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RESUMO: A área estudada está localizada nos municípios Serra Branca e São João do Cariri, 
estado da Paraíba, na Subprovíncia Transversal da Província Borborema, a qual compreende a 
região situada entre as zonas de cisalhamento Patos e Pernambuco, de direções E-W e 
cinemática destral. A estruturação atual da Província Borborema foi desenvolvida durante a 
orogênese Brasiliana (640 – 550 Ma). A Orogênese Brasiliana na Província Borborema foi 
caracterizada por intenso magmatismo granítico, extensas zonas de cisalhamento de direções 
E-W e cinemática destral e, direções NE-SW com cinemática dominantemente sinistral e 
metamorfismo em condições do facies anfibolito. O magmatismo brasiliano na área de estudo 
compreende enxame de diques de direção NE-SW aflorantes a sudeste de Serra Branca-PB e 
pequenos plutons intrudidos em gnaisses do complexo Sertânia o qual compreende biotita 
gnaisses com granada e sillimanita, contendo lentes de mármore e anfibolitos. Dados U-Pb em 
zircão obtidos por LA-ICP-MS para os granitoides estudados forneceram uma idade de 545 ± 3 
Ma (MSWD = 1,01), a qual é interpretada como a idade de cristalização dos granitoides. A 
biotita é o mineral máfico principal, com pleocroísmo variando de castanho a preto, indicando 
tratar-se de biotitas ricas na molécula de annita. São sieno a monzogranitos leucocráticos, 
contendo menos de 10% de biotita modal. Mostram elevados teores de sílica, com SiO2 
variando de 72,64 a 73,24%, elevados teores de álcalis totais (Na2O+ K2O) variando de 8,64 a 
8.89 e baixos teores de CaO (0,7 a 1,1), sendo caracterizados como granitos álcalis cálcicos. 
São levemente peraluminosos com razão Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) variando de 1,0 a 1,2 e 
apresentam elevados teores de ferro. Mostram razões FeO/(FeO+MgO) elevadas (0,86 a 0,89), 
sugerindo que a fO2 predominante durante a evolução e cristalização do magma foi baixa 
(abaixo do tampão FMQ), que comumente são associados a magmas que evoluíram sob 
condições redutoras gerando granitos da série ilmenita. Os granitoides estudados mostram 
padrões de elementos Terras Raras similares e fracionados com razões (Ce/Yb)N variando 
entre 37,1 e 42,2 e caracterizados pela presença de profundas anomalias negativas de Eu com 
razão de Eu/Eu* variando de 0,23 a 0,34. Os padrões spidergrams são caracterizados por 
depressões em Ba, Nb, Ta, Sr, P e Ti. Essas depressões são características de granitos 
alcalinos e, são similares a padrões spidergrams de granitos tipo-A da subprovíncia 
Transversal da Província Borborema. Esses granitoides apresentam elevados teores de ETR e 
HFSE, feição típica de granitos tipo-A. Os teores de Y variam de 13,4 a 22,7 ppm e o de Nb 
entre 14,6 a 24,3 ppm, os quais são típicos de granitos tipo-A2 (granitos pós-colisionais), que 
geralmente tem sua origem associada a fusão parcial de crosta inferior ou da litosfera 
subcontinental.   
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