton Esperança (Archanjo & Fetter, 2004) ou 
Complexo Granítico Esperança (Sampaio, 2005). 

este pluton é constituído por um anfibólio-biotita 
granito leucocrático (M<15%) porfirítico (presença de 
megacristais centimétricos de feldspato potássico), 
homogêneo e bastante foliado nas bordas do corpo. 
A textura magmática se faz preservada na forma de 
megacristais sub a euédricos inseridos em matriz 
equigranular grossa constituída essencialmente por 
feldspatos, quartzo, biotita e anfibólio quase sempre 
orientados. Possui presença de enclaves máficos 
microgranulares associados à suíte São João do Sabugi.

Sampaio (2005) obteve uma idade u-Pb em 
zircão para três frações forçadas para zero de 581 ± 7 
Ma, em amostra do Corpo Puxinanã na localidade de 
São Sebastião da Lagoa da Roça/PB. O mesmo autor 
disponibiliza resultados pelo método Sm-nd com 

idades-modelo de tDM = 1504 e 1568 Ma e εnd (580 
Ma) de -6,02 e -7,19 sugerindo participação crustal 
na fonte. Brito neves et al. (2001a) obteve TDM = 1860 
Ma e εnd (0) de -15,02 para amostra deste corpo.

3.3.3.2 - Plúton Bravo (NP3γ2it52)

Os granitos porfiríticos do Plúton Bravo 
(Figura 3.54A)  ocorrem na parte central da área, 
entre a localidade de Bravo e Caiçara (municípios 
de Cabaceiras e Boa Vista) como um stock de forma 
elipsoidal, constituindo-se em um exemplo típico de 
intrusão sintectônica dado pela geração de espaço 
em zonas de cisalhamento conjugadas não paralelas 
de cinemática opostas que, imprimiu nas bordas do 
corpo já ortomagmático, foliações miloníticas de 
cinemática destral (Figura 3.54B) a norte e sul do 
corpo e sinistral a sudeste, proveniente da atuação 
destas zonas. O corpo não apresenta zonação 
faciológica, contudo mencionam-se algumas zonas 
de hibridização e localizada presença de apófise/
fácies de um biotita monzogranito de textura 
fanerítica inequigranular fina a média. Outro 
processo a observar na borda sul do corpo são feições 
de ortognaissificação (Figura 3.54C) envolvendo 
fragmentos de granitoides, gnaisses e dioritos.

 Compreendem biotita sienogranitos a 
monzogranitos (Figura 3.54D) de cor cinza, textura 
fanerítica inequigranular grossa a porfirítica com 
média de tamanho de cristais de K-feldspato em 1,5 
cm. É possível notar ausência de foliação (no centro 
do corpo) com desenvolvimento de fina matriz de 
caráter milonítico entre feldspatos (bordas do corpo) 
(Figura 3.55A), junto à orientação de feldspatos 
(raros augen) e biotita, denotando estrutura de fluxo 
magmático combinada a cisalhamento. 

O Plagioclásio (17-32%) usualmente são cristais 
xeno-hipidiomórficos com geminação polissintética e 
às vezes saussuritizados de composição oligoclásica 
e zonação normal. Os planos das maclas deformados 
e extinção ondulante estão presentes em algumas 
amostras. Quartzo (22-30%): ocorre essencialmente 
como cristais xenomórficos, contatos irregulares, 
extinção ondulante chegando a formar sub-grãos, 
compondo agregados policristalinos. K-feldspato 
(17-32%): Microclinas xeno-hipidiomórficas dado 
pela combinação das maclas albita+periclina, às 
vezes apresentam textura pertítica, poiquilítica, 
onde o plagioclásio é a principal inclusão dispostas 
paralelas às faces do feldspato indicando zonação 
destes. Combinação com macla de Carlsbard indica 
microclinização tardia de ortoclásio precoce. Textura 
do tipo mortar (Figura 3.55B) e incipientes caudas 
de recristalização atestam deformação nestes 
minerais. Biotita (7-15%) forma cristais lamelares 
xeno-hipidiomórficos de coloração amarelada 
e pleocroísmo em tons castanhos, usualmente 
orientados contornando os megacristais de 
feldspatos. Alguns planos de clivagem deformados 
e cloritização incipiente também são observados. A 
mineralogia acessória conta com: anfibólios (até 5%), 
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Figura 3.54A – Granito do plúton Bravo apresentando 
matacões em campo tipo “Mar de bolas” alinhados 

segundo posição original de diaclasamento. Lajedo do Pai 
Mateus – Cabaceiras/PB.

Figura 3.54B – Granito do Plúton Bravo mostrando enclave 
máfico estirado perpendicularmente à direção de tensão 

principal. É possível observar foliação milonítica tipo S-C de 
cinemática destral e assimilação de K-feldspatos pela massa 
diorítica. Afloramento GL-548 Saca de Lã – Cabaceiras/PB.

Figura 3.54C – Textura protocataclástica em brecha 
magmática do Plúton Bravo em típico processo de 

ortognaissificação. Afloramento GL-474 - Estrada de 
acesso ao Lajedo do Pai Mateus, Cabaceiras/PB.

Figura 3.54D – Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) para 
amostras do Plúton Bravo.

titanita, apatita, allanita, zircão e opacos. Epídoto e 
carbonatos são os constituintes secundários.

As informações da Tabela 3.20 mostram teores 
de sílica variando de 68,4 a 72,7% e os de Al2o3 de 
13,3 a 14,1%. As razões A/CnK molares, próximas 
de 1 caracterizam os granitoides no limite entre 
peraluminosos/metaluminosos com os enclaves 
caracterizados como metaluminosos (<1) e a amostra 
da fácies como peraluminosa (>1). Exibem razões K2O/
na2O > 1, elevado Fe# (FeOt/FeOt+MgO) de 0,85 a 0,93 
e CaO entre 1 e 2,1% para os granitoides e média de 
4,5% para os dioritos caracterizando-os como K-dioritos.

A variação composicional dos elementos 
maiores, como plotada na Figura 3.56A no diagrama 
R1R2 modificado de La Roche et al. (1980) são 
compatíveis com a série cálcio-alcalina alto-K/
shoshonítica, contudo os valores de TiO2 ~ 1.8%, 
nb >30 e Zr > 400 para os dioritos não permitem 

classificá-los como pertencentes a uma associação 
shoshonítica (Morrison, 1980 citado por Guimarães et 
al., 2009). no diagrama AFM (Figura 3.56B), confirma-
se este comportamento onde se percebe um leve 
deslocamento das amostras dos enclaves devido ao 
alto conteúdo em Fe e a concentração das amostras no 
campo AF do campo dos granitos tipo A (Figura 3.56B). 
Os enclaves máficos exibem mineralogia similar e 
enriquecimento em vários elementos exibindo notória 
correlação positiva com os granitoides hospedeiros 
nos seguintes elementos maiores: Ti, Mg, Ca, Fe e P. 

nos diagramas de frost et al. (2001) as amostras 
do Plúton Bravo plotam no campo da série ferrosa e 
como álcali-cálcicos para os granitoides e alcalinos no 
caso dos dioritos e no campo transalcalino conforme 
Middlemost (1997).

Os elementos traços também exibem 
enriquecimento dos enclaves máficos em relação aos 
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granitoides hospedeiros, contudo mantendo correlação 
positiva. O Zr chega a 1248 ppm nos enclaves, 512 ppm 
nos granitóides e 164 na fácies/apófise. Sr fica em torno 
de 385 ppm nos enclaves e 202 ppm nos granitoides 
e Ba chega a 2013 ppm nos enclaves e 1204 ppm nos 
granitoides. Padrão similar de enriquecimento é refletido 
para os ETR (Figura 3.57A). neste, se observa um 
padrão fracionado de ETR leves com uma distribuição 
mais horizontalizada dos ETR pesados, razão (Lan/Ybn)
n < 20, as fases acessórias de titanita e allanita podem 
explicar o enriquecimento em ETRL ao passo que o 
enriquecimento em ETRP está relacionado aos zircões, o 
Eu representa o fracionamento de feldspato. O diagrama 
apresenta um padrão paralelo de evolução do magma 
para as rochas geradas, onde elementos traços e terras 
raras se comportaram como elementos compatíveis na 
cristalização precoce de rochas máfica provavelmente 
devido a um enriquecimento compatível com fusão de 
manto subcontinental/ desidratação de cunha litosférica 
pré-existente e à medida que o líquido evoluiu e saturando 
em sílica foi se empobrecendo nestes elementos.

O espectro multielementar (Figura 3.57B) 
também mostra uma evolução paralela, com os 
granitoides levemente enriquecidos em elementos 
móveis incompatíveis como Rb, Th e K e o termo mais 
evoluído (fácies/apófises) em geral, mais empobrecido. 
As anomalias negativas de P e Ti são atribuídas ao 
fracionamento de apatita e titanita/ilmenita.

no diagrama discriminante de ambientes 
tectônicos de Pearce et al. (1996), as amostras plotam 
no campo de granitos pós-colisionais/intraplaca 
(Figura 3.58).

A análise Sm-nd de uma amostra de biotita 
sienogranito coletada a sul do corpo exibe uma idade-
modelo tDM = 2.35 Ga e end (0) = -25,12 (Tabela 3.21) 
com εnd (570 Ma) = -18,44, sugerindo participação/
retrabalhamento de crosta paleoproterozoica na 
geração destas rochas.

Estas rochas podem ser classificadas 
como sienogranitos/monzogranitos, quartzo 
dioritos/monzonitos cálcio-alcalino de alto-K/
shoshoníticos excluindo os dioritos, pós-tectônicos, 
metaluminosos/pelaluminosos, potássicos. As 
similaridades petrográficas, isotópicas e evolução 
geoquímica paralela e abundante interações entre 
os enclaves máficos, granitoides porfiríticos e fácies 
granítica fina levam a aventar a possibilidade de 
cogeneticidade para ambos, no entanto, a lacuna 
petrográfica entre os dioritos e os granitos e o 
modelamento geoquímico no quais vários diagramas 
contendo elementos traços para os dioritos não são 
compatíveis com os trends evolutivos para granitos 
não corroboram com esta suposição.

3.3.3.3 – Plúton Cacimba Nova (NP3γ2it53)

o Plúton Cacimba nova constitui um pequeno 
corpo parcialmente preservado em zona de intensa 
milonitização compreendendo as localidades de Cacimba 
nova e Catolé, na porção leste da Folha Boqueirão. Ocorre 
também justaposto e constituindo um bandamento 
milonítico junto aos ortognaisses Coloete.

É composto principalmente por um biotita 
monzogranito leucocrático de coloração cinza claro, 
inequigranular, destacando-se cristais de K-feldspato, 
de 0,5 a 1,5 cm de cor branca a amarelo/creme, em 
uma matriz composta essencialmente por biotita, 
quartzo e plagioclásio. Apresenta uma orientação 
bem definida, exibindo uma foliação levemente 
milonítica e granulometria média a grossa (Figura 
3.59) passando a litotipos porfiríticos onde é comum 
a presença de K-feldspatos com zonação oscilatória. 
Em alguns trechos, apresenta foliação milonítica 
afetado pela Zona de Cisalhamento Catolé onde pode 
apresentar um bandamento milonítico representado 
por termos protomiloníticos e miloníticos. Acredita-se 
que este bandamento milonítico justapõe, e de modo 

Figura 3.55A – Microfotografia do granito porfirítico 
mostrando matriz milonítica quartzo-feldspática 

desenvolvida entre dois megacristais de K-feldspato 
microclínicos. Luz analisada. Amostra do afloramento GL-

483 – 4 Km a leste de Caiçara, Cabaceiras/PB.

Figura 3.55B – Microfotografia do granito porfirítico 
apresentando microclina hipidiomórfica zonada com 

textura mortar na borda direita. Luz analisada. GL-196 – 
1.8 Km a NW do Hotel Fazenda Pai Mateus, Cabaceiras/PB.

a B
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Granitos porfiríticos Fácies 
fina Enclaves dioríticos

amostra Gl-196 Gl-199 Gl-202B Gl-472 Gl-477 Gl-482 GL-483 Gl-484 Gl-474 Gl-202a GL-473
sio2 71,21 68,42 70,6 69,52 70,02 69,42 70,64 72,77 73,53 55,11 55,94
tio2 0,37 0,71 0,48 0,51 0,47 0,55 0,43 0,23 0,23 1,68 1,64
al2o3 13,89 14,09 13,48 13,75 13,91 14,11 13,56 13,33 13,42 14,74 14,36
fe2o3 3,36 4,68 4,23 4,01 3,74 4,14 3,86 2,58 2,38 12,61 12,26
MnO 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,17 0,16
Mgo 0,39 0,67 0,48 0,49 0,46 0,51 0,43 0,16 0,38 1,72 1,71
cao 1,5 2,17 1,67 1,85 1,69 1,79 1,6 1,16 1,68 4,64 4,51
na2o 3,29 3,23 2,91 3,09 3,06 3,1 3,01 3,02 3,37 3,48 3,32
K2o 5,28 5,14 5,4 5,32 5,49 5,4 5,18 5,72 4,05 4,06 4,23
p2o5 0,12 0,27 0,15 0,19 0,15 0,18 0,15 0,06 0,09 0,82 0,79
cr2o3 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002 <,002

A/CnK 1 0,95 0,98 0,97 0,99 0,99 1,01 1 1,03 0,79 0,78
K2O/
na2o

1,6 1,59 1,86 1,72 1,79 1,74 1,72 1,89 1,2 1,16 1,27

pf 0,3 0,2 0,3 0,9 0,6 0,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5
soma 99,76 99,65 99,75 99,67 99,65 99,67 99,69 99,77 99,85 99,42 99,41

ni 2,2 3,6 10 2,8 2,6 2,8 2,2 1,2 2,9 1,4 3,4
co 3,5 6,3 5,5 4,7 4,6 5,1 4,5 1,9 3,2 20 18,9
V 12 25 17 26 21 24 19 <8 17 69 68

Cu 2,9 12,5 5 8,1 7,8 6,8 5 3 5,7 33,4 28,8
Pb 13,4 14,4 14,7 13 13,6 21,3 14,6 13,8 11,6 14,5 12,1
Zn 73 81 75 74 73 73 73 56 46 129 126
Rb 195,9 190,3 168,3 183,5 178,2 184,2 203,9 190,2 149,2 129,6 129,2
cs 2 1,5 1,2 1,6 1,3 1,4 1,5 0,9 0,6 0,7 0,6
Ba 858 1135 1028 1149 1152 1204 1115 649 786 2013 1900
sr 133,5 202,5 157,5 181,1 172,9 190,1 166,1 102,1 168,6 378,4 384,4
Ga 23,1 24,1 20,2 21,7 22 24 24,3 23,5 23,4 27,3 26,6
ta 1,4 1,8 1,4 1,6 1,3 1,8 2,1 0,7 0,4 2,4 2,1
nb 24,8 31,9 26,9 27,8 25,7 28,9 28,9 17,6 18,5 55 49,2
hf 10,7 14,7 11,9 13,1 13,2 13,9 13 9,2 5,1 28,7 25,7
Zr 428,5 593,6 452,9 463,7 504,5 512 498,1 322,3 164,6 1248,3 1134,1
Y 43,7 57,3 56,2 58,9 56,3 64,6 63,8 43,1 18,9 91,1 86,4

Th 44,5 39 43,8 40,1 45,2 49 51,4 54,1 21,4 17,5 18,9
u 5,6 3,8 2,8 3,3 3,2 3,1 4,4 5,4 2,6 2,3 2,1
la 104,6 121,6 125,8 133 135,5 139,3 135,3 110,4 31,1 145,9 138,3
ce 210,8 238,8 241,7 259,5 271,1 278,3 266,7 220,8 64,6 304,3 286,4
pr 23,14 26,39 27,82 28,26 29,56 30,58 29,25 24,4 7,46 35,95 33,66
nd 84,6 95,6 102,7 101,5 109,1 112 108,4 86,6 28,7 141,6 134
sm 13,97 15,6 16,67 15,63 16,4 17,71 17,21 13,51 5,2 23,23 22,31
Eu 1,28 1,76 1,62 1,5 1,55 1,74 1,61 1,16 0,99 4,57 4,18
Gd 11,34 13,21 12,64 12,72 13,43 14,6 14,49 10,67 4,36 20,03 19,14
Tb 1,68 2,01 2,05 1,92 1,95 2,21 2,2 1,56 0,7 3,05 2,87
Dy 9,06 10,87 11,31 10,34 10,81 12,16 12,14 8,68 3,45 18,04 15,85
Ho 1,7 2,15 2,12 2,05 2,01 2,31 2,26 1,6 0,66 3,41 3,09
er 4,57 5,87 5,77 5,71 5,34 6,47 6,49 4,31 1,73 9,58 8,61
tm 0,72 0,94 0,86 0,9 0,83 0,99 0,96 0,68 0,25 1,46 1,31
Yb 4,35 5,81 4,93 5,21 4,69 5,73 5,77 4,04 1,4 9,1 7,92
Lu 0,62 0,87 0,69 0,74 0,67 0,81 0,81 0,58 0,21 1,35 1,17

Tabela 3.20 – Dados químicos para amostras do Plúton Bravo (NP3γ2it52), fácies correlatas e enclaves máficos 
associados da Suíte São João do Sabugi (NP3d2s). PF = perda ao fogo.
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Tabela 3.20 – Dados químicos para amostras do Plúton Bravo (NP3γ2it52), fácies correlatas e enclaves máficos 
associados da Suíte São João do Sabugi (NP3d2s). PF = perda ao fogo. (Continuação)

Granitos porfiríticos Fácies 
fina Enclaves dioríticos

amostra Gl-196 Gl-199 Gl-202B Gl-472 Gl-477 Gl-482 GL-483 Gl-484 Gl-474 Gl-202a GL-473
Be 5 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4
Sn 4 6 3 4 3 4 4 3 <1 5 4
w 0,6 0,8 0,6 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 1 0,5

Mo 0,7 0,6 0,4 0,6 1 0,3 1,2 2 0,4 2,1 0,9

Figura 3.56A – Diagrama R1R2, modificado de La 
Roche et al. (1980) com amostras do pluton Bravo.

Figura 3.56B – Diagrama AFM concebido por Irvine & 
Baragar (1971) com amostras do pluton Bravo.

frequente a oeste da área, rochas paleoproterozoicas 
(Ortognaisse Coloete) que também possuem espectro 
limitado ao campo dos monzogranitos, o que dificulta 
a separação dos litotipos, sendo importante a 
caracterização química destas rochas.

3.3.4 – Suíte Intrusiva Teixeira-Solidão (NP3γ3ts)

A primeira menção ao granito Serra de Teixeira 
foi dada por Meunier (1963 apud almeida et al., 
1967) ao descrever um grande maciço amigdaloidal 

na Paraíba, composto por hornblenda granito 
leucocrático tendo oligoclásio como plagioclásio. 

As rochas predominantes são piroxênio 
sienogranitos a sienitos leucocráticos, incluindo 
também quartzo monzonitos, quartzo monzodioritos 
e biotita sienogranitos leucocráticos (Guimarães et 
al. 1998; Ferreira et al. 1998; Santos et al. 2002).

Quimicamente são representativos de um 
magmatismo shoshonítico (Ferreira et al. 1998) e 
agrupados junto aos plútons Solidão e Serra Branca 

Figura 3.57A – Espectro de ETR para as amostras do 
Pluton Bravo.

Figura 3.57B – Diagrama multielementar para amostras 
do Pluton Bravo.
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como transicionais shoshonítico-alcalinos por 
Guimarães et al. (1998). 

A nordeste da Folha Juazeirinho, Scheid & Ferreira 
(1993) descreveram um grande corpo de hornblenda 
granito a monzogranito com diopsídio atribuídos aos 
granitoides Teixeira com continuidade na área em estudo. 
Archanjo et al. (2008) baseado na petrografia e na forma 
pinch and swell do batólito de Teixeira, segmentou-o 
informalmente em 5 domínios/fácies de oeste para leste 
a saber: biotita-horblenda granito porfirítico, biotita-
anfibólio monzogranito a sienogranito, médio, Fe-
hastingsita sienogranito médio, aegerina-augita quartzo 
sienito com anfibólio azul e sheets de anfibólio granito.

Guimarães et al. (1998; 2004) reportam idades 
mínimas (u-Pb em zircão) para intrusões desta suíte 
de cerca de 570 ± 20 Ma e grande quantidade de 
zircões herdados. Archanjo (2008) analisou zircões de 
uma amostra de hornblenda leucogranito do batólito 
de Teixeira pelo método u-Pb ShRIMP obtendo uma 
idade concordante de 593 ± 5 Ma. Dados isotópicos 

Sm-nd são assinalados com idade modelo TDM entre 
2,03 a 2,1 e εnd = - 13,9 por Ferreira et al. (1998) e 
Brito neves et al. (2005).

3.3.4.1 – Corpo Serra da Melancia (NP3γ3ts3)

Situado na porção noroeste da Folha Boqueirão, 
este litotipo é representado pelo acidente fisiográfico 
da Serra da Melancia, onde predominam anfibólio-
piroxênio sienogranitos de textura fanerítica fina/média 
leuco-mesocrática e coloração rósea, com uma discreta 
foliação marcada pela orientação de finos cristais 
de piroxênio e/ou por enclaves. Foram observados 
a presença de clotes de piroxênio + anfibólio (Figura 
3.60A) e xenólitos de composição máfica (Figura 3.60B). 

Em observações microscópicas, a textura 
é fanerítica média a grossa, inequigranular, com 
os minerais máficos mostrando uma orientação 
preferencial possivelmente de fluxo magmático 
ou uma composição “pré-full crhystalization+solid 
phase deformation”. A assembleia félsica é 
composta essencialmente por microclina pertítica 
(30-40%) em cristais da ordem de 3,0 a 5,0 mm de 
tamanho, comumente com inclusões de plagioclásio, 
anfibólio e quartzo compondo uma textura 
poiquilítica; plagioclásio (17-20%) ocorre como 
cristais hipidiomórficos com extinção ondulante e/
ou maclas vergadas; quartzo (15-20%) ocorre como 
cristais xenomórficos de contatos irregulares, e com 
extinção ondulante. O clinopiroxênio (15%) é o máfico 
principal, ocorre como cristais xeno-hipidiomórficos 
de cor verde da série aegerina-augita (Figura 3.61A), 
apresentam inclusões de opacos, titanita e zircão; 
anfibólio se distribui variavelmente como cristais 
anédricos a subédricos, por vezes alongados e 
fraturados. Ocorrem inclusos na microclina e sempre 
estão associados à titanita. Provavelmente são 
hornblendas, contudo alguns cristais podem ser 
riebeckita-afverdsonita (Figura 3.61B); titanita (3-
12%) em cristais idio-hipidiomórficos de cor marrom, 
usualmente fraturados e/ou geminados; minerais 
opacos ocorre na forma de cristais idiomórficos 
típicos de magnetita, a xenomórficos por alteração 
de anfibólios, zircão e apatita em pequenos cristais 
idiomórficos, são os acessórios. Raros cristais 
idiomórficos de allanitas foram observados. 

São rochas metaluminosas/peralcalinas (razões 
molares A/CnK e A/nK ~ 1) de natureza shoshonítica 
com teores de sio2 entre 60 e 65% e Al2o3 entre 13,6 
a 15,4. K2O > 7% e K2o > na2O. Os sienogranitos são 
enriquecidos em Ba (> 7800 ppm) e Sr (> 2300 ppm) 
e baixo conteúdo de nb (<16 ppm) e Rb (~162 ppm) 
como podem ser verificados na Tabela 3.22.

Figura 3.58 – Diagrama discriminante de ambiente 
tectônico de Pearce et al. (1996) para as amostras do 

Pluton Bravo.

amostra Sm (ppm) nd (ppm) 147Sm/144nd 143nd/144nd (± 2SE) εnd (0) tDM (Ga)
Gl-202a 27,391 166,753 0,0993 0,511396+/-11 -24,22 2,18
Gl-472 17,045 98,493 0,1046 0,511350+/-17 -25,12 2,3

Tabela 3.21 – Dados analíticos isotópicos Sm/Nd para amostra de quartzo diorito da Suíte São João do Sabugi (NP3d2s) 
e sienogranito do Plúton Bravo (NP3γ2it52), respectivamente.

Figura 3.59 – Monzogranito grosso deformado exibindo 
foliação S-C com cinemática destral. Cacimba Nova - 

Afloramento GL-147. 
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Figura 3.60A – Sienogranito apresentando clote de 
clinopiroxênio+anfibólio, orientados na direção E-W.  
Os mesmos engolfam e recebem injeções da rocha 

hospedeira. Serra da Melancia – Afloramento GL-322.

Figura 3.60B – Sienogranito com xenólito/enclave 
piroxenítico e de clotes de piroxênio próximos à escala. 

Serra da Melancia – Afloramento GL-322.

Figura 3.61A – Sienogranito com assembleia máfica 
dominante com cristal hipidiomórfico de clinopiroxênio 
do tipo aegerina-augita (Cpx), titanita (Tit) e minerais 
opacos (Op). Luz polarizada – Lâmina de amostra do 

Afloramento GL-523.

Figura 3.61B – Cristais de anfibólio com tom levemente 
azulado (riebeckita-afverdsonita?). Luz polarizada – 

Lâmina de amostra do Afloramento GL-322.

3.3.5 - Suíte intrusiva Alcalina Caxexa (NP3γ3acx, 
NP3γ3acx1, NP3γ3acx2)

Granitoides alcalinos e aegerina-augita 
microgranitos foram reportados no domínio São José 
do Campestre em diversos trabalhos da década de 
90: (Araújo, 1995; nascimento, 1998; dentre outros) 
compreendendo os corpos de Serra de Boqueirão 
(nP3γ3acx1), Olhos d’água (nP3γ3acx2), Serra do 
Algodão, Japi e Caxexa, onde os dois primeiros 
afloram na região aqui abordada. 

Ocorrem como intrusões alongadas na direção 
de azimute 70° concordante a feixes miloníticos 
registrados em metassedimentos do Grupo Seridó 
e em menor proporção no embasamento Serrinha-
Pedro Velho; esta característica pode ser observada no 
corpo de Serra de Boqueirão (Figura 3.62A) e em um 
novo corpo mapeado na Serra da Timbaúba na porção 
nnw da folha, por onde passa a PB-177 (Figura 3.62B). 

Ocorrem ainda, sheets subordinados como os de Olhos 
d’água. 

A trama no estado sólido superpõe as estruturas 
magmáticas com foliação subvertical principalmente 
nas bordas dos corpos de granitoides alcalinos ao 
passo que, os piroxênio microgranitos apresenta-se 
de forma mais isótropa. Estas tramas estão associadas 
ao desenvolvimento de zonas de cisalhamento do 
sistema Patos como a zona de cisalhamento Remígio-
Pocinhos tal como descrita por (Jardim de Sá, 1994). 

nascimento (1998; 2000) descreve rochas desta 
suíte (onde se inclui aqui o corpo mapeado da Serra da 
Timbaúba) como formada por álcalifeldspato granitos, 
com quartzo álcali feldspatos sienitos subordinados 
e sienogranitos leucocráticos, róseo-esbranquiçados, 
equigranulares com textura fanerítica fina a média, 
apresentando como associação máfica de biotita, 
clinopiroxênios aegerina-augita, augita sódica, 
hedembergita e presença de andradita intersticial 
(primária e tardia). Recristalização e textura poligonal em 
K-feldspatos atestam deformação em alta temperatura.
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Tabela 3.22 – Dados químicos para amostras dos corpos Serra da Melancia (NP3γ3ts3). Os dados referentes ao granito 
de Olivedos (NP3γ3di6) será tratado no item 3.3.7.1. PF = perda ao fogo.  

  Sienogranito da Serra da Melancia Granito de Olivedos
amostra GL-322 GL-523 Gl-275 Gl-275a

sio2 59,95 64,9 73,44 73,91
tio2 0,52 0,38 0,18 0,18
al2o3 13,59 15,38 13,61 13,35
fe2o3 4,66 3,26 2,12 2,12
MnO 0,12 0,09 0,05 0,05
Mgo 2,75 0,59 0,29 0,23
cao 4,85 1,96 1,14 1,06
na2o 3,35 4,07 3,42 3,34
K2o 7,1 7,29 5,16 5,15
p2o5 0,75 0,17 0,04 0,04
cr2o3 0,013 <0,002 0,011 0,014

pf 0,6 0,7 0,4 0,4
soma 98,28 98,75 99,86 99,84
A/CnK 0,62 0,85 1,02 1,03
A/nK 1,03 1,05 1,21 1,2

K2O/nA2O 2,11 1,79 1,5 1,54
ni 10,8 8,1 2,2 2,3
co 14,2 4,4 2 2
V 79 44 8 <8

Cu 2,8 11,7 3,5 3,1
Pb 4,8 36 9,9 9,1
Zn 11 32 44 48
Rb 162,6 162,4 301,4 290,7
cs 2,4 5,8 7,4 5
Ba 10234 7842 472 466
sr 3403,5 2335,5 130,6 129,5
Ga 16,6 17,9 20,7 21
ta 0,8 1,3 4,2 6,6
nb 9,5 15 35,8 35,5
hf 4,9 4,9 6,6 6,8
Zr 124,4 188,1 180,4 174,1
Y 24,2 19,5 56,7 50,2

Th 4,5 5 35,8 33,3
u 1,1 1,5 11 9,3
la 100,9 56,9 62,8 58,5
ce 190,1 103,7 123,4 115,7
pr 22,34 11,98 13,38 12,49
nd 83,8 43,3 45,7 41,4
sm 14,33 7,56 8,19 7,53
Eu 3,77 1,97 0,8 0,79
Gd 10,13 5,53 7,03 6,15
Tb 1,25 0,78 1,36 1,18
Dy 5,54 3,9 8,6 7,19
Ho 0,86 0,65 1,84 1,58
er 1,9 1,78 5,77 4,87
tm 0,26 0,26 0,99 0,88
Yb 1,58 1,65 6,64 6,05
Lu 0,23 0,23 1,03 0,96

(Lan/Ybn)n 43,05 23,25 6,38 6,52
Be 3 5 8 7
Sn 3 4 9 4
w <0,5 <0,5 <0,5 0,6

Mo 0,3 0,2 0,6 1,8
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Segundo nascimento (1998, 2000), estas 
rochas são rochas enriquecidas em álcalis, sílica, 
Ba, Sr e empobrecidas em CaO, MgO, Zr, meta a 
peraluminosas, possuindo anomalias positivas de 
Eu. Estas características aliadas a composição anidra 
da mineralogia envolvida e a presença de piroxênio 
alcalino levam nascimento (1998) a correlacioná-los 
a granitoides do tipo A de whalen et al. (1987).

nascimento (2000) e nascimento et al. (2000) 
obtiveram para o Pluton Caxexa um alinhamento das 
razões Rb/Sr resultando em uma idade de 536 ± 4 Ma 
e isr = 0,70746 ± 0,00004 interpretado como resultado 
de resfriamento lento para o fechamento isotópico 
deste sistema pois o conjunto de análises Sm-nd de 
rocha total, clinopiroxênio e granada de idade 578 ± 14 
Ma é considerada como estimativa mais adequada para 
o final da cristalização do pluton baseado nas texturas 
observadas. Valores Rb-Sr de t = 529 ± 54 Ma com isr = 
0,70718 ± 0,0003 para as amostras do Pluton serra do 
Algodão sugere que este sistema permaneceu aberto, 
após a cristalização do corpo devido a um aquecimento 
térmico sincrônico à deformação. 

