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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Programa Geologia do Brasil (PGB), desenvolvido pela CPRM - Serviço Geológico do 
Brasil, é responsável pela retomada em larga escala dos levantamentos geológicos básicos 
do país. Este programa tem por objetivo a ampliação acelerada do conhecimento geológico 
do território brasileiro, fornecendo subsídios para novos investimentos em pesquisa mineral 
e para a criação de novos empreendimentos mineiros, com a conseqüente geração de novas 
oportunidades de emprego e renda. Além disso, os dados obtidos no âmbito desse programa 
podem ser utilizados em programas de gestão territorial e de recursos hídricos, dentre 
inúmeras outras aplicações de interesse social.  

Destaca-se, entre as ações mais importantes e inovadoras desse programa, a 
estratégia de implementação de parcerias com grupos de pesquisa de universidades públicas 
brasileiras, em trabalhos de cartografia geológica básica na escala 1:100.000. Trata-se de 
uma experiência que, embora de rotina em outros países, foi de caráter pioneiro no Brasil, 
representando uma importante quebra de paradigmas para as instituições envolvidas. Essa 
parceria representa assim,  uma nova modalidade de interação com outros setores de 
geração de conhecimento geológico, à medida que abre espaço para a atuação de 
professores, em geral líderes de grupos de pesquisa, os quais respondem diretamente pela 
qualidade do trabalho e possibilitam a inserção de outros membros do universo acadêmico. 
Esses grupos incluem também diversos pesquisadores associados, bolsistas de doutorado e 
mestrado, recém-doutores, bolsistas de graduação, estudantes em programas de iniciação 
científica, dentre outros. A sinergia resultante da interação entre essa considerável parcela 
do conhecimento acadêmico nacional com a excelência em cartografia geológica praticada 
pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) resulta em um enriquecedor processo de produção de 
conhecimento geológico que beneficia não apenas  a  academia e o SGB, mas à toda a 
comunidade geocientífica e à industria mineral. 

Os resultados obtidos mostram um importante avanço, tanto na cartografia geológica 
quanto no estudo da potencialidade mineral e do conhecimento territorial em amplas áreas 
do território nacional.  O refinamento da cartografia, na escala adotada, fornece aos 
potenciais usuários, uma ferramenta básica, indispensável aos futuros trabalhos de 
exploração mineral ou aqueles relacionados à gestão ambiental e à avaliação de 
potencialidades hídricas, dentre outros. 

Além disso, o projeto foi totalmente desenvolvido em ambiente SIG e vinculado ao 
Banco de Dados Geológicos do SGB (GEOBANK), incorporando o que existe de atualizado em 
técnicas de geoprocessamento aplicado à cartografia geológica e encontra-se também 
disponível no Portal do SGB www.cprm.gov.br. 

As metas físicas da primeira etapa dessa parceria e que corresponde ao biênio 2005-
2006, foram plenamente atingidas e contabilizam 41 folhas, na escala 1:100.000, ou seja 
aproximadamente 1,5% do território brasileiro. As equipes executoras correspondem a 
grupos de pesquisa das seguintes universidades: UFRGS, USP, UNESP, UnB, UERJ, UFRJ, 
UFMG, UFOP, UFBA, UFRN, UFPE e UFC.  

 
Este CD contém a Nota Explicativa da Folha Solânea, juntamente com o Mapa 

Geológico na escala 1:100.000 (SB.25-Y-A-IV), em ambiente SIG, executado pela UFPE, 
através do  Contrato CPRM-UFPE No.064/PR/05. 
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RESUMO 

O presente relatório corresponde ao mapeamento da Folha Solânea (SB.25-Y-A-IV) na escala 

1:100.00 realizado dentro do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, através de convênio (064-PR-05) 

celebrado entre a Companhia de Recursos Minerais (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil e a 

Universidade Federal de Pernambuco.  

A Folha Solânea encontra-se inserida em dois domínios tectônicos da Província Borborema: 

Domínio da Zona Transversal ou Central e Domínio Norte ou Rio Grande do Norte, os quais são 

separados pela Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos, que constitui o segmento leste da zona 

de cisalhamento Patos. No Domínio Rio Grande do Norte, ortognaisses paleoproterozóicos do 

Complexo Serrinha – Pedro Velho foram identificados e mapeados e, subdivididos em 03 unidades 

litodêmicas; ortognaisses paleoproterozóicos do Complexo Santa Cruz; supracrustais 

neoproterozóicas do Grupo Seridó, tendo sido identificados paragnaisses e xistos com intercalações 

de mármores interpretados como pertencentes à Formação Jucurutu do Grupo Seridó e, xistos 

pelíticos com intercalações de quartzitos da Formação Seridó do Grupo Seridó. Cortando as 

supracrustais e os ortognaisses do embasamento, foram mapeados granitóides brasilianos, 

dominando granitóides leucocráticos ligeiramente peraluminosos. O Domínio Central constitui cerca 

de 25% da Folha Solânea. Neste domínio foram mapeados supracrustais correlatas ao Complexo 

São Caetano de idade esteniana, incluindo metagrauvacas cortados por ortognaisses tonianos e 

granitóides brasilianos. Sedimentos da Formação Serra do Martins recobertos parcialmente por 

sedimentos correlatos ao Grupo Barreiras (Paleógeno/Neogéno) foram mapeados em ambos os 

domínios. 

Estruturalmente, a área da Folha Solânea foi bastante trabalhada durante o brasiliano. Entretanto, 

uma fase de deformação observada nos ortognaisses paleoproterozóicos, representada por padrões 

de interferência tipo “domo – bacia”, não foi observada nas supracrustais, sugerindo tratar-se de 

uma fase de deformação pré-brasiliana. 

Os recursos minerais identificados incluem principalmente rochas ornamentais, sendo as pretas as 

preferencialmente exploradas, vermiculita, tungstênio, mármore, areia, argila e brita. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Localização da Folha 

A Folha Solânea está localizada na porção nordeste do Estado da Paraíba. A figura 1.1 mostra a 

Folha Solânea com seus respectivos limites geográficos definidos pelos paralelos 7º 00’ e 6º 30’ S e 

pelos meridianos 36º00’ e 35º30’ W. Encontra-se articulada a sul com a Folha Campina Grande, a 

norte com a Folha São José do Campestre, a leste com a Folha Guarabira e a oeste com a Folha 

Picuí (Figura 1.2) 

1.2 Clima, Vegetação e Aspectos Fisiográficos 

Aproximadamente 25% da área da folha, esta inserida no chamado brejo da Paraíba, o qual 

constitui áreas elevadas com clima ameno, variando de 15° a 30°C. Na cidade de Solânea, durante 

os meses de junho a agosto, a temperatura pode chegar aos 10ºC, durante a noite. A cultura da 

cana de açúcar, atividade agrícola predominante na região até os anos 70, vem sendo aos poucos 

substituída pela cultura da banana. Engenhos centenários ainda são encontrados na região, alguns 

ainda produzindo rapadura outros produzindo cachaça. Esses engenhos centenários vêm aos 

poucos se transformando em hotéis, desenvolvendo assim o turismo rural, o que se feito de forma 

apropriada, pode vir a se transformar em excelente opção de mercado de trabalho para as 

comunidades locais. 

Bolsões de Mata Atlântica podem ser observados próximos às cidades de Areia e Guarabira. 

O restante da folha esta localizado no sertão da Paraíba, região esta denominada de Curimataú, 

com clima semi-árido quente, e temperatura variando de 26°C a 32°C. Este tipo de clima se 

caracteriza pela baixa umidade, chuvas poucas e irregulares e, alternância de duas estações bem 

definidas: a da chuva, denominada de inverno e a da seca denominada de verão. A vegetação 

nestas áreas consiste na típica caatinga xerofítica do Nordeste Brasileiro, constituída por 

cactáceas tais como macambira, marmeleiro, catingueira, jurema preta, xique - xique etc. 

Árvores de médio porte (angico, baraúna, juazeiro, aroeira etc.) são observadas ao logo dos 

riachos e rios.  

Altitudes em torno de 800m são observadas constituindo as serras de Solânea – Bananeiras, Dona 

Inês e Araruna.   
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Figura 1.1: Mapa de localização da Folha Solânea. 

 

 

 

Figura 1.2: Articulação da Folha Solânea. 
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1 Evolução do Conhecimento Geológico 

A Província Borborema compreende uma província tectônica no nordeste do Brasil, resultante da 

convergência dos crátons: Amazônico, Oeste Africano – São Luís e São Francisco – Congo 

durante a formação do Gondwana (~600 Ma). Os modelos de compartimentação tectônica para a 

área pré-cambriana da Província Borborema datam dos anos 70. Os primeiros modelos são os de 

Brito Neves (1975) modificado em 1983, seguidos de Santos & Brito Neves (1984) e Jardim de 

Sá (1994). Estes modelos propõem uma longa história pré-cambriana para a Província 

Borborema. 

A Província Borborema consiste de um embasamento gnáissico – migmatítico de idade 

paleoproterozóica, representando em parte rochas arqueanas retrabalhadas durante a orogênese 

Transamazônica (~2.0 a 2.2 Ga), incluindo pequenos blocos de idade arquena. O embasamento é 

parcialmente coberto por rochas metassedimentares e metavulcânicas de idade neoproterozóica 

(Toniano e Brasiliano). Em adição a orogênese Transamazônica, a Província Borborema foi afetada 

pelos eventos Cariris Velhos (1000 Ma – 920 Ma) e Brasiliano (Jardim de Sá, 1994; Van Schmus et 

al. 1995; Dantas el al., 1998; Fetter, 1999; Brito Neves et al., 2001; Kozuch, 2003; Van Schmus 

et al. 2003, Neves, 2003; Guimarães et al. 2004). O evento Brasiliano afetou toda a Província 

Borborema e foi responsável por intenso magmatismo granítico, desenvolvimento de zonas de 

cisalhamentos de escalas continentais e metamorfismo em condições de alta temperatura e baixa 

pressão.  

O evento Cariris Velhos é representado por ortognaisses, os quais formam uma faixa que se 

estende por cerca de 700km, desde a linha de costa até a Faixa Riacho do Pontal a oeste, com 

idade U/Pb em zircão variando de 925Ma - 952Ma (Kozuch et al. 1997, Brito Neves et al. 2001). 

Estes granitóides encontram-se encaixados em uma seqüência metassedimentar e 

metavulcanoclástica (Complexo São Caetano), com uma componente vulcânica dominantemente 

félsica (Santos, 1995). Os protólitos dos metassedimentos são pelitos/psamitos e grauvacas e, 

idade de 995 + 12Ma foi determinada pelo método U/Pb em zircão para a sedimentação do 

Complexo São Caetano, mostrando pequeno intervalo de tempo (50Ma) entre a idade destas 

intrusões e da seqüência encaixante.  

Alguns pesquisadores consideram o evento Cariris Velhos como sendo um ciclo orogenético 

completo com geração de rochas e metamorfismo (Kozuch et al., 1997; Brito Neves et al., 2001) 

enquanto outro grupo considera o ciclo Cariris Velhos apenas como gerador de magmatismo, sendo 

o metamorfismo de idade brasiliana (Bittar, 1999; Leite et al., 2000; Neves, 2003; Guimarães & 

Brito Neves, 2003, 2005).  
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As zonas de cisalhamentos Patos e Pernambuco com direção E-W dividem a Província Borborema 

em 03 domínios, segundo Van Schmus et al. (1995): Domínio Rio Grande do Norte, a norte da 

Zona de Cisalhamento Patos; Domínio Central ou da Zona Transversal entre as zonas de 

cisalhamentos Patos e Pernambuco e, o Domínio Sul, situado a sul da Zona de Cisalhamento 

Pernambuco (Figura 2.1).  

2.2 Compartimentação Tectônica da Folha Solânea 

A Folha Solânea esta inserida em dois domínios tectônicos: cerca de 75% da Folha Solânea se 

encontra inserida no Domínio Tectônico Norte ou Rio Grande do Norte e 25% no Domínio 

Tectônico Central ou da Zona Transversal da Província Borborema (Van Schmus et al., 1995). 

Estes dois domínios na Folha Solânea se encontram separados pela Zona de Cisalhamento 

Remígio – Pocinhos, a qual constitui a inflexão para NE da Zona de Cisalhamento Patos  

(Figura 2.2).  

 
Figura 2.1: Mapa esquemático da Província Borborema mostrando os Domínios 
tectônicos definidos por Van Schmus el al. (1995) e os terrenos propostos por 
Brito Neves el al. (2000). Em amarelo as coberturas Paleozóicas. TJC = Terreno 
São José do Campestre; TRP = Terreno Rio Piranhas; TAP = Terreno Alto Pajeú; 
TAM = Terreno alto Moxotó; TRC = Terreno Rio Capibaribe; TPB = Terreno 
Piancó Alto Brígida; TS = Terreno Sergipano; ZCPE = Zona de Cisalhamento 
Pernambuco; ZCP = Zona de Cisalhamento Patos; ZCPA = Zona de 
Cisalhamento Porta Alegre. 
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Figura 2.2: Mapa tectônico da Folha Solânea. 
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3. UNIDADES MAPEADAS 

3.1 Domínio Rio Grande do Norte 

3.1.1 Paleoproterozóico  

3.1.1.1 Complexo Serrinha - Pedro Velho (PP2sp) 

O Complexo Serrinha - Pedro Velho (Santos et al., 2002) inclui as unidades litoestratigráficas do 

Terreno Serrinha – Pedro Velho de Dantas (1997). Na folha Solânea compreende a maior parte da 

área a norte da zona de Cisalhamento Remígio Pocinhos. Neste complexo foram individualizadas 

três unidades litodêmicas: 

1)  PP2sp1 – Predominam biotita-hornblenda ortognaisses localmente bandados, com composição 

variando de trondjemítca a granodiorítica, localmente granítica com intercalações anfibolíticas e 

pequenas intercalações (1 cm a 4 cm de espessura) de rochas constituídas por 94% de epidoto, 

5% de quartzo, <1% de plagioclásio e <1% de anfibólio com pleocroísmo variando de verde a 

verde azulado escuro, sugerindo enriquecimento em Fe e, titanita. Mapeamentos anteriores se 

referem à presença de rochas calcissilicá-

ticas nesta unidade. As intercalações 

encontradas durante o mapeamento, as 

quais em campo podem ser confundidas 

com rochas calcissilicáticas, não podem  

ser assim classificadas devido a sua 

mineralogia, observada em seção delgada. 

Trata-se possivelmente de intercalações 

máficas, as quais foram metamorfisadas na 

fácies epidoto anfibolito. Os ortognaisses da 

Unidade 1 são cortados por diques de 

leucogranitos de idade brasiliana (Figura 

3.1), com espessura variando de 1m a 5m 

e, natureza variando de aluminosa a peralcalina. Nesta unidade ocorre com freqüência bolsões 

de quartzo com dimensões que variam de 10cm a cerca de 1m de comprimento. 

2)  PP2sp2 – esta unidade corresponde à unidade Serrinha de Dantas (1997). Compreende biotita, 

hornblenda ortognaisses e migmatitos com composição variando de granito a granodiorito, contendo 

freqüentes intercalações de anfibolito com os quais desenvolvem bandamento composicional 

heterogêneo, sendo freqüentemente cortado por diques de dioritos, mostrando relações de campo 

compatíveis com intrusão durante processos de migmatização (Figura 3.2). Nas porções mais 

anfibolíticas, titanita pode constituir até 3% da moda e, ocorre como cristais subédricos.   

Figura 3.1: Gnaisse migmatizado da unidade PP2sp1 
do Complexo Serrinha – Pedro Velho, cortado por 
dique de leucogranito. 
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Ortognaisses porfiroclásticos (PP2sp2a), localmente migmatizados, composição dominan-

temente anfibólio, biotita granodiorito a quartzo – diorítica, com a presença localizada de 

composição granítica, onde se observa porfiroclástos de feldspatos róseos com até 4cm de 

comprimento, constituem um fácies da unidade 2 do Complexo Serrinha - Pedro Velho. Esta 

fácies compreende uma faixa alongada com direção paralela a zona de cisalhamento Remígio – 

Pocinhos, situada a sul. Bolsões pegmatíticos são comumente observados e são afetados pela 

intensa transposição observada nestas rochas (Figura 3.3). 

3) PP2sp3 – constituída por biotita augen ortognaisses, biotita + hornblenda ortognaisses 

bandados, localmente migmatizados de composição dominantemente granítica (Figura 3.4). 

Diques com até 20cm de espessura e composição variando de diorito a granodiorito foram 

observados localmente. Estes diques são cortados por falhas com cinemática sinistral  

 (Figura 3.4) preenchidas por aplito.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.2: A) Ortognaisses bandados com intercalações dioríticas (di) e anfibolíticas (anf) da unidade PP2sp2 
do Complexo Serrinha- Pedro Velho; B) migmatitos da mesma unidade afetado por transpressão tardia e 
mostrando intercalações dioríticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: Ortognaisse de composição granodio-
rítica a granítica, intensamente transposto (PP2sp2a). 

Figura 3.4: Biotita augen ortognaisse da unidade 
PP2sp3 do Complexo Serrinha – Pedro Velho, cortado 
por diques tardios com composição variando de 
diorito a granodiorito (a), os quais são cortados por 
falhas sinistrais, preenchidas por aplito (b).  

