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O conhecimento geológico do território brasileiro, é instrumento 
indispensável para o planejamento e a implementação das políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos 
minerais, petrolíferos e hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, 
fonte de imprescindível conhecimento do meio físico para a execução de 
estudos de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do 
território nacional.

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, através do 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM, têm a grata satisfação de disponibilizar 
a comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à 
sociedade em geral os resultados alcançados pelo PROJETO GEOLOGIA 
E RECURSOS MINERAIS DA FOLHA LAJES – SB.24-X-D-VI executado pela 
Superintendência Regional de Recife do Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM, no âmbito do Núcleo de Apoio de Natal (NANA/SUREG-RE), onde 
é apresentado o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos 
minerais na escala 1:100.000 de uma área de 3.000 km2 dos municípios 
de Lajes , Pedro Avelino, São Tomé, Caiçara do Rio do Vento, Bodó e 
Pedra Preta, além das áreas municipais de Santana do Matos, Cerro Corá, 
Angicos, Fernando Pedroza, Afonso Bezerra, Jardim de Angicos e Ruy 
Barbosa., no Estado do Rio Grande do Norte.

Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO 
BRASIL, do Plano Plurianual 2004-2010, que vem desenvolvendo 
trabalhos em todas as regiões geográficas do país e cujo objetivo é 
proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidrológico do 
território brasileiro.

Na preparação deste produto foram compiladas e integradas 
todas as informações geológicas, geoquímicas, geofísicas, geotectônicas 
e de recursos minerais disponíveis na região, complementadas 
com a interpretação de fotografias aéreas e de imagens de satélite, 
acompanhada de intensa programação de trabalhos de coleta de dados 
de campo e da elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados 
estão hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOSGB) da 
CPRM.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil segue 
dando cumprimento à política governamental de atualizar o conhecimento 
geológico do país, seja pela da retomada dos levantamentos geológicos 
básicos, nas escalas 1:250.000 e 1:100.000, ou dos levantamentos 
aerogeofísicos, seja  pelas  integrações estaduais  na escala 1:500.000 e 
1:1.000.000, contribuindo  desta forma, com o resgate da infra-estrutura 
de desenvolvimento regional, como subsídio importante à formulação de 
políticas públicas e apoio às tomadas de decisão de investimentos.





RESUMO

vii

A Folha Lajes (SB.24-X-D-VI, escala 1:100.000) é delimitada pelas coordenadas 05°30’S 
a 06°00’S e 36°00’W a 36°30’W, estando situada na porção central do estado do Rio 
Grande do Norte. 

As informações e dados contidos no presente trabalho representam as considerações 
sobre a geologia e os recursos minerais obtidas durante o mapeamento da Folha Lajes, 
no âmbito do Programa Geologia do Brasil (PGB), executado pelo Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM na Superintendência Regional de Recife, através do Núcleo de Apoio de 
Natal (NANA/ SUREG/RE). 

A Folha Lajes encontra-se geologicamente inserida na porção nordeste da Província 
Borborema, mais precisamente no domínio Rio Piranhas-Seridó, sendo constituída, 
essencialmente, por rochas precambrianas e, em menor percentual, por litotipos 
cenozóicos. 

Durante os trabalhos de campo, um total de dezoitos unidades geológicas foram 
individualizadas e cartografadas, compreendendo rochas de idades precambrianas, 
cambrianas, mesozoicas e cenozoicas. Dentre as unidades de idades precambrianas 
foram cartografados litotipos associados aos complexos Serra Caiada (Mesoarqueano), 
Arábia, Santa Cruz e Caicó (Paleoproterozoico), metassedimentos do Grupo Seridó 
(Neoproterozoico) e rochas magmáticas (Ediacarano). Diques/corpos pegmatitos 
(Cambrianos), pertencentes a Província Pegmatítica Borborema também foram 
cartografados na área do projeto. Diques de rochas basálticas correlatas aos 
magmatismo Rio Ceará Mirim (Cretáceo) ocorrem na direção E-W, com predomínio 
maior nos quadrantes NE e NW da área do projeto. Arenitos médios a grossos, por 
vezes conglomeráticos pertencentes a Formação Açu (Cretáceo) foram cartografados 
no limite norte da folha. Pequenos corpos de basalto associados ao vulcanismo 
Macau (Cenozoico) foram cartografados por toda a área. Além destes, coberturas 
sedimentares de idades também cenozoicas são representadas pela da Formação Serra 
do Martins, depósitos colúvio-eluvionares e aluvionares. Os dados aerogeofísicos de 
gamaespectometria e magnetometria exibem assinaturas especificas para as unidades 
de maior expressão cartográfica para a área mapeada (complexos Arábia, Santa 
Cruz e Caicó, metassedimentos do Grupo Seridó, magmatismo/corpos brasilianos e 
magmatismo Rio Ceará Mirim). Os parâmetros estruturais evidenciam a existência de 
três eventos deformacionais dúcteis (D1, D2 e D3) com idades atribuídas ao precambriano. 
O Evento (D1) ocorre restrito aos litotipos dos complexos: Serra Caiada, Arábia, Santa 
Cruz e Caicó, sendo reconhecido por um bandamento metamórfico de alto grau, além 
de padrões de redobramento provocados pelos eventos mais jovens. Os eventos D2 
(tectônica contracional para noroeste e dobramentos isoclinais recumbentes) e D3 
(transcorrências predominantemente destrais) foram observados tanto nas unidades 
do embasamento cristalino como nos metassedimentos neoproterozoicos do Grupo 
Seridó e alguns granitoides de idades Ediacarana, o que permite inferir uma possível 
correlação dos eventos D2 e D3 com a orogênese brasiliana. Além dos três eventos 
deformacionais já descritos, uma deformação frágil com direções preferenciais E-W 
e NW-SE associado respectivamente ao magmatismo Rio Ceará Mirim e a evolução 
da Bacia Potiguar (Cretáceo), onde a primeira encontra-se bem marcada em mapa 
aerogeofísicos de magnetometria. Com relação aos recursos minerais a Folha Lajes 
encontra-se inserida em uma região de forte tradição mineira no Estado do Rio Grande 
do Norte, onde ocorrem inúmeros garimpos e algumas minas, a maioria inativo. Destaca-
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se a exploração de scheelita (Bodó, Lajes e São Tomé), ouro (Lajes), minerais associados 
a corpos pegmatíticos (água marinha, berilo, columbita-tantalita, feldspato, quartzo e 
micas) e rochas ornamentais (Cerro Corá, São Tomé, Lajes e Pedra Preta). O cadastro 
mineral contemplou também outras ocorrências minerais como ferro, mármore, barita, 
molibdênio, esmeralda, além de materiais de uso na da construção civil (areia, brita, 
agregados e argila).
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ABSTRACT

The Lajes Geologic Datasheet (SB.24-X-D-VI, scale 1:100,000) is delimited by the 
coordinates 05°30’S at 06°00’S and 36°00’W at 36°30’W, located in the central part 
of the state of Rio Grande do Norte. 

The information and data contained in the present work represent the geology and 
natural resource considerations obtained during the mapping of the Lajes geologic 
datasheet, within the scope of the Geology of Brazil Program (PGB), executed by 
the Geological Survey of Brazil (CPRM) at the Regional Superintendence of Recife, 
through the Support Nucleus of Natal (NANA/SUREG-RE). 

The Lajes geologic datasheet is geologically inserted in the northeast region of 
the Borborema Province, more precisely in the Rio Piranhas-Seridó Domain, being 
constituted essentially by precambrian rocks and, to a lesser extent, by Cenozoic 
lithotypes. 