3.3.6 - Suíte intrusiva Triunfo (NP3γ3tf)

Foram chamados inicialmente de granitoides 
do tipo Teixeira por Sial (1987). Angelim et al. 
(2004) definiu como Suíte estas rochas que 
compreendem principalmente os sienitoides 
peralcalinos ultrapotássicos de Ferreira et al. (1998) 
que preferencialmente marcam importantes zonas 
de cisalhamento passíves de metassomatizarem o 
manto litosférico (Sial, 1987; Ferreira et al., 1994; 
Santos & Medeiros 1999). Estas rochas sin a tardi-
cinemáticas derivadas de manto-enriquecido formam 
uma expressiva suíte shoshonítica-ultrapotássica 
no qual batólitos de natureza semelhante como 
os de Teixeira, Solidão, Serra Branca, Terra nova 
compreendendo os sienitoides metaluminosos de 
alto-K (Ferreira et al. 1998) além dos relacionados 
à Syenitoid Line (Sial 1987; Ferreira et al. 1994) 

são englobados (Guimarães et al. 1998; Santos & 
Medeiros 1999; Brito neves et al. 2003).

 na Folha Boqueirão esta suíte ocorre na 
porção sudoeste como um pequeno corpo com 
topografia acentuada e forma auricular a sudoeste da 
Folha sendo limitado a sul pela zona de cisalhamento 
Cabaceiras e intrudindo ortognaisses migmatizados 
da unidade Cabaceiras. 

Petrograficamente é constituído por 
piroxênioálcalifeldspato sienitos (Figura 3.63A) de cor 
rosa, equigranulares, faneríticos médios com textura 
fluidal (subordinada) dado pelo alinhamento de cristais 
euédricos de feldspatos potássicos e piroxênios. Os 
feldspatos potássicos (pertita+microclina ~ 79%) 
apresentam-se como cristais sub a idiomórficos com 
albitização em suas bordas. Quartzo (4%) forma cristais 
xenomórficos intersticiais. Clinopiroxênio (12%) 
ocorre como cristais subidiomórficos a xenomórficos, 
com tonalidades verdes claras, possivelmente de 
composição entre salita – hedenbergita (Figura 3.63B), 
localmente sofrem alterações para anfibólio. Titanita, 
opacos e zircão perfazem cerca de 2%.

ferreira et al. (2004) reportam idades variando 
de 580 a 520 Ma para as rochas peralcalinas desta 
suíte, sendo os diques os representantes mais novos.

3.3.7 – Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di)

O termo suíte foi utilizado por Angelim et al. 
(2004, 2007) para designar as rochas correspondentes 
às Suítes de Leucogranitos de Jardim de Sá (1994) 
e Suíte Calcialcalina Potássica Equigranular de 
nascimento et al. (2000, 2008) sendo expandida para 
as Suítes Cálcio-alcalina peraluminosa de Ferreira et 
al. (1998) e podendo ser aplicado em alguns casos 
como nos enxames de diques aos granitos do tipo 
Itapetim (Almeida et al. 1967).  

Segundo nascimento (2008) esta suíte é 
representada por monzogranitos, equigranulares 
ou microporfiríticos, de textura média a fina 
(nascimento et al. 2008).

Figura 3.62A – Contato de leucogranitoide alcalino 
intensamente fraturado com metassedimentos do Grupo 
Seridó acima. Afloramento GL-373 – Serra de Boqueirão.

Figura 3.62B – Xenólito de rochas relacionadas a 
ortognaisses leucocráticos Serrinha-Pedro Velho 

confirmando o caráter intrusivo dos granitoides alcalinos. 
Afloramento GL-563 – Plúton sem denominação na Serra 

da Timbaúba a NNW da área.
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Figura 3.63A – Aspecto mesoscópico do sienito com 
fraturas prenchidas por quartzo. Afloramento GL-029 – 

Serrote a SW da área.

Figura 3.63B – Fotomicrografia do piroxênio-álcalifeldspato 
sienito mostrando clinopiroxênio (cpx) subeuédricos incluso 

em cristal de K-feldspato. Luz polarizada. Amostra do 
afloramento GL-029 – corpo sem denominação a SW da área.

A Suíte Dona Inês é considerada 
comparativamente como sin a tardi-orogênica 
principalmente em relações de campo, com rochas da 
suíte Itaporanga (Angelim et al. 2007; nascimento et al. 
2008) onde, os dados geocronológicos até o momento 
para plutons creditados a esta suíte são: 628 + 11 Ma 
(Dantas 1997), 541 + 4 Ma (Medeiros et al. 2007) pelo 
método de u-Pb em Zircão. Pelo método isocrônico 
de Rb-Sr é disponível a idade de 544 + 16 Ma e 557 + 
13 Ma para o plúton Dona Inês (McMurry et al. 1987 
e Borges, 1996) citados por nascimento et al., 2008). 

na área estudada, o corpo de maior expressão 
desta suíte corresponde ao Granito de Olivedos, 
descrito a seguir.

3.3.7.1 – Granito de Olivedos (NP3γ3di6)

É a extensão do Plúton de Olivedos (faz parte da 
Suíte Dona Inês) que foi mapeado no norte da Folha 
Boqueirão. Ocorre como biotita granitos leucocráticos 
de coloração cinza-esbranquiçada e textura média a 
grossa (Figura 3.64A), encaixado em micaxistos do 
Grupo Seridó tendo o contato sul afetado por uma 
zona milonítica que controla sua forma retilínea de 
entrada. Este controle fez com que, a deformação no 
estado sólido predomine ao estado viscoso que gerou 
uma estrutura linear de azimute 70° bem definida. 

A mineralogia principal destes granitos é 
composta por plagioclásio (22-35%), idiomórficos 
com maclas paralelas ao alongamento do cristal e 
núcleos mais cálcicos; microclina (20-33%) forma 
grandes cristais tardios (> 5mm) com inclusões 
idiomórficas de plagioclásio, pertíticos, geminação 
em xadrez (nem sempre desenvolvida) e com alguma 
recristalização (Figura 3.64B); quartzo (15-20%) 
ocorre como cristais xenomórficos com constante 
presença de subgrãos; biotita (5-10%) apresenta 
pleocroismo marrom-amareladas e forma cristais 
hipidiomórficos a idiomórficos. As evidências acima 
sugerem que mecanismos de deformação plástica 

atuaram sobre protólito ígneo. Apatita é o acessório 
mais frequente seguida por minerais opacos, fluorita, 
allanita, clorita secundária e zircão.

 São rochas homogêneas bastante evoluídas 
com teor de sílica entre 73,4 a 73,91 (Tabela 3.22) 
essencialmente peraluminosas, caráter dado mais 
pelo baixo conteúdo de CaO do que pelo excesso de 
al2o3, razão K2O/na2O em torno de 1,5 pertencendo 
a série potássica. O padrão dos ETR do reduzido 
número de amostras para o granito de Olivedos 
mostra fracionamento dos TRL e distribuição 
horizontalizada de TRP com pronunciada anomalia 
negativa de Eu e fracionamento (Lan/Ybn ~ 6 – Tabela 
3.22) normalizado pelos ETR do condrito de Boynton 
(1984) (Figura 3.65A). 

O espectro multielementar (Figura 3.65B) mostra 
um enriquecimento com declividade negativa em relação 
ao condrito de Thompson (1982) com fundos negativos 
para Ti e P sugerindo fracionamento da apatita e ilmenita 
(opacos?). A anomalia de Sr somado à anomalia negativa 
de Eu reforça fracionamento de plagioclásio.

nascimento (1998) obteve uma idade Rb-Sr a 
partir de 5 amostras para o corpo de Olivedos de 523 
± 19 Ma e Isr = 0,71292 + 0,00020. Este valor, segundo 
nascimento (1998), sugere uma colocação tardia do 
corpo e é condizente com uma fonte supracrustal sendo 
as mais prováveis: os metassedimentos do Grupo Seridó.

3.3.8 – Gabro Uruçu (NP3δu e NP3γug)

no extremo sudoeste da área, ocorre uma 
intrusão de rochas básicas a intermediárias de forma 
circular cuja maior parte se encontra fora da área 
mapeada a SE do município de São João do Cariri/
PB. Trata-se de um corpo zonado com composição de 
gabro noritos no núcleo, bastante aplainado, indo até 
termos graníticos na borda gerando uma elevação 
periférica (Caldasso, 1968; Scheid & Ferreira, 1993).

O termo Gabro uruçu é utilizado aqui em 
concordância com os gabronoritos da localidade de 
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Figura 3.64A – Granito de Olivedos exibindo orientação 
plano-linear - Afloramento GL-275.

Figura 3.64B – Granito Olivedos mostrando um estágio 
mais avançado de recristalização (estática?) em 

microclina apontando para um equilíbrio termodinâmico 
em alta temperatura. Luz analisada. Afloramento GL-275.

Figura 3.65A – Diagrama ETR normalizados para 
amostras do Granito Olivedos (NP3γ3di6).

Figura 3.65B – Diagrama multielementar normalizados 
para amostras do Granito Olivedos.

uruçu descritos por holanda et al. (2010) já que os 
autores anteriores não utilizaram terminologia para 
tal intrusão. Este gabro possui referência com o 
Gabro de Taperoá.

Os gabro noritos (nP3du) possuem textura meso 
a melanocrática, equigranular, granulação grossa com 
andesina, o ortopiroxênio é do tipo bronzita segundo 
Scheid & Ferreira (1993), clinopixênio, hornblenda, 
quartzo e biotita como minerais que ocorrem na 
intrusão do núcleo e uma borda de composição 
granítica de granulação média a grossa (nP3Yug), 
formando contato intrusivo com rochas do Complexo 
Sertânia e unidade Cabaceiras do Complexo Floresta.

A fácies granítica (nP3γug) mais representativa 
na área estudada possui coloração cinza claro a rósea, 
granulação grossa, textura fanerítica, porfirítica, 
com megacristais de feldspatos da ordem de 2,5 cm 
(Figuras 3.66A e 3.66B).

Os tipos petrográficos observados variam de 
álcali-feldspato granito a monzogranito. A mineralogia 
essencial é constituída por feldspato alcalino (20-
65%) são geralmente microclinas pertíticas em 
cristais hipidiomórficos, plagioclásio (5-25%) em 
cristais hipidiomórficos, geminados, parcialmente 
saussuritizados, e alguns cristais mostrando zonação 
normal e quartzo (20-28%) ocorrem como cristais 
xenomórficos, com extinção ondulante; o anfibólio 
(2-20%) família das hornblendas ocorre em cristais 
xeno-hipidiomórficos, por vezes mostrando textura 
simplectítica com opacos; e a biotita (1-10%), que ocorre 
em cristais lamelares associados à biotita. Titanita 
(2%) em cristais no geral idiomórficos losangulares 
de cor marrom e por vezes fraturados; allanita (1%) 
idiomórfica e de cor amarelado/alaranjada, minerais 
opacos, apatita e zircão, são os minerais acessórios.
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Figura 3.66A – Granito da fácies periférica da intrusão do 
Gabro Uruçu – Afloramento GL-525.

Figura 3.66B – Granito com fácies porfirítica periférico 
ao Gabro Uruçu com xenólito do ortognaisse da Unidade 

Cabaceiras – Afloramento GL-525. 

hollanda et al. (2010) dataram pelo método u-Pb 
(ShRIMP) uma amostra do hornblenda–hiperstênio 
norito na Folha Juazeirinho, a qual forneceu uma idade 
de 542 ± 5 Ma (Ediacarano/Cambriano) interpretada 
como a idade de cristalização da rocha.

3.4 – DIQUES DE ROCHAS FANEROZÓICAS

Dado a escala de trabalho, vários corpos/
diques de menor proporção existentes não foram 
representados em mapa, citando principalmente 
os veios de quartzo leitoso que se fazem presentes 
em extensas zonas de cisalhamento associadas 
ao Lineamento Patos, predominando no Domínio 
setentrional da Folha Boqueirão. no domínio 
meridional da folha, estes veios são menos 
expressivos talvez refletindo o caráter de rochas 
com assembleias de meso/hipozona. Contudo a 
circulação de fluídos é representada pela ocorrência 
de rochas calcissilicáticas em quantidade. 

Atenção foi dada aos diques de rochas máficas, 
sendo estes representados de forma exagerada no 
mapa, devido ao fato dos mesmos poderem marcar, 
três episódios distintos na área num intervalo entre 
o Cambriano Inferior ao Mioceno. 

3.4.1 – Diques de rochas graníticas (Єγg) 

A sudoeste da Folha Boqueirão, aflora um 
enxame de diques denotados na interpretação 
foto-geológica, com extensões chegando a 3 
km de comprimento e 130 m de largura e vários 
outros corpos menos expressivos. Os diques são 
intrusivos nas rochas da unidade Cabaceiras, possui 
composição granítica, coloração cinza-claro a creme, 
equigranulares aplíticos e apresentam lineação de 
estiramento proeminente, denotada por fitas de 
quartzo (Figura 3.67).

Ao microscópio a rocha foi classificada como 
biotita microgranito/monzogranito com textura 
granoblástica, onde alguns minerais portam indícios 

de avançada recristalização dinâmica envolvendo 
feldspato potássico e plagioclásio (Figura 3.68). 
Esta deformação nem sempre é evidenciada 
pela direção de colocação preferencial nE-Sw 
observada regionalmente. Parte destas direções 
não preferenciais observadas se devem à colocação 
destes diques em relação à zona de charneiras de 
pares antiforme/sinforme onde, alguns dos quais, 
não são representados no mapa.

Medeiros (1999) correlacionou diques com 
a mesma direção ocorrentes a nordeste da Folha 
Sumé como do “tipo Itapetim” citado por Almeida 
et al. (1967) onde para fins de integração podem ser 
correlacionados com a Suíte Dona Inês (Angelim et al. 
2004, 2007). Pelas relações petrográficas e espaciais 
observadas na área estudada, correlacionam-se aqui 
estes diques como extensão do enxame de diques 
que ocorrem na região de Serra Branca/PB descritos 
em hollanda et al. (2010).

3.4.2 – Diques de rochas basálticas (Єβb) 

Propõe-se aqui, a criação desta unidade 
para englobar rochas de natureza basáltica a 
andesítica, que por relações de campo ou métodos 
geocronológicos se diferenciem daqueles diques 
associados aos eventos cretáceos e terciários 
conhecidos na Província Borborema.

na área, ocorrem como enxames de diques 
de rochas máficas de dimensões centimétricas 
a métricas. Estão posicionados e encaixados de 
forma sub-concordante nas direções wnw a nw 
tornando-se concordantes com a direção E-w a 
xistos/paragnaisses com indícios de migmatização 
e miloníticos do Complexo São Caetano próximo ao 
feixe de zonas de cisalhamento do Sistema Catolé. 
Dista cerca de 10 km a sul da cidade de Soledade/Pb 
próximo a localidade de Curral de Pedra. 

Trata-se de rochas frescas, compactas, textura 
muito fina a afanítica, coloração cinza escuro a 
preta, sem distinção de fenocristais a olho nu, 
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Figura 3.67 – Monzogranito apresentando uma lineação 
de estiramento (rumo 90°) definida por fitas de quartzo e 
de feldspatos e uma fraca orientação preferencial planar. 
Estas rochas são chamadas na região como pedra do sino 

devido ao som característico. Afloramento GL-228. 

Figura 3.68 – Fotomicrografia mostrando microclina 
micropertítica com inclusões de quartzo com avançada 

recristalização dinâmica nos bordos. Luz analisada - 
Lâmina GL-228.

alguns diques exibem margens de resfriamento 
indiciando nível raso de extrusão. Ao microscópio 
foi classificado como piroxênio-olivina basalto com 
textura inequigranular glomeroporfirítica com matriz 
intergranular subofítica. Possui granulação fina. 
O plagioclásio com hábito subédrico a euédrico, 
sob a forma de ripas e micrólitos com orientação 
aleatória, por vezes, segue certo alinhamento em 
torno de fenocristais de olivina, evidenciando uma 
estrutura de fluxo magmático. Apresenta uma matriz 
de coloração cinza escura a preta, desenvolvendo 
uma textura intergranular composta basicamente 
por micrólitos de plagioclásio, e microfenocristais 
de olivina e carbonato. Apresenta microfenocristais 
de olivina e plagioclásio com frequente extinção 
ondulante. O piroxênio é do tipo augita e desenvolve 
contato suturado parcialmente incluso em fenocristal 
de plagioclásio. Carbonato aparece como alteração 
tardi-magmática de plagioclásios em matriz 
intergranular.

Existem critérios sugestivos de que, estes diques 
foram posicionados ou influenciados em estágio 
tardio de acordo com o campo de tensão da zona de 
cisalhamento pertencente ao Sistema Catolé próximo 
a estes, limitando seu período de alojamento (Lages 
& Marinho, 2009). Rompimento de diques, pontes 
de extrusão (Figura 3.69A), inflexão rúptil-dúctil 
da foliação milonítica (Figura 3.69B) e paralelismo 
junto aos milonitos suscitam a possibilidade de sua 
entrada ter-se originado no final do desenvolvimento 
do sistema de cisalhamento Catolé ou através do 
reativamento da mesma ao final do ciclo Brasiliano. 
Outra estrutura comum nestes diques são fraturas de 
tensão (Figura 3.69A) formando ângulo obtuso entre 
313-360o sugerindo compressão nw a n, ver item 4.2.

A análise química de uma única amostra sugere 
semelhanças a basaltos de composição andesítica da 
série subalcalina, supersaturada de filiação toleítica. 
Os elementos terras-raras normalizados pelo 
Condrito de Boynton (1984) mostra padrão ETR com 
razões (La/Yb)n = 6,8 e Eu/Eu* = 0,97. A Figura 3.70 
apresenta diagramas de alguns elementos maiores e 
traços no qual a amostra analisada comparados aos 
diques de Itabaiana e ao magmatismo cretáceo e 
terciário conhecido. A direção preferencial de entrada 
destes diques se dá nas direções nw e raramente nS 
(Trindade et al. 2006; Almeida & hollanda 2009).

A análise isotópica da razão Sm-nd de uma 
amostra de rocha (GL-359) obteve idade-modelo TDM 
= 2,55 Ga e o parâmetro εnd(T) = -5,20, contudo, 
o valor alto da razão 147Sm/144nd = 0,1734 não 
permite atestar a confiabilidade do dado embora, 
este intervalo para rochas máficas se torne mais 
expandido. Segundo hollanda (2002), os valores 
isotópicos de um grupo de análises disponíveis para 
o magmatismo básico mesozoico e para os basaltos 
terciários são respectivamente: idade-modelo TDM 
cerca de 1,0 Ga e εnd(T) = -0,6 a -9 e idade-modelo 
tDM entre 1,44 a 0,27 Ga e εnd(T) = -8,42 a +4,7.

Os diques de Itabaiana foram datados por 
Trindade et al. 2006 e caracterizados quimicamente 
por Almeida & hollanda (2009) na cidade de 
Itabaiana/PB (a sudeste da área aqui em questão) 
obtendo idades (40Ar/39Ar) de 525 ± 5 e 526 ± 4 Ma 
e um confiável dado de polo paleomagnético que 
permitiu sugerir a reconstrução paleogeográfica da 
assembleia final do Supercontinente Gondwana até 
os tempos Cambrianos. 

não é possível estabelecer com precisão a 
época do posicionamento destes diques dentro 
da Folha Boqueirão sendo que são conhecidos nas 
proximidades e até dentro da folha: evento mesozoico 
(Rodrigues, 1976; Sial, 1974, 1976); diques de idade 
ordoviciana a cambriana a sudoeste próximo a 
Sumé/PB (Rodrigues, 1976; hollanda et al. 2010) e 
cambrianos (Trindade et al. 2006) a sudeste da área 
na região de Itabaiana/PB cujos trends convergem 
para área bem como, atividade efusiva cenozoica 
comprovada na Bacia de Boa Vista no centro desta 
folha. 
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Figura 3.69A – Dique de basalto com pontes de extrusão 
sugerindo campo de tensão por critérios dinâmicos 

uma componente de direção NNW. Observa-se ordem 
de fraturas de cisalhamento. Rocha encaixantes são 

paragnaisses do Complexo São Caetano – Afloramento 
GL-359.

Figura 3.69B – Dique de basalto com terminações em 
cauda mostrando inflexão rúptil-dúctil da foliação 

milonítica em paragnaisses do Complexo São Caetano – 
Afloramento GL-359.

Figura 3.70 – Alguns elementos maiores e traços da amostra analisada (círculo vermelho) comparado a basaltos 
terciários; enxame de diques Rio Ceará-Mirim (Modificado de Souza et al., 2005) e diques Cambrianos de Itabaiana 

(dados de Almeida & Holanda et al., 2009).
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3.4.3 – Diques de pegmatitos (Є12p)

Os diques pegmatíticos (Є12p) ocorrem em 
toda a Folha Boqueirão, sob a forma de corpos 
verticalizados decimétricos a decamétricos, porém 
é na porção setentrional, no Domínio São José do 
Campestre e entre as zonas de cisalhamento Patos e 
Campina Grande, que se concentram e formam corpos 
com frequências e espessuras mais significativas. 

São compostos principalmente por feldspatos 
(albita, microclina, ortoclásio), quartzo e em 
quantidades menores muscovita, biotita e afrisita. 
Os pegmatitos heterogêneos são mais raros e 
diferenciam-se pela presença do núcleo de quartzo.

3.4.4 – Diques máficos Rio Ceará-Mirim (K1βcm)

A denominação de vulcanismo Rio Ceará-
Mirim foi proposta por Gomes et al. (1981) para 
englobar os diques de diabásio caracterizados 
conforme (Sial, 1974, 1976; Rodrigues, 1976). A 
primeira datação radiométrica pelo método K/
Ar em rocha proveniente de um dique ao sul de 
Lajes/Rn forneceu idade de 126 ± 4 Ma (Ebert & 
Brochini, 1968 apud Rodrigues, 1976). O primeiro 
autor a reportar-se à atividade efusiva nesta 
região foi Moraes (1924 apud Gomes et al. 1981). 
Sucessivas idades entre 125 e 129 Ma obtidas 
pelo método de traço de fissão em apatita são 
reportadas em Sial (1974). A partir da compilação 
de idades radiométricas disponíveis, Gomes et al. 
(1981) geram dois agrupamentos de idades para 
este vulcanismo sendo o primeiro indo de 175-160 
Ma e o segundo agrupamento indo de 145-125 Ma. 

Estes diques possuem natureza toleítica e 
apresentam direção preferencial E-w assumindo 
uma inflexão para Sw posicionados desde a zona 
costeira a norte de natal no Rio Grande do norte 
passando pela Paraíba e indo até as proximidades 
do Rio Jaguaribe no Ceará (Sial 1974,1976; Martins 
& Oliveira, 1992).

Cinco diques contínuos com cerca de 80 cm 
de espessura, direções aproximadas E-w, Sw e 
um assumindo a direção SSE, foram cartografados 
durante os trabalhos de campo. Estes diques são 
formados por diabásios com fenocristais ripiformes 
de plagioclásio (Figura 3.71) em textura intersetal 
fanerítica microgranular . 

Ocorrem disseminados na área e cortando a 
foliação milonítica principal em diferentes litologias. 
Os diques que afloram ao sul da área possuem como 
principal estrutura, as fraturas com direções nw e 
nS (Figuras 3.72A e B) e falhas transcorrentes nnE 
sinistral. 

no entorno da bacia Boa Vista a norte destes 
diques, Souza et al. (2005) descreve situação similar 
em diques de diabásio correlatos.

Dado a mineralogia, a direção dos diques e 
deformação rúptil impressa, estes diques são aqui 
correlacionados, ao evento mesozoico conhecido 

na região, contudo não foi possível estabelecer uma 
idade mais precisa para os mesmos. 

3.5 - COBERTURAS CONTINENTAIS PALEÓGENO-
NEÓGENAS

3.5.1 – Bacia de Boa Vista (BBV)

A Bacia de Boa Vista está situada na porção 
central da Folha Boqueirão, localizada no centro-
leste do Estado da Paraíba a 60 km de Campina 
Grande e a sul do município de Boa Vista, possui área 
estimada em 250 km2 incluindo o derrame basáltico 
(vide mapa geológico da Folha Boqueirão).

Caldasso (1965, 1979) coloca que a mesma 
consiste em uma paleo-depressão cujo eixo maior 
tem direção nE, coincidido com falhas oblíquas 
do embasamento e que é preenchida por uma 
sequência vulcano-sedimentar que se inicia por 
arenitos conglomeráticos até arenitos e siltitos 
apresentando estratificações cruzadas e fósseis. O 
depósito de argilas no meio desta unidade apresenta 
laminações e cores variadas com espessura de até 
35m, e capeadas por derrames basálticos. Estes 
depósitos sedimentares teriam obedecido a um 
controle estrutural do embasamento e poderiam 
fazer parte de um ciclo sedimentar que ocorre em 
outras bacias do interior do nordeste.

Barbosa (1999) propõe a separação deste 
derrame em unidades: Inferior compostas por olivina 
basaltos e Superior de derrames de olivina basaltos 
com estruturas de lavas almofadadas, brechas 
lapilíticas e rochas piroclásticas.

Barbosa & Souza (1999) acrescentam que ocorre 
uma fina camada de silexito no topo dos depósitos 
bentoníticos ocorrendo a presença de tufos lapilíticos 
no capeamento basáltico. Petta & Barbosa (2003) 
descrevem tipos efusivos, vítreos, afaníticos, comumente 
vesiculares a pumáceos, e variedades piroclásticas 

Figura 3.71 – Microfotografia de diabásio apresentando 
textura fanerítica de granulação fina microgranular 

contendo fenocristais de plagioclásio ripiformes e mais 
raramente cristais tabulares. Luz polarizada analisada  - 

Amostra do Afloramento GL-67.
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Figura 3.72B – Detalhe de dique de diabásio cortando o 
ortognaisse Cabaceiras - Afloramento GL-067 sob ponte 

no Riacho das Ramadas, rodovia PB-148.

Figura 3.72A – Dique de diabásio com direção 
aproximada ENE a NE truncando foliação milonítica. 
Note par conjugado de fraturas de tensão afetando o 

dique e rocha encaixante - Afloramento GL-219 a 2 km a 
leste de Aguardente.

Figura 3.73 – Seção esquemática da Bacia de Boa Vista (modificado de Souza et al, 2005). ZCSJC – Zona de 
Cisalhamento São José dos Cordeiros; ZCC – Zona de Cisalhamento Cabaceiras; MF – Falha principal.

(lapilitos) na unidade vulcânica superior capeando a 
unidade intermediária sedimentar representada por 
depósitos siliciclásticos e argilas bentoníticas. 

no trabalho de Dias et al. (2004), mapeando 
a região da bacia na escala de 1:25.000, descreve 
as seguintes unidades litoestratigráficas: Derrame 
basáltico inferior, caracterizado por olivina basaltos 
maciços com textura vesicular e algumas disjunções 
colunares; unidade siliciclástica inferior caracterizada 
por uma fácies conglomerática e outra arenítica; 
unidade siliciclástica intermediária representada por 
folhelhos bentoníticos, contendo no topo, concreções 
silicosas (calcedônia; blocos métricos de silexito); 
unidade siliciclástica superior que são arenitos grossos 
a conglomeráticos, com níveis conglomeráticos em 
partes silicificados, contendo fragmentos angulosos 
de quartzo, feldspato, raros folhelhos e vidro basáltico, 
e apresenta estratificações cruzadas acanaladas e 
tangenciais; Derrame basáltico superior que ocorrem 

maciços variando lateralmente e na base para basaltos 
almofadados e brechas lapilíticas entre - almofadas e 
diques de traquito que ocorrem cortando o basalto 
superior. Em Souza et al. (2005), são fornecidos novos 
dados geológicos, onde é mostrado que a geometria 
da bacia é um meio-gráben, controlado por falhas 
normais de direção nE – Sw (Figura 3.73).

