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RESUMO 
 

O final da orogênese Brasiliana/Pan-Africana na Província Borborema, NE do Brasil, é 

marcado por um volumoso plutonismo. O plúton Serra da Macambira (PSM) constitui um exemplo 

destes plútons, sendo aqui objeto de caracterização geológica, petrográfica, textural, geoquímica e 

petrogenética. O PSM localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte, sendo intrusivo em ortognaisses 

paleoproterozoicos (Complexo Caicó) e metassupracrustais neoproterozoicas (Grupo Seridó). As 

rochas que compõem o plúton foram classificadas segundo suas relações de intrusão/inclusão, 

mineralogia e textura, na seguinte sequência relativa: enclaves intermediários (quartzo monzonitos e 

biotita tonalitos); monzogranitos porfiríticos; sienogranitos e monzogranitos equigranulares; diques 

graníticos e pegmatíticos tardios. Granitos porfiríticos e enclaves quartzo monzoníticos representam 

mistura de magmas (mingling), formada pela injeção de um magma intermediário em um magma 

granítico já em cristalização. Ambos são ligeiramente precoces em relação ao granito equigranular. Os 

enclaves quartzo monzoníticos apresentam microclina, plagioclásio, biotita, hornblenda e pouco 

quartzo, enquanto os biotia tonalitos são pobres em microclina, ricos em quartzo e não apresentam 

hornblenda. Os granitos porfirítios e equigranulares portam biotita e raramente hornblenda, texturas 

mirmequítica e pertítica, além de plagioclásios zonados que indicam a relevância da cristalização 

fracionada na sua evolução. Estes granitos apresentam características geoquímicas similares, com 

anomalia negativa de Eu, enriquecimento em Elementos Terras Raras (ETR) leves e empobrecimento 

em ETR pesados, variam entre ligeiramente metaluminosos e ligeiramente peraluminosos e seguem a 

trajetória evolutiva cálcio-alcalina de alto potássio. Os processos petrogenéticos tiveram início com a 

fusão parcial (27,5%) da crosta continental paleoproterozoica, gerando um líquido ácido hidratado, 

que incorporou H2O dos minerais existentes na fonte, deixando um resíduo granulítico com 

ortopiroxênio, K-feldspato, plagioclásio (An40-50), quartzo, epídoto, magnetita, ilmenita, apatita e 

zircão. O líquido evoluiu com predominância do processo de cristalização fracionada (10-25%), 

ocorrendo fracionamento de plagioclásio sódico (An20), biotita e hornblenda nas fases iniciais de 

cristalização. Diques ácidos tardios apresentam textura granofírica, caracterizando cristalização e/ou 

colocação em condições hipabissais e padrão de ETR similares aos de granitos Tipo-A. Texturas 

ígneas bem preservadas, ausência ou fraca atuação de eventos tectônicos, associação de enclaves 

intermediários a máficos e alinhamento de amostras de acordo com séries de diferenciação cálcio-

alcalina de alto potássio são encontradas em complexos magmáticos pós-colisionais a pós-orogênicos 

descritos na literatura. Esta interpretação está em acordo com o comportamento das amostras em 

diagramas discriminantes de ambientes tectônicos, posicionando o plúton em um contexto tardi-

orogênico, eventualmente registrando os episódios finais de colapso da cadeia Brasiliana/Pan-Africana 

na Faixa Seridó.  
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ABSTRACT 
 

The final stage of Brasiliano/Pan-African orogeny in the Borborema Province is marked by 

widespread plutonic magmatism. The Serra da Macambira Pluton is an example of such plutonism in 

Seridó Belt, northeastern Borborema Province, and it is here subject of geological, petrographic, 

textural, geochemical and petrogenetic studies. The pluton is located in the State of Rio Grande do 

Norte, intrusive into Paleoproterozoic orthogneisses of the Caicó Complex and Neoproterozoic 

metassupracrustal rocks of the Seridó Group. Based upon intrusion/inclusion field relationships, 

mineralogy and texture, the rocks are classified as follows: intermediate enclaves (quartz-bearing 

monzonite and biotite-bearing tonalite), porphyritic monzogranite, equigranular syenogranite to 

monzogranite, and late granite and pegmatite dykes. Porphyritic granites and quartz-bearing 

monzonites represent mingling formed by the injection of an intermediate magma into a granitic one, 

which had already started crystallization. Both rocks are slightly older than the equigranular granites. 

Quartz-bearing monzonite has K-feldspar, plagioclase, biotite, hornblende and few quartz, meanwhile 

biotite-bearing tonalite are rich in quartz, poor in K-feldspar and hornblende is absent. Porphyritic 

and equigranular granites display mainly biotite and rare hornblende, myrmekite and pertitic textures, 

and zoned plagioclase pointing out to the relevance of fractional crystallization during magma 

evolution. Such granites have Rare Earth Elements (REE) pattern with negative Eu anomaly and light 

REE enrichment when compared to heavy REE. They are slight metaluminous to slight peraluminous, 

following a high-K calc-alkaline path. Petrogenesis started with 27,5% partial melting of 

Paleoproterozoic continental crust, generating an acid hydrous liquid, leaving a granulitic residue 

with orthopyroxene, plagioclase (An40-50), K-feldspar, quartz, epidote, magnetite, ilmenite, apatite and 

zircon. The liquid evolved mainly by fractional crystallization (10-25%) of plagioclase (An20), biotite 

and hornblende during the first stages of magmatic evolution.  Granitic dykes are hololeucocratic with 

granophyric texture, indicating hypabissal crystallization and REE patterns similar to A-Type 

granites. Preserved igneous textures, absence or weak imprint of ductile tectonics, association with 

mafic to intermediate enclaves and alignment of samples according to monzonitic (high-K calc-

alkaline) series all indicate post-collisional to post-orogenic complexes as described in the literature. 

Such interpretation is supported by trace element discrimination diagrams that place the Serra da 

Macambira pluton as late-orogenic, probably reflecting the vanishing stages of the exhumation and 

collapse of the Brasiliano/Pan-African orogen.   
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Capítulo 1 – Introdução 
 
 
1.1 - APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

A região do Seridó está inserida na porção setentrional da Província Borborema, no NE do 

Brasil. Uma das características mais importantes do contexto geodinâmico da região é o plutonismo 

neoproterozoico relacionado ao Ciclo Orogênico Brasiliano/Pan-Africano. No Estado do Rio Grande 

do Norte, ocorrem cerca de 180 plútons neoproterozoicos, de acordo com mapas geológicos existentes 

(Angelim et al. 2006). A área alvo deste estudo corresponde ao plúton granítico Serra da Macambira, 

situado a NE da Serra de Santana e a NE da cidade de Bodó/RN. As rochas encaixantes são as 

metassupracrustais do Grupo Seridó e o embasamento gnáissico-migmatítico do Complexo Caicó. 

Este plúton é considerado em mapas prévios como integrante da suíte intrusiva neoproterozóica (580-

540 Ma) Dona Inês. É considerado um plúton cálcio-alcalino de alto potássio, equigranular, distinto 

dos corpos mais expressivos na Faixa Seridó, que são quimicamente similares, porém de textura 

grossa, inequigranular, porfiríticos.  

O principal objetivo deste trabalho é a caracterização petrográfica e geoquímica das fácies 

litológicas que compõem o plúton, buscando interpretações petrogenéticas que permitam contribuir 

para a compreensão do plutonismo sin- a tardi-Orogênese Brasiliana/Pan-Africana na porção NE da 

Província Borborema.  

O desenvolvimento do trabalho teve o apoio de projeto de pesquisa do CNPq (Magmatismo 

Pré-Cambriano no Maciço São José de Campestre, NE do Brasil – Litogeoquímica e Anatexia 

Experimental) do professor orientador; do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e 

Geofísica; e da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio de 

concessão de bolsa. A dissertação atende as exigências para obtenção do título de Mestre em 

Geodinâmica, área de concentração Evolução Litosférica e Processos Geodinâmicos, pelo Programa 

de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande 

Norte (UFRN). 

 

1.2 – LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A área está situada na porção central do Estado do Rio Grande do Norte, a NE da cidade de 

Bodó, correspondendo a um polígono regular com área de 93,5 km2, delimitado pelas coordenadas 

UTM (zona 24 Sul) nos meridianos 9.339.582 m N e 9.349.925 m N e nos paralelos 787.303 m E e 

796.432 m E (Figura 1.1). No sistema de coordenadas geográficas a área é limitada pelos paralelos 

36°19’21” W e 36°24’19” e pelos meridianos 5°52’31” S e 5°58’6” S. O principal acesso, a partir da 

capital estadual, Natal/RN, é feito ao longo de 155 km por meio da BR-226 e mais 20 km pela RN-104 

até a porção sul da área, ou utilizando a BR-304 (130 km) e a RN-042 (26 km) até a porção norte da 

área (Figura 1.1).  
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Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo.  

 
1.3 - ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

  A metodologia adotada neste trabalho envolve os materiais e métodos apresentados na Figura 

1.2 e descritos a seguir. 
Etapa 1 (Pré-campo; Gabinete) 

i. Levantamento bibliográfico referente ao contexto geológico da área. 

ii. Levantamento do acervo cartográfico pré-existente, disponível no GEOBANK-CPRM 

(Serviço Geológico do Brasil) e no endereço eletrônico do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), imagens de sensores remotos orbitais LANDSAT, CBERS, ALOS-

PAL-SAR e SRTM disponíveis nos catálogos online do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), NASA (Agência Espacial Americana) e IBGE. 

iii. Organização dos dados pré-existentes em uma base de dados georreferenciada utilizando o 

aplicativo ArcGIS 9.3 e aplicação de técnicas de processamento digital de imagens. 
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iv.  Desenvolvimento de mapas pré-campo.  

 
Etapa 2 (Campo) 

v. Reconhecimento de vias de acesso e localidades, buscando a melhoria da cartografia em 

adequação para a escala de trabalho.  

vi. Análise macroscópica e mesoscópica com o objetivo de identificar variações faciológicas e 

texturais, caracterizar relações de contato e identificar feições estruturais.  

vii. Coleta de amostras para confecção e descrição de seções delgadas, e para aquisição de dados 

analíticos (elementos maiores, traços, terras raras). 

 

Etapa 3 (Pós-campo; Gabinete) 

viii. Continuidade da etapa de levantamento bibliográfico.  

ix. Descrição petrográfica utilizando microscópio ótico e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV-EDS). 

x. Preparação de amostras para análises químicas, isotópicas e geocronológicas. 

xi. Caracterização geoquímica e modelagem petrogenética. 

xii. Integração e tratamento dos dados obtidos em campo e em laboratório, gerando mapas, 

gráficos e interpretações.  

xiii. Submissão de artigos científicos e defesa da dissertação de mestrado.  

 
Figura 1.2 – Metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho. 
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 Capítulo 2 –Geologia Regional 
 

O presente capítulo tem como objetivo sintetizar o contexto geológico no qual está inserido o 

plúton Serra da Macambira, com ênfase especial nas suítes plutônicas neoproterozoicas presentes na 

Faixa Seridó. Em todo o texto as citações de idades U-Pb se referem ao convencional, salvo quando 

especificado de outro modo.  

 

2.1 – PROVÍNCIA BORBOREMA  

A área de estudo está inserida na Província Borborema (Figura 2.1). Conforme definida por 

Almeida et al. (1981), esta província compreende um embasamento arqueano a paleoproterozoico, 

faixas metassupracrustais dobradas e numerosos corpos plutônicos neoproterozoicos controlados por 

zonas de cisalhamento. Segundo Delgado et al. (2003), a referida província é subdividida em Sub-

Província Setentrional (à norte do Lineamento Patos), Sub-Província da Zona Transversal ou Central 

(entre os lineamentos Patos e Pernambuco) e Sub-Província Externa ou Meridional (entre o 

Lineamento Pernambuco e o Cráton São Francisco). A Sub-Província Setentrional, que engloba a área 

do presente estudo, é composta pelos domínios Médio Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do Norte. 

A Zona Transversal é formada de NW para SE pela Faixa Cachoeirinha e pelos terrenos Alto Pajeú, 

Alto Moxotó e Rio Capibaribe. A Sub-Província Externa ou Meridional compreende os terrenos 

mesoproterozoicos Pernambuco-Alagoas, Paulistana-Monte Orebe e Canindé-Marancó, além das 

faixas neoproterozoicas Riacho do Pontal e Sergipana. A atual configuração da Província Borborema 

foi formada devido a colagens tectônicas durante a orogênese Brasiliana/Pan-Africana ao longo de 

extensas zonas de cisalhamento (Vauchez et al. 1995), cuja continuidade pode ser constatada na 

Província Benin-Nigéria, no NW da África (Arthaud et al. 2008; Van Schmus et al. 2008). 

 

2.2 – FAIXA SERIDÓ   

A Faixa Seridó (Figura 2.2) é composta por uma sequência metassupracrustal depositada sobre 

o embasamento gnáissico arqueano a paleoproterozoico, estando limitada a sul pelo Lineamento Patos, 

a oeste pela zona de cisalhamento Portalegre, e a norte e leste por coberturas sedimentares cretáceas 

(Jardim de Sá 1994; Van Schmus et al. 2003). 

 

2.2.1 - Embasamento 

   Segundo Dantas et al. (2004), a leste da Zona de Cisalhamento Picuí / João Câmara ocorre o 

Maciço São José de Campestre (Figura 2.2). Este apresenta em sua parte central um núcleo arqueano 

dominado por rochas ortoderivadas tipo TTGs (Tonalitos, Trondhjemitos, Granodioritos) constituídas 

em três episódios magmáticos (3,4, 3,2 e 2,7 Ga), além de metassupracrustais e metaultramáficas 

subordinadas. Também ocorrem complexos gnáissicos paleoproterozoicos com afinidade cálcio-

alcalina, trondhjemitos, diques máficos e fatias alóctones do Grupo Seridó.  O Complexo Caicó 
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(Paleoproterozoico) consiste em ortognaisses equigranulares ou augen, anfibolitos, e rochas 

metavulcânicas e metassedimentares (Jardim de Sá 1994). Segundo Souza et al. (2007), os 

ortognaisses têm composição variando de gabro-diorítica a granítica, e quimismo cálcio-alcalino de 

alto potássio, e idades Rb-Sr, U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd entre 2,25 e 2,15 Ga, sendo interpretados como 

derivados do manto enriquecido, em um contexto de acreção crustal.  

 
Figura 2.1 – Geologia simplificada da Província Borborema (Angelim et al. 2004). No canto superior 
direito estão as províncias estruturais do Brasil segundo Almeida et al. (1981).  
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Figura 2.2 – Arcabouço geológico simplificado da Faixa Seridó, com base em dados disponíveis no 

GEOBANK-CPRM (acessado em 26/11/2010).  
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2.2.2 - Grupo Seridó 

O Grupo Seridó é definido como uma sequência metassedimentar constituída por paragnaisses 

com lentes de xistos aluminosos, mármores e calciossilicáticas da Formação Jucurutu na base, 

quartzitos e metaconglomerados da Formação Equador (intermediário) e micaxistos aluminosos à 

feldspáticos da Formação Seridó no topo (Jardim de Sá 1984, 1994; Van Schmus et al. 2003). 

Segundo Jardim de Sá (1994), apesar da intensa deformação e metamorfismo superpostos, é possível 

identificar relações estratigráficas internas do Grupo Seridó (contatos gradacionais e alternância de 

camadas), e deste com o embasamento.   

A Formação Jucurutu é composta predominantemente por biotita paragnaisses finos, ricos em 

quartzo, com lentes de rochas calciossilicáticas, mármores, quartzitos, metavulcânicas e meta-

arcóseos. A sequência meta-vulcanossedimetar interpretada por muitos autores como relacionada a 

porção inferior da Formação Jucurutu é interpretada por Angelim et al. (2006) como uma unidade 

distinta denominada de Formação Serra dos Quintos. A Formação Equador é formada por muscovita 

quartzitos, com intercalações de metaconglomerados, calciossilicáticas e micaxistos, constituindo 

serras alongadas de direção NE. A Formação Seridó é composta dominantemente por micaxistos de 

grau metamórfico variando de baixo (xisto verde superior, sericita-clorita-biotita xistos) a xistos 

granadíferos de alto grau, que podem apresentar estaurolita, cianita, andalusita, cordierita e sillimanita.  

 

2.2.3 - Plutonismo pré-Brasiliano 

Jardim de Sá et al. (1995) denominaram de ortognaisses G2 rochas cujos protólitos são 

granitoides sin-tectônicos com trama S-C penetrativa de alta temperatura, intrusivos no Grupo Seridó e 

no Complexo Caicó, durante a orogênese transamazônica. Idades paleoproterozoicas Rb-Sr de 2,0 Ga 

(Jardim de Sá et al. 1987), U-Pb em zircão de 1.934 ± 12 Ma (Legrand et al. 1991), e 1.800 ± 30 Ma 

(Jardim de Sá et al. 1995) foram obtidas para estas rochas. Porém, Hollanda et al. (2011) obtiveram 

idades de cristalização U-Pb de 2,20 ± 0,03 Ga para zircões de augen gnaisses tipo G2 no centro da 

Faixa Seridó e idades modelo Sm/Nd de rocha total entre 2,7 e 2,8 Ga, com εNd (2,2) negativo, 

indicando que os augen gnaisses em análise são indistinguíveis com relação aos do Complexo Caicó e 

não poderiam ser intrusivos no Grupo Seridó que segundo Van Schmus et al. (2003) tem idade de 

deposição entre 650 e  620 Ma.   

 
2.2.4 - Plutonismo Brasiliano 

O início da classificação dos diferentes tipos plutônicos neoproterozoicos na Província 

Borborema se deu com o trabalho de Almeida et al. (1967), utilizando aspectos petrográficos e 

texturais para classificar os plútons com relação ao ciclo orogênico Brasiliano/Pan-Africano em: sin-

tectônicos porfiríticos (tipo Itaporanga) e equigranulares (tipo Conceição); e tardi-tectônicos (tipos 

Catingueira e Itapetim). Jardim de Sá et al. (1981) sugeriram uma classificação para os plútons 

neoproterozoicos na Faixa Seridó com base em parâmetros estruturais em Gx (rochas básicas a 
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intermediárias), G3 (granitos e granodioritos porfiríticos ou equigranulares) e G4 (leucogranitos 

tardios).  

Com base em dados geoquímicos, Sial (1986) classificou o plutonismo em grupos de 

afinidades cálcio-alcalina (tipo Conceição), cálcio-alcalina potássica (tipo Itaporanga), trondhjemítica 

(tipo Serrita) e peralcalina (tipos Triunfo e Catingueira).  

Usando dados petrográficos e geoquímicos, Ferreira et al. (1998) consideraram nove tipos de 

granitoides para a Província Borborema, sendo que apenas quatro ocorrem na Faixa Seridó, 

denominados de cálcio-alcalino com alto K sem epídoto magmático, peralcalino, shoshonítico e cálcio 

alcalino peraluminoso. Brito Neves et al. (2000) distinguiram para a Província Borborema as 

supersuítes: I (suítes crustais e híbridas) - relacionadas com os episódios magmáticos mais 

importantes, nos quais o alojamento ocorreu desde fases iniciais contracionais até as fases tardias de 

deslocamento de rejeito direcional; II (suítes derivadas do manto enriquecido) - intrusões sin- e tardi-

cinemáticas, frequentemente encaixadas ao longo de zonas de cisalhamento com raízes profundas; e 

III (suítes híbridas) - granitos e diques relacionados ao soerguimento e colapso do orógeno.  

Nascimento et al. (2000 e 2008) utilizaram composições químicas e petrográficas para a 

individualização de cinco suítes: shoshonítica, cálcio-alcalina de alto-K porfirítica; cálcio-alcalina de 

alto-K equigranular; alcalina; e charnoquítica alcalina. Estas suítes intrusivas neoproterozoicas foram 

reagrupadas por Angelim et al. (2006) em Supersuíte sin- a tardi-orogênica (São João do Sabugi, 

Itaporanga, Dona Inês, Catingueira) e Supersuíte pós-orogênica (Umarizal). Diversos plútons 

graníticos de composição indeterminada foram denominados por estes autores como granitoides 

indiscriminados. Os itens a seguir descrevem cada uma das suítes supracitadas e a Tabela 2.1 

representa uma comparação entre as principais terminologias. 

 
Tabela 2.1 – Principais classificações para as suítes plutônicas neoproterozoicas na Faixa Seridó. 

Suítes/ 
Classificação 

Almeida et al. 
(1967) 

Jardim de Sá et al. 
(1981) 

Nascimento et al. 
(2000) 

Angelim et al. 
(2006) 

Si
n-

 a
 ta

rd
i-o

ro
gê

ni
ca

 

 
 
 

Suíte básica a 
intermediária (Gx) 

Suíte  
Shoshonítica 

Suíte Intrusiva São 
João do Sabugi 

Itaporanga 
(porfiríticos) 

Granitoides G3 
Porfiríticos 

Suíte 
Cálcio-alcalina de 
Alto K Porfirítica 

Suíte Intrusiva 
Itaporanga 

 Leucogranitos  
tardios 

Suíte 
Cálcio-alcalina 

de Alto K 
Equigranular 

Suíte Intrusiva 
Dona Inês 

Catingueira  Suíte 
Alcalina 

Suíte Intrusiva 
Catingueira 

Pós- 
orogênica   

Suíte 
Charnoquítica 

Alcalina 

Suíte Intrusiva 
Umarizal 

 

Suíte Shoshonítica (São João do Sabugi) 

Esta suíte é composta por dioritos, quartzo-dioritos, monzodioritos, monzonitos, quartzo-

monzonitos, tonalitos e granodioritos que podem formar corpos isolados ou estarem associados aos 
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plútons graníticos tipo Itaporanga (Figura 2.3). Biotita e/ou anfibólio são os minerais máficos 

principais, além de clinopiroxênio e hiperstênio. As cores variam de cinza a preta, a textura é fina a 

média (Angelim et al. 2006). A geoquímica indica tipos basálticos ou transicionais a shoshoníticos 

(Leterrier et al. 1994), ricos em Fe2O3t, MgO, CaO, TiO2 e P2O5, com Elementos Terras Raras (ETR) 

fraca a moderadamente fracionados e anomalias de Eu negativa e positiva (Nascimento et al. 2008). 

Um manto litosférico metassomatizado em subducção prévia paleoproterozoica, seria a fonte do 

magma progenitor, com contaminação crustal (Jardim de Sá 1994; Hollanda et al. 2003; Angelim et 

al. 2006). A idade U-Pb de 579 ± 7 Ma foi obtida em zircão no plúton São João do Sabugi e em um 

enclave diorítico no monzogranito porfirítico de Acari (Leterrier et al. 1994, Jardim de Sá 1994). 

Dantas (1997) obteve idade 599 ± 16 Ma para zircões do norito de Poço Verde, porém Souza et al. 

(2006) obtiveram em monazitas deste mesmo norito idade de 553 ± 10 Ma, por eles interpretada como 

a idade de um evento de alta temperatura tardio ou posterior à intrusão. 

 
Suíte Cálcio-Alcalina de Alto K Porfirítica (Itaporanga)  

Esta suíte representa o principal evento magmático neoproterozoico na Província Borborema e 

na Faixa Seridó (Angelim et al. 2006), como mostra a Figura 2.3. As rochas são monzogranitos, 

quartzo monzonitos, sienogranitos ou granodioritos de textura porfirítica grossa a muito grossa. 