During the field work, a total of eighteen geological units were individualized and 
mapped, covering Precambrian, Cambrian, Mesozoic and Cenozoic rocks. Among 
the units of precambrian ages, were mapped lithotypes associated with the Serra 
Caiada (Mesoarchean), Arábia, Santa Cruz and Caicó (Paleoproterozoic) complexes, 
the Seridó Group (Neoproterozoic) and magmatic rocks (Ediacaran). Pegmatites 
dykes / bodies (Cambrian) belonging to the Borborema Pegmatitic Province 
were also mapped. Basaltic dykes correlated to the Rio Ceará-Mirim magmatism 
(Cretaceous) occur with the E-W trend, with a larger predominance in the NE and 
NW quadrants whitin the project area. Medium to coarse-grained sandstones, 
sometimes with conglomeratic size, belonging to the Açu Formation (Cretaceous) 
were mapped on the northern border of the geologic datasheet. Small bodies of 
basalt associated to the Macau volcanism (Cenozoic) were mapped all over the 
area. In addition, cenozoic sedimentary covers are represented by the Serra de 
Martins Formation, colluvium-eluvial and alluvial deposits. The aerogeophysic data 
of gammaespectometry and magnetometry exhibit specific signatures to the units 
with largest cartographic expression in the mapped area (such as Arábia, Santa Cruz 
and Caicó complexes, metasediments of the Seridó Group, Brazilian and Rio Ceará-
Mirim magmatism). The structural parameters evidenced the occurrence of three 
ductile deformational events (D1, D2 and D3) with ages attributed to precambrian. 
The (D1) event is restricted to the complexes blocks: Serra Caiada, Arábia, Santa 
Cruz and Caicó, being recognized by a high-grade metamorphic banding, besides to 
the refolded patterns provoked by the younger events. The D2 event (contractional 
tectonics to the northwestern trend and isoclinal recumbent folds) and D3 
(transcurrences with predominance of dextral sense) were observed both in the 
crystalline basement units as in the neoproterozoic groups of the Seridó Group and 
in some granitoids with ediacaran ages, which allows to infer a possible correlation 
between the D2 and D3 events with the Brazilian orogenesis. In addition to the three 
deformational events described above, a fragile deformation with preferential 
directions E-W and NW-SE associated respectively to the Rio Ceará-Mirim 
magmatism and the evolution of the Potiguar Basin (Cretaceous), where the former 
is well marked on products from aerogeophysical magnetometry. With regard to 
mineral resources, Folha Lajes is located in a region of strong mining tradition in 
the state of Rio Grande do Norte, where there are numerous artisanal diggings and 
some mines, mostly inactive. It is worth mentioning the exploration of Scheelite 
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(Bodó, Lajes and São Tomé), gold (Lajes), minerals associated with pegmatitic bodies 
(aquamarine, beryl, columbite-tantalite, feldspar, quartz and micas) and ornamental 
rocks (Cerro Corá, São Tomé, Lajes and Pedra Preta). The mineral record also included 
other mineral occurrences such as iron, marble, barite, molybdenum, emerald, as well 
as materials used in construction (sand, gravel, aggregates and clay).
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1 — introdução

A Folha Lajes (SB.24-X-D-VI) teve seus 
trabalhos desenvolvidos dentro do Programa 
Geologia do Brasil (PGB), o qual tem por objetivo a 
realização de um Levantamento Geológico Básico 
sistemático. Suas atividades foram desenvolvidas 
pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, no âmbito 
da superintendência regional de recife e do núcleo 
de Apoio de Natal. A folha Lajes abrange uma área 
de aproximadamente 3.000 km2 delimitada pelas 
coordenadas 05o30’S a 06o00’S e 36o00’W a 36o30’W, 
estando inserida em sua totalidade no estado do Rio 
Grande do Norte (Figura 1.1).

A região estudada no presente projeto está 
situada no semi-árido nordestino,  abrangendo os 
centros urbanos/cidades de Lajes, Pedro Avelino, São 
Tomé, Caiçara do Rio do Vento, Bodó e Pedra Preta, 
além das áreas municipais de Santana do Matos, 
Cerro Corá, Angicos, Fernando Pedroza, Afonso 
Bezerra, Jardim de Angicos e Ruy Barbosa.

1.1 - Metodologia e Produtos

A sistemática adotada para a execução 
do projeto seguiu a metodologia utilizada pelo 
Programa Geologia do Brasil (PGB), em execução 
pela CPRM, nas quais ocorreram  às seguintes 
etapas:

1.1.1 - etapa Preparatória/Preliminar

Esta etapa corresponde ao levantamento e 
analise prévia dos dados disponíveis na literatura, os 
quais foram obtidos através de uma ampla pesquisa 
bibliográfica compreendendo a aquisição de material 
técnico (mapas geológicos pré-existentes, bases 
cartográficas, imagens de satélite, fotografias aéreas, 
mapas aerogeofísicos, bases de dados do GEOSGB/
CPRM, dados geocronológicos e litogeoquímicos, 
entre outros). 

Figura 1.1 – Mapa de localização geográfica da Folha Lajes.
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Após a aquisição dos dados acima descritos, 
os mesmos passaram por processos de tratamento, 
interpretação e integração, com o intuito de 
elaboração do mapa geológico preliminar.

Nesta etapa também foi feito o planejamento 
das estações para o levantamento geoquímico de 
campo e dos recursos/ocorrências minerais a serem 
reavaliadas.

1.1.1.1 - Mapas Pré-existentes

Durante os trabalhos de pesquisas 
bibliográficas, diversos mapas geológicos pré-
existentes foram utilizados na confecção do 
mapa geológico preliminar, ressaltando os mapas 
geológicos do estado do RN e de projetos da CPRM 
(projeto Scheelita do Seridó), além de mapas 
de monografias de graduação e dissertações de 
mestrado do programa de pós-graduação da UFRN, 
conforme apresentado na Figura 1.2.

1.1.1.2 - Base Cartográfica

A base cartográfica digital utilizada no 
projeto foi elaborada pela Divisão de Cartografia do 
Departamento de Apoio Técnico da CPRM (DICART) 
a partir da carta topográfica em escala de 1:100.000 
da Folha Lajes (SB.24-X-D-VI). A referida base foi 
ajustada à imagem GeoCover (Global Land Cover 
Facility) do ano de 2000 (Figura 1.3).

O mosaico GeoCover corresponde as 
imagens selecionadas do satélite Landsat 7 ETM+ 
(obtidas em 2000), das bandas 7, 4 e 2, e fusão 
com a banda 8.

1.1.1.3 - imagens de satélite

A utilização de imagens de satélite teve como 
principal objetivo o auxilio na cartografia geológica 
da Folha Lajes, auxiliando na separação de unidades 
geológicas durante a etapa preparatória. As imagens 
de satélite foram processadas com o auxilio do 
Software ENVI (versão 4.2), sendo posteriormente 
integradas em um SIG com os demais produtos 
utilizados na preparação do mapa geológico de 
serviço (fotografia aéreas, dados aerogeofísicos 
de magnetometria e gamaespectrometria). Essa 
integração auxiliou numa melhor delineação das 
unidades litológicas, traços de foliações, lineações, 
zonas de cisalhamento, dobras, falhas, diques, etc. 
Para tanto, foram utilizadas quatro combinações 
RGB de imagens do satélite Landsat 7 ETM+ e uma 
imagem SRTM-Shuttle Radar Topography Mission 
(Figuras. 1.4 e 1.5 e Tabela 1.1). 

As imagens Landsat 7 ETM+ e SRTM 
processadas no programa ENVI, foram recortadas nos 
limites geográficos da Folha Lajes, sendo realizado 
na sequencia  o cálculo de estatística das bandas, 
geração das imagens por APC’s (Análise por Principais 
Componentes), razões de bandas, composições 
coloridas, aplicação de realce de contraste, filtros 
direcionais e modelos digitais de terreno.

Os dados de SRTM fornecem informações sobre 
a elevação topográfica do terreno, obtida a partir 
de um sistema de RADAR utilizado na Space Shuttle 
Endeavour, em 2000, sob responsabilidade da NGA 
e NASA. No território brasileiro, a precisão vertical 
dos dados concedidos foi de 16 metros (intervalo de 
confiança de 90%) e a espacial é de 90 metros.

Figura 1.2 – Principais mapas geológicos pré-existentes utilizados na fase de integração de dados para a área 
 da Folha Lajes.
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Figura 1.3 – Mosaico de imagem GeoCover do ano de 2000 (combinação em RGB742_8), utilizada para  
realizar os ajustes da base cartográfica da Folha Lajes.

Figura 1.4 – Imagem Landsat 7 ETM+ da Folha Lajes (combinação RGB571).



CPRM - Programa Geologia do Brasil

20

Figura 1.5 – Imagem SRTM da Folha Lajes com aplicação de contraste do tipo Standard Deviations.  
Os tons de cinza mais claro representam áreas com topografia mais elevada.

Tabela 1.1 – Relação e características de dados/imagens de satélite utilizados na cartografia geológica.