As unidades aflorantes na Bacia, são 
englobadas abaixo, como se segue: unidade 
Basalto Macau (E3βm) para todas as rochas efusivas 
incluindo os derrames (unidade Vulcânica Superior, 
Inferior, diques e Formação Campos novos (Ec) para 
todas as fácies do pacote siliciclástico.

Todas as subfácies utilizadas neste, são de 
caráter descritivo, não sendo, portanto, mapeáveis na 
escala de trabalho, suas siglas foram criadas apenas 
no corpo do texto para organização e entendimento 
das fácies maiores. A descrição das fácies está 
condicionada, principalmente, aos levantamentos 
realizados na frente de lavra das minas em atividade 
no período de mapeamento da folha.

a B
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3.5.1.1 – Unidade Basalto Macau (E3βm)

Definida como Formação Macau por Mayer 
(1974, PETROBRAS; in Souza 1982; Souza et al. 2007) 
para descrever os derrames vulcânicos aflorantes 
na cidade homônima no Rio Grande do norte, 
compõem parte da coluna estratigráfica da Bacia 
Potiguar. Os litotipos analisados por aquele autor 
compreendem uma suíte de basaltos e diabásios 
alcalinos que ocorrem sob a forma de necks, plugs 
e derrames caracterizados por olivina basaltos, de 
granulação fina a afanítica, por vezes vesiculares, 
podendo conter xenólitos ultrabásicos.

na parte central da Folha Boqueirão, afloram 
derrames irregulares de aproximadamente 30 km 
de extensão e direção E-w/wSw-EnE no âmbito 
da Bacia Boa Vista com composição química e 
idades similares aos basaltos tipo Macau. Os 
derrames inferiores são compostos por olivina 
basaltos, vesiculares a escoriáceos, invariavelmente 
alterados, que fazem contato abrupto tanto com 
rochas da unidade Cabaceiras, quanto com as rochas 
supracrustais do Complexo Sertânia. O derrame 
superior é formado por olivina basaltos capeando 
os sedimentos da Formação Campos novos (Figuras 
3.74A, B), lavas almofadadas de variados tamanhos 
e formas, bordas vítreas fragmentadas originaram 
brechas lapilíticas entre - almofadas (Figuras 
3.74C, D e E), freatomagmáticas (Figura 3.75A) e 
piroclásticas (Figura 3.75B), as quais podem ser 
observadas no capeamento da cava da Mina Juá II. 
Estruturas deformacionais presentes referem-se ao 
fraturamento dado por resfriamento e acomodação 
da distensão da bacia.

Petrograficamente, os basaltos têm aspecto 
isotrópico e granulação fina, cor cinza escuro 
mostrando bolsões arredondados por vezes 
preenchidos por carbonatos. Ao microscópio 
possuem texturas diabásica a ofítica com o mineral 
plagioclásio (46%), augita (44%), e olivina (<1%), 
minerais opacos primários e secundários (7%) e 
carbonatos secundários preenchem vesículas (2%),.

Souza (2007) obteve através do método 
40Ar/39Ar intervalos de idade de 30.5 ± 0.5 a 20.5 ± 
0.3 Ma respectivamente para os basaltos inferior e 
superior da área estudada.

Quimicamente fazem parte de uma suíte 
subalcalina (toleítica de baixo potássio) com baixas 
concentrações de Zr, Sr, ni, nb e MgO, contendo 
olivina+hiperstênio ou quartzo+hiperstênio 
normativos, similares aos basaltos que ocorrem na 
região de Macau/Rn. 

3.5.1.2 - Formação Campos Novos (Ec)

holder neto & Silva (1974) propôs o nome de 
Formação Campos novos para a unidade sedimentar 
que ocorre nas regiões de Cubatí e Boa vista/
PB, composta essencialmente de arenitos fluviais 
localmente silicificados e fossilíferos e argilas variadas 

fossilíferas, de sistema lacustre, que é capeada por 
um derrame basáltico, cuja seção tipo ocorre na 
região de Cubati-PB. 

A Formação Campos novos foi dividida neste 
trabalho, na área da Bacia de Boa Vista em: Argilitos 
bentoníticos (Ecpe) representados por argilitos na qual se 
incluem as argilas bentoníticas e Arenitos friáveis (ecar), 
representados por arenitos de granulometria fina a 
grânulos, arenitos silicificados e componentes rudáceos 
(conglomerados) em um sistema flúvio-lacustre. Os 
argilitos são diferenciados pela coloração que ocorre de 
forma variável, tais como: marrom claro esbranquiçado, 
marrom escuro e ainda verde escuro acinzentado (verde 
lodo). Os arenitos têm sempre os mesmos aspectos 
texturais sendo diferenciados apenas pela silicificação 
gerada por contribuição vulcânica/devitrificação, 
ocorrendo em granulometrias variadas, enquanto que 
os conglomerados ocorrem em bases de canais. 

Maiores considerações sobre o conteúdo 
fossilífero desta unidade, são abordados no capítulo 5.

Argilitos bentoníticos (Ecpe)

Subfácies Agvl (Argilito verde lodo)
Os argilitos bentoníticos de coloração verde 

lodo (Agvl) (Figuras 3.76A, B, C, D e E) ocorrem 
em depósitos com espessura aproximada de 9m, 
bastante compactos e endurecidos. Em contato 
superior e inferior com os depósitos de arenitos da 
Subfácies Af e com o embasamento cristalino. Em 
alguns afloramentos essa subfácies apresenta níveis 
de concreções de sílex orientados ou dispersos 
dentro do depósito. Estruturalmente ocorre bastante 
falhada (principalmente falhas normais) e fraturada. 
Os planos de falhas apresentam superfície lisa com 
algumas suavemente estriadas e uma pequena 
crosta de material argiloso esbranquiçado. 

Subfácies Agmc (Argilito marron claro)
Os argilitos com tons marrons mais claros têm 

uma espessura média de 30m, são menos compactos 
e bastante fraturados e falhados (Figura 3.77). há 
presença rica em quantidade e variedade de fósseis 
de vegetais tais como folhas, fragmentos de madeira e 
icnofósseis. Em alguns afloramentos é possível observar 
fragmentos de raízes em posição original de vida e 
fósseis (Figura 3.78A e B). Apresenta discordâncias 
dentro dos depósitos ocasionadas, possivelmente, 
através de exposição subaérea, apresentando 
superfícies endurecidas e oxidadas com raízes fósseis 
marcando bem o fim destas camadas (Figura 3.78A). 
Seu contato superior se dá com o argilito bentonítico 
marrom escuro (chocolate) e o inferior com arenitos 
friáveis da Subfácies Af (Arenitos friáveis).

Subfácies Agme (Argilito marrom escuro)
Esta é constituída por um argilito bentonítico 

de coloração marrom escuro, caracterizado 
nas mineradoras como marrom chocolate e 
chocobofe (Figura 3.79A e B) com espessura de 
aproximadamente 3m. Apresenta-se compacto e 
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Figura 3.74– A e B) Contato entre unidade siliciclástica composta por arenitos silicificados e capeamento basáltico 
contendo derrames de lavas almofadadas; C) nível subaquoso denotado por  lavas  almofadas; D e E) Detalhe de lavas 

almofadadas e brechas entre almofadas realçadas na Fig 3.74C.

pouco fraturado contendo, ao longo de toda a fácies, 
uma grande quantidade de concreções silicosas.

Arenitos friáveis (Ecar)

Subfácies Af (Arenito friável) 
A subfácies Af (Figura 3.80) apresenta uma 

granulometria variando de grossa a conglomerática, 

com grãos arredondados a subarredondados, coloração 
branca acinzentada e em alguns casos creme amarelada. 
Ocorre em geral bastante friável, apresentando 
estruturas como estratificação cruzada tangencial de 
baixo ângulo, com níveis seixosos na base de alguns 
estratos. Esta subfácies se apresenta ainda sob a forma 
de depósito de preenchimento de canais em contato 
erosivo ora com o basalto ora com os argilitos. nesses 
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canais observam-se granodecrescência ascendentes 
nos arenitos e na base uma camada de conglomerado 
oligomítico, clastos-suportados com matriz arenosa, 
composto essencialmente de quartzos com alta 
esfericidade e bastante arredondados. Observam-se 
ainda, na continuação desta subfácies, intercalações 
centimétricas de argilito marrom escuro (Agme), arenito 
fino a grosso e argila branca contendo concreções 
silicosas. Camadas de arenitos ocorrem intercaladas com 
argilitos da subfácies Agvl nas bordas dos canais.

Petrograficamente, a subfácies apresenta uma 
grande quantidade de quartzo e feldspatos com 
poucos fragmentos líticos. Os minerais acessórios 
ocorrem em grande quantidade, mas pouco variados. 
Quartzo ocorre a cerca de 80%, subangulosos 
a subarredondados com baixa esfericidade, 
pouco recristalizados e fraturados, com extinção 
suavemente ondulante possivelmente de origem 
ígnea. Feldspatos após os quartzos constituem um 
dos principais componentes detríticos, ocorrem a 

Figura 3.75 – A) Hialoclastitos com fragmentos angulares de basalto; B) presença de textura vesicular e escoriácia.

Figura 3.76 – Subfácies Agvl em um dos principais afloramentos na Mina do Bravo: A) Visão geral do afloramento 
que se encontra bastante falhado e fraturado; B) Ampliação das diversas direções de falhas; C) Detalhe de falhas 

deslocando falhas estando o sedimento bastante fraturado; D) Detalhe de falha, cujo plano contém material argiloso. 
E) As principais falhas do afloramento.
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Figura 3.77– Argilito bentonítico da subfácies Agmc. A) Contato superior da subfácies Agmc (Argilito marrom claro) com a 
subfácies Agme na Mina Juá. B) Espessura e disposição da subfácies Agmc Mina Juá; C) Visão geral do afloramento, onde é 
possível observar a inclinação das camadas e o contato superior com o basalto alterado; D) Subfácies Agmc com camadas 

suavemente inclinadas e planos bem marcados que caracterizam discordâncias; E) Plano de falha com superfície endurecida.
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Figura 3.78 – A) Subfácies Agmc com raiz fóssil em posição de vida, sendo interrompida por uma superfície discordante; 
B) Marca de folha fóssil.

Figura 3.79 – A) Posição da subfácies Agme que ocorre acima da fácies Agmc; B) Detalhe da fácies onde mostra suas 
variedades de cores. 
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Figura 3.80 – Arenito friável (Af) na Mina Juá. A) Canal fluvial erodindo o argilito; B) Intercalação da fácies Af e da 
fácies Argb composto por argilito brando com concreções silicosas (Arcr); C) Perfil composto com ampliação das 

intercalações dos argilitos com o arenito; D) Geometria do canal erodindo os argilitos.

cerca de 7%, em geral bem preservados, subangulosos 
a subarredondados e com baixa esfericidade. A 
maior parte identificada como plagioclásio e poucas 
microclinas. Fragmentos líticos (rocha) ocorrem 
cerca de 3%, composto basicamente por quartzos e 
micas, podendo ser classificado como fragmentos de 
rochas metamórficas. Minerais acessórios estipula-
se em torno de 10% de modo geral bem preservados, 
angulosos a subangulosos. São principalmente 
representados por micas presente em grande 
quantidade sob as formas de biotitas, muscovitas e 
sericitas (cerca de 7%), opacos (1,5%), titanita (1%) e 
epidotos (0,5%) e por argilominerais com a presença 
de óxido de ferro.

A textura observada na petrografia reflete 
minerais subangulosos a subarredondados, 
moderadamente bem selecionados, baixa 
esfericidade, e com pouco (pontual) ou nenhum 
contato entre os grãos (grãos flutuando). A matriz 
ocorre em torno de 5%, é formada principalmente 
por micas, minerais opacos e argilominerais.

Em relação à maturidade pode-se afirmar que 
texturalmente essa subfácies é moderadamente 
matura e, mineralogicamente pode ser considerada 
matura, devido à grande quantidade de quartzo em 
relação a feldspatos. 

Subfácies As (Arenito silicificado)
Esta é composta por arenito de coloração branco 

acinzentado, mal selecionado com granulometria 
variando de médio a conglomerático, bastante 
endurecido (possivelmente silicificado), ocorrendo 
ora compacto sem estruturas ora com estratificações 
cruzadas acanaladas e granocrescência ascendente. 
Apresenta níveis seixosos e cascalhosos, sendo estes 
clastos predominantemente de quartzo.

Seu contato superior ocorre com a subfácies Af 
e o inferior com o basalto inferior e o embasamento 
cristalino. nesta unidade foram encontrados diversos 
troncos fósseis silicificados de tamanhos variados 
com até 2m de comprimento. Alguns aspectos da 
subfácies As pode ser visualizado na Figura 3.81.

Petrograficamente, a subfácies apresenta uma 
grande variedade de minerais, com o predomínio de 
quartzo, feldspatos estando os fragmentos líticos em 
menor quantidade. Quartzo ocorre a cerca de 50%, 
bastante recristalizados e fraturados, subangulosos 
a subarredondados, podendo ser interpretado como 
quartzos metamórficos recristalizados na grande 
maioria ou ígneo do tipo veio. Feldspatos constituem 
um dos principais componentes detríticos após os 
quartzos, ocorrem a cerca de 30% em geral bem 
preservados, subangulosos a subarredondados, 
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entre eles uma maior quantidade de plagioclásio e 
poucas microclinas e ortoclásios. Fragmentos líticos 
(rocha) ocorre cerca de 15 % composto basicamente 
por quartzos que em geral ocorrem deformados 
(fitados) e orientados, podendo ser classificado 
como fragmentos de rochas metamórficas. Minerais 
acessórios são principalmente representados por 
epidoto, muscovita, anfibólio (em geral hornblenda), 
piroxênios, granadas e opacos. Matriz formada 
principalmente por pequenos grãos de quartzos.

A textura observada na petrografia reflete 
minerais angulosos a subangulosos, mal selecionados, 
poucos (pontual) ou nenhum contato entre os grãos.

3.5.1.3 Ambiente deposicional
O ambiente deposicional desses sedimentos é 

de origem continental de acordo com Petta & Barbosa 
(2003), sendo considerado um sistema flúvio-
lacustre.  As camadas pelíticas (argilas bentoníticas) 
são interpretadas como originadas da devitrificação 
e alteração de materiais piroclásticos (cinzas e tufos) 
em ambiente lacustre. A associação com derrames 
basálticos permite a interpretação de origem 
vulcânica para as bentonitas. Os derrames basálticos 
com estruturas almofadadas são considerados como 
evidências de extrusão em ambiente subaquático. 

3.6 - COBERTURAS CONTINENTAIS NEÓGENAS 
A RECENTES

3.6.1 – Depósitos aluvionares e de terraços (N34a)

na Folha Boqueirão, dado o clima semi-árido 
e o fato da mesma estar situada no Planalto da 
Borborema onde a cota média gira em torno de 500m 
não propicia o desenvolvimento de grandes aluviões, 

bem como, não há desenvolvimento de eluviões 
espessos nas rochas cristalinas subjacentes. Dada 
a importância destes na prospecção de água que é 
crítica na região, foram amplamente representados 
no mapa independente de sua espessura aparente.

Os depósitos de aluviões (n34a) se concentram 
principalmente nas calhas e barras de pontal dos rios 
Taperoá, Paraíba e em alguns pontos do Rio Soledade 
onde se concentra o maior número de extrações de 
material para construção civil. Outras ocorrências 
destes depósitos não possuem espessura aparente 
importante e se formam pelo efeito de espalhamento 
causado pelas chuvas concentradas e torrenciais 
típicas deste tipo climático em localizadas planícies 
de inundação com baixo gradiente.

O sedimento é mal-selecionado, com 
granulometria areia grossa a grânulos e é composto 
por quartzo, feldspatos, mica, anfibólios, fragmentos 
de rocha e óxidos. 

Pode se observar a existência de pequenos 
terraços semi-consolidados (n34a) sobressaindo 
junto a planícies de inundação, de caráter areno-
argiloso por vezes causados por acidentes fisiográficos 
ou antrópicos servindo como áreas de empréstimo de 
material argiloso para confecção de tijolos artesanais 
(vide capítulo 7 de recursos minerais).

Predominam argilas amarelo-alaranjadas 
e compostas por sedimentos imaturos, mal 
selecionados e com baixo grau de arredondamento. 
A granulometria varia entre argila, silte e areia fina 
e possui proporções elevadas de areia e grânulos 
(até 20%). A composição mineralógica dos grânulos 
e da areia é rica em quartzo, níveis de fragmentos 
de caulim, fragmentos de rochas e minerais pesados. 
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Figura 3.81 – Aspectos da subfácies As: A) Tronco silicificado in situ na subfácies As; B) Visão geral da subfácies As em 
contato superior com a subfácies Af; C) Estratificação cruzada acanalada e níveis seixosos de quartzo; D) Disposição das 

subfácies Af, com As e o basalto.

a

c D

B



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

99

4.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ZONAS DE 
CISALHAMENTO, DEFORMAÇÃO DÚCTIL E OS 
DOMÍNIOS ESTRUTURAIS NA FOLHA BOQUEIRÃO 

As zonas de cisalhamento e o plutonismo 
granítico são as feições estruturais e litológicas mais 
conspícuas da Folha Boqueirão, sendo facilmente 
observáveis através de diversos sensores tais 
como aerofotos, imagens de radar e produtos de 
levantamento aeromagnético (vide mapa geológico 
e encartes tectônicos; Figuras 8.1 e 8.3).  

Sendo a estruturação da área, resultado de 
diversas zonas subsidiárias dos grandes lineamentos, 
procurou-se resgatar e manter os nomes de origem 
em estudos de cunho regional, a fim de evitar a 
disseminação e proliferação de demasiado número 
de nomes locais. 

As zonas de cisalhamento dentro da Folha 
Boqueirão são nomeadas da seguinte forma: 

a parte oriental do Sistema de Cisalhamento 
Patos-Seridó (Corsini et al., 1991; Caby et al., 1991, 
Vauchez et al., 1995) e seus ramos orientais: Zona 
de Cisalhamento Campina Grande, de orientação 
nw-SE e cinemática destral (Corsini et al., 1991; 
Rodrigues, 2008) e Zona de Cisalhamento Remígio-
Pocinhos com cinemática destral e orientação EnE-
wSw (Jardim de Sá et al., 1993; Trindade, 1995); 

Zona de Cisalhamento Catolé orientada na 
direção nw-SE com movimentação destral que 
pertence ao Sistema de Cisalhamento Catolé que 
será discutido em domínio estrutural a parte; 

Zona de Cisalhamento São José dos Cordeiros 
(ZCSJC) de direção E-w e cinemática destral (Scheid 
& Ferreira, 1993; Archanjo et al., 2008; Rodrigues, 
2008) e sua Zona de Cisalhamento satélite São João 
do Cariri também de movimentação destral; 

Zona de Cisalhamento Cabaceiras de direção 
nE-Sw e cinemática sinistral (antes Cabaceiras-Boa 
Vista - Vauchez et al., 1995; Miranda, 2010) e a Zona 
de Cisalhamento Carnoió com orientação nE-Sw e 
movimentação sinistral (Miranda, 2010).

Localmente em estudos sobre a Bacia de 
Boa Vista costuma-se denominar as estruturas pré-
cambrianas da ZCSJC como Zona de Cisalhamento 
Serra do Monte (Barbosa, 1999; Souza et al., 2005), 
alternativamente sugere-se utilizar este nome para 
se referir ao falhamento rúptil normal cujo rejeito 
comporta o depocentro da Bacia de Boa vista, desse 
modo utilizar-se-ia o nome de Falha Serra do Monte. 

Estudos pormenorizados recentes sobre 
as principais zonas de cisalhamento inseridas na 
Folha Boqueirão no que diz respeito à estruturação, 
geometria, esforços compressivos e cinemática podem 
ser obtidos em Rodrigues (2008) e Miranda (2010).

A direção de encurtamento/esforço 
compressivo é aproximadamente nw a nnw se 
for levado em consideração, como condicionante 
estrutural, o fato das zonas de cisalhamento E-w 
destrais e nE-Sw sinistrais formarem um sistema de 
zonas de cisalhamento conjugadas, tal qual, descrito 
por Rodrigues (2008) e Miranda (2010).

A fase deformacional dúctil denominada 
D3 é a mais reconhecível e penetrativa na Folha 
Boqueirão, predominando do centro ao norte e 
sendo menos desenvolvida no subdomínio Alto 
Moxotó, sendo relacionada ao desenvolvimento 
das zonas de cisalhamento. É caracterizada por 
uma foliação plano-axial (S3) a dobras fechadas a 
apertadas de escala regional e direção E-w por vezes 
assumindo as direções nE ou nw com mergulho 
elevado e lineações de estiramento (L3x) com baixo 
rake. Em alguns sítios na parte central e norte da 
folha, há predomínio de tectônica transpressiva, 
provavelmente de caráter progressivo, caracterizados 
por uma superfície composta de S1+S2 (geradas 
em D1? e D2) de baixo a médio ângulo, lineações 
de estiramento de obliquidade média a elevada, 
podendo ocorrer dobras redobradas recumbentes 
nos metassedimentos. Essa estruturação é sugestivo 
de transporte tectônico para nw a norte da área e E 
em pequeno sítio transpressivo gerado por acentuada 
sinuosidade de uma zona de cisalhamento próximo a 
Riacho dos Reis (vide mapa geológico). 

Superfícies S0//S1 podem ser deduzidas da 
intercalação de níveis de biotita xistos (pelitos) em 
mármores do Complexo São Caetano (nP1scamm) 
que exibem um bandamento metamórfico bem 
desenvolvido. O mesmo não pode ser obtido para os 
mármores do Complexo Floresta (PP2flmm) dado o 
padrão complexo de dobramentos e mobilizados que 
os mesmos apresentam.

O subdomínio Alto Moxotó é o lugar mais 
susceptível de encontrar estruturas preservadas 
de deformação/fases pretéritas à D2 por possuir a 
maior parte do embasamento da Folha Boqueirão 
e, consequentemente, uma história deformacional 
mais complexa de caráter polifásico. A fase D2 
apresenta padrões de interferência D1+D2 dos tipos 
laço e cogumelo com maior representatividade neste 
domínio, sendo a fase D3 mais concentrada e restrita 
às zonas miloníticas.

na região, o caráter progressivo da deformação 
é abordado e discutido em Rodrigues (2008), Lages 
et al. (2009b), Miranda (2010) e neste trabalho, 
sendo as estruturas relacionadas às fases D2 e D3 
pertencentes ao evento Brasiliano, onde o período 
de desenvolvimento da fase D1 é ainda incerto. 
Miranda (2010) propõe um caráter episódico para o 
desenvolvimento das zonas de cisalhamento dentro 

4 ― EVOLUÇÃO ESTRUTURAL E TECTÔNICA
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de um mesmo evento deformacional. Esta proposta 
é suportada pelo amplo período de atividade das 
zonas de cisalhamento marcadas pela granitogênese 
e milonitização, com temperaturas de deformação 
contrastantes que pode ser proveniente de um lento 
resfriamento regional (hollanda et al., 2010).

Foram definidos quatro domínios estruturais 
marcados na Figura 4.1 com os números: I – Domínio 
transtrativo Remígio-Pocinhos; II – Domínio norte 
Esperança; III – Domínio do Sistema de Cisalhamento 
Catolé e IVa e IVb – Domínio Cabaceiras-São Joãozinho. 
Estes domínios estruturais serão descritos a seguir e as 
fases de deformação abordadas de forma localizada.

4.1.1 – Domínio Transtrativo Remígio-Pocinhos 

A Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos 
(ZCRP) é caracterizada como um dos ramos orientais do 
Lineamento Patos se estendendo até o litoral potiguar 
onde é encoberta pelos sedimentos do Grupo Barreiras 
(Jardim de Sá et al., 1993; Trindade, 1995; Trindade et 
al., 1995a, b; nascimento, 1998 e nascimento et al., 
2010), ocorrendo como um intricado feixe de zonas de 
cisalhamento, dispostos paralelamente, com 6 a 10 km 
de largura (nascimento, 1998) (domínio I na Figura 4.1 
e domínio E na Figura 8.1).

As unidades compõem faixas paralelas com 
direção E-w a nE-Sw, por vezes compondo blocos 
isolados (cavalos transcorrentes) delimitados por 
faixas miloníticas a ultramiloníticas com alojamento 
sincrônico de diversos corpos graníticos (Trindade et 
al., 1995a; nascimento, 1998).

Segundo Jardim de Sá et al. (1993), Trindade 
(1995), Trindade et al. (1995a, b), nascimento 
(1998), a ZCRP é caracterizada como uma estrutura 
transtracional com geometria em meia-flor negativa. 
A norte predominam movimentos extensionais, em 
continuidade cinemática com movimentos destrais a 
sul (Figura 4.2).

na Folha Boqueirão, a foliação verticalizada, é 
predominante com direção média n70oE e lineação 
de estiramento de baixo rake e desenvolvimento de 
dobras com plano axial paralelo e verticalizado aos 
cisalhamentos. O alojamento dos sheets e corpos 
plutônicos se dão orientados e afetados por fabric 
milonítico e os contatos entre metassedimentos 
e ortognaisses da unidade Serrinha Pedro Velho 
(PP2sp) são tectônicos (mecanismo dúctil similar aos 
chamados cavalos transcorrentes) inclusive contatos 
entre mármores e ortognaisses.

Embora os critérios cinemáticos definidos 
por Trindade (1995) para a estrutura sejam 
predominantemente destrais, indicando uma 
continuidade cinemática entre o setor extensional 
e o transcorrente, foi possível identificar novos 
corpos granitoides alcalinos e granitos na área 
incluindo marcadores cinemáticos compatíveis com 
cinemática sinistral para alguns dos feixes miloníticos 
a norte - noroeste da folha, tais como exemplificado 
na continuidade do Granito de Olivedos (Figura 4.3).

Estes pequenos feixes com cinemática sinistral 
possuem direção concordante aos feixes destrais de 
aproximadamente n70oE e pode ser interpretado como 
zonas relacionadas à compensação do movimento 
entre grandes zonas de cisalhamento destrais com 
entrada sincrônica de magma granítico, sem, contudo, 
evidenciarem deslocamento lateral/rotação de blocos 
o que as caracterizariam como falhas antitéticas. Por 
outro lado, segundo os dados isocrônicos de nascimento 
(1998), o granito de Olivedos é mais novo que os 
granitoides Caxexa da área, podendo assim denotar 
pequenas reativações mais recentes como rearranjo de 
blocos próximo às terminações em ponto tríplice.

Os paragnaisses encaixantes com 
porfiroblastos de granada, sillimanita e K-feldspato 
em conjunto com mobilizados anatéticos sugerem 
condições de deformação em temperatura elevada 
para o desenvolvimento dos milonitos, condizentes 
com equilíbrio metamórfico na fácies anfibolito alto.

4.1.2 – Domínio Norte Esperança 

O Domínio norte Esperança DNE (domínio II 
na Figura 4.1 e domínio D na Figura 8.1) foi utilizado 
para agregar as rochas miloníticas localizadas a norte 
dos Granitoides Esperança e sul do Lineamento Patos 
LP (Rodrigues, 2008; Lages et al., 2009b) que tem 
apresentado sistematicamente idades-modelo TDM 
paleoproterozoicas (Archanjo & Fetter, 2004; Brito 
neves et al., 2005) a arqueanas (vide item 3.3.1) e 
assinatura isotópica similar ao Domínio Rio Grande 
do norte (Van Schmus et al., 1995; Dantas, 1997). 
lages et al. (2009b) e neste relatório estendem os 
granito-gnaisses miloníticos e rochas supracrustais 
da faixa até a cidade de Soledade/PB desenhando 
uma amêndoa assimétrica quando observada em 
mapa (domínio II na Figura 4.1 e mapa geológico).

Os granito-gnaisses do Granitoide Esperança 
(nP3γ2eg) afloram como tectonitos L e SL com 
mergulhos moderados a baixo, descrevendo uma 
trajetória que vai de ESE/SE a w portando lineações 
up-dip (Figura 4.4A e 3.46A do capítulo 3) a levemente 
oblíquas acompanhando a foliação metamórfica 
conforme se caminha de leste para oeste da faixa (Figura 
4.4B). ConFigura-se como uma região afetada por 
deformação em regime transpressivo com componente 
de achatamento localizado. Os indicadores cinemáticos 
registrados nos granito-gnaisses miloníticos e 
ortognaisses migmatizados da região injetados na 
base desta unidade são sugestivos de um esforço 
compressivo de direção nnw-SSE. Próximo a Soledade, 
ocorrem retro-empurrões (antitéticas?) com transporte 
tectônico para leste (Figura 3.47A, capítulo 3) resultado 
de uma aparente barreira reológica a nw (domínio 
fortemente magnético conforme Figuras 8.1, 8.3 do 
capítulo 8 e anomalia Bouguer positiva). Essa barreira 
pode evidenciar colisão entre rochas de densidades 
mais baixas (comuns em crosta superior rasa) e rochas 
comuns à crosta média inferior. As rochas supracrustais 
sotopostas aos granito gnaisses compõem-se de 
sillimanita-granada-biotita xisto/gnaisse, variavelmente 
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migmatizados. A foliação tem mergulho subhorizontal 
a moderado para SE, destacando dobramentos 
recumbentes com vergência para nw (Figura 4.4C). 
As microestruturas observadas sugerem deformação 
em alta temperatura com subgrãos em plagioclásio 
e K-feldspato, quartzo com extinção em tabuleiro de 
xadrez, grãos poligonais em quartzo, plagioclásio e 
pargasita?. A leste, onde predomina o cisalhamento 
simples, o crescimento mimético de clorita ao longo da 

foliação principal sugere retrometamorfismo na fácies 
xisto verde.