3.1.1.2 Complexo Santa Cruz – PP2sc 

Esta unidade compreende a porção central de uma sinforme, ocupando pequena área no NW  

da folha Solânea. Compreende basicamente granitóides, com feições ígneas parcialmente 

anf

di 
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preservadas, caracterizados por grande varie-

dade litológica, com composições variando de 

dioritos, tonalitos a leucogranitos, com predo-

mínio de granodioritos. Blocos de metagabros 

ocorrem próximo ao povoado de Malhada. 

Intercalações máficas e ultramáficas foram 

observadas localmente (Figura 3.5). Petrográfi-

camente são ortognaisses tonalíticos, augen 

gnaisses e leucogranitos gnáissicos, correspon-

dendo ao chamado Complexo Caicó de Jardim de 

Sá (1994). São ortognaisses grossos com 

porfiroblástos de plagioclásio e feldspato potás-

sico, com bandamento definido pela concen-

tração modal de biotita. As rochas félsicas 

tendem a se concentrar na bordas, no contato 

com as unidades 1 e 3 do Complexo Serrinha 

Pedro-Velho. Nestes locais são comumente 

observados concentrações de diques de 

leucogranitos. A localidade típica na Folha Solânea onde afloram as rochas deste complexo, situa-

se entre os povoados de Malhada e Papagaio. 

3.1.2 Neoproterozóico 

3.1.2.1 Grupo Seridó (NP3s) 

3.1.2.1.1 Formação Jucurutu – (NP3sju) 

Uma seqüência de biotita + anfibólio gnaisse granatífero e xisto granatífero (Figura 3.6A e B), 

contendo lentes de mármores com coloração variando de branca, rosa alaranjado e tonalidades 

esverdeadas (Figuras 3.7A e B), e espessuras variadas ocorrem no a norte da Zona de 

Cisalhamento Remígio - Pocinhos no sudoeste da folha. Esta seqüência é observada na base dos 

xistos da Formação Seridó a norte da Zona de Cisalhamento Casserengue na porção SE da Folha e, 

encontra-se fortemente transposta no limite SE da folha. As espessuras das lentes de mármore, 

que podem chegar a até 20m, e lentes com até 1m de espessura de calcissilicática, alem da 

dominância de gnaisses sobre xistos, assemelham esta seqüência a Formação Jucurutu. Entretanto 

os anfibólios gnaisses típicos da Formação Jucurutu não foram observados nesta seqüência. 

Dados geocronológicos (Van Schums et al., 2003) de U-Pb em zircão por SHRIMP, mostraram que 

as rochas do Grupo Seridó representam uma bacia depositada sobre um embasamento 

paleoproterozóico, como resultado de extensão neoproterozóica tardia, que recebeu detritos de 

varias fontes. Os sedimentos iniciais foram grauvacas (turbiditos) depositadas sobre 

embasamentos cratônicos antigos, com contribuições posteriores de rochas vulcânicas e plutônicas 

neoproterozóicas e/ou terrenos metamórficos com magmatismo de idade 650Ma, 750-800Ma e 

900-1000Ma, e menor contribuição do embasamento antigo de idade 1800Ma, 2200Ma e fontes 

arqueanas. As idades mais jovens obtidas em zircões detríticos (650Ma.), sugerem que o Grupo 

Seridó é mais jovem que 650Ma e mais antigo que a deformação brasiliana, cujo pico é estimado 

Figura 3.5: Ortognaisses granodioríticos com inter-
calações máficas do Complexo Santa Cruz, a norte 
do povoado Malhada.  
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em 600Ma. O intervalo entre 650Ma – 610Ma é a melhor estimativa para deposição dos sedimentos 

do Grupo Seridó (Van Schmus et al., 2003), iniciada com a deposição de sedimentos imaturos 

proximais, evoluindo para sedimentos mais distais, proveniente de fontes neoproterozóicas 

localizadas a sul da zona de cisalhamento Patos. Van Schmus et al. (2003) também consideram a 

hipótese da zona de cisalhamento Patos ser um limite de terrenos. Neste caso, o Grupo Seridó teria 

se formado como uma bacia antiarco, associada a uma subducção mergulhando para sul. 

Posteriormente, a região foi comprimida, deformada e metamorfisada. O intervalo de idade estimada 

para deposição do Grupo Seridó, sugere que a deposição ocorreu no Neoproterozóico 3 (NP3s). 

   
Figura 3.6: Biotita-xistos granatíferos (metagrauvacas) (A) e, biotita gnaisses (B) da Formação Jucurutu, 
próximo a Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos, mostrando critérios de cinemática dextral. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: A) Aspectos de campo dos mármores (mm) encaixados nos paragnaisses (pgn) da Formação 
Jucurutu B) Mármores brancos intercalados com mármores impuros na Formação Jucurutu. 
 

3.1.2.1.2 Formação Seridó (NP3ss) 

Uma seqüência de micaxistos, correlacionável ao Grupo Seridó (Jardim de Sá, 1994), mapeada na 

folha Solânea, foi designada por Santos et al. (2002) de Faixa Curimataú, correspondendo a uma 

extensão da Faixa Seridó, a qual corresponde ao Grupo Seridó e granitóides Brasilianos. A ausência 

das unidades basais do Grupo Seridó (os fácies de água rasa) e, os contatos miloníticos das rochas 
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desta unidade com os ortognaisses soto-postos, sugerem posicionamento alóctone dos xistos sobre 

os ortognaisses paleoproterozóicos do Complexo Serrinha - Pedro Velho. 

A Formação Seridó compreende termos metassedimentares de grau baixo a médio, cuja área de 

ocorrência está situada na parte W-SW da folha Solânea. Xistos de composição pelítica são as 

rochas principais da unidade. Bandamento composicional é amplamente observado, refletindo uma 

estrutura típica de ritmitos (Figura 3.8), às vezes com gradação granulométrica sugestiva para 

turbiditos (Santos et al., 2002). Além de xistos, foram também observadas intercalações de rochas 

calcissilicáticas e quartzitos. 

Os xistos pelíticos aparecem em área com forma de V, cuja perna mais longa a leste está 

condicionada por um cisalhamento transcorrente dextral de direção NE-SW, que faz parte da zona de 

cisalhamento Remígio-Pocinhos. Os xistos mostram termos mais pelíticos na região de Salgado, Poço 

Doce e Serra da Pasta. A mineralogia é quartzo (> 50% em volume), biotita e mica branca, que 

constituem a matriz para porfiroblastos mili-centimétricos de estaurolita, cordierita e andalusita. 

Granada aparece como porfiroblastos milimétrico. Minerais somente observáveis ao microscópio são 

clorita, plagioclásio e opacos. Clorita aparece como mineral primário ou secundário. O plagioclásio 

pode estar subestimado devido à granulação mili-submilimétrica e raridade de maclas. 

Estaurolita tem distribuição mais ampla dentre os porfiroblastos, ocorrendo em toda a área 

aflorante dos xistos sendo mais expressiva na Serra da Pasta, SE de Casserengue e, região de 

Salgado. Em Salgado, microporfiroblastos de estaurolita são encontrados como inclusões corroídas 

em porfiroblastos centimétricos de andalusita. Essas texturas sugerem reação entre estas duas 

fases minerais. 

Cordierita ocorre na porção SW da área de afloramento do xisto, na estrada para Barra de Santa 

Rosa e, na região de Poço Doce, onde pode atingir até 20cm de comprimento. Alguns cristais estão 

dobrados (Figura 3.9) na foliação de baixo ângulo. Sillimanita foi observada em duas ocorrências 

cujas relações com os demais minerais são ambíguas: como agregados fibrosos junto com 

andalusita e como massas fibro-radiadas ou cristais prismáticos em metapelito próximo a um dos 

pequenos plútons graníticos que afloram a SE de Salgado (Figura 3.10B). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.8: Bandamento composicional nos micaxistos 
da Formação Seridó, com bandas mais pelíticas (pl) 
intercaladas com bandas menos pelíticas. Presença de 
“tesion gashes” de quartzo. 

Figura 3.9: Muscovita biotita xistos da formação 
Seridó, mostrando camadas ricas em cordierita, na 
estrada Remígio – Barra de Santa Rosa. 

pl 
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Metassedimentos que se afastam da composição pelítica geral nessa parte da área são encontrados 

a noroeste de Salgado. Trata-se de xistos com quartzo (70%), biotita + clorita (25%), opacos 

(<10%) e feldspato, mas sem mica branca. Biotita e clorita formam muitas vezes cristais 

compostos. 

Fácies mais “arenosas” ocorrem na parte oeste da unidade xistosa. As rochas têm menos micas do 

que os xistos pelíticos embora, bandas mais abundantes em mica branca ajudem na definição do 

S0 (Tabela 3.1). Biotita e mica branca podem exibir cristais compostos. 

Tabela 3.1: Mineralogia dos metassedimentos da Formação Seridó em sua porção oeste. SO-378 - quartzito da 
base da Formação Seridó. As amostras SO-182 e SO-414 para comparação são das Formações Jucurutú e São 
Caetano, respectivamente.  

 SO-102 SO-155 SO-378 SO-379 SO-383 SO-182 SO-414 

Quartzo X X X X X X X 

Microclina   X?    X 

Plagioclásio X? X  X X? X X 

Biotita X X X X X X X 

Mica branca X  X    X 

Clorita     X   

Granada X X  X  X  

Cordierita        

Opacos X   X X  X 

 

Intercalações de estreitas lentes (< 20cm de espessura) de quartzito foram observadas na base da 

Formação Seridó, sendo constituído por quartzo (75%), mica branca (15-20%) e biotita (<10%). 

Nas bandas com predomínio de quartzo, há crescimento exagerado de grão para xenocristais 

milimétricos, que englobam pequenas palhetas de mica branca. 

Nos xistos aflorantes próximos às intercalações quartzíticas, a mica branca desaparece e o quartzo 

é o mineral mais abundante (quartzo=60%, biotita=25%, plagioclásio=10% e opacos<10%).  

O plagioclásio pode estar subestimado, de forma que as rochas talvez possam ser classificadas 

como gnaisses. A textura é dada pela orientação de biotita e quartzo, mas o quartzo desenha 

textura granoblástica dominante. Esta unidade mais gnáissica foi classificada como pertencente à 

Formação Jucurutu. 

Intercalações de rochas calcissilicáticas foram observadas na Serra da Pasta e a sul de 

Casserengue. Em geral, ocorrem como blocos soltos no solo ou cordões de rochas em meio ao 

xisto intemperizado. Mostram granulação fina e granada cor de rosa. Em amostra de mão são 

homogêneas ou mostram bandamento centimétrico. O bandamento tem atributos de uma 

estratificação: bandas assimétricas e regulares definidas pela variação de composição ou de cor 

sutil. Foliação é raramente observada. 
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Figura 3.10: Xistos pelíticos da Formação Seridó.  
A) granada automórfica (pós-tectônica) em equilíbrio 
com clorita e biotita (SO-72). B) massa de fibrolita 
irradiando fibras a partir de núcleo escuro 
xenomórfico (SO-206). C) microporfiroblasto de 
estaurolita incluída em porfiroblasto de andalusita 
(SO-212). D) massa micácea com halo pleocróico 
amarelo (cordierita) (SO-212). E) granada zonada 
com Si sigmoidal. Trata-se de exemplar raro (SO-84). 
Barra branca = 1,0 mm. 

 

A mineralogia é típica de protólitos sedimen-

tares com quartzo, carbonatos e argilo-minerais, 

com teores provavelmente decrescentes nessa 

ordem. Metamargas é a classe químico-

mineralógica que mais se aproxima das rochas calcissilicáticas estudadas. Minerais freqüentes são: 

quartzo (> 50% em volume), Ca - anfibólio, epidoto/zoisita e um pouco de carbonato. O carbonato 

pode ser calcita e/ou dolomita, não tendo sido possível separá-los no estudo petrográfico. 

Aparecem com teores < 10 %, em equilíbrio com quartzo, máficos e pequena quantidade de 

plagioclásio. Clinopiroxênio ocorre localmente (Tabela 3.2). 

Os cristais mostram contatos retos a ligeiramente curvados entre si. Cristais alongados desenham 

a foliação da rocha (Figuras 3.11C e 3.11D). Granada e epidoto/zoisita em algumas amostras são 

observadas nos interstícios dos grãos de quartzo da matriz, dando origem a cristais 

poiquiloblásticos. As feições observadas e, ausência de texturas de reação, sugere que as rochas se 

encontram em equilíbrio. 
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Tabela 3.2: Minerais presentes em amostras calcissilicáticas intercaladas na Formação Seridó. 

 SO-211.3 SO-215.1 SO-215.2 SO-217 
Quartzo X X X X 

Microclina     
Plagioclásio  X   

Granada X X X  
Opacos X X X X 

Anfibólio (Ca, Fe) X X X X 
Titanita X X X X 

Epidoto-zoisita  X X X 
Calcita  X X X 

Clinopiroxênio   X X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11: Calcissilicáticas do Formação Seridó – A) Granada e Ca-anfibólio em equilíbrio (SO-211.3).  
B) Granada e epidoto/zoisita indistinguíveis sobrecrescendo grãos de quartzo da matriz. C) Clinopiroxênio e  
Ca-anfibólio em contato difuso (SO-217) alinhados segundo foliação NE-SW. D) Equilíbrio entre carbonato e  
Ca-anfibólio alongados (SO-217), desenhando foliação NE-SW, nicóis cruzados. E) Cristais de clinopiroxênio 
(retardo azul), carbonato e plagioclásio mostrando textura granoblástica (SO-215.2), nicóis cruzados.  
F) Contato reto entre epidoto/zoisita e plagioclásio da mesma seção anterior, nicóis cruzados. Comprimento 
da barra 0,5 mm. 
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3.1.2.2 Magmatismo Brasiliano 

3.1.2.2.1 Leucogranitóide e Migmatito Anatético (NP3γ11gra) 

São biotita sieno a monzogranitos contendo menos de 10% de biotita associados à migmatitos 

anatéticos (Figura 3.12B), diques de pegmatitos e aplitos. Ocorrem como pequenos plútons e diques 

de cor cinza (Figura 3.12A), homogêneos, cortando os ortognaisses da Unidade 3 do Complexo 

Serrinha Pedro Velho. Enclaves e restitos do ortognaisse encaixante são freqüentemente observados 

(Figura 3.12A). Estes granitos e migmatitos anatéticos ocorrem formando serras alongadas (serras 

do Tamanduá e Picadas) desenhando antiforme na porção NW da folha, e como corpos alongados 

com eixos maiores mais ou menos paralelos à Zona de Cisalhamento Casserengue.      

Microscopicamente estes granitóides são constituídos por concentrações modais variáveis de 

plagioclásio e microclina pertítica. Hornblenda ocorre localmente (~2 %) associada com biotita. 

Biotita é o mineral máfico mais abundante, em média não chegando a constituir 10 % do volume 

modal. Epidoto, allanita de cor marrom amarelada, titanita, zircão, apatita e raros minerais opacos 

são os minerais acessórios observados, ocorrendo como cristais subédricos a anédricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12: Aspectos de campo dos leucogranitóides (A) e migmatitos (B) anatéticos (NP3γ11gra). Setas em 
A mostram restitos de migmatitos. 

 

3.1.2.2.2 Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it25) 

No Terreno São José do Campestre na folha 

Solânea, esta suíte esta representada por 

pequena porção do Plúton Monte das Game-

leiras, intrudido no extremo norte da folha. Esta 

intrusão tem aproximadamente 340 km2, dos 

quais apenas aproximadamente menos 10 km2 

aflora na Folha Solânea. São monzogranitos a 

sienogranitos porfiríticos grossos, com mega-

cristais de até 10 cm de comprimento, asso-

ciados à dioritos potássicos (Figura 3.13), 

contendo Mg-hornblenda e, micas com 

composição Mg-biotita (Galindo et al., 2006). Os 

megacristais localmente se apresentam circun-

Figura 3.13: Aspectos de campo do Granito Serra da 
Gameleira na Folha Solânea.Processos de coexistência 
de magmas são freqüentemente observados. 
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dados por plagioclásio, caracterizando uma textura tipo “rapakivi”. 

Foliação, dada pela orientação de biotita e quartzo estirado, é observada principalmente próximo 

ao contato com os gnaisses encaixantes. 

3.1.2.2.3 Granitóides Solânea – NP3γ3sol 

Estes granitóides ocorrem na porção norte, central e sul da folha. São representados pelos plútons 

Solânea, com aproximadamente 280km2, por um pequeno plúton com cerca de 10 km2 (Plúton 

Cabeçudo), alongado na direção N e, por diques encaixados nos ortognaisses paleoproterozóicos.  

Em todos os plútons foram observadas feições de processos de coexistência e mistura parcial com 

dioritos (Figura 14). Estes processos de mistura parcial de magmas são evidenciados pela presença 

de enclaves de dioritos com bordos lobados e crenulados nos monzogranitos grossos, cristais de 

feldspatos potássicos ovais nos dioritos e, enclaves de monzogranitos grossos nos dioritos (Figura 

3.14). 