IMAGEM ÓRBITA/REFERÊNCIA DATA

Landsat 7 ETM+ WRS 215/064 11/08/2000

srtM S-24-05 02/2000

1.1.1.4 - Fotografias Aéreas

Para a confecção do mapa geológico de 
serviço foram utilizadas fotografias aéreas na 
escala de 1:70.000, obtidas no ano de 1966 pelo 
SACS (Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do 
Sul S.A.) as quais, foram foto-interpretadas com 
o auxilio do esterioscópio de mesa, bem como 
digitalizadas e georeferenciadas a partir da imagem 
GeoCover para que pudessem ser integradas com 
as imagens de satélite e dados aerogeofísicos em 
ambiente SIG.

1.1.1.5 - Dados Aerogeofísicos

Os dados aerogeofísicos (magnetometria e 
gamaespectrometria) utilizados são provenientes 

do Projeto Aerogeofísico Paraíba - Rio Grande do 
Norte e Pernambuco (Lasa & Prospectors, 2010), 
Os parâmetros deste projeto estão relacionados na 
Tabela 1.2.

As diferentes características apresentadas pelos 
dados aerogeofísicos permitiram um importante auxilio 
nas atividades de cartografia geológica, prospecção 
e cadastramento de recursos minerais. As imagens 
aerogamaespectrométricas geradas (Figura 1.6) foram 
utilizadas no auxílio da identificação e separação 
de unidades geológicas distintas na cartografia. Os 
mapas aeromagnéticos (Figura 1.7) contribuíram para 
o traçado de estruturas geológicas e/ou continuidade 
das mesmas em profundidade no arcabouço tectônico 
regional, além de auxiliar na prospecção de recursos 
minerais e definição do potencial metalogenético para 
determinadas substâncias na folha Lajes.
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Tabela 1.2 – Parâmetros do levantamento aerogeofísico utilizado.

Figura 1.6 – Mapa radiométrico ternário (K – eTh – eU) da Folha Lajes.

PARÂMETROS PROJETO SERIDÓ

Data de conclusão Set/2010

altura do voo 100 m

Direção das linhas de voo (LV) N-S

Espaçamento das linhas de voo (LV) 500 m

Direção das linhas de controle (LC) E-W

Espaçamento das linhas de controle (LC) 10 km

1.1.1.6 - Bases de dados (geosgB)

A base de dados inicial para o 
recadastramento de recursos minerais da folha 
Lajes foi constituída de dados existente no banco 
de dados da CPRM (GEOSGB), de onde foram 
coletadas informações de 126 ocorrências minerais, 
bem como dados, obtidos a partir de uma ampla 
pesquisa bibliográfica em projetos anteriores da 
CPRM, onde foram recuperadas informações sobre 
outras 42 ocorrências minerais, totalizando 168 
ocorrências minerais. 

1.1.1.7 - Mapa de serviço

A conclusão das atividades iniciais 
consistiu na integração de todas as informações 
coletadas nas diversas atividades realizadas em 
um mapa geológico de serviço, onde as feições 
geológicas delineadas foram transpostas para 
as bases cartográficas na escala 1:100.000 que 
posteriormente foi digitalizada e georreferênciada 
com auxilio do software ArcGis (versão 9.3), sendo 
o produto final ajustado espacilamente a partir da 
imagem GeoCover.
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1.1.2 - atividades de Campo e análises laboratoriais

As atividades de campanhas e análises 
laboratoriais foram realizadas com o intuíto de obter 
dados necessários para a consolidação do projeto, 
e contaram com as atividades de mapeamento 
geológico, cadastramento e reavaliação de 
recursos minerais, levantamento geoquímico e 
coleta de amostras para análises litogeoquímicas, 
geocronológicas e isotópicas.

As atividades de mapeamento geológico 
contaram com a descrição de 693 afloramentos, 
os quais foram realizados, predominantemente, 
ao longo de seções transversais às unidades 
geológicas delineadas no mapa geológico de 
serviço, sendo realizados o levantamento de perfis 
geológicos, coletas de amostras para caracterização 
petrográfica e litogeoquímica, bem como, para a 
realização de datação geocronológica por U-Pb e 
Sm/Nd. Para a realização de tais atividades, utilizou-
se a malha de acesso disponível, composta por 
estradas, caminhos/trilhas e drenagens. Além disso, 
foram ainda realizadas as descrições e registros 
fotográficos dos afloramentos e das amostras 
coletadas.

Os trabalhos de avaliação dos recursos 
minerais objetivaram dar uma maior consistência 
às informações existentes sobre as ocorrências 
minerais previamente cadastradas (GEOSGB), 
bem como realizar uma reavaliação de algumas 
destas ocorrências. Durante as etapas de campo, 
também foram realizados o cadastramento de novas 
ocorrências (total de 147 ocorrências novas).

Os dados do levantamento geoquímico foram 
obtidos em 356 estações de coleta previamente 
selecionadas ao longo de drenagens da Folha Lajes, 
nas quais foram coletadas amostras de sedimento de 
corrente (356 amostras) para análises geoquímica 
de multi-elementos, sendo também coletadas 99 
amostras de concentrado de bateia para estudos 
mineralógicos.

No decorrer do projeto, foram realizadas 
análises litogeoquímicas de elementos maiores, 
traços e terras-raras (87 amostras), as quais foram 
coletadas em granitóides brasilianos (14), augen 
gnaisses (10), gabros (5), rochas calciossilicáticas 
(16), formações ferríferas (12), mármores (12) rochas 
metabásicas e serpentinitos (10), veios de barita (4), 
paragnaisses (2), veio de quartzo (1) e pegmatito 
(1). Para datações geocronológicas (U-Pb em zircão) 

Figura 1.7 – Mapa aeromagnético (primeira derivada vertical) da Folha Lajes.
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foram coletadas 3 amostras, sendo (1) em augen 
gnaisse, (1) em ortognaisse de composição tonalítica 
e (1) em um granitoide brasiliano. Após a separação 
mecânica dos minerais, os concentrados dessas três 
amostras foram enviados para o Laboratório de 
Geocronologia da Universidade de Brasília. 

Todas as preparações e análises químicas de 
multi-elementos em amostras de rocha, minério, 
sedimentos de corrente e estudos mineralógicos 
dos concentrados de bateia foram realizadas no SGS 
Geosol Laboratórios Ltda. 

Os estudos petrográficos de seções delgadas 
de rocha foram descritas pela equipe de petrografos 
do laboratório de laminação e petrografia da SUREG-
RE/CPRM.

1.1.3 - etapa Final e Produtos gerados

Na etapa final, foram integrados todos os 
dados adquiridos ao longo do projeto através da 
elaboração, digitalização e edição do mapa geológico 
e do mapa de recursos minerais, digitação de bases 
de dados e confecção do presente relatório. Neste 
projeto foram gerados os seguintes produtos:  

• Mapas geológico e de recursos minerais 
na escala 1:100.000 (em anexo) digitali-

zados em ambiente ArcGis. e a presente 
nota explicativa, todos disponibilizados 
para impressão e consulta em formato 
PDF. 

• SIG (Sistema de Informações Geográfica) 
com os mapas supracitados, imagens 
de satélites, mapas aerogeofísicos, 
além de descrição de dados pontuais 
como afloramentos, recursos minerais, 
fotografias de campo, etc. Neste também 
estão disponibilizados arquivos digitais 
(formato ArcGis) dos diversos temas 
utilizados na elaboração dos mapas e do 
SIG.

Tanto nesta como nas fases anteriores, 
para as idades obtidas ou referidas no presente 
trabalho, e as siglas (letras-símbolos) das unidades 
litoestratigráficas foi utilizada a tabela/coluna 
do tempo geológico proposta pela Comissão 
Internacional de Estratigrafia-ICS (Cohen et al., 
2013).

Os dados obtidos neste projeto foram acres-
centados e/ou atualizados no banco de dados da 
CPRM (GEOSGB), os quais também poderão ser con-
sultados via internet através do “site” http://geosgb.
cprm.gov.br/
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2 — CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1 - ProvínCia BorBoreMa

A Folha Lajes está inserida na porção nordeste 
da Província Borborema, a qual foi definida por Al-
meida et al. (1977 e 1981), como sendo constituída 
por sequencias de rochas metassedimentares e meta-
vulcânicas de idades meso a neoproterozoicas, blocos 
de embasamentos com idades arqueanas e paleopro-
terozoica. Apresenta uma configuração geotectônica 
de cinturão orogenético meso-neoproterozoico que 
incluem em sua arquitetura tectônica microplacas e 
terrenos/domínios mais antigos, e em menor percen-
tual, por rochas cenozoicas, (Figura 2.1).