A “idade aparente” de 593±7 Ma (vide item 
3.3.1) foi interpretada como idade de cristalização 
da rocha e idade mínima para o regime transpressivo 
atuante nesta região. Os dados acima sugerem 
migração de magmas no estado sub-sólido, 
canalizados através de descontinuidades pré-
existentes com esforços compressivos atuando 

Figura 4.1 – Esboço geológico das unidades précambrianas e os principais domínios estruturais da Folha Boqueirão.
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Figura 4.2 – Geometria e cinemática da ZCRP segundo 
Trindade (1995), denotada por um componente extensional 

a norte, passando para um regime transcorrente a sul, 
com progressiva verticalização da foliação e consequente 

horizontalização das lineações de estiramento.

Figura 4.3 – Foliação milonítica com par S-C’ em planta com indicação de cinemática sinistral, registrada no Granito de 
Olivedos (NP3γdi6) em Quixudi – Afloramento GL-493.

e produtos obtidos de modelamento digital de 
terreno como parte do Sistema de Cisalhamento 
Campina Grande.

Este domínio estrutural (domínio III na Figura 
4.1 e domínio C na Figura 8.1) abrange toda a parte 
central da Folha Boqueirão. A relação geométrica e 
cinemática da Zona de Cisalhamento Catolé com as 
terminações de zonas de cisalhamento de direção 
E-w é compatível com uma banda de cisalhamento 
de escala regional orientada na direção nw-SE. A 
curvatura dos contatos geológicos e fotolineamentos 
observados em mapa estão relacionados ao 
desenvolvimento da zona de cisalhamento Catolé, 
sugerindo cinemática tipicamente destral (vide mapa 
geológico, Figura 4.1, Figuras 8.1 e 8.3 e no domínio 
C do capítulo 8). 

Predomina uma extensa zona milonítica de 
orientação E-w com cerca de 10 km, caracterizada 
principalmente por uma foliação S3 plano-axial de 
dobras apertadas a fechadas em escala regional e 
milonítica, apresentando mergulho elevado com 
lineação de estiramento de baixo rake dada pelo 
estiramento de grãos de quartzo e feldspatos (Figura 
4.5A) associados a um regime tectônico transcorrente. 
Os indicadores cinemáticos mais confiáveis são os 
pares de planos S-C-C’ sistematicamente com indicação 
cinemática destral (Figura 4.5B). Os interdomínios 
entre zonas de cisalhamento subsidiárias é marcado 
por um forte componente de cisalhamento puro 
caracterizado por simetria de porfiroclastos e 
boudinagem (ocorrem boudins assimétricos também) 
de diques pegmatíticos e aplíticos sin-cisalhamento 
de direção E-w e achatamento destes, quando na 
posição nS (Figura 4.5C). 

Considerando o par binário conjugado de 
zonas de cisalhamento de direção nE e E-w é 
sugestivo um esforço compressivo de direção nw-
SE onde, o Sistema de Cisalhamento Catolé de 
orientação nw se assemelharia em larga escala, a 
uma banda de cisalhamento assimétrica extensional 
(superfície C’?). O predomínio de intrusões graníticas 
de orientação E-w pode indicar extensão neste 
sentido. há, contudo, ponderações neste tipo de 

como mecanismo propulsor (Figura 4.4D). Estes 
dados estão em consonância com um dos modelos 
propostos por Archanjo & Fetter (2004) para os 
Granitoides Esperança e segundo experimentos de 
Ebert et al. (1995).

A presença de zircões herdados em associação 
aos valores fortemente negativos de εnd e idade-
modelo entre as mais antigas para rochas desta 
natureza no subdomínio Alto Pajeú (2.93 Ga) 
sugerem a participação/retrabalhamento de uma 
lasca ou relicto de crosta mais antiga (fácies ocelares 
do Complexo Santa Cruz?) de Dantas (1997) e Santos 
et al. (2002) junto a fontes neoproterozoicas neste 
contato do subdomínio Alto Pajeú com o domínio 
São José do Campestre.

Por fim, sugere-se que esta parte do DNE 
teve sua estruturação final desenvolvida em regime 
transpressivo, passando com a progressão da 
deformação, a regime transcorrente destral que 
obliterou toda trama pretérita nas bordas e no 
limite norte da amêndoa formada que passou a ter 
uma indicação destral de movimento (vide mapa 
geológico e Figura 4.1).

4.1.3 – Domínio do Sistema de Cisalhamento Catolé 

A Zona de Cisalhamento Catolé foi interpretada 
por Rodrigues (2008) a partir de imagens de satélites 
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Figura 4.4B – Diagrama sinóptico de igual 
área, hemisfério inferior para os polos de 

foliação milonítica Sn//Smil (linhas azúis-verde; 
isofrequencia de valores (1, 2, 3, 4, 5 e 6)) 

medidos no DNE e lineações de estiramento.

Figura 4.4C – Padrão de redobramento em 
dobras reclinadas recumbentes em paragnaisse 
migmatizado com Saxial//Sn+2 sugerindo vergência 
para NW. Açude no caminho de Palestina para 

Nazaré – Afloramento GL-526.

Figura 4.4A – Granito gnaisse da fácies NP3γ2eg do 
granitoide Esperança com foliação milonítica Smil 155/40 
com lineação up-dip dada pelo estiramento de anfibólios. 

1,5 km a sul de Seriema, Pocinhos/PB – Afloramento GL-557.

Figura 4.4D – Modelo esquemático para 
intrusão forçada em regime transpressivo de 

granitoide em cerca de 590 Ma no DNE.

interpretação em mega-escala para formação deste 
tipo de estrutura conforme Miranda (2010).

4.1.4 – Domínio Cabaceiras-São Joãozinho

Este domínio, representado na Figura 4.1 como 
IVa e IVb (e domínios A e B na Figura 8.1 do capítulo 8), 
é composto por rochas paleoproterozoicas de alto grau 
metamórfico do Complexo Cabaceiras (PP2cb) que é 
limitado a norte pela ZCSJC e pelos ortognaisses São 
Joãozinho (PP2γsj) de idade riaciana delimitado pelas 
zonas de cisalhamento ZCSJC a sul e por sua subsidiária, 
a zona de cisalhamento São João do Cariri a norte.

O Domínio IVa – Cabaceiras ocupa toda a 
parte centro-sul da área (domínio IVa na Figura 4.1) 
possuindo um padrão magnético movimentado 
com altos valores positivos de referência (domínio 
A na Figura 8.1) e por anomalia gravimétrica 
positiva (encarte gravimétrico no mapa geológico) 

provavelmente dado pelo empacotamento mais 
denso das rochas com expurgação de fases hidratadas 
do retículo cristalino.

Dado à fusão que as rochas da região 
experimentaram, rompendo inclusive padrões de 
interferência tectônica entre fases deformacionais e 
boudinamento de rochas (observe padrão disrupto 
dos anfibolitos - PP2fla), uma análise cinemática 
confiável fica comprometida nessa escala de 
trabalho.

Regionalmente, a partir da análise do diagrama 
da Figura 4.6 se observa a concentração de dados de 
polo para as foliações principais do domínio que se 
ajusta a uma guirlanda cujo polo do eixo estatístico π 
está aproximadamente na direção 70o com caimento 
suave de 22o. 

É possível inferir um dobramento em larga 
escala cujo eixo tem direção EnE-wSw com caimento 

a

c
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Figura 4.5 A – Diagrama sinóptico de igual 
área, hemisfério inferior para polos de foliação 

milonítica Sn+Smil  (linhas azúis-verde) medido no 
sistema de cisalhamento Catolé. Isofrequencia 
de valores (1.5, 3, 4.5, 6 e 7.5) e lineações de 

estiramento Lx+Lmin.

leve para EnE. Esse dobramento tem evidente 
expressão no mapa geológico na forma de uma calha 
sinformal com terminação e traço axial próximo 
do eixo estatístico π a EnE. Esse eixo parece sofrer 
deflexão nas proximidades da zona de cisalhamento 
Cabaceiras com movimentação sinistral.  Observa-
se a concentração dos eixos de dobras (asteriscos 
pretos na Figura 4.7) também no quadrante nE e 
uma grande dispersão dos dados de lineação de 
estiramento e mineral que refletem esta deflexão 
bem como, superposição de estruturas.

O domínio IVb – São Joãozinho ocorre na parte 
central da folha (IVb na Figura 4.1) sendo composta 
pelos ortognaisses São Joãozinho e pelas rochas 
supracrustais do Complexo Sertânia.

Possui um padrão com alinhamentos magnéticos 
alongados na direção E-w com anomalias um pouco 
mais moderadas (domínio B na Figura 8.1) em relação 
ao domínio Cabaceiras, o padrão gravimétrico tende a 
ficar negativo à medida que este se aproxima do seu 
limite norte (encarte gravimétrico no mapa geológico). 
Este domínio experimentou deformação sobre regime 
de alta temperatura com formação de mobilizados 
félsicos de direção E-w, leucocráticos com cristais 
idiomórficos de anfibólio (cotéticos!), com paragnaisses 
portando sillimanita e granada (fácies anfibolito) a sul 
e surgimento de muscovita nas paragêneses minerais 
à medida que se segue para o norte deste domínio 
(milonitos de baixa temperatura/retrometamorfismo). 

Pela análise do diagrama da Figura 4.7A se 
observa a concentração de dados de polo para 
as foliações principais do domínio concentradas 
nos quadrantes n e S do diagrama refletindo um 
dobramento aberto com eixo de caimento suave 
(F3) compostos por uma foliação plano-axial 
quase sempre milonítica (S3), relacionados à fase 
deformacional D3, e uma lineação de estiramento 
lx de baixo rake associada com uma leve dispersão 
das lineações minerais agrupadas (Lmin). Os eixos de 
dobras (Lb) encontram-se paralelizados à lineação de 
estiramento. Estas feições observadas geram, nas 
zonas miloníticas, estruturas em lápis denotadas pela 
interseção (Lint) entre a foliação S3 e s1+S2 dobrada, 
onde Lx//Lint//Lb (Figura 4.7B). 

não existem diferenças isotópicas 
contrastantes entre os domínios IVa e IVb, sendo 
que as rochas ortoderivadas apresentam idades 
entre 2,05 a 2,1 Ga e idade-modelo TDM entre 
2,74 a 3,22 Ga caracterizando uma participação/
retrabalhamento de uma componente arqueana na 
fonte dos magmas (vide capítulo 3). Os ortognaisses 
São Joãozinho possuem similaridades petrográficas 

Figura 4.5B – Par S-C com indicação cinemática 
destral em zona de cisalhamento subsidiária 

do Sistema de Cisalhamento Catolé. Manoel de 
Souza – Afloramento GL-108.

Figura 4.5 C – Dique pegmatoide sin-
cisalhamento mostrando componente de 

achatamento em interdomínio do Sistema de 
Cisalhamento Catolé. Afloramento GL-593.

a
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e geocronológicas com os ortognaisses da Fazenda 
Salvador no subdomínio Alto Moxotó/Cabaceiras, com 
exclusão dos dados de Sm-nd. Os metassedimentos 
que o envolvem na estrutura antiformal possuem 
mesma assinatura isotópica do subdomínio Alto 
Moxotó (vide capítulo 3). Desse modo, sugere-se 
aqui que esses domínios estruturais (IVa e IVb) façam 
parte de um único domínio tectônico.

O valor magnético elevado, anomalia positiva 
gravimétrica e grau metamórfico no domínio 

Cabaceiras-IVa sugerem uma inversão metamórfica 
sobre o domínio São Joãozinho-IVb que possui 
anomalias magnéticas mais brandas, anomalias 
gravimétricas fracamente positivas a negativas e um 
gradiente metamórfico de menor grau, onde a ZCSJC 
pode ser a reativação de uma falha de empurrão 
associada a uma provável escama de empurrão com 
transporte tectônico de idade pré-transcorrência. 
nesse caso, a ZCSJC foi reativada pela fase D3 onde 
um enraizamento profundo pode ser deduzido 
pelos dados magnéticos (continuados para cima) 
e pelo aporte magmático máfico da Suíte São João 
do Sabugi durante o Ediacarano e pelos derrrames 
basálticos terciários de quimismo alcalino da Bacia 
de Boa Vista, interpretados como originados de 
uma câmara magmática da parte rasa do manto 
superior (Barbosa & Souza, 1999; Souza et al., 2005). 
A assinatura de granitos do tipo-A do Pluton Bravo 
correlacionável ao Pluton de Queimadas ter-se-ia 
gerado em condições de espessamento de crosta 
félsica granulítica (Lages et al., 2011).

É necessário um levantamento estrutural de 
detalhe para definir se a ZCSJC foi capaz de gerar 
rejeito ou ser reativada (transporte tectônico) na fase 
D2 (de idade brasiliana?) ou pretérita (orisiriano), 
pois os indícios de sobrecrescimento de zircões em 
cerca de 1953 a 1996 Ma para rochas máficas nas 
proximidades do Domínio Cabaceiras (Santos et al., 
2010b; Brasilino & Miranda, no prelo) nesta região, 
podem evidenciar um evento metamórfico suficiente 
para colocar de modo alóctone, o domínio IVb-
São Joãozinho sobre as rochas de alta temperatura 
(eventualmente de alta pressão) do domínio IVa-
Cabaceiras (inversão tectônica?). 

Figura 4.6 – Diagrama sinóptico de igual área, hemisfério 
inferior para polos da foliação milonítica Sn+Smil (linhas 

azúis-verde; isofrequencia de valores: 1, 2, 3, 4 e 5) 
do domínio estrutural IVa; lineações de estiramento e 

mineral Lx+Lmin e eixos de dobras Lb.

Figura 4.7A – Diagrama sinóptico de igual área, 
hemisfério inferior para polos de foliação milonítica 

Sn+Smil (linhas azúis-verde; isofrequencia de valores: 1, 
2, 3, 4, 5 e 6) do domínio estrutural IV b; Lineações de 

estiramento e minerais Lx+Lmin e eixos de dobras Lb.  

Figura 4.7B – Estruturas em lápis geradas pela interseção 
de foliação milonítica plano-axial S3 com foliação S1+S2 

dobrada em zona de charneira do dobramento regional. 
Nesse caso, a lineação principal se dá por Lint//Lx//Lb no 

ortognaisse São Joãozinho. Zona milonítica em riacho do 
Tronco, Juá – Afloramento GL-151.

a B
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4.2 - DEFORMAÇÃO DÚCTIL-RÚPTIL A RÚPTIL

A interpretação dos elementos estruturais 
rúpteis se faz importante na Folha Boqueirão, primeiro, 
por se tratar de uma área com balanço hídrico 
deficiente na qual, a definição de prováveis famílias/
ordens de juntas favoráveis ao acúmulo de água/
recarga de aquíferos não devem ser negligenciadas. 
O segundo motivo é que a combinação de estilos 
estruturais rúpteis com marcadores diversos, nesse 
caso, diques e derrames basálticos, pequenas sinéclises 
(Bacia de Boa Vista) pode auxiliar na interpretação da 
deformação atuante na Província Borborema desde o 
início do Fanerozóico.

De acordo com a análise cinemática das 
estruturas observadas, pode-se dividi-las entre dois 
grupos com tensores de compressão máxima de 
orientação distinta (descritas sempre pelo sentido 
do máximo tensor proposto de nw para nE): i) 
aquelas que se formaram sob campos de tensões sob 
influência de um forte componente compressional 
subhorizontal de orientação aproximada nw-SE a n-S 
(não se descarta a possibilidade de dois eventos) e ii) 
aquelas que se formaram por extensão subhorizontal 
de orientação nw e provavelmente mais novas, nas 
quais encaixam a Bacia de Boa Vista.

4.2.1 – Grupo I

O grupo i) pode constituir a conservação ou 
reativação a partir do Paleozoico, do sentido do 
regime compressivo que atuou na trama dúctil a 
dúctil-rúptil (Figura 4.8A) na Folha Boqueirão. 

O conjunto de estruturas mais penetrativas 
são formadas por um par conjugado em diversas 
escalas de falhas transcorrentes a direcionais destrais 
de orientação nw-SE e E-w (reativações principais 
da foliação milonítica predominante na direção E-w) 
e falhas transcorrentes sinistrais de direção nnE 
(Figura 4.8B); par conjugado de juntas subverticais 
(fraturas de tensão) para nnw e nnE impressas 
em diques máficos de direção E-w supostamente 
cambrianos e mesozoicos (Figuras 3.69A e B; Figuras 
3.72A e B) e em dique aplítico competente também 
com direção E-w (Figura 4.8C); ordem de fraturas 
sistemáticas na direção nS, preenchidas (tension 
gashes, mais velhas), comuns também ao sistema 
dúctil-rúptil de direção nE na Figura 4.8A, espaçadas 
(mais novas) gerando cacimbas, reservatórios 
riacho-fenda e fraturas espaçadas na direção E-w 
com várias cacimbas erosionais. A formação de 
pseudotaquilitos de direção nE-Sw sinistrógiros são 
comuns, especialmente na região do Pluton Bravo.

O conjunto de medidas foi representado em 
diagrama de rosetas como pode ser visto na Figura 
4.9A, com a direção das principais estruturas rúpteis. 
Em seguida, as medidas foram decompostas num 
marcador mais homogêneo (Pluton Bravo) excluindo 
as medidas relacionadas aos sedimentos da Bacia 
de Boa Vista e o substrato cristalino em seu entorno 

para reduzir o efeito de sobreposição de estruturas 
(Figura 4.9B). Pode-se deduzir um tensor σ1 
aproximadamente nnw a nw segundo os critérios 
cinemáticos.

O grupo ii) será tratado no item a seguir, 
dentro do arcabouço da Bacia de Boa Vista. 

4.2.2 -  Grupo II e o arcabouço tectônico da Bacia 
de Boa Vista 

A Zona de Cisalhamento São José dos Cordeiros 
(ZCSJC) limita a Bacia de Boa Vista a S e a SE com trama 
planar verticalizada e cinemática destral passando a 
mergulhos para SE ao afastar-se da ZCSJC (vide mapa 
geológico). A mesma possui como depocentro, as 
encostas da Serra do Monte próximo a ZCSJC a sul, 
e o Pluton Bravo a oeste que funcionaram como 
anteparos estruturais e geomorfológicos para a 
bacia. O sentido de escoamento das lavas basálticas 
almofadadas do derrame superior, de leste para 
oeste reforça essa suposição (Barbosa, 1999; Barbosa 
& Souza, 1999). 

O grupo ii) de estruturas envolve um expressivo 
regime extensional, caracterizado pela presença 
marcante de falhas normais, basculamento de blocos 
e falhas de transferência. 

Segundo Barbosa (1999), Dias (2004) e Souza 
et al. (2005) a estruturação geral da Bacia de Boa 
Vista está condicionada principalmente por uma 
série de falhamentos invariavelmente de direção nE-
Sw e mergulhos para nw, com os planos conjugados 
definindo uma sucessão de rampas e patamares, 
resultando numa geometria tridimensional 
assimétrica em meio-gráben (Figura 3.73).

As estruturas observadas em campo são 
representadas principalmente por falhas normais de 
direção nE-Sw com mergulhos variando entre 30 e 
80° para nw (Figuras 3.76, 3.79 e 3.80), basculando o 
acamamento sedimentar. Os dados estruturais sugerem 
extensão nw-SE, com abatimento de blocos a nw e 
nnw (Figura 4.10 A e B) da ZCSJC, resultando em uma 
geometria de meio-gráben direcionado pelo eixo nE-Sw.  

utilizando o método de planos de movimento, 
Souza et al. (2005) deduziu a partir das concentrações 
de polos em diagrama similar ao da Figura 4.9B 
as direções dos tensores: σ3 – mergulho suave a 
moderado na direção nw-SE; σ2 – mergulho suave 
na direção nE-Sw e σ1 – subvertical. 

Falhas verticais e fraturas secas de direção 
nw-SE com planos oxidados e silicificação afetam 
o pacote vulcano-sedimentar. Falhas reversas de 
direção nE-Sw e dobras suaves observadas foram 
interpretadas por Dias (2004) e Souza et al. (2005) 
como uma fraca inversão tectônica da bacia.

Quando se plotam, os dados do substrato 
cristalino da bacia e seu entorno, é possível 
deduzir variações em σ1 e σ2 (Figura 4.11A, B e C) 
com a definição de um par conjugado de fraturas 
cisalhantes que pode estar relacionado ao controle 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

107

estrutural inicial da bacia (antes da migração dos 
polos de esforços para uma combinação distensiva), 
indicando mudanças no campo de tensões regional 
com importantes implicações quanto a deformação 
rúptil.

Morais neto & Alkimin (2001) descreveram 
uma deformação similar ao grupo i) de estruturas em 

coberturas terciárias no Planalto da Borborema (PB 
e Rn), em especial, na Formação Serra dos Martins. 
Esta deformação não está impressa no derrame de 
basalto superior da bacia, onde, as lavas almofadadas 
apresentam principalmente, fraturas radiais de 
resfriamento (Figuras 3.74C, D e E) e algumas 
fraturas extensionais, e que os basaltos inferiores 
até o momento não possuem tal deformação 
descrita, onde se cita disjunções colunares (Dias, 
2004). Considerando também que os sedimentos 
da Formação Serra dos Martins já estavam em 
cota evoluída (Jardim de Sá et al., 2005) sugere-se 
utilizar a idade do basalto inferior de 30.5 Ma (Idade 
Rupeliana - Souza et al., 2007) como marco mínimo 
para a idade da Formação Serra dos Martins.

As fraturas e falhas mais susceptíveis ao 
acúmulo de água têm direções aproximadas a nS e 
E-w, principalmente as que apresentam rochas ígneas 
mais porosas como diques pegmatíticos, comuns 
nestas direções. Isto se deve ao fato, dos aquíferos 
dessa região tender ao tipo cristalino fraturado. As 
fraturas de orientação nE também apresentaram 
formação de cacimbas erosivas e juntas hibridas em 
algumas áreas com boa geração de espaços.

Figura 4.8A – Banda de cisalhamento N30E sinistral defletindo 
foliação milonítica de direção E-W em zona de cisalhamento 
transcorrente destral. Os tension gashes indicam o máximo 

vetor de compressão atuante durante o final do ciclo 
brasiliano. Manoel de Souza – Afloramento GL-108.

Figura 4.8B – Falha transcorrente NNE sinistral com bloco 
em perfil se deslocando em sentido anti-horário; Observa-
se em planta, fratura de alívio subhorizontal e ordem de 
fraturas mais novas (reativando um plano anterior) com 

bissetriz aguda ortogonal à falha relacionado ao grupo ii. 
Saca de lã – Afloramento GL-592.

Figura 4.8C – Juntas subverticais conjugadas de direção 
NNE e NNW em dique aplítico competente. Afloramento 

GL-593. 
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Figura 4.9A – Diagrama de rosetas para conjunto de 
juntas, falhas normais e transcorrentes rúpteis coletadas 

na Folha Boqueirão, incluindo dados de sedimento da 
Bacia de Boa Vista. Em vermelho, os principais sistemas 

de cisalhamento rúpteis.

Figura 4.9B – Diagrama de rosetas para conjunto de 
juntas e falhas transcorrentes rúpteis do Pluton Bravo.

Figura 4.10A – Diagrama de rosetas para conjunto de 
falhas normais que afetam os argilitos bentoníticos e 

arenitos friáveis da Bacia de Boa Vista.

Figura 4.10B – Diagrama sinóptico de igual ângulo e 
hemisfério inferior para polos de planos de falhas normais 
e lineações (estrias) sugerindo abatimento de blocos para 
a direção NW/NNW para o pacote vulcano-sedimentar da 

bacia.

a

a

B

B



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

109

Figura 4.11A – Diagrama de rosetas para conjunto 
de famílias de juntas e falhas normais que 

afetam os sedimentos e o substrato cristalino 
no entorno da Bacia de Boa Vista. Os campos de 
tensão representados são relacionados ao plano 

subhorizontal de movimento.

Figura 4.11B – Par conjugado de juntas subverticais 
definindo o campo de tensão concordante com o eixo 
maior da Bacia. Note que a junta de direção NE pode 

ser classificada como híbrida por combinar cinemática 
destral com extensão para NW. Riacho da Pocinha –

Afloramento GL-182.

Figura 4.11C – Par conjugado de fraturas de tensão 
subverticais de direção ENE e NE. Riacho da Pocinha –

Afloramento GL-182. 
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5.1 – INTRODUÇÃO

O registro fossílifero existente na Folha 
Boqueirão se divide em 2 grupos principais: 1 – 
Conteúdo fossílifero dos sedimentos da Formação 
Campos novos que consiste de impressões de folhas, 
madeira silicificada, icnofósseis e associação polínica 
de idade oligo/miocênica e 2 - Depósitos de tanque 
compostos por registro fossílifero de mamíferos 
pleistocênicos preservados em coberturas 
sedimentares clásticas neogênicas.

5.2 – BIOESTRATIGRAFIA E PALEONTOLOGIA 
DOS SEDIMENTOS DA FORMAÇÃO CAMPOS 
NOVOS (Ec)

Estas ocorrências se referem ao conteúdo 
fossílifero encontrados dentro do domínio da Bacia 
de Boa Vista cujos sedimentos são correlacionáveis à 
Formação Campos novos.

Caldasso (1965) identifica nas camadas 
basais da unidade sedimentar, troncos fósseis em 
posição de vida com raízes preservadas. na unidade 
siliciclástica inferior podem estar presentes núcleos 
de silicificação, fósseis como impressões de folhas, 
peixes e fragmentos de madeira silicificada (Petta & 
Barbosa, 2003).  Barbosa & Souza (1999) identificaram 
icnofósseis (tubos) e madeiras silicificadas (Figura 5.1).

Os estudos palinológicos feitos por Roesner et al 
(2004) em amostras coletadas na Mina Juá identificaram 
uma associação predominantemente polínica, com 
raros esporos e ausência de cistos de dinoflagelados, 
destacando-se as espécies Margocolporites vanwijhei, 
Retitricolporites americana (?), Retitricolporites 
amapaensis, Retitricolporites Quadrosi, Retitricolporites 
guianensis, Retitricolporites amazonensis, 
Verrucatosporites cf. V. usmensis, Perfotricolpites 

digitatus, Scabraperiporites nativensis, Monocolpites 
sp., Echiperiporites estelae, Echiperiporites akanthos, 
Monoporites annulatus, e Proxapertites spp., Ocorrem 
ainda Cicatricosisporites spp.  e  Botryococcus spp.

Moura et al. (2008) ressaltam entre os 
numerosos e variados restos de folhas, preservados 
como impressões, a dominância dos tipos laurofílicos, 
membranáceos ou coriáceos, caracterizados por 
margens lisas e nervuras broquidódromas. Alguns 
mostram uma razoável preservação das nervuras de 
terceira ordem, o que permite aproximar suas afinidades 
taxonômicas. O conjunto atesta uma flora tropical a 
subtropical, com elementos que ainda hoje crescem nas 
áreas litorâneas da mesma região, com o domínio de 
folhas e folíolos relacionados com as famílias Lauraceae 
(Figura 5.2A), Fabaceae (aff. Caesalpinioideae) (Figura 
5.2A), Anacardiaceae (aff. Anacardium occidentale) e 
Apocynaceae, formas igualmente presentes nas áreas 
mais secas do interior do Brasil Central. Mais raramente, 
ocorrem formas ligadas às famílias Annonaceae, 
Tiliaceae (Luehea sp.), Chrysobalanaceae (aff. Licania 
sp.) e Burseraceae (aff. Commiphora sp.). Este conjunto, 
de afinidades preferenciais com ambientes sujeitos à 
carência hídrica, sugere uma relação com as fases mais 
áridas que acompanharam os intervalos de queda na 
temperatura global do limite Oligoceno-Mioceno e 
Mioceno Inferior em concordância com a análise da 
associação palinológica preliminar de Roesner et al. 
(2004) e as datações K-Ar e 40ar-39Ar dos basaltos da 
bacia obtidas por Souza et al. (2007). 

Segundo (Tânia Dutra, inf.escrita) Typha sp. 
(Figura 5.2B) da familia Typhaceae, Monocotyledonae 
é uma erva aquática, perene, com folhas espessas e 
agregadas na base, compostas por uma única lâmina 
de veias paralelas. Trata-se de uma angiosperma 
primitiva. São comuns na Puna e na Yungas próximas 
à Cordilheira dos Andes, tratando-se de formações 
vegetais arbustivas e de selvas descontinuas que se 
formam em regiões de umidade, em um ambiente 
regional seco. É uma planta nativa, mas não endêmica 
do Brasil, onde ocorre no Cerrado e na Caatinga.

Estes dados indicam que os ambientes no 
tempo da deposição eram caracterizados por climas 
secos, com estações de chuva concentradas em uma 
época do ano, semelhante ao atual na região, mas 
com um pouco mais de umidade. 

O limite Oligoceno-Mioceno, e o Mioceno 
Inferior, coincidem com a chegada dos climas frios do 
Cenozoico, que nas latitudes tropicais e no hemisfério 
Sul caracterizou-se pela seca e a formação de savana.

5.3 – TANQUES FOSSÍLIFEROS

Os depósitos aqui informalmente tratados 
como tanques fossíliferos constituem-se de 

5 ― PALEONTOLOGIA

Figura 5.1 – Restos de madeira silicificada preservados 
de Angiospermas, onde é possível reconhecer os anéis de 

Malpighi (crescimento) e casca lenhosa.
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depressões aproximadamente ovaladas/circulares 
esculpidas por intemperismo químico em fraturas 
favoráveis de rochas cristalinas, preenchidas por 
fluxo de detritos de material siliciclástico contendo 
restos fósseis. 