Segundo Leterrier et al. (1994), as rochas são subalcalinas ou monzoníticas (cálcio-alcalina de alto K), 

enriquecidas em álcalis, com altos teores de K2O e baixos de CaO. Os ETR são pouco a fortemente 

fracionados e apresentam anomalia negativa de Eu (Nascimento et al. 2008). O alojamento dos plútons 

se deu sob controle do regime cinemático transcorrente (Jardim de Sá et al. 1986). As frequentes 

associações com rochas dioríticas (Mariano & Sial 1990) da suíte shoshonítica indicam a coexistência, 

representada por rochas híbridas e mistura mecânica de magmas na qual o líquido diorítico forma 

enclaves microgranulares. Jardim de Sá et al. (1986) concluíram que as rochas desta suíte representam 

fusão do embasamento profundo com contaminação por magma diorítico. No exemplo do plúton 

Monte das Gameleiras, Antunes et al. (2000) concluíram, a partir de interpretação de dados da 

literatura, que o processo se iniciou com a fusão parcial do manto superior, originando magmas 

básicos que ao ascender provocaram fusão parcial da crosta, gerando a segregação dos líquidos 

graníticos e o início das misturas de magma. O alojamento do plúton segundo estes autores foi 

controlado por zonas de cisalhamento extensionais e transcorrentes em etapa tardi-colisional. O 

mesmo contexto foi identificado por Dias (2006) para a suíte plutônica na região de Serrinha/RN. No 

plúton Acari, foram obtidas idades Rb-Sr de 547 ± 25 Ma (Jardim de Sá et al. 1987), U-Pb em zircão 

de 555 ± 5 Ma (Legrand et al. 1991) e 553 ± 22 Ma pelo método Rb-Sr (Jardim de Sá 1994). Trindade 

et al. (1999) obtiveram para os plútons Tourão e Caraúbas, respectivamente, idades U-Pb de 580 ± 4 

Ma e 576 ± 24 Ma. Galindo et al. (2005) utilizaram o método de laser ablation, obtendo idades U-Pb 

de 573 ± 7 e 576 ± 3 nos plútons Monte das Gameleiras e Serrinha, respectivamente. Do mesmo 

modo, Medeiros et al. (2007) obtiveram idade U-Pb de 571 ± 3 Ma para o batólito Catolé do Rocha.  
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Figura 2.3 – Suítes plutônicas relacionadas à orogênese Brasiliana/Pan-Africana na Faixa Seridó. Com 
base em dados do GEOBANK-CPRM (acessado em 26/11/2010), integrados em Sistema de 
Informações Geográficas. 
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Suíte Cálcio-Alcalina de Alto K Equigranular (Dona Inês) 

É composta por monzogranitos e sienogranitos equigranulares finos e médios com variações a 

microporfirítico, e fácies com textura grossa a pegmatítica, que ocorrem isoladamente na forma de 

plútons, diques e sills, ou associados a algum corpo da suíte Itaporanga. O mineral máfico principal é a 

biotita e menos frequentemente a hornblenda (Angelim et al. 2006). Diversos plútons classificados 

como sendo do tipo Dona Inês apresentam características petrográficas, geoquímicas e radiométricas 

diferentes entre si. As características geoquímicas são similares as da suíte cálcio-alcalina de alto K 

porfirítica, entretanto, com características mais evoluídas (Nascimento et al. 2008).  A isócrona Rb-Sr 

de 544 ± 16 Ma para o plúton Dona Inês foi determinada por McMurry et al. (1987), utilizando 15 

amostras. Posteriormente Borges (1996) acrescentou mais três amostras e obteve uma idade de 557 ± 

13 Ma. Medeiros et al. (2008) obtiveram idades U-Pb de 541 ± 4 Ma para o plúton Capuxu, enquanto 

Baumgartner et al. (2006) e Beurlen et al. (2007) obtiveram idades U-Pb mais jovens, respectivamente 

528 ± 12 Ma em monazita para um granito a NW de Carnaúba dos Dantas (RN) e 520 ± 10 Ma obtidas 

via microssonda eletrônica em xenotima e uraninita para o granito pegmatítico Picuí. Guimarães et al. 

(2009), utilizando o método SHRIMP, encontraram a idade U-Pb de 582 ± 5 Ma para leucogranitos do 

plúton Dona Inês. 

 

  Suíte Alcalina (Catingueira)      

Este magmatismo alcalino/peralcalino ocorre em uma direção ENE, a partir do Granito 

Catingueira até o Maciço São José do Campestre (Figura 2.3), associado a zonas de cisalhamento 

brasilianas tardi-brasilianas (Hollanda et al. 1999; Jardim de Sá et al. 1999; Nascimento et al. 2001). 

Os plútons alcalinos são, em geral, sienogranitos a álcali-feldspato granitos, leucocráticos a 

hololeucocráticos. Dados geoquímicos do plúton Japi permitiram a caracterização de diferentes tipos 

de magmas, incluindo tipos derivados de fusão mantélica, sugerindo que a zona de cisalhamento Japi é 

parte de uma estrutura maior com raízes atingindo o manto litosférico (Hollanda et al. 1999). A suíte 

alcalina mostra variação na quantidade de SiO2 entre 66,2 e 76,9%, com forte enriquecimento em 

álcalis e Na2O e empobrecimento em CaO e MgO. Um menor fracionamento de ETR e anomalias 

positivas de Eu são observados (Nascimento et al. 2008). Nascimento (1998) obteve isócrona Rb-Sr 

em rocha total de 529 ± 54 Ma para o plúton Serra do Algodão, e Nascimento et al. (2001) obtiveram 

idade Rb-Sr de 536 ± 4 Ma para o plúton Caxexa, porém uma isócrona interna Sm-Nd considerando 

amostras de rocha total de granada e clinopiroxênio levou a obtenção de uma idade de 578 ± 14 Ma e 

MSWD=0,37. Desta forma Nascimento et al. (2001) concluíram que 578 Ma seria a provável idade de 

cristalização do granito e 536 Ma seria a idade de fechamento do sistema Rb-Sr. Recentemente, Souza 

et al. (2010) obtiveram idades de 597 ± 4 Ma para álcali-feldspato granito do plúton Japi, o que sugere 

eventos distintos de pulsos magmáticos no final do Neoproterozóico. 
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Suíte Alcalina Charnoquítica (Umarizal)      

Segundo Galindo et al. (1995), as rochas desta suíte ocorrem no extremo NW da Faixa Seridó 

(Figura 2.3), com as três fácies petrográficas, Umarizal, Ação e Lagoa. A fácies Umarizal consiste em 

quartzo monzonitos e quartzo sienitos de cor rósea a verde escura ou cinza, com brechas magmáticas 

associadas. A fácies Ação é constituída por sienogranitos, localmente apresentando fenocristais de K-

feldspato, com textura tipo rapakivi. A fácies Lagoa é formada por monzogranitos, com 

intercrescimento de quartzo+hornblenda, sendo, em geral, semelhante à fácies anterior. A assinatura 

geoquímica é sub-alcalina e alcalina, do tipo A, intraplaca, pós-orogênica, com dados isotópicos 

sugerindo forte contribuição de uma fonte crustal antiga (Galindo et al. 1995). Estes autores obtiveram 

idade de 545 ± 7 Ma (isócrona Rb-Sr em rocha total) para esta suíte, compatível com as relações de 

campo e as interpretações geoquímicas, porém McReath et al. (2002) obtiveram uma idade U-Pb 

anômala de 593 ± 5 Ma, que posicionaria esta suíte como sendo mais antiga que as demais suítes 

plutônicas neoproterozoicas da Faixa Seridó, correlata aos tipos alcalinos do plúton Japi.  

 

Pegmatitos e diques graníticos       

Os corpos pegmatíticos (Figura 2.4) são constituídos por megacristais de microclina, 

plagioclásio, quartzo e muscovita, subdivididos em homogêneos, heterogêneos ou mistos (Angelim et 

al. 2006). Baumgartner et al. (2006), obtiveram em pegmatitos não deformados, idades U-Pb em 

minerais do grupo da columbita de 514.9 ± 1.1 e  509.5 ± 2.9 Ma e em granito grosso a eles associado, 

as idades U-Pb em monazitas de 528 ± 12 Ma e 510,6 ± 0,4 Ma. Estas idades indicam o final do 

magmatismo relacionado ao Ciclo Brasiliano na Faixa Seridó (Baungartner et al. 2006). Diques de 

rochas graníticas com até 12 km de comprimento ocorrem na porção central do Rio Grande do Norte 

(Figura 2.4) com direção NE-SW (Angelim et al. 2006). As relações de campo mostram que estes 

diques estão associados aos eventos magmáticos posteriores ao pico do plutonismo neoproterozoico. 

O Granito Flores ocorre próximo a Afonso Bezerra/RN (Figura 2.4), sem deformação dúctil, 

mas com uma tectônica rúptil representada por fraturas direcionadas NNW e NNE. Segundo Galindo 

et al. (2009), dominam no corpo monzogranitos leucocráticos de textura fina a média, e róseos, 

bastante evoluídos, correlacionáveis aos granitoides neoproterozoicos cálcio-alcalinos de alto K 

equigranulares. Dados recentes obtidos por Souza et al. (2010) apontam idade U-Pb de 545 ± 11 Ma, 

utilizando o método Laser Ablation em zircões, posicionando assim o granito Flores no contexto tardi-

Brasiliano, confirmando a semelhança petrográfica e geoquímica constatada por outros autores. 
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Figura 2.4 – Plutonismo tardi- a pós-orogênese Brasiliana no Rio Grande do Norte, modificado de 
Angelim et al. (2006). 
 
 
2.2.3 – Síntese da Evolução da Faixa Seridó      

A evolução tectônica da Faixa Seridó compreende três fases deformacionais principais, D1, D2 

e D3 (Jardim de Sá 1994). O evento D1, considerado como ocorrido entre 2,2 e 2,0 Ga, produziu uma 

foliação e/ou bandamento gnáissico (S1), restrito ao embasamento e afetada pelos eventos seguintes. 

Durante o evento D2, com tectônica de empurrão, a trama S1 do Complexo Caicó e o acamamento S0 

das metassupracrutais do Grupo Seridó foram dobrados em estilo recumbente isoclinal (F2), com 

foliação de plano axial S2 (Jardim de Sá et al. 1995). Segundo Araújo et al. (2003), este evento é 

associado à zonas de cisalhamento de baixo ângulo iniciadas em níveis crustais mais profundos em 

condições de fácies anfibolito superior (600 a 650 °C) e empurrões para S-SE. A idade do evento D2 é 

alvo de discussões, podendo ser neoproterozoica, relacionada à orogênese Brasiliana (Caby et al. 

1995; Van Schmus et al. 1995, 2003) ou paleoproterozoica relacionada à orogênese Transamazônica 

(Bertrand & Jardim de Sá 1990;  Jardim de Sá et al. 1995, 1997; Araújo et al. 2003). Segundo 

Hollanda et al. (2011), as evidências obtidas com estudos recentes apontam para a ausência de um 

evento metamórfico por volta de 2,0 Ga na Faixa Seridó. Na síntese apresentada em Dada (2008) 

sobre a tectônica em faixas metassupracrustais no NW da África, as duas fases deformacionais aqui 

denominadas de D2 e D3 também são consideradas como estando relacionadas apenas à orogênese 

Brasiliana/Pan-Africana.  

Ambas as correntes de autores concordam que o evento D3 consistiu em um retrabalhamento 

crustal que gerou sinformes e antiformes quilométricos (F3) com eixos de dobras paralelos a 
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orientação NNE de zonas de cisalhamento transcorrentes. Este evento apresenta taxas de deformação 

diferentes, expressas em mudanças de estilo estrutural ao longo da Faixa Seridó. Na porção central, 

um regime transpressivo domina (Vauchez et al. 1995; Souza et al. 2007), enquanto que nas porções 

leste e oeste a deformação se desenvolve em um estilo distensional/transtensional (Jardim de Sá et al. 

1997). O plutonismo contemporâneo a este evento foi uma importante fonte de calor para o aumento 

do grau metamórfico em micaxistos Faixa Seridó (L. C. Souza et al. 2007) e no NW da Nigéria 

(Rahaman et al. 1991). A alta dissipação de calor causou o desenvolvimento de faixas miloníticas em 

fácies anfibolito. O soerguimento e resfriamento subsequente induziram as zonas de cisalhamento D3 a 

atuar em regime dúctil-rúptil, marcado pelo fraturamento e desenvolvimento de faixas pouco espessas 

de milonitos em fácies xisto verde (Araújo et al. 2003).  

Apesar das divergências, os autores concordam com a importância do plutonismo 

neoproterozoico, associado com zonas de cisalhamento (Weinberg et al. 2004), para a evolução 

geodinâmica da região. Este plutonismo é composto por suítes intrusivas sin-, tardi- e pós-orogênicas, 

de derivação mantélica, crustal e mista. Desta forma, a gênese e evolução dos plútons 

neoproterozoicos a partir de características petrográficas, texturais, estruturais e geoquímicas fornece 

informações importantes para a compreensão dos processos atuantes durante os estágios finais da 

orogênese Brasiliana/Pan-Africana.  
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 Capítulo 3 – Geologia Local 
 

3.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O mapeamento das unidades foi realizado utilizando a metodologia descrita abaixo (Figura 

3.1). A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico e cartográfico, seguido pelo 

processamento de produtos de sensoriamento remoto. A interpretação destes produtos facilitou a 

confecção de mapas pré-campo em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). A segunda 

etapa correspondeu aos trabalhos desenvolvidos em campo, com análise de aspectos mineralógicos, 

texturais, estruturais e relações de contato (incluindo critérios de intrusão e inclusão), em escalas 

macroscópica e mesoscópica. As medidas de parâmetros estruturais obtidas em campo e apresentadas 

neste capítulo seguem as notações da bússola tipo Clar. A integração dos dados foi realizada numa 

terceira etapa (pós-campo), com adição de informações obtidas com análise petrográfica em escala 

microscópica e dados geoquímicos, estabelecendo uma sequência cronológica relativa.  

 

Figura 3.1 – Metodologia utilizada no mapeamento das unidades litoestratigráficas. 

A Tabela 3.1 apresenta coordenadas dos afloramentos estudados na projeção UTM (Universal 

Transverse Mercator), Zona 24S e datum WGS-1984. A distribuição espacial dos afloramentos pode 

ser observada na Figura 3.2. Da base para o topo a litoestratigrafia da área, obedece à seguinte 

sequência (Figura 3.2): ortognaisses correlatos aos do Complexo Caicó; paragnaisses, rochas 

calciossilicáticas e milonitos quartzíticos da Formação Jucurutu; granada biotita xistos da Formação 

Seridó; rochas intrusivas do Plúton Serra da Macambira; arenitos da Formação Serra do Martins; e 

plugs basálticos do Vulcanismo Cenozoico. A sequência relativa das rochas que compõem o plúton é 

iniciada com enclaves intermediários e monzogranitos porfiríticos; seguindo com sienogranitos e 

monzogranitos equigranulares médios a grossos e, por fim, diques graníticos e pegmatíticos tardios.  
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Tabela 3.1 – Coordenadas e descrição resumida dos afloramentos estudados. 
Afloramento 

 
UTM - 

Easting (m) 
UTM - 

Northing (m) 
Altitude 

(m) Descrição 

D1 791538 9340092 601 Granito equigranular grosso 
D2 791617 9340682 600 Granito equigranular grosso com enclaves tonalíticos; dique pegmatítico 
D3 792404 9341954 568 Granito porfiritico com enclaves tonalíticos e xenólito de micaxisto 
D4 792047 9343074 571 Granito equigranular com enclaves tonalíticos; diques graníticos e pegmatíticos 
D5 792055 9343220 576 Granito porfirítico 
D6 791660 9344118 599 Granito equigranular grosso 
D7 791379 9344588 609 Granito equigranular médio; diques granítico e pegmatítico 
D8 791061 9345156 606 Granito equigranular médio 
D9 792874 9342376 559 Granito equigranular grosso 
D10 790184 9340024 586 Xenólito de paragnaisse; dique pegmatítico 
D11 790121 9340528 620 Granito equigranular grosso 
D12 790032 9340992 607 Granito equigranular médio 
D13 790431 9341282 612 Granito equigranular grosso 
D14 794706 9346338 542 Dique granítico 
D15 795298 9347376 515 Gnaisse com muscovitização e quartizito 
D16 795220 9347466 512 Ortognaisse 
D17 789899 9339923 567 Granito porfirítico com augens de K-feldspato; granito equigranular 
D18 789765 9340316 588 Granito equigranular médio; Dique de Pegmatito 
D19 788791 9340604 509 Quartzo monzonito; Granito equigranular médio 
D20 788696 9340874 510 Granito equigranular médio; granito porfirítico; quartzo monzonito; pegmatito 

D21 788527 9341128 512 Quartzo monzonito; Granito equigranular médio 

D22 788375 9341182 496 Quartzo monzonito; Granito equigranular médio 

D23 788291 9341274 507 Basalto, Granito porfirítico 

D24 791081 9338680 730 Granada Biotita Xisto intemperizado, pegmatito alterado 

D25 788143 9341504 487 Platô basáltico sobre augen-gnaisse alterado 

D26 788068 9341574 508 Ortognaisse 

D27 787927 9341608 464 Ortognaisse 

D28 787831 9341628 449 Ortognaisse; Dique de granito e pegmatito 

D29 789000 9340966 515 Granito equigranular grosso 

D30 789182 9341230 506 Granito equigranular grosso 

D31 789181 9341840 532 Granito porfiritico; Quartzo monzonito; Granito equigranular 

D32 789248 9342212 538 Xenólito de granada-biotita Xisto milonítico em granito 

D33 789298 9342278 537 Xenólito de granada-biotita Xisto milonítico em granito porfirítico 

D34 789416 9343082 583 Granito equigranular grosso 

D35 789388 9343286 597 Rocha calciossilicática 

D36 789482 9343098 582 Granito equigranular grosso 

D37 793459 9339523 590 Micaxisto milonítico com lentes de calciossilicática e dique pegmatítico 

D38 793464 9339612 602 Dique granítico em micaxisto 
D39 793066 9340162 637 Arenito 

D40 792689 9340584 616 Granito equigranular grosso 
D41 792756 9341264 592 Granito porfirítico com enclaves biotita tonalíticos 
D42 792413 9341860 569 Granito equigranular grosso 
D43 792202 9342519 562 Granito equigranular grosso 

D44 791903 9343302 583 Granito equigranular grosso com esclaves biotita tonalíticos 

D45 791999 9343888 603 Granito porfiríticos com enclaves biotita tonalíticos 
D46 792699 9343955 610 Monzogranito com quartzo vermelho sem enclaves 
D47 794089 9344992 616 Granito equigranular; dique granítico 

D48 793791 9345986 615 Granito equigranular grosso 

D49 793387 9346585 590 Granito equigranular grosso com enclaves centimétricos de micaxisto 
D50 793236 9346956 534 Augen gnaisse intemperizado 
D51 792985 9347064 521 Granito equigranular grosso 
D52 794572 9346284 559 Augen-gnaisse, milonito quartzítico, sheet granítico 

D53 794771 9346127 573 Paragnaisse Jucurutu com calciossilicáticas centimétricas; Pegmatito 
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Figura 3.2 – Mapa geológico da área estudada, localização dos afloramentos visitados e relações 
cronológicas relativas entre as unidades. 
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3.2 – EMBASAMENTO 

3.2.1 – Ortognaisses do Complexo Caicó 

As rochas do Complexo Caicó ocorrem nas bordas Oeste e Norte do plúton e também como 

xenólitos métricos intemperizados em granitos equigranulares (Figura 3.3). Estes ortognaisses 

granodioríticos representam a unidade mais antiga na área, podendo ser bandados ou com augens de 

K-feldspato. Este bandamento gnáissico é retrabalhado pelo evento D2, gerando uma foliação S1+S2 

que é posteriormente milonitizada durante a deformação D3.  Na porção NE da área são observadas 

dobras recumbentes (5°Az/70°) em ortognaisse intemperizado. Falhas e juntas foram observadas com 

orientações N-S e E-W.   

 

Figura 3.3 – (A) Ortognaisse de composição granítica a granodiorítica na porção NE da área (Ponto D-
16). (B) Ortognaisse intemperizado, mostrando bandamento de baixo ângulo, encontrado como 
megaxenólito em granito equigranular na porção NE do plúton (ponto D-50).  
 

3.2.2 – Metassupracrustais do Grupo Seridó 

Um xenólito de paragnaisse da Formação Jucurutu ocorre na porção SE do plúton, com forte 
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estiramento de veios de quartzo indicando uma trama milonítica, que é cortada por diques 

pegmatíticos (Figura 3.4A). O paragnaisse Jucurutu aflora à NE do plúton com lentes calciossilicáticas 

granadíferas de até 20 cm, foliação milonítica 120Az/80° e lineação de interseção entre as tramas S2 e 

S3, L2
3 = 80°/100Az, sendo interceptada por dique pegmatítico de direção 30°Az.  

Um xenólito de granada biotita xisto milonítico, de dimensão métrica, ocorre na porção SW do 

plúton, em contato com granitos porfirítico e equigranular. A foliação S3//Sm tem atitude 250Az/70°, 

com lineação de eixo de dobra 70°/230Az, sendo interceptada por diques graníticos de direção 40°Az 

(Figura 3.4B). Afloramentos de granada biotita xisto intemperizados ocorrem em leito de drenagem na 

borda SE do plúton (Ponto D-24), com dique pegmatítico alterado de direção N-S, estiramento de 

quartzo com crenulação S3 e xistosidade de alto ângulo S2. Na porção NE da área, o micaxisto 

milonítico alterado apresenta lentes centimétricas de rochas calciossilicáticas. A xistosidade S3//Sm 

neste afloramento tem atitude 110Az/75°, com lineação L2
3 35°/190Az. No ponto D-38 a xistosidade é 

interceptada por dique de biotita granito milonitizado, a lineação marcada pela biotita no granito é 

paralela ao eixo da crenulação S3 no xisto, e a foliação magmática no granito é paralela a foliação S3. 

 

Figura 3.4 – (A) Paragnaisse da Formação Jucurutu, com textura milonítica, intrudido por dique 
pegmatítico, róseo claro (ponto D-10, SE do plúton). (B) Foliação S3//Sm em um megaxenólito de 
biotita xisto milonítico na porção SW do plúton, sendo interceptada por dique granítico (ponto D-33). 
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3.3 – ROCHAS PLUTÔNICAS 

 
3.3.1 – Enclaves intermediários 

Os enclaves intermediários ocorrem em escala métrica como quartzo monzonitos, cinza 

escuros, frequentemente com feições de mistura incompleta (mingling) com um componente granítico 

porfirítico (Figura 3.5A). As relações de campo mostram que estas rochas são intrudidas pelo granito 

equigranular que predomina no plúton (Figura 3.5B). A textura é fina a média, podendo ser localmente 

porfirítica, com fenocristais de plagioclásio e quartzo. Os componentes graníticos e pegmatíticos 

dobrados evidenciam deformação sin-magmática, com dobras apertadas ou fechadas, e foliação de 

direção 350°Az, sugerindo encurtamento E-W. A deformação rúptil é evidenciada por juntas secas e 

falhas de orientação E-W.  

 
 

Figura 3.5 – (A) Coexistência de magmas evidenciando contemporaneidade entre quartzo monzonito e 
granito porfirítico (Ponto D-31). (B) Corpo granítico equigranular (eq) intrusivo em quartzo 
monzonito (m), que por sua vez mostra coexistência com granito porfirítico (p).  
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Outra forma de ocorrência de enclaves é como biotita tonalitos, centimétricos, arredondados a 

subarredondados (Figura 3.6), podendo ser esféricos ou alongados, muitas vezes com orientação 

preferencial, indicando uma estrutura de fluxo magmático de direção aproximadamente 320° Az.  

 

Figura 3.6 – (A) Enclaves tonalíticos ricos em biotita, de textura equigranular fina em granito 
equigranular grosso (Ponto D-02). (B) Enclaves de biotita-tonalitos alongados e sub-arredondados (cor 
escura) em granito porfirítico (Ponto D-45). 
 

3.3.2 - Biotita monzogranito porfirítico 

Estes apresentam típica textura porfirítica, com predominância de fenocristais centimétricos de 

K-feldspato em uma matriz cinza mais fina (Figura 3.7A). As relações de campo mostram que é 

frequente a sua associação com rochas quartzo monzoníticas, evidenciando coexistência entre 

magmas, sendo ambos precoces com relação ao granito equigranular que os intercepta 

discordantemente. Enclaves tonalíticos ricos em biotita são comuns, algumas vezes orientados 

segundo a foliação magmática.  Na borda sul do plúton ocorrem granitos porfiríticos com foliação 
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milonítica de atitude 144Az/30°, decorrente da atuação de zona de cisalhamento transcorrente 

dextrógira de direção E-W (Figura 3.7B), apresentando augens de K-feldspato de até 5,0 cm com 

cauda de recristalização. A deformação rúptil com extensão N-S é evidenciada por juntas secas e 

falhas de orientação ENE-WNW. 