A subdivisão/compartimentação da Província 
Borborema vem sendo alvo de vários trabalhos 
de caráter regional ao longo dos anos. Sendo os 
principais trabalhos concentrados entre as décadas 
de 70, 80 e 90 tais como: Brito Neves (1975 e 1983), 
Almeida et al. (1977), Santos & Brito Neves (1984), 
Santos et al. (1984), Jardim de Sá et al. (1988), Caby 
et al. (1991), dentre outros, os quais propuseram 
diferentes modelos sobre a evolução monocíclica ou 
policíclica da província.

Jardim de Sá et al. (1992), Santos (1996) e 
Santos et al. (1999) baseados no modelo de terrenos 

alóctones/exóticos de Coney et al. (1980), Coney 
(1989) e Howell (1995) sugeriram outras propostas 
de compartimentação para a Província Borborema.

Santos (1996 e 2000) e Santos et al. (1999) 
propuseram a subdivisão da Província Borborema em 
domínios (ou super-terrenos) e terrenos, utilizando 
o modelo de terrenos tectono-estratigráficos 
(alóctones). Neste contexto a Folha Lajes está 
inserida no domínio Rio Grande do Norte, mais 
especificamente entre os terrenos Seridó e São José 
de Campestre (Figura 2.2).

Segundo Santos (1996) e Santos et al. (1999) 
os domínios tectono estratigráficos são delimitados 
por zonas de cisalhamento marcantes/profundas 
(suturas), e representariam segmentos crustais 
com estratigrafia e evolução tectônica distintas dos 
segmentos adjacentes. Para os autores supracitados, 
o domínio Rio Grande do Norte seria delimitado 
pelas zonas de cisalhamento de Patos e Jaguaribe-
Tatajuba (Figura 2.2).

Jardim de Sá et al. (1997) e Campelo (1999) 
utilizando dados gravimétricos da porção norte 
da Província Borborema, sugeriram as zonas de 
cisalhamento Patos, Sobral-Pedro II, Picuí-João 
Câmara, Remígio-Pocinhos, Senador Pompeu, 

Figura 2.1 – Compartimentação do território brasileiro, segundo Schobbenhaus et al. (1984), com a localização  
da Folha Lajes. A Província Borborema de Almeida et al. (1977 e 1981), compreende a Região  

de Dobramentos Nordeste e a Faixa Sergipana (áreas 1 e 2 na figura).
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Figura 2.2 – Compartimentação do segmento central, norte e meridional/externo da Província Borborema  
em domínios (ou super-terrenos) e terrenos tectono-estratigráficos, segundo Santos et al. (1999)  

e Santos (2000), com a localização da Folha Lajes.

Tauá e Portalegre como potenciais para serem 
consideradas como estruturas profundas/suturas, 
principalmente as três primeiras estruturas (Figura 
2.3).

Oliveira (2008), a partir de trabalhos 
desenvolvidos  com o auxílio de dados geofísicos de 
gravimétria e aeromagnetometria, além de dados 
geológicos, propôs a compartimentação da Província 
Borborema em domínios e subdomínios geofísicos-
tectônicos, onde a Folha Lajes estaria inserida no 
domínio geofísico-tectônico Rio Grande do Norte, 
entre os subdomínios Rio Piranhas, Granjeiro-Seridó e 
São José de Campestre (Figura 2.4). Segundo Oliveira 
(2008), os limites do domínio geofísico-tectônico 

Rio Grande do Norte seria delimitado pela zona de 
cisalhamento Jaguaribe - Tatajuba, o que difere da 
proposta de Jardim de Sá et al. (1997) e Campelo 
(1999) que seria ao longo da zona de cisalhamento 
Portalegre.

No presente trabalho, a compartimentação 
utilizada para a Província Borborema equivale às pro-
postas de Angelim et al. (2006) e de Medeiros (2008, 
2011), onde os domínios corresponderiam a grandes 
entidades tectônicas, limitadas por zonas de cisalha-
mento importantes (Figura 2.5), que não represen-
tariam necessariamente terrenos alóctones/exóticos 
conforme as proposições de Coney et al. (1980), Co-
ney (1989) e Howell (1995).
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Figura 2.3 – Divisão da porção setentrional da Província Borborema em terrenos tectônicos- estratigráficos,  
segundo Jardim de Sá et al. (1997) e Campelo (1999), com a localização da Folha Lajes.

Figura 2.4 – Divisão da porção setentrional da Província Borborema em domínios/subdomínios geofísicos-tectônicos 
segundo Oliveira (2008), com a localização da Folha Lajes.

Com base na concepção proposta por Angelim 
et al. (2006), Medeiros (2008, 2011),  a Folha Lajes 
está inserida entre os domínios Rio Piranhas-
Seridó e São José do Campestre, encontrando-
se predominantemente na porção nordeste do 
primeiro, o qual seria delimitado a sul, leste e oeste, 
respectivamente pelas zonas de cisalhamento Patos, 

Picuí-João Câmara e Portalegre, enquanto que o 
limite norte deste domínio encontra-se encoberto 
por coberturas fanerozoicas da Bacia Potiguar. O 
domínio São José do Campestre esta limitado a oeste 
e sul pelas zonas de cisalhamento Picuí-João Câmara 
e Patos respectivamente, enquanto que o limite 
norte deste domínio encontra-se encoberto por 
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coberturas fanerozoicas da Bacia Potiguar e a leste 
por coberturas fanerozoicas da Bacia Pernambuco/
Paraíba (Figura 2.5). 

O domínio Rio Piranhas-Seridó é caracterizado 
pela presença de litotipos paleoproterozoicos 
(Complexo Caicó), o qual constitui o embasamento 
para as rochas supracrustais neoproterozoicas/
ediacaranas (Grupo Seridó) sendo estes intrudidos 
por vários corpos ígneos associados ao magmatismo 
brasiliano (Figura 2.6).

Na porção leste deste domínio são 
encontrados inúmeros diques de pegmatito, sendo 
que vários deles são mineralizados em água marinha, 
turmalinas, columbita-tantalita, berilo, muscovita, 
feldspato, etc. 

No interior deste domínio, e não exclusivo ao 
mesmo, são observadas rochas vulcânicas meso-

Figura 2.5 – Compartimentação tectônica da porção centro-norte da Província Borborema, segundo Medeiros (2011), 
com a localização da Folha Lajes.

cenozóicas (Basalto Rio Ceará-Mirim e Basalto 
Macau) e coberturas cenozoicas (Figura 2.6).

O Domínio São José do Campestre, segundo 
Dantas (1997) corresponde a um núcleo arqueano 
denominado Núcleo Bom Jesus - Presidente 
Juscelino (Bizzi et al., 2001) circundado por terrenos 
paleoproterozoicos. Onde o núcleo Arqueano é 
composto por ortognaisses do tipo TTGs, rochas 
supracrustais e rochas máfica-ultramáficas. Os 
terrenos Paleoproterozoicos que circundam o núcleo 
Arqueano segundo Dantas (1997) são representados 
pelos terrenos/complexos João Câmara, Santa Cruz e 
Serrinha - Pedro Velho. 

Na folha Lajes o Domínio São José do 
Campestre encontra-se restrito a porção sudeste da 
folha, compreendendo os litotipos dos Complexos 
Santa Cruz e Serra Caiada.
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Figura 2.6 – Compartimentação tectônica do estado do Rio Grande do Norte (Medeiros et al., 2010),  
com a localização da Folha Lajes. 

2.2 - BaCia Potiguar

A Bacia Potiguar encontra-se situada no 
extremo nordeste do Brasil, com uma área aproximada 
de 48.000 km2, dos quais aproximadamente 21.500 
km2 (45%) correspondem a sua porção emersa 
e 26.500 km2 (55%) correspondem a sua porção 
submersa (Pessoa Neto et al., 2007). Esta bacia tem 
limites a sul e oeste com rochas do embasamento 
cristalino, ao norte e leste com o Oceano Atlântico 
(isóbata de 2000 m). 

A Bacia Potiguar apresenta um controle estru-
tural realizado por falhas profundas (Matos 1989), as 
quais apresentam continuidade em direção da plata-
forma continental (Figura 2.7). O arcabouço estrutu-
ral da Bacia Potiguar apresenta sua arquitetura com-
posta por quatro feições morfo-estruturais: grábens 
assimétricos e altos do embasamento (relacionados 
à fase de estiramento crustal – fase Rifte), plataforma 
rasa do embasamento e talude (relacionado à fase 
de Deriva Continental). Na porção emersa, os grá-
bens apresentam direção NE-SW, enquanto que na 
porção submersa as direções preferenciais das fei-
ções estruturais é NW-SE, por efeito de uma tectôni-
ca transtensional dextral em resposta ao processo de 
separação continental entre América do Sul-África. 