A principal área de ocorrência cadastrada 
de forma inédita neste trabalho (Afloramento GL-
230) situa-se no Sítio Ana Oliveira no município 
de Soledade/PB a 1,5 Km da BR-230, no extremo 
noroeste da Folha Boqueirão. Trata-se de sedimentos 
subarcóseos a paraconglomerados polimíticos 
(Figura5.3A e B) de textura grossa a grânulos 
pobremente selecionados, arredondamento variável 
e baixa esfericidade. O empacotamento é fechado 
dado os contatos flutuantes. Texturalmente, a rocha 
é submatura com matriz do tipo argila infiltrada. 
Porta fragmentos de material ósseo, osteodérmico 
e dentes fossilizados por processos de substituição 
por sílica e carbonização de idade presumidamente 

pleistocênica. A forma desassociada e desgastada 
destes restos ósseos evidenciam transporte 
ou remanejamento pós-morte até a tafonomia 
definitiva.

 Por se tratarem de rochas contrastantes e 
menos duras são utilizadas localmente como ponto 
de locação de cacimbas para o armazenamento de 
água para o gado, afetando o patrimônio fóssil. Em 
função desta degradação e dos fósseis fragmentados 
encontrados não foi possível se certificar o modo 
como se deu a tafonomia na época.

O Sítio Bravo localizado na localidade de 
Bravo/PB próximo à rodovia PB-160 é outro ponto 
descrito como portador nesses vestígios fósseis. 
Segundo Almeida (1997) foram encontrados restos 
identificáveis de tatu gigante (Pampatherium 
humboldti), preguiça gigante (Eremotherium 
laurillardi), tigre dentes-de-sabre (Smilodon 
populator) e Mastodonte (Haplomastodon waringi).

Figura 5.2A – Canto inferior esquerdo, exemplar de Cassia 
sp. (Família FABACEAE) com cerca de 4,5 cm e canto 
superior direito, Nectandra sp. (Família LAURACEAE).

Figura 5.2B – Typha sp. (Família 
TYPHACEAE). Monocotiledônea 

indicadora de ambientes alagados 
ou com corpos d’água próximos à 

deposição. 

a B



Geologia e Recursos Minerais da Folha Boqueirão

113

Figura 5.3A – Detalhes de restos fósseis encontrados 
no Sítio Ana Oliveira exibindo fragmento de 

mandíbula com exposição de dentina

Figura 5.3B – Exemplares ósseos encontrados no Sítio Ana 
Oliveira mostrando fragmento fóssil alveolar em meio a 

seixos quartzosos e feldspáticos angulares.  

a B
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6.1 - GENERALIDADES

A Folha Boqueirão já havia sido objeto de 
um levantamento geoquímico regional na década 
de 1980, através de um projeto de levantamento 
geológico não concluído dentro do PLGB. Do citado 
projeto foram recuperadas 325 amostras, incluindo 
duplicatas, provenientes de 280 estações, as quais 
foram reanalisadas. 

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

6.2 - METODOLOGIA

6.2.1 - Sedimento de corrente

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

Os mapas de serviço são previamente 
elaborados e, quando necessário, corrigidos 
no campo, com o deslocamento da estação de 
amostragem para um local mais apropriado. A 
localização das estações de amostragem para as 
amostras de sedimento de corrente são escolhidas 
tendo como critério a representação da maior 
área possível dentro da folha. Em 47 estações, 
aleatoriamente distribuídas, foram coletadas 
duplicatas de campo das amostras de sedimento de 
corrente para teste de variância. 

Para a coleta das amostras utilizou-se material 
plástico. As amostras de cada estação foram 
compostas de 5 a 10 porções, coletadas num raio 
máximo de 50 metros, em trechos retilíneos do 
canal ativo do rio. Em laboratório, depois de secadas 
a 60°C e peneiradas a 80 mesh, as amostras foram 
pulverizadas e as alíquotas digeridas com água régia 
(0,5 g de amostra em 3 ml de 2-2-2 hCl-hnO3-H2o a 
95°C por uma hora). Depois de diluídas para 10 ml, 
as amostras foram analisadas para 53 elementos (Au, 

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, 
Fe, Ga, Ge, hf, hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, na, nb, 
ni, P, Pd, Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, 
Th, Ti, Tl, u, V, w, Y, Zn, Zr) por ICP-AES e ICP-MS, 
pela ACME Analítica Laboratórios Ltda. Os resultados 
das análises foram tratados estatisticamente, e o 
limiar definido por MGxDG2 (MG=média geométrica, 
DG=desvio padrão geométrico).

Os resultados analíticos foram tratados 
estatisticamente, com o objetivo de se identificar 
anomalias geoquímicas. O limiar foi definido por 
MGxDG2 (MG=média geométrica, DG=desvio padrão 
geométrico). Os valores dos principais estimadores 
estatísticos, para os 53 elementos analisados, estão 
relacionados na Tabela 6.1. O teste de variância 
revelou que os elementos Ge, S, e Te não foram 
aceitos pelo teste, enquanto os elementos In, Pt, Ta, 
w e Re não tiveram sequer o t-student calculados. 
Em ambos os casos, o cálculo foi prejudicado pelo 
grande número de valores abaixo do limite de 
detecção para os elementos citados (Tabela 6.2).

6.2.2 - Concentrados de Bateia

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

6.3 – resultados

6.3.1 - Sedimento de corrente

Foram identificadas anomalias em 106 das 280 
estações amostradas (Tabela 6.3 e Figura 6.2). A grande 
maioria das anomalias é local e não apresentam 
indícios de importância geológica ou econômica. 
Embora não preencham os requisitos para delimitação 
de área anômala (anomalias em três ou mais bacias 
contíguas), quatro grupos de anomalias se destacam, 
pois se repetem em várias estações, representativas 
de bacias próximas umas das outras: ni±cr±ti±V±co, 
Bi±Be±nb±Li e P (Figura 6.3).

6 ― GEOQUÍMICA PROSPECTIVA
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Figura 6.1 – Mapa de localização das estações de amostragem de sedimento de corrente. 
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Elemento
limite

Inferior
de Detecção

< limite
Detecção

Menor 
Valor

Maior
Valor

Média
Aritimétrica

Média
Geom.

Desvio
Aritimétrico

Desvio
Geométrico

limiar 
(MGx-
DG2)

Ag - ppb 2,00 1 2 113 8,826923 6,844493 9,464208 1,914561 25,09
Al - % 0,01 0 0,09 2,49 0,424154 0,353263 0,305796 1,788751 1,13

as - ppm 0,10 0 0,1 3,3 0,42931 0,309485 0,458166 2,151449 1,43
Au - ppb 0,20 0 0,2 7,3 0,655072 0,527674 0,645718 1,83542 1,78
B - ppm 20,00 13 21 55 31,2 29,85405 10,47537 1,354282 54,75

Ba - ppm 0,50 0 6,7 286,6 60,48554 48,20352 44,27198 1,963598 185,86
Be - ppm 0,10 0 0,1 1,6 0,278049 0,237546 0,184274 1,723174 0,71
Bi - ppm 0,02 0 0,02 0,92 0,110784 0,079088 0,120632 2,180354 0,38
Ca - % 0,01 0 0,01 3,99 0,280369 0,152615 0,434309 2,904597 1,29

cd - ppm 0,01 209 0,01 0,4 0,02819 0,020774 0,036981 1,964557 0,08
ce - ppm 0,10 1 3,6 496,3 30,59354 23,40531 33,52599 2,012906 94,83
co - ppm 0,10 118 0,6 19,3 4,143077 3,241567 3,233112 1,997813 12,94
cr - ppm 0,50 0 0,8 87,7 13,59692 9,752394 12,82115 2,236021 48,76
cs - ppm 0,02 0 0,03 7,01 0,734523 0,502206 0,785102 2,390949 2,87
Cu - ppm 0,01 104 0,55 52,97 7,438892 4,832967 8,33932 2,472111 29,54

Fe - % 0,01 305 0,09 2,94 0,634585 0,506165 0,481053 1,940408 1,91
Ga - ppm 0,10 70 0,4 9,5 1,705846 1,428054 1,192982 1,777324 4,51
Ge - ppm 0,10 2 0,1 0,3 0,128571 0,119422 0,061125 1,439736 0,25
hf - ppm 0,02 0 0,02 0,1 0,033854 0,031323 0,015517 1,45499 0,07
hg - ppb 5,00 0 8 426 60,36533 48,20135 48,53637 1,933695 180,23
In - ppm 0,02 0 0,02 0,05 0,028333 0,02702 0,009168 1,364398 0,05

K - % 0,01 0 0,02 1,03 0,116 0,087754 0,114439 2,025888 0,36
la - ppm 0,50 0 2,1 236,4 16,09785 12,18747 17,0093 2,056153 51,53
li - ppm 0,10 0 0,3 39,2 4,025231 3,112537 3,840667 1,956161 11,91
Mg - % 0,01 0 0,03 1,2 0,164646 0,126679 0,139672 2,046501 0,53

Mn - ppm 1,00 315 26 4698 297,6954 187,0034 507,6464 2,252516 948,82
Mo - ppm 0,01 0 0,01 0,82 0,10713 0,078508 0,098362 2,172678 0,37

na - % 0,00 9 0,001 1888 19,19469 0,018939 171,5155 7,759874 1,14
nb - ppm 0,02 0 0,08 2,17 0,379015 0,306996 0,284061 1,883776 1,09
ni - ppm 0,10 319 0,5 67,5 7,273846 4,470687 8,477277 2,647307 31,33

P - % 0,00 0 0,003 0,208 0,027292 0,02001 0,025979 2,145687 0,09
Pb - ppm 0,01 6 1,21 23,96 3,909477 3,55979 2,081219 1,507369 8,09
Pd - ppb 10,00 243 10 35 15,7 14,34714 8,000658 1,49494 32,06
Pt - ppb 2,00 2 3 3 3 3 - - -

Rb - ppm 0,10 83 2,3 85 11,67815 9,358868 9,466024 1,895894 33,64
Re - ppb 1,00 279 0 0 - - - -

S - % 0,02 0 0,02 1,55 0,126341 0,069763 0,202701 2,698892 0,51
Sb - ppm 0,02 0 0,02 0,04 0,031 0,030514 0,005525 1,203868 0,04
sc - ppm 0,10 311 0,3 8,1 1,517231 1,247485 1,117873 1,828579 4,17
se - ppm 0,10 229 0,1 1 0,263636 0,23386 0,13264 1,647464 0,63
Sn - ppm 0,10 0 0,1 4,1 0,536842 0,396825 0,540794 2,085918 1,73
sr - ppm 0,50 0 1,9 258,3 17,63169 10,475 26,49341 2,553728 68,31
ta - ppm 0,05 2 0 0 - - - - -
te - ppm 0,02 325 0,02 0,07 0,030217 0,027757 0,013903 1,488694 0,06
Th - ppm 0,10 2 0,7 136 6,621538 4,090312 11,37278 2,359977 22,78

Ti - % 0,00 0 0,007 0,229 0,031898 0,026895 0,02309 1,750172 0,08
tl - ppm 0,02 0 0,02 0,55 0,075204 0,060588 0,061264 1,861074 0,21
u - ppm 0,10 301 0,1 15,9 1,11358 0,729855 1,453852 2,383665 4,15
V - ppm 2,00 325 2 81 14,05573 11,51556 10,14966 1,867301 40,15
w - ppm 0,10 38 0,3 1,4 0,716667 0,609028 0,430891 1,893969 2,18
Y - ppm 0,01 0 0,69 45,08 6,423569 4,816018 6,121895 2,048612 20,21

Zn - ppm 0,10 305 2,5 64,3 12,17292 9,928494 8,898467 1,856629 34,22
Zr - ppm 0,10 324 0,1 3 0,604334 0,489078 0,424608 1,931303 1,82

Tabela 6.1 – Parâmetros estatísticos para os 53 elementos analisados
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estação
Coordenadas

Anomalias
Long. Lat.

1 fc0005 829242 9177656 Mo,P,Sc,Y
2 fc0006 828501 9177339 Mo,Y
3 fc0008 826654 9179552 Sn,Y
4 FC0013 826565 9184632 Cu,Zn,ni,Co,Fe,V, P, Cr,Mg,Ba,Ti,K
5 fc0018 820061 9179058 ni,co
6 fc0019 819630 9177850 co
7 fc0022 820723 9175169 Mo,Sn, Y
8 fc0024 824083 9174375 Cu,Co,Sn
9 fc0027 820008 9172391 nb
10 fc0028 819505 9171994 sr,ca,p
11 fc0029 812494 9174825 Cu,Pb,Zn,Ag,ni,Co,Fe,V,Cr,Mg,Ba,Ti,Al, K,Sc,Tl,Ga,Cs,nb,Rb,Sn,Li
12 fc0040 815246 9182313 ca
13 fc0042 814108 9183662 Th,Y,Be
14 fc0047 808843 9175407 Fe,Cd,P,Sc,Se,Ga,hf,Zr,Y
15 fc0049 798630 9171518 p
16 FC0053 801456 9177762 Th,Y
17 fc0056 801059 9181466 Cu,hg
18 fc0058 799233 9182789 Th
19 FC0063 797484 9188290 Mn,Cd,na
20 fc0066 797619 9185514 Pb,Zn,Ag,La,Al,Tl,hg,Ga,nb,Rb,Y,Be
21 fc0072 796984 9177206 p
22 FC0073 796248 9175804 Mo,Cu,Pb,Zn,Co,Fe,Th,V,La,Mg,Ba,Ti,Al,K,Sc, Tl,Se,Ga,Rb,Zr,Y,Ce
23 fc0075 797439 9174164 Mo,p
24 fc0076 795587 9174250 Cu,Zn,ni,Co,Fe,V,La,Cr,Mg,Ti,Al,K,Sc,Tl,Ga,Rb
25 fc0077 795508 9173370 p,Ba
26 fc0079 790952 9178000 Fe,V,Se,Zr,Y
27 FC0083 787935 9186467 Sn
28 fc0095 777275 9181069 Sn
29 fc0097 782405 9181413 Cu,Ag,ni,Co,Cr,Tl,hg,Sn
30 fc0099 786215 9178200 Cu,Fe,Sc
31 fc0101 776279 9176475 u,Th
32 fc0110 829343 9192393 Pb
33 fc0116 821564 9195515 Tl,hg,Cs,,Rb,Sn,Li
34 fc0124 826485 9203744 Sr,Ca,nb,Rb
35 fc0127 819976 9200304 Pb,u,Th,Bi,La,Se,Ge,hf,Zr,Y,Ce
36 FC0130 819209 9200119 Rb,Li
37 FC0136 817013 9197711 Cu,Pb
38 fc0151 807567 9204432 tl
39 FC0153 807303 9201310 Pb,Zn,Cd,Al,K,Sc,Tl,Ga,Cs,nb,Rb,Sn,Be,Li
40 fc0154 805583 9199220 Au,Cd
41 fc0155 803916 9204485 cd
42 fc0219 828213 9213202 na
43 fc0222 829951 9221524 Pb,Ag,u,Sr,Bi,Mg,K,Tl,Sn,Be,Li
44 FC0223 829607 9221659 u,Th,La,Ce
45 fc0224 831301 9223376 cd
46 fc0226 825586 9221101 Ti,K
47 fc0227 824501 9221471 Mo,Sn

Tabela 6.3 – Estações anômalas e respectivas anomalias.
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estação
Coordenadas

Anomalias
Long. Lat.

48 FC0230 820347 9214883 Pb,Bi,Cs,Be,Li
49 FC0253 806906 9207898 Mo,Mn
50 fc0254 810875 9209644 na
51 fc0255 813335 9209618 Cu,As,Cd,Sn
52 fc0256 811589 9208639 Sn
53 fc0257 810372 9207924 na

Tabela 6.3 – Estações anômalas e respectivas anomalias. (Continuação)

estação
Coordenadas Anomalias
Long. Lat.

54 ZB0004 830486 9176968 p
55 ZB0032 814990 9173912 Cu,ni,Co,Fe,V,Cr,Mg,Ti,Al,Sc,Ga
56 ZB0050 801672 9173820 Th,nb,Y
57 ZB0051 800991 9173499 Th,PY
58 ZB0051 800991 9173499 Th,Zr,Y
59 ZB0088 777378 9182101 cr
60 ZB0093 783993 9182286 p
61 ZB0096 779998 9181175 p
62 ZB0115 820215 9192949 Hg
63 ZB0126 828470 9204802 Mn,Bi,Cs,nb,Rb,Li
64 ZB0132 816193 9203823 Hg
65 ZB0133 817251 9201998 Mn,hg
66 ZB0134 816775 9201892 nb
67 ZB0140 817225 9192473 p
68 ZB0142 811197 9190435 ni,Co,hf,Zr,Pd
69 ZB0146 814675 9192978 Ba,K
70 ZB0160 802064 9200384 ca
71 ZB0161 800873 9196733 ag
72 ZB0173 794576 9204009 Be
73 ZB0175 790317 9206840 Mn,Th
74 ZB0176 789893 9206363 Rb,Be
75 ZB0178 788041 9202977 Mn
76 ZB0186 788950 9192658 Mn,Cd
77 ZB0190 781823 9191996 Mn,Cd,S
78 ZB0191 780633 9190885 Zn,V,Mg,Ba,Ti,Al,K,Sc,Tl,Ga,nb,Rb
79 ZB0193 777669 9191018 Pb,Sr,Cd,Ca,Mg,Ba
80 ZB0199 779363 9197315 u,Th,La,Ce
81 ZB0209 777804 9206390 Th
82 ZB0211 828681 9206734 Ti,nb,Rb,Li
83 ZB0213 826856 9209962 Mo,Mn,As
84 ZB0215 826432 9211179 nb
85 ZB0218 824818 9208903 Bi
86 ZB0229 822014 9215518 u,sr,Bi,ca,B,na,s,cs,li
87 ZB0234 814764 9210464 Mn,Sr,Ca
88 ZB0238 813420 9212384 Bi
89 ZB0241 813944 9219963 as
90 ZB0242 814023 9220519 ag
91 ZB0248 807709 9218583 u,la
92 ZB0261 805725 9214010 sr
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estação
Coordenadas Anomalias
Long. Lat.

93 ZB0262 804498 9215756 Pb,Ti,Al,K,Tl,Cs,Rb,Li
94 ZB0264 803890 9216762 Pb,Zn,Ag,ni,Co,Fe,Au,Sr,Cd,Bi,V,Cr,Mg,Ba,Ti,Al,K,Sc,Tl,Ga,Cs,nb,Rb,Sn,Be,Li
95 ZB0265 806721 9217688 Pb,Mn,u,Th,La,Ce
96 ZB0269 799974 9220598 li
97 ZB0275 793544 9221683 Th
98 ZB0277 789126 9221947 as
99 ZB0278 785924 9219037 Hg
100 ZB0279 791639 9217740 Mn
101 ZB0285 790766 9213560 Mn,hg
102 ZB0289 790264 9209062 Mn
103 ZB0294 777617 9212528 u,sr
104 ZB0296 780209 9218137 u,sr
105 ZB0298 782697 9222265 sr
106 ZB0301 780553 9223747 la

Tabela 6.3 – Estações anômalas e respectivas anomalias. (Continuação)
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Figura 6.2 – Mapa de localização das anomalias.
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Figura 6.3 – Mapa de localização das anomalias significativas.
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Itaporanga, que compreende granitos, granodioritos, 
sienogranitos e monzogranitos de granulação 
grossa a porfirítica. Diques pegmatíticos também 
são encontrados na área, cortando os gnaisses 
encaixantes.  Os gráficos da Figura 6.5 mostram que 
na estação ZB 0264 (ver localização na Figura 6.1) as 
anomalias de Be, Li e nb são bastante expressivas 
em relação a seus respectivos limiares. A geologia 
da área não apresenta nenhuma condição específica 
que justifique essas concentrações mais elevadas.

P
Em rochas ígneas o P é encontrado na 

apatita, mineral comum em rochas carbonatíticas. 
As anomalias de P se concentram na porção sul da 
folha, ao norte de Cabaceiras, onde se encontram 
rochas pertencentes ao Complexo Sumé, o 
qual abriga paragnaisses, leuco-ortognaisses e 
rochas calcissilicáticas além de metapiroxenitos e 
metagabros. O gráfico da Figura6.6 mostra que as 
estações FC005, FC0072 e FC0077 (ver localização na 
Figura 6.1) são as que apresentam anomalias mais 
expressivas em relação ao limiar. 

Ni ± Cr ± Ti ± V ± Co
Os elementos ni, Cr, Ti, V e Co quando 

aparecem juntos em uma amostra de sedimento de 
corrente são indícios da presença de rochas máficas 
a ultramáficas na área de drenagem. As anomalias 
em questão se concentram principalmente na 
porção sul da área onde ocorrem rochas metagabros, 
anfibolitos, metanoritos, metadioritos e Formações 
Ferríferas do Complexo Floresta. Os gráficos da 
Figura mostram o comportamento de cada elemento 
anômalo em relação a seu limiar. Observa-se que a 
estação ZB0032 apresenta valores mais expressivos 
de ni e Cr em relação aos seus limiares, enquanto 
que na estação FC0033 esse destaque é observado 
para os elementos Ti e V. Convém ressaltar que as 
estações em questão correspondem a bacias de 
drenagem contíguas (ver Figura 6.1).

Bi ± Be ± Nb ± Li 
Os elementos Bi, Be, nb e Li são comuns em 

minerais de pegmatitos e granitos pegmatoides. 
As anomalias dessa associação estão distribuídas 
principalmente na porção nordeste da folha, em 
uma área onde ocorrem rochas da Suite Intrusiva 

Figura 6.4 – Comportamento das anomalias de Ni, Cr, Ti, V, Fe e Co em relação a seus respectivos limiares.
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Figura 6.5 – Comportamento das anomalias de Bi, Be, Li e Nb em relação a seus respectivos limiares.

Figura 6.6 – Comportamento das anomalias de P em relação ao limiar.

6.3.2 – Concentrado de bateia

A análise mineralométrica de concentrado 
de bateia registrou a presença de cromita em 
algumas amostras. A cromita aparece nas mesmas 

ou em estações próximas aquelas com anomalias de 
ni±cr±ti±V±Co. A presença de cromita corrobora as 
anomalias geoquímicas em sedimento de corrente e 
a presença de rochas máficas e ultramáficas, como já 
comentado anteriormente.
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minas em atividade são de argilas bentoníticas e 
secundariamente, mármore. Os materiais para 
calçamento, revestimento e argila vermelha possuem 
relativa distribuição na área, porém raramente 
chegam a desenvolver grandes empreendimentos.  

7.2 MATERIAIS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

7.2.1 - Areia

A areia constitui um importante agregado para 
a construção civil e pode ser utilizada nas indústrias 
de vidro, fundição, cerâmica, filtração, abrasivos, 
jateamento e para realização de fraturamento 
hidráulico. Para atender a demanda dessas indústrias, 
a areia deve ter especificações composicionais 
restritas, livres de impurezas e com teores de SiO2 
acima de 99%. 

As principais reservas de areia são depósitos 
aluvionares nos rios Soledade, Boa Vista e Taperoá. 
A extração de areia restringe-se a pequenos 
produtores, com a produção voltada para a indústria 
da construção civil. Os depósitos registrados estão 
localizados em Malhadinha e na Fazenda Santa Rosa, 
ambos no município de Boa Vista (PB). O sedimento 
é mal-selecionado, com granulometria areia grossa 
a grânulos e é composto por quartzo, feldspatos, 
mica, anfibólios, fragmentos de rocha e óxidos. Tais 
sedimentos não atendem as especificações exigidas 
para areias de uso industrial.   

7.2.2 - Argila

“O termo argila refere-se ao material que 
ocorre naturalmente e é composto primariamente por 
minerais de granulação fina. Geralmente apresenta 
comportamento plástico quando saturado em água 
e endurecem ao ser desidratado ou queimado. 
Embora contenha filossilicatos a argila pode conter 
outros minerais que lhe conferem a plasticidade” 
(Guggenheim, S., Martin, R.T., 1995). 

7.1 - INTRODUÇÃO

A Folha Boqueirão (SB-24-Z-D-III) localizada 
no centro-leste do Estado da Paraíba é destaque na 
produção de argilas bentoníticas, donde se explota 
cerca de 90% da produção nacional. 

O banco de dados de recursos minerais foi 
construído através do cadastro de ocorrências/
depósitos minerais encontrados durante os 
trabalhos de campo, e pelo recadastramento de 
dados compilados de diferentes projetos do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM). A compilação de dados 
forneceu 58 registros de depósitos e ocorrências 
minerais, os quais foram verificados em trabalhos de 
campo e recadastrados com o objetivo de checar e 
aferir tais informações. Os cadastros inéditos foram 
adicionados e atualizaram o panorama mineral da 
Folha. 

O trabalho resultou em 81 bens minerais 
cadastrados, dos quais 45 constituem cadastros 
inéditos. As informações básicas de cada ponto, 
os quais estão disponíveis na versão SIG (Sistema 
de Informação Geográfica) e através do Geobank, 
acessado pelo sítio eletrônico http://geobank.
sa.cprm.gov.br/. 

A classificação dos bens minerais em classes 
utilitárias permite visualizar a vocação mineira da 
Folha, conforme é apresentado na Figura 7.1A. 
Observa-se que as rochas e minerais industriais e 
os materiais de uso na construção civil perfazem 
aproximadamente 90% de todos os recursos 
cadastrados na área. Destacam-se as produções de 
bentonita, mármore e pedras para pavimentação, 
enquanto os metais ferrosos como ferro e tungstênio 
representam uma pequena parcela ainda não 
explorada.    

A Figura 7.1B retrata que as atividades 
mineiras hoje em desenvolvimento, correspondem 
à extração de materiais de uso na construção 
civil e rochas e minerais industriais.  As principais 

7 ― RECURSOS MINERAIS

Figura 7.1 – Distribuição dos recursos minerais de acordo com as classes utilitárias para Folha Boqueirão. A) Total de 
recursos minerais cadastrados, incluindo ocorrências e minas e/ou garimpos desativados; B) Representação em classes 

utilitárias das minas e/ou garimpos em atividade.

a B
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Este tipo de argila é mencionada como argila “gorda” 
(Cabral Junior et al., 2005) e tem como característica 
a alta plasticidade e retração como também, baixas 
velocidade de secagem e temperatura de queima. 

A escassez de recursos financeiros para 
o investimento em tecnologias faz com que a 
produção destas indústrias seja feita de forma 
empírica, sem controle de suas reservas, muitas 
vezes heterogêneas, o que dificulta a padronização 
e a diversificação da produção. Ensaios tecnológicos 
para a caracterização física, química e composicional 
das argilas são medidas simples que permitiriam 
determinar a correta aplicação da matéria-prima, 
reduzir os custos da produção e ao mesmo tempo, 
diversificar a produção, como por exemplo, para 
confecção de telhas, tubos, lajotas, fabricação de 
vasos ornamentais, cimento e agregados leves. 

7.2.3 - Brita

O potencial para a produção de brita na Folha 
Boqueirão é elevado visto que, grande parte da área 
se localiza sobre terrenos graníticos e gnáissicos. O 
fato do mercado se concentrar a leste, próximo à 
cidade de Campina Grande (PB) e no eixo das BR- 104 
e BR-230 refletem que poucas empresas explorem esse 
agregado dentro dos limites da Folha, reduzindo custos 
ao aproximarem do centro consumidor supracitado.

A extração de brita é feita pela empresa 
BRITEx, localizada na BR-230 entre Campina Grande e 
Pocinhos. A rocha explorada é um biotita sienogranito 
porfirítico do Granitoide Esperança, cujas reservas são 
amplas e de fácil acesso (Figura 7.3). 

A abertura de novas minas é um empreendimento 
arriscado, e faz-se necessário um estudo de mercado 
bem elaborado para avaliar a viabilidade de exploração 
do agregado próximo a outros centros urbanos como 
Cabaceiras, Gurjão, Soledade e Boa Vista.   

7.2.4 – Pedras para pavimentação (pedras de 
talhe, meio fio e calçada)

A produção de pedras para pavimentação 
concentra-se no setor norte e centro-leste da Folha 

As extrações de argila na Folha Boqueirão 
ocorrem próximas às áreas urbanas e associadas à 
indústria de cerâmica vermelha. Os empreendimentos 
são todos de pequeno porte e a produção é artesanal, 
quase restrita a fabricação de tijolos maciços. 
normalmente a atividade exploratória é intermitente 
e restrita aos meses de estiagem. 

Os depósitos são formados por sedimentos 
neógenos com composição e natureza diversificada. Os 
principais locais de ocorrência são várzeas e terraços 
aluviais e a composição da argila varia de acordo 
com as rochas do substrato. Outro tipo de depósito 
refere-se a sedimentos de fundo de açudes e represas, 
os quais não foram cadastrados nesse trabalho. Tais 
sedimentos são extraídos durante a seca e constituem 
importantes fontes de material para as olarias. 

As características de campo permitem separar 
os depósitos em dois tipos principais; os areno-
argilosos e os argilosos. Os primeiros são conhecidos 
pelos ceramistas locais como “cabeça de gato” e são 
encontradas normalmente em colúvios ou terraços 
aluviais, próximas a corpos graníticos. As argilas 
“cabeça de gato” são amarelo-alaranjadas (Figura 
7.2A) e compostas por sedimentos imaturos, mal 
selecionados e com baixo grau de arredondamento. 
A granulometria varia entre argila, silte e areia fina 
e possui proporções elevadas de areia e grânulos 
(até 20%). A composição mineralógica dos grânulos 
e da areia é rica em quartzo, níveis de fragmentos 
de caulim, fragmentos de rochas e minerais pesados. 
Segundo a classificação adotada por Cabral Júnior 
et al., (2005) essa argila é denominada por argila 
“magra” e possui como características: tempo de 
secagem, plasticidade e resistência mecânica baixas 
e elevada temperatura de queima e sinterização. 