 

Figura 3.7 – (A) Monzogranito porfirítico com enclaves intermediários orientados preferencialmente 
na direção N-S e fenocristais centimétricos de K-feldspato (Pontos D-03). (B) Granitos porfirítico e 
equigranular com cristais orientados segundo foliação milonítica em zona de cisalhamento dextrógira, 
na borda sul do plúton (Ponto D-17). 

 

3.3.3 - Biotita sienogranito a monzogranito equigranular  

Este tipo litológico ocorre em maior abundância no plúton, muitas vezes na forma de grandes 

lajedos de granito de coloração bege e rosa (Figura 3.8A). Macroscopicamente, são visíveis K-

feldspato, plagioclásio, quartzo (por vezes avermelhado devido à oxidação) e biotita. Enclaves de 
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biotita tonalito podem ocorrer com orientação preferencial paralela à foliação magmática (330° Az), 

além de xenólitos centimétricos e métricos de micaxisto, paragnaisses, rochas calciossilicáticas e 

ortognaisses. Uma variação textural com relação ao tamanho dos cristais foi constatada em escala 

macroscópica e confirmada em escala microscópica, de maneira que os granitos equigranulares podem 

ter textura grossa a ligeiramente inequigranular ou textura média (Figura 3.8B).  

O granito equigranular médio apresenta enclaves métricos de granito porfirítico (Ponto D-18), 

o que representa um pulso magmático mais jovem (equigranular) englobando um mais antigo 

(porfirítico). Estruturas de deformação frágil, como falhas transcorrentes dextrógiras e juntas secas ou 

preenchidas por material granítico a pegmatítico, são observadas com orientação E-W. 

 

Figura 3.8 – (A) Biotita granito equigranular grosso com enclave tonalítico centimétrico (Ponto D-01). 
(B) Biotita granito equigranular médio com orientação incipiente de biotitas marcando o fluxo 
magmático (Ponto D-12). 
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3.3.4 – Diques graníticos e pegmatíticos 

Os diques graníticos e pegmatíticos interceptam de maneira discordante todas as demais 

litologias, evidenciando uma cristalização tardia com relação ao plúton (Figura 3.9A). Diques 

pegmatíticos espessos ocorrem com orientação E-W ou 290Az, intrudindo o granito equigranular. A 

atitude dos diques indica extensão (σ3) na direção NNE-SSW. Alguns diques pegmatíticos apresentam 

concentração de cristais de magnetita na sua base, o que reflete o processo de cristalização no qual o 

material denso rico em magnetita se concentrava na porção mais profunda do líquido. Alguns 

pegmatitos apresentam texturas gráfica e pertítica, núcleo composto por quartzo leitoso e bordas 

compostas por K-feldspato (Figura 3.9B). 

 

Figura 3.9 – (A) Dique pegmatítico intrudindo quartzo monzonito e granitos equigranular e porfirítico 
(Ponto D-41). (B) Dique pegmatítico com núcleo de quartzo e bordas de K-feldspato com textura 
gráfica (Ponto D-18). 
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3.4 – COBERTURAS SEDIMENTARES E MAGMATISMO BÁSICO CENOZOICOS 

Nas adjacências e sobre o Plúton Serra da Macambira ocorrem coberturas sedimentares da 

Formação Serra do Martins que consistem em serras de topo plano, compostas por arenitos grossos de 

cor creme e arenitos ferruginosos de cores avermelhadas e arroxeadas (Figura 3.10A).  

Na borda SE do plúton ocorre um plug basáltico, denominado de plug Serra Preta de Cerro-

Corá, encaixado em rochas do embasamento, relacionado ao magmatismo básico cenozoico (Souza et 

al. 2003, 2004). Outra ocorrência é observada na porção SW do plúton, intrudindo um microgranito 

porfirítico (ponto D-23), com blocos rolados e solo escuro típico, formando um platô sobre augen 

gnaisse alterado (Figura 3.10B). São compostos por basaltos de textura fina ou afanítica, se destacando 

microfenocristais e xenocristais de olivina e clinopiroxênio (Silveira 2006).  
 

 
Figura 3.10 – (A) Arenito ferruginoso da Formação Serra do Martins (Ponto D-39). (B) Plug basáltico 
encaixado em ortognaisse intemperizado (Ponto D-25).  
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Plúton Serra da Macambira: Um exemplo do magmatismo granítico tardi-Brasiliano na Faixa 
Seridó, Província Borborema (NE do Brasil) 
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Resumo O final da orogênese Brasiliana/Pan-Africana na Província Borborema é marcado por volumoso 
plutonismo. O plúton Serra da Macambira (PSM) constitui um destes plútons, sendo aqui objeto de 
caracterização geológica, petrográfica e textural. O PSM se localiza no Estado do Rio Grande do Norte, 
encaixado em ortognaisses paleoproterozoicos (Complexo Caicó) e metassupracrustais neoproterozoicas (Grupo 
Seridó), na porção setentrional da Província Borborema, NE do Brasil. As rochas que compõem o plúton foram 
classificadas segundo suas relações de intrusão/inclusão, mineralogia e textura, na seguinte sequência relativa: 
enclaves intermediários (quartzo monzonitos e biotita tonalitos); monzogranitos porfiríticos; sienogranitos e 
monzogranitos equigranulares; diques tardios de granitos e pegmatitos. Relações de campo mostram que granitos 
porfiríticos e enclaves de quartzo monzonito representam mistura de magmas granítico e diorítico potássico, 
ambos ligeiramente precoces em relação ao granito equigranular. A biotita é a fase máfica predominante. Sua 
cristalização em estágio magmático precoce, juntamente com hornblenda, indica que os magmas progenitores 
eram subsaturados em água. A sequência de formação mineral e a zonação em plagioclásio indicam que o 
principal processo de diferenciação foi a cristalização fracionada, seguindo a tendência evolutiva cálcio-alcalina 
de alto K. Diques ácidos tardios apresentam textura granofírica, caracterizando cristalização e/ou colocação em 
condições hipabissais. Texturas ígneas bem preservadas, ausência ou fraca atuação de eventos tectônicos, 
associação de enclaves intermediários a máficos e alinhamento de amostras de acordo com séries de 
diferenciação monzonítica ou cálcio-alcalina de alto K são encontradas em complexos magmáticos pós-
colisionais a pós-orogênicos descritos na literatura.  
 

Palavras-chave: Plutonismo, Neoproterozoico, Faixa Seridó, NE do Brasil. 
 
Abstract SERRA DA MACAMBIRA PLUTON:AN EXAMPLE OF THE LATE-BRASILIANO MAGMATISM IN 
THE SERIDÓ BELT, BORBOREMA PROVINCE (NE BRAZIL). The final stage of the Brasiliano/Pan-African 
orogeny in the Borborema Province is marked by large plutonic magmatism. One of these bodies, the Serra da 
Macambira pluton (SMP), is here subject of geological, petrographic and textural studies. The pluton is located 
in the State of Rio Grande do Norte, intrusive into Paleoproterozoic orthogneisses of the Caicó Complex and 
Neoproterozoic metassupracrustals of the Seridó Group, northern portion of the Borborema Province. Based 
upon intrusion/inclusion field relationships, mineralogy and texture, the rocks of the pluton are classified as 
follows: intermediate enclaves (quartz-bearing monzonite and biotite-bearing tonalite), porphyritic 
monzogranite, equigranular syenogranite to monzogranite, and late granite and pegmatite dykes. Field relations 
show that the porphyritic granites and quartz-monzonites represent mingling of granitic and K-dioritic magma, 
and are slightly older than equigranular granites. Biotite is the main mafic phase, formed on earlier magmatic 
stage, together with hornblende, which indicates that the parental magma was water subsaturated. Textural 
relations and mineral zonation (mainly in plagioclase, as well as in zircon) indicate that the fractional 
crystallization was the main differentiation mechanism, following the high-K calcic-alkaline series. Late acidic 
dykes show granophiric texture, which characterizes hipabissal conditions of crystallization. Preserved igneous 
textures, absence or weak registration of ductile tectonics, association with mafic to intermediate enclaves and 
alignment of samples according to monzonitic (high-K calcic-alkaline) series all indicates post-collisional to 
post-orogenic complexes described on literature.  
 

Keywords: Plutonism, Neoproterozoic, Seridó Belt, NE-Brazil. 
 
INTRODUÇÃO    Nas últimas décadas, a interpretação da gênese e evolução de corpos ígneos tem se 
baseado usualmente em dados geocronológicos e geoquímicos. Todavia, uma retrospectiva histórica 
revela que estudos texturais e petrográficos com o uso extensivo do microscópio no início do século 
19 levaram a distinção de diferentes tipos de rochas e a definição de províncias ígneas (revisão em 
Young 2003). As condições de cristalização de uma rocha ígnea podem ser interpretadas com base em 
suas feições petrográficas e texturais (Hibbard 1995; Winter 2001; Vernon 2004). O termo textura está 
relacionado à maneira como um mineral se relaciona com os demais ao seu redor, considerando 
fatores como grau de cristalinidade, tamanho, forma e intercrescimento entre cristais. O tamanho dos 
grãos permite classificar a textura em grossa, média ou fina, refletindo, em geral, a velocidade de 
cristalização lenta ou rápida, ou precipitação na presença de uma fase fluida ou vapor importante.  
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Em rochas graníticas cristalizadas lentamente, ocorre exsolução de lamelas de albita em feldspato 
alcalino, a denominada textura pertítica. A textura granofírica (intercrescimento de quartzo e feldspato 
alcalino) indica condições de resfriamento relativamente rápido, caracterizando posicionamento 
hipabissal (Barker 1970; Smith 1974; Nascimento et al. 2002). Outro aspecto textural importante é a 
presença de zonação em cristais, evidenciando o predomínio de cristalização fracionada no processo 
evolutivo. A presença de tramas tectônicas ou tramas de fluxo magmático fornece informações sobre 
mecanismos de colocação e processos deformacionais de subsolidus, comuns em intrusões sin-
tectônicas.  

Assim, o objetivo deste trabalho é descrever uma suíte de rochas plutônicas (o corpo Serra da 
Macambira, parte central do Estado do Rio Grande do Norte) do final do Neoproterozoico da 
Província Borborema, visando sua composição modal e feições petrográficas e texturais. Isto levará à 
caracterização do magmatismo granítico tardi- a pós-colisional, comparando-o a tipos conhecidos na 
literatura, e embasará interpretações de dados litogeoquímicos e isotópicos em fase de aquisição. Esta 
pesquisa compõe a Dissertação de Mestrado do primeiro autor, desenvolvido no Programa de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGG/UFRN).  

 
CONTEXTO GEOLÓGICO   A área estudada está inserida na porção setentrional da Província 
Borborema (Almeida et al. 1981). Esta compreende um embasamento arqueano a paleoproterozoico, 
que serve de substrato a faixas metassupracrustais dobradas e diversos plútons neoproterozoicos 
intrusivos, em geral controlados por zonas de cisalhamento. A Faixa Seridó corresponde a uma 
sequência metassupracrustal, limitada a sul pelo Lineamento Patos, a oeste pela zona de cisalhamento 
Portalegre, e a norte e leste por coberturas sedimentares fanerozoicas (Jardim de Sá 1994; Van Schmus 
et al. 2003). As suítes plutônicas neoproterozoicas (Tabela 1) foram reagrupadas por Angelim et al. 
(2006) em Supersuíte sin- a tardi-orogênica (suítes São João do Sabugi, Itaporanga, Dona Inês, 
Catingueira) e Supersuíte pós-orogênica (Suíte Umarizal). Nascimento et al. (2008) utilizaram 
composições químicas e petrográficas para classificar estas suítes em shoshonítica, cálcio-alcalina de 
alto K porfirítica, cálcio-alcalina de alto K equigranular, alcalina, e charnoquítica alcalina. Segundo 
Angelim et al. (2006), o plúton Serra da Macambira integra a Suíte Intrusiva Dona Inês (Figura 1), 
constituída por monzogranitos a sienogranitos, equigranulares ou com variação a tipos 
microporfiríticos ou mesmo pegmatíticos, portando biotita e anfibólio ocasional (Angelim et al. 2006). 
O Plúton Serra da Macambira está encaixado em ortognaisses bandados ou com textura augen, 
correlatos aos do embasamento paleoproterozoico (o Complexo Caicó), biotita paragnaisses e rochas 
calciossilicáticas da Formação Jucurutu, e granada biotita xistos da Formação Seridó. Xenólitos de 
ortognaisses, paragnaisses, rochas calciossilicáticas e micaxistos são observados em granitos 
equigranulares e porfiríticos que compõem o plúton. Arenitos cenozoicos (Formação Serra do 
Martins) formam platôs depositados sobre o plúton e seu embasamento. Nas bordas SE e SW ocorrem 
plugs de basaltos relacionados ao magmatismo básico cenozoico (Souza et al. 2003, 2004).  
 
Tabela 1 – Composição e idade das suítes plutônicas neoproterozoicas e seu posicionamento com 
relação à orogenia Brasiliana/Pan-Africana (compilado de Angelim et al. 2006 e Nascimento et al. 
2008). 
 

Contexto Suíte Intrusiva Composição Idade (U-Pb) 

Si
n-

 a
  

T
ar

di
-o

ro
gê

ni
co

   São João do Sabugi 
(Shoshonítica) Gabros/dioritos e quatzo-monzonitos 579±7 Ma (1,2) 

Itaporanga (Cálcio-alcalina 
de alto K Porfirítica) 

Monzogranitos (com menor ocorrência de 
granodioritos e quartzo monzonitos) 

579,5±4 Ma (3) e 
555±5 Ma (4) 

Dona Inês (Cálcio-alcalina 
de alto K Equigranular) 

Similar à suíte Cálcio-alcalina de alto K 
Porfirítica 

541±4 Ma (5) e 528±12 
Ma (6) 

Catingueira  
(Alcalina) Álcali-feldspato granitos e sienogranitos 578±14 Ma (Sm-Nd) (7) 

597±14 Ma (8) 
Pós- 

orogênico 
Umarizal  

(Alcalina Charnoquítica) Mangeritos e charnoquitos 593±5 Ma (9) 

 Pegmatitos e diques 
graníticos 

Pegmatitos e  
diques graníticos 

509,5±2,9 Ma (6), 
514,9±1,1 Ma (6) e 

528±12 Ma (6) 
(1) Leterrier et al. (1994); (2) Jardim de Sá (1994); (3) Trindade et al. (1999); (4) Legrand et al. (1991); (5) Medeiros et al. 
(2007); (6) Baumgartner et al. (2006); (7) Nascimento et al. (2001); (8) Souza et al. (2010); (9) McReath et al. (2002). 
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Figura 1 – Localização do plúton estudado no contexto geológico da Faixa Seridó, com ênfase para as 
diferentes suítes plutônicas neoproterozoicas. Com base em dados do GEOBANK da CPRM 
(Acessado em 26/11/2010). 
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GEOLOGIA DO PLÚTON SERRA DA MACAMBIRA   O mapeamento das unidades litológicas 
foi realizado utilizando a metodologia descrita a seguir. A primeira etapa consistiu no levantamento de 
dados bibliográficos e cartográficos pré–existentes, seguido pelo processamento digital de produtos de 
sensoriamento remoto, que facilitou o desenvolvimento de mapas pré-campo em ambiente SIG 
(Sistema de Informações Geográficas). A segunda etapa correspondeu aos trabalhos desenvolvidos em 
campo, onde foram analisados os aspectos mineralógicos, texturais, estruturais (foliações, lineações, 
juntas e falhas) e relações de contato. Critérios de intrusão e inclusão observados em campo 
permitiram interpretar a seguinte litoestratigrafia para as rochas que compõem o plúton em tela (Figura 
2): enclaves intermediários (quartzo monzonitos e biotita tonalitos); monzogranitos porfiríticos; 
sienogranitos e monzogranitos equigranulares médios a grossos; diques tardios (graníticos e 
pegmatíticos). Estes tipos são descritos a seguir.  
 

 
 

Figura 2 – Mapa geológico do plúton Serra da Macambira e unidades adjacentes. 
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Enclaves intermediários  São rochas mesocráticas a leucocráticas, cinza escuras, de composição 
quartzo monzoníticas, de dimensões decimétricas a métricas, frequentemente apresentando feições de 
mistura incompleta (mingling) com um componente ácido, granítico (Figura 3A). Também ocorrem 
enclaves centimétricos, arredondados a subarredondados, de biotita tonalitos, com orientação 
preferencial indicativa de fluxo magmático (Figura 3B).  
 

 
 

Figura 3 – (A) Aspecto de campo indicando coexistência entre magmas quartzo monzonítico (mais 
escuro) e granítico, na porção SW do plúton. (B) Enclaves de biotita tonalitos (mais escuros) em 
granito equigranular na porção SE do plúton.  
 
Biotita monzogranito porfirítico   São caracterizados pela presença de fenocristais centimétricos de 
K-feldspato em uma matriz cinza mais fina (Figura 4A). É frequente a associação destas rochas com 
tipos intermediários, evidenciando processos de mistura de magma, sendo ambos precoces com 
relação ao granito equigranular, que mostra relação intrusiva (Figura 4B). Na borda sul do plúton, o 
granito porfirítico e o tipo equigranular são deformados, sendo a colocação de ambos controlada por 
zona de cisalhamento transcorrente dextrógira (Figura 4C). Caudas de recristalização em K-feldspato 
mostram que esta é uma zona de alta temperatura. A mesma figura evidencia a ação de juntas secas 
submeridianas, consideradas resultantes do soerguimento regional em alto nível crustal.  
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Figura 4 – (A) Monzogranito porfirítico com fenocristais de K-feldspato e enclaves de biotita tonalito, 
na porção leste do plúton. (B) Corpo granítico tabular, equigranular [E], intrusivo em quartzo 
monzonito [Qz-m] e em granito porfirítico [P] (SW do plúton). (C) Granitos porfirítico e equigranular 
em zona de cisalhamento transcorrente dextrógira na borda SE do plúton. 
 
Biotita sienogranito a monzogranito equigranular   É o tipo de maior expressão superficial. Aflora 
como grandes lajedos de granito bege ou róseo, leucocrático a hololeucocrático. Macroscopicamente, 
são facilmente reconhecidos K-feldspato, plagioclásio, quartzo (por vezes avermelhado devido à 
oxidação) e biotita. Predomina a textura equigranular média a grossa ou varia para fácies ligeiramente 
inequigranulares (Figura 5). Enclaves de biotita tonalito ocorrem com orientação paralela à trama 
planar magmática (direcionada 330° Az), além de xenólitos centimétricos a métricos de micaxisto, 
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paragnaisse, rocha calciossilicática e ortognaisse (complexo de embasamento). O granito equigranular 
pode incluir enclaves métricos de granito porfirítico, caracterizando a colocação precoce deste último.  
 

 
 

Figura 5 – Biotita granito equigranular grosso (SE do plúton), com orientação incipiente de cristais 
marcando o fluxo magmático.  

 
Diques graníticos e pegmatíticos   São rochas hololeucocráticas, ocorrendo como diques graníticos 
finos de cor rósea e pegmatíticos. Eles têm relações intrusivas com as demais litologias, evidenciando 
a colocação dos mesmos na fase final de resfriamento do plúton. Diques pegmatíticos de direção ESE-
WNW cortam o granito equigranular (Figura 6). A atitude dos diques indica extensão (σ3) na direção 
NNE-SSW. Alguns pegmatitos apresentam textura gráfica, uma parte central composta de quartzo 
leitoso e bordas com maior quantidade de cristais de K-feldspato e, localmente, concentração de 
magnetita em uma das bordas (Figura 6), indicando o afundamento de material mais denso no magma.  
 

 
 

Figura 6 – Dique tardio de pegmatito, intrusivo em granito equigranular na porção SE do plúton, com 
cristais de magnetita (Mgn) concentrados na borda inferior, representando diferenças de densidade nos 
constituintes do magma progenitor.  

 
PETROGRAFIA E TEXTURAS   A Figura 7 mostra a distribuição de amostras selecionadas para 
cada grupo litológico nos diagramas de classificação modal de rochas ígneas, o QAPF e o Q(A+P)M 
(Streckeisen 1976). As porcentagens modais foram calculadas com a contagem de 1000 pontos por 
seção, utilizando um microscópio petrográfico Leica DMLP com contador de pontos eletrônico 
acoplado, controlado via computador pelo aplicativo PETROG v. 2.45 da Conwy Valley Systems 
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Limitada. Para a classificação dos tipos litológicos foram considerados a composição modal, os 
aspectos texturais (tamanho e arranjo entre os grãos) e a abundância de minerais máficos, de maneira 
que quando o mineral máfico excede 5% seu nome antecede o nome da rocha. A composição modal 
média dos minerais constituintes dos litotipos presentes no plúton se encontra na Tabela 2 e a 
composição de cada amostra analisada encontra-se em Apêndice. A estimativa do teor de anortita do 
plagioclásio tomou como base o ângulo de extinção em seções (010) pelo método Michel-Lévy ou, 
quando da ausência de grãos adequados, o relevo e índice de refração relativo do plagioclásio em 
contato com quartzo.  
 

 
  

Figura 7 – Classificação das rochas plutônicas estudadas nos diagramas Q(A+P)M e QAP de 
Streckeisen (1976). Q = Quartzo, A = Feldspato alcalino (K-feldspato + plagioclásio com <5%An), P 
= Plagioclásio (An>5%), M = total de minerais máficos.  

 
Tabela 2 – Médias de composição modal das rochas que compõem o plúton Serra da Macambira. Q = 
Quartzo, A = Feldspato alcalino (K-feldspato + plagioclásio com <5%An), P = Plagioclásio (An>5%).   
 

Enclaves intermediários Granitos Diques tardios 

 

Biotita 
tonalito 
(n=2) 

Quartzo 
monzonito 

(n=4) 

Monzogranito 
porfirítico 

(n=5) 

Sieno a 
monzogranito 
equigranular 

(n=21) 

Sienogranito 
(n=2) 

Quartzo 13,2 ± 0,2 4,8 ± 0,6 23,6 ± 3,6 26,8 ± 5,7 29,6 ± 6,5 
Microclina 3,3 ± 0,4 31,5 ± 8,2 33,2 ± 2,6 39,5 ± 4,8 48,7 ± 6,9 
Plagioclásio 41,0 ± 1,4 25,2 ± 4,7 27,0 ± 4,6 22,7 ± 4,0 20,3 ± 0,4 

Biotita 38,6 ± 1,6 20,5 ± 4,1 11,4 ± 5,1 7,7 ± 4,1 Traço 
Hornblenda --- 14,3 ± 4,8 0,3 ± 0,7 Traço --- 

Titanita 2,0 ± 0,7 3,2 ± 1,2 1,9 ± 0,9 0,7 ± 0,9 --- 
Zircão 0,2 ± 0,1 Traço 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 Traço 
Apatita 1,9 ± 0,2 0,5 ± 0,5 Traço Traço Traço 
Alanita --- --- 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,2 --- 
Opacos Traço 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,3 0,6 ± 0,4 Traço 
Clorita --- --- 1,5 ± 0,4 1,5 ± 1,1 --- 

Mica branca --- --- 0,2 ± 0,2 0,5 ± 0,4 1,0  ± 0,7 
Epidoto e 

Carbonato Traço --- --- Traço Traço 

Q 22,9 ± 0,7 7,9 ± 1,6 28,2 ± 4,9 29,5 ± 5,3 30,2 ± 6,8 
A 5,8 ± 0,8 50,7 ± 9,6 39,7 ± 2,9 45,0 ± 5,1 49,2 ± 7,2 
P 71,4 ± 1,5 41,4 ± 9,2 32,1 ± 3,5 25,5 ± 4,5 20,6 ± 0,4 

∑Máficos 42,6 ± 0,8 38,6 ± 7,7 16,2 ± 5,7 11,1 ± 5,1 1,5 
A+P 44,3 ± 1,0 56,7 ± 8,1 60,3 ± 6,8 62,2 ± 6,0 68,8 ± 6,7 
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Enclaves intermediários   As amostras D-19B, D-21, D-22 e D-31A representam mega-enclaves de 
hornblenda-biotita quartzo monzonito, enquanto que as amostras D-02D e D-02E representam biotita 
tonalito de dimensão centimétrica. A quantidade de fases máficas distingue os enclaves das demais 
rochas, com os primeiros sendo mesocráticos ou transicionais a leucocráticos (diagrama Q(A+P)M).  
 