O preenchimento sedimentar da Bacia 
Potiguar apresenta diferentes fases, as quais 
estão intimamente relacionadas aos processos 
tectônicos evolutivos da bacia, sendo separados 
em três supersequências: Uma Supersequência 
Rifte (separada em Rifte I e Rifte II), depositada no 
Cretáceo Inferior; uma Superseqüência Pós-rifte, 
depositada no andar Alagoas; e uma Supersequência 
Drifte, depositada entre o Albiano e o Recente 
(Pessoa Neto et al., 2007).

A Superseqüência Rifte é composta por 
depósitos flúvio-deltaicos e lacustres das formações 
Pendências e Pescada. Na Superseqüência Pós-Rifte 
ocorrem às seqüências flúvio-deltaica da Formação 
Alagamar – representando assim os primeiros 
registros de ingressão marinha (Pessoa Neto et al., 
2007). Os sedimentos das formações Açu, Ponta do 
Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana caracterizam a 
Superseqüência Drifte flúvio-marinha transgressiva, 
os quais são recobertos por uma seqüência clástica 
e carbonática de trato de sistema regressivo 
(formações Ubarana, Tibau e Guamaré). Rochas 
vulcânicas associadas ao magmatismo Macau 
foram identificadas e separadas em pulsos distintos 
ocorrendo entre o Eoceno e o Oligoceno (Pessoa 
Neto, 1999).
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Figura 2.7 – Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. (1) Alto dos Canudos, (2) Alto de Quixabá, (3) Alto de Mossoró,  
(4) Alto da Serra do Carmo. Amaral (2000), adaptado de Cremonini et al. (1996). 
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3 — UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.1 - unidades Pré-CaMBrianas 

As unidades pré-cambrianas da Folha Lajes 
fazem parte dos Domínios Rio Piranhas – Seridó e 
São José do Campestre, conforme apresentado na 
Figura 3.1 e na Figura 3.2.

3.1.1 - Complexo Serra Caiada (A34sc1)

As rochas do Complexo Serra Caiada (A34sc1) 
ocorrem em uma pequena área na Folha Lajes, 
estando restrito a porção extremo sudeste da 
folha (Figura 3.2). Segundo Dantas e Roig (2013), 
este complexo é constituído por migmatitos com 
paleossoma de hornblenda ortognaisses tonaliticos 

e neossoma de composição quartzo-feldspatica, 
localmente diatexitos, e diques de anfibolitos.

3.1.2 - Complexo arábia (PP1gara, PP1garaa)

As  rochas do Complexo Arábia (Figura 3.3) foram 
descritas como ortognaisse e gnaisses migmatiticos 
de composição granodiorítica a tonalítica, por vezes 
monzogranítica (PP1gara), contendo lentes de 
anfibolitos (PP1garaa). Neste trabalho as rochas do 
Complexo Arábia foram individualizadas e separadas 
das rochas pertencentes ao Complexo Caicó a partir 
de análises geocronológicas U-Pb realizados no 
presente trabalho, as quais evidenciaram uma idade 
Sideriana (2.456 Ga) para essa unidade. 

Figura 3.1 – Relações tectono-estratigráficas das unidades paleoproterozoicas a cambrianas da Folha Lajes.
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Figura 3.2 – Mapa geológico simplificado das unidades pré-cambrianas da Folha Lajes.
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Figura 3.3 – Mapa geológico simplificado da Folha Lajes, ressaltando o Complexo Arábia.
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3.1.2.1 - Ortognaisses e Gnaisses Migmatiticos 
(PP1gara)

Os ortognaisses e gnaisses migmatiticos (Fotos 
3.1 e 3.2) apresentam composição variando de 
granodiorítica a tonalítica, por vezes monzogranítica, 
são leucocráticos, de granulação média a grossa, 
inequigranulares compostos essencialmente por 
quartzo (20% a 40%), plagioclásio (25% a 40%), 
microclina (5% a 20%), biotita (7% a 12%) e anfibólio 
(4% a 12%). Como minerais acessórios (2% a 3%), 
temos minerais opacos, titanita, apatita, zircão, 
allanita e epidoto.

Uma idade de 2.456 ± 4.2 Ma com MSWD 
2.0 (SHRIMP em zircão) foi obtida em um biotita-
anfibólio-ortognaisse, aflorante a noroeste de Lajes 
(RN), utilizando-se nove determinações de zircões 

Foto 3.1 – Afloramento composto por anfibólio biotita 
ortognaisse de composição granodiorítica pertencente ao 

Complexo Arábia, (Pedro Avelino/RN).  
Afloramento AP-242.

Foto 3.2 – Afloramento composto por ortognaisses 
migmatitos do Complexo Arábia, região de Santa Luzia 

(Angicos/RN). Afloramento AP-300.

Spot
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207Pb 
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206Pb 
/238U 
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1s 
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% 
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AP-242B-10.1 0.04 221 149 0.70 9.72 3.0 .4409 2.9 .987 2455 8 2354.5 57.5 4

AP-242B-6.2 0.05 206 45 0.22 9.81 3.0 .4471 3.0 .987 2447 8 2382.3 59.8 3

AP-242B-4.1 0.04 161 90 0.58 9.82 3.1 .4450 3.0 .978 2457 11 2373.1 60.3 4

AP-242B-2.1 0.08 178 98 0.57 9.89 3.1 .4458 3.0 .985 2465 9 2376.3 60.0 4

AP-242B-9.1 0.06 246 130 0.54 10.02 2.9 .4558 2.9 .985 2450 9 2421.2 58.6 1

AP-242B-3.1 0.05 250 202 0.83 10.32 2.9 .4678 2.9 .989 2455 7 2474.1 59.5 -1

AP-242B-1.1 0.03 256 129 0.52 10.43 2.9 .4706 2.9 .991 2463 7 2486.0 59.9 -1

AP-242B-7.1 0.11 162 100 0.63 10.50 3.0 .4728 2.9 .983 2467 9 2495.7 60.8 -1

AP-242B-8.2 0.00 141 86 0.63 10.59 3.0 .4784 3.0 .982 2461 10 2520.1 61.6 -2

Tabela 3.1 – Dados analíticos/isotópicos de determinações U-Pb (SHRIMP em zircão) do biotita-anfibólio-ortognaisse 
do Complexo Arábia, localização do afloramento AP-242, UTM: 794692 mE 9378166 mN.

(Tabela 3.1, Figura 3.4 e Foto 3.3). Uma análise 
isotópica de Sm/Nd nesta amostra apresentou uma 
idade modelo TDM 2.56 Ga, com valor de end de 1.20, 
o que permitiu inferir uma fonte possivelmente 
juvenil para o magma que deu origem aos protólitos 
das rochas do Complexo Arábia.

3.1.2.2 - Anfibolito (PP1garaa)

Os anfibolitos ocorrem sob duas formas; como 
lentes nas rochas ortoderivadas do Complexo Arábia 
e como xenólitos nas rochas deste complexo (Fotos 
3.4 e 3.5). Petrograficamente ocorrem como rochas 
de textura fina a média, compostas essencialmente 
por hornblenda (45% a 60%), plagioclásio (15% a 
20%), quartzo (5% a 10%), clinopiroxênio (5% a 8%) e 
biotita (0% a 10%).
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Figura 3.4 – Diagrama U-Pb (SHRIMP) obtida a partir de 
nove determinações de zircões em um anfibólio biotita 
ortognaisse de composição granodiorítica pertencente  

ao Complexo Arábia, (Pedro Avelino/RN).  
Afloramento AP-242.

Foto 3.3 – Amostra do anfibólio biotita ortognaisse 
pertencente ao Complexo Arábia, utilizada para a 

datação U-Pb (SHRIMP) e Sm/Nd, (Pedro Avelino/RN). 
Afloramento AP-242.

3.1.3 - Complexo santa Cruz (PP2gsc2)

As rochas do Complexo Santa Cruz (Figura 
3.5) foram cartografadas no presente trabalho 
como sendo biotita ortognaisses de composição 
monzogranítica, leucocráticos, de granulação média 
a grossa, inequigranular (por vezes equigranular), 
com cores variando entre tons de cinza a creme 
(Fotos 3.6 e 3.7), compostos essencialmente por 
microclina (35%), quartzo (30%), plagioclásio (25%) 
e biotita (7%). Como minerais acessórios foram 
descritos minerais opacos, apatita, zircão e allanita, 
com somatório de (3%). 