Outro tipo de argila encontrado na folha 
corresponde a uma argila vermelho-escura (Figura 
7.2B) que ocorre tanto em terraços-aluviais, 
como em Gurjão, quanto em meia-encosta como, 
por exemplo, em Boqueirão (MM-62), e estão 
estritamente relacionadas à presença de rochas 
máfica/ultramáficas. A argila é rica em argilo-
minerais e possui baixa porcentagem de silte e areia. 

Figura 7.2 – Aspectos da extração de argilas na folha Boqueirão. Ressalta-se a diferença entre os dois tipos de argila: 
A) Argilas tipo “cabeça de gato”, que possuem coloração amarelo-avermelhada e elevada porcentagem de areia; B) 

Retrata uma argila com coloração vermelho-escura, rica em argilo-minerais. 

a B
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Boqueirão. A explotação e o beneficiamento desses 
bens são feitos em pequenos empreendimentos, que 
são responsáveis por uma parcela significativa de 
empregos do setor mineiro na região. Também é comum 
à existência de marteleiros que realizam pequenas lavras 
para atender demandas locais (ex.: MM-33). 

Os principais produtos confeccionados são 
pedras para calçada (“pedras de talhe”), pedras de 
meio-fio e paralelepípedos (pedras de calçamento). 
Os blocos são retirados com talhadeiras e marretas 
e moldados manualmente para obter as dimensões 
desejadas. As lavras artesanais são efetuadas a céu 
aberto em lajedos e áreas com pouca cobertura de 
solo (Figura 7.4). 

As matérias-prima são predominantemente 
gnaisses miloníticos com granulação fina a média. A 
foliação milonítica é utilizada pelo marteleiro para 
guiar o plano de corte da lavra e auxilia na extração 
e modelagem dos blocos. Evitam-se rochas com 
presença de diques e veios, fatores que podem 
inviabilizar a lavra.  

Os dois polos de produção de pedras para 
pavimentação na Folha Boqueirão são os sítios 

Figura 7.3 – Pedreira de brita em biotita granito porfirítico 
do Granitoide Esperança, BRITEX (Pocinhos/PB). 

Coloete e Malhada Vermelha, ambos a menos de 
40 km de Campina Grande/PB. A proximidade com 
esse grande centro urbano e com a BR-230 facilita o 
escoamento da produção. 

O Sítio Coloete (MM-30) localiza-se em 
Catolé, distrito localizado a oeste de Campina 
Grande. A lavra desenvolvida nesse local é a maior 
da região (Figura 7.4A) e agrega o maior número de 
funcionários. Exploram-se os biotita ortognaisses 
miloníticos Coloete. As rochas possuem coloração 
cinza e granulação fina (Figura 7.5A). A foliação 
milonítica é vertical e a lavra desenvolve na direção 
E-w, concordante a direção da zona de cisalhamento 
que afeta estas rochas.

O Sítio Malhada Vermelha está situado a leste 
de Soledade e possui fácil acesso a BR-230. nessa 
localidade existem várias trincheiras para extração dos 
blocos (ex.: MM-06 e GL-562). A matéria-prima nessa 
localidade compreende biotita-anfibólio ortognaisses 
monzograníticos nP3γ2eg do granitoide Esperança, 
que se caracterizam pela cor cinza e granulação média 
(Figura 7.5B). É comum a ocorrência de aglomerados 
máficos elipsoidais com dimensões decimétricas, os 
quais se restringem ao plano de foliação milonítica.     

7.2.5 – Rocha ornamental

As rochas ornamentais possuem apenas seis 
registros na Folha Boqueirão, representados por 
três lavras em rochas do granitoide Esperança; uma 
lavra desativada próxima a São João do Cariri, uma 
ocorrência de granulito félsico/granada charnockito 
em Cabaceiras e uma ocorrência de ortognaisses 
próximos a Caturité. Os cadastros indicados 
correspondem a materiais comuns, explotados para 
o mercado interno e sem grande valor agregado. 
Vale salientar que a porção sul da área, entre os 
municípios de Cabaceiras e Boqueirão, possui 
potencial para ocorrência de materiais de cor escura. 
Porém durante o mapeamento regional não foram 
identificados afloramentos com extensões que 
permitissem justificar investimentos. 

Figura 7.4 – Aspectos da produção de pedras para pavimentação: A) Lavra a céu aberto de pedras de calçamento e 
revestimento. Note que a lavra está condicionada a direção da zona de cisalhamento, neste caso E-W; B) Estoque de 

pedras de meio-fio e paralelepípedos.
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Figura 7.5 – Textura da matéria-prima utilizada para confecção das pedras de pavimentação: A) Biotita ortognaisse 
milonítico Coloete presentes no Sítio Coloete em Catolé. B) Biotita-anfibólio ortognaisse milonítico do Granitoide 

Esperança no Sítio Malhada Vermelha, em Soledade (PB).

dispersos. no local exibe textura porfirítica com matriz 
de granulação média e é composto por plagioclásio, 
quartzo, feldspato potássico e biotita além de epidoto, 
titanita e apatita como minerais acessórios. 

A lavra desativada do Sítio Farias, município de 
São João do Cariri-PB, se desenvolveu em matacões de 
álcali-feldspato granito de coloração avermelhada (Figura 
7.6B). A rocha possui textura porfirítica e matriz com 
granulação grossa, por vezes com aspecto pegmatoide. 
Os megacristais de microclina correspondem a 40% 
da composição modal, enquanto a matriz é composta 
essencialmente por microclina (25%), quartzo (28%), 
plagioclásio (5%) e por minerais acessórios (hornblenda, 
biotita, alanita, opacos, zircão) e de alteração (clorita, 
epidotos, sericita e argilo-minerais). A rocha apresenta 
minerais parcialmente saussuritizados e argilitizados, 
além de microfraturamento, o que eleva de sobremaneira 
sua permeabilidade.

Os registros do Granitoide Esperança estão 
localizados nos corpos Pocinhos e Serrote da Cobra. A 
lavra do Pluton Pocinhos foi realizada tanto no maciço 
quanto em matacões e está atualmente desativada. O 
material é um sienogranito mosqueado de cor branca 
com tonalidades cinza clara (Figura 7.6A). Apresenta 
textura inequigranular com granulação grossa e é 
composto essencialmente por feldspato potássico (55-
60%), quartzo (18-20%), plagioclásio (13-15%), biotita 
(7%), hornblenda (1,5%) e acessórios (Sampaio, 2005). 

no Sítio Corta Dedos, município de Soledade-
PB, matacões do corpo Serrote da Cobra são lavrados 
para confecção de chapas destinadas para o mercado 
interno. O material é do tipo comum, porém a 
proximidade da BR-230 e de Campina Grande (PB) 
reduz o custo de transporte do produto e viabiliza sua 
exploração. A rocha corresponde a biotita tonalitos 
de cor cinza, normalmente com enclaves máficos 

Figura 7.6 – Rochas ornamentais que foram explotadas na Folha Boqueirão: A) Sienogranito de Pocinhos, placa de 7 x 7 
cm; B) Alcalifeldspato Granito Sítio Farias, placa de 14 x 14 cm. 
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Figura 7.7 – Ocorrências de rocha ornamental na Folha Boqueirão: A) Anfibólio-álcalifeldspato ortognaisse 
sienogranítico Carnoió na serra de Caturité/PB, placa de 7x7cm; B) Amostras de granulito félsico/granada-charnockito 

de Cabaceiras, placa de 7x7cm. 

O ortognaisse Caturité aflora sob a forma 
de blocos e maciço nas proximidades da cidade 
de Caturité. no local denominado “Pedra da 
Figura” realizou-se o teste de lavra em alguns 
matacões, hoje abandonados no local (GL-430). A 
rocha corresponde a um anfibólio-álcalifeldspato 
ortognaisse sienogranítico com coloração rosa clara 
e rajados negros (Figura 7.7A). 

Os granitoides granulíticos de Cabaceiras 
localizam-se na entrada da cidade homônima. O corpo 
possui direção E-w e apresenta aproximadamente 
1,5 km de comprimento por 400 m de largura. A 
rocha está foliada e possui zonas de cisalhamento 
discretas com direção nnE e movimentação sinistral. 
Possui coloração esverdeada com pigmentos escuros 
(Figura 7.7B) e é composta por hisperstênio, granada, 
biotita, plagioclásio, K-feldspato, quartzo. Estes 
possuem potencial para rochas de coloração verde 
para exportação.

7.3 - ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

7.3.1 - Amianto

O amianto ou asbesto são nomes utilizados 
para designar uma variedade de minerais fibrosos, 
cujas principais características são a resistência ao 
atrito, isolação térmica e baixa alterabilidade. Apesar 
desta diversidade, apenas o mineral crisotila constitui 
minério. O Brasil foi o terceiro produtor mundial de 
crisotila com 254 mt em 2007, ano que registrou 
um acréscimo de vendas para o mercado nacional e 
internacional (Filho & Queiroga, 2008). As principais 
consumidoras de amianto foram às indústrias de 
fibrocimento, materiais de fricção, indústria de cloro-
soda, tecidos especiais, papelão e celulose. 

na Folha Boqueirão o amianto ocorre no 
município de Gurjão (PB), centro oeste da área. As 
atividades exploratórias ocorreram em diversos 
garimpos, sem uma coordenação que garantisse 
um planejamento mínimo ou infra-estrutura. A 
explotação do minério era transportada para grandes 
centros, principalmente Recife (PE).

As ocorrências de amianto ocorrem no 
contexto do Complexo São Caetano, inseridas no 
conjunto de rochas metaultramáficas da Suíte 
Serrote das Pedras Pretas em Gurjão - PB (Figura 7.8). 
A associação ultramáfica compreende esteatitos, 
tremolititos, antofilita-clorita xistos, serpentinitos 
e níveis de granada-quartzo-magnetita xistos. Essas 
litologias estão em contato com biotita gnaisses, 
anfibólio-biotita gnaisses migmatíticos e biotita-
muscovita gnaisses. 

O minério de amianto ocorre em veios 
centimétricos a decimétricos, com geometria 
anastomosada e direções variadas (Figura 7.9). As 
fibras de crescimento são contínuas ou seccionadas 
e estão perpendiculares ou levemente inclinadas em 
relação à parede da fratura (cross fiber). A análise 
petrográfica indicou a presença de antofilita fibrosa, 
o que pode inviabilizar sua exploração.

A rocha encaixante foi submetida à substituição 
por sílica microcristalina, que ocorre através de processos 
de infiltração por meio de fraturas (Figuras 7.9A, B e 
7.10B) e por difusão intracristalina (Figuras 7.10A, C, D). 

O resultado culmina com a formação de uma 
carapaça de sílica pura formada por vênulas de 
calcedônia (fibroradiais), não raro em formas de 
drusas, e por uma matriz essencialmente composta 
por quartzo microcristalino, minerais opacos e material 
amorfo de cor laranja-avermelhado, provavelmente 
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Figura 7.9 – Características das mineralizações de amianto de Gurjão: A) Veio de amianto antofilítico (am) em rocha 
metaultramáfica alterada. As fibras são curvilíneas a retilíneas e possuem orientação inclinada ou perpendicular em 
relação às paredes dos veios; B) Detalhe da rocha encaixante, na qual ocorrem vênulas verdes compostas por sílica 

microcristalina (si), evidência do processo de silicificação dessas rochas. 

o que poderia conferir potencial econômico à 
ocorrência. 

7.3.2 - Bentonita

Emprega-se o nome bentonita para definir argilas 
ricas no argilo-mineral montmorilonita, do grupo das 
esmectitas. Estas argilas são o principal bem mineral em 
produção na Folha Boqueirão.  A bentonita foi utilizada 
inicialmente pela população local como pigmento para 
tinta (Barbosa, 1999), e a partir do fim da década de 

um hidróxido de ferro. O desenvolvimento desse nível 
confere ao solo uma elevada resistência à erosão, o 
que facilita sua identificação por fotografias aéreas, 
satélite ou radar (Figura 7.8).

A silicificação pode estar relacionada tanto 
a eventos hidrotermais quanto a processos de 
laterização que atuaram nas rochas ultramáficas. 
Independente da origem, estudos de detalhe devem 
verificar se a silicificação atuou na (re) concentração 
de elementos como o ni e Cr das rochas ultramáficas, 

Figura 7.8 – Localização das ocorrência de amianto (MM-48 e 47), talco (MM-51), talco-clorita-antofilita xisto (MM-51) e 
lentes ferríferas (GL-306). As setas indicam locais onde níveis silicificados geram topografia positiva. Mosaico Landsat TM7.
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Figura 7.10 – Fotomicrografias das rochas encaixantes dos minérios de asbesto próximos ao município de Gurjão (PB): 
A) Talco-actinolita xisto com presença de minerais opacos (op). Notar a substituição de antofilita (ant) por talco (tc) 
em decorrência de processos metassomáticos; B) Cristal de antofilita (ant) e pequenos agregados de clorita (cl) com 

substituição por quartzo microcristalino (si) da matriz; C) Pseudomorfismo de sílica (si) coloidal e material amorfo (hdx) 
com formas subédricos; D) Minerais opacos (op) e cloritas (cl) envoltos em matriz de sílica microcristalina (si). 

60, após trabalhos da SuDEnE e do DnPM, as argilas 
começaram a ser lavradas e beneficiadas. A produção de 
bentonita na área em 2007 foi estimada em 291.737 t, 
o que corresponde a 88,3 % da produção de bentonita 
bruta no Brasil (Rezende, 2008). Segundo esse autor os 
principais consumidores de bentonita são as indústrias 
de graxas e lubrificantes, fertilizantes, óleos comestíveis, 
fundição, pelotização de minério de ferro, ração animal 
e extração de petróleo e gás. As jazidas de Boa Vista (PB) 
distribuem-se por várias minas localizadas a sudeste 
da cidade homônima. Sob o ponto de vista geológico 
inserem-se no contexto da Bacia Boa Vista. 

A Bacia Boa Vista compreende uma feição 
geotectônica localizada a norte da Zona de 
Cisalhamento São José dos Cordeiros (ZCSJC) e 
possui idade máxima entre 29,5 Ma e 30,5 Ma 
(Ebert e Robrigues, 1973; Brito neves, 1982; Souza 
et al., 2007). Segundo Barbosa (1999) a bacia tem 
arquitetura de meio-graben, cujo depocentro está 
localizado próximo às encostas da Serra do Monte. 

Os depósitos de bentonita possuem em média 5 
metros de espessura (Figura 7.11), mas podem chegar 

a alcançar até 35 metros. Barbosa (1999) diferencia 
duas classes de depósitos em função do substrato do 
pacote bentonítico: depósitos de substrato do tipo 
gnáissico-migmatítico e depósitos de substrato do 
tipo basáltico. O segundo tipo ocorre em áreas mais 
restritas da bacia (Gopinath et al. 1981; Barbosa, 
1999; Dias, 2004) próximos às minas Juá e Lages. 

Os furos de sonda que atingem a unidade do 
basalto inferior utilizados para definir a seção-tipo 
(Barbosa, 1999), estão situados na área de Canudos.  
Desta maneira deve-se atentar para possibilidade 
da existência de outros níveis bentoníticos abaixo 
dessa camada. Tal fato é apoiado pelos novos dados 
aerogeofísicos (ver capítulo 8 - Geofísica) e pela 
ciclicidade do vulcanismo paleógeno, registrado na 
bacia em pelo menos dois pulsos distintos (20.5 e 
30.5 Ma), onde cita-se idades que variam entre 13 a 
42 Ma em Macau, Lages e Cerro Corá no Rio Grande 
do norte (Souza et al., 2005). Investimentos em 
pesquisa mineral seriam fundamentais para analisar 
esta possibilidade, o que poderia incrementar as 
reservas de bentonita na área. 
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Figura 7.11 – Exploração de bentonita na Mina Juá, 
Boa Vista-PB. Exposição do pacote bentonítico com 
várias tonalidades, arenito superior (silicificado na 

base) e derrame basáltico superior, representado por 
grumossolos e fragmentos da rocha alterada. 

Macroscopicamente o minério apresenta 
estratificação plano-paralela e diversidade em cores 
e tonalidades (branca, amarela, rosada, cinza, verde, 
marrom chocolate e creme). Os tipos mais comuns 
hoje explotados, foram designadas pelos mineradores 
como bofe, chocolate e verde-lodo, por vezes com 
variações como o choco-bofe. As argilas apresentam 
baixo volume de matéria-orgânica e homogeneidade 
granulométrica ao longo dos depósitos. 

A composição mineralógica obtida através 
de difratometria de raios-x (Barbosa, 1999; 
amorim et al., 2006) indicou a presença dos argilo-
minerais do grupo da esmectita (montmorilonita) 
e impurezas como quartzo, ilita e caulim, dispostos 
em concentrações e arranjos estratificados diversos. 
Quimicamente a bentonita de Boa Vista pode ser 
classificada como policatiônica, com expressiva 
presença de Mg, Ca e na (Luz e Oliveira, 2005) em sua 
estrutura. Isto diminui a capacidade de inchamento 
da argila e é desfavorável sob o ponto de vista 
econômico. neste caso a compensação é feita pela 
ativação da argila com carbonato de sódio (barrilha). 

Gopinath et al. (2003) realizaram o estudo 
químico comparativo entre as diferentes tonalidades 
de argila. Segundo os autores argilas com tons 
diferentes apresentam propriedades químicas e 
mineralógicas diferentes. As variedades verdes e 
chocolate possuem os teores mais elevados de 
esmectita e mais baixos de impurezas como ilita, 
caulinita e silício. Ensaios tecnológicos feitos em argilas 
da variedade verde-lodo, chocolate e bofe aditivadas 
com na2co3 (Amorim et al., 2006) constataram que 
estas argilas apresentam comportamentos reológicos 
distintos. Tal fato confirma o uso da cor como guia 
inicial para caracterização tecnológica dessas argilas 
e reflete diretamente em sua aplicabilidade na 
indústria. 

A sílica é um dos principais subprodutos na 
gênese da bentonita, decorrente da desestabilização 
de cinzas e tufos vulcânicos (Blatt et al., 1972; 
Gopinath, 1981). Segundo Blatt et al. (1972) a 
cada grama de montmorilonita gerado a partir do 

material vulcânico um sexto de grama de sílica é 
formado. Os depósitos da Bacia Boa Vista registram 
o processo de silicificação, o qual está presente em 
concreções silicosas na bentonita, troncos fósseis, 
níveis de arenito silicificados (Figura 7.11) e fraturas 
preenchidas. Apesar de ser um contaminante quando 
encontrado junto à bentoníta, sugere-se utilizar 
os arenitos silicificados como subproduto da lavra, 
procedimento ainda não estudado pelas empresas da 
área. Montanheiro et al. (2002) indicam a utilização 
de arenitos opalinos como pozolanas naturais, que 
substituem o clínquer Portland e reduzem em até 
20% os gastos para fabricação de cimento Portland 
composto, além de reduzir a emissão de CO2. Para 
testar a viabilidade da utilização do material como 
pozolano natural deve-se efetuar ensaios para 
determinar os produtos de reação do arenito moído 
com Ca(Oh) e a resistência à compressão da mistura 
de arenito e cimento, conforme descrito pela norma 
brasileira (ABnT, 1992a, b).  

7.3.3 - Feldspato

O feldspato tem ampla aplicação nas indústrias 
de vidro e de cerâmica (louças sanitárias, revestimento 
de piso e parede, etc.). Alternativamente o mineral é 
utilizado para fabricação de tinta, plástico e borracha, 
além de servir como carga funcional e extensor (Luz 
& Coelho, 2005). 

A presença de feldspato na Folha Boqueirão é 
relacionada a ocorrências de diques pegmatíticos e de 
anortosito, nos quais não há registros de exploração. Os 
diques pegmatíticos (Є12p) ocorrem em toda a extensão 
da folha, porém é na porção setentrional, no Domínio 
São José do Campestre e entre a zona de cisalhamento 
Patos e Campina Grande, que eles formam corpos com 
frequências e espessuras mais significativas. um corpo 
de metanortosito está localizado na parte sul da folha, 
próximo à cidade de Boqueirão, o qual possui potencial 
para extração de feldspatos cálcicos para fundentes 
alternativos para indústria de cerâmica e substituição 
de mármores em aplicações que necessitem de maior 
dureza e resistência. 

Os pegmatitos ocorrem sob a forma de 
diques verticalizados com espessuras decimétricas 
a métricas. São compostos principalmente por 
feldspatos (albita, microclina, ortoclásio) e quartzo 
(Figura 7.12) e em quantidades menores muscovita, 
biotita e afrisita. Os pegmatitos heterogêneos são 
mais raros e diferenciam-se pela presença do núcleo 
de quartzo. nestes corpos há registros de exploração 
de berilo e potencial para exploração de cristais de 
quartzo para fins industriais. 

O metanortosito corresponde à porção 
leucocrática do Complexo Gabro-Anortosítico Boqueirão. 
Esta rocha ocorre sob a forma de uma intrusão tabular, 
localizada nas margens do açude da cidade. A rocha é 
composta por plagioclásio (>90%), anfibólio e quartzo. 
São necessários trabalhos de detalhe para verificar a 
extensão e a viabilidade de exploração do corpo.
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micas (flogopita ou muscovita) e por vezes quartzo e 
feldspato. Eventualmente observa-se a presença de 
pequenos veios de quartzo e feldspato. 

A explotação destes mármores é realizada 
em garimpos com funcionamento intermitente. As 
trincheiras são paralelas à direção das camadas e 
possuem comprimentos decamétricos, com espessuras 
médias de 5 metros e profundidades máximas de 3 
metros (Figura 7.13). As peças retiradas possuem em 
média 25 cm3 em blocos irregulares da rocha sã e são 
aplicadas como britas e produção de cal. 

7.3.4 - Mármore

A exploração de mármore constitui uma 
das principais atividades de mineração na Folha 
Boqueirão, embora hoje maior parte dos garimpos 
e minas esteja desativada. Atualmente a retirada do 
minério concentra-se em três minas localizadas na 
porção central da folha, entre os municípios de Boa 
Vista e Campina Grande. 

As ocorrências e/ou depósitos foram divididos 
em três grupos distintos, levando em consideração 
a unidade estratigráfica à qual estão inseridos. 
Essa divisão justifica-se pela similaridade das 
características litológicas e estruturais do minério 
e suas encaixantes. Estes grupos estão descritos 
separadamente a seguir.  

7.3.4.1 - Mármores do Grupo Seridó

As ocorrências de mármores do Grupo 
Seridó localizam-se a norte do Lineamento Patos, 
na porção setentrional da área. Os mármores 
ocorrem sob a forma de lentes e estão encaixados 
em biotita gnaisses, biotita xistos e xistos máficos, 
migmatizados ou não. A relação estratigráfica entre 
o mármore e suas encaixantes é indefinida devido à 
intensa deformação impressa nessas rochas. 

Os mármores possuem um bandamento 
metamórfico bem desenvolvido e suas camadas 
apresentam direções E-w e EnE-wnw, com 
mergulhos em torno de 60°, nitidamente influenciado 
pelo Sistema de Cisalhamento Patos (Figura 7.13). 
A deformação rúptil também é registrada nessas 
rochas, à qual pode apresentar precipitação de pirita 
e minerais opacos (MM-12) associados.   

De maneira geral os mármores possuem 
coloração branca a cinza clara e são compostos 
por carbonatos e em menores quantidades fases 
silicáticas e opacos (máximo de 4 %). Os silicatos 
possuem granulação submilimétrica até tamanhos 
máximos de 2 mm. Compõem-se principalmente de 

Figura 7.12 – Pegmatito exibe cristais decimétricos de 
feldspato com textura mimerquítica. Ocorrência do Sítio 

Corta Dedos, Soledade-PB.  

Figura 7.13 – Aspecto típico das cavas de exploração 
de mármore. A disposição espacial do bandamento 

metamórfico em mármores do Grupo Seridó está 
representado no mergulho de alto ângulo destas rochas. 

7.3.4.2 - Mármores do Complexo São Caetano 
(NP1scamm)

O Complexo São Caetano detém a maior 
quantidade de registros de mármores na área, 
dentre os quais estão as principais minas. Os 
mármores distribuem-se por toda região central da 
folha e ocorrem sob a forma de lentes com até 8 
km de extensão. A assembleia litológica encaixante 
compreendem rochas calcissilicáticas (ex.: tremolita-
actinolita gnaisse), biotita gnaisses/xistos, granada 
paragnaisses, anfibolitos e metagabros (Figura 7.14). 
Diques e sheets de ortognaisses e pegmatitos são 
observados e normalmente possui direção paralela 
a subparalela em relação à estrutura dos mármores.  

O bandamento metamórfico é bem 
desenvolvido e apresenta trend ESE-wnw a E-w, 
com mergulho moderado a alto, paralelo à foliação 
milonítica observada em veios pegmatíticos e 
ortognaisses (Figura 7.14A). Lineações de estiramento 
mineral com baixo rake estão associadas a esta 
foliação. O bandamento metamórfico, não raramente, 
apresenta dobras fechadas a apertadas, cujos eixos são 
sistematicamente paralelos a lineação de estiramento. 

O mármore possui coloração branca a cinza 
clara (Figura 7.15A) e é composto por carbonatos 
(>95%), flogopita e muscovita, estes dois últimos 
ocorrendo em finas palhetas, com porcentagem 
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Figura 7.14 – Rochas encaixantes das ocorrências/depósitos de mármore no Complexo São Caetano: A) Biotita gnaisse 
porfiroclástico, protomilonítico intercalado a mármores, Mina Riacho Fundo II em Boa Vista/PB; B) Nível calcissilicático 

intercalado ao mármore, Mina Fazenda Santa Rosa II, Boa Vista/PB.

Figura 7.15 – Ocorrências de mármores do Complexo São Caetano: A) Aspecto textural do mármore, Mina Riacho 
Fundo II, Boa Vista/PB; B) Foliação verticalizada (E-W) e intercalação de biotita gnaisse em mármore, Mina Fazenda 

Santa Rosa, Boa Vista/PB.  

modal menor que 5%. Dendritos arborescentes, 
concreções manganesíferas e crostas silicificadas são 
encontradas em vários afloramentos e se associam 
aos planos de fratura e falha rúptil. O metassomatismo 
é observado tanto nas rochas encaixantes quanto no 
mármore e compreende processos de sericitização, 
saussurituzação (Figura 7.14B e 7.16), uralizatização 
e argilização. Tais eventos podem estar associados à 
intensa atividade magmática na área, registrada pela 
presença de granitos, pegmatitos e aplitos. 

Os depósitos de mármores do Complexo 
São Caetano têm sido amplamente explorados. As 
principais minas em operação estão concentradas 
nos arredores do município de Boa Vista-PB. Ao 
contrário dos depósitos do Grupo Seridó a explotação 
do minério nessa região acarretou lavras de grandes 
dimensões, como por exemplo, as minas Fazenda 
Riacho Fundo e Santa Rosa. nessas áreas a lavra 

desenvolveu-se em cavas com aproximadamente 
200m de comprimento e 25m de profundidade 
(Figura 7.15B). Pequenos garimpos também ocorrem 
nessa área, onde, durante o mapeamento não se 
encontravam em atividade.

Grande parte deste mármores extraídos estão 
sendo remetidos para a indústria de tintas. 

7.3.4.3 Mármores do Complexo Floresta (PP2flmm)

Os mármores associados ao Complexo Floresta 
apresentam as maiores percentagens de impurezas 
e assim menor aplicabilidade econômica (vide 
item 7.3.4). não há registros de minas ou garimpos 
em atividade associados a este grupo e, segundo 
moradores, os antigos garimpos restringiam-se a 
produção de cal para construção civil. Menciona-
se, contudo, a extração e utilização destes para 

a

a

B

B
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acessórios são flogopita, wollastonita, olivina, 
diopsídio, tremolita, escapolita, serpentina e em 
porcentagens menores têm-se apatita, quartzo, 
granada e feldspatos. A presença desses minerais 
pode variar em um mesmo afloramento.   

7.3.5 Composição Química e Aplicabilidade dos 
Mármores

nessa folha, foram analisadas quimicamente 
19 amostras de mármore. Dentre estas, 14 
amostras foram analisadas por fluorescência de 
raios-x no laboratório LAMIn-CPRM, das quais se 
obteve a porcentagem de óxidos, perda ao fogo e 
5 amostras por ICP-MS e ICP-AES no laboratório da 
ACME-Canadá, para análise de elementos maiores 
e traços. As amostras foram divididas segundo os 
critérios geológicos descritos anteriormente, sendo 
que 3 amostras pertencem a mármores do Grupo 
Seridó, 12 são do Complexo São Caetano e 11 do 
Complexo Floresta. Os pontos de amostragem 
foram distribuídos com finalidade de aumentar a 

comporem o piso das estradas de rodagem não 
pavimentadas, sobretudo na região de Cabaceiras.

 Os mármores ocorrem em pequenas lentes 
que registram resquícios de metassedimentos em 
meio aos ortognaisses do Complexo Floresta. Os 
afloramentos são escassos e não foi observada a 
relação dessas rochas com suas encaixantes. As 
litologias com ocorrência espacial associada aos 
mármores são piroxenitos (diopsiditos), anfibolitos e 
biotita gnaisse migmatíticos. Intrusões pegmatíticas 
compostas por feldspato e quartzo também são 
comuns (Figura 7.17A e B). 