HORNBLENDA-BIOTITA QUARTZO MONZONITO  Caracterizado pela presença ubíqua de 
hornblenda e microclina e menor proporção de quartzo (Tabela 2). Biotita e hornblenda constituem os 
máficos predominantes (perfazem de 28 a 47% modal) e definem a orientação principal (Figuras 8A, 
B), provavelmente em consequência da atuação de zona de cisalhamento na borda sul do plúton, de 
onde a amostra foi coletada. O quartzo forma cristais subédricos, com tamanho de 0,2 a 1,5 mm, com 
extinção ondulante e inclusões de biotita e apatita. O plagioclásio (0,2-1,0 mm; An25) ocorre em 
cristais subédricos, com geminação polissintética e inclusões de apatita e biotita. A microclina (0,4 
mm) é subédrica a anédrica. A biotita define lamelas subédricas, menores que 0,8 mm, com forte 
pleocroísmo marrom ou verde. A hornblenda ocorre na forma de cristais verde a marrom escuros, 
subédricos a euédricos, e tamanho entre 0,1 e 2,3 mm. A titanita forma cristais anédricos, com 
tamanhos entre 0,1 e 0,8 mm, cujas relações de contato indicando formação secundária, a partir de 
desestabilização de biotita e hornblenda (Figura 8B). A apatita é alongada ou acicular (até 0,3 mm), 
incluída em quartzo, feldspatos, biotita, hornblenda e titanita. O zircão ocorre em cristais subédricos 
menores que 0,05 mm, inclusos na biotita. Os minerais opacos são anédricos, comumente associados à 
desestabilização de biotita, hornblenda e titanita (Figuras 8A, B). 

 

 
 

Figura 8 – (A) Hornblenda [Hb], biotita [Bt], titanita [Ti] e minerais opacos [Op] em quartzo 
monzonito na porção SW da área (nicóis paralelos). (B) Titanita [Ti] tardia englobando hornblenda 
[Hb] e biotita [Bt] (nicóis paralelos). 
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BIOTITA TONALITO   É composto essencialmente de biotita (Figura 9A), plagioclásio, 
quartzo e microclina, com quantidades subordinadas de apatita, titanita, zircão e epídoto. O quartzo se 
apresenta em cristais subédricos ou anédricos, intersticiais, com tamanho de 01, a 0,5 mm, portando 
inclusões de biotita e apatita, ou em grãos arredondados de até 1,5 mm (Figura 9B). Estes últimos 
podem ser interpretados como xenocristais capturados do magma ácido ou fenocristais (parte central) 
com bordas tardias, intersticiais, formadas no estágio de subsolidus (Vernon 2004).  

O plagioclásio forma grãos subédricos, de tamanhos entre 0,3 e 0,6 mm, e inclusões de apatita 
e biotita; extinção ondulante da macla polissintética indica a ação de deformação rúptil tardia (no 
estágio de subsolidus) ou pós-resfriamento final da rocha. A microclina ocorre na forma de cristais 
subédricos a anédricos com tamanhos de 0,2 mm, sendo reconhecida pela geminação polissintética. A 
biotita é o mineral máfico predominante; define a foliação da rocha e ocorre em lamelas marrons 
fortemente pleocroicas, com tamanhos entre 0,08 e 1,0 mm. A titanita é subédrica a anédrica, com 
tamanhos variando de 0,1 a 0,8 mm; em alguns locais, está associada a minerais opacos. A apatita 
ocorre amplamente distribuída na forma de cristais alongados, aciculares, inclusos em quartzo, biotita 
e plagioclásio, com tamanhos de até 0,2 mm. O zircão é subédrico, menor que 0,05 mm, e em geral 
incluso na biotita. Grânulos de epídoto (<0,05 mm) se encontram como produto de alteração de 
plagioclásio, evidenciando atuação de fluidos tardi-magmáticos.  

 

 
  

Figura 9 – (A) Textura equigranular de tonalito centimétrico, mostrando orientação de lamelas de 
biotita (SE do plúton, nicóis paralelos). (B) Megacristal de quartzo (Qz), com borda de quartzo tardi-
magmático englobando pequenos grãos de plagioclásio e biotita (SE do plúton, nicóis cruzados).   
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Biotita Monzogranito Porfirítico   Consiste essencialmente de quartzo, microclina e plagioclásio. 
Dentre os acessórios, destaca-se a biotita (7-16%), além de titanita, apatita, alanita, zircão e 
hornblenda. Ocorrem, também, fases relacionadas à alteração de subsolidus (em estágio tardi-
magmático), exemplificados por clorita e mica branca (sericita-muscovita). A proporção absoluta de 
minerais máficos permite classificar a rocha como hololeucocrática a leucocrática, no campo de 
monzogranitos (Figura 7). Um aspecto importante é a textura porfirítica, realçada por fenocristais de 
microclina, plagioclásio e quartzo. Esta textura ígnea é seguida por exsolução pertítica no K-feldspato 
(estágio de subsolvus) e textura mirmequítica, esta última provavelmente relacionada a um episódio de 
recristalização em alta temperatura (Vernon 2004).  

O K-feldspato ocorre como microclina em duas formas texturais: fenocristais e grãos da 
mesóstase. Os primeiros são subédricos a anédricos, maclados na lei da albita-periclínio, com tamanho 
de até 5,0 mm (Figura 10A) e portando finas lamelas de exsolução pertítica. Os grãos da mesóstase 
são subédricos, equidimensionais, em parte resultantes da recristalização em alta temperatura nas 
bordas dos fenocristais (Figura 10B). Este último tipo é característico das rochas da porção sul do 
plúton, onde a deformação milonítica foi mais forte. Tipos texturais semelhantes também são 
observados para o plagioclásio. O tipo precoce, na forma de fenocristais (tamanho médio 4,5 mm), 
mostra zonação química, destacando-se a parte central com maior grau de alteração para mica branca, 
ao passo que as bordas são límpidas, provavelmente mais albíticas. 

 

 
 
Figura 10 – (A) Fenocristal de microclina [Mi] e biotita [Bt] em meio à matriz quartzo-feldspática, 
destacando-se cristais de quartzo [Qz] com extinção ondulante e alanita [Al] zonada (nicóis cruzados). 
(B) Detalhe de fenocristal de microclina extensivamente recristalizado para grãos menores, formando 
mosaicos poligonais (nicóis cruzados).  
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O plagioclásio (An20) da mesóstase é subédrico a anédrico, tem tamanho médio de 0,1 mm, 
inclusões de biotita e intenso processo de alteração para mica branca. Pode incluir biotita, clorita, 
quartzo e opacos, ou apresentar textura mirmequítica. O quartzo ocorre em cristais subédricos de 
tamanhos variados na matriz podendo atingir até 0,5 mm. Também se apresenta como fenocristais, 
com tamanho entre 2 e 4 mm; comumente, possui  extinção ondulante, indicando ação de evento rúptil 
de alto nível crustal (Sibson 1977).  

A biotita é marrom, fortemente pleocroica, lamelar, subédrica, com tamanhos de 0,2 a 1,5 mm; 
define uma leve orientação à rocha e se mostra frequentemente alterada para clorita verde; pode conter 
inclusões de zircão, apatita e opacos. A titanita é subédrica a anédrica, marrom, com tamanho médio 
de 0,3 mm na matriz e 3,5 mm nos fenocristais; estes podem incluir opacos, biotita e apatita. A alanita 
ocorre em cristais amarelos, euédricos a subédricos de tamanho entre 0,3 e 3 mm, apresentando 
metamitização da porção central e halo pleocroico quando em contato com biotita (Figura 10A). O 
zircão ocorre em cristais subédricos, inferiores a 0,1 mm, sendo usualmente inclusos na biotita. A 
apatita é anédrica, com seções basais equidimensionais ou alongadas, inclusa em biotita, feldspatos, 
quartzo e titanita. Cristais verdes de hornblenda, menores que 0,3 mm, podem ser observados em uma 
das amostras analisadas, porém sem expressividade modal. 
 
Biotita sienogranito a monzogranito equigranular    São rochas hololeucocráticas a leucocráticas, 
com microclina, plagioclásio e quartzo perfazendo de 77 a 96% modal. A biotita é o mineral máfico 
dominante, ocorrendo ainda como acessórios titanita, zircão, apatita, hornblenda, alanita e opacos, 
além de clorita, mica branca e carbonato, os três últimos relacionados a processos de alteração por 
fluídos em estágio subsolidus. Os granitos equigranulares médios apresentam, em geral, menores 
proporções de minerais máficos.  

A microclina ocorre como cristais subédricos a anédricos que em muitos casos correspondem 
aos maiores cristais em diversas amostras com tamanhos variando de 0,6 a 9 mm (Figura 11). Em 
geral, mostra textura micropertítica (Figura 12A) e geminação do tipo albita-periclínio, podendo 
apresentar inclusões de plagioclásio, biotita e apatita. Alguns cristais apresentam alteração para mica 
branca fina.  

O plagioclásio (An20) se apresenta tanto como fenocristais (tamanhos de 0,8 a 2,8 mm), 
subédricos a anédricos, como em grãos anédricos, ameboidais, formando textura mirmequitica no 
contato com microclina (Figura 12A). Os fenocristais mostram extinção diferenciada da borda para o 
centro (Figura 12B), indicando uma zonação química que foi confirmada com a análise por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS), sendo a parte central mais cálcica e as bordas mais 
sódicas, configurando uma zonação normal. As suas partes centrais estão usualmente alteradas para 
mica branca, que também ocorre em cristais com geminação mecânica e fraturados (Figura 13A).  
 

 
 
Figura 11 – Fenocristal de microclina (Mic), geminado segundo as leis da albita e periclínio, com 
inclusão de plagioclásio (Pl) (nicóis cruzados). 
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Figura 12 – (A) Texturas pertítica e mirmequítica representando processos de exsolução em estágio de 
subsolvus e recristalização tardi-magmática (nicóis cruzados). (B) Plagioclásio [Pl] zonado com 
alteração para mica branca e argilominerais na porção central. (nicóis cruzados). 

 
O quartzo ocorre em cristais subédricos, de tamanhos variados, podendo atingir até 5,5 mm, 

ou como intercrescimento vermicular no plagioclásio formando a textura mirmequítica, o que 
evidencia a existência de pelo menos duas gerações de quartzo; bandas e lamelas de deformação 
mostram efeito de evento rúptil afetando cristais maiores (Figura 13B). A biotita ocorre em lamelas 
subédricas, marrom escuras, com tamanho variando entre 0,5 e 2,8 mm; apresenta inclusões de 
titanita, zircão e apatita (Figura 14A) e altera para clorita verde, a qual pode pseudomorfisar 
totalmente a biotita (Figura 14B). A alanita ocorre em cristais euédricos a subédricos, amarelo claros, 
de tamanhos entre 0,3 e 1 mm, com parte central metamitizada e borda de epídoto (Figura 14A). 
Mostra contatos discordantes (marcados por halo pleocroico) com biotita (Figura 14A) e pode ter 
inclusões de zircão, opacos e apatita. Localmente, ocorrem cristais reliquiares de hornblenda, de cor 
verde e tamanho menor que 0,3 mm. A titanita ocorre em fenocristais losangulares, euédricos, de até 3 
mm (Figura 14A), podendo conter  inclusões de zircão, apatita e opacos. Alguns cristais de titanita de 
mesma geração apresentam alteração parcial ou total que consiste na transformação da titanita em um 
material escuro. O processo de alteração da titanita se inicia ao longo das fraturas e clivagem do cristal 
e vai sendo expandido para todo o grão, chegando a substituí-lo quase completamente (Figura 14B). A 
alteração da titanita magmática pode ocorrer devido à atuação de fluídos hidrotermais em estágio 
tardi-magmático gerando clorita e TiO2 ± quartzo ± calcita (Morad et al. 2009), ou devido a processos 
intempéricos gerando pseudomorfos de anatásio (Sígolo e Boulangé 1990). A microscopia eletrônica 
de varredura com microanálise pontual por dispersão de energia (MEV-EDS) foi utilizada para obter 
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informações semi-quantitativas acerca da composição química de cristais de titanita alterada e 
preservada. As seções delgadas, inicialmente preparadas sem lamínula no Laboratório de Laminação 
Petrográfica do Departamento de Geologia da UFRN, foram analisadas com o microscópio 
SHIMADZU SSX-550, no Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis do Rio Grande do 
Norte (CT-GAS-ER/RN), com feixe de elétrons com corrente de 0,33 nA, regulada em tensão de 20 
kV, e tempo de contagem EDS de 45 segundos por análise. Os dados semi-quantitativos não 
permitiram determinar a natureza do material secundário proveniente da alteração da titanita, uma vez 
que as variações composicionais não são muito significativas. Estas porções alteradas são levemente 
enriquecidas em TiO2 (+ 2,2%) e Fe2O3 (+ 1,17%) e empobrecidas em CaO (- 3,84%). O zircão ocorre 
em cristais subédricos, com tamanho inferior a 0,1 mm, usualmente incluso em biotita (Figura 15B), 
titanita e quartzo; alguns grãos possuem zonação interna. A apatita é subédrica, com seções basais 
hexagonais ou retangulares (Figura 15B). Minerais opacos são euédricos a subédricos (primários), 
atingindo até 0,2 mm (Figura 15B) ou anédricos, derivados da alteração de titanita ou desestabilização 
de biotita. A presença da paragênese titanita+magnetita+quartzo (Figura 15B) indica condições 
oxidantes com fO2 moderada a alta.  

 

 
 

Figura 13 – (A) Deformação mecânica pós-magmática da geminação polissintética em plagioclásio 
fraturado (nicóis cruzados); (B) Quartzo com bandas e lamelas de deformação e extinção ondulante, 
contendo inclusões de biotita e plagioclásio alterado (nicóis cruzados).  
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Figura 14 – (A) Alanita alongada metamitizada com bordas de epídoto e alanita zonada indicando 
processo de cristalização fracionada (nicóis paralelos). (B) Clorita formada por transformação de 
biotita em estágio tardi-magmático (nicóis paralelos).  
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Figura 15 – (A) – Cristal euédrico fraturado de titanita (Tit) primária (nicóis paralelos). (B) Titanita 
(Tit) alterada para material escuro, além de apatita (Ap), zircão (Zr) e opacos (Op) inclusos em biotita 
(Bt) (nicóis paralelos).  

 
Diques de sienogranito   As duas amostras analisadas (D7C e D14) mostram composição 
mineralógica similar porém com diferenças relevantes nas proporções modais. A amostra D-14 tem 
maior proporção modal de quartzo e menor de K-feldspato, apresenta alteração de feldspatos mais 
intensa e textura granofírica, que não foi observada na amostra D7C. A textura granofírica (Figura 
16A), típica dos granitos de nível crustal mais rasos (Coleman et al. 1992; Nascimento et al. 2002), 
evidencia que o magma gerador destas rochas teve evolução ou fonte distinta das demais unidades do 
plúton. A mineralogia essencial é representada por microclina, plagioclásio e quartzo, ocorrendo 
também mica branca relacionada a processos de alteração dos feldspatos, além de raros cristais de 
biotita alterada e minerais opacos. A microclina ocorre na forma de cristais subédricos a anédricos 
com tamanhos variando entre de 0,4 e 3 mm. Em geral mostra textura micropertítica e geminação do 
tipo albita-periclínio. O plagioclásio (An21) ocorre como cristais subédricos a anédricos de tamanhos 
entre 0,3 a 1,5 mm, por vezes com zonação química evidenciada por variação concêntrica da cor de 
interferência e textura mirmequítica (Figura 16B). O processo de alteração tardi- a pós-magmática é 
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intenso, levando à formação de mica branca. Os cristais subédricos de quartzo ocorrem com tamanhos 
entre 0,2 e 2 mm ou como intercrescimento vermicular nos plagioclásios formando a textura 
mirmequítica. A ocorrência da biotita é muito rara, marrom, fortemente pleocroica, anédrica. Estes 
cristais estão bastante alterados, com tamanho de 0,1 mm, porém ocorre de maneira localizada uma 
aglomeração com cristais cloritizados. A mica branca aparece como produto do processo de alteração 
de feldspato e biotita, em cristais lamelares anédricos, com tamanho de 0,3 mm. Os minerais opacos 
ocorrem como cristais anédricos a subédricos, freqüentemente arredondados ou lamelares de tamanhos 
entre 0,04 e 0,5 mm. A forma e modo de ocorrência dos minerais opacos permitem interpretar que eles 
são produto de oxidação em etapa tardi-magmática. 
 

 
 

Figura 16 – (A) Textura granofírica indicando cristalização dos diques graníticos em condições 
hipabissais, diferentemente dos demais granitos no plúton (nicóis cruzados). (B) Intercrescimento de 
quartzo (Qz) e plagioclásio (Pl) formando textura mirmequítica (nicóis cruzados).  
 
DISCUSSÕES   Relações de contato entre as rochas que compõem o plúton Serra da Macambira 
indicam a estratigrafia magmática relativa, iniciando com enclaves intermediários (quartzo 
monzonitos e biotita tonalitos), seguindo com biotita monzogranitos porfiríticos, biotita granitos 
equigranulares, e finalizando com diques graníticos e pegmatíticos. A Tabela 3 apresenta um resumo 
das fases minerais e texturas observadas nas rochas que compõem o plúton Serra da Macambira.  

Os granitos porfiríticos mostram evidências coexistência entre um magma granítico e outro 
quartzo monzonítico potássico. De acordo com Didier et al. (1982) e Vernon (1984), a maioria dos 
enclaves máficos em rochas graníticas corresponde a pulsos de magma injetados e aprisionados no 
hospedeiro granítico. Segundo Whalen & Currie (1984), zonas de cisalhamento são os sítios mais 
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favoráveis para a coexistência em grande escala de líquidos de composições contrastantes. Magmas 
ocupam locais de extensão em zonas de cisalhamento e são expelidos em zonas de compressão, no 
mecanismo conhecido como bombeamento transcorrente dilatante (Brown 1994). Líquidos máficos a 
intermediários intrudidos em magmas félsicos, mais frios e em processo de cristalização (revisão em 
Bonin 2004, e Janoušek et al. 2004, e referências por eles citadas), resultam em misturas do tipo 
mixing e mingling. Esta poderia ser uma explicação para a associação de rochas observadas no plúton. 
Na borda sul do mesmo, mosaicos poligonais de microclina em zonas de cisalhamento transcorrente 
dextrógira evidenciam recristalização em alta temperatura no estágio subsolidus. Estes locais teriam 
canalizado magmas gerados em maiores profundidades para a câmara magmática onde o magma 
granítico estava alojado. Durante o processo de coexistência entre os magmas, poderia ter ocorrido 
assimilação de cristais de plagioclásio e quartzo, explicando a existência de cristais que se destacam 
nas seções delgadas com relação à textura fina a média dos enclaves de biotita tonalitos. Em etapa 
posterior, sob condições de menores temperatura e pressão, tem-se o registro de deformação da macla 
polissintética em plagioclásio e extinção ondulante em quartzo.  

A cristalização de fases minerais hidratadas como anfibólio e biotita ainda em etapas precoces 
de diferenciação magmática, indicam que os magmas geradores das rochas em tela eram subsaturados 
em água. Alta pressão parcial de água também é corroborada por texturas pertíticas, que ocorrem 
abaixo do solvus no sistema ortoclásio – albita (revisão em Winter 2001). A presença de cristais 
precoces de titanita+magnetita+quartzo é indicativa de fO2 moderada, corroborada pela ocorrência de 
epídoto nas bordas de cristais de alanita (Wones 1989). Estas características são também descritas por 
diversos autores em outros plútons neoproterozoicos na Faixa Seridó (Sial 1986; Nascimento et al. 
2003; Medeiros et al. 2007). A ausência de tramas tectônicas, exceto a recristalização no estado sólido 
em zonas de cisalhamento nas bordas do plúton, a linhagem de diferenciação monzonítica ou cálcio-
alcalina de alto-K segundo Lameyre & Bowden (1982), com associação de rochas máficas a 
intermediárias (os enclaves) e ácidas, são coerentes com suítes magmáticas pós-colisionais a pós-
orogênicas (Bonin 2004). Porém, estas características também são observadas em granitos sin-
orogênicos da Província Borborema (Mariano & Sial 1990). O tipo de enclaves e as composições 
modais das rochas encontradas no plúton Serra da Macambira, sugerem derivação a partir de  fusão de 
rocha ígnea, o tipo CI de Didier et al. (1982).  

Diques graníticos e pegmatíticos tardios, intrusivos em contato abrupto com litologias prévias 
do plúton, caracterizam episódios de alto nível crustal, possivelmente não relacionados geneticamente 
ao plúton em si. A composição mineral e a presença da textura granofírica nestes diques indicam que a 
cristalização foi relativamente rápida em nível crustal raso, hipabissal (Barker 1970; Smith 1974; 
Nascimento et al. 2002). Datações U-Pb em monazitas de pegmatitos na região indicaram idades de 
528-520 Ma (Baumgartner et al. 2006). Estas idades são cerca de 50 Ma mais jovens do que os 
granitos volumetricamente dominantes da região e correlatos geologicamente ao corpo Serra da 
Macambira (referências na Tabela 1).  

  
Tabela 3 – Fases minerais e texturas dos litotipos que compõem o plúton. 

 
Estratigrafia Principais Fases Minerais  Fases Minerais Acessórias e 

Secundárias ou de Alteração Texturas 

Diques  
graníticos Microclina, plagioclásio, quartzo Mica branca, carbonato, epídoto, 

opacos 

Granofírica, 
mirmequítica, 

pertítica 

Granito 
equigranular 

Microclina, plagioclásio, quartzo, 
biotita, titanita, alanita, hornblenda 

Mica branca, clorita carbonato, 
opacos 

Mirmequítica, 
pertítica 

 

Granito  
porfirítico 

Microclina, plagioclásio, quartzo, 
biotita, titanita, alanita, hornblenda 

Mica branca, clorita carbonato, 
opacos 

Mirmequítica, 
pertítica 

 
Enclaves 

intermediários 
Biotita, hornblenda, apatita, 

plagioclásio, microclina Titanita, epídoto, opacos  

 
CONCLUSÕES   Relações de campo, análise petrográfica e textural e integração no contexto 
regional sugerem as seguintes conclusões sobre o plúton Serra da Macambira: 
- o plúton é intrusivo em rochas gnássico-migmatíticas paleoproterozoicas (o Complexo Caicó) e 
metassupracrustais neoproterozoicas (o Grupo Seridó);  
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- ele se compõe predominantemente de biotita sienogranitos e biotita monzogranitos, associados com 
enclaves de hornblenda-biotita quartzo monzonito e biotita tonalito; ocorrendo ainda diques graníticos 
e pegmatíticos tardios; 
- as estruturas observadas se restringem a tramas magmáticas (orientação de feldspatos, quartzo e 
biotita) no interior do plúton e a milonitos na borda sul, associados a zonas de cisalhamento de alta 
temperatura;  
- as associações minerais encontradas permitem inferir condições de subsaturação em água e 
fugacidade de oxigênio intermediária para o magma progenitor. Este líquido hidratado teria evoluído, 
segundo a tendência cálcio-alcalina de alto potássio (série monzonítica).  
- Em um estágio tardi-magmático houve atuação de fluídos que permitiram a transformação de biotita 
para clorita e opacos, além de formação de mica branca + carbonato ou argilominerais a partir da 
transformação de feldspatos. Neste mesmo estágio houve recristalização gerando textura mirmequítica 
e exsolução gerando textura pertítica, ambas comuns nos granitos porfiríticos e equigranulares, porém 
não observadas em enclaves intermediários. A microtextura granofírica foi observada apenas em 
diques graníticos tardios, indicando cristalização em profundidades hipabissais, contribuindo com a 
interpretação de que os diques não estão relacionados ao magmatismo principal que gerou o plúton. 
- as características de campo e petrográficas descritas são similares às observadas em suítes 
magmáticas pós-colisionais a pós-orogênicas, provavelmente derivadas de fusão de rochas ígneas.  
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Apêndice 1 - Porcentagem modal para os enclaves intermediários. 
 