3.1.4 - Complexo Caicó (PP2cai, PP2caivs, PP2dmcai, 
PP2gcai e PP2gacai)

em termos de cartografia geológica das 
rochas do embasamento, os trabalhos pioneiros 
para região estudada devem-se a Amaral et al. 
(1980) e Leite et al. (1980) com uma série de 
mapeamentos sistemáticos, seguidos por relatórios 
de graduação da UFRN (Lopes, 1982; Barbalho, 
1991; Paiva, 2004).

As rochas do embasamento do Domínio 
Rio-Piranhas-Seridó, comumente têm sido 
consideradas como pertencentes ao Complexo 
Caicó (Ebert, 1970; Brito Neves, 1975; Jardim de 
Sá, 1984 e 1994), sendo descrito como composto 
por gnaisses indiferenciados e migmatitos, 
polideformados.

Segundo diversos autores (Dantas, 1988; 
Jardim de Sá, 1994; Petta, 1995; Magini, 1991; dentre 
outros) a principal característica deste embasamento 
é o caráter calcioalcalino das rochas magmáticas que 
o compõe. 

Foto 3.4 – Lente de anfibolito encaixado nos ortognaisses 
do Complexo Arábia (Pedro Avelino/RN). Afloramento 

AP-262.

Foto 3.5 – Xenólito de anfibolito em ortognaisse com 
Complexo Arábia (Pedro Avelino/RN).  

Afloramento AP-242.
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Figura 3.5 – Mapa geológico simplificado da folha Lajes, ressaltando o Complexo Santa Cruz.
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Foto 3.6 – Ortognaisses monzogranítico leucocrático, com 
granulação média, pertencente ao Complexo Santa Cruz 

(São Tomé/RN). Afloramento AP-233.

Foto 3.7 – Ortognaisses monzogranítico bege, com 
granulação grossa, pertencente ao Complexo Santa Cruz 

(São Tomé/RN). Afloramento AP-234.

Determinações geocronológicas (U/Pb em 
zircão) obtidas por Hackspacher et al. (1990) e 
Dantas (1992), permitiram atribuir uma idade 
entre 2,20 a 2,15 Ga para as rochas metaplutônicas 
da região de Caicó e Florânia. Medeiros et al. 
(2012) obtiveram idades de 2252 ± 17 Ma. e 
2171 ± 20 Ma., respectivamente, para um biotita 
augen gnaisse de coloração cinza e composição 
granodiorítica, aflorante a norte de Florânia (RN), e 
um augen gnaisse com biotita, de coloração rosada 
e composição monzogranítica, situado a leste de 
Genezaré (Caicó - RN).

As unidades do Complexo Caicó cartografadas 
no presente projeto são representadas por vários 
litotipos (Figura 3.6), sendo eles: Uma sequência 
de gnaisses e migmatitos indivisos (PP2cai), 
incluindo gnaisses bandados (PP2caib) e anfibolitos 
(PP2caia); uma unidade metavulcanossedimentar 
(PP2caivs) contendo xistos/paragnaisses e 

quartzitos; rochas ortoderivadas de composição 
metatonalitica à metagranítica, por vezes 
migmatizados (PP2gcai), ortognaisses graníticos 
(PP2ggcai), e augen gnaisses (PP2gacai). Associado 
ao magmatismo deste complexo também é 
cartografada uma unidade de rochas metamáfica-
ultramáficas (PP2dmcai).

3.1.4.1 - Unidade “Indivisa” (PP2cai), Gnaisses 
Bandados (PP2caib) e Anfibolitos (PP2caia)

Esta unidade geológica é composta por uma 
grande variedade de litotipos (ortognaisses de 
composições diversas, gnaisses leucocráticos, rochas 
metavulcanossedimentares, rochas metamáfica-
metaultramáficas, etc.), geralmente migmatizados 
(PP2cai), onde em termos de cartografia geológicas 
não foi possível individualizar no presente trabalho, 
a não ser pela predominância de termos gnáissicos 
bandados (PP2caib) ou anfibolíticos (PP2caia) em 
determinadas regiões.

As rochas pertencentes ao Complexo Caicó 
Indiviso (PP2cai) ocorre em uma faixa alongada 
na porção central da Folha Lajes, na Região de 
Lajes do Cabugi (Figura 3.6) com migmatitos 
ocorrendo como faixas alongadas e intercaladas 
aos ortognaisses com diferentes gerações e graus 
de intensidade, sugerindo sucessivos eventos de 
fusão (Foto 3.8),  Os gnaisses bandados (PP2caib) 
ocorrem tanto na região Oeste da folha, com 
bandas/camadas centimétricas a métricas podem 
ser construídas por ortognaisses de diversas 
composições (Foto 3.9), bem como pelos demais 
litotipos do complexo.

Os termos anfibolíticos (PP2caia) estão 
presentes na faixa central dos gnaisse indivisos 
(PP2cai) sob a forma de lentes, diques/sills e 
xenólitos, ocorrendo a noroeste da cidade de Lajes 
(RN) como um corpo expressivo e também próximo 
a localidade de Espinheiro e adjacências (Fernando 
Pedrosa/RN), encaixados em gnaisses bandados  
(Foto 3.10 e 3.11).

Os anfibolitos ocorrem como corpos 
alongados seguindo a tendência principal das 
encaixantes, na forma de corpos subconcordantes. 
Apresentam textura fina e são compostos 
essencialmente por hornblenda, plagioclásio, 
biotita, quartzo e piroxênio, tendo como acessórios 
minerais opacos, magnetita e allanita. Apresentam 
por vezes um bandamento milimétrico, dado pela 
alternância entre níveis ricos em plagioclásio e 
níveis ricos em anfibólio, podendo estar localmente 
migmatizados. Anfibolitos também ocorrem como 
xenólitos nas rochas ortoderivadas e ou na forma 
de diques.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

38

Figura 3.6 – Mapa geológico simplificado da folha Lajes, ressaltando o Complexo Caicó.
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Foto 3.8 – Afloramento de uma rocha migmatítica 
pertencente a unidade indivisa do Complexo Caicó  

(Pedra Preta/RN). Afloramento AP-210.

Foto 3.9 – Ortognaisses bandados do Complexo Caicó, 
localizado no leito do riacho Tupã (Fernando  

Pedroza/RN). Afloramento AP-352 

Foto 3.10 – Afloramento composto por uma lente de 
anfibolito encaixado nos gnaisse da unidade indivisa  

do Complexo Caicó, (Fernando Pedroza/RN).  
Afloramento AP-569.

Figura 3.11 – Lente de anfibolito encaixado nos gnaisses 
bandados do Complexo Caicó, localizado no leito do riacho 

Tupã (Fernando Pedroza/RN). Afloramento AP-352 .

3.1.4.2 - Unidade Metavulcanossedimentar 
(PP2caivs)

A sequência metavulcanossedimentar 
(PP2caivs) aflora, principalmente, na região da 
Fazenda Amarante, município de Lajes RN (Figura 3.6).  
Em campo as rochas desta unidade são caracterizadas 
por uma intercalação de metassedimentos de 
composição variável com predominância de xistos e 
gnaisses (Foto 3.12 e 3.13).

Os biotita anfibólio xistos apresentam 
granulação média, cor marrom a cinza, 
textura lepidoblástica e são constituídos 
mineralogicamente por quartzo (30%), biotita 
(30%), anfibólio (hornblenda-30%), plagioclásio 
(10%), minerais acessórios (traços), minerais 
opacos, apatita e zircão.

Foto 3.12 – Anfibólio-biotita xisto pertencente à unidade 
metavulcanossedimentar do Complexo Caicó, situado 
a 4,2 km a sul da sede da Faz. Amarante (Lajes/RN). 

Afloramento AP-589.
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Foto 3.13 – Afloramento de biotita paragnaisse perten-
cente à unidade metavulcanossedimentar do Complexo 
Caicó, situado a 1 km a sul da sede da Faz. Amarante 

(Lajes/RN). Afloramento AP-586.

Os gnaisses apresentam granulação média 
a grossa, coloração cinza, sendo constituídos 
essencialmente por quartzo (30%), microclina 
(30%), plagioclásio (30%), biotita (8%), com minerais 
opacos, apatita e zircão ocorrendo como acessórios 
(<2%).