    
Figura 3.14: Enclaves dioríticos com bordos crenulados e lobados, inclusos em monzogranitos grossos 
porfiríticos do Plúton Solânea (A) e, diorito contendo pequenos enclaves do monzogranito porfirítico e 
fenocristais cristalizados no monzogranito (B).  

 

A foliação no Plúton Solânea tem direção 

geral NE-SW, paralela à direção da  

Zona de Cisalhamento Remígio - 

Pocinhos, que condiciona esta intrusão e 

limita  

o terreno Alto Pajeú (Domínio Estrutural 

Central) a sul e, Domínio Rio Grande  

do Norte (Complexo Serrinha - Pedro 

Velho) a norte. As rochas do Plúton 

Solânea mostram trama do tipo PFC  

(pré-full crystallization), com trama tipo 

SPD (sub-solidus plastic deformation) 

(Hutton, 1988). No contato com as 

rochas encaixantes e próximas à zona de 

cisalhamento Belém, de direção NE-SW, que corta o plúton em sua porção sudeste, são observados 

Figura 3.15: Enclaves, alguns angulosos de diorito e do 
gnaisse encaixante, alguns fraturados, evidenciando tectônica 
transacional rúptil – dúctil durante intrusão do Plúton 
Solânea. 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Solânea 
16

enclaves angulosos das encaixantes (Figura 3.15B), mostrando deformação prévia. Na sua porção 

norte, o Plúton Soleânea encontra-se parcialmente encoberto pelos sedimentos da Formação Serra 

do Martins e do Grupo Barreiras. 

O Plúton Cabeçudo compreende rochas deformadas com foliação de alto ângulo de direção  

NNE – SSW, definida pela orientação de feldspatos alguns augen, e quartzo estirados. 

As rochas desta suíte são hastingsita - biotita monzogranitos porfiríticos grossos, foliados com 

fenocristais de microclina pertítica e plagioclásio de composição oligoclásio, localmente formando 

augen. Extinção ondulante e alteração para epidoto são feições que podem ser observadas nos 

cristais de plagioclásio. Alguns fenocristais de plagioclásio mostram zonação. Geminação do tipo 

albita-periclínio associada à geminação tipo Carlsbad é observada nos K-feldspatos sugerindo 

transformação de ortoclásio para microclina. Nos contatos entre os fenocristais de K-feldspatos e ou 

plagioclásio, textura mimerquítica é freqüentemente observada. Quartzo ocorre como cristais 

anédricos alguns estirados com extinção ondulante ou recristalizados como ribbons orientados 

paralelos à foliação Sn+3. Os minerais acessórios mais característicos desta suíte são allanita e 

titanita, que ocorrem como cristais subédricos a anédricos. Epidoto também é freqüentemente 

observado como cristais subédricos a euédricos. Os minerais opacos ocorrem como cristais euédricos 

com forma quadrática ou, como cristais anédricos resultantes da alteração de biotita e anfibólio.  

3.1.2.2.4 Suíte Gabro – Diorito - Monzonítica (NP3δ3gdm) 

As rochas desta suíte ocorrem na porção central (área próxima a Casserengue), extremo norte da 

folha Solânea (município de Riachão) e associada aos granitóides da suíte intrusiva Solânea. 

Próximo a Casserengue, ocorre como enxame de diques e pequenos plútons compreendendo área 

alongada na direção NE-SW, perfazendo cerca de 10 km2. São monzonitos e gabros noritos grossos 

(Figura 3.16) a médios, com orto- (Fe-hiperstênio, segundo Nascimento, 2000) e clino- (série 

diopsídio – hedenbergita) piroxênios e biotita constituindo até 45% da moda, nos termos menos 

evoluídos. Enclaves com bordos crenulados e lobados de rochas gabróicas finas menos evoluídas, 

ocorrem localmente. Enclaves ângulos do ortognaisse encaixante ocorrem nas rochas monzoníticas 

da região de contato (Figura 3.17). 

     
Figura 3.16: Gabro grosso da intrusão a oeste de 
Casserengue. 

Figura 3.17: Monzonito na região de contato com 
os ortognaisses, contendo enclaves do gnaisse 
encaixante na intrusão a oeste de Casserengue. 
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Próximo à sede do município de Riachão foram mapeadas três ocorrências de rochas máficas e 

intermediárias. Uma destas ocorrências difere das demais ocorrências de rochas máficas gabróicas 

da folha Solânea, pela ausência de gabros grossos homogêneos, sendo constituída por um enxame 

de diques de composição variando de gabro, diorito e monzonito a monzogranito mostrando feições 

espetaculares de coexistência e mistura parcial de magmas (Figura 3.18) 

O plagioclásio de composição oligoclásio, ocorre como cristais tabulares subédricos a anédricos, 

alguns apresentando zonação. Alguns cristais mostram processos de saussuritização e fraturas 

preenchidas por carbonatos. Microclina é observada nos termos mais diferenciados, formando 

cristais subédricos a anédricos, alguns formando fenocristais com até 5mm de comprimento. 

Anfibólio e biotita ricos em ferro ocorrem como fases tardias. O anfibólio com pleocroísmo variando 

de marrom a verde escuro, possivelmente hastingsita, ocorre principalmente como transformação 

dos piroxênios. Inclusões de titanita apatita e zircão são comuns. A biotita tem cor marrom 

avermelhada e, segundo análise química apresentada por Nascimento (2000) é rica em FeOt  

(> 28%). Os minerais opacos, como cristais euédricos primários a anédricos resultante da 

alteração de biotita, apatita, zircão allanita e titanita são os minerais acessórios observados.  

    
Figura 3.18: A) Dique sinplutônico de gabro fino (gb) cortando rochas dioríticas (di). B) Rocha diorítica com 
textura bastante peculiar, com cumulatos de plagioclásio circundados por biotita. Localidade de Riachão - PB.  

3.1.2.2.5 Suíte Alcalina Caxexa (NP3γ3acx) 

Esta suíte é representada pelas intrusões que constituem as serras da Caxexa (NP3γ3acxc) e do 

Algodão (NP3γ3acxa) e, alguns diques isolados que cortam a unidade PP2sp1 do Complexo 

Serrinha – Pedro Velho.  

O Plúton Caxexa constitui um corpo com forma pouco comum, sendo alongado na porção sul e 

arredondado na sua porção norte. É formado por stocks e diques. O contato oeste destes 

granitóides com os micaxistos da Formação Seridó é feito por falha sinistral. O regime extensional 

associado à transcorrência sinistral controlaram o posicionamento do plúton. A orientação de 
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feldspato e quartzo define tramas magmáticas plano-lineares, paralelas às desenvolvidas por D3 

nos micaxistos, sugerindo intrusão tarditectônica a D3. Sigmóide de quartzo mostrando forma 

semelhante à intrusão do Caxexa é observado nos xistos encaixantes, próximo ao contato  

(Figura 3.19). Encontra-se intensamente fraturado com fraturas de direção E-W (Figura 3.20).  

No Plúton Caxexa dois tipos litológicos distintos foram identificados: alkali-feldspato granito com 

aegirina - augita e alkali- feldspato granito com granada e piroxênio da série diopsídio- 

hedenbergita, os quais segundo as analises de Nascimento (2000) têm composição hedenbergítica. 

São granitóides de granulação média a fina, 

equigranulares a ligeiramente porfiríticos. Variam de 

rochas peralcalinas, caracterizadas pela presença de 

aegirina - augita a alcalinas, com alguns diques de 

rochas aluminosas. Ocorrência localizada de cristais 

esqueléticos de granada, ricos na molécula de 

andradita (Nascimento, 2000) associados a piroxênios 

de composição hedenbergítica são interpretados por 

Nascimento (2000) como refletindo o re-equilíbrio 

químico do magma granítico alcalino sob condições 

especiais de fugacidade de oxigênio.  

A ausência de vênulas ricas em andradita nas granadas 

do Plúton Caxexa e, a ocorrência de andradita com 

hedenbergita e não com aegirina – augita, como 

descritas por Nascimento (2000) em corpos intrudidos 

ao longo da Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos 

a oeste da folha Solânea, não permitem interpretar a 

origem das andraditas do Plúton Caxexa como 

associadas a processos de metassomatismo. 

     
Figura 3.20: Aspectos da intrusão da Serra da Caxexa. A) Sistema de fraturas de direção E-W, na porção sul 
da Serra da Caxexa e, B) Diques de sienogranitos finos tardios, cortando sienogranitos de cor rosa em Olho 
D’água do Damião. 

 

Figura 3.19: Afloramento dos micaxistos da 
Formação Seridó na borda da intrusão da 
Serra da Caxexa. Evidência de intrusão 
associada à cinemática sinistral. Sigmóide de 
quartzo mostra forma semelhante ao Plúton 
Caxexa (seta vermelha). 
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O Plúton Algodão faz parte de uma série de intrusões alongadas paralelas à Zona de Cisalhamento 

Remígio - Pocinhos. São rochas leucocráticas, equigranulares a ligeiramente porfiríticas, finas a 

médias e, composição variando de sienito a quartzo monzonito. Aegirina – augita é o mineral 

máfico dominante, seguido de anfibólio com composição variando de riebckita a afversonita, 

formado a partir da alteração no estágio magmático de aegirina - augita.  

As rochas do Plúton Algodão apresentam fabric no estado sólido correlatos à deformação D3 ao 

longo da Zona de Cisalhamento Rémigio – Pocinhos, as quais trucam foliações antigas (S2) 

observadas nos micaxistos e ortognaisses encaixantes. As melhores exposições do contato entre o 

Plúton Algodão e as encaixantes, ocorrem ao longo da estrada carroçável que liga a cidade de 

Remígio a Algodão de Jandaíra - PB, onde se pode observar o mergulho forte das encaixantes nas 

proximidades do contato, diminuindo a intensidade para norte. Esta estrutura tem sido 

interpretada como transtracional em flor negativa (Araújo et al., 1993; Trindade et al., 1993 e 

Jardim de Sá, 1994). A presença de xenólitos das encaixantes comprova o caráter intrusivo destes 

granitóides. Esta intrusão é claramente associada à transposição, e, os trabalhos de campo 

mostram que esta foliação de alto ângulo corta a foliação de baixo angulo. Em rochas fortemente 

transpostas são observados mobilizados com forma semelhante à intrusão da Serra do Algodão 

(Figura 3.21). Assim como na Serra da Caxexa, a intrusão da Serra do Algodão é cortada por 

intenso fraturamento E-W (Figura 3.22).  

    

Figura 3.21: Foliação de transposição (Sn+3) cortando 
foliação de baixo ângulo (Sn+2). Dique de aplito (seta 
vermelha) com forma semelhante à intrusão do Plúton 
Serra do Algodão, intrudido ao longo da foliação Sn+3. 

Figura 3. 22: Sistema de fraturas com direção E-W 
observado no Plúton Serra do Algodão. 

 

Figura 3.23: Dique de sienogranito peralcalino 
contendo enclaves angulosos de piroxenitos. 
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Diques de granitóides peralcalinos, cortando ortognaisses paleoproterozóicos da unidade 3 do 

Complexo Serrinha - Pedro Velho (PP2sp1), foram identificados na porção NW da Folha Solânea, 

4km a norte da localidade de Logradouro. São granitóides leucocráticos a mesocráticos associados 

a diques aluminosos, alguns contendo enclaves angulosos de piroxenitos (Figura 3.23) quase que 

total-mente transformados em anfibólios (afverdsonita e riebeckita). Em algumas amostras dos 

diques isolados foi observada a presença de cristais subédricos de carbonatos (calcita?) alguns 

contendo inclusões de anfibólio. Em todas as ocorrências das rochas peralcalinas mapeadas, 

titanita, apatita e allanita em menor concentração modal, ocorrem como cristais euédricos a 

subédricos. 

3.1.2.2.6 Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di) 

Esta suíte é representada no Terreno São José do 

Campestre pelas intrusões de Dona Inês, Serra do 

Camucá e, por varias outras intrusões menores, que 

ocorrem como diques e stocks. Intrudem principalmente 

ortognaisses paleoproterozóicos e, de forma menos 

freqüente, cortam os metassedimentos e os granitóides do 

Plúton Solânea (Guimarães et al., 2005). Os granitóides 

aluminosos ocorrem como stocks e enxames de diques, 

sendo as melhores exposições dos enxames de diques 

observadas a oeste da cidade de Solânea, a norte de 

Tabuleiro (borda sul da intrusão de Dona Inês) e, a oeste 

de Belém na Serra do Camucá. As evidências de campo 

sugerem que as rochas desta suíte são tardias em relação 

às rochas das demais suítes, descritas no Terreno São 

José do Campestre. 

O Plúton de Dona Inês possui a forma de elipse alongada 

na direção NE (Borges, 1996), estando intrudido em 

ortognaisses paleoproterozóicos, entre as zonas de 

cisalhamento Pocinhos-Remígio e Casserengue. As rochas 

desta intrusão variam de sienogranitos a monzogranitos pouco foliados, equigranulares a 

porfiríticos, de cor cinza, contendo menos de 10% de biotita modal e, localmente, granada. Em 

uma pedreira na cidade de Dona Inês os granitóides cinza são cortados por diques de sienogranitos 

brancos (Figura 3.24), contendo enclaves angulosos 

do monzogranito cinza e, biotita modal em 

concentração menor que 1%. Coexis-tência entre 

granitos e pegmatitos é amplamente observado 

(Figura 3.25). A biotita mostra pleocroísmo de 

marrom claro a tonalidades pretas, sugerindo 

enriquecimento na molécula de annita.O mineral 

acessório mais comum é a allanita, a qual ocorre 

como cristais euédricos a subédricos, alguns mos-

Figura 3.24: Intrusão de dique de 
leucogranito tardio no Plúton Dona Inês, 
contendo enclaves angulosos do granito 
cinza encaixante. 

Figura 3.25: Coexistência entre leucogranitos 
e pegmatitos na Suíte Dona Inês.  
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trando zonação com camadas de allanita se alternando com epidoto (Figura 3.26). O plagioclásio 

tem composição albita-oligoclásio, ocorre como cristais mais desenvolvidos mostrando leve 

zonação ou, em pequenos cristais geralmente com intercrescimento mirmequítico constituindo a 

matriz. Cristais de plagioclásio anédricos, ligeiramente ovalados, com intercrescimento 

mirmequítico são observados inclusos em cristais de microclina pertítica (Figura 3.27). Minerais 

opacos ocorrem como cristais euédricos a subédricos e zircão como cristais prismáticos inclusos 

nos feldspatos. Titanita ocorre em maior concentração nas rochas próximas às porções 

pegmatíticas. 

    
Figura 3.26: Fotomicografia mostrando cristal de 
allanita zonada, na fácies cinza do Plúton Dona Inês. 
nicóis cruzados. 

Figura 3. 27: Fotomicografia mostrando fenocristal 
de microclina pertita (mp), incluindo cristal ovalado de 
plagioclásio (pl) com intercrescimento mirmequítico. 
Plagioclásio mirmequítico (pl) mais tardio é observado 
na borda do fenocristal de microclina pertítica. 

 

Grãos de quartzo alongados e biotitas orientadas foram observados definindo uma foliação pouco 

penetrativa com direção 40oAz, paralela a Zona de Cisalhamento de Casserengue. 

Apenas parte das serras do Camucá e do 

Gambá aflora na Folha Solânea. Estas serras 

são constituídas por um enxame de diques 

leucocráticos e alguns pequenos plútons.  

A ocorrência como plúton pode ser observada 

na fazenda Ladeira de Pedra, ao longo da PB-

055 na serra do Gambá (Figura 3.28). São 

granitóides de cor cinza, semelhante á fácies 

cinza do Plúton Dona Inês. Diques de quartzo 

diorito cortam os leucogranitos cinza, 

mostrando processos de mistura parcial com o 

leucogranito cinza (figura 3.28). 

 

Figura 3.28: Dique sinplutônico de diorito na Serra do 
Gambá. 

pl 

mp 

pl 
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3.2 Domínio Central ou da Zona Transversal 

3.2.1 Neoproterozóico  

3.2.1.1 Complexo São Caetano (NP3sc) 

Uma seqüência de biotita - plagioclásio gnaisses às vezes granatíferos, muscovita - biotita xistos 

granatíferos, localmente bandados (Figura 3.29) com intercalações estreitas de quartzitos e, 

intercalações de rochas ortoderivadas finamente laminadas e composição sienogranítica com 

muscovita e biotita e, intercalações de anfibolitos, ocorrem na porção sudeste da folha, a sul da 

Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos, no Terreno Alto Pajeú, de acordo com o modelo de 

terrenos proposto por Santos (1995). Estas rochas são correlacionáveis ao Complexo São Caetano 

(Santos, 1995). Os protólitos dos metassedimentos são pelitos/psamitos e grauvacas. Na Folha 

Solânea, estas rochas se encontram bastante alteradas e os afloramentos são muito ruins ou, se 

encontram encobertos pelos sedimentos da Formação Serra do Martins.   

Idade U-Pb em zircão de 942 + 22 Ma (Brito Neves, et al., 2001), foi determinada para sheet de 

ortognaisse a duas micas e composição granítica, inserido nas metagrauvacas biotíticas desta 

unidade, no extremo norte da Folha Campina Grande a norte de Alagoa Grande – PB (a sul da folha 

Solânea) e, uma idade de 952 + 7 Ma foi obtida para rochas similares a sul de Alagoa Grande 

(Brito Neves, et al., 2001).  