 Tonalito Quartzo Monzonito 
Minerais D-02D D-02E D-19B D-21 D-22 D-31A 
Quartzo 13,3 13 5,0 4,0 5,3 4,8 

Microclina 3,6 3,0 33,6 38,7 34,0 19,6 
Plagioclásio 40,0 42,0 24,0 28,8 19,0 29,0 

Biotita 39,6 37,5 20 15,0 24,5 22,3 
Hornblenda --- --- 13,3 10,5 12,2 21,3 

Titanita 1,5 2,5 3,7 2,9 4,5 1,7 
Zircão 0,3 Traço Traço Traço Traço Traço 
Apatita 1,7 2,0 0,3 0,1 0,3 1,3 
Opacos Traço Traço 0,1 Traço 0,2 Traço 
Epidoto Traço Traço --- --- --- --- 

Q 23,4 22,4 8,0 5,6 9,1 9,0 
A 6,3 5,2 53,7 54,1 58,3 36,7 
P 70,3 72,4 38,3 40,3 32,6 54,3 

∑Máficos 43,1 42,0 37,4 28,5 41,7 46,6 
A+P 43,6 45,0 57,6 67,5 53,0 48,6 

 
Apêndice 2 - Porcentagem modal para os granitos porfiríticos. 

 
 Monzogranito porfirítico

Minerais D-03 D-05C D-31B D-23B D-41A 
Quartzo 29,2 22,5 21,4 20 24,7 

Microclina 28,8 35,7 34,4 33,7 33,5 
Plagioclásio 21,5 32,5 27,4 23,5 30,3 

Biotita 15,1 4,4 13,0 16,5 8,0 
Hornblenda --- --- --- 1,5 --- 

Titanita 2,0 2,2 2,0 3,0 0,4 
Zircão 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
Apatita Traço Traço Traço Traço Traço
Alanita 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 
Opacos 1 0,7 0,1 0,4 0,5 
Clorita 1,7 1,3 1,3 1,0 2,0 

Mica branca 0,4 0,4 Traço 0,1 0,3 
Q 36,7 24,8 25,7 25,9 27,9 
A 36,2 39,4 41,3 43,7 37,9 
P 27,0 35,8 32,9 30,4 34,2 

∑Máficos 20,5 9,3 16,8 22,8 11,5 
A+P 50,3 68,2 61,8 57,2 63,8 

 
Apêndice 3 - Porcentagem modal para os sienogranitos equigranulares.  

 
 Sienogranitos equigranulares 

Minerais D-1 D-2A D-2C D-4B D-13 D-7A D-12B D-31C D40 D19A 
Quartzo 36,9 22,7 33,2 31,1 24,6 24,3 37,2 28,5 25,4 17 

Microclina 34,1 44,1 33,7 41,9 47,3 45,2 38,4 43,3 44 49,2 
Plagioclásio 15,1 17,1 24,2 19,4 21,5 22,1 18,4 21,3 17,8 27 

Biotita 12,2 12,1 7,8 4,9 3,9 7,3 1,2 1,3 10,4 1,5 
Hornblenda --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 

Titanita 0,1 2,1 0,1 0,6 0,7 --- --- --- 0,5 1,6 
Zircão Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço 0,1 Traço 0,1 
Apatita Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço 
Alanita 0,2 0,6 0,1 0,1 0,6 Traço Traço Traço 0,4 0,5 
Opacos 0,7 0,2 0,1 0,5 0,6 0,4 Traço 0,7 0,5 1 
Clorita 0,6 1,0 0,5 1,4 0,5 0,6 3,2 3,9 1 2 

Mica branca 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 1,6 0,9 Traço 0,1 
Carbonato --- --- --- --- --- --- --- Traço --- Traço 

Q 30,5 27,1 36,4 33,7 26,3 26,5 39,6 30,6 29,1 18,2 
A 51,6 52,5 37 45,4 50,6 49,3 40,9 46,5 50,5 52,8 
P 17,9 20,4 26,6 21 23 24,1 19,6 22,9 20,4 29 

∑Máficos 13,9 16 8,9 7,64 6,6 8,4 6 6,9 12,8 6,8 
A+P 49,2 61,2 57,9 61,3 68,8 67,3 56,8 64,6 61,8 76,2 
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Apêndice 4 - Porcentagem modal para os monzogranitos equigranulares.  
 

 Monzogranitos equigranulares 
Minerais D-09B D-11 D-07B D-08B D-18 D-33A D-47 D-46 D-32 D-6B D-29 
Quartzo 28,7 31,7 27,6 30,3 29,6 23,3 18,8 20,6 30,2 18,8 22 

Microclina 35,2 34,3 38,6 37,1 35,5 39,2 41,6 37,8 35 32,2 42 
Plagioclásio 21,5 29,7 25,5 26,8 24,5 21 27 24,2 18,4 26,8 27,5 

Biotita 9,1 4 6,8 3,2 8 12 11 10,5 12,4 15 7,5 
Hornblenda 0 0 0 0 0 0 Traço 0 Traço 1 0 

Titanita 1,7 Traço 0 0 0,01 0,5 0,5 3 0,1 1,5 0 
Zircão Traço Traço Traço Traço Traço 0,1 0 0,4 Traço 0,2 Traço 
Apatita Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço 
Alanita 0,4 0,1 Traço Traço Traço 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0 
Opacos 0,1 0,1 Traço 0,2 1,0 0,3 0,3 1,0 1,5 1,0 Traço 
Clorita 2,3 0,1 1,0 1,7 1,0 3,0 0,5 2,0 2,0 3,0 1,0 

Mica branca 1,0 Traço 0,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 Traço 0,05 Traço 
Carbonato 0 0 0 0 0 Traço 0 0 0 0 0 

Q 33,6 33,1 30,1 32,2 33 27,9 21,5 24,9 36,1 24,2 24,0 
A 41,2 35,8 42,1 39,4 39,6 46,9 47,6 45,8 41,9 41,4 45,9 
P 25,2 31 27,8 28,5 27,3 25,1 30,9 29,3 22 34,4 30,1 

∑Máficos 14,6 4,3 8,3 5,8 10,4 16,5 12,6 17,4 16,4 24,5 8,5 
A+P 56,7 64 64,1 63,9 60 60,2 68,6 62 53,4 59,0 69,5 

 
Apêndice 5 - Porcentagem modal para os diques graníticos tardios. 

 
 Diques graníticos 

Minerais D-14B D7C 
Quartzo 34,2 25,0 

Microclina 43,8 53,5 
Plagioclásio 20,5 20,0 

Biotita Traço Traço 
Zircão Traço Traço 
Apatita Traço Traço 
Opacos Traço 1,0 

Mica branca 1,5 0,5 
Q 35,0 25,4 
A 44,1 54,3 
P 20,9 20,3 

∑Máficos 1,5 1,5 
A+P 64,0 73,5 
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Geoquímica e petrogênese do Plúton Serra da Macambira, Neoproterozoico 

da Faixa Seridó, Província Borborema (NE do Brasil) 

Geochemistry and petrogenesis of Serra da Macambira Plúton, 

Neoproterozoic of Seridó Belt, Borborema Province (NE Brazil).  

Dalton Rosemberg Valentim da SILVA* 1, Zorano Sérgio de SOUZA2 

1 Curso de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
2 Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) e Departamento de Geologia, UFRN, 
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Resumo - Um extenso plutonismo está relacionado ao final da orogênese Brasiliana/Pan-Africana na Província 

Borborema, NE do Brasil. O plúton Serra da Macambira, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, é aqui 

objeto de caracterização geoquímica e petrogenética. As rochas do plúton são classificadas em: enclaves 

intermediários (quartzo monzonitos e biotita tonalitos); monzogranitos porfiríticos; sienogranitos e 

monzogranitos equigranulares; diques tardios graníticos e pegmatíticos. Os quartzo monzonitos apresentam 

microclina, plagioclásio, biotita, hornblenda e pouco quartzo, enquanto os biotita tonalitos são pobres em 

microclina, ricos em quartzo e não apresentam hornblenda. Os granitos porfirítios e equigranulares portam 

biotita e raramente hornblenda, mostram texturas mirmequítica e pertítica, além de plagioclásio zonado que 

indica a relevância da cristalização fracionada na sua evolução. Os diques graníticos são hololeucocráticos, com 

textura granofírica indicando condições hipabissais. Os granitos equigranular e porfirítico apresentam 

características geoquímicas similares, sendo interpretados como produtos de diferenciação do mesmo magma. 

Estes apresentam padrão de Elementos Terras Raras (ETR) com anomalia negativa de Eu, enriquecimento em 

ETR leves, razão (La/Yb)N entre 8,86 e 24,64, e YbN entre 8,23 e 45,4, variando de ligeiramente metaluminosos 

a ligeiramente peraluminosos e seguem a trajetória cálcio-alcalina de alto-K. Modelos geoquímicos de óxidos e 

traços sugerem que o magma se formou por cerca de 10% de fusão parcial da crosta continental inferior, 

deixando um resíduo composto por K-feldspato, plagioclásio, quartzo, hornblenda, ortopiroxênio, apatita, 

magnetita, ilmenita e zircão. A seguir, o magma teria evoluído por 20-25% de cristalização fracionada, gerando 

um cumulato de plagioclásio, K-feldspato, biotita, hornblenda, titanita, magnetita, apatita, zircão e alanita, 

formando as rochas que atualmente constituem o plúton. Diagramas discriminantes aliados a características 

texturais e estruturais permitem posicioná-lo em um contexto tardi- a pós-tectônico, durante o colapso da cadeia / 
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orogênese Brasiliana. 

 

Palavras-chave: Plutonismo neoproterozoico, Faixa Seridó, Província Borborema, Geoquímica. 

 

Abstract - A voluminous plutonism is related to the late stage of the Brasiliano/Pan-African orogeny in the 

Borborema Province, NE Brazil. The Serra da Macambira pluton, located in Rio Grande do Norte State, Seridó 

Belt, is here subject of geochemical and petrogenetic studies. The rocks are classified as: intermediate enclaves 

(quartz-bearing monzonite and biotite-bearing tonalite), porphyritic monzogranite, equigranular syenogranite to 

monzogranite, and late granitic and pegmatitic dykes. Quartz-bearing monzonite has mainly K-feldspar, 

plagioclase, biotite, hornblende, whereas biotite-bearing tonalite is quartz richer, K-feldspar poorer and 

hornblende is absent. Porphyritic and equigranular granites display mainly biotite and rare hornblende, 

myrmequite and pertitic textures, and zoned plagioclase indicating the relevance of fractional crystallization 

during magma evolution. Granitic dykes are hololeucocratic and granophyric indicating hypabissal 

crystallization. Equigranular and porphyritic granites have similar geochemical characteristics, which suggests 

they were formed from similar parental magma. Such granitic rocks have Rare Earth Elements (REE) pattern 

with negative Eu anomaly and light REE enrichment (normalized La/Yb from 8.86 to 24.64, and normalized Yb 

from 6.23 to 45.5). They are metaluminous to slightly peraluminous, following a classical high-K calc-alkaline 

path. Major and trace element contents suggest that the parental magma was generated by 10% partial melting 

of hydrated lower continental crust, leaving a restite of orthopyroxene, plagioclase, quartz, K-feldspar, 

hornblende, apatite, magnetite, ilmenite, and zircon. Such magma evolved through 20-25% of fractional 

crystallization, with a cumulate composed by plagioclase, K-feldspar, biotite, hornblende, sphene, magnetite, 

apatite, zircon and allanite. Discriminant diagrams and textural and structural characteristics are used to 

interpret the Serra da Macambira pluton as late- to post-collisional, formed during the collapse stages of the 

Neoproterozoic Brasiliano/Pan-African Orogeny.   

 
Keywords: Neoproterozoic pluton, Seridó Belt, Borborema Province, Geochemistry. 

 

1. Introdução 

A caracterização geoquímica de rochas plutônicas fornece informações importantes para a 

interpretação dos processos atuantes na sua gênese e subsequente diferenciação magmática, 
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colaborando assim para a compreensão da evolução geodinâmica da área onde ocorrem. É possível 

com estudos petrogenéticos interpretar qual a região onde o magma foi gerado, as condições de 

temperatura e pressão durante a fusão parcial, além das modificações destas condições iniciais durante 

o transporte e alojamento em câmaras magmáticas (Wilson, 1989). Na porção setentrional da 

Província Borborema, NE do Brasil, diversos plútons do final do Neoproterozoico são agrupados em 

diferentes suítes intrusivas, com base em aspectos petrográficos, texturais e geoquímicos. O alvo do 

presente estudo, o Plúton Serra da Macambira, situado a NW de Cerro Corá (RN), foi objeto de 

caracterização litogeoquímica, buscando interpretar sua evolução petrogenética e estimar possíveis 

fontes. Os dados foram obtidos a partir da análise litogeoquímica de 25 amostras, sendo três enclaves 

de quartzo monzonitos, três monzogranitos porfiríticos, doze monzogranitos a sienogranitos 

equigranulares grossos, cinco monzogranitos a sienogranitos equigranulares médios e dois diques 

graníticos finos tardios. A preparação das amostras foi realizada no Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), incluindo fragmentação até 1-3 cm em 

britador de mandíbula, seguido de redução a pó (fração argila) em moinho de anéis de tungstênio. As 

amostras foram analisadas por espectrometria de plasma acoplado (ICP-MS) na Acme Analytical 

Laboratories Ltda (Vancouver, Canadá). Elementos maiores, menores e traços (incluindo os terras 

raras) foram analisados por ICP-MS após fusão por metaborato / tetraborato de lítio e digestão ácida. 

A perda ao fogo foi calculada pela diferença de peso após aquecer 0,2 g de amostra a 1000º C. O erro 

analítico é menor que 5% para os óxidos e de 10 a 15% para os elementos traços. 

 

2. Contexto Geológico 

2.1 Geologia regional 

A área estudada está inserida na porção setentrional da Província Borborema, no contexto da 

Faixa Seridó, que está limitada a sul pelo Lineamento Patos e a oeste pela Zona de Cisalhamento 

Portalegre (Fig. 1). A Faixa Seridó é composta por metassupracrustais neoproterozoicas (Grupo 

Seridó) depositadas sobre embasamento gnáissico arqueano a paleoproterozoico (Complexo Caicó), 

com extenso plutonismo neoproterozoico (Jardim de Sá, 1994; Van Schmus et al., 2003). Este 

plutonismo é em geral relacionado a zonas de cisalhamento transcorrentes, como resultado da 
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incompatibilidade de strain causada pelas variações regionais na reologia da crosta (Weinberg et al. 

2004). Já em alguns casos, são os plútons que controlam a ocorrência de zonas de cisalhamento 

(Neves & Mariano 1999). Os plúton são agrupados por Angelim et al. (2006) em duas supersuítes, 

uma sin- a tardi-orogênica (São João do Sabugi, Itaporanga, Dona Inês, Catingueira) e outra pós-

orogênica (Umarizal).  

 

Figura 1 – Arcabouço geológico simplificado da Faixa Seridó, com ênfase para as suítes intrusivas 
neoproterozoicas. Com base em dados do GEOBANK da CPRM (Acessado em 26/11/2010). 
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Nascimento et al. (2008) utilizaram geoquímica e petrografia para classificar estas suítes em: 

shoshonítica (Shos), cálcio-alcalina potássica porfirítica (CalcKP); cálcio-alcalina potássica 

equigranular (CalcKEq); alcalina (alc) e alcalina charnoquítica (AlcCh). A tabela 1 sumariza as 

características geoquímicas destas suítes. Segundo Angelim et al. (2006) e Nascimento et al. (2008), o 

plúton Serra da Macambira integra a Suíte Intrusiva Dona Inês ou cálcio-alcalina potássica 

equigranular (Fig. 1), constituída por monzo a sienogranitos, equigranulares ou com variação a tipos 

microporfiríticos ou pegmatíticos, portando biotita e anfibólio ocasional. Determinações 

geocronológicas U-Pb dos corpos graníticos e de suas encaixantes apontam para idades de cerca de 

580 Ma para o pico do magmatismo (Leterrier et al., 1994; Jardim de Sá et al., 1999), do 

metamorfismo de alta temperatura (Souza et al., 2006), da deformação transpressional e de zonas de 

cisalhamento dúctil (Corsini et al., 1991, 1998; Jardim de Sá, 1994; Caby et al., 1995). Um grupo de 

plútons mais jovens (idades U-Pb em torno de 545 Ma), com características correlatas as da suíte 

Dona Inês, indicam a relevância do plutonismo tardi-Brasiliano (Medeiros et al., 2008; Souza et al., 

2010). Numerosos pegmatitos intrusivos nas rochas plutônicas, em parte mineralizados em Be, Ta e 

Li, apresentam idades U-Pb em minerais do grupo da columbita de 514.9 ± 1.1 Ma e 509.5 ± 2.9 Ma, 

com granito grosso a eles associados com idade U-Pb em monazitas de 528 a 510 Ma, marcando o 

final do magmatismo neoproterozoico na Faixa Seridó (Baumgartner et al., 2006).  

Tabela 1 – Características geoquímicas das suítes plutônicas neoproterozoicas e seu posicionamento 
com relação a Orogênese Brasiliana / Pan-Africana. (Compilado de Angelim et al., 2006 e 
Nascimento et al., 2008). 
 

 Suíte  Características geoquímicas  Litologias  

Si
n-

 a
 T

ar
di

-o
ro

gê
ni

ca
 

Shoshonítica  
(São João  
do Sabugi) 

SiO2 = 46,7-61,5%; ETR (Elementos Terras Raras) fraco a 
moderadamente fracionados com anomalias de Eu negativa e 
positiva; transicionais entre cálcio-alcalinas a alcalinas ou 
subalcalinas; metaluminosas.   

Gabro/dioritos 
e quatzo-

monzonitos 

Cálcio-alcalina de  
alto K Porfirítica 

(Itaporanga) 

SiO2 = 62,0-76,2%; enriquecida em álcalis; ETR pouco a fortemente 
fracionados com anomalia de Eu negativa; transicionais entre cálcio-
alcalinas a alcalinas (mais próximo desta), com alto potássio (K2O 
entre 3,6-6,8%) e baixo cálcio (CaO menor que 4%); metaluminosa a 
levemente peraluminosa. 

Monzogranito
granodioritos 

e quartzo 
monzonitos 

Cálcio-alcalina de  
alto K equigranular 

(Dona Inês) 

SiO2 = 66,7-78,8%; altas razões K2O/Na2O (0,8-4,4%); ETR com 
anomalia negativa de Eu, empobrecida em ETR pesados; meta- a 
peraluminosa. 

Granitos, 
granodioritos 
e monzonitos 

Alcalina  
(Catingueira) 

SiO2 = 66,2-76,9%; forte enriquecimento em álcalis e 
empobrecimento em CaO e MgO; anomalias positivas de Eu 
predominam; meta- a peraluminosas. 

Álcali-
feldspato 
granitos  

Pós-
orogênica 

Alcalina 
Charnoquítica 

(Umarizal) 

SiO2 = 63,6-75,1%; enriquecimento em álcalis; alto Zr e baixo MgO; 
pouco fracionamento de ETR; anomalia negativa de Eu; meta- a 
peraluminosas. 

Mangeritos e 
charnoquitos 
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2.2 Geologia do Plúton Serra da Macambira  

O Plúton Serra da Macambira é intrusivo em ortognaisses do Complexo Caicó, biotita 

paragnaisses com lentes de rochas calciossilicáticas da Formação Jucurutu e granada biotita xistos da 

Formação Seridó. Xenólitos de ortognaisses, paragnaisses, rochas calciossilicáticas e micaxistos são 

observados em granitos equigranulares e porfiríticos que compõem o plúton. Arenitos cenozoicos da 

Formação Serra do Martins formam platôs sobre o plúton e seu embasamento. Nas bordas SE e SW do 

plúton ocorrem plugs de basaltos relacionados ao magmatismo básico cenozoico (Souza et al., 2003, 

2004). As unidades litológicas foram identificadas com base em informações bibliográficas e 

cartográficas prévias, processamento digital de produtos de sensoriamento remoto, trabalhos 

desenvolvidos em campo, além de descrição petrográfica e textural em escala microscópica, 

resultando na interpretação da seguinte litoestratigrafia para o plúton em tela (Fig. 2; Tab. 2): enclaves 

intermediários (quartzo monzonitos e biotita tonalitos); monzogranitos porfiríticos; sienogranitos e 

monzogranitos equigranulares médios a grossos, e diques tardios de sienogranito e pegmatitos.  

O diagrama QAP de Streckeisen (1976), representado na figura 3, mostra a composição modal 

das amostras e os campos de séries magmáticas de Lameyre & Bowden (1982). As amostras do plúton 

Serra da Macambira integram a série magmática monzonítica ou cálcio-alcalina de alto K (Fig. 3). Os 

granitos equigranulares e porfiríticos variam de hololeucocráticos a leucocráticos, sendo a biotita o 

mineral máfico principal com ocorrências raras de hornblenda, e ainda portando titanita, alanita, 

apatita e zircão como fases acessórias e mica branca e epidoto secundários. É comum a ocorrência de 

texturas mirmequítica e pertítica e ausência de tramas tectônicas. Apenas na borda sul do plúton 

observa-se orientação de biotita e mosaicos poligonais de microclina em rochas afetadas por zona de 

cisalhamento dextrógiro. Cristais zonados de plagioclásio indicam que a cristalização fracionada foi 

um processo importante durante a diferenciação magmática. Os enclaves intermediários são 

leucocráticos a mesocráticos, sendo os quartzo monzonitos ricos em microclina, biotita, plagioclásio e 

hornblenda, enquanto os biotita tonalitos são enriquecidos em quartzo, pobres em microclina e não 

apresentam hornblenda, porém ambos têm biotita como máfico principal. Nos enclaves centimétricos 

de biotita tonalito, são observados cristais maiores de quartzo e plagioclásio que podem ser 

interpretados como xenocristais capturados do magma ácido ou fenocristais (parte central) com bordas 
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tardias, intersticiais, formadas no estágio de subsolidus.  

 

Figura 2 – Mapa geológico do plúton Serra da Macambira e suas encaixantes.  
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 Figura 3 – Classificação das rochas plutônicas estudadas no diagrama QAP de Streckeisen (1976). Q 
= Quartzo, A = Feldspato alcalino (K-feldspato + plagioclásio com <5%An), e P = Plagioclásio 
(An>5%).  
 

Tabela 2 – Principais fases minerais e tipos de textura para os litotipos que compõem o plúton. 

Estratigrafia Fases minerais principais Fases minerais secundários Texturas 

Diques 
graníticos Microclina, plagioclásio, quartzo Mica branca, carbonato, epídoto, 

opacos 

Granofírica, 
mirmequita, 

pertita 
Granito 

equigranular 
Microclina, plagioclásio, quartzo, 

biotita, titanita, alanita, hornblenda 
Mica branca, clorita carbonato, 

opacos 
Mirmequita, 

pertita 
Granito 

porfirítico 
Microclina, plagioclásio, quartzo, 

biotita, titanita, alanita, hornblenda 
Mica branca, clorita carbonato, 

opacos 
Mirmequita, 

pertita 
Enclave 

intermediário 
Biotita, hornblenda, apatita, 

plagioclásio, microclina Titanita, epídoto, opacos  

 

3. Resultados 

3.1 Caracterização Litogeoquímica   

As médias de composição química de elementos maiores e em traços estão representadas na 

tabela 3. Diagramas do tipo Harker foram criados usando SiO2 como índice de diferenciação (Fig. 4). 

Estes diagramas permitem analisar o comportamento dos elementos ao longo da evolução magmática 

e a existência de diferentes grupos de amostra. 
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Tabela 3 – Médias das composições químicas das rochas que compõem o plúton estudado. Dados 
completos se encontram em Apêndice. 