Os mármores exibem bandamento 
metamórfico bem desenvolvido e, assim como os 
ortognaisses encaixantes, registram uma complexa 
história metamórfica e deformacional (Carmona 
2006; Marinho et al. 2008). As características 
petrográficas dos mármores são peculiares, dado a 
coloração mosqueada e aspecto brechado definido 
pela presença de carbonatos e por fragmentos e 
cristais de silicatos (~ 15-20%). Os principais minerais 

Figura 7.16 – Níveis calcissilicáticos com aspectos de brecha associados a veios de calcita recristalizada em mármores 
com intercalações de epidoto-clorita-biotita xisto (Fazenda Poço Verde, Boa Vista/PB).

Figura 7.17 – Aspectos do mármore associado ao Complexo Floresta: A) Fragmentos de rocha félsica em massa 
carbonática repleta de porfiroclastos de olivina e diopsídio; B) Mármore com fragmentos de pegmatito boudinado.   

a B
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As especificações químicas e físicas são itens 
importantes para avaliar o potencial de aplicação 
dos mármores nos diversos segmentos da indústria. 
Segundo Correia et al. (2005) não existe uma 
padronização internacional para especificações do 
uso de rochas carbonáticas (calcários e mármores). 
Estas são feitas pelo próprio mercado consumidor em 
função do uso a ser destinado. Esse autor apresenta 
exemplos de especificações químicas para utilização 
de rochas carbonáticas em diferentes ramos da 
indústria. 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. 

Este trabalho buscou avaliar a aplicabilidade 
das amostras coletadas através de suas características 
químicas, sem efetuar ensaios físicos. Para tanto as 
amostras foram inicialmente separadas segundo 
a classificação de Pettijonh (1957) para rochas 
carbonáticas sedimentares, conforme detalhado 
na Tabela 7.2. Posteriormente cada amostra foi 
observada individualmente através dos critérios 
indicados por Correia et al. (2005), que permitiram 
avaliar as principais aptidões de uso para o minério. 

O resultado relaciona a classificação da 
amostra segundo Pettijonh op cit. e as principais 
aplicações compatíveis com suas características 

representatividade espacial das análises químicas. Os 
resultados das análises químicas (elementos maiores 
e perda ao fogo) estão apresentados na Tabela 7.1. 

A Figura 7.18 apresenta a distribuição dos 
teores de cao, Mgo, sio2 e al2o3 dentro de cada 
unidade geológica. O gráfico indica a dispersão de 
teores dos óxidos, também observada através dos 
índices CaO/MgO e (CaO + MgO)/( SiO2 + Al2o3 + Fe2o3 
+ álcalis) com médias 29,5 e 15,5 e desvios padrões 
29,2 e 17,9, respectivamente. As heterogeneidades 
das lentes analisadas também são observadas dentro 
do mesmo grupo, o que é um fator desfavorável à 
exploração desses depósitos. 

O Grupo Seridó possui mármores com 
valores de sílica e alumina baixos e relativamente 
homogêneos, enquanto os do Complexo São 
Caetano apresentam os valores mais dispersos. Esta 
discrepância pode estar relacionada a dois processos; 
a contribuição terrígena durante a sedimentação e 
o metassomatismo relacionado tanto à atividade 
magmática brasiliana quanto a percolação de fluídos 
associados à tectônica frágil do paleógeno (Bacia Boa 
Vista). Sugere-se que o metassomatismo seja mais 
coerente com a presença de dados tão heterogêneos. 
Os mármores do Complexo Floresta apresentam 
valores de alumina e sílica homogêneos e elevados, 
em consonância com as descrições petrográficas.

Tabela 7.1 – Análises químicas (óxidos e perda ao fogo - PF) de mármores da Folha Boqueirão. As amostras marcadas 
com asterisco (*) foram analisadas no laboratório ACME por ICP-MS e ICP-AES. As amostras estão dispostas na 

seqüência: 3 amostras Grupo Seridó; 8 amostras Complexo São Caetano e 8 amostras do Complexo Floresta. 

uniDaDe CÓDIGO %CaO %MgO %SiO2 %Al2o3 %Fe2o3 %na2o %K2o %P2o5 %PF

Grupo
seridó

MM09 31,8 19,9 1,4 0,67 0,12 0,11 <0,05 <0,05 46,3
MM11 53,3 1,1 2 0,84 0,29 0,12 <0,05 <0,05 42,8
MM11* 51,58 2,39 2,24 0,51 0,31 0,03 0,19 0,05 42,6

Complexo
são
Caetano

MM14 54,8 0,67 1,3 0,57 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 43,1
MM17 53,5 0,68 2,2 1,1 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 42,5
MM17* 56,32 0,65 0,53 0,1 0,04 0,04 0,02 <0,01 42,3
MM29 32,4 19,3 1,7 0,59 0,2 0,1 <0,05 <0,05 46,2
MM43 46,4 4,6 15,4 1,5 1,1 0,11 <0,05 <0,05 31,4
MM54 48,6 0,97 12,3 0,42 0,07 0,18 <0,05 <0,05 38,1
MM56 50,5 2,4 4,9 1,3 0,94 0,14 <0,05 <0,05 40,4
MM57 27,6 18,1 38,1 0,54 0,13 0,13 <0,05 <0,05 16

Complexo
floresta

MM45 38,7 15 9,2 1,7 0,76 0,13 <0,05 <0,05 35
MM46 45,7 7,7 3,6 1,3 0,47 0,37 <0,05 <0,05 41,2
GL43 54,4 1,4 0,77 0,45 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 43,4
MM50 47,2 7 6,2 0,94 0,59 0,14 <0,05 <0,05 38,5
MM37* 36,85 13,77 11,18 1,71 2,71 0,13 0,68 0,09 32,4
MM38* 49,21 3,84 6,55 1,57 0,95 0,15 0,11 0,09 37,2
MM61 52,8 1,2 4,3 0,97 0,4 0,1 0,05 <0,05 40,8
MM61* 50,78 1,14 4,21 0,66 2,19 0,04 0,11 0,12 40,6

NR - valor não registrado; PF - perda ao fogo
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Figura 7.18 – Distribuição da porcentagem dos teores de CaO, MgO, SiO2 e Al2O3 nas amostras de mármores do Grupo 
Seridó, Complexo São Caetano e Complexo Floresta. As amostras de cada unidade estão classificadas em ordem 

crescente dos teores de CaO (%) e os números da abscissa representam os números dos afloramentos. 

Tabela 7.2 – Classificação para rochas carbonáticas com 
base nos teores de MgO (Pettijohn, 1957). 

nome da Rocha Porcentagem 
de Mgo

número de 
amostras

Calcário calcítico 0 a 1,1 5
Calcário magnesiano 1,1 a 2,1 3
Calcário dolomítico 2,1 a 10,8 6
Dolomito calcítico 10,8 a 19,5 4
Dolomito 19,5 a 21,7 1

químicas (Tabela 7.3). Observa-se que 5 amostras 
possuem composição semelhante a calcários 
calcíticos, 3 a calcários magnesianos, 6 a calcários 
dolomíticos, 4 a dolomitos calcíticos e 1 amostra está 
no campo dos dolomitos. Os mármores tipo calcários 
calcíticos e magnesianos constituem o melhor 
produto in natura encontrado na Folha Boqueirão. 
Destacam-se as lentes da Fazenda Santa Rosa (MM-
17) e Riacho Fundo (MM-14), em Boa Vista-PB e a 
lente da Fazenda Sudene (MM-11), Pocinhos-PB. Os 
mármores tipo calcário dolomítico pode ser utilizado 
para fabricação de cimento Portland, enquanto os 
dolomitos calcíticos e dolomitos puros têm aplicação 
como corretivos de solo. 

7.3.6 Quartzo

O quartzo possui várias aplicações econômicas 
em função de sua pureza, coloração e fraturamento. 

A partir dessas características distingui-se o quartzo 
hialino ou cristal de rocha, o quartzo leitoso, 
esfumaçado, roxo (ametista), negro (ônix), verde 
(prásio) e laranja (citrino).  

Foram identificados durante o projeto as 
variedades quartzo leitoso e quartzo em drusas, 
o primeiro associado a pegmatitos e o segundo 
associado a processos de silicificação em rochas 
metaultramáficas. O quartzo leitoso ocorre em 
veios ou núcleos de pegmatitos e foram registrados 
no Sítio Campo da Ema e próximo às cidades de 
Pocinhos (PB) e Soledade (PB). Os veios e núcleos 
de pegmatitos apresentam formas lenticulares e 
comprimentos métricos a decamétricos. Estes corpos 
se relacionam a zonas de cisalhamento, associados 
ou não a presença de rochas ígneas aflorantes. O 
quartzo leitoso é aplicável em indústrias de vidro, 
siderurgia, abrasivos e refratários (Luz et al., 2003). 

Os quartzos hialinos ocorrem em pequenas 
drusas, associadas às ocorrências de asbesto e 
talco em Gurjão (PB). As drusas são decorrentes 
de processos de silicificação atuante em rochas de 
natureza ultramáfica. A mineralogia original da rocha 
encaixante foi completamente substituída por sílica 
coloidal. As drusas possuem cristais com granulação 
média (2 a 5 mm), com aspecto cristalino a levemente 
leitosos, não raro com tons alaranjados. Por se tratar 
de um depósito superficial e de fácil extração é 
sugerida sua utilização como matéria-prima para 
confecção de peças artesanais para ornamentação.    
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O corpo do Sítio Icó é constituído 
mineralogicamente por talco (95%), minerais 
opacos (2%), flogopita (2%) e antofilita (1%). O talco 
possui grãos subédricos com textura lepidoblástica, 
que confere à rocha uma xistosidade levemente 
anastomosada. Cristais com textura decussada 
ocorrem sobrecrescidos sobre os primeiros. A 
antofilita e a biotita ocorrem em cristais subédricos a 
anédricos e exibem texturas de desestabilização, tais 
como bordas corroídas e substituição. Os minerais 
opacos são anédricos e normalmente possuem 
bordas com “engolfamentos”. 

não foram observados veios ou quaisquer 
descontinuidades pronunciadas no material, o que 
permite que ele seja utilizado para confecção de 
peças ornamentais, artesanatos e utensílios em 
geral. Visto a utilização do talco em vários ramos 
da indústria, suas especificações tecnológicas irão 
variar em função de sua aplicação. É necessário 
quantificar através de ensaios tecnológicos 
propriedades como alvura, inércia química, adsorção 
de óleos, hidrofobicidade natural, lisura e maciez. 
A determinação dessas propriedades permitirá 
designar a melhor aplicação para o material.

7.3.7 - Talco

O talco é um filossilicato de magnésio hidratado 
e possui diversas propriedades que fazem com 
que ele tenha vasta aplicação na indústria. Dentre 
elas destacam-se os usos nobres nas indústrias de 
cosméticos, tintas, cerâmica e a utilização como 
carga mineral nas indústrias de borracha, inseticidas, 
fertilizantes entre outras (Pontes & Almeida, 2005).  

Os esteatitos ou pedra sabão são rochas 
metamórficas compostas quase exclusivamente por 
talco, com porcentagens variáveis de serpentina, 
clorita, anfibólios (antofilita e tremolita) e magnesita. 
Essas rochas também podem ser utilizadas in natura 
para a confecção de utensílios como panelas, chapas 
de fogão ou fornos, artesanatos e peças ornamentais.  

A ocorrência de esteatito na Folha Boqueirão 
localiza-se nos arredores do Sítio Icó, Gurjão (PB). 
Geologicamente estão inseridas no mesmo contexto 
das ocorrências de amianto, relacionadas às rochas 
metaultramáficas de Gurjão. O esteatito ocorre em 
um pequeno corpo em meio a crostas silicificadas e 
biotita gnaisses migmatíticos. A exposição no local 
não permite uma quantificação segura da dimensão 
do corpo, porém estima-se uma extensão mínima na 
ordem de dez a vinte metros de comprimento.  

Tabela 7.3 – Relação entre amostras e aplicações sugeridas com base em suas características químicas. As amostras 
marcadas com asterisco (*) foram analisadas no laboratório ACME por ICP-MS e ICP-AES.

sigla da amostra Classificação 
Química

aplicações

MM-14 Calcário 
calcítico

Cimento Portland, britas siderúrgicas, pcc (carbonato de cálcio precipitado), 
cerâmica branca, refino de açúcar, indústria do papel, vidros em geral, barrilha, 
indústria têxtil e ração animal. 

MM-17* Calcário 
calcítico

Todas aplicações, exceto cimento branco.

MM-17 Calcário 
calcítico

Vidros em geral, barrilha, indústria do papel, brita siderúrgica, ração animal, 
cerâmica branca e cimento Portland.

MM-11 Calcário 
calcítico

Cimento Portland, cal calcítica, cerâmica branca, refino de açúcar, indústria do 
papel, vidros em geral, barrilha e ração animal.

MM-54 Calcário 
calcítico

Cimento Portland.

MM-61* Calcário 
magnesiano

Indústria do papel, ração animal e cimento Portland.

MM-61 Calcário 
magnesiano

Indústria do papel, ração animal, vidros comuns e cimento Portland.

GL-43 Calcário 
magnesiano

Cimento Portland, cal calcítica (superior), pcc, cerâmica branca, refino de açú-
car, indústria do papel, vidros comuns, barrilhas, indústria têxtil e ração animal. 

MM-11* Calcário 
dolomítico

Vidros comuns, cerâmica branca, brita siderúrgica e cimento Portland.

MM-56 Calcário 
dolomítico

Cimento Portland.

MM-38 Calcário 
dolomítico

Cimento Portland.

MM-50, MM-46 e 
MM-45

Calcário 
dolomítico

Corretivos de solo de baixa qualidade.

MM-09 e MM-29 Dolomito/
Dol. calc.

Corretivos de solo de alta qualidade.
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pequenas porcentagens de mica branca. Tanto o quartzo 
quanto o(s) mineral (is)-minério possuem natureza 
exógena (Figura 7.19A), na qual se sugere a relação com 
a circulação de fluídos metamórficos/metassomáticos 
decorrentes da evolução tectnometamórfica multifásica 
de suas hospedeiras.

A magnetita, quando ocorre como fase 
principal, está parcial ou totalmente martitizada. 
Já em rochas formadas predominantemente por 
hematita, ocorrem intercrescimentos de finas lamelas 
de magnetita em fratura e clivagens. São comuns 
também intercrescimentos pouco expressivos de 
espinélio e ilmenita. A limonita (goethita) ocorre 
em fraturas ou incorpora cristais do mineral-minério 
e da ganga e é associada à oxidação decorrente de 
processos intempéricos. nas amostras analisadas 
o teor de óxidos de ferro (magnetita ou hematita) 
oscila entre 25% e 40% da composição modal. 

A ocorrência de Gurjão se diferencia pela 
associação de rochas metaultramáficas como 
serpentinitos e antofilita xistos, embora rochas 
máficas similares às descritas anteriormente 
também foram encontradas. O corpo mineralizado 
possui aspectos texturais semelhantes às amostras 
do Complexo Floresta. A magnetita é o principal 
mineral-minério e possui porcentagens modais 
entre 10 e 20%, ao passo que a ganga é constituída 
basicamente por quartzo (95%) e granada (5%). 

Estudos geoquímicos foram realizados em 
5 amostras nas Folhas Boqueirão e Santa Cruz do 
Capibaribe, no domínio do Complexo Floresta. 
Geoquimicamente as amostras possuem teores de Fe2o3 
(mineral-minério e ganga) entre 35-50%, SiO2 entre 47-
60%, CaO entre 0-15% e MgO entre 0-6%. Os dados 
apontam um teor aproximado de Fe entre 24% a 35%. 

Vale salientar que as associações de rochas 
metamáficas com as características supracitadas e a 
remobilização de quantidades expressivas de óxidos de 
ferro, podem sugerir indícios da presença na área de 

7.4 - METAIS FERROSOS

7.4.1 - Ferro

Foram encontradas 7 ocorrências de ferro, 
sendo 6 destas inseridas no Complexo Floresta e 1 
associada às rochas metaultrabásicas de Gurjão. De 
maneira geral, os corpos mineralizados afloram sob 
a forma de pequenos blocos (15-20 cm) dispersos 
pela superfície. A disposição dos sedimentos 
eluvionares sugere tratar-se de corpos lenticulares 
com comprimentos de ordem decamétrica a 
hectamétricas e subconcordantes com o arcabouço 
estrutural da área. 

no domínio do Complexo Floresta as rochas 
encaixantes consistem de ortognaisses migmatíticos 
dobrados e/ou estromáticos com nítida associação 
espacial com rochas metamáficas/ultramáficas.  
Estas são consideradas as hospedeiras do minério e 
compreendem metagabros e menor parte metanoritos, 
granada-piroxênio-hornblenda gnaisses e piroxênio 
hornblenditos. A mineralogia dessas rochas reflete um 
protólito composto por clinopiroxênio, ortopiroxênio, 
plagioclásio e hornblenda, que normalmente 
substituem as fases anidras. Cristais de granada e 
quartzo ocorrem em algumas amostras, com texturas 
que denotam seu caráter tardio. As rochas apresentam 
diferentes graus de alteração metassomática indicada 
pela presença dos minerais actinolita, epidoto, clorita, 
carbonatos e sericita. Os minerais acessórios comuns 
são apatita, titanita e allanita. Dados geoquímicos 
indicam que essas rochas possuem composições 
basálticas com afinidades toleíticas, semelhantes às 
ocorrências de Fe-Ti de Itatuba, a leste da área. 

O minério possui textura nematoblástica, dada pelo 
alinhamento irregular de grãos alongados de magnetita/
hematita que se alternam entre as bandas de minerais da 
ganga (Figuras 7.19A e B). A calcografia indicou a presença 
de magnetita ou hematita como principal fase enquanto 
a ganga é composta essencialmente por clinopiroxênios, 
ortopiroxênios, anfibólios, quartzo e ocasionalmente 

Figura 7.19A – Micrografia mostrando cristais de 
magnetita (Mag) englobando grãos da ganga (gg), o que 

evidencia seu caráter tardio.  

Figura 7.19B – Bandamento metamófico composto por 
níveis ricos em minerais da ganga (brancos) intercalados 

com minerais-minério (pretos).  

a

B
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(exoescarnitos) ocorrem tanto concordantes a estrutura, 
quanto em veios e diques e não raro apresentam 
textura pegmatítica. uma amostra indicou a presença 
de vesuvianita, granada, escapolita, epidoto e calcita 
como minerais essenciais e assembleia de acessórios 
formada por plagioclásio, turmalina, opacos e diopsídio. 
Assim é possível classificá-lo como um escarnito 
cálcico com mineralogia predominante de auréola 
termometamórfica e metassomática progradacional, 
com ausência de fases retrogradacionais.           

Essas ocorrências apresentam constituições 
similares aos depósitos de scheelita (w, Mo) associados 
à Formação Jucurutu, no município de Currais novos-
Rn. nessas mineralizações as principais fácies do minério 
estão relacionadas à escarnitos retrogradacionais e 
veios e pegmatitos ricos em vesuvianita, escapolita, 
epidoto e calcita. Assim, para obter uma avaliação do 
potencial das ocorrências de Pocinhos sugere-se o 
estudo do zoneamento metassomático da área, a fim 
de delimitar com mais exatidão as áreas mais propícias 
de acúmulo do minério.   

O Projeto Scheelita do Seridó (Lima et al., 
1980) abrangeu a porção norte da Folha Boqueirão 
e embora se tenha identificado alguns pontos com 
presença de scheelita não foram encontrados novas 
ocorrências de relevância.

mineralizações de Fe-Ti semelhantes às que ocorrem 
em Itatuba-PB onde esta tipologia de minério também 
fora encontrada nas proximidades de ocorrências de 
Fe-Ti maciço (Rodrigues et al., 2011; Carmona, 2006). 

Levantamentos geofísicos de semidetalhe e 
subsequente mapeamento geológico de detalhe 
forneceriam maiores informações sobre as dimensões 
e novas ocorrências destas mineralizações, o que 
permitiria checar a possibilidade da associação com 
minérios de Fe-Ti.     

7.4.2 - Tungstênio (Scheelita)

Dois registros de tungstênio (w) ocorrem 
no nordeste da Folha Boqueirão, situadas a 5 
quilômetros a leste da cidade de Pocinhos - PB. Essas 
ocorrências compreendem garimpos abandonados, 
nos quais foram desenvolvidas várias trincheiras. 

Os garimpos se localizam sobre uma faixa de 
rochas supracrustais que adentram o sienogranito do 
Plúton Pocinhos. As principais litologias observadas 
foram paragnaisses, quartzo-anfibólio xistos, rochas 
calcissilicáticas e escarnitos, entre as quais as duas 
últimas representam as hospedeiras da mineralização. 
A rocha calcissilicática possui paragênese típica da zona 
do diopsídio e silicificação tardia indicada pela entrada 
de quartzo ao longo dos planos de foliação. Os escarnitos 
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8.3 - INTERPRETAÇÃO DOS DOMÍNIOS 
MAGNÉTICOS E DOS DADOS RADIOMÉTRICOS

Como resultado da interpretação e correlação 
dos dados foi separado cinco domínios magnéticos 
(A, B, C, D e E, nas Figuras 8.1 e 8.2).

nos dados magnetométricos foram considerados 
as diferenças entre os padrões de amplitudes, 
comprimentos de onda e direção dos alinhamentos 
magnéticos (Figura 8.1). O padrão magnetométrico é 
caracterizado por domínios que apresentam alongamento 
na direção E-w, e sugerem compartimentações 
tectônicas com variações geológico/estruturais na 
direção n-S. na fusão ternária dos dados radiométricos 
foram considerados os padrões de distribuição dos três 
radioelementos, potássio (K), equivalente tório (eTh) e 
equivalente urânio (eu) (Figura 8.2).

Domínio A

Este domínio é espacialmente definido por um 
grande bloco de direção E-w na região sul da folha 
(Figuras 8.1 e 8.2). Apresenta padrão magnetométrico 
movimentado (Figura 8.1), produzido por anomalias 
lineares alongadas, amplitudes médias de 200 nT e 
comprimentos de onda médios de 2,0 km, causadas 
por zonas de cisalhamentos, anfibolitos, granulitos, 
formações ferríferas e rochas metamáficas do 
Complexo Floresta (PP2fl). Variações neste padrão 
permitem a separação deste domínio em três 
subdomínios (A1, A2 e A3, nas Figuras 8.1 e 8.2) 
separados por zonas de cisalhamentos.

o Subdomínio A1 apresenta padrão 
magnetométrico muito movimentado, com 
alinhamentos na direção nE-Sw. no limite com o 
Domínio B, que corresponde a Zona de Cisalhamento 
São José dos Cordeiros, os alinhamentos estão 
vergados na direção E-w. no limite com o 
Subdomínio A2, a Zona de Cisalhamento Cabaceiras, 
possui correlação com uma expressiva anomalia 
com extensão de 15,0 km, amplitude máxima 
de 550 nT e comprimento de onda de 3,0 km (a 
na Figura 8.1). O limite com o Subdomínio A3 
corresponde a Zona de Cisalhamento Carnoió e tem 
correlação com anomalias magnéticas alongadas, 
estreitas (comprimento de onda médio de 1,0 km) 
e com amplitude máxima de 150 nT. Em posição 
adjacente e paralela a este limite ocorrem anomalias 
magnéticas expressivas, com amplitude de 200 nT e 
comprimento de onda de 2,0 km, correlacionadas 
com metanortositos (PP4δb), gabros, dioritos, 
piroxenitos e rochas meta-ultramáficas que 

8.1 - INTRODUÇÃO

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

8.2 - DADOS AEROGEOFÍSICOS

Os dados aerogeofísicos utilizados neste 
trabalho fazem parte de dois projetos. O terço leste 
da folha foi levantado pelo Projeto Levantamento 
Aerogeofísico Borda leste do Planalto da Borborema 
(LASA S.A. & Prospectors, 2008); os dois terços 
restantes (centro e oeste da folha) foram levantados 
pelo Projeto Levantamento Aerogeofísico Paraíba 
- Rio Grande do norte (LASA S.A. & Prospectors, 
2010). Os projetos levantaram perfis aeromagnéticos 
e aerogamaespectrométricos de alta densidade 
de amostragem, com linhas de voo e controle 
espaçadas de 500 m e 5.000 m, orientadas nas 
direções n-S e E-w, respectivamente. 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 sensor de 
vapor de césio foi montado na cauda da aeronave 
(tipo stinger). As medidas foram realizadas a cada 0,1 
segundo, o que equivale, dependendo da velocidade 
média da aeronave a uma medida a cada 7,7 metros 
(Lasa & Prospectors, 2008). O gamaespectrômetro 
com detectores de cristais de iodeto de sódio 
(naI) permitiu a análise individual e precisa dos 
fotopicos de potássio, urânio e tório. As medidas 
foram efetuadas a cada 1,0 segundo, representado 
medições a intervalos de amostragem média de 
aproximadamente 77,0 metros.

8 ― INTERPRETAÇÃO DE DA-
DOS AEROGEOFÍSICOS
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radioelementos e derramados durante a formação 
da Bacia de Boa Vista, no Cenozoico.

o Subdomínio A2 apresenta padrão 
magnetométrico movimentado, com alinhamentos 
formados por anomalias com amplitudes máximas de 
450 nT e comprimento de onda máximo de  2,5 km, 
alongadas na direção E-w, relacionadas com plútons 
da Suíte Carnoió (PP4γcn) e formações ferríferas 
do Complexo Floresta (PP2fla). Estes alinhamentos 
magnéticos são vergados pelo alinhamento 
correlacionado com a Zona de Cisalhamento 
Cabaceiras. na imagem radiométrica ternária 
(Figura 8.2) destacam-se quatro diferentes padrões: 
i) a alternância entre tons esverdeados e azulados, 
que sugerem a intercalação de metassedimentos 
levemente enriquecidos em Th e u (eTh <16 ppm, eu< 

afloram na cidade de Boqueirão. Internamente, as 
direções dos alinhamentos magnéticos sugerem 
um fechamento em dobra em torno de um núcleo 
localizado na região da cidade de Cabaceiras. na 
imagem radiométrica ternária (Figura 8.2) destacam-
se três diferentes padrões: i) a alternância entre tons 
esverdeados e azulados, que sugerem a intercalação 
de metassedimentos levemente enriquecidos em Th 
e u (eTh< 20 ppm, eu<2 ppm), granulitos félsicos 
e rochas ortoderivadas que compõem o Complexo 
Floresta (PP2fl) levemente enriquecidas em K (< 
3,5%); ii) tons esbranquiçados associados com o 
afloramento dos alcali-feldspato ortognaisses da 
Suíte Carnoió (PP4γcn) enriquecidas em Th (eTh< 
30 ppm) e K (< 5,0 %); e iii) tons pretos e marrons 
relacionados com afloramentos de basaltos 
(Vulcanismo Macau, E3βm) empobrecidos em 

Figura 8.1 – Imagem do campo magnético total interpolado pelo método da mínima curvatura, em uma malha 
quadrada de 125 m, com sobreposição da interpretação dos domínios magnéticos. Imagem sombreada:  

Inclinação = 35oAz, declinação = 315oAz. O retângulo com traço branco é a área de detalhe para interpretação da falha 
de borda da Bacia de Boa Vista.
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radiométrica ternária (Figura 8.2) destaca-se o padrão 
amarelo-esbranquiçado das rochas plutônicas da 
Suíte Carnoió (PP4γcn) enriquecidas em K (< 6,0%) e 
Th (eTh< 30 ppm). Observa-se que elas apresentam 
uma auréola com tons escuros com empobrecimento 
em K (<3,0 %). Os metassedimentos do Complexo 
Sertânia (PP2se) apresentam o padrão típico, com 
tons azulados indicando leve enriquecimento em Th 
(eTh< 20 ppm) e u (eu< 3,5 ppm).

Domínio B

É definido por uma faixa de direção E-w, larga no 
centro da folha e estreita nas extremidades E e w (Figura 
8.1). A região central da faixa apresenta alinhamentos 
magnéticos alongados na direção E-w, com amplitudes 
máximas de 300 nT e comprimentos de onda máximos 
de 1,0 km, correlacionados com afloramentos dos 
ortognaisses São Joãozinho (PP2γsj) e magnetita granito 

2,0 ppm); ii) tons esbranquiçados-azulados associados 
com afloramentos dos álcali-feldspato ortognaisses 
da Suíte Carnoió (PP4γcn) enriquecidos em Th (eTh< 
30 ppm) e K (< 5,0%); iii) tons esbranquiçados na 
área de afloramentos do Plúton Bravo (nP3γ2it52) 
e da Suíte Intrusiva Triunfo (nP3γ3tf), indicando 
rochas enriquecidas em K (< 6,0%%) e Th (eTh< 40 
ppm); e iv) tons marrom-avermelhados na área de 
afloramento das formações ferríferas do Complexo 
Floresta (PP2fla), com leve enriquecimento em K (< 
4,0%) e empobrecimento em Th e u.