     
Figura 3.29: Biotita-plagioclásio gnaisse bandado do Complexo São Caetano (A), bastante alterado,  
com possível intercalação de metavulcânica mostrando foliação s-c, indicativa de cinemática sinistral,  
aflorante na estrada Pilões – Cuitegi. Afloramento de paragnaisses do Complexo São Caetano na estrada Pilões 
– Cuitegi (B). 

3.2.1.2 Metagranitóides Cariris Velhos (NP1γcv) 

O magmatismo Cariris Velhos na folha Solânea é representado por augen gnaisses grossos, 

localmente migmatizados, com composição variando de muscovita biotita monzogranito a 

sienogranito, com presença localizada de granada e turmalina, e ortognaisses médios, bandados, 

fortemente foliados, com composição muscovita - biotita monzogranito, referidos em mapas 

prévios como tipo Riacho do Forno por Santos et al. (2002). 

Os augen gnaisses grossos localmente bastante cisalhados pela transcorrência brasiliana  

(Figura 3.30) são caracterizados pela presença de profiroblástos de feldspatos potássicos mostram 

foliação tipo S-C, associada à transcorrência brasiliana. 
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3.2.1.3 Magmatismo Brasiliano 

3.2.1.3.1 Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it25) 

Esta suíte é representada na folha Solânea, pela porção norte do Complexo Esperança, parte do 

plúton Pocinhos – Puxinanã (NP3γ2it25) e, parte do Plúton Esperança (NP3γ2cke), descritos por 

Sampaio (2005). 

O Plúton Pocinhos – Puxinanã é constituído de biotita anfibólio monzogranitos a sienogranitos 

porfiríticos grossos com megacristais que podem chegar a 10cm de comprimento. Enclaves de 

dioritos mostrando bordos crenulados e lobados evidenciam coexistência e mistura parcial de 

magmas. Os anfibólios são Mg-hornblenda e edenita.  

3.2.1.3.2 Granitóide Esperança (NP3γ2cke) 

O Plúton Esperança (NP3γ2cke) compreende biotita + anfibólio sienogranitos equigranulares a 

ligeiramente porfiríticos de granulação média, mostrando evidências de coexistência de magmas 

com quartzo diorito (Figura 3.31) a granodioríticos e, são cortados durante fase plástica por diques 

de pegmatitos. Diques de pegmatitos tardios também são observados cortando os pegmatitos 

intrudidos durante a fase plástica. 

Esta intrusão aflora principalmente na Folha Campina Grande (a sul da folha Solânea). Na Folha 

Solânea ocorre em uma área de aproximadamente 32km2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30: Ortognaisses Cariris Velhos no limite 
sudeste da folha, mostrando intercalações de 
ortognaisses grossos porfiroclásticos, intercalados com 
ortognaisse finos. 

Figura 3.31: Relações de campo entre granito e 
quartzo diorito no Plúton Esperança. 

 

3.2.1.3.3 Granitóides Solânea (NP3γ3sol) 

Ao sul da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos foi identificada uma intrusão 

petrográficamente semelhante ao Plúton Solânea, intrudida paralela à porção E-W da Zona de 

Cisalhamento Remígio - Pocinhos. Esse plúton, antes mapeado como sendo de idade toniana 

(Cariris Velhos) tem cerca de 100 km2 de área e, foi designado de pluton Pilõezinhos. 

São sienogranitos a monzogranitos grossos porfiríticos (Figura 3.32), cortados por sienogranitos 

finos, com biotita mostrando pleocroísmo de marrom a marrom escuro e, hornblenda com 

35cm 
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pleocroísmo variando de verde claro a verde azulado escuro, sugerindo tratar-se de biotita 

enriquecida na molécula de annita e Fe-anfibólio. 

3.2.1.3.4 Suite Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di) 

O Plúton Remígio é constituído por um fácies de composição sienogranítica, granulação média a 

fina, cor cinza, equigranular a porfirítico, cortado por fácies de sienogranitos mais finos, 

equigranulares de cor cinza e, quartzo dioritos. Assim como nos plútons Dona Inês e Serra do 

Camucá no Terreno São José do Campestre, a tectônica rúptil é observada no fácies tardio. Esta 

tectônica é caracterizada pela presença de enclaves angulosos imprimindo a rocha uma estrutura 

brechóide (Figura 3.33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.32: Monzogranito porfirítico do Plúton 
Pilõezinho, contento enclave anguloso (seta 
vermelha) do Ortognaisse Cariris Velhos. 

Figura 3.33: Monzogranito porfirítico do Plúton 
Pilõezinho, contento enclave anguloso (seta vermelha) 
do Ortognaisse Cariris Velhos.  

 
 

3.3 Magmatismo Cambriano  

3.3.1 Suíte Intrusiva Prata (ε2γ4p) 

Esta suíte é representa na folha Solânea, pelo Plúton Pedrinha D’ água, o qual se encontra intrudido 

nos xistos da Formação Seridó, a sul da localidade de Cabeçudo, no Domínio Tectônico Norte. O 

plúton tem forma arredondada, com área aflorante aproximada de 4km2. São sienogranitos 

equigranulares grossos com feldspatos nas cores “cor de carne” e branco, isotrópicos. Os minerais 

máficos presentes, biotita e hornblenda, que não chegam a constituir 10% do volume modal da 

rocha. 

3.4 Coberturas Cenozóicas 

Os sedimentos que capeiam as serras do Planalto da Borborema são interpretados como 

testemunhos de uplift na Província Borborema durante o Cenozóico. Na Folha Solânea três 

importantes ocorrências desta feição morfoestrutural do nordeste brasileiro foram identificadas e 

descritas por Morais Neto (1999): Serra de Solânea – Bananeiras, Serra de Dona Inês e Serra de 

Araruna. Outras ocorrências foram identificadas e mapeadas na região de Areias. Nestas serras 

foram identificadas as Formações Serra do Martins e Grupo Barreiras. 
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3.4.1 Formação Serra do Martins (ENsm) 

A Formação Serra do Martins, revisada por Mabesoone (1966), é interpretada como depositada 

sobre ambiente fluvial. A base da formação é constituída por arenitos homogêneos e friáveis, 

esbranquiçados, mal selecionados, localmente conglomeráticos e cauliníticos, com camadas 

silicificadas. Na porção média são descritos bancos de arenitos argilosos, homogêneos, de cor 

amarela-avermelhada, com grãos de quartzo subangulosos a arredondados. No topo da formação 

ocorre uma crosta laterítica de cor vermelha a roxa, com seixos de quartzo angulosos, mal 

selecionados. A idade, segundo Almeida (1969), é do Mioceno Superior ao Inferior (Paleógeno – 

Neógeno). 

Na Folha Solânea, as coberturas sedimentares da Formação Serra do Martins se encontram 

assentadas em discordância sobre rochas do Terreno São José do Campestre, formando as serras 

Solânea-Bananeiras, Araruna e Dona Inês (Morais Neto, 1999). Exibem estruturação geral em 

homoclinal suave, mergulhando para NE (Serra de Araruna), e para N (Serra de Solânea – 

Bananeiras).  

A seguir são apresentados resumos das ocorrências da Formação Serra do Martins, na Folha 

Solânea, segundo Morais Neto (1999):  

1 - Na Serra de Araruna o capeamento sedimentar ocupa uma área de 28 km2, com eixo maior na 

direção ENE-WSW e espessura variando de 5 a 45m. Predominam conglomerados e arenitos de 

aspecto brechóides, com arenitos grossos e médios subordinados. São sedimentos imaturos 

mostrando grãos de quartzo angulosos a subarredondados, deformados, com bandas de 

deformação e grãos poligonizados. 

2 - Próximo a cidade de Dona Inês, capeando os granitos neoproterozóicos, o capeamento 

sedimentar ocupa uma área de 6km2 e espessura variando de 20 a 60m. É constituído por 

arenitos brechóides e conglomerados com grãos e seixos angulosos a subarredondados, 

intercalados com arenitos grossos e médios. Em direção ao topo da chapada, os sedimentos se 

encontram silicificados e laterizados. 

3 - Na serra de Solânea - Bananeiras o capeamento sedimentar ocupa área com cerca de 43 km2 e 

espessura variando de 10 a 50m. Os litótipos são representados por arenitos brechóides e 

conglomerados, maciços, com intercalações de arenitos médios e finos. 

Os grãos pouco arredondados, observados em todas as ocorrências descritas acima, sugerem que 

os sedimentos sofreram pouco transporte e, foram originados a partir de uma fonte próxima, 

situada a sul dos depósitos (Morais Neto, 1999). 

Datação pelo método de traços de fissão em apatita, Morais Neto (1999) definiu uma idade no 

intervalo 100Ma - 90 Ma (Cenomaniano/Turoniano) para o evento de resfriamento térmico após a 

quebra do Cretáceo. Entretanto, a ausência do vulcanismo Macau de idade Neoeoceno – Mioceno, 

associado à Formação Serra do Martins, o qual seria para alguns autores, responsável pelo efeito 

térmico de “cozinhamento” e “silicificação” ou, o soerguimento dos sedimentos, sugere que a 

Formação Serra do Martins é mais antiga, sendo possivelmente cronocorrelata a mega seqüência 
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regressiva da Bacia Potiguar (Morais Neto, 1999) de idade Neocampaniano – Neopaleoceno (Soares 

et al.,1999). 

3.4.2 Grupo Barreiras (ENb) 

Sedimentos correlacionáveis ao Grupo Barreiras são observados recobrindo a Formação Serra do 

Martins, em todas as ocorrências da Formação Serra do Martins na folha Solânea (Assis, 1967, 

1985; Morais Neto, 1999). O contato entre estas formações é marcado por uma superfície de 

discordância erosiva e intenso processo de laterização. Os litótipos são siltitos e arenitos (serra de 

Araruna) e, arenitos argilosos e conglomeráticos (Serra Solânea – Bananeiras), geralmente 

caulinizados e com aspecto friável. Em nenhum local foi reportado processos de silicificação, ao 

contrario do observado nos sedimentos da Formação Serra do Martins. 

Morais Neto (1999), considerando o empilhamento estratigráfico das coberturas sedimentares 

observado na folha Solânea, concluiu que um importante pulso de soerguimento ocorreu após a 

deposição da Formação Barreiras, após o Plioceno. 

 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Solânea 
27

4. METAMORFISMO 

As condições de metamorfismo atuantes na Folha Solânea durante o Neoproterozóico, foram 

apenas estimadas para o Grupo Seridó. As Rochas do Complexo São Caetano se encontram 

bastante alteradas em toda a folha Solânea. 

4.1 Equilíbrio das Fases nos Xistos Pelíticos 

As associações de fases foram restringidas pelas composições brutas de protólitos e condições P-T 

do metamorfismo. Associações minerais diferentes numa mesma amostra aparecem em bandas de 

composições diversas.  

As associações separadas no estudo petrográfico para a região da serra da Pasta e Salgado são as 

seguintes (Tabela 4.1):  

1) quartzo-mica branca-biotita-granada-estaurolita-opacos 

2) quartzo-mica branca-biotita-granada-opacos 

3) quartzo-mica branca-biotita-(estaurolita + cordierita)-andalusita-opacos  

4) quartzo-mica branca-biotita-clorita-granada-estaurolita-andalusita ? 

5) quartzo-mica branca-biotita-granada-fibrolita. 
 

Tabela 4.1: Associações de fases de amostras da Formação Seridó, próximo à vila de Salgado e da serra da 
Pasta. 

 SO-
72 

SO-
73 

SO-
84.A 

SO-
84.B 

SO-
104 

SO-
139 

SO-
206 

SO-
211.1.1 

SO-
211.1.3 

SO-
211.1.4 

SO-
211.2 

SO- 
211 .2.1 

SO-
212 

SO-
207 

SO-
219 

Quartzo X  X X  X X X  X X X X  X 

Micro-
clina                

Plagio-
clásio 

  FLSP    X       X X 

Biotita X  X X  X X X  X X X X  X 

Mica 
branca   X   X X X  X X X X   

Clorita X  X X  X?       X  X 

Granada X  X X    X X   X X X X 

Estau-
rolita   X   X   X X X  X X  

ALS       Sil      And And  

Cordie-
rita 

          X?  X X  

Opacos X  X X  X X X  X X    X 

 
O par quartzo - mica branca está presente em maior ou menor volume, em todas as associações 

estudadas. Isso, se de um lado, junto com os ferromagnesianos, denota que as rochas são pelitos 

típicos (sistema KFMASH), por outro lado sugere que as condições P-T para a reação: 

muscovita + quartzo = ALS + feldspato potássico + H2O, não foram atingidas ou 

ultrapassadas. 
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As condições P-T podem ser restringidas ainda mais por causa da estabilização de andalusita. Em 

algumas amostras, estaurolita e cordierita ocorrem incluídas e corroídas em porfiroblastos de 

andalusita (Figs 3.9C e 3.9D). Yardley (1989) descreveu uma reação que poderia ser a responsável 

pelas texturas observadas nos xistos estudados:  

estaurolita + muscovita + quartzo = biotita + ALS (andalusita, sillimanita ou cianita) + 

H2O 

Essa reação independe praticamente da pressão e ocorre em temperaturas aproximadas de 550o C, 

a qual corresponde à temperatura mínima para a estabilização das associações com andalusita. 

Bell & Rubenach (1987) encontraram essa mesma reação para a estabilização de andalusita em 

metapelitos semelhantes na Formação Robertson River, Austrália a qual é semelhante à Formação 

Seridó. 

De Lima (1986) propôs as seguintes reações para a isógrada “staurolite-out”, para a região do 

Seridó:  

estaurolita + muscovita + quartzo ↔ granada + biotita + aluminossilicato + H2O 

estaurolita + biotita + quartzo ↔ granada + cordierita + muscovita + H2O. 

Entretanto, no contexto estudado estas rações não podem ser aplicadas porque em geral granada 

é uma fase tardia (Figura 3.9A).  

4.2 Equilíbrio das Fases nas rochas calcissilicáticas 

As condições P-T de estabilização das rochas calcissilicáticas devem ser as mesmas dos metapelitos 

encaixantes isto é, pressão relativamente baixa e temperaturas maiores do que 550oC aplicáveis 

em particular às rochas situadas na parte leste da Formação Seridó, onde circunstâncias para a 

estabilização de andalusita foram alcançadas. 

Se o sistema KCMAS-HC das margas pobres em Al for tomado como uma aproximação para a 

química das rochas, as condições P-T podem ser estimadas a partir de diagrama de variáveis 

intensivas. Entretanto, este sistema é somente uma aproximação, devido às rochas estudadas 

terem Fe estocado em actinolita e/ou hornblenda e epidoto e, serem pobres em potássio. 

A figura 8.1 de Bucher & Frey (1994) foi usada para esse fim (diagrama T-XCO2, P=3,5 kbar, rochas 

ricas em quartzo e calcita). Contatos entre zoisita-plagioclásio (Figura 3.10F) sugerem que as 

condições da curva da reação (1) foram ultrapassadas. 

2 Zo + CO2 = 3 An + Cal + H2O (1) 

Os contatos entre plagioclásio - clinopiroxênio - anfibólio cálcicos nas mesmas amostras (Figura 

3.10E) ou clinopiroxênio-anfibólio cálcicos em outras amostras, todas da região de Gameleira, 

sugerem que as condições P-T da reação (2) também foram ultrapassadas.  

Tr + 2 Qtz + 3 Cal = 5 Di + H2O + 3 CO2 (2)  

Dessa combinação resultam condições de T mínimas de 500 oC em fração molar de XCO2 baixa,  

< 0,10.  
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5. GEOLOGIA ESTRUTURAL 

A Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos pelas suas dimensões (atravessa a folha na direção  

NE-SW, com largura de sete a oito quilômetros) constitui uma importante descontinuidade crustal, 

separando no domínio NW a Formação Seridó e sua infraestrutura, os complexos Santa Cruz e 

Serrinha - Pedro Velho e no domínio SE, o Complexo São Caetano. Devido à maioria dos dados de 

campo ter sido coletada no domínio a norte da zona de cisalhamento Remígio – Pocinhos 

principalmente na porção NW da folha (Figura 5.1), com extensão bem maior do que o domínio a 

sul, a discussão sobre a estrutural da folha Solânea é dirigida particularmente para o domínio NW 

da folha Solânea. 

Os plútons brasilianos são dominantemente isotrópicos, mas quando afetados pelos “strains” das 

zonas de cisalhamentos transcorrentes mostram deformação rúptil. Tal tipo de deformação não 

será objeto de estudo. 

 

          
 
 
 
 
 
Figura 5.1: Diagramas de pólos para foliações.  
A) foliações do domínio da zona de cisalhamento 
Remígio - Pocinhos. Mostram forte ângulo de mergulho 
e direção NE-SW. B) (domínio NW): embora dispersos, 
os plots refletem a maior distribuição dos dados na 
parte central do diagrama – ou seja, baixos ângulos de 
mergulho. C) Foliação S2 reorientada pelos strains D3 
para a referida zona de cisalhamento. 
 