(% peso)  Quartzo monzonito 
(n=3) 

Granito porfirítico 
(n=3)

Granito equigranular 
(n=17)

Diques graníticos 
(n=2) 

SiO2  58,5 ± 2,6 71,3 ± 0,3 72,3 ± 1,8 75,3 ± 1,5 

TiO2 1,4 ± 0,3 0,4 0,3 ± 0,1 0,03 

Al2O3 15,7 ± 0,3 14,0 ± 0,2 13,8 ± 0,5 13,2 ± 0,1 

Fe2O3 7,1 ± 1,1 2,5 ± 0,4 2,1 ± 0,7 0,5 ± 0,1 

MgO 2,3 ± 0,5 0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,01 

MnO 0,1 0,04 0,05 0,01 

CaO 3,7 ± 0,5 1,6 ± 0,2 1,2 ± 0,3 0,8 

Na2O 3,9 ± 0,1 3,2 ± 0,2 3,4 ± 0,3 3,5 ± 0,1 

K2O 5,0 ± 0,2 5,4 ± 0,4 5,4 ± 0,4 5,1 ± 0,4 

P2O5 0,8 ± 0,1 0,1 0,1 ± 0,1 0,03 

Perda ao fogo 0,9 ± 0,3 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,2 1,4 ± 1,2 

Total 99,4 99,7 99,7  99,8 

Ba (ppm) 2283,7 ± 92,5 802,3 ± 33,5 694,8 ± 441,7 89,5 ± 87,0 

Hf 7,3 ± 1,1 8,9 ± 0,6 7,2 ± 1,6 8,7 ± 0,8 

Nb 41,0 ± 0,6 43,1 ± 0,9 40,9 ± 13,2 58,5 ± 58,4 

Rb 191,3 ± 39,0 183,2 ± 78,4 259,9 ± 65,5 312,1 ± 39,5 

Sc 8,3 ± 1,2 4,3 ± 1,2 3,4 ± 1,1 1,0 

Sr 1047,3 ± 22,8 214,8 ± 32,4 214,3 ± 227,7 41,7 ± 35,8 

Ta 2,9 ± 0,2 4,4 ± 0,4 4,5 ± 1,7 7,4 ± 8,1 

Th 15,2 ± 3,7 37,2 ± 2,4 44,3 ± 12,1 23,6 ± 9,1 

U 6,1 ± 0,4 9,9 ± 4,6 15,5 ± 13,4 29,0 ± 10,7 

Y 32,8 ± 1,1 47,3 ± 17,1 47,1 ± 27,5 32,4 ± 18,3 

Zr 283,8 ± 37,2 306,9 ± 14,3 239,8 ± 73,6 115,2 ± 11,5 

La 71,0 ± 19,1 119,7 ± 16,7 86,3 ± 32,2 6,3 ± 1,6 

Ce 160,9 ± 33,9 223,5 ± 10,5 171,0 ± 57,4 13,0 ± 0,8 

Sm 11,2 ± 0,7 12,6 ± 3,2 10,2 ± 4,0 2,0 ± 1,2 

Eu 2,6 ± 0,2 1,7 ± 0,3 1,3 ± 0,6 0,3 ± 0,2 

Gd 8,6 ± 0,4 9,6 ± 3,0 8,3 ± 4,3 2,8 ± 2,1 

Yb 3,0 ± 0,2 4,6 ± 1,4 4,5 ± 2,1 5,2 ± 2,8 

Lu 0,4 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,9 ± 0,4 
 

Os enclaves quartzo monzoníticos se destacam devido aos seus teores de SiO2, que são 

menores em comparação às rochas graníticas. Os teores de Fe2O3, MgO, CaO, TiO2 e P2O5 são mais 

elevados nos enclaves (dioríticos) do que nas demais unidades (graníticas). Na figura 4 observa-se a 

correlação negativa de Al2O3, Fe2O3 e MgO, explicada pelo fracionamento de biotita e minerais 

opacos, de CaO relacionada ao fracionamento de plagioclásio e titanita, e de TiO2 ligada ao 

fracionamento de titanita e minerais opacos. Na2O e K2O apresentam correlação subparalela ao eixo 
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do SiO2. As amostras D-06 e D-02A apresentam os menores teores de SiO2 dentre os granitos 

equigranulares. A análise petrográfica mostra que ambas são enriquecidas em máficos, principalmente 

biotita e titanita, além de hornblenda na amostra D-06. Os diques graníticos têm os maiores teores de 

SiO2, com concentrações menores de Al2O3, Na2O e K2O e quase nulas dos demais óxidos. Estas 

características são concordantes com a composição mineral com mais de 97% de quartzo + 

plagioclásio + microclina.   

 

Figura 4 – Diagramas binários para elementos maiores (% peso), considerando SiO2  como índice de 
diferenciação. 
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A análise isolada dos diagramas Harker para elementos maiores (Fig. 4) poderia levar a 

interpretação de que os quartzo monzonitos e os granitos apresentam uma correlação linear, porém ao 

observar os diagramas para elementos traço (Fig. 5) fica clara a diferença de comportamento entre 

estes dois grupos de rochas. Ao comparar os quartzo monzonitos com as rochas graníticas nos 

observa-se que estes são enriquecidos em Ba, Sr e Zr e empobrecidos em Rb. As amostras D19A e 

D29 apresentam teores de Ba e Sr mais altos que os demais granitos, que podem ser justificados pela 

alta proporção modal de plagioclásio e K-feldspato, minerais que apresentam coeficientes de partição 

(Kd) altos para Ba e Sr. Novamente, as amostras D02A e D06A se destacam devido a sua composição 

mais máfica, com cristais milimétricos de biotita, titanita, alanita e zircão.  

 

Figura 5 – Diagramas para elementos traços (em ppm), utilizando SiO2 como índice de diferenciação.  

Três grupos distintos de amostras foram identificados: enclaves (SiO2 entre 56,62 e 61,42%); 

granitos equigranulares e porfiríticos (SiO2 entre 68,41 e 74,44%); e diques graníticos tardios (SiO2 

entre 74,2 e 76,3%), relacionados a diferentes pulsos magmáticos. Os granitos porfiríticos e 
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equigranulares apresentam correlação negativa de Ba, Sr, Zr, Nb, e Y, e positiva de Rb, o que sugere o 

fracionamento de K-feldspato, plagioclásio e biotita (no caso do Ba).   

 

3.2 Definição de Séries Magmáticas    

O índice de saturação em alumina (Shand, 1943) permite classificar as rochas como 

metaluminosas, peraluminosas ou peralcalinas. Este índice considera as razões molares A/(CNK) e 

A/(NK), na qual A = mol Al2O3, C = mol CaO, N = mol Na2O, e K = mol K2O. Na figura 6A observa-

se que os enclaves intermediários são metaluminosos, ao passo que os granitos equigranulares e 

porfiríticos variam de metaluminosos a ligeiramente peraluminosos, que também é a tendência dos 

diques graníticos. Nota-se que a porcentagem modal de minerais máficos influencia na aluminosidade 

das rochas analisadas. No diagrama TAS (total álcalis vs Sílica), apresentado na figura 6B, observa-se 

que as amostras analisadas seguem a trajetória evolutiva da série monzonítica (mz) ou cálcio-alcalina 

de alto Potássio.  

 

Figura 6 – (A) Classificação das rochas estudadas de acordo com índice de Shand (1943) em diagrama 
de Maniar e Picolli (1989). (B) Diagrama (Na2O+K2O) vs SiO2 (Lameyre, 1987), mostrando a 
separação entre os campos alcalino e subalcalino (linha tracejada) e as linhagens alcalina (alc), 
monzonítica (mz) e granodiorítica (gd). 
 

O diagrama ternário (Barker & Arth, 1976), com as proporções catiônicas de K, Na e Ca, 

diferencia as séries magmáticas trondhjemíticas (enriquecimento em Na) das cálcio-alcalinas. O 

posicionamento das amostras neste diagrama mostra que elas seguem a tendência evolutiva cálcio-

alcalina (com enriquecimento em K), com os enclaves de quartzo monzonito na porção menos 

evoluída e os granitos na mais evoluída (Fig. 7).    
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Figura 7 – Classificação das amostras no diagrama catiônico K-Na-Ca de Barker & Arth (1976).  
 

3.3 Elementos Terras Raras (ETR) 

Os Elementos Terras Raras (ETR) são utilizados como indicadores de processos 

petrogenéticos, como a cristalização fracionada em rochas ígneas (Figueiredo, 1985). O 

enriquecimento ou empobrecimento destes elementos está relacionado com as fases minerais 

cristalizadas durante a evolução do magma e com as características da sua fonte (Sial et al., 1981). As 

médias das concentrações de alguns ETR para cada unidade analisada são apresentadas na tabela 3. A 

amostra com maior quantidade de ETR é a D-02A (granito equigranular grosso), o que se deve à 

abundância de titanita, zircão e alanita, enquanto as menores concentrações são observadas em diques 

graníticos, nos quais estes minerais estão ausentes. Os teores de ETR normalizados a partir da sua 

composição no condrito (Sun & Mcdonough, 1989) estão representados na figura 8. Os enclaves 

intermediários apresentam enriquecimento em ETR leves, anomalia negativa de Eu e empobrecimento 

em ETR pesados (Fig. 8A). Os granitos equigranulares e os porfiríticos mostram enriquecimento em 

ETR leves, anomalia negativa de Eu e espectro sub-horizontal dos ETR pesados (Fig. 8B). A 

semelhança entre os padrões de ETR para os granitos equigranulares e porfiríticos pode refletir 

similaridade nos processos petrogenéticos envolvidos na gênese dos mesmos. A anomalia negativa de 

Eu sugere fracionamento de plagioclásio a partir de líquido progenitor. Segundo Figueiredo (1985), o 

enriquecimento em ETR leves ocorre devido à incorporação preferencial dos ETR pesados na fração 

líquida, sendo este padrão típico de rochas félsicas crustais. Em diagramas desenvolvidos para os 
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diques graníticos, ocorrem diferenças expressivas entre as duas amostras, e também com relação aos 

demais granitos analisados (Fig. 8C). A amostra D-14 apresenta enriquecimento em ETR leves e 

pesados, com anomalia negativa de Eu, apresentando um padrão similar aos de granitos tipo-A (Nardi, 

1989; Dall’Agnol et al., 2005). A interpretação do nível crustal destes diques graníticos tardios é 

também evidenciada pela presença de textura granofírica. 

 

Figura 8 – Espectros de ETR utilizando valores de normalização de Sun & Mcdonough (1989) para 
amostras de quartzo monzonito em (A), granitos porfiríticos e equigranulares em (B) e diques 
graníticos tardios em (C), além de espectro para diferentes ambientes tectônicos em (D).  
 

3.4 Ambiente Tectônico    

Pearce et al. (1984) relacionaram as fontes de magmas com diferentes ambientes tectônicos, 

desenvolvendo diagramas discriminantes. O uso dos mesmos para distinguir ambientes tectônicos 

dever ser feito com cautela devido às diversas variáveis envolvidas na dinâmica de geração de 

magmas e a natureza da crosta ao seu redor (Maniar & Piccoli, 1989). Harris et al. (1986) utilizaram o 

diagrama Rb/30–Hf–3Ta para diferenciar graníticos cálcio-alcalinos sin-colisionais e tardi- a pós-

colisionais. As amostras do plúton Serra da Macambira são afins a granitos de ambiente tardi- a pós-

colisonal (Fig. 9A). No diagrama (Y+Nb) vs Rb, as amostras do plúton estão na porção superior 
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direita, devido as altas concentrações de Rb e Nb, que são típicas de graníticos de ambiente colisional. 

Segundo Pearce (1996), granitos pós-colisionais podem ter diferentes fontes, o que leva à dispersão de 

amostras no diagrama (Y+Nb) vs Rb. Esta peculiaridade é observada nas amostras do plúton Serra da 

Macambira, que estão posicionadas na transição entre ambientes intraplaca e sin-colisional (Fig. 9B). 

Ao confrontar estas informações com dados da literatura prévia e com as características estruturais e 

texturais do plúton, é possível confirmar o seu posicionamento tardi-colisional com relação à 

orogênese Brasiliana.  

 

Figura 9 – Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos. (A) Diagrama Rb/30 – Hf – Ta x 3 de 
Harris et al. (1986); (B) Diagrama Rb vs (Y+Nb) de Pearce (1996). 
 

Diagramas multielementares discriminantes de ambientes tectônicos foram desenvolvidos com 

a normalização de amostras por ORG (granito de cadeia oceânica) definido, por Pearce et al. (1984). 

Os valores normalizados foram representados em escala logarítimica e o espectro das amostras foi 

comparado com aqueles de graníticos intraplaca e de arco magmático de Pearce et al. (1984). Os 

granitos apresentam anomalia negativa de Ba, que é mais forte nos diques. Os granitos equigranulares 

e os porfiríticos têm espectros similares aos graníticos de ambiente pós-colisional, enquanto os diques 

graníticos são similares aos padrões de ambiente intraplaca e pós-colisional. É comum a todas as 

amostras o empobrecimento em elementos mais compatíveis, a exemplo de Hf e Yb (Fig. 10). 
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Figura 10 – Diagramas multielementares comparando as rochas estudadas com granitoides de 
diferentes ambientes tectônicos, segundo Pearce et al. (1984).  
 

3.5 Diferenciação magmática  

A disposição das amostras em diagramas de Harker para elementos em traços indica se o 

elemento é compatível ou incompatível durante a evolução do magma. Se a curva que representa a 

trajetória de evolução com relação a SiO2 for ascendente o elemento é incompatível; caso contrário, o 

elemento é compatível. Segundo Cocherie (1986), diagramas bi-logarítmicos relacionando elementos 

incompatíveis e compatíveis indicam se o processo de cristalização foi dominado por fusão parcial 

(curva de inclinação baixa e negativa) ou cristalização fracionada (curva com forte declividade 

negativa). No caso do plúton estudado, os diagramas apontam para o processo de cristalização 

fracionada, constatação reforçada por zonação composicional em cristais de plagioclásio. A figura 11 

mostra o exemplo do Rb com relação a Ba, Sr, Sm e La. A composição do cumulato foi calculada com 

o programa PetroMode (Copyright Eric H. Christiansen, Geological Sciences, Brigham Young 

University), no ambiente computacional do Microsoft Excel. O cálculo do balanço de massa dos 

elementos maiores foi realizado para testar a derivação de um líquido filho a partir de um líquido pai 

pela remoção de fases minerais.  
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Figura 11 – Diagramas bilogarítimicos indicando que a cristalização fracionada foi o processo 
dominante de diferenciação magmática.  
 
 A tabela 4 apresenta os dados utilizados e gerados nesta fase da modelagem, sendo a 

composição dos minerais provenientes de Deer et al. (1992) e do programa PetroMode. Os cálculos 

indicam que o cumulato que apresentou menor erro estatístico (∑r2 = 0,169) tem uma taxa de 

cristalização de 22%, sendo composto por plagioclásio, K-feldspato, biotita, hornblenda, magnetita, 

apatita, titanita, zircão e alanita. O zircão e a alanita não constavam no cálculo feito pelo programa, 

sendo adicionados para balancear o cálculo de elementos traços e terras raras no líquido diferenciado 

(L1). A composição dos elementos traços é calculada por meio da fórmula CL1 = CL0 x F(D-1) (Rayleigh, 

1896), na qual: CL1 é a composição calculada de um determinado elemento traço no líquido mais 

evoluído; CL0 é a composição de um determinado elemento traço na amostra menos evoluída (D06A); 

F é a fração de líquido residual que não cristalizou durante a formação do cumulato (0,78); e D é o 

coeficiente de partição global. Os coeficientes de partição (Kd) de cada elemento para diferentes 
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minerais (tabela 4) foram escolhidos em função do tipo de magma (básico, intermediário, ácido), 

utilizando o banco de dados disponível no endereço eletrônico http://earthref.org/GERM/. No caso 

deste estudo foram utilizados coeficientes de partição para minerais em rochas graníticas, riolíticas e 

dacíticas.  

Tabela 4 – Composição química em elementos maiores e traços utilizados na modelagem de 

cristalização fracionada. CF = Cristalização Fracionada, Kd = Coeficiente de partição, Pl = 

plagioclásio, Or = ortoclásio, Bt = biotita, Mt = magnetita, Hb = hornblenda, Tt = titanita, Ap = 

apatita, Zi = zircão e At = alanita. 

 

 
Granito equigranular 

(∑r2= 0,169) Cumulato para 22% de CF 

 
C0 

D06A 
CL 

D07A 
CL’ 

CF=22% 
Pl 

30,1%
Or 

33,2% 
Bt 

23,8% 
Mt 

7,7% 
Hb 

2,7% 
Tt 

1,3% 
Ap 

0,4% 
Zi 

0,6% 
At 

0,2% 
SiO2 

(% peso) 68,41 74,44 74,55          

TiO2 0,58 0,17 0,26         

Al2O3 14,29 13,26 13,34         

Fe2O3 3,96 1,43 1,53         

MnO 0,06 0,21 0,01         

MgO 0,72 0,05 0,04         

CaO 1,65 0,97 0,17         

Na2O 3,27 3,34 1,09         

K2O 5,82 5,2 3,56 Coeficientes de partição (Kd) utilizados 

P2O5 0,21 0,04 0,04 Pl Or By Mt Hb Tt Ap Zir At 
Ba 

(ppm) 984 375 365 6,95 4,9 5,6 0,1 0,054 --- --- --- --- 

Rb 232,1 311,2 280 0,011 0,07 0,936 0,01 0,0077 --- --- --- 0,029 

Sr 211,1 88,9 88,1 7,8 6,0 0,53 0,093 0,9 --- 2,1 --- 0,78 

Y 55,3 35,5 36,0 0,6 0,086 2,4 3,21 45,2 --- --- 71,4 --- 

Sc 6,0 2 2,0 0,06 0,01 4,9 15,6 90 --- --- 60,3 62,3 

Zr 417,8 161,4 0,7 0,45 0,01 1,8 0,24 0,59 --- 0,906 3800 0,13 

Nb 52 33,8 32,8 2,5 0,01 9,1 --- 0,98 --- --- --- 0,12 

Hf 10,6 5,0 6,3 0,028 0,02 0,44 0,44 0,24 --- 0,878 958 9,8 

La 119,3 62,60 62,6 0,3 0,07 0,272 1,9 0,92 46 11,9 7,2 960 

Nd 88,6 43,50 43,9 0,29 0,093 2,7 3,5 4,26 --- 21 4,6 750 

Sm 13,85 7,32 7,32 0,168 0,046 0,39 1,2 1,61 204 18,5 17,7 620 

Eu 1,84 0,73 0,73 1 9,6 0,14 0,26 5,9 101 14,5 0,18 122 

Gd 10,73 5,89 5,81 0,24 0,011 0,442 0,32 2,0 102 95,6 6,77 440 

Yb 5,61 3,18 3,21 0,13 0,04 0,69 2,2 5,5 --- 37 299 54 
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A tabela 4 apresenta valores de coeficiente de partição (Kd) e coeficiente de partição global 

(D) para os elementos analisados. A modelagem geoquímica de cristalização fracionada para os 

elementos terras raras (normalizados segundo o condrito de Sun & Mcdonough, 1989) é apresentada 

na figura 12. Com a composição de ETR nas amostras menos (D06A) e mais (D07A) diferenciadas e 

Kds disponíveis na literatura foi possível determinar os padrões de ETR em dois líquidos 

diferenciados com 10 e 35% de cristalização fracionada, que são coerentes com o espectro da amostra 

mais diferenciada. As curvas de L1 calculadas e da amostra D07A têm enriquecimento em ETR leves 

e uma anomalia negativa de Eu. Além do processo de cristalização fracionada, outro processo 

relevante na diferenciação magmática é a assimilação crustal, que consiste na contaminação do magma 

quando em contato com fragmentos das encaixantes. Na tentativa de estimar a contribuição da 

assimilação na evolução do magma progenitor das rochas que compõem o plúton Serra da Macambira, 

foram realizados diversos cálculos para modelagem de assimilação seguida de fracionamento para 

elementos traços. Os resultados mostraram que a influência da assimilação na diferenciação 

magmática foi irrelevante.  

 

 

Figura 12 – Modelagem geoquímica dos ETR, mostrando modelos para 10 e 35% de cristalização 
fracionada, que se adéquam muito bem a amostra mais evoluída (D07A) e ao líquido calculado para 
22% de cristalização fracionada.  
 
3.6 Gênese de magma    

Didier et al. (1982) propuseram uma classificação de granitoides nos tipos M (fonte 

mantélica), CI (fonte crustal ígnea) e CS (fonte crustal sedimentar). Todavia, Pearce (1996) 

acrescentou que a fonte dos granitoides pode ser mista, envolvendo manto e crosta continental. A 

grande variedade tipológica dos magmas granitoides não está relacionada apenas com a composição 
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da fonte, mas também com o grau, a temperatura, a pressão e a profundidade onde ocorreu a fusão 

parcial. A ausência de abundantes componentes dioríticos ou variação gradual de rochas 

intermediárias para ácidas, predomínio de rochas com SiO2 entre 68% e 74%, ocorrência rara de 

hornblenda e ausência de clinopiroxênio indicam que é improvável que a fonte do magma progenitor 

seja mantélica. As rochas não são fortemente peraluminosas, o que se reflete em razões A/NCK 

menores que 1,1 e coríndon normativo é menor que 1,0. Portanto, o magma progenitor também não 

teria sido formado por a partir da fusão de protólito metassedimentar.  Desta forma, a fonte mais 

provável seriam rochas ígneas crustais, como os ortognaisses do Complexo Caicó, que constituem o 

embasamento cristalino regional. Diversos estudos confirmam a possibilidade de gerar líquidos 

graníticos a partir de fusão de crosta tonalítica a granodiorítica (Douce & Beard, 1995; Singh & 

Johannes, 1996; e referências por eles citados).  

O modelamento da gênese do magma progenitor do plúton Serra da Macambira a partir da 

fusão das rochas do Complexo Caicó foi simulada pelo programa Petromode (Copyright Eric H. 

Christiansen, Geological Sciences, Brigham Young University) para balanço de massa de óxidos e a 

equação CL= CO / [D + F(1-D)] de Shaw (1970) para os elementos traços. Esta equação calcula a fusão 

modal, de maneira que a proporção modal de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio não é muito 

diferente da composição da fonte. Para o balanço de massa e determinação da composição do resíduo 

foram utilizadas as composições da rocha fonte (gnaisses tonalíticos do Complexo Caicó compilados 

de Souza et al., 2007) e da amostra menos diferenciada (D-06A, representando o líquido formado com 

a fusão). A composição dos elementos traços na rocha fonte (CO) foi também obtida em Souza et al. 

(2007). O resíduo que apresentou menor erro estatístico (∑r2 = 0,27) é composto por plagioclásio + 

quartzo + K-feldspato + ortopiroxênio + epidoto + magnetita + ilmenita + apatita + zircão, tendo sido 

formado a partir de 27,5% de fusão parcial (Tab. 5).  

A figura 13 mostra o cálculo de elementos terras raras para um intervalo de fusão entre 20 e 

35%, evidenciando que o padrão de distribuição (normalizado pelo condrito de Sun & Mcdonough, 

1989) da amostra menos diferenciada dentre os granitos que compõem o plúton e do líquido calculado 

estão compreendidos neste intervalo. Na configuração atual, o plúton Serra da Macambira é intrusivo 

(portanto, alóctone) em rochas gnáissicas (ortognaisses do Complexo Caicó) e metassupracrustais 
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(micaxistos e paragnaisses do Grupo Seridó) em fácies anfibolito superior. Deste modo, o resultado 

teórico de 20-35% de fusão de crosta tonalítica em fácies granulito hidratado é coerente com o 

contexto geológico do plúton em tela.  

Tabela 5 – Composições químicas em elementos traço utilizadas e obtidas com a modelagem da fusão 
de ortognaisse do Complexo Caicó para gerar o magma progenitor do plúton estudado. F = Fusão 
parcial, Kd = Coeficiente de partição, Pl = plagioclásio, K-f= feldspato alcalino, Qz = quartzo, Mt = 
magnetita, Ep = epidoto, Opx = ortopiroxênio, Ap = apatita, Zi = zircão e Ilm = ilmenita. Kds 
compilados de http://earthref.org/GERM/, acessado em 25/04/2011. 
 