Localizado no canto sudeste da Folha, 
o Subdomínio A3 também apresenta padrão 
magnetométrico movimentado (Figura 8.1). 
Entretanto, as anomalias estão mais atenuadas, 
sugerindo um efeito de cobertura produzido pelas 
rochas não magnéticas do Complexo Sertânia 
(PP2se) sobre as rochas magnéticas da Suíte Carnoió 
(PP4γcn) e do Complexo Floresta (PP2fl). na imagem 

Figura 8.2 – Imagem da composição radiométrica ternária K-eTh-eU (RGB), com sobreposição da interpretação dos 
domínios magnéticos.
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Patos e sua continuação na Zona de Cisalhamento 
Remígio-Pocinhos definem o limite norte, separando 
rochas fortemente magnéticas pertencentes ao 
Domínio Tectônico São José do Campestre, das rochas 
não magnéticas do interior do domínio, pertencentes 
ao Domínio Tectônico da Zona Transversal. O limite 
sul é definido por um forte alinhamento magnético 
correlacionado com uma zona de cisalhamento 
transpressional dextral. Este alinhamento magnético 
bordeja toda a margem sul de um corpo plutônico 
alongado do Granitoide Esperança (nP3γ2eg).

na imagem radiométrica ternária (Figura 8.2) 
destacam-se dois padrões bem distintos: i) tons 
azulados relacionados com os metassedimentos do 
Complexo São Caetano (nP1sc) enriquecidos em u 
(eu< 4,0 ppm); e ii) tons vermelhos e esbranquiçados 
do Granitoide Esperança (nP3γ2e) ricos em K  
(< 6,0%) e Th (eTh< 25 ppm).

Domínio E

Este domínio apresenta um padrão 
magnetométrico fortemente alinhado, produzido por 
fontes relacionadas com corpos geológicos e estruturas 
alongadas no interior do Domínio São José do Campestre 
(Figura 8.1). A análise dos dados indica a existência de uma 
fonte magnética profunda, cujo sinal é possivelmente 
suavizado pelo efeito de cobertura produzido pelas 
rochas sem magnetização da Formação Seridó (nP3ss). 
Contudo, parte do sinal magnetométrico também pode 
ser gerado pelos ortognaisses do Complexo Serrinha – 
Pedro Velho (PP2sp).

na imagem radiométrica ternária (Figura 
8.2) destacam-se dois padrões bem distintos: i) 
tons azulados e esverdeados relacionados com 
os metassedimentos da Formação Seridó (nP3ss) 
levemente enriquecidos em Th (eTh< 15 ppm) e u 
(eu< 3,0 ppm); e ii) tons avermelhados associados 
com as rochas ortoderivadas do Complexo Serrinha 
– Pedro Velho (PP2sp) e da Suíte Intrusiva Alcalina 
Caxexa (nP3γ3acx) ricos em K (< 6,0%).

8.4 - INTERPRETAÇÃO TECTÔNICA DOS 
ALINHAMENTOS MAGNÉTICOS

Anomalias magnéticas estreitas e alongadas 
são comumente interpretadas segundo três tipos 
principais de correlação geológica: i) estruturas 
tectônicas do tipo falha ou zona de cisalhamento; ii) 
contato entre duas unidades geológicas; e iii) intrusões 
de corpos magnéticos do tipo dique. Para poder 
enfatizar as fontes mais rasas, a interpretação dos 
alinhamentos foi efetuada com emprego da imagem 
da primeira derivada vertical do campo magnético 
total, como pode ser observado na Figura 8.3.

na Folha Boqueirão ocorre inúmeros 
alinhamentos magnéticos muito alongados e 
sinuosos (Figura 8.3), cuja correlação geológica 
mais adequada é com zonas de cisalhamento e 
corpos magnéticos alongados (granitos, anfibolitos, 
rochas metamáficas, formações ferríferas, etc). A 

gnaisses (PP2γsjm). Esta região magneticamente mais 
movimentada é orlada por um padrão magnético suave 
correlacionado com afloramentos dos metassedimentos 
do Complexo Sertânia (PP2se). na imagem radiométrica 
ternária (Figura 8.2) destacam-se três padrões 
bem marcantes: i) tons avermelhados indicando 
enriquecimento em K (< 5,0%) nos ortognaisses São 
Joãozinho (PP2γsj); ii) alternância entre tons esverdeados 
e azulados correlacionados com os metassedimentos 
do Complexo Sertânia (PP2se) levemente enriquecidos 
em Th (eTh< 20 ppm) e u (eu< 2,0 ppm); e iii) faixas 
marron-avermelhadas indicando a existência de áreas 
enriquecidas em K (< 3,0%) no interior do Complexo 
São Caetano (nP1sc), possivelmente por processos de 
migmatização.

Domínio C

Forma uma larga faixa na região centro-norte 
da Folha. Apresenta uma série de alinhamentos 
magnéticos, longos e sinuosos, com comprimento 
de onda máximo de 1,5 km, e amplitude máxima de 
100 nT. Estes alinhamentos estão correlacionados 
com zonas de cisalhamentos que acomodam 
tectonicamente vários plútons graníticos 
neoproterozoicos e unidades de micaxistos 
do Complexo São Caetano (nP1sc). As rochas 
desprovidas de magnetização formam núcleos com 
padrão magnético suave entre os alinhamentos. 
Contudo, alguns corpos magnéticos da Suíte Intrusiva 
Serrote das Pedras Pretas (nP1µpp), encaixados no 
Complexo São Caetano (nP1sc), produzem anomalias 
circulares de pequeno comprimento de onda (0,5 
km) e amplitudes média de 50 nT (b na Figura 8.1).

A diversidade de litologias deste domínio 
produz na imagem radiométrica ternária um padrão 
muito variado. Destacam-se: i) os tons avermelhados 
relacionados com as rochas ricas em K (< 4,0%) da 
Suíte Intrusiva Itaporanga (nP3γ2it), do Granitoide 
Esperança - nP3γ2e (K< 6,0%), e da Suíte Intrusiva 
Teixeira – Solidão - nP3γ3ts (K< 7,0%); ii) a intercalação 
entre tons esverdeados e azulados correlacionados com 
os metassedimentos do Complexo São Caetano (nP1sc) 
levemente enriquecidos em Th (eTh< 20 pmm) e u (eu< 
2,5 ppm); e os tons esbranquiçados relacionados com os 
plútons da Suíte Intrusiva Riacho do Forno (nP1γrf) e os 
metagranitoides Cariris Velhos (nP1γcv) enriquecido nos 
três elementos (K< 5,0%, eTh< 30 ppm, e eu< 3,5 ppm). 
na região de Gurjão, no leste da Folha, o afloramento 
e o solo de alteração das rochas metamáficas da Suíte 
Intrusiva Serrote das Pedras Pretas, produzem tons 
muito escuros que indicam empobrecimentos nos três 
radioelementos (crosta de silicificação).

Domínio D

Localizado no norte da Folha, forma uma faixa de 
direção E-w, que alarga progressivamente para leste. 
O padrão magnetométrico é suave e a forma geral do 
domínio sugere uma conformação tectônica produzida 
por um splay do Lineamento Patos. O Lineamento 
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Catolé de direção nw-SE, localizada na região central 
da Folha, delimita áreas em formato de sigmoide, 
onde intrudiram corpos plutônicos brasilianos. O 
traçado geral dos alinhamentos desenha uma grande 
estrutura em S, com extremidades vergadas a sul 
pela Zona de Cisalhamento São José dos Cordeiros e 
a norte pelo Lineamento Patos.

A região norte corresponde tectonicamente 
ao Domínio São José do Campestre. Os alinhamentos 
magnéticos são contínuos e alongados e estão 
correlacionados litologicamente com corpos de 
ortognaisses do Complexo Serrinha – Pedro Velho 
(PP2sp), e com foliações e zonas de cisalhamento. O 
traçado geral dos alinhamentos sugere um splay para 
leste das zonas de cisalhamentos do Lineamento 
Patos, ou um forte arrasto na direção E-w de 
estruturas pré-existentes, com direção geral nE-Sw, 
produzido pelos cisalhamentos.

observação destes alinhamentos permite separar 
a Folha em três regiões definidas por padrões de 
alinhamentos distintos: i) sul; ii) central; e iii) norte.

A região sul corresponde tectonicamente ao 
Terreno Alto Moxotó (Figura 8.3). Os alinhamentos 
possuem direções nE-Sw predominantes, são 
descontínuos e estão truncados e vergados nos 
alinhamentos correlacionados com a Zona de 
Cisalhamento São José dos Cordeiros. A correlação 
litológica mais marcante destes alinhamentos é 
com corpos alongados das rochas da Suíte Carnoió 
(PP4γcn). Estruturalmente eles estão correlacionados 
com foliações e as zonas de cisalhamento Cabaceiras 
e Carnoió.

A região central corresponde tectonicamente 
ao Terreno Alto Pajeú. Os alinhamentos magnéticos 
são alongados e sinuosos. A rotação e arrasto dos 
alinhamentos em relação à Zona de Cisalhamento 

Figura 8.3 – Imagem do campo magnético total com derivada vertical (1ª ordem) e com sobreposição da interpretação 
dos alinhamentos magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento; traço descontínuo: zona de deformação frágil (ou 

dúctil-frágil). Imagem sombreada: Inclinação = 35oAz, declinação = 315oAz.
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a assinatura magnetométrica causada pelo contraste 
entre as rochas sedimentares sem magnetismo que 
preenchem a Bacia de Boa Vista do seu embasamento 
magnético. Desta forma, como o objetivo foi 
caracterizar a falha de rejeito normal que define a 
região de maior espessura da bacia, foi escolhido o 
índice estrutural 0 (zero) que corresponde a contato.

Os dados magnetométricos indicam que a 
bacia é preenchida principalmente por rochas não 
magnéticas (Figuras 8.1 e 8.4). Então, ou as rochas 
vulcânicas não são magnéticas, ou o volume de 
rochas sedimentares é muito maior do que o volume 
das rochas vulcânicas. Como o índice estrutural 
escolhido foi para identificar contatos, espera-se que 
os resultados da modelagem representem o contato 
entre o embasamento magnético e as rochas não 
magnéticas que preencheram a bacia.

Os resultados da modelagem estão 
apresentados nas Figuras 8.4 e 8.5. Observa-se que foi 
modelado um contato com profundidades de até 400 
metros na borda sul da bacia. A partir deste resultado, 
é possível interpretar que a bacia tem a forma de 
meio-graben, em que a falha principal, representada 
pelo contato modelado, está localizada na borda sul. 
Entretanto, como este valor de profundidade é muito 
maior do que o esperado, é possível também supor 
que o resultado da modelagem, em parte, represente 
o efeito pretérito da Zona de Cisalhamento São José 
dos Cordeiros, que neste local foi reativada como 
falha normal. Também, é possível supor que este 
resultado esteja localizando o conduto principal por 
onde fluiu o magma que derramou na bacia.

Independentemente das hipóteses 
interpretativas levantadas acima, é possível afirmar 
que a bacia tem a forma de meio-gráben, com 
profundidades maiores localizadas na borda sul, onde 
a zona de cisalhamento pré-cambriana foi reativada 
como falha normal no Cenozoico. Adicionalmente, 
é possível também afirmar que esta bacia deve ter 
profundidades muito maiores do que aquelas que 
são consideradas pelos prospectores nos trabalhos 
de exploração de bentonita.

Além dos alinhamentos correlacionados 
com corpos geológicos e estruturas de deformação 
dúctil descritos acima, observa-se a existência de 
alinhamentos mais curtos e retilíneos, de direção 
nw-SE, que truncam os alinhamentos longos e 
sinuosos (Figura 8.3). Estes alinhamentos parecem 
corresponder a eventos mais novos de deformação 
rúptil ou dúctil-rúptil.

8.5 - INTERPRETAÇÃO QUANTITATIVA DA 
FALHA DE BORDA DA BACIA DE BOA VISTA

Até o momento os dados magnetométricos 
foram tratados apenas de forma qualitativa. 
Entretanto, as interpretações de dados geofísicos 
ganham maior consistência quando tratamos de 
forma quantitativa. Ou seja, quando aos dados de 
anomalia, são adicionados parâmetros numéricos 
como, por exemplo, a profundidade e a dimensão de 
uma fonte.

Para a modelagem da falha de borda da 
Bacia de Boa Vista foi empregado o método de 
deconvolução Euler. Este método de modelagem 
inversa tridimensional define a profundidade 
aparente de uma fonte magnética a partir da equação 
da homogeneidade de Euler. O processo relaciona o 
campo magnético e as componentes do gradiente 
para a localização das fontes de uma anomalia, com 
o grau de homogeneidade sendo expresso por um 
índice estrutural (structural indexes - SI), que é a 
medida da taxa de decaimento do campo magnético 
em função da distância de sua fonte (Reid et al. 1990). 
O processamento foi efetuado por meio da rotina 
de cálculo desenvolvida por Mushayandebvu et al. 
(2001) disponível no Oasis Montaj (Geosoft®), na 
malha de dados interpolados do campo magnético 
total da área de detalhe (Figura 8.1).

para o processo de modelagem, os dados 
magnetométricos da área de detalhe (retângulo com 
traço branco na Figura 8.1) foram filtrados para sua 
redução ao polo magnético da Terra (Figura 8.4). Esta 
transformação permite localizar com maior precisão 
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Figura 8.4 – Imagem do campo magnético total reduzido ao polo magnético da região da Bacia de Boa Vista com 
sobreposição das resoluções de profundidades obtidas pela modelagem Euler (SI = 0). Imagem sombreada:  

Inclinação = 35oAz, declinação = 315oAz.
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Figura 8.5 – Representações tridimensionais do resultado da inversão Euler 3D dos dados magnetométricos da região 
da Bacia de Boa Vista com voxel. As soluções Euler para o índice estrutural SI = 0 indicam que o contato entre os 

sedimentos e o embasamento cristalino na borda sul da bacia pode atingir profundidades de até 400 metros. Este 
contato pode ser interpretado como uma falha normal.
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vida Severina e Cinema, Aspirina e urubus.
O sítio geomorfológico, melhor identificado 

no Lajedo do Pai Mateus, é representado por 
grande exposição aflorante do monzo/sienogranitos 
povoado por matacões decamétricos esfoliados de 
variadas formas e graus de arredondamento (Figuras 
9.1A e B). 

Segundo Lages & nascimento (2008) a origem 
dos matacões pode ter se iniciado por alívio de tensão 
e diaclasamento do corpo granítico a exemplo do que 
ocorre em outra atração da área chamada Saca de Lã 
(Figura 9.2), esta constituída por empilhamento de 
blocos autóctones separados por juntas ortogonais. 
no encontro destas juntas, preferencialmente ocorre 
o ataque nestes granitos isotrópicos: seja pela ação da 
termoclastia que devido à grande amplitude térmica, 
gera lascas curvas ou pelo intemperismo químico 
causando esfoliação esferoidal. Fato é que ainda 
ocorrem algumas espécies vegetais endêmicas de mata 
atlântica vagueando por meio das caatingas arbustivas 
sugerindo ambiente mais úmido após a exumação 
destes corpos. O produto final são os fantásticos 
campos de boulders sobre o lajedo existente na região. 
A termoclastia parece ser o mesmo processo que 
rompe alguns matacões de rocha sã ao meio. 

O abobodamento de alguns blocos (Figuras 
9.1A e B) não constitui tafonis e sim um processo, no 
qual os matacões atuaram como freio hidrodinâmico 
para a passagem de água, no qual se observa algumas 
bases de blocos polidas a meia altura. 

Os sítios arqueológicos representam 
os vestígios de civilizações pré-colombianas a 
supostamente holocênicas sendo encontrados 
em diversos lajedos da região. São compostos por 
pinturas em ocre de elementos zoomorfos e motivos 

É interessante abordar aspectos 
geomorfológicos, paleontológicos/arqueológicos e 
de outra natureza geológica que possam contribuir 
para o desenvolvimento econômico, direcionando 
a geodiversidade de modo a fomentar o segmento 
de turismo.  Desse modo, apresenta-se aqui o Pluton 
Bravo (municípios de Boa Vista e Cabaceiras/PB) 
com suas atrações (identificadas no mapa geológico) 
sendo a mais importante, o Lajedo do Pai Mateus 
(Cabaceiras/PB) que recebe ampla visitação no 
estado da Paraíba, constituindo-se em um exemplo 
de sucesso em projeto de conservação ambiental 
e interiorização do turismo, cravado em pleno 
sertão do Cariri Paraibano, contribuindo ainda para 
conservação do bioma da caatinga que apesar de 
constituir-se único no mundo, até hoje carece de 
legislação mais específica de preservação.

o Pluton Bravo é uma unidade de idade 
ediacarana de forma sigmoidal composto por 
monzogranitos/sienogranitos grossos a porfiríticos 
associados a dioritos com estruturas de mistura de 
magmas. neste corpo granítico são encontrados 
grandes lajedos, que portam vestígios arqueológicos 
como inscrições rupestres da Tradição Agreste, 
gravuras da Tradição Itacoatiara e grande diversidade 
de estruturas geomorfológicas tipo “Mar de bolas” 
em lajedos como Pai Mateus, Manoel de Souza e Sítio 
Bravo. há registros de que foram encontrados restos 
de megafauna pleistocênica como glipdodontes, 
megatérios e smilodontes (vide capítulo 5 - 
Paleontologia).

há um projeto para criar a APA do Cariri 
que protege parte do conjunto de Inselbergs do 
Pluton Bravo supracitado. Cabe citar que a região já 
emprestou sua beleza cênica para locação de cenas 
para filmes como o Auto da Compadecida, Morte e 

9 ― GEODIVERSIDADE

Figura 9.1A – Matacões alinhados sobre o lajedo. A 
Pedra do Capacete se encontra ao fundo – Lajedo do Pai 

Mateus (Cabaceiras/PB).

Figura 9.1B – Detalhe dos matacões próximo a vegetação 
xerófita típica da caatinga. A Pedra do Capacete se encontra 

ao fundo – Lajedo do Pai Mateus (Cabaceiras/PB).

a B
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Figura 9.2 – Painel mostrando o resultado da atuação de fraturas de alívio e diaclasamentos na Saca de lã, o riacho 
está encaixado numa falha rúptil transcorrente sinistral.

Figura 9.3A – Motivo “astronômico” no Lajedo Manoel de 
Souza – Lajedo do Manoel de Souza (Cabaceiras/PB).

esculpidos em baixo relevo (Figura 9.3B) na rocha 
que se enquadram na Tradição Itacoatiara.

É comum encontrar sob abrigos naturais em 
abóbada, mesas ritualísticas da época e restos de 
artefatos como urnas de sepultamento, lascas de 
sílex e outros ornamentos. 

astronômicos da Tradição Agreste (Figura 9.3A) e 
mãos carimbadas que podem constituir ritos de 
passagem (Bagnoli & Fialho, no prelo).

no Lajedo do Sítio Bravo encontra-se motivos 
astronômicos em forma de gravuras geométricas 

Figura 9.3B – Gravuras da Tradição Itacoatiara no Lajedo 
do Sítio Bravo – Lajedo do Sítio Bravo. Algumas inscrições 

encontram-se depredadas (Boa Vista/PB).
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está repousado único e diretamente sobre o 
embasamentoo nas áreas do depocentro como Juá 
e Lages. Além disso, recomendam-se estudos de 
caracterização tecnológica para aproveitamento 
da sílica de origem vulcânica como subproduto da 
mina, a ser utilizado em materiais pozolânicos. A 
proximidade com as minas de mármore de alta 
qualidade permitem estudos de viabilidade para 
geração de barrilha a baixo custo, que seria utilizado 
para ativação iônica das argilas bentoníticas, 
agregando valor ao produto final.

Também a cerca dos dados geofísicos, é 
possível observar e concluir que o Complexo Floresta 
(PP2fl) apresenta padrão magnético movimentado 
com alinhamentos de direção nE-Sw produzido 
por zonas de cisalhamentos, corpos plutônicos, 
anfibolitos, metamáficas e formações ferríferas, 
tendo a extremidade nE dos alinhamentos sofrendo 
a interferência dos alinhamentos de direção E-w 
relacionados à Zona de Cisalhamento São José dos 
Cordeiros. Já os ortognaisses São Joãozinho (PP2γsj) 
apresentam alinhamentos magnéticos alongados na 
direção E-w, denotando uma estruturação compatível 
com o predomínio de zonas de cisalhamento E-w. As 
rochas da Suíte Intrusiva Serrote das Pedras Pretas 
(nP1µpp) estão correlacionadas com pequenas 
anomalias magnéticas circulares. O Lineamento 
Patos tem correlação com alinhamentos magnéticos 
paralelos e adensados na direção E-w. O traçado 
geral dos alinhamentos sugere um splay de zonas 
de cisalhamentos para leste, ou um forte arrasto 
na direção E-w de estruturas pré-existentes. neste 
contexto, a Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos, 
aparentemente, corresponde a um ramo deste splay. 
A Zona de Cisalhamento Catolé, de direção nw-SE, 
está correlacionada com um desenho que sugere 
rotação e arrasto de estruturas, que produziu regiões 
em formato de sigmoide, onde foram intrudidos 
corpos plutônicos (abertura de espaço). O traçado 
geral desenha uma grande estrutura em S na região 
central da folha. Esta estrutura megascópica, durante 
a evolução brasiliana pode ter funcionado como uma 
espécie de superfície C’? (banda de cisalhamento 
assimétrica extensional) concordando com os 
esforços compressivos na direção nw.

É ponto a observar, o alto fracionamento 
isotópico da razão 147Sm/144nd evidente nas rochas 
do subdomínio Alto Pajeú (Metagranitoides Cariris 
Velhos e Complexo São Caetano) na Folhas Campina 
Grande e Boqueirão (incluindo os ortognaisses 
Coloete) conforme Rodrigues & Brito neves (2008) 
e lages et al. (2010) aventa a possibilidade de 
alteração hidrotermal alterando o padrão isotópico 
das rochas. A presença de fases complexas ricas 
em boro (turmalinas), como parte do bandamento 

Dado a quantidade de dados isotópicos, 
geocronológicos e químicos disponíveis para os 
granitos ediacaranos agrupados sobre a sigla 
nP3γ2it (tipo Itaporanga), recomenda-se adotar nos 
futuros trabalhos de integração, quatro pulsos para 
este magmatismo em conformidade com o Código 
de nomenclatura do Serviço Geológico baseados, 
sobretudo em síntese disponível por Guimarães et 
al. (2004) e Van Schmus et al. (2011) da seguinte 
forma: o primeiro pulso englobaria intrusões mais 
novas que 650 Ma até cerca de 613-610 Ma, idades-
modelo tDM entre 1.7 a 1.2 Ga. Grande parte se 
enquadra como afinidade cálcio-alcalina de Alto-K, 
caráter metaluminoso, ausência de anomalia de 
Eu e geotectonicamente se enquadram como 
granitos de arco vulcânico; a sigla existente nP3γ2it 
enquadrada como o segundo pulso englobaria as 
intrusões do período de 595 a 576 Ma caracterizados 
por idades-modelo tDM entre 1,7 a 2,1 Ga, alto 
conteúdo de K2O (3-7%) e marcam a transição de 
um regime compressional para transcorrente; o 
terceiro pulso enquadraria as intrusões com cerca 
de 570 Ma caracterizados por idades-modelo TDM 
entre 2.1 a 2.5 Ga, portando anomalias negativas 
de Eu, caráter metaluminoso/peraluminoso, e 
tendência a plotarem como granitos intraplaca em 
discriminantes geotectônicos; e finalmente o quarto 
pulso enquadraria intrusões de granitos porfiríticos 
que porventura estejam entre 550 a 512 Ma 
caracterizados por alto conteúdo de razão FeO/ (FeO/
MgO), filiação alcalina podendo ser considerados 
granitos do tipo-A. 

As rochas ultramáficas piroxeníticas 
cumuláticas associadas à sienitos inseridas no 
contexto do Complexo Sumé, necessitam de trabalhos 
de Follow-up, estas rochas apresentaram anomalias 
de P, ocorrências de apatita em concentrado de 
bateia em volume considerável e principalmente 
a constatação de volumes entre 1-5% de mineral-
minério de cromita nestes concentrados.

A modelagem dos dados magnéticos indica 
que a Bacia de Boa Vista tem a forma de um meio-
gráben, com profundidades maiores localizadas na 
borda sul, onde o contato entre os sedimentos e o 
embasamento cristalino, interpretado como uma 
falha normal pode atingir profundidades de até 400 
metros. Este fato, aliado à ciclicidade do vulcanismo 
onde, nesta bacia, já é o segundo nível sendo 
explotado; a existência de recorrência confirmada de 
pacotes de areia sob argilas bentoníticas, o aspecto 
de interdigitação entre argilas e areia, e a definição 
da seção-tipo na área de Canudos onde nem todos 
os furos atravessaram o nível de basalto inferior, 
recomenda-se empenhar trabalhos de sondagem 
para comprovar se o considerado derrame inferior 

10 ― CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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Joãozinho, podendo se constituir escamas tectônicas 
preservadas dentro de um mesmo domínio (inversão 
tectônica?).

A Zona de Cisalhamento São José dos Cordeiros 
possui um enraizamento profundo testado em dois 
episódios: aporte magmático máfico da Suíte São 
João do Sabugi a noroeste do Plúton Bravo gerando 
pipes, corredores de enclaves e hibridização e pelos 
derrrames basálticos paleogenos/neogenos de 
quimismo alcalino, interpretados como originados 
de uma câmara magmática da parte rasa do manto 
superior.

A deformação rúptil na área pode ser dividida 
entre dois grupos: i) aquelas que se formaram sob 
campos de tensões influenciados por um forte 
componente compressional subhorizontal de 
orientação aproximada nw-SE a n-S (não se descarta 
a possibilidade de dois eventos) e ii) aquelas que 
se formaram por forte distensão subhorizontal de 
orientação nw e provavelmente mais novas, nas 
quais encaixam a Bacia de Boa Vista.

Com base nas deformações descritas na Folha 
Boqueirão, pode-se sugerir a idade de 30.5 Ma como 
marco mínimo para a idade da Formação Serra dos 
Martins, onde as lavas almofadadas (20.5 Ma) e os 
basaltos inferiores (30.5 Ma) não apresentam um 
dos padrões de deformação descritos na Formação 
Serra dos Martins.

As fraturas e falhas mais susceptíveis 
ao acúmulo de água/geração de espaço e 
consequentemente boas para recarga de aquíferos 
correspondem às interseções de direção aproximada 
nS e E-w, e nas de orientação nE sendo a vocação dos 
aquíferos tenderem para tipo cristalino fraturado. 

Em relação à geoquímica prospectiva: As 
anomalias de ni±cr±ti±V±Co assumem papel 
importante na Folha Boqueirão na medida em que 
ocorrências de Ferro foram verificadas por este 
projeto na mesma região onde estas ocorrem. 

A presença de cromita em concentrado de 
bateia de amostras representativas das mesmas 
bacias com anomalias de ni±cr±ti±V±Co reforçam a 
importância destas.

As anomalias de Bi±Be±nb±li, assim como as 
anomalias de P, encontram respaldo na geologia das 
áreas onde estas ocorrem.

Embora as anomalias sejam corroboradas com 
a geologia da área, trabalhos adicionais envolvendo 
adensamento de amostragem de sedimento de 
corrente e levantamento geológico em escala 
de maior detalhe é recomendado para a melhor 
compreensão do significado geológico e econômico 
das anomalias.

dos metagranitoides Cariris Velhos e a quantidade 
de porfiroclastos de turmalina junto aos xistos do 
Complexo São Caetano corroboram com este fato.

Os biotita-anfibólio ortognaisses da região 
de Riacho do Icó, no Sítio Icó em Gurjão/PB e 
momentaneamente agrupadas dentro da unidade 
nP1scam com possível derivação mantélica juvenil 
na geração da fonte, fato este, pouco comum 
nas rochas da Zona Tranversal, especificamente 
do subdomínio Alto Pajeú. Sugere-se que estas 
rochas sejam caracterizadas quimicamente e 
geocronologicamente, dado a importância deste tipo 
de material na evolução da Província Borborema. 
Outra implicação, é que, parte das rochas da Suíte 
Serrote das Pedras Pretas poderiam constituir roof 
pendants sobre estas, ou estarem no núcleo de 
uma estrutura antiforme não representada em 
mapa. Também sob a discussão sobre a evolução 
da Borborema cujo alguns autores consideram 
essencialmente como intracontinental, uma 
assembleia litológica conforme descrito na Folha, 
e correlacionado à Suíte Serrote das Pedras Pretas 
colocadas possivelmente junto a rochas de natureza 
marinha como é o caso, merecem atenção especial, 
pois possuem condições de comporem fragmentos 
de crosta oceânica obductada.

no âmbito das prováveis rochas fontes para 
os sedimentos que compuseram as rochas xistosas 
do Complexo São Caetano no subdomínio Alto 
Pajeú, foram identificados os Ortognaisses Coloete 
com idade de cristalização paleo/mesoproterozoica 
(estateriana/calimiana) com εnd (0) fracamente 
negativos que pode sugerir participação destas 
rochas, como provável fonte direta sem a 
necessidade de mistura de fontes paleoproterozoicas 
e neoproterozoicas.  

Em relação à origem dos granito-gnaisses 
do Granitoide Esperança de 593 Ma (nP3γ2eg), 
a presença de zircões herdados em associação 
aos valores fortemente negativos de εnd e idade-
modelo de 2.93 Ga entre as mais antigas para 
rochas desta natureza no subdomínio Alto Pajeú, 
sugerem a participação/retrabalhamento de uma 
lasca ou relicto de crosta mais antiga junto ao 
retrabalhamento de fontes neoproterozoicas neste 
contato do subdomínio Alto Pajeú com o Domínio 
São José do Campestre.

Sugere-se um levantamento estrutural de 
detalhe para definir se a Zona de Cisalhamento São 
José dos Cordeiros constituiu uma descontinuidade 
com transporte tectônico suficiente para colocar as 
rochas de alta temperatura (eventualmente de alta 
pressão) do domínio estrutural IVa-Cabaceiras de 
modo alóctone sob o domínio estrutural IVb-São 
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