A B 

C 
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5.1 Estruturas do Complexo Serrinha - Pedro Velho 

5.1.1 Dobras 

Essa estrutura não é muito comum nos afloramentos da Unidade 1 (PP2sp1), composto por 

ortognaisses félsicos, que também constituem mesossomas nos termos migmatíticos e 

intercalações básicas. A sul da localidade de Cinco Lagoas e a sul-sudeste de Cacimba de Dentro, 

foram observados padrões de interferência dos tipos domo-bacia e cogumelo desenhados pelo 

bandamento gnáissico. As gerações interferentes têm estilos e orientações diferentes: a primeira 

geração foi determinante no tipo de padrão desenvolvido. As dobras são apertadas e têm 

orientações axiais variando de E-NE a E-SE. A segunda geração mostra dobras abertas de 

orientação constante N-NW. Essas observações são importantes uma vez que, as dobras da 

segunda geração foram observadas na Formação Seridó, mesmo estilo e direção axial, sugerindo 

que a nucleação das dobras mais jovens aconteceu quando a Formação Seridó e sua infraestrutura 

estavam justapostas. O tempo de nucleação das dobras mais antigas é matéria de especulação 

com duas possibilidades: nucleadas durante a colocação da Formação Seridó sobre o Complexo 

Serrinha - Pedro Velho; ou nucleadas durante a história pré-brasiliana desse complexo. 

Próximo à localidade de Jaguaré, foram observadas dobras associadas a cisalhamentos inversos - 

oblíquos com transporte genérico para S-SE deformando o bandamento gnáissico (Figura 5.2F). Esse 

achado pode ser uma peça chave para o entendimento da cinemática de baixo ângulo na região.    

Na macroestrutura, a antiforme não nominada que aparece no centro norte da folha, é desenhada 

pelo bandamento gnáissico. Seu limbo leste é concordante com a direção NE-SW da zona de 

cisalhamento D3 Remígio-Pocinhos que parece ter sido a força motriz na sua nucleação. 

5.1.2 Foliações e Lineações 

A principal estrutura planar presente na infraestrutura é um bandamento gnáissico que constitui 

em geral um elemento descontínuo em amostra de mão. Este elemento estrutural nas 

proximidades dos xistos Seridó apresenta baixos ângulos de mergulho (Figuras 5.2A e B). 

Lineações de estiramento dentro do bandamento gnáissico foram encontradas na localidade de 

Tigre (Figura 5.2D).   

5.2 Estruturas da Formação Seridó (NP3ss) 

5.2.1 Dobras 

Dobras recumbentes dentro do bandamento S0 e com um estilo muito próprio, apertadas com perfil 

próximo ao similar, apresentando foliação de plano axial (PA) penetrativa nas camadas pelíticas, 

constituem aparentemente a geração mais antiga de dobras. Transposição do limbo inferior é 

visível em algumas exposições (Figura 5.3A). Mesmo com auxilio de lupa é difícil afirmar se uma 

foliação metamórfica - deformacional prévia está desenhando essas dobras. Entretanto, alguns 

afloramentos exibem palhetas de micas transversais à foliação principal (feição que pode ser 

confundida com trama C-S), sugerindo que as dobras recumbentes e a foliação principal 

representam pelo menos uma segunda geração estrutural (F2 e S2). 
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As dimensões das dobras são centi-decimétricas. A variedade de tamanhos, desde microscópicas até 

decimétricas, sugere que dobras de dimensões maiores (inclusive macrodobras) devem ser esperadas.  

Há outras gerações de dobras. Dobras relacionadas com a Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos 

têm estilos diferentes das F2. Mostram perfil próximo ao tipo paralelo (Figura 5.2B) e variam de 

abertas a fechadas. Charneiras pontiagudas aparecem nos casos em que quartzo é o mineral 

predominante dos leitos dobrado (Figura 5.3B). Podem exibir como foliação PA, um bandamento 

diferenciado. É mais fácil reconhecê-las pela associação com zonas de cisalhamento, pelo 

paralelismo dos PA com essas zonas e, pelos mergulhos fortes dos PA. Na região do Seridó Central 

essas dobras são colocadas na terceira geração (F3).  

5.2.2 Foliações 

Na região de Salgado, os xistos da Formação Seridó mostram bandamento S0 praticamente 

horizontal. Essa orientação foi adquirida por deformação, porque uma xistosidade suborizontal é 

responsável pela transposição de estratos mili-centimétricos para essa direção. O bandamento 

suborizontal (e xistosidade paralelizada, S0-2) é a foliação principal nos afloramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2: Aspectos de campo dos gnaisses e migmatitos do Complexo Serrinha-Pedro Velho. A) bandamento 
suborizontal dos gnaisses próximo de Jaguaré. B) a mesma postura é observada nos gnaisses recortados por 
granitóides do Plúton Caxexa. C) padrão de interferência domo-bacia nos gnaisses próximo a Cinco Lagoas.  
D) bandamento de baixo ângulo e lineação de estiramento (feldspatos) em ortognaisses (localidade de Tigre).  
E) migmatito com mesossoma gnáissico. F) cisalhamento inverso-oblíquo com transporte genérico para SSE. 

5.2.3 Lineações 

Duas lineações foram verificadas. Uma de interseção (eixo B do dobramento), desenhada pelas 

bandas da estratificação LB
2 (Figura 5.5), que na região aludida tem direção variável para NE-SW e 

NNE-SSW, e outra, mineral e/ou de estiramento LX
2, quase que perpendicular a anterior (Figura 

5.3). A lineação de estiramento tem caimento de baixo ângulo para NNW-SSE, mesma postura 

encontrada em ortognaisses da infra-estrutura imediatamente soto-postos aos xistos na região de 

Cabaças e também na localidade de Tigre a E da Formação Seridó. Semelhanças nas posturas de 

foliações e lineações de estiramento em xistos e ortognaisses da infra-estrutura aventam que a 

mesma deformação D2 está presente nas duas unidades. 

FED

CA B
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Figura 5.3: Estruturas dos xistos Seridó. A: dobra recumbente F2 com foliação de PA e limbo inferior rompido. 
O estilo é próximo ao similar. B: dobras F3 de estilo próximo a 1B de Ramsay (1967) desenhadas por bandas 
pelito-quartzo. 
 
 

 

                       
 
Figura 5.4: Estereogramas para lineações. A (domínio NW): exibem forte dispersão, máximos são observados 
próximos ao S e ao N dos diagramas. Esse comportamento reflete lineações geradas em D2 e eventos prévios, 
as quais não foram reorientadas pela zona de cisalhamento. B (domínio da zona de cisalhamento Remígio - 
Pocinhos): inclui LX

3 e lineações anteriores que são reorientadas para o plano de cisalhamento. Máximos são 
observados nos quadrantes NE e SW.   
 

5.2.4 Microestruturas 

Para complementar os levantamentos estruturais, seções paralelas e perpendiculares à lineação 

mineral e/ou de estiramento foram estudadas. Dobras e tramas C-S (já observadas mesmo em 

afloramentos e em amostra) mereceram particular atenção.  

5.2.4.1 Dobras e Foliações 

Amostras da área de Salgado exibem dobras apertadas a fechadas nas seções perpendiculares à 

lineação mineral e/ou de estiramento LX2. As dobras desenvolvem um bandamento diferenciado 

claro-escuro milimétrico muito regular como uma foliação de PA. 

Nas seções paralelas à lineação de estiramento dobras não estão presentes, porém boudins e 

estruturas pinch-and-swell de simetria monoclínica são visíveis sugerindo transporte de topo para NNW.  

A B 

B A 
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Amostras coletadas no topo e na encosta da serra da Pasta mostram dobras tanto nas  

seções perpendiculares como nas seções paralelas à lineação LX2. As dobras desenvolvem 

paralelamente ao plano axial, o mesmo bandamento diferenciado descrito para a região de 

Salgado. 

Porfiroblástos de estaurolita com uma foliação 

interna Si, são envolvidos pelo bandamento 

diferenciado. O bandamento diferenciado trunca 

a Si. Uma foliação de características seme-

lhantes a Si também aparece como palhetas 

crenuladas transversais ao bandamento dife-

renciado nas zonas de charneiras das dobras ou 

mais raramente na matriz adjacentes a cristais 

de estaurolita (Figura 5.6, 5.7C e 5.7D).  

A foliação Si é assim a foliação S1 na hierarquia 

da deformação porque é a estrutura mais antiga 

encontrada. A foliação principal dos aflora-

mentos (estratificação S0 e bandamento diferen-

ciado subparalelizados) é a S0-2. 

O estilo das dobras observadas na microestrutura são similares os das dobras estudadas em 

afloramento, isto é: apertadas a fechadas; transposição e rompimento de limbos e foliação de 

plano axial o que permite correlacioná-las ao mesmo evento de dobramento F2. 

Ainda nas amostras da serra da Pasta, uma clivagem espaçada (disjuntiva a crenulação) corta 

tudo, estratificação e bandamento diferenciado, a um ângulo aproximado de 45º. Essa estrutura 

não foi observada em afloramento nem nessa localidade e nem na região de Salgado, mas pelo 

ângulo que faz com a foliação principal deve tratar-se de plano gerado no evento transcorrente D3 

isto é, trata-se da S3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6: Fotomontagem de seção delgada (SO-211.2, serra da Pasta). Dobra F2 (fotomicrografia da 
esquerda) desenhada pela foliação S1. S2 é plano axial para a dobra. S1 está crenulada ou aparece como uma Si 
reta, dentro do porfiroblasto de estaurolita. 
 

Figura 5.5: Biotita xisto granatífero (NP3ss) na vila de 
Salgado. Lineações presentes no plano de S0-2: ao longo 
do marcador vê-se LX

2; perpendicularmente (NW-SE) 
aparece a lineação de interseção da estratificação no 
plano da xistosidade LB

2. 

S2 
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5.2.4.2 Deformação e Crescimento Porfiroblástico 

O tempo de crescimento dos porfiroblástos de estaurolita (com menor confiança também de 

cordierita), granada e andalusita foi inferido em estudos micropetrográficos.  

As relações entre estaurolita e a foliação principal já foram antecipadas em parágrafo anterior. Os 

porfiroblastos sobrecrescem uma foliação Si (=S1) de quartzo, micas e minerais opacos cuja 

granulação é inferior à granulação dos minerais da matriz (Figura 5.7B). Ao que parece, o 

crescimento de estaurolita pré-data o estágio da crenulação de S1 por S2 porque não foram 

observados exemplos de S1 crenulada sobrecrescida por estaurolita. Estaurolita representa um 

crescimento intercinemático. 

Andalusita pode apresentar também uma foliação Si reta (Figura 5.7E). Por ter sido gerada em 

reações que tinham estaurolita como reagente, a nucleação e o crescimento da maioria dos cristais 

desse mineral devem ter sido posterior, mas ainda intercinemático.  

Granada mostra dois tipos texturais: cristais hipidiomórficos com Si sigmóide, muito raros (Figura 

5.7A) e; cristais automórficos sem qualquer foliação interna os quais crescem sobre a estratificação 

S0 e também sobre o bandamento diferenciado S2 (Figura 5.7F). Amostras próximas da Zona de 

Cisalhamento Remédio - Pocinhos ostentam as granadas automórficas nas proximidades de cristais 

de clorita que podem ser automórficos. Clorita cresce ao longo de clivagens de crenulação geradas 

pelo cisalhamento ou juntamente com a granada, crescem sobre essa estrutura. Clorita – biotita - 

granada era a associação estável de sin- a pós-D3. 

5.2.4.3 Tramas C-S, boudins e o sentido de transporte na cobertura 

O sentido de transporte de alóctones na Formação Seridó é uma questão aberta. Nos trabalhos de 

campo, tramas C-S apontam que o topo deslocou-se genericamente para N. Mas, os estudos 

microestruturais (e mesmo observações de amostras de mão) mostram tramas C-S e boudins com 

sentidos de transporte contrários: duas amostras sugerem topo com transporte para SSW e ESSE; 

duas outras sugerem para N e NNW. 

As tramas C-S e os boudins foram gerados na deformação D2. Não existem registros de que outra 

geração de dobras com ângulos apicais < 90o pudesse ter redobrado LX
2, ocasionando assim a 

inversão no sentido do transporte. Mas essa possibilidade é potencialmente atraente (Goscombe & 

Trouw, 1999): tramas C-S e boudins poderiam ter sido gerados na deformação D1 como é comum 

em muitos cinturões móveis e não na D2 como é interpretado no trabalho; ou uma geração (de 

dobras apertadas) intermediária entre F2 e F3 não identificada no mapeamento seria responsável 

pelo redobramento da lineação LX
2; ou ainda S1 e S2 estão sendo interpretadas como trama C-S (S1 

reorientada pela S2).  

Jardim de Sá et al. (1993) sugerem transporte para S no setor de baixo ângulo da cobertura 

deformada, mas não dão detalhes sobre os critérios cinemáticos empregados. Transporte para  

S-SE também foi observado na infra-estrutura gnáissica em Jaguaré.  

Afloramentos do domínio da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos foram descritos entre 

Araras e o sítio Umbiguda. Essa seção, por incluir ortognaisses da Unidade 2 (PP2sp2) do 
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Complexo Serrinha-Pedro Velho e xistos da Formação Seridó (NP3ss), é representativa dos 

efeitos causados pela deformação transcorrente sobre rochas de idades e comportamentos 

mecânicos distintos. 

Nos gnaisses da infra-estrutura, o tectonito varia de tipo L > S (Figura 5.8B) a S > L. Medidas da 

foliação com direção ENE-WSE indicam mergulhos variando de médios a altos para NNW (Figuras 

5.3 e 5.4). Entretanto, os mergulhos médios podem não ser acurados, por causa da dificuldade em 

visualizar nos afloramentos o plano da foliação milonítica. A lineação tem sempre baixo caimento 

para ENE. 

Os critérios cinemáticos são raros e podem ser conflitantes. Aparecem porfiroclástos com caudas 

de recristalização (Figura 5.8A) e bandas de cisalhamento. Os dextrais parecem ser mais comuns, 

mas tendo em vista a presença num mesmo afloramento de critérios dextrais e sinistrais lado a 

lado, não se pode descartar a presença de um regime coaxial. 

A deformação dos xistos da Formação Seridó foi observada no sítio Umbiguda, a SW de Araras, um 

pouco para dentro do seu contato com a infra-estrutura gnáissica. Dobras e bandas de 

cisalhamento foram as estruturas observadas. As dobras mostram assimetria em Z dominante, 

estilo apertado, e podem apresentar rompimento de limbos. O plano axial é de alto ângulo. As 

charneiras podem exibir caimento fraco para NW. As bandas de cisalhamento, que podem cortar a 

foliação S0-2, aparecem em várias escalas, todas indicando sentido de movimento dextral (Figura 

5.8C). 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7: Fotomicrografias mostrando foliação S2 suborizontal e crescimento mineral. A) granada 
hipidiomórfica com Si sigmoidal. B) porfiroblasto de estaurolita com a foliação S1 = Si de quartzo, minerais 
opacos e micas truncada pela S2. C) e D) Detalhes da foliação S1 crenulada pela foliação S2 na matriz adjacente 
ao cristal de estaurolita em (B). E) foliação Si de biotita dentro de cristal de andalusita. F) cristal automórfico de 
granada crescido sobre banda rica em biotita do bandamento diferenciado S2.  
 

5.3 Síntese e Evolução Estrutural 

O domínio NW da folha Solânea apresenta gerações de estruturas que podem ser atribuídas a uma 

evolução em dois ciclos: Paleoproterozóico e Neoproterozóico (Brasiliano). As estruturas 
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D E F 
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brasilianas, em especial as que foram criadas pelo cisalhamento Remígio - Pocinhos, é que deram à 

folha sua atual geometria. Apenas o bandamento presente nos ortognaisses do Complexo Serrinha-

Pedro Velho parece ser uma estrutura original do Paleoproterozóico, porém retomada no brasiliano 

para novos papéis e posturas. A orientação do bandamento horizontal dos ortognaisses nas 

proximidades da Formação Seridó é brasiliana. 

As gerações estruturais identificadas na Formação Seridó durante o desenvolvimento do trabalho 

coincidem com as estruturas descritas por Jardim de Sá (1984) e Archanjo & Bouchez (1991) na 

região do Seridó Central. Archanjo & Bouchez (1991) descrevem S0-1 e S2 como estruturas 

planares fracamente mergulhantes, porém diversamente redobradas e transpostas nas zonas de 

cisalhamento por uma xistosidade S3 NNE-SSW de mergulho forte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.8: Aspectos da Zona de Cisalhamento 
Remígio-Pocinhos. A) porfiroclasto de feldspato 
assimétrico (apenas uma das caudas está bem 
desenvolvida) que sugere sentido de movimento 
dextral. B) tectonito L > S. C) trama C-S no biotita 
xisto da Formação Seridó, sítio Umbiguda.  
 

Foliações de baixo ângulo podem ser geradas 

em várias situações geológicas: em descola-

mentos crustais associados a uma tectônica 

compressional ou extensional; foliações 

suborizontais também ocorrem no topo de 

grandes plútons que ascendendo por gravidade 

promovem o achatamento das encaixantes na vertical. Sofisticações desses modelos básicos são 

descritos por Harris et al. (2002). 