3.1.4.3 - Metamáficas-Ultramáficas (PP2dmcai)

Esta unidade é representada por 
metahornblenditos e rochas metaultramáficas 
serpentinizadas (Figura 3.6, Fotos 3.14 e 3.15), às 
quais se distribuem na forma de corpos elipsoidais 
alongados, cartografados com maior frequência 
em uma faixa com direção nordeste, entre as 
localidades de Ingá, Bonfim e Fazenda Santa Izabel, 
nas adjacências ao contato entre os xistos do Grupo 
Seridó (NP3ss) e os ortognaisse do Complexo Caicó 
(PP2gcai).

As rochas metaultramáficas são 
equigranulares, melanocráticos de cor verde a cinza 
escuro. Na maioria das vezes não apresentam mais 
as texturas ígneas, estando a rocha serpentinizada, 
sendo compostos basicamente por serpentina 
(50%), tremolita (15%), plagioclásio (15%), piroxênio 
(15%) e minerais opacos (5%). Nas rochas desta 
unidade também são observados corpos lenticulares 
de serpentina-talco xistos e clorita-actinolita 
xistos. Apresentam textura fibrosa-lamelar fina a 
média, sendo constituídas por diferentes tipos de 
minerais máficos, antofilita, tremolita, talco, clorita 
e serpentina e anfibólio tendo como acessórios 
minerais opacos, epidoto e zircão. 

Os metahornblenditos são caracterizados por 
uma rocha de textura granoblástica fina a média, 
de coloração cinza esverdeado, composta por 

Foto 3.14 – Metagabro do Complexo Caicó, localizado em 
corte de estrada na BR-304, 1 km a leste da localidade de 

Pedra Branca (Caiçara do Rio do Vento/RN).  
Afloramento AP-036.

Foto 3.15 – Rocha metaultramáfica serpentinizada, 
localizado a 1,2 km a sudeste da mina Bonfim (Lajes/RN). 

Afloramento AR-124.

hornblenda (70%), plagioclásio (15%), piroxênio 
(10%), tendo como minerais acessórios: titanita, 
minerais opacos e minerais de alteração (calcita e 
epidoto-5%). 

3.1.4.4 - ortognaisses (PP2gcai)

As rochas ortognáissicas do Complexo Caicó 
ocorrem em faixas alongadas de direção nordeste 
nas porções leste e central da Folha Lajes (Figura 
3.6), onde além dos ortognaisses indivisos (PP2gcai), 
foram cartografados ortognaisses de composição 
granítica (PP2ggcai) e Augen Gnaisses (PP2gacai). 

Os ortognaisses indivisos (PP2gcai) são com-
postos por ortognaisses de composição variadas, por 
vezes bandados e/ou migmatizados (Fotos 3.16 e 
3.17), os quais afloram na região leste da Folha Lajes, 
em faixas alongadas de direção nordeste, bem como 
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em corpos isolados. Apresentam coloração em tons 
rosados a cinza claro, leucocráticos de textura porfi-
roblástica média a grossa com composição variando 
entre sienogranítica a granodiorítica, composta por 
quartzo (30% a 60%), K-feldspato tipo microclina (0% 
a 40%), plagioclásio (25% a 35%), biotita (2% a 10%) 
e como minerais acessórios (1% a 5%), tem-se mi-
nerais opacos, anfibólio, titanitas, apatitas, zircão e 
alanitas. 

Os biotita ortognaisses de composição 
granítica (PP2ggcai) são observados na porção 
central da Folha Lajes, apresentando uma coloração 
cinza, índice de cor leucocrático, de textura 
média/grossa, inequigranulares (Foto 3.18). São 
compostos por quartzo (30% a 40%), Microclina 
(40%), plagioclásio (15% a 22%), biotita (2% a 10%) 
e como acessórios (3%), tem-se minerais opacos, 
clorita, sericita, apatita, titanita, zircão e alanita. 

Foto 3.16 – Ortognaisse de composição granítica e 
ortognaisse bandado pertencente à unidade indivisa dos 
ortognaisse do Complexo Caicó intrudido por diques de 

granito (São Tomé/RN). Afloramento AP-180.

Foto 3.17 – Ortognaisse de composição granítica, 
migmatizado. (Caiçara do Rio do Vento/RN). 

 Afloramento AP-685.

Foto 3.18 – Ortognaisse de composição granítica 
pertencente ao Complexo Caicó, situado a 1 km a 

norte da sede da Faz. Azeredo, (Pedro Avelino/RN). 
Afloramento AP-623.

3.1.4.5 - Augen gnaisses (PP2gacai)

Esta unidade ocorre sob a forma de 
cinco corpos na Folha Lajes, sendo os principais 
encontrados na cidade de Lajes-RN (Riacho Salgado), 
e a Leste da Sede da Fazenda Amarante (também 
município de Lajes-RN). Ocorre também como em 
corpos isolados como os próximos das localidades de 
Bela Vista (Caiçara do Rio do Vento) e Almas (Pedro 
Avelino), conforme ressaltado na Figura 3.2 e 3.6.

Estes ortognaisses foram aqui considerados 
como uma suíte calcioalcalina, tendo em vista dados 
litogeoquímicos obtidos no corpo da cidade de Lajes 
(RN).

Em trabalhos prévios (Jardim de Sá, 1994; 
Angelim et al., 2006), dentre outros, estes litotipos 
foram considerados como associados ao magmatismo 
de cerca de 1,8-1,9 Ga. denominados respectivamente 
de granitoides do tipo G2 de Jardim de Sá et al. (1981) 
ou Suíte Poço da Cruz de Ferreira (1998). Entretanto os 
dados geocronológicos obtidos no presente trabalho, 
na região de Lajes (RN), associados com as idades 
obtidas por outros autores para rochas desta unidade 
como as de Medeiros et al. (2012) para os augen 
gnaisses da Serra da Formiga/Fazenda Genezaré, 
borda do Núcleo São Vicente-Florânia (RN) e corpos 
a SW/NW da cidade de São José do Seridó (RN), além 
dos dados de Hollanda et al. (2007) no corpo situado 
a sudoeste de São José do Seridó (RN), apontam para 
uma idade entorno de 2,2 Ga. para os mesmos, em 
consonância com as proposições de Dantas (1992), 
Hackspacher et al. (1986), Borges (1991), Magini 
(1991), Legrand et al. (1991), Petta (1995), Souza 
et al. (2007), dentre outros, que associaram estes 
corpos com unidades do Complexo Caicó.

Petrograficamente as rochas desta unidade 
são representados por biotita augen gnaisses e 
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ortognaisses grossos, inequigranulares, de composição 
variando predominantemente entre monzogranitica a 
granodiorítica, leucocráticos, apresentando coloração 
cinza claro ou rosada (Figuras 3.7 e Foto 3.19), 
podendo conter ou não anfibólio. Sua mineralogia é 
composta por quartzo (20% a 25%), plagioclásio (20% 
a 30%), K-feldspato do tipo microclina (15% a 30%), 
biotita (15% a 25%), hornblenda (0% a 15%), tendo 
como minerais acessórios epidoto (0% a 1%), titanita 
(<1% a 2%), clorita (<1% a 2%), minerais opacos 
(<1%), apatita (<1%), zircão (<1%) e allanita (<1%). As 
condições metamórficas deste litotipo atingiu a fácies 
anfibolito superior, com retrometamorfismo para a 
fácies xisto verde.

Para estes augen gnaisses foram obtidas dez 
análises litogeoquímicas no corpo de Riacho Salgado 
situado na cidade de Lajes-RN (Tabela 3.2). Estes 
resultados mostram que as rochas dessa unidade 
são ácidas, com SiO2 variando entre (60,9% a 65,5%), 
apresentando valores de Na2O (2,82% a 3,26%), K2o 
(3,24% a 4,79%) e Rb (59 ppm a 151 ppm). As rochas 
desta unidade são relativamente pobres em CaO (3,01% 
a 4,01%) e MgO (1% a 1,55%). Para os elementos terras 
raras os dados mostram valores moderados de ETRs 
(218,17 ppm a 489,09 ppm). O padrão normalizado de 
distribuição dos ETRs mostra o enriquecimento relativo 
de ETRL com relação aos ETRP (Cen/Ybn = 11,1 a 25,07). 
As amostras analisadas apresentam anomalias positivas 
de Eu, com Eu/Eu* variando entre 0,95 a 1,53.