(∑r2= 0,27) Resíduo (F=27,5%) e Kd para modelagem de elementos traços 

 

C0 
Souza 
et al 

(2007) 

CL 
D06A 

CL’ 
F=27,5

% 

Pl 
55,62% 

Kf 
8,0% 

Qz 
24,15%

Mt 
4,28% 

Ep 
1,04% 

Opx 
5,93%

Ap 
0,28% 

Zi 
0,01% 

Ilm 
0,7% 

Ba 
(ppm) 985 984 776 1 1 --- 0,1 --- --- --- --- --- 

Rb 70 232,1 232,1 0,016 0,11 --- 0,043 --- --- --- --- --- 

Sr 520 211,1 210,9 1,55 3,87 --- 0,077 --- --- 2,4 --- 1,07 

Y 19 55,3 55,4 0,05 0,067 --- 0,12 --- --- --- 71,4 0,2 

Sc 9 6,0 6,7 0,01 0,059 --- 12,4 --- --- --- 60,3 18,5 

Zr 182 417,8 402,1 0,2 0,01 --- 0,24 --- --- 0,906 --- 0,49 

Nb 9 52 24,4 0,04 0,01 --- --- --- --- --- --- 6,58 

Hf 4,5 10,6 9,0 0,028 0,0052 --- 0,24 --- --- 0,7 958 0,65 

La 41,12 119,3 119,7 0,07 0,08 --- 0,07 --- --- 0,38 1,14 0,098 

Nd 29,13 88,6 84,8 0,0078 0,009 --- 0,15 --- --- 14,0 0,26 0,0075 

Sm 4,9 13,85 13,83 0,06 0,014 --- 0,08 --- --- 5,5 0,87 0,684 

Eu 1,27 1,84 1,78 0,36 1,13 --- 0,07 --- --- 2,94 0,18 0,4 

Yb 1,6 5,61 4,62 0,01 0,002 --- 0,05 --- --- 9,4 128 0,075 

Lu 0,3 0,85 0,85 0,06 0,003 --- 0,1 --- --- 1,5 72,0 0,74 

 

 

Figura 13 – Modelagem geoquímica dos ETR para 25% e 30% de fusão parcial, mostrando ainda a 
adequação do modelo para o líquido calculado com 27,5%% de fusão parcial e para a amostra menos 
evoluída dentre os granitos equigranulares. 
 
4. Discussão dos resultados  

Relações de contato entre as rochas que compõem o plúton Serra da Macambira indicam a 
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estratigrafia magmática iniciando com enclaves intermediários (quartzo monzonitos e biotita tonalitos) 

e biotita monzogranitos porfiríticos, seguindo-se biotita granitos equigranulares, e finalizando com 

diques graníticos e pegmatíticos. As características geoquímicas mostram que os granitos porfiríticos e 

equigranulares apresentam comportamentos similares, sendo interpretados como derivados de um 

mesmo magma progenitor. Por outro lado, os enclaves quartzo monzoníticos e os diques graníticos 

tardios apresentam feições distintas, o que permitiu sugerir a existência de três grupos de amostras. Os 

granitos porfiríticos mostram evidências de campo indicativas de mistura incompleta (mingling) entre 

um magma granítico e outro quartzo monzonítico potássico. De acordo com Didier et al. (1982) e 

Vernon (1984), a maioria dos enclaves máficos em rochas graníticas correspondem a pulsos de magma 

injetados e aprisionados no hospedeiro granítico.    

 Os diagramas do tipo Harker para elementos maiores permitem diferenciar os enclaves 

intermediários das rochas graníticas. Ambos apresentam correlação negativa de Al2O3, Fe2O3, MgO, 

CaO e TiO2 com relação a SiO2, atribuída ao fracionamento de plagioclásio, biotita, titanita e minerais 

opacos. A anomalia negativa de Eu nas rochas graníticas evidencia a importância do fracionamento de 

plagioclásio, necessário no cumulato calculado por modelagem geoquímica.  

A caracterização dos diques graníticos como um terceiro grupo fica evidente na análise do 

padrão de ETR. Enquanto os enclaves e granitos apresentam enriquecimento em ETRL e 

empobrecimento em ETRP, os diques graníticos apresentam um padrão sub-horizontal para ambos, 

com leve enriquecimento em ETRP. Porém, as duas amostras de diques graníticos analisadas mostram 

padrões diferentes entre si. A amostra D7C tem um padrão côncavo, com enriquecimento em ETR 

leves e pesados e uma anomalia de Eu positiva. O padrão dos ETR para a amostra D14 é similar 

aquele observado para granitos tipo A em contexto pós-colisional (Nardi, 1989; Dall’Agnol et al., 

2005), o que juntamente com as relações de campo e características petrográficas e texturais, permite 

interpretar que o magma progenitor destas rochas foi formado durante a distensão que ocorre após a 

colisão continental, com seu posicionamento em condições hipabissais. As diferenças entre as duas 

amostras de diques tardios é observada também nos aspectos petrográficos e texturais, a amostra D7C 

apresenta menor alteração dos cristais de feldspatos e não apresenta a textura granofírica observada na 

amostra D14. A orientação dos diques graníticos e pegmatíticos observada em campo é similar àquelas 
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dos pegmatitos descritos por Araújo et al. (2001) e Baumgartner et al. (2006). Segundo estes autores o 

magma progenitor dos pegmatitos ocupou o espaço aberto por estruturas NE-SW e E-W pré-existentes 

que foram reativadas sob regime extensional durante o estágio tardi- a pós-colisional. 

 Os quartzo monzonitos têm SiO2 variando entre 56,52 e 61,42%, são metaluminosos, mais 

ricos em CaO do que as rochas graníticas, provavelmente devido a presença de anfibólio cálcico e 

estão posicionados acima da linha que separa os campos alcalino e sub-alcalino no diagrama K2O vs 

SiO2 de Rickwood (1989). Já os granitos, que compõem a maior parte do plúton, têm SiO2 entre 68,41 

e 74,44%, com anomalia negativa de Eu e enriquecimento em ETR leves. Variam entre ligeiramente 

metaluminosos e ligeiramente peraluminosos, dependendo das proporções de minerais máficos ferro-

magnesianos, integrando, portanto, a série magmática cálcio-alcalina de alto-K. O padrão de ETR 

observado nos tipos equigranulares e porfiríticos é similar àqueles descritos na síntese apresentada em 

Dada (2008) para graníticos relacionados à orogênese Brasiliana/Pan-Africana no NW da África.  

O uso de diagramas discriminantes de ambientes tectônicos deve ser realizado com cuidado, 

considerando as características intrínsecas à porção da crosta onde o magma progenitor dos graníticos 

foi gerado. Na Faixa Seridó, o plutonismo neoproterozoico relacionado ao ciclo orogênico 

Brasiliano/Pan-Africano é classificado em sin-, tardi- ou pós-orogênico, com posicionamento 

geralmente relacionado a zonas de cisalhamento com raízes profundas (Jardim de Sá 1994). Estudos a 

cerca da gênese destes granitos podem fornecer informações sobre a composição dos níveis mais 

profundos da crosta, assim como a idade das rochas fontes, de onde os magmas progenitores foram 

derivados (Sial, 1986; Van Schmus et al., 2008). As amostras do plúton Serra da Macambira estão 

posicionadas em campos tardi- a pós-colisão continental nos diagramas de Pearce (1996) e de Harris et 

al. (1986). Ao confrontar estes dados com a literatura prévia da região e com as características 

petrográficas e texturais (ausência de minerais metamórficos, texturas ígneas preservadas e ausência 

de tramas tectônicas), é possível posicioná-lo em um ambiente tardi-colisional com relação à orogenia 

Brasiliana/Pan-Africana. Sendo assim, o plúton não está relacionado ao pico do magmatismo 

neoproterozoico na Faixa Seridó, por volta de 580-570 Ma (Trindade et al., 1999; Galindo et al., 2005; 

Medeiros et al., 2007) e sim ao grupo de granitos com idades variando entre 540 e 520 Ma (Medeiros 

et al., 2008; Baumgartner et al., 2006; Souza et al., 2010).  
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As características petrográficas, texturais e geoquímicas do plúton Serra da Macambira 

permitem afirmar que rochas mantélicas e crustais sedimentares ou metassedimentares não constituem 

a fonte do seu magma progenitor, deixando, consequentemente a possibilidade de fonte crustal ígnea. 

Segundo Ferreira et al. (2004), as idades TDM para granitos tardi- a pós-colisionais na Zona 

Transversal da Província Borborema variam entre 2,5 e 1,5 Ga, com razões isotópicas de Sr e Nd 

compatíveis com magmas formados por refusão de crosta continental inferior paleoproterozoica. Dada 

(2008) afirma que a migmatização do embasamento está relacionada à geração de granitos durante a 

orogênese Brasiliana/Pan-Africana no escudo Nigéria-Borborema, com predominância de fontes 

juvenis. No caso da Faixa Seridó, a unidade litológica que atenderia a estas condições seria o 

Complexo Caicó.  

A modelagem do comportamento de elementos maiores e em traço mostrou que o magma 

progenitor das rochas graníticas equigranulares a porfiríticas, que compõem o plúton Serra da 

Macambira, pode ter sido formado a partir da fusão parcial de ortognaisses tonalíticos do Complexo 

Caicó (2,25-2,15 Ga; Souza et al., 2007), em nível crustal profundo. Isto teria gerado um líquido com 

composição similar àquela da amostra menos diferenciada dentre os granitos, deixando um resíduo 

granulítico hidratado, composto por K-feldpato, plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio, epídoto, 

magnetita, ilmenita, apatita e zircão. A fusão por desidratação (dehydration melting) de fases máficas 

(biotita, anfibólio) de rochas tonalíticas é importante para a formação de líquidos graníticos, deixando 

um resíduo granulítico (Wyllie, 1977; Douce & Beard, 1995; Singh & Johannes, 1996; e referências 

por eles citados). A formação de biotita e hornblenda nos estágios iniciais de cristalização do magma 

progenitor do plúton Serra da Macambira, constatada em seções delgadas, confirmam que este líquido 

era subsaturado em água. Douce & Beard (1995) e Singh & Johannes (1996) realizaram experimentos 

de fusão de rochas tonalíticas (biotita+plagioclásio+quartzo) e obtiveram sob condições de 2 a 5 kbar e 

850-900°C resíduos de composição similar (ortopiroxênio + plagioclásio + quartzo + líquido) aos 

obtidos na presente modelagem. A cristalização fracionada foi o processo de diferenciação magmática 

predominante, sem contribuição relevante da assimilação de fragmentos da encaixante. A modelagem 

mostrou que com 22% de cristalização fracionada seria formado um cumulato composto por 

plagioclásio, K-feldspato, biotita, hornblenda, titanita, apatita, magnetita, zircão e alanita.  
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Um tema ainda aberto a interpretações se refere à produção de perturbações termais 

suficientes para gerar o magmatismo em tela (ver p. ex. Hollanda et al., 2003), bem como de outros 

corpos correlatos na Faixa Seridó (Fig. 1) e na Província Borborema. Neste sentido, Brown (1994) 

discute como fontes térmicas o calor radiogênico em crosta espessada, intra- e underplating de 

magmas derivados do manto, anomalias do próprio manto ou a combinação destes processos. Todavia, 

o mecanismo que talvez mais se aplique ao caso em foco seria a fusão por descompressão que se segue 

ao soerguimento de cadeias orogenéticas, ou seja, em episódios de colapso gravitacional do orógeno 

(Brown, 1994). A presença ocasional de enclaves intermediários a máficos poderia indicar seja o 

soerguimento astenosférico, e consequente fusão por descompressão adiabática do manto, seja o 

realocamento de bolsões máficos aprisionados em profundidade durante estágios prévios na evolução 

da cadeia Brasiliana / Pan-Africana.  

 

5. Conclusões 

O Plúton Serra da Macambira é composto principalmente por sienogranitos e monzogranitos 

equigranulares, com ocorrências localizadas de monzogranito porfirítico, enclaves intermediários 

métricos de quartzo monzonitos e centimétricos de biotita tonalitos, além de diques graníticos e 

pegmatíticos tardios. A análise dos dados geoquímicos sugere as seguintes conclusões sobre o plúton 

Serra da Macambira:  

- é possível individualizar três grupos de amostras, os enclaves intermediários, os granitos porfiríticos 

e equigranulares, e os diques graníticos tardios. Cada grupo estaria associado a um pulso magmático 

diferente, sendo que há uma coexistência, observada em campo, entre um magma quartzo monzonítico 

e outro granítico; 

- apesar de evidências de campo de que a cristalização do granito equigranular foi ligeiramente 

posterior a do granito porfirítico, os dados geoquímicos mostram que ambos são derivados de um 

mesmo magma progenitor, variando de ligeiramente metaluminoso a peraluminoso, seguindo uma 

tendência evolutiva relacionada à série magmática cálcio-alcalina de alto potássio;  

- com base em cálculos petrogenéticos e comparação com dados de experimentos de fusão disponíveis 

na literatura, é possível afirmar que a fusão parcial de rochas crustais ígneas (ortognaisses 
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paleoproterozoicos) gerou um líquido hidratado, o qual evoluiu principalmente por mecanismos de 

cristalização fracionada, com fracionamento de plagioclásio, biotita, K-feldspato, magnetita, anfibólio, 

titanita, apatita, zircão e alanita; 

- a ausência de tramas tectônicas e minerais metamórficos, o comportamento geoquímico dos granitos 

em diagramas discriminantes de ambientes tectônicos e as correlações com a literatura prévia 

permitem posicionar o plúton Serra da Macambira em contexto tardi-colisional (540-520 Ma), com 

relação a orogênese Brasiliana/Pan-Africana, tendo características geoquímicas e petrográficas 

correlacionáveis à Suíte Cálcio-alcalina de Alto-K Equigranular ou Suíte Intrusiva Dona Inês; 

- o plúton Serra da Macambira é um exemplo do importante plutonismo neoproterozoico relacionado a 

orogênese Brasiliana/Pan-Africana na Província Borborema, evidenciando a geração de magmas 

ácidos a partir de retrabalhamento da crosta paleoproterozoica nos estágios finais da colisão 

continental.  
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Apêndice 1 – Composição química para quartzo monzonito, granito porfirítico e diques graníticos. 
 

 Quartzo monzonito Monzogranito 
porfirítico

Diques 
graníticos 

D19B D21 D22 D5C D3 D31 D7C D14 
SiO2 (% peso) 56,62 57,5 61,42 71,1 71,12 71,71 74,2 76,3 

TiO2 1,61 1,51 1,12 0,41 0,45 0,38 0,03 0,02 
Al2O3 15,99 15,83 15,33 13,97 13,72 14,20 13,26 13,1 
Fe2O3 7,92 7,50 5,82 2,51 2,95 2,07 0,48 0,57 
MgO 2,63 2,44 1,73 0,47 0,64 0,59 0,01 0,03 
MnO 0,11 0,10 0,09 0,04 0,06 0,02 0,01 0,01 
CaO 4,16 3,91 3,12 1,41 1,53 1,76 0,75 0,78 
Na2O 3,89 3,93 3,83 3,23 2,99 3,37 3,43 3,64 
K2O 4,99 4,86 5,25 5,71 5,49 4,95 5,39 4,84 
P2O5 0,9 0,84 0,65 0,13 0,15 0,14 0,05 0,01 
PF 0,6 1,00 1,10 0,70 0,60 0,50 2,20 0,50 

Total 99,42 99,42 99,46 99,68 99,7 99,69 99,8 99,8 
Ba (ppm) 2381 2197 2273 840 791 776 151 28 

Hf 6,1 7,6 8,20 9,50 8,40 8,8 9,30 8,1 
Nb 41,4 41,3 40,40 42,2 43,2 43,9 17,20 99,8 
Rb 236,4 169,3 168,3 227,3 229,5 92,7 284,2 340 
Sc 9,0 9,0 7,0 5,0 5,0 3,0 1,0 1,0 
Sr 1072 1027 1043 204,3 189 251,1 67,0 16,4 
Ta 2,8 3,10 2,90 4,4 4,70 4,0 1,70 13,1 
Th 12,4 13,8 19,40 34,5 37,8 39,2 17,2 30,0 
U 5,7 6,10 6,50 15,1 8,10 6,40 21,4 36,5 
Y 32,9 31,7 33,90 44,9 65,4 31,5 19,4 45,3 
Zr 243,1 292,4 316,0 320,7 292,1 307,8 123,3 107 

Na2O+K2O 8,88 8,79 9,08 8,94 8,48 8,32 8,82 8,48 
Na2O/K2O 0,78 0,81 0,73 0,57 0,54 0,68 0,64 0,75 

Rb/Sr 0,22 0,16 0,16 1,11 1,21 0,37 4,24 20,7 
A/CNK 0,83 0,84 0,87 0,99 1,01 1,01 1,03 1,04 
A/NK 1,35 1,35 1,28 1,22 1,26 1,30 1,16 1,17 

Coríndon --- --- --- 0,14 0,36 0,35 0,52 0,49 
Mg# 39,74 39,25 37,12 27,10 30,11 36,14 3,97 9,46 

La (ppm) 70,4 52,2 90,4 108,9 139 111,3 7,4 5,2 
Ce 158,6 128,2 195,8 214,4 235 221,1 13,6 12,4 
Pr 18,3 16,13 21,5 22,11 29 21,33 1,35 1,35 
Nd 71,5 63,2 78,9 73,5 102 69,7 4,8 5,9 
Sm 11,19 10,53 11,87 11,44 16,3 10,19 1,11 2,85 
Eu 2,81 2,55 2,54 1,49 2,02 1,44 0,45 0,14 
Gd 8,78 8,19 8,82 8,8 12,9 7,02 1,31 4,27 
Tb 1,24 1,19 1,26 1,39 2,08 1,07 0,28 1,06 
Dy 6,02 6,16 6,4 7,57 11,2 5,63 2,11 7,02 
Ho 1,09 1,1 1,2 1,51 2,21 1,04 0,51 1,63 
Er 3,0 2,96 3,27 4,8 6,32 3,05 2,05 5,44 
Tm 0,45 0,43 0,5 0,7 0,92 0,47 0,4 0,95 
Yb 2,89 2,91 3,28 4,42 6,01 3,24 3,21 7,19 
Lu 0,43 0,42 0,46 0,66 0,84 0,51 0,63 1,13 

ΣETR 356,7 296,2 426,2 461,7 566 457,1 39,21 56,53 
(La/Yb)N 17,47 12,87 19,77 17,67 16,6 24,64 1,65 0,52 
(La/Sm)N 4,06 3,2 4,92 6,15 5,53 7,05 4,3 1,18 
(Gd/Yb)N 2,51 2,33 2,22 1,65 1,77 1,79 0,34 0,49 
Eu/Eu* 0,84 0,81 0,73 0,44 0,41 0,49 1,14 0,12 
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Apêndice 2 – Composição química em elementos maiores e traços para granitos equigranulares. 
 

 D06A D02A D04A D13 D09A D32 D01 D19A D46 D18 
SiO2 (% peso) 68,4 68,7 70,9 71,3 71,6 71,7 71,8 72,3 72,4 72,9 

TiO2 0,58 0,55 0,35 0,31 0,38 0,30 0,33 0,33 0,28 0,27 
Al2O3 14,3 15,2 14,5 14,3 13,8 13,9 14,1 13,8 13,6 13,4 
Fe2O3 3,96 2,70 2,40 2,19 2,64 2,23 2,12 2,23 1,98 1,96 
MgO 0,72 0,53 0,45 0,46 0,45 0,42 0,43 0,40 0,38 0,29 
MnO 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05 0,03 0,06 0,04 
CaO 1,65 1,71 1,47 1,41 1,29 1,10 1,28 1,52 1,12 1,11 
Na2O 3,27 4,22 3,43 3,17 3,35 2,87 3,35 3,90 3,16 3,13 
K2O 5,82 5,07 5,62 5,86 5,39 6,06 5,59 4,60 5,53 5,67 
P2O5 0,21 0,15 0,11 0,10 0,11 0,14 0,11 0,10 0,09 0,10 
PF 0,70 0,80 0,50 0,70 0,70 0,90 0,60 0,50 1,10 0,90 

Total 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8 99,7 99,7 99,8 
Ba (ppm) 984 557 738 722 551 846 580 1123 629 572 

Hf 10,6 7,30 9,00 7,40 8,50 7,20 6,90 8,9 7,20 5,80 
Nb 52,0 75,7 30,1 30,8 54,4 31,0 44,3 45,2 41,6 42,0 
Rb 232 325 216 229 274 256 276 84,6 316 273 
Sc 6,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 
Sr 211 155 191 182 142 192 152 547 140 137 
Ta 4,90 7,30 2,70 3,00 7,20 3,20 4,50 6,0 3,90 7,0 
Th 29,8 40,8 28,1 51,5 46,4 47,4 45,0 52,7 53,3 42,7 
U 7,40 9,00 5,20 9,70 12,8 7,00 18,1 15,0 14,7 12,5 
Y 55,3 82,1 29,0 39,4 55,9 35,3 45,5 45,1 137 48,0 
Zr 418 250 301 255 262 272 228 280 260 206 

Na2O+K2O 9,09 9,29 9,05 9,03 8,74 8,93 8,94 8,5 8,69 8,80 
Na2O/K2O 0,56 0,83 0,61 0,54 0,62 0,47 0,60 0,85 0,57 0,55 

Rb/Sr 1,10 2,10 1,13 1,26 1,93 1,33 1,81 0,15 2,25 1,99 
A/CNK 0,97 0,83 0,84 0,87 0,98 1,05 1,01 0,97 1,03 1,01 
A/NK 1,22 1,35 1,35 1,28 1,23 1,23 1,23 1,21 1,22 1,19 

Coríndon 0,02 0,04 0,27 0,31 0,28 0,9 0,41 --- 0,55 0,32 
Mg# 26,5 28,0 27,1 29,4 25,3 27,2 28,7 26,3 27,59 22,7 

La (ppm) 119 152 87,1 121 96,1 89,0 82,5 90,9 137 65 
Ce 248 300 176 238 197 182 163 187 182 143 
Pr 25,5 31,7 17,4 24,3 20,1 18,8 17,2 18,9 30,5 14,5 
Nd 88,6 108 57,1 81,4 69,4 60,9 58,4 63,3 108 50,4 
Sm 13,8 17,8 8,58 11,7 11,8 9,59 9,87 9,53 19,6 8,89 
Eu 1,84 1,88 1,21 1,45 1,31 1,25 1,21 1,34 2,68 1,04 
Gd 10,7 14,6 6,11 8,67 9,25 7,03 8,23 7,49 21,3 7,84 
Tb 1,75 2,44 0,97 1,31 1,61 1,12 1,34 1,26 3,50 1,34 
Dy 9,28 13,3 5,09 6,83 9,44 5,94 7,24 6,94 20,1 7,21 
Ho 1,82 2,69 0,98 1,3 1,83 1,18 1,48 1,47 4,27 1,5 
Er 5,70 7,98 3,04 3,69 5,85 3,41 4,19 4,45 12,0 4,64 
Tm 0,87 1,22 0,45 0,55 0,91 0,52 0,67 0,74 1,70 0,75 
Yb 5,61 7,74 2,97 3,57 5,82 3,44 4,45 5,2 10,37 5,13 
Lu 0,85 1,13 0,45 0,5 0,88 0,50 0,72 0,76 1,60 0,75 

ΣETR 534 662 367 505 431 385 361 399 554 312 
(La/Yb)N 15,2 14,1 21,0 24,4 11,84 18,6 13,3 12,5 9,45 9,09 
(La/Sm)N 5,56 5,49 6,55 6,66 5,27 5,99 5,4 6,16 4,50 4,72 
(Gd/Yb)N 1,58 1,56 1,7 2,01 1,31 1,69 1,53 1,19 1,70 1,26 
Eu/Eu* 0,45 0,35 0,49 0,42 0,37 0,44 0,4 0,47 0,40 0,37 
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Apêndice 3 – Composição química em elementos maiores e traços para granitos equigranulares 
(continuação). 