Archanjo & Bouchez (1991) examinaram em detalhe a cinemática das zonas de cisalhamento São 

Vicente e Central na região do Seridó Central (aproximadamente 70km a noroeste da folha 

Solânea). Os principais resultados são sumarizados abaixo porque a Zona de Cisalhamento 

Remígio-Pocinhos faz parte do sistema de zonas de cisalhamentos que recortam o Seridó:  

a) A existência de um componente de achatamento próximo de E-W (o funcionamento das zonas de 

cisalhamento foi transpressivo, cisalhamento dextral + achatamento) e;  

A B 

C 
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b) O caráter transpressivo dextral é válido apenas para os estágios finais de cisalhamento e está associado a 

metamorfismo de alta temperatura. 

Descrevendo a região a SE de Barra de Santa Rosa, na folha Solânea, Jardim de Sá et al. (1993) 

identificaram movimento para S no setor de baixo ângulo com caráter extensional. Sugerem que os 

xistos da Formação Seridó constituem uma unidade alóctone colocada tectonicamente sobre os 

gnaisses e migmatitos do Complexo Caicó (aqui considerado Complexo Serrinha - Pedro Velho).  

A lineação L3
X N-S contida na foliação de baixo ângulo teria segundo estes autores, sido 

progressivamente reorientada para o trend da zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos. Toda a região 

estaria em alto grau metamórfico com andalusita, cordierita, estaurolita e sillimanita cedo a sin-D3. 

Granulitização e migmatização teria acontecido apenas na faixa de alto ângulo. A integração da faixa 

de baixo ângulo com a cinemática dextral da zona de alto ângulo definiria uma semiflor negativa. 

Alguns elementos levantados no mapeamento discordam dos resultados encontrados por Archanjo 

& Bouchez (1991) e Jardim de Sá et al. (1993):  

a) Não foi verificado metamorfismo de alta temperatura associado com as transcorrências.  

A temperatura da deformação da zona Remígio-Pocinhos se deu nas condições da zona da granada (clorita-

biotita-granada). 

b) O metamorfismo na fácies anfibolito (cristalização de estaurolita e andalusita) aconteceu entre F1 e F2, não 

estando associado com o funcionamento da Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos.   

O mapeamento mostrou que a evolução estrutural dos xistos da Formação Seridó e da infra-estrutura 

ortognáissica na região mapeada deve levar em conta os seguintes pontos: 

a) A infraestrutura gnáissica-migmatítica mostra padrões de interferência domo-bacia até cogumelos no plano 

horizontal. Esses padrões não foram observados na cobertura deformada, mas a fase interferente sim. A 

dedução é que uma geração mais antiga não representada na cobertura Seridó está presente nos gnaisses e 

migmatitos que assim fazem parte da unidade mais antiga: infra-estrutura autóctone para a colocação de 

alóctones. 

b) Amostras orientadas da Formação Seridó mostram direção de transporte genérico NW-SE. As evidências 

para o sentido de transporte são conflitantes. Estes conflitos parecem ser devido à intensa transposição 

tardia ocorrida na área. 

c) A faixa de exposição dos xistos da Formação Seridó é influenciada pelas zonas de cisalhamento Remígio-

Pocinhos e por uma zona sinistral N-S não nominada que limita os metassedimentos a oeste. Cisalhamentos 

sinistrais foram importantes para a história estrutural dos metassedimentos: a parte central de baixo ângulo 

e mesmo no setor próximo ao cisalhamento dextral Remígio-Pocinhos, cisalhamentos sinistrais 

mesoscópicos são identificados por conta de fraturas de extensão preenchidas por quartzo. Pelas suas 

orientações, os cisalhamentos com cinemática sinistral não parecem estarem associados com fraturas anti-

Riedel, potenciais da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos. 

d) Se os esforços atuantes nessa parte da região do Seridó mantiveram a mesma orientação durante D1-D3 e, se 

os cisalhamentos dextrais (mais desenvolvidos) e sinistrais constituíram um par conjugado, a bissetriz para o 

ângulo obtuso formado pelo par cisalhante dúctil, que cai no mesmo quadrante que a direção de transporte, é 

também a direção do eixo de esforço compressivo máximo, favorecendo em última análise uma tectônica 

compressional. Os xistos poderiam ter sido colocados num primeiro estágio como nappes e não como 

alóctones extensionais. Num estágio posterior, setores extensionais poderiam ter sido ativos por escape 

lateral. 
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6. LITOGEOQUÍMICA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA 

6.1 Litogeoquímica  

As análises disponíveis na Folha Solânea, entre as analisadas durante o mapeamento e, as 

compiladas da literatura, somam 99 amostras. Os resultados são apresentados na tabela 1A em 

anexo. Incluem amostras do embasamento, supracrustais e, dos granitóides brasilianos. 

Os granitóides aflorantes na Folha Solânea são caracterizados por elevados teores de álcalis, com 

razões K2O/Na2O > 1,0. Os teores de K2O nos granitóides da Folha Solânea são elevados (Figura 

6.1) e, com exceção das amostras analisadas de NP3γ1lgr, NP3γ3di e parte da NP3γ3acx, todos os 

granitóides caem no campo de rochas da série shoshonítica no diagrama de Peccerillo & Taylor 

(1976). Apesar dos elevados teores de K2O, os granitos e as rochas máficas a norte da Zona de 

Cisalhamento Remígio Pocinhos, mostram teores de Sr (<400ppm) mais baixos que os propostos 

para as rochas da série shoshonítica. 

No diagrama TAS com os campos de Middlemost (1997) para as rochas das séries alcalinas, trans-

alcalinas, cálcio alcalinas as amostras os granitóides da Folha Solânea caem preferencialmente no 

campo das rochas transalcalinas (Figura 6.2). Os valores de Fe# (FeO/ (FeO + MgO) são geralmente 

elevados (Figura 6.3), variando de 0,71 a 0,81 nos granitóides Solânea (NP3γ3sol). Valores de Fe# > 

0,80 são observados na Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di), Suíte Intrusiva Alcalina Caxexa 

(NP3γ3acx) e Suíte Intrusiva Gabro Diorito Monzonítica (NP3δ3gdm). Os valores de Fe# nos 

granitóides NP3γ3sol, são valores transicionais entre os valores de Fe# dos granitóides das séries 

Ferrosas e Magnesianas (Figura 6.3) e, os valores das suítes NP3γ3di e NP3γ3acx, classifica estes 

granitóides como pertencentes a serie ferrosa (Frost et al. 2001) ou, granitóides anorogênicos 

(Figura 6.3). Os granitóides das suítes NP3γ2cke são mais enriquecidos em Mg, caindo no campo dos 

granitóides da série magnesiana, o mesmo se observando em parte das amostras analisadas no 

Plúton Remígio (NP3γ3di, a sul da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos). 

As rochas da suíte NP3δ3gdm são essencialmente metaluminosas, os granitóides Solânea NP3γ3sol 

variam de metaluminosos a peraluminosos e, as da suíte NP3γ3di são levemente peraluminosas e 

as da suíte NP3γ3acx, variam de metaluminosa a levemente peralcalina com algumas amostras 

caindo no campo das rochas peraluminosa, segundo os índices de Shand utilizados para definição 

dos campos do diagrama de Maniar & Piccoli (1989) (Figura 6.4).  

Amostras analisadas da suíte NP3γ3acx próximas ao contato com os xistos da Formação Seridó 

(NP3ss), mostram elevados teores de W (1080 ppm a 1500 ppm – Ver tabela 1A em anexo). Estes 
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valores foram observados em 08 amostras analisadas dos plútons serra da Caxexa e da serra do 

Algodão. 

 

Figura 6.1: Diagrama K2O versus SiO2 para o magmatismo neoproterozóico na Folha Solânea. Campos 
de Peccerillo & Taylor (1976). 

 

 

 

 
Figura 6.2: Diagrama TAS para o magmatismo neoproterozóico na Folha Solânea. Campos de 
Middelmost (1997) 
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Figura 6.3: Granitóides neoproterozóicos na folha Solânea projetados no diagrama Fe# versus SiO2 

com os campos das séries magnesianas e ferrosas de Frost el al. (2001) e os campos de Maniar  
e Piccolli (1989) para granitos orogênicos (IAG, CAG, CCG); granitos pós-orogênicos (POG) e 
anorogênicos (RRG + CEUG). IAG = granitóides de arco de ilha; CAG = granitóides cálcio alcalinos; 
CCG = Granitóides colisionais; POG= granitóides pós-orogênicos; RRG= Granitóides de rifte; CEUG = 
granitóides associados a soerguimento epirogênico.  

 

 

 
Figura 6.4: Granitóides neoproterozóicos da Folha Solânea projetados no diagrama de Maniar & Piccolli 
(1989).  

 

Os padrões de ETR normalizados em relação aos valores do condrito (Sun, 1982) dos granitóides 

neoproterozóicos das diferentes suítes da folha Solânea (Figuras 6.5 e 6.6), mostram 05 diferentes 

padrões: Os granitóides do Plúton Esperança (NP3γ2cke) mostram padrões fracionados com razões 

(Ce/Yb)N variando de 50,6 a 24,6 e, ausência de significantes anomalias negativas de Eu, com 

Eu/Eu* [Eu*= (EuN/(SmN + GdN)/2) ] variando de 0,94 a 0,78 (Figura 6.5A). Os padrões dos 

granitóides dos granitóides Solânea (NP3γ3sol), Plúton Solânea (Figura 6.6D) a norte e Plúton 

Pilõezinhos (Figura 6.5B) a sul da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos, são caracterizados 

pela presença de anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 0.48 – 0.62) e razões (Ce/Yb)N variando de 
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13 a 37. Os padrões dos granitóides da Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di) (Figura 6.6H) são em 

parte semelhantes aos padrões dos granitóides Solânea (NP3γ3sol). Mostram larga variação das 

razões (Ce/Yb)N (1,3 a 30) e profundas anomalias negativas de Eu (Eu* = 0.28 - 0.40). Os 

granitos leucocráticos brancos tardios do Plúton Dona Inês, mostram baixos valores de ETR e 

razões (Ce/Yb)N baixas (~1). Os padrões dos granitóides peralcalinos da Suíte Intrusiva Alcalina 

Caxexa (NP3γ3acx) dos Plútons Caxexa e Serra do Algodão são caracterizados pela presença de 

anomalias positivas de Eu (Eu* = 1,46 a 2,3) e, razões (Ce/Yb)N variando de 5 a 9. As fácies com 

granada não mostram anomalias de Eu (Figura 6.6G). Diques contendo enclaves de piroxênios e 

anfibólios mostram padrões caracterizados por razões (Ce/Yb)N de até 66 e anomalias positivas de 

Eu (Eu/Eu* = 2). As anomalias positivas nas rochas do Plúton Caxexa foram interpretadas por 

Nascimento (2000) como refletindo condições oxidantes durante a cristalização do magma, 

condições estas que não permitiriam a entrada do Eu na estrutura dos feldspatos, que constituem o 

maior volume modal nestas rochas. Entretanto, somente condições oxidantes não respondem pelo 

padrão observado. Processos de cristalização fracionada, envolvendo clinopiroxênio e/ou anfibólio, 

plagioclásio, e titanita como proposto por Nascimento (2000) para a evolução do Plúton Caxexa, 

podem responder pelos padrões observados. 

Os padrões de elementos terras raras dos gabros e dioritos da suíte intrusiva gabro diorito 

monzonítica (NP3δ3gdm) (Figura 6.6F) são caracterizados por concentrações elevadas a médias de 

terras raras leves, com razões (Ce/Yb)N variando de 7 a 33, e anomalia negativa de Eu pouco 

pronunciada (Eu* variando de 0,85 a 0,72). Eu* = 0,50 é reportado em uma amostra da suíte, na 

região de Casserengue, por Nascimento (2000). Os dioritos (NP3δ3gdm) associados aos 

granitóides do Plúton Solânea (NP3γ3sol) (Figura 6.6E), são semelhantes aos padrões dos gabros e 

rochas intermediárias de Casserengue e Riachão (NP3δ3gdm). 

Os leucogranitóides (Figura 6.6C) (NP3γ1lgra) mostram padrões de elementos terras raras 

semelhantes aos padrões dos ortognaisses das unidades 1 e 2 do complexo Serrinha - Pedro Velho 

(Figuras 6.5A e B). Os padrões de elementos terras raras dos ortognaisses porfiroclásticos da 

unidade 2 do Complexo Serrinha Pedro Velho (Figuras 6.5B) são mais fracionados quando 

comparados aos dos ortognaisses da unidade 1 (Figura 6.5A).  

O padrão de elementos terras raras obtido para 01 amostra de metagranitóides Cariris Velhos 

(NP1γcv) (Figura 6.5E) é semelhante ao padrão do Plúton Remígio (Figura 6.5C) exceto, por 

apresentar concentração mais elevada de elementos terras raras. O padrão do anfibolito analisado 

do complexo São Caetano (NP3sc) no domínio da Zona Transversal (Figura 6.5 D) é caracterizado 

por razões (Ce/Yb)N ~ 2,7, sendo bem menos fracionado que os padrões das rochas da suíte 

intrusiva gabro – diorito – monzonítica intrudida no domínio tectônico Norte da folha Solânea 

(Figura 6.6F).  
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Figura 6.5: Padrões de elementos terras raras (ETR) normalizados em relação ao condrito, para o 
magmatismo neoproterozóico no Domínio da Zona Transversal da Folha Solânea. 
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Figura 6.6: Padrões de ETR normalizados em relação aos valores do condrito (Sun, 1982), para o 
magmatismo Brasiliano e ortognaisses do Complexo Serrinha - Pedro Velho no Domínio Tectônico Norte 
da folha Solânea. 
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Os padrões spidergrams normalizados em relação aos valores sugeridos por Thompson (1982) para 

os ortognaisses do Complexo Serrinha – Pedro Velho (Figura 6.7A e B) são caracterizados por 

depressões em Nb e Ta, ausência de depressões em Sr, exceto nas rochas mais migmatizadas e, 

pequenas depressões em P e Ti. Estes padrões são semelhantes aos padrões de relacionadas à 

subducção. Os granitóides da suíte NP3γ1lgra (Figura 6.7C) mostram padrões similares aos 

padrões observados nos ortognaisses exceto, por serem mais fracionados.  

Os padrões spidergrams dos granitóides dos granitóides Solânea (NP3γ3sol) são caracterizados por 

depressões em Ti, Sr e Nb e picos em Rb (Figura 6.7D). Estes padrões são semelhantes aos dos 

granitóides com idade ~ 570Ma, descritos por Guimarães et al. (2004) no Domínio Estrutural 

Central da Província Borborema. Padrões spidergrams similares, porem com depressões mais 

acentuadas em Ti e Sr foram observados para os granitóides da Suíte Intrusiva Dona Inês 

(NP3γ3di) (Figura 6.7E), também refletindo geoquímica associada à extensão. Os padrões 

spidergrams dos granitóides da suíte intrusiva alcalina Caxexa (NP3γ3acx) são caracterizados por 

depressões em Th, Nb, P e Ti e, picos em K, Ta e Sr (Figura 6.7F). Como as rochas desta suíte 

foram intrudidas durante tectônica extensional, esta assinatura geoquímica reflete rochas 

fortemente fracionadas, originadas de fonte crustal com baixos teores de Nb. 

As rochas da suíte NP3δ3gdm, incluindo as rochas dioríticas associadas aos granitos do Plúton 

Solânea (símbolos em marrom na figura 6.7D) mostram padrões spidergrams (Figura 6.7G) com 

depressões pouco pronunciadas em Nb, depressões significativas em Sr, Ti e P e, picos em Zr. As 

depressões em P tem profundidades variadas, sugerindo variações nas concentrações modais de 

apatita. Estes padrões são similares a basaltos transicionais do rift Rio Grande (Thompson, 1982), 

os quais são geoquímicamente similares a MORB enriquecido. 

Anfibolito do Complexo São Caetano (NP3sc) mostra padrão spidergram não fracionado, com 

pequenas depressões em Sr e pico em Th. O padrão spidergram (Figura 6.8B) de uma amostra da 

suíte intrusiva metagranitóides Cariris Velhos é similar ao padrão dos granitóides do Plúton 

Esperança (NP3γ2cke). 

Os granitóides Solânea (Plúton Pilõezinhos) e Plúton Remígio (NP3γ3di) (Figura 6.8B e C) do 

Domínio da Zona Transversal mostram padrões spidergrams semelhantes aos dos granitóides das 

mesmas suítes intrudidos no domínio São José do Campestre. Os granitóides do Plúton Esperança 

(NP3γ2cke) (Figura 6.8D) mostram padrões caracterizados por pequenas depressões em Ti e P e, 

depressões um pouco mais acentuadas em Nb e Ta, semelhantes aos descritos em granitóides 

cálcio - alcalinos de alto-K. 
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Figura 6.7: Padrões Spidergrams normalizados em relação aos valores do condrito exceto, K, Rb e P, 
cujos valores foram sugeridos por Thompson (1982), para ortognaisses do Complexo Serrinha - Pedro 
Velho e granitóides brasilianos do domínio da Zona Transversal da Folha Solânea. 
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Figura 6.8: Padrões spidergrams, normalizados 
para os valores sugeridos por Thompson (1982), 
dos granitóides intrudidos a sul da zona de 
cisalhamento Remígio – Pocinhos. 
 

Os granitóides brasilianos da Folha Solânea 

caem preferencialmente no campo dos 

granitos pós-colisionais (Figura 6.9) no 

diagrama de Pearce (1996). Os granitóides 

Solânea caem no campo WPG (NP3γ3sol) 

sendo melhor caracterizados como granitos trans-alcalinos pós-colisionais, semelhantes aos 

granitóides A2 de Eby (1992), os quais são caracterizados por teores baixos de Nb, e têm 

derivação de fontes crustais. 

Na folha Solânea, os ortognaisses Cariris Velhos se encontram na região da zona da mata, onde 

não é possível se obter rochas frescas para determinações geoquímicas. Entretanto, dados 

disponíveis na Folha Guarabira a leste da Folha Solânea, permitem concluir que estas rochas são 

semelhantes aos ortognaisses descritos por Guimarães & Brito Neves (2003 e 2005), na região de 

São José do Egito, os quais são geoquimicamente semelhantes a granitóides aluminosos tipo-A 

(King et al.,1997). 

A origem destes granitóides tem sido defendida por Guimarães & Brito Neves (2003 e 2005), como 

sendo resultante da fusão de crosta inferior félsica em ambiente extensional. Segundo Santos 

(1995) e Brito Neves et al. (2003), o magmatismo Cariris Velhos foi originado por fusão de 

sedimentos e/ou rochas vulcanoclásticas em ambiente de colisão continente – continente ou 

continente - arco. 
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Figura 6.9: Granitóides brasilianos da Folha Solânea Projetados no diagrama de Pearce (1996). Syn-
CoLG = granitóides sincolisionais; VAG = granitóides de arco vulcânico; WPG = granitóides intraplacas 
e ORG = granitóides de cadeias oceânicas.  
 

6.2 Geoquímica Isotópica 

Os dados isotópicos Sm-Nd disponíveis para a Folha Solânea são mostrados na tabela 6.1 e, 

sintetizados na figura 6.10. 

Tabela 6.1: Dados isotópicos Sm-Nd disponíveis para as rochas da Folha Solânea 

Amostra Nd (ppm) Sm(ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ∈Nd (0) ∈Nd (t) TDM (Ga)  

SO-69 72,13 11,08 0,0929 0,511322 -25,68 -18,11 2,16 NP3�3sol 

SO-39 93,49 15,20 0,0983 0,511389 -24,36 -17,19 2,17 NP3�3sol 

SO-38 103,10 17,25 0,1012 0,511309 -25,92 -18,97 2,34 NP3γ3sol 

SO-480** 77,06 13,53 0,1063 0,511260 -26,88 -19,98 2,52 NP3�3sol 

DI* 66,83 9,02 0,0835 0,511180 -28,50 -19,80 2,19 NP3�3di 

SO-689 4,012 20,994 0,1155 0,512153 -9,47 -3,53 1,37 NP3�3di 

SO-447** 6,05 1,19 0,1196 0,511271 -26,67 -20,78 2,88 NP3�3acxc 

SO-465** 42,95 6,40 0,0905 0,511002 -31,91 -23,80 2,52 NP3�1lgra 

SO-471** 31,03 5,03 0,1038 0,510896 -33,98 -26,90 2,98 NP3�1lgra 

SO-468** 71,10 11,60 0,0994 0,511706 -18,20 -11,10 1,77 NP3δ3gdm 

SO-474** 75,10 11,6 0,0956 0,511749 -17,30 -9,90 1,63 NP3δ3gdm 

SO-476** 54,30 9,30 0,1041 0,511811 -16,10 -9,30 1,71 NP3δ3gdm 

SO-477** 48,60 9,40 0,1175 0,511793 -16,50 -10,60 1,97 NP3δ3gdm 

SO-478** 27,24 5,73 0,1169 0,512308 -6,44 -0,50 1,23 NP3 �1lgra 

SO-32 42,51 7,32 0,1041 0,512052 -11,43 -4,67 1,37 NP3 �3lgra 

SO-739# 22,12 4,70 0,1284 0,512377 -5,10 0,20 1,19 NP3ss 

SO-739A# 22,11 4,67 0,1281 0,512364 -5,40 -0,10 1,21 NP3ss 

SO-723* 6,28 29,59 0,1284 0,512180 -8,93 -3,71 1,54 NP3sju 

SO-726* 36,93 5,46 0,0894 0,511206 -27,40 -0,40 2,22 PP2sp 

SO-727* 10,63 68,41 0,0940 0.511105 -29,90 -3,70 2,48 PP2sp 

SO-728* 7,39 67,31 0,0793 0,511194 -28,20 1,78 2,10 PP2sp 

SO-730* 5,47 36,02 0,0918 0,511069 -30,60 -3,86 2,45 PP2sp 

* Brito Neves et al. (2001); # Van Schmus et al. (2003); ** Nascimento (2000) 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Solânea 
48

Os ortognaisses do Complexo Serrinha – Pedro Velho mostram idades modelos Sm-Nd TDM para a 

Unidade Pedro Velho (Dantas, 1997) variando de 2,3Ga a 2,4Ga as quais são ligeiramente mais 

jovens que as determinadas para granitóides intercalados com os migmatitos da Unidade Serrinha 

(2,5Ga a 2,6Ga).  

No Complexo Santa Cruz os dados disponíveis são os de Dantas (1997) na Folha São José do 

Campestre, a norte da Folha Solânea. Idades modelos Sm-Nd (TDM) nos ortognaisses do Complexo 

Santa Cruz variam de 2,5Ga a 2,9Ga e valores de εNd (2,2Ga) de -1 a -3. Estes dados Sm-Nd 

sugerem que as rochas do Complexo Santa Cruz representam fonte crustal arqueana, retrabalhada 

provavelmente no Brasiliano (Dantas, 1997). 

Os ortognaisses Cariris Velhos, próximos a Areias mostram idades modelos Sm-Nd TDM variando 

de 1446Ma a 1538Ma e εNd (600Ma) variando de 4,1 a -3,7 (Brito Neves et al., 2001). Estas 

idades modelo sugerem idade mista, envolvendo crosta paleoproterozóica e material juvenil 

Esteniano - Toniano. 

Os granitóides brasilianos dos granitóides Solânea (NP3γ3sol), Dona Inês (NP3γ3di) e Suíte 

Intrusiva Alcalina Caxexa (NP3γ3acx), no Domínio Tectônico Norte, são caracterizados por baixos 

valores de εNd(600Ma), os quais variam de -19 a -26,9 e idades modelos TDM variando de 2.2Ga a 

2,98Ga, sendo similares as observadas nos ortognaisses do Complexo Serrinha – Pedro Velho 

(Figura 6.9). Uma amostra de granito aluminoso, aflorante na borda da intrusão de gabroíca de 

Casserengue, reportada por Nascimento (2000), tem idade TDM = 1,23Ga e εNd(600Ma) = - 0,50. 

Valores semelhantes foram observados em granitóides leucocráticos aflorante atrás da cadeia 

publica da cidade de Serraria, os quais se localizam na região de contato entre o Granito Solânea e 

metassedimentos da Formação Jucurutu. Estes dados podem ser explicados, pela geração destas 

rochas a partir da fusão localizada de biotita xisto da Formação Seridó e gnaisses da Formação 

Jucurutu, durante intrusão das rochas da Suíte Gabro Diorito Monzonítica (NP3δ3gdm) e 

granitóides Solânea (NP3γ3sol). Biotita xistos da Formação Seridó (NP3ss) na Folha Solânea e, 

gnaisses da Formação Jucurutu (NP3sju) reportados por Van Schmus et al. (2003) mostram 

composições Sm-Nd semelhantes aos granitos aluminosos, com idades modelos TDM variando de 

1,19Ga a 1,22Ga e valores de εNd(600Ma) variando de -0,1 a 0,2. 

Os dados Sm/Nd da suíte NP3γ2cke, representada pelo Plúton Esperança, mostram idade modelo 

variando de 2,15Ga (granitos) a 1,84Ga (quartzo dioritos) e εNd (600Ma) variando de -16,53 a -

15,08. A rochas da Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it25), Plúton Puxinanã, mostram idades 

modelos TDM variando de 1,57Ga a 1,50Ga e εNd(580Ma) variando de -7,19 a -6,02. Os dados 

Sm/Nd do granitóide Esperança (NP3γ2cke) e Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it25) foram 

determinados em rochas aflorantes na Folha Campina Grande, a sul da folha Solânea (Sampaio et 

al. 2003) A suíte intrusiva Dona Inês (NP3γ3di), no Domínio da Zona Transversal, o Plúton 

Remígio, apresenta idade modelo TDM de 1,72Ga e valor de εNd (600Ma) de -6,04. Estes dados 

sugerem que os granitóides de Remígio foram gerados por fusão dos ortognaisses esteniano-

tonianos ou pela mistura de pequeno volume de material juvenil brasiliano e crosta 
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paleoproterozóica. Os granitóides do Plúton Esperança foram gerados por fusão de crosta 

paleoproterozóica (Sampaio, et al. 2003). 

Os dados isotópicos para o magmatismo brasiliano a norte da Zona de Cisalhamento Remígio - 

Pocinhos sugerem fortemente a participação de crosta paleoproterozóica e/ou arquena na gênese 

destes granitóides. 

Os granitóides a sul da Zona de Cisalhamento Remígio - Pocinhos, por outro lado, podem ser 

divididos nos que tiverem em seu protólito um componente mais jovem, possivelmente de idade 

esteniano-toniano e, os que mostram idades modelos mais antigas, com possível contribuição de 

crosta paleoproterozóica no protólito. 

As rochas máficas da Folha Solânea mostram dados isotópicos Sm/Nd compatíveis com uma 

origem por fusão de manto litosférico metassomatizado durante a Orogênese Transamazônica, 

como proposto por Hollanda et al. (2003) para os gabros de Casserengue. Evidências da 

importância da Orogênese transamazônica como modificadora da composição do manto e, a não 

homogeneização do manto litosférico durante a Orogênese Brasiliana tem sido observada em 

várias áreas do Domínio Tectônico Central da Província Borborema (Neves & Mariano, 1997; 

Guimarães & Da Silva Filho, 1998; Neves, 2003; Guimarães et al., 2004 entre outros). 

 
Figura 6.10: Evolução do Nd para os ortognaisses do Complexo Serrinha-Pedro Velho, 
xistos da Formação Seridó; gnaisses do Complexo São Caetano e granitóides brasilianos.  
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7. DADOS GEOCRONOLÓGICOS 

As idades disponíveis para as rochas da Folha Solânea ainda são poucas. As amostras enviadas 

para determinações ainda não foram analisadas pelos laboratórios.  

7.1 Idades Rb-Sr 

McMurry et al. (1987) determinaram uma idade de cristalização de 544 + 16Ma para os granitóides 

do Plúton de Dona Inês, a partir de uma isócrona com pontos. Como os granitóides deste Plúton 

não apresentam enclaves máficos, o que sugere ausência de processos de mistura parcial entre 

magmas de fontes diferentes. Podemos a principio propor que esta idade esta muito próxima da 

idade de cristalização destes granitóides. 

Nascimento (2000) analisou 05 amostras de granitos alcalinos do Plúton Caxexa e, determinou 

uma idade de cristalização de 536+4 Ma com razão inicial de 0,70746 + 0.00004. Esta idade  

é semelhante à obtida por Nascimento (1998) para os granitóides do Plúton Serra do Algodão  

529 + 4Ma.  

7.2 Idades Sm - Nd  

Isócrona incluindo rocha total, clinopiroxênio e granada para as rochas com granada do Plúton 

Caxexa, forneceu idade de 578 + 14 Ma com MSDW=0.37 (Nascimento, 2000). Logo, a idade  

Rb-Sr obtida para o Plúton Caxexa, pode estar associada à deformação tardia. 

Isócrona mineral usando granada e biotita para granitóide aluminoso, aflorante na zona de 

contato entre a intrusão gabróica a oeste de Casserengue e os metassedimentos da Formação 

Seridó (NP3ss), mostra idade de 574 + 67Ma Nascimento (2000). Esta idade foi interpretada 

como refletindo a idade da intrusão das rochas gabróicas, ou de evento metamórfico que afetou 

as rochas gabróicas de Casserengue e os metassedimentos da Formação Seridó (Nascimento, 

2000). Esta segunda hipótese é corroborada por dados geocronológicos inéditos de Z.C. Souza 

na região, citados em Nascimento (2000), para rochas metapelíticas (578 + 25Ma) utilizando  

U-Th-Pb em monazita e, granitos anatéticos (574 + 2Ma), utilizando Sm-Nd em granada rocha 

total.  

7.3 Idades U-Pb em zircão 

No Complexo Serrinha Pedro Velho, 02 determinações U - Pb em zircão (Dantas, 1997) em 

gnaisses tonalíticos da Unidade Serrinha, localizados a norte da Folha Solânea, entre as cidades de 

Santo Antonio do Salto da Onça e Espírito Santo no Rio Grande do Norte, correspondendo à 

unidade PP2sp2 mapeada, mostrou idade no intercepto superior de 2187 + 8Ma. No intercepto 
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inferior, as idades obtidas variam 589 + 40Ma a 646 + 47Ma, sendo interpretadas por Dantas 

(1997) como sendo a idade do metamorfismo.  

Dados U-Pb em zircão (Dantas, 1997) em ortognaisses e migmatitos trondjemíticos aflorantes, 

respectivamente, próximos as cidade de Pedro Velho e Passagem, localizadas a norte da Folha 

Solânea, indicam idades de cristalização 

(intercepto superior) de 2273 + 47Ma e 

2203 + 4Ma, e idades no intercepto 

inferior de 646 + 33Ma e 538 + 13Ma.  

A idade de 646 Ma do intercepto inferior 

é interpretada como idade de metamor-

fismo.  

A amostra S0-286 (PP2sp2a) foi 

analisada pelo método de evaporação 

de Pb em zircão no Laboratório de 

Geologia Isotópica (Pará – ISO), da 

Universidade Federal do Pará. Os 

resultados são apresentados na tabela 

2A em anexo.  

Os cristais de zircão analisados foram os 

cristais subidiomórficos, límpidos, alon-

gados e com prismas bem desen-

volvidos (Figura 7.1A). As idades obtidas 

espalhando-se entre 2033 Ma e 2188 

Ma nas etapas de mais alta temperatura 

(1550ºC). Todos os cristais analisados 

forneceram um sinal de Pb no espectrô-

metro de massa, proporcionando resul-

tados em várias etapas de temperatura. 

A idade mais jovem (2033Ma) foi obtida 

no cristal 7, a qual não é muito confiável 

já que apenas 4 razões isotópicas foram obtidas na etapa de 1550ºC. Se esta idade for excluída, as 

idades obtidas para a amostra SO-286 se encontram no intervalo 2143 Ma - 2188 Ma. 

Três cristais forneceram as idades mais antigas, permitindo calcular uma idade média de 2186 ± 3 

Ma (usd = 1), que deve corresponder à idade de cristalização (Figura 1B). Apesar de ter sido 

definida com apenas 03 grãos, a idade obtida é idêntica à idade obtida por Dantas (1997) para a 

mesma unidade, em afloramento fora da folha Solânea (entre as cidades de Santo Antonio do Salto 

da Onça e Espírito Santo no Rio Grande do Norte). As idades mais novas obtidas representam 

possivelmente perdas de Pb radiogênico. 

Determinações U-Pb em zircão no complexo Santa Cruz (Dantas, 1997) mostram idades variando 

de 2069 + 22Ma a 2230 + 33Ma. 

Figura 7.1: A) Fotomicografia mostrando os zircões de uma 
amostra do complexo Serrinha - Pedro Velho (PP2sp2a) 
amostra SO-286 (UTM E 187304 e UTM N = 9233181). Os 
cristais numerados foram aqueles analisados, cujos resultados 
são mostrados na tabela 3A em anexo e, utilizados no calculo 
da idade (B). 

A)

B)
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Dados U-Pb em zircão para os granitóides do Plúton Solânea mostram idade de cristalização 

(Figura 7.2) de 572 + 8 Ma (Guimarães et al., 2004). Idade semelhante foi obtida pelo método Rb-

Sr por Hollanda et al. (2003) para outros granitóides porfiríticos com a mesma afinidade química 

no domínio Rio Grande do Norte. 

Tabela 7.1: Dados U-Pb em zircão para o Plúton Solânea – Amostra SO-39 (UTM E = 214393 e UTM N = 
9252118).  

     Razões Isotópicas                                                                           Idades em (Ma) 

U 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

206Pb/ 
204Pb 

(obs.) 

207Pb*/ 
235U 

 
206Pb*/ 

238U 
 

Coef. 

Correl. 

207*Pb/ 
206*Pb 

 
206*Pb/ 

238U 

207*Pb/ 

235U 

207*Pb/ 
206*Pb 

    (pct)  (pct) (rho)  (pct)    

409,93 38,96 3687,35 0,732818 0,417 0,089793 0,353 0,85008 0,05919 0,22 554,31 558,21 574,1 

1006,3 80,84 6.864,12 0,657373 0,18 0,08104 0,177 0,98879 0,058832 0,027 502,33 513,01 560,87 

287,28 27,61 1965,08 0,740245 0,444 0,090927 0,413 0,9329 0,059045 0,16 561,02 562,55 568,74 

109,89 37,10 1208,14 1,97255 0,733 0,241585 0,698 0,95630 0,059219 0,214 1394,9 1106,2 575,14 

 
 

 
Figura 7.2: Diagrama Concórdia para os granitos do Plúton Solânea 
(NP3�3sol). Dados utilizados são mostrados na tabela 7.1. 
 