 
 D02B D40 D47 D29 D08A D12  D07A 

SiO2 (% peso) 73,1 73,2 73,6 73,7 74,1 74,3 74,4 
TiO2 0,33 0,32 0,14 0,17 0,19 0,11 0,17 
Al2O3 13,4 13,3 13,9 13,6 13,2 13,5 13,2 
Fe2O3 2,04 2,17 1,31 1,38 1,51 1,16 1,43 
MgO 0,30 0,39 0,21 0,25 0,25 0,18 0,21 
MnO 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 
CaO 0,84 1,17 0,97 1,08 1,13 0,87 0,97 
Na2O 3,16 3,35 3,64 3,44 3,29 3,15 3,34 
K2O 5,56 5,04 5,29 5,21 5,20 5,75 5,20 
P2O5 0,18 0,09 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 
PF 0,80 0,70 0,60 0,50 0,80 0,70 0,70 

Total 99,8 99,8 99,8 99,4 99,8 99,8 99,7 
Ba (ppm) 552 499 288 2157 387 251 375 

Hf 7,70 6,80 4,70 8,30 6,00 4,50 5,00 
Nb 49,9 45,6 32,0 38,7 32,8 15,7 33,8 
Rb 291 297 348 160 307 222 311 
Sc 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,0 
Sr 115 123 82,0 996 109 78,3 88,9 
Ta 5,30 5,20 4,60 2,70 4,50 1,20 4,0 
Th 27,9 65,3 49,6 18,8 58,3 43,3 52,0 
U 8,00 11,0 21,9 6,40 28,0 62,1 14,4 
Y 35,2 43,5 31,4 34,0 34,7 12,6 35,5 
Zr 257 211 121 304 179 110 161 

Na2O+K2O 8,72 8,39 8,93 8,65 8,49 8,90 8,54 
Na2O/K2O 0,57 0,66 0,69 0,66 0,63 0,55 0,64 

Rb/Sr 2,52 2,42 4,25 0,16 2,82 2,84 3,50 
A/CNK 1,01 1,00 1,01 1,05 1,01 1,04 1,03 
A/NK 1,23 1,21 1,22 1,20 1,19 1,19 1,19 

Coríndon 1,05 0,40 0,50 0,24 0,15 0,61 0,43 
Mg# 22,6 26,3 24,1 26,4 24,7 23,5 22,6 

La (ppm) 50,5 86,1 39,9 86,3 63,9 37,3 62,6 
Ce 120 167 87,3 190 132 72,6 122 
Pr 11,6 17,6 8,30 20,6 13,2 8,14 12,9 
Nd 38 61,5 27,5 75,5 43,4 28,4 43,5 
Sm 6,82 9,79 4,80 11,4 7,60 4,50 7,32 
Eu 0,94 1,06 0,57 2,37 0,80 0,65 0,73 
Gd 5,76 7,76 3,83 8,53 5,75 3,04 5,89 
Tb 1,01 1,29 0,72 1,22 0,97 0,42 0,97 
Dy 5,78 7,24 3,89 6,26 5,35 2,08 5,12 
Ho 1,16 1,45 0,84 1,12 1,03 0,39 1,02 
Er 3,66 4,37 2,7 3,34 3,28 1,16 3,31 
Tm 0,6 0,7 0,39 0,49 0,53 0,19 0,5 
Yb 4,09 4,81 2,55 3,08 3,71 1,4 3,18 
Lu 0,63 0,73 0,39 0,46 0,57 0,23 0,5 

ΣETR 251 372 184 411 282 160 269 
(La/Yb)N 8,86 12,8 11,2 20,1 12,3 19,1 14,1 
(La/Sm)N 4,78 5,68 5,37 4,87 5,43 5,35 5,52 
(Gd/Yb)N 1,17 1,33 1,24 2,29 1,28 1,8 1,53 
Eu/Eu* 0,45 0,36 0,39 0,7 0,36 0,51 0,33 
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Apêndice 4 - Composição modal dos quartzo monzonitos, granitos porfiríticos e diques graníticos 
analisados. 

 
 Quartzo Monzonito Monzogranito porfirítico Diques graníticos 

Minerais D-19B D-21 D-22 D-03 D-05C D-31B D-14B D-7C 
Quartzo 5,0 4,0 5,3 29,2 22,5 21,4 34,2 25,0 

Microclina 33,6 38,7 34,0 28,8 35,7 34,4 43,8 53,5 
Plagioclásio 24,0 28,8 19,0 21,5 32,5 27,4 20,5 20,0 

Biotita 20 15,0 24,5 15,1 4,4 13,0 Traço Traço 
Hornblenda 13,3 10,5 12,2 --- --- --- --- --- 

Titanita 3,7 2,9 4,5 2,0 2,2 2,0 --- --- 
Zircão Traço Traço Traço 0,2 0,2 0,1 Traço Traço 
Apatita 0,3 0,1 0,3 Traço Traço Traço Traço Traço 
Alanita --- --- --- 0,1 0,1 0,3 --- --- 
Opacos 0,1 Traço 0,2 1 0,7 0,1 Traço 1,0 
Clorita --- --- --- 1,7 1,3 1,3 --- --- 

Mica branca --- --- --- 0,4 0,4 Traço 1,5 0,5 
Epidoto --- --- --- --- --- --- --- --- 

Carbonato --- --- --- --- --- --- --- --- 
Q 8,0 5,6 9,1 36,7 24,8 25,7 35,0 25,4 
A 53,7 54,1 58,3 36,2 39,4 41,3 44,1 54,3 
P 38,3 40,3 32,6 27,0 35,8 32,9 20,9 20,3 

∑Máficos 37,4 28,5 41,7 20,5 9,3 16,8 1,5 1,5 
A+P 57,6 67,5 53,0 50,3 68,2 61,8 64,0 73,5 

 
Apêndice 5 - Composição modal dos granitos equigranulares analisados. 

 
Minerais D-6B D-2A D-4B D-13 D-09B D-32 D-1 D19A D-46 
Quartzo 18,8 22,7 31,1 24,6 28,7 30,2 36,9 17 20,6 

Microclina 32,2 44,1 41,9 47,3 35,2 35 34,1 49,2 37,8 
Plagioclásio 26,8 17,1 19,4 21,5 21,5 18,4 15,1 27 24,2 

Biotita 15 12,1 4,9 3,9 9,1 12,4 12,2 1,5 10,5 
Hornblenda 1 --- --- --- 0 Traço --- 0 0 

Titanita 1,5 2,1 0,6 0,7 1,7 0,1 0,1 1,6 3 
Zircão 0,2 Traço Traço Traço Traço Traço Traço 0,1 0,4 
Apatita Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço 
Alanita 0,5 0,6 0,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 
Opacos 1,0 0,2 0,5 0,6 0,1 1,5 0,7 1 1,0 
Clorita 3,0 1,0 1,4 0,5 2,3 2,0 0,6 2 2,0 

Mica branca 0,05 0,1 0,1 0,3 1,0 Traço 0,1 0,1 0,1 
Carbonato 0 --- --- --- 0 0 --- Traço 0 

Q 24,2 27,1 33,7 26,3 33,6 36,1 30,5 18,2 24,9 
A 41,4 52,5 45,4 50,6 41,2 41,9 51,6 52,8 45,8 
P 34,4 20,4 21 23 25,2 22 17,9 29 29,3 

∑Máficos 24,5 16 7,64 6,6 14,6 16,4 13,9 6,8 17,4 
A+P 59,0 61,2 61,3 68,8 56,7 53,4 49,2 76,2 62 
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Apêndice 6 - Composição modal dos granitos equigranulares analisados (conclusão). 
 

Minerais D18 D2B D40 D47 D29 D8A D12 D7A 
Quartzo 29,6 33,2 25,4 18,8 22 30,3 37,2 24,3 

Microclina 35,5 33,7 44 41,6 42 37,1 38,4 45,2 
Plagioclásio 24,5 24,2 17,8 27 27,5 26,8 18,4 22,1 

Biotita 8 7,8 10,4 11 7,5 3,2 1,2 7,3 
Hornblenda 0 --- 0 Traço 0 0 --- --- 

Titanita 0,01 0,1 0,5 0,5 0 0 --- --- 
Zircão Traço Traço Traço 0 Traço Traço Traço Traço 
Apatita Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço Traço 
Alanita Traço 0,1 0,4 0,2 0 Traço Traço Traço 
Opacos 1,0 0,1 0,5 0,3 Traço 0,2 Traço 0,4 
Clorita 1,0 0,5 1 0,5 1,0 1,7 3,2 0,6 

Mica branca 0,4 0,3 Traço 0,1 Traço 0,7 1,6 0,1 
Carbonato 0 --- --- 0 0 0 --- --- 

Q 33 36,4 29,1 21,5 24,0 32,2 39,6 26,5 
A 39,6 37 50,5 47,6 45,9 39,4 40,9 49,3 
P 27,3 26,6 20,4 30,9 30,1 28,5 19,6 24,1 

∑Máficos 10,4 8,9 12,8 12,6 8,5 5,8 6 8,4 
A+P 60 57,9 61,8 68,6 69,5 63,9 56,8 67,3 
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Capítulo 6 – Considerações Finais 
 

 
O plutonismo neoproterozoico relacionado ao ciclo orogênico Brasiliano/Pan-Africano 

contribuiu de maneira significativa para a configuração geodinâmica da Província Borborema, no NE 

do Brasil e NW da África. Na Faixa Seridó (porção setentrional da Província Borborema), estes 

plútons são classificados em cinco suítes intrusivas em função do seu posicionamento com relação à 

orogênese Brasiliana/Pan-Africana, suas características petrográficas e geoquímicas (Angelim et al. 

2006, Nascimento et al. 2008). As suítes sin- a tardi-orogênicas são: shoshonítica ou São João do 

Sabugi, cálcio-alcalina de alto-K porfirítica ou Itaporanga, cálcio-alcalina de alto-K equigranular ou 

Dona Inês, e alcalina ou Catingueira. Ocorre ainda uma suíte pós-orogênica denominada alcalina 

charnoquítica ou Umarizal.  

O plúton alvo deste estudo é creditado em mapas prévios como parte integrante da suíte Dona 

Inês. Porém, a diversidade dos plútons considerados como tipo Dona Inês justifica a necessidade de 

uma caracterização petrográfica, textural e geoquímica, buscando melhor compreender o magmatismo 

neoproterozoico na Faixa Seridó.  

O plúton Serra da Macambira está situado na porção central do Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo intrusivo em rochas gnáissicas paleoproterozoicas do Complexo Caicó e 

metassupracrustais neoproterozoicas do Grupo Seridó. Sobre o plúton e seu embasamento, estão 

depositados arenitos da Formação Serra do Martins. Plugs basálticos relacionados ao magmatismo 

cenozoico intrudem o embasamento na borda SE do plúton e granito porfirítico na borda SW.  

Diversos produtos de sensoriamento remoto, com diferentes resoluções espaciais, foram 

utilizados com o objetivo de atualizar a cartografia da área e identificar limites de unidades litológicas. 

Porém, não foi possível distinguir variações faciológicas no interior do plúton, devido a sua 

homogeneidade composicional que se reflete em ausência de contrastes nas respostas espectrais. 

Relações de contato entre as rochas que compõem o plúton Serra da Macambira indicam a 

litoestratigrafia magmática, iniciando com enclaves intermediários (quartzo monzonitos e biotita 

tonalitos), seguindo-se biotita monzogranitos porfiríticos, biotita granitos equigranulares, finalizando 

com diques graníticos e pegmatíticos. O tipo litológico predominante é o granito equigranular médio a 

grosso, não sendo possível observar uma zonação no plúton. As porcentagens modais mostram que os 

granitos variam de hololeucocráticos a leucocráticos, enquanto os enclaves intermediários são 

leucocráticos a mesocráticos, em concordância com os teores de SiO2 observados nos dados 

geoquímicos. A geoquímica de elementos maiores, traços e terras raras, juntamente com relações de 

campo e aspectos petrográficos e texturais mostram que as rochas presentes no plúton são derivadas de 

pelo menos três diferentes magmas, sendo distribuídas em três grupos: enclaves intermediários quartzo 

monzoníticos; granitos equigranulares e porfiríticos; e diques graníticos. 

Ao comparar os tipos de enclaves intermediários, observa-se que os quartzo monzonitos são 

empobrecidos em quartzo e enriquecidos em K-feldspato, enquanto que os biotita tonalitos apresentam 
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comportamento oposto. A ocorrência dos quartzo monzonitos é restrita a borda sul do plúton, 

enquanto que os biotita tonalitos centimétricos ocorrem em todo o plúton em granitos equigranulares e 

porfiríticos. Ambos têm biotita como máfico principal, porém apenas os quartzo monzoníticos 

apresentam hornblenda. A textura dos enclaves varia de equigranular fina a média ou, no caso de 

alguns quartzo monzonitos, ligeiramente porfirítica. Os quartzo monzonitos têm SiO2 variando entre 

56,52 e 61,42%, são metaluminosos, mais ricos em CaO do que as rochas graníticas, o que se reflete 

na presença de anfibólio cálcico, e estão posicionados na porção menos evoluída do trend monzonítico 

em diagrama discriminante de séries magmáticas. 

Os granitos porfiríticos mostram evidências de coexistência entre um magma granítico e outro 

quartzo monzonítico potássico. Possivelmente, este último foi injetado e aprisionado no magma 

granítico, já em estágio de cristalização, com influência de uma zona de cisalhamento que teria 

canalizado magmas gerados em maiores profundidades para a câmara magmática onde o magma 

granítico estava alojado. A presença de mosaicos poligonais de microclina em granitos porfiríticos 

desta porção do plúton indica cinemática dextrógira e recristalização em alta temperatura no estágio 

subsolidus.  

Os granitos porfiríticos e equigranulares têm a biotita como mineral máfico principal, sendo a 

hornblenda de ocorrência bastante restrita. Relações de campo mostram que os tipos porfiríticos e 

quartzo-monzoníticos são precoces com relação aos equigranulares. Os padrões de distribuição de 

Elementos Terras Raras (ETR) mostram enriquecimento em ETR leves e anomalia negativa de Eu, 

sendo similar àqueles descritos na literatura para granitoides relacionados à orogênese Brasiliana/Pan-

Africana. A anomalia negativa de Eu evidencia a importância do fracionamento de plagioclásio, 

corroborada por cálculos petrogenéticos. Estes granitos têm SiO2 entre 68,41 e 74,44%, variam entre 

ligeiramente metaluminosos a ligeiramente peraluminosos, dependendo das proporções de minerais 

ferro-magnesianos, e evoluíram seguindo a tendência cálcio-alcalina de alto K (monzonítica). 

Os diques graníticos e pegmatíticos são mais jovens que os demais tipos litológicos e 

apresentam padrão de ETR diferente dos demais granitos, sendo uma das duas amostras analisadas 

com leve enriquecimento em ETRP, formando um padrão sub-horizontal, similar àquele observado 

para granitos tipo-A formados em contexto pós-colisional (Nardi 1989, Dall’Agnol et al. 2005). Estas 

características aliadas a elementos petrográficos e texturais (a exemplo de textura granofírica) 

permitem interpretar que o magma progenitor destas rochas foi formado durante a distensão que 

ocorre logo após a colisão continental, com seu posicionamento em condições hipabissais. A 

orientação dos diques graníticos e pegmatíticos é similar àquela de pegmatitos descritos por Araújo et 

al. (2001) e Baumgartner et al. (2006). Segundo estes autores, o magma progenitor dos pegmatitos 

ocupou espaços abertos por reativação de estruturas NE-SW e E-W, sob regime distensional durante o 

estágio tardi- a pós-colisional. Baumgartner et al. (2006) obtiveram em pegmatitos não deformados 

idades U-Pb em minerais do grupo da columbita de 514,9 ± 1,1 Ma e 509,5 ± 2,9 Ma, e em granito 

grosso a eles associado, idades U-Pb em monazitas de 528,0 ± 12,0 Ma e 510,6 ± 0,4 Ma. Estas idades 

são cerca de 50 Ma mais jovens do que os granitoides volumetricamente dominantes da região e 
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correlatos geologicamente ao corpo Serra da Macambira, representando o final do magmatismo 

relacionado ao Ciclo Brasiliano na Faixa Seridó (Baumgartner et al. 2006).  

A petrologia do plúton Serra da Macambira indica que o seu magma progenitor é produto da 

fusão de uma fonte crustal ígnea. Segundo Ferreira et al. (2004), alguns granitos tardi- a pós-

colisionais na Zona Transversal da Província Borborema têm idades TDM entre 2,5 e 1,5 Ga e razões 

isotópicas de Sr e Nd compatíveis com magmas formados por fusão da crosta continental inferior 

paleoproterozoica.  Na Faixa Seridó, esta fonte crustal poderia ser representada pelas rochas do 

Complexo Caicó. A modelagem do comportamento de elementos maiores e em traço mostrou que o 

magma progenitor das rochas graníticas equigranulares a porfiríticas do plúton Serra da Macambira 

teria se formado a partir da fusão parcial (27,5%) de ortognaisses tonalíticos do Complexo Caicó 

(2,25-2,15 Ga; Souza et al. 2007), em nível crustal profundo. Este processo teria gerado um líquido de 

composição similar àquela da amostra menos diferenciada dentre os granitos, deixando um resíduo 

granulítico, composto por K-feldspato, plagioclásio (An40-50), quartzo, ortopiroxênio (enstatita – 

ferrossilita), epídoto, magnetita, ilmenita, apatita e zircão. Singh & Johannes (1996) ao realizar 

experimentos de fusão de rochas tonalíticas similares aos ortognaisses do Complexo Caicó obtiveram, 

para condições de 2-5 kbar e 850-900°C, resíduos de composição similar (ortopiroxênio + plagioclásio 

+ quartzo) ao que foi obtido na presente modelagem geoquímica. Segundo Douce & Beard (1995), 

fusões em pressões típicas da crosta continental inferior (P<10 kbar) deixam resíduo granulítico. 

Sendo assim, a modelagem está em acordo com o que é considerado na literatura prévia. 

O principal processo de diferenciação envolvido na evolução do magma foi a cristalização 

fracionada, como mostram a zonação composicional de cristais de plagioclásio e análises 

petrogenéticas de elementos menores. Fases minerais hidratadas como hornblenda e biotita 

cristalizaram em estágios precoces de diferenciação, indicando que os magmas geradores eram 

subsaturados em água. A subsaturação em água é comum em magmas formados em profundidades 

intermediárias a altas, possivelmente devido à desidratação de biotita e anfibólio presentes em sua 

fonte (Wyllie 1977, Singh & Johannes 1996). Tais minerais hidratados são comuns nos ortognaisses 

do Complexo Caicó. A alta pressão parcial de água é corroborada pela textura pertítica, comum nos 

granitos estudados. Esta textura ocorre abaixo da curva de solvus no sistema binário ortoclásio – albita 

(Bowen & Tuttle 1950). A ocorrência de cristais precoces de titanita + magnetita + quartzo é 

indicativa de fO2 moderada, corroborada pela presença de bordas de epídoto em alanita. 

A ausência de tramas tectônicas, com exceção da recristalização no estado sólido em zonas de 

cisalhamento nas bordas do plúton, a linhagem de diferenciação monzonítica (cálcio-alcalina de alto-

K), com associação de rochas máficas a intermediárias (os enclaves) e ácidas, são coerentes com suítes 

magmáticas pós-colisionais a pós-orogênicas. Porém, tais características também são observadas em 

plútons considerados como sin-colisionais na Província Borborema. Os diagramas discriminantes de 

ambientes tectônicos, juntamente com o contexto geológico regional e com as características 

petrográficas e texturais descritas permitem inferir a formação do plúton em um contexto tardi-

colisional com relação à orogênese Brasiliana/Pan-Africana. O pico de magmatismo deste ciclo 
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orogênico na Faixa Seridó ocorreu entre 580-575 Ma (Trindade et al. 1999, Galindo et al. 2005, Souza 

et al. 2006, Medeiros et al. 2007), correspondendo aos plútons porfiríticos da suíte Itaporanga. Porém, 

idades U-Pb mais jovens, de 540-520 Ma (Medeiros et al. 2008; Baumgartner et al. 2006; Beurlen et 

al. 2007; Souza et al. 2010), são atribuídas aos plútons equigranulares, não deformados, 

correlacionáveis aos da suíte tardi-orogênica Dona Inês. O plúton Serra da Macambira está, então, 

relacionado a este último grupo de granitoides tardi-orogênicos, com idades variando entre 540 e 520 

Ma. 

A origem de perturbações termais com energia suficiente para gerar o magmatismo em tela, 

bem como de outros corpos correlatos na Faixa Seridó e na Província Borborema (Figura 2.3) é ainda 

um tema aberto a interpretações (ver p. ex. Hollanda et al. 2003). Brown (1994) discute como fontes 

térmicas o calor radiogênico em crosta espessada, intra- e underplating de magmas derivados do 

manto, anomalias do próprio manto ou a combinação destes fatores. Todavia, para o caso aqui 

estudado o mecanismo que mais se aplique seria a fusão por descompressão que se segue ao 

soerguimento de cadeias orogenéticas, ou seja, durante episódios de colapso gravitacional do orógeno 

(Brown 1994). A ocorrência ocasional de enclaves intermediários a máficos indicaria um 

soerguimento astenosférico, e consequente fusão por descompressão adiabática do manto, ou o 

realocamento de bolsões máficos aprisionados em profundidade durante estágios prévios na evolução 

da cadeia Brasiliana/Pan-Africana.  

Os processos petrogenéticos envolvidos na formação das rochas que compõem o plúton Serra 

da Macambira são ilustrados na Figura 6.1. O primeiro estágio consiste na fusão parcial (20-35%) da 

crosta continental de composição tonalítica a granodorítica, gerando um líquido ácido, o qual evoluiu 

por cerca de 22% de cristalização fracionada, com fracionamento de plagioclásio, biotita e hornblenda. 

A atuação de zonas de cisalhamento influenciou na coexistência entre o magma granítico já em 

cristalização e um quartzo monzonítico. A cristalização resultou em granitos equigranulares 

predominantes com menores ocorrências de granitos porfiríticos e enclaves intermediários. No plúton, 

ocorrem ainda xenólitos das encaixantes e diques graníticos e pegmatíticos tardios. 

Em resumo as principais conclusões obtidas neste trabalho são: 

- o Plúton Serra da Macambira é intrusivo em rochas gnássico-migmatíticas 

paleoproterozoicas (Complexo Caicó) e metassupracrustais neoproterozoicas (Grupo Seridó); 

- ele se compõe predominantemente de biotita sienogranitos e biotita monzogranitos, 

equigranulares, associados com enclaves de hornblenda biotita quartzo monzonito e biotita tonalito; 

ocorrem ainda diques graníticos e pegmatíticos tardios; os três grupos de amostras são derivados de 

diferentes magmas; 

- as estruturas observadas se restringem a tramas magmáticas (orientação de feldspatos, 

quartzo e biotita) no interior do plúton e a milonitos na borda sul, associados a zonas de cisalhamento 

transcorrente dextrógira de alta temperatura; 
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- a gênese do magma progenitor está relacionada à fusão parcial de ortognaisses tonalíticos 

paleoproterozoicos que resultou na formação de um líquido granítico hidratado, deixando um resíduo 

granulítico;  

- o magma ascendeu para porções superiores da crosta, onde sua diferenciação magmática foi 

regida por mecanismos de cristalização fracionada, com importante fracionamento de feldspatos, em 

diferentes momentos de cristalização, evidenciados por textura porfirítica de algumas rochas e pela 

presença de texturas mirmequítica e pertítica; 

- as características petrográficas, texturais e geoquímicas permitem incluir o plúton entre os 

tipos da suíte intrusiva Dona Inês de Angelim et al. (2006) ou Cálcio-alcalina de Alto Potássio 

Equigranular de Nascimento et al. (2008). 

 
Figura 6.1 – Diagrama esquemático ilustrando os processos petrogenéticos que resultaram na 
formação das rochas que compõem o plúton Serra da Macambira. Pl = plagioclásio, Bt = biotita, Kf = 
K-feldspato, Mgn = magnetita, Ap = apatita, Tit = titanita, At = Alanita, Zir = Zircão, Opx = 
Ortopiroxênio, Ilm = Ilmenita, aces. = minerais acessórios. 
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