 
Dados U-Pb para os granitóides do Plúton Esperança, mostram que o mesmo tem uma idade de 

cristalização de 581 + 7Ma (Sampaio, 2005). Entretanto, estes dados foram obtidos no Plúton 

Puxinanã, porção sul do Plúton Esperança, na Folha Campina Grande, 3km a norte da cidade de 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. O Plúton Puxinanã é mais deformado que o Plúton 

Esperança, sendo caracterizado por granulação grossa, textura porfirítica e, evidências de mistura 

parcial com magma diorítico. O Plúton Puxinanã pode representar a intrusão mais antiga do 

Complexo Esperança. As relações de campo mostram que os granitóides leucocráticos do Plúton 

Remígio, incluem enclaves angulosos dos plútons Esperança e Puxinanã. Estes dados de campo 

sugerem que a intrusão do Plúton Remédio é mais jovem que as intrusões dos plútons Esperança e 
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Puxinanã, podendo ter a mesma idade dos granitóides do Plúton Dona Inês, quimicamente similar 

aos granitóides do Plúton Remígio, no Terreno São José do Campestre. 

Na Folha Solânea, 02 amostras dos metassedimentos da Formação Seridó (NP3ss), foram datadas 

pelo método U/Pb em zircão por Van Schmus et. al. (2003). Pelo método de diluição isotópica, uma 

amostra a SE de Barra de Santa Rosa (35º40,59W e 6º41,81S) forneceu idade no intercepto 

superior de 740Ma (Van Schmus et al., 2003). Outra amostra (35º57,09 W e 6º48,97 S) datada 

pelo método SHRIMP forneceu idade de 655 + 7Ma (Van Schmus et al., 2003). Esta idade obtida 

pelo método de SHRIMP é interpretada como a idade máxima de deposição dos sedimentos do 

Grupo Seridó. 

Dados U/Pb em zircão de Brito Neves et al. (2001) para os ortognaisses Cariris Velhos aflorantes 

próximos ao limite SE da Folha Solânea, nas folhas Campina Grande – Norte de Alagoa Nova 

(35º39’ 20’’ W e 7º00’ 50’’S) e Guarabira (35º23’ 51’’W e 6º58’ 45’’S) mostraram idades de 942 + 

22Ma (n=6) e 925 + 9,8Ma (n=3) respectivamente. Esta idade tem sido observada em 

ortognaisses que constituem um cinturão que se estende por cerca de 700km, acompanhando a 

porção sul das zonas de cisalhamento Patos e Afogados da Ingazeira (Brito Neves et al., 2001; 

Kozuch, 2003). 

O significado geotectônico destes ortognaisses tem gerado muitas controvérsias nos últimos anos. 

Alguns pesquisadores consideram que o evento Cariris Velhos representa um ciclo orogenético 

completo, com abertura e fechamento de bacia, geração de rochas e metamorfismo (Kozuch, 2003, 

Brito Neves et al., 2001), enquanto outros pesquisadores o interpretam apenas como um evento 

extensional que antecedeu a quebra de Rodínia, sendo o metamorfismo de idade brasiliana (Bittar, 

1998; Leite et al. 2000, Neves, 2003, Guimarães & Brito Neves, 2003). Datação pelo método Rb-Sr 

em muscovita dos ortognaisses aflorantes na Fazenda Pedro Agra (NW de Campina Grande) 

forneceu idade de 589 + 5Ma (Brito Neves et al., 2001), sugerindo uma idade brasiliana para o 

metamorfismo. Bittar (1998) chegou a esta mesma conclusão utilizando dados estruturais obtidos 

durante mapeamento em detalhe a norte da cidade de Serra Talhada (PE). 
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8. RECURSOS MINERAIS 

Os principais recursos minerais da Folha Solânea são brita e paralelo, mármore, rochas 

ornamentais, argila, areia, vermiculita. Os recursos minerais se encontram sintetizados na tabela 

3A em anexo. 

8.1 Brita e paralelo 

Esta atividade emprega um grande número de pessoas na área. Somente em uma pedreira, na 

área urbana de cidade de Dona Inês, 100 famílias vivem da produção de brita e paralelo (Figura 

8.1). Semanalmente, da pedreira de Dona Inês saem 40 caminhões de paralelo, para abastecer as 

cidades vizinhas. Entretanto, esta atividade é feita de forma artesanal. Apesar de muitas destas 

pedreiras funcionarem como cooperativas, não há sequer macaco hidráulico, para ajudar a retirada 

dos blocos. Cravos de diferentes tamanhos são utilizados (Figura 8.1B), para a remoção dos 

blocos. Em outras áreas carentes, principalmente durante o período de seca, outras pedreiras 

poderiam ser abertas, caso da localidade de Olho D’ água de Damião. Nesta área, extremamente 

seca, os afloramentos de granitos formam áreas contínuas com até mais de 1,0 km2 (Figura 8.2). 

Projetos envolvendo construções de casas populares, cisternas, escolas, muros etc. utilizando o 

paralelo no lugar do tijolo, calçamento das ruas das cidades próximas às pedreiras, poderiam ser 

feitos para a utilização da produção dos paralelos produzidos na região. Nas casas antigas, com 

mais de 100 anos (Figura 8.3), pedras eram usadas no lugar do tijolo. Estas casas são mais 

resistentes do que as construídas com tijolos, alem de evitar o desmatamento de áreas em regiões 

de seca, preservando assim o meio ambiente. 

Outra área onde ocorre grande concentração de pedreira para brita e paralelo é próximo a Lagoa 

de Pedra, noroeste de Esperança. Nesta localidade várias famílias sobrevivem da extração de brita 

e paralelo. Esta área se encontra mais próxima a centros maiores, como Campina Grande e 

Esperança, necessitando de incentivos, principalmente no que diz respeito a uma maior 

organização das pedreiras, escoamento do material, linhas de financiamento para compra de 

macacos hidráulicos e moinhos. Estes moinhos evitariam o trabalho infantil, pois as crianças 

geralmente trabalham quebrando brita. Apesar de ter diminuído bastante, o trabalho infantil em 

pedreira de paralelo e brita, ainda ocorre localmente. As cooperativas poderiam ser incentivadas a 

promoverem palestras e cursos, sobre os perigos na utilização de explosivos e métodos 

alternativos de retirada de blocos. O DNPM também poderia participar incentivando controle e 

classificação da brita produzida.  

Esta é uma das atividades que pode tirar muitas famílias da miséria nas regiões mais secas do 

Nordeste. 
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Figura 8.1: Pedreira de paralelo e brita na área urbana de Dona Inês. Aspectos da extração manual dos blocos 
(B a D). 

 

     
 

Figura 8.2: Região bastante afetada pela seca, em 
Olho Dágua do Damião no NW da folha Solânea, com 
extensos afloramentos de granitos. 

Figura 8.3: Casa com cerca de 200 anos, construída 
utilizando pedras no lugar do tijolo. Este tipo de 
edificação foi observado em vários locais da folha. 

 

8.2 Rochas Ornamentais 

Rochas ornamentais, principalmente pedras pretas, constituem um recurso mineral importante na 

Folha Solânea, visto o preço no mercado de rochas ornamentais para rochas de cor preta. Apenas 

uma pedreira, Mineração Fuji (Figura 8.4), encontra-se em plena atividade na região de 

Casserengue. Estas pedreiras precisam de uma maior fiscalização por parte do Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM), pois, ao encontrarem vênulas (Figura 8.5), as áreas são 

A B 

C D 
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abandonadas, sem que seja tomada qualquer atitude no que diz respeito a uma pesquisa mais 

detalhada e, à recuperação das áreas degradadas. Isto tem causado problemas para os pequenos 

proprietários da terra. 

As áreas mais promissoras, cadastradas 

durante este mapeamento, na região de 

Riachão, foram requeridas por uma empresa 

de mineração pequena, Zumbi Mineração. Em 

01 destas áreas requeridas foi iniciada a 

retirada de blocos (Figura 8.6) de forma muito 

lenta, não dando o retorno esperado em 

termos de emprego para a comunidade. 

Observamos sempre um único funcionário no 

local. 

Em outra área visitada, foi apenas retirado o 

capeamento. Esta ocorrência, apesar de não constituir elevação, é importante, pois a rocha não 

apresenta vênulas (Figura 8.7). 

    
Figura 8.5: Rocha gabróica apresentando vênulos brancos e, levando ao descarte da pedreira. 

 

    
Figura 8.6: Aspectos da extração de “rochas pretas” a SE de Riachão. 

Figura 8.4: Extração de rocha ornamental próximo a 
Casserengue. 
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Tentativas para extração de rochas 

brancas foram feitas, na Serra da Caxexa, 

na estrada para Algodão de Jandaíra 

(rochas pegmatíticas) e em Pedrinha  

D’água. Entretanto, as pedreiras encon-

tram-se desativadas. Na pedreira da serra 

da Caxexa, a extração foi paralisada 

devido a problemas entre a mineradora e 

os proprietários da terra. Na estrada para 

a cidade de Algodão de Jandaíra, a 

pedreira para extração de rochas pegma-

títicas, foi desativada porque outras 

pedreiras foram abertas pela mineradora 

no estado do Rio Grande do Norte. 

A serra da Caxexa é um lugar místico para a comunidade que vive em seu entorno. A serra possui 

acesso relativamente fácil e beleza natural. O ideal seria a utilização da mesma, para desenvolver o 

turismo ecológico na região. 

8.3 Mármore 

No SW da folha Solânea, em Boa Vista, a extração de mármores (Figura 8.8) para produção de cal 

e utilização na indústria de tintas (mármores brancos), emprega mais de 70 pessoas. A separação 

do mármore branco dos mármores coloridos é feita manualmente.  

    
Figura 8.8: A) Extração de mármore em uma das diversas pedreiras de Boa Vista. Aspecto do mármore 
extraído (B) mostrando bandas brancas, que são utilizadas na indústria de tintas. 

Figura 8.7: Inicio da extração de “rochas pretas” a NE de 
Riachão. 
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Ocorrência de lentes de mármores magnesianos foi cadastrada na fazenda Aroeiras. Esta 

pedreira encontra-se desativada, possivelmente devido à recente mudança de proprietário da 

fazenda. 

8.4 Vermiculita 

A vermiculita na folha Solânea ocorre como produto de alteração das micas flogopita-biotita de 

rochas gabróicas exploradas como rocha ornamental. Este capeamento é utilizado na agricultura. 

8.5 Argila e areia 

Regolito (Figura 8.9), resultante da alteração 

de ortognaisses, é utilizado pela comunidade 

de Chã de Pia, vilarejo a norte da cidade de 

Remígio, na produção de artefatos de barro, 

como panelas e fogareiros, com design 

bastante característico, os quais são comer-

cializados nas feiras das cidades vizinhas.  

A presença de órgãos governamentais junto a 

esta comunidade é muito importante para o 

desenvolvimento desta atividade na região. 

Esta presença é importante na extração da 

matéria prima, pois as escavações desorde-

nadas podem causar desabamentos visto 

tratar-se de uma área acidentada e densamente habitada. Alem disso, poderiam incentivados e 

oferecidos cursos por profissionais de design, para confecção de outros tipos de peças.   

Argila e areia para construção civil são extraídas em áreas próximas a cidade de Cuitengi. Areia 

também é extraída de aluvião do Rio Curimataú, próximo à localidade de Alagamar. 

8.6 Tungstênio 

A Província Scheelitífera do Seridó esta situada no Domínio Rio Grande do Norte. Na folha  

Solânea, 02 ocorrências se encontram cadastradas no GEOBANK (banco de dados da CPRM).  

A mineralização é do tipo scheelita em skarns. Trata-se de ocorrências muito pequenas e, devido a 

ocorrência restrita de rochas calcissilicáticas na Folha Solânea outras ocorrências não foram 

observadas durante o mapeamento. 

Os teores de W são elevados nos granitóides da Suíte Intrusiva Alcalina Caxexa (NP3�3acx), 

principalmente quando próximo ao contato com os biotita xistos da Formação Seridó, sugerindo 

que os granitóides desta suíte são prováveis fontes dos fluidos ricos em W. 

 

Figura 8.9: Regolito utilizado na fabricação de 
artefatos de barro na região de Chã de Pia.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

9.1 Síntese 

Geotectonicamente a folha topografia Solânea, esta inserida em dois domínios tectônicos, os  

quais são separados pela Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos, segmento leste da Zona de 

Cisalhamento Patos:  

1) Domínio Tectônico Norte ou Rio Grande do Norte – Este Domínio compreende ortognaisses 

paleoproterozóicos a arqueanos retrabalhados durante o Brasiliano. Faixas de metassedimentos 

do Grupo Seridó repousam discordantemente sobre os ortognaisses e, foram interpretados como 

alóctones. Os ortognaisses do embasamento e os metassedimentos da cobertura alóctone são 

cortados por intenso magmatismo Brasiliano. Este magmatismo varia de leucogranitos com leve 

tendência peraluminosa, granitos transalcalinos a peralcalinos e rochas gabróicas de afinidade 

alcalina. Coberturas cenozóicas pertencentes à Formação Serra do Martins, recobertos em parte 

por sedimentos correlatos ao Grupo Barreiras, formam as serras de Solânea, Araruna e Dona 

Inês. Estruturalmente, esta porção da Folha Solânea apresenta gerações de estruturas que podem 

ser atribuídas a uma evolução em dois ciclos: Paleoproterozóico e Neoproterozoico (Brasiliano). As 

estruturas brasilianas, em especial as que foram criadas pelo cisalhamento Remígio - Pocinhos, é 

que deram à folha sua atual geometria. Apenas o bandamento presente nos ortognaisses do 

Complexo Serrinha-Pedro Velho parece ser uma estrutura original do Paleoproterozóico, porém 

retomada no brasiliano para novos papéis e posturas. O bandamento horizontal observado nos 

ortognaisses nas proximidades da Formação Seridó é de idade brasiliana. 

2) Domínio Tectônico Central ou da Zona Transversal – Corresponde a cerca de 25% da folha. 

Compreende paragnaisses correlatos ao Complexo São Caetano, metagranitóides Cariris Velhos 

cortados por magmatismo granítico Brasiliano. Rochas gabróicas não ocorrem neste domínio na 

folha Solânea. Intensa cobertura cenozóica, com camadas pouco espessas de lateritas, 

recobrem todas as rochas. Este domínio também mostra intenso retrabalhamento durante o 

Brasiliano. Devido encontrar-se em área bastante acidentada da Zona da Mata, os afloramentos 

disponíveis não permitem um detalhamento estrutural como realizado na porção ao norte da 

Zona de Cisalhamento Remígio – Pocinhos. 

9.2 Recomendações 

Nesta área, os principais recursos minerais são: extração de brita e paralelo e rochas ornamentais 

pretas.  

Apesar do elevado valor de rochas pretas no mercado, a extração de brita e paralelo constitui a 

principal atividade mineira na área, uma vez que emprega um grande numero de pessoas na 
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região. Esta atividade deve ser mais incentivada pelos órgãos governamentais, pois pode constituir 

a subsistência de muitas famílias, principalmente durante o período da seca. Destacamos 

principalmente o entrono da vila de Olho D' água do Damião, uma região extremamente seca no 

sertão do Curimataú. A população poderia ser incentivada a ter na produção de brita e paralelo 

uma fonte de renda. Construções de casas, escolas, igrejas, cisternas e pavimentação de cidades e 

vilas próximas às pedreiras, utilizando paralelo no lugar de tijolos, deveriam ser incentivadas, 

principalmente nas áreas onde a vegetação é escassa, como nas áreas secas dos sertões 

nordestinos. 

No caso de pedreiras para produção de brita, deveria haver um controle de qualidade, neste caso 

se faz necessário à presença do DNPM, para incentivar a produção de brita em áreas não afetadas 

por cisalhamento, evitando assim o uso de brita em construções de grande porte que possam a vir 

desenvolver reação álcali – agregado. 

As empresas de mineração que atuam na área, não parecem ter tido o cuidado necessário com a 

preservação do meio ambiente. Aparecimento de vênulas brancas nas rochas pretas, leva ao 

descarte da pedreira, deixando para o pequeno produtor rural, proprietário da terra, áreas 

completamente devastadas, principalmente próximas a Casserengue. Este problema parece 

decorrer do não investimento na pesquisa pelas mineradoras e, leis e fiscalização que obriguem a 

recuperação das áreas por parte das mineradoras. Esta falta de responsabilidade com o meio 

ambiente e conseqüentemente com o proprietário da terra, que pode ter a paralisação da pedreira 

sem aviso prévio, tem levado a alguns atritos entre mineradoras e proprietários de terra na região.  

As grandes depressões resultantes da extração de rochas ornamentais e britas poderiam ser 

utilizadas como pequenos reservatórios de água ou, como viveiros para criação de peixes e 

camarões. 
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