As rochas do augen gnaisse Riacho Salgado 
são de natureza metaluminosa (Figura 3.8 a), as quais 
se apresentam no contexto de séries magmáticas 
em diversos diagramas discriminantes com o de 
afinidade com a série calcioalcalina (Figura 3.8 b a f), 

Figura 3.7 – Diagrama de classificação modal (QAP) de Streckeisen 
(1976) para os augen gnaisses do Complexo Caicó.

Foto 3.19 – Aspecto de campo dos augen gnaisses do 
Complexo Caicó a noroeste da cidade de Lajes/RN. 

Afloramento AP-522.

podendo ser classificadas como rochas de natureza 
cálcio-alcalina de alto potássio. 

Uma datação U-Pb em zircão (ICP-MS-LA) foi 
obtida no laboratório de geocronologia da UnB, a 
qual forneceu uma idade (intercepto superior) de 
2,234 ± 7,3 Ma (MSWD = 1,08) para esta suíte (Tabela 
3.3, Figuras 3.9 e Foto 3.20).

A idade de 2.234 ± 7.3 Ma foi obtida em um 
anfibólio biotita augen gnaisse de coloração cinza 
e composição monzogranítica, aflorante a noroeste 
de Lajes/RN (Figura 3.9), utilizando-se vinte e uma 
determinações de zircões.

A idade obtida para o augen gnaisse (ca. 
2,23 Ga.), permite considerar estas rochas como 
associadas ao período Riaciano e correlacioná-las ao 
Complexo Caicó.
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Tabela 3.2 – Análises químicas de elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) dos augen gnaisses do 
Complexo Caicó, da região de riacho salgado (Lajes/RN).
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Figura 3.8 – Diagramas discriminantes litogeoquímicos para As rochas do augen gnaisse Riacho Salgado (círculos 
vermelhos) da Folha Lajes. a) Índice de Shand segundo Maniar & Piccoli (1989); b) Rogers & Greenberg (1981);  

c) De La Roche et al. (1980); d) Frost et al. (2001); e) Wright (1969) e f) Lameyre (1987). 
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Tabela 3.3 – Dados analíticos/isotópicos de determinações U-Pb (ICP-MS-LA em zircões) do biotita-anfibólio-augen 
gnaisse Riacho Salgado, afloramento AP-194 coordenadas UTM: 802582 mE 9371757 mN.

Figura 3.9 – Diagrama idade U-Pb (ICP-MS-LA) com vinte e uma frações de zircão analisadas do augen gnaisse  
Riacho Salgado, coletado a noroeste de Lajes/RN. AP-194.

   Idades Aparentes  

 f206(%) th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)  

Grão spot  u 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma  206Pb  235U  238U  Conc.(%)

03-Z01 0.01 0.37 232887 0.141267 0.42 8.307 0.88 0.426480 0.77 0.86 2243 7 2265 8 2290 15 102.10

04-Z02 0.00 0.19 448976 0.140820 0.39 8.443 0.98 0.434866 0.90 0.91 2237 7 2280 9 2328 18 104.04

05-Z03N 0.01 0.27 141727 0.138884 0.59 7.536 1.04 0.393531 0.86 0.80 2213 10 2177 9 2139 16 96.65

06-Z03B 0.00 0.08 772356 0.140382 1.25 8.238 1.42 0.425584 0.67 0.67 2232 22 2257 13 2286 13 102.41

07-Z04 0.01 0.37 210751 0.142107 0.55 8.483 0.80 0.432955 0.58 0.67 2253 9 2284 7 2319 11 102.93

08-Z05-1 0.00 0.21 719231 0.140090 0.57 8.226 0.83 0.425898 0.60 0.66 2228 10 2256 7 2287 11 102.64

09-Z06 0.00 0.36 402882 0.142860 0.49 8.651 0.83 0.439172 0.67 0.77 2262 8 2302 8 2347 13 103.75

13-Z08 0.00 0.31 951111 0.142732 0.44 8.813 0.91 0.447802 0.80 0.86 2261 8 2319 8 2385 16 105.52

15-Z10 0.00 0.21 674698 0.142823 0.35 9.615 0.82 0.488275 0.74 0.89 2262 6 2399 8 2563 16 113.33

16-Z11 0.00 0.35 578339 0.142498 0.53 8.832 0.87 0.449496 0.69 0.85 2258 9 2321 8 2393 14 105.99

17-Z12 0.00 0.19 1056444 0.142161 0.36 8.596 0.83 0.438550 0.74 0.88 2254 6 2296 8 2344 15 104.01

18-Z13 0.00 0.28 566446 0.143106 0.42 9.200 1.10 0.466237 1.01 0.92 2265 7 2358 10 2467 21 108.91

19-Z12-2 0.00 0.23 1184876 0.142100 0.45 8.710 0.95 0.444558 0.84 0.87 2253 8 2308 9 2371 17 105.24

20-Z14 0.00 0.23 431134 0.142337 0.91 8.998 1.09 0.458469 0.60 0.68 2256 16 2338 10 2433 12 107.84

23-Z15 0.00 0.18 807428 0.142284 0.48 8.761 1.04 0.446578 0.92 0.87 2255 8 2313 9 2380 18 105.54

24-Z16 0.00 0.22 890695 0.140742 0.44 8.355 0.81 0.430564 0.67 0.80 2236 8 2270 7 2308 13 103.21

25-Z17 0.00 0.36 387651 0.141889 0.49 8.934 0.96 0.456665 0.83 0.84 2250 9 2331 9 2425 17 107.75

26-Z18 0.00 0.35 389646 0.142698 0.56 8.317 1.09 0.422724 0.93 0.90 2260 10 2266 10 2273 18 100.56

28-Z20N 0.00 0.12 813739 0.141447 0.35 8.536 1.10 0.437669 1.04 0.94 2245 6 2290 10 2340 20 104.24

29-Z20B 0.00 0.20 476681 0.140652 0.33 8.302 0.87 0.428074 0.81 0.92 2235 6 2265 8 2297 16 102.76

30-Z21 0.00 0.20 704395 0.138600 0.99 7.552 1.19 0.395183 0.66 0.72 2210 17 2179 11 2147 12 97.15
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Foto 3.20 – Augen gnaisse Riacho Salgado (Complexo 
Caicó) na região a noroeste de Lajes/RN. AP-194.

3.1.5 - grupo seridó (nP3s)

Os trabalhos pioneiros a respeito da geologia 
das rochas do Grupo Seridó para a região estudada 
são referenciados a Amaral et al. (1980) e Leite et al. 
(1980). 

segundo Jardim de Sá & Salim (1980) e Jardim 
de Sá (1984 e 1994) a geologia do Grupo Seridó é 

composta de paragnaisses basais, com intercalações 
de mármores, calcissilicáticas, micaxistos, rochas 
metavulcânicas e formações ferríferas corelacionados 
a Formação Jucurutu, metaconglomerados  
quartzitos pertencentes a Formação Equador e em 
posição intermediária e no topo da sequencia temos 
micaxistos feldspáticos e aluminosos, apresentando 
feições sedimentares com características turbidíticas, 
correlacionados a Formação Seridó.

Na literatura, existem duas proposições para 
o modelo de evolução da sedimentação do Grupo 
Seridó, uma proposta por Jardim de Sá (1994), na 
qual o autor defende um modelo de evolução onde 
as três formações fariam parte de um único ciclo de 
sedimentação de idade paleoproterozoica (Figura 
3.10). O segundo modelo, advogado por Archanjo 
& Salim (1986) e Caby et al. (1991), que propõem 
a presença de uma discordância entre o Grupo 
Jucurutu (formações Jucurutu na base e Equador 
no topo) e o Grupo Seridó, este último com uma 
fácies conglomerática basal denominada Formação 
Parelhas. Esse modelo advoga uma idade mais 
jovem (neoproterozoica) para a Formação Seridó, 
permanecendo as formações Equador e Jucurutu 
com idade paleoproterozoica. 

Figura 3.10 – Relações estratigráficas das rochas que compõem o Grupo Seridó, segundo Jardim de Sá (1994).
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Figura 3.11 – Mapa geológico simplificado da Folha Lajes, ressaltando as unidades do Grupo Seridó.

Torna-se importante ressaltar que no modelo 
proposto por Jardim de Sá & Salim (1980), os contatos 
entre as formações foram descritos como quase 
sempre interdigitados entre si, sendo possível, por 
exemplo, encontrar relações em campo de quartzitos 
e micaxistos intercalados com biotita paragnaisses 
ou também passagens gradacionais de paragnaisses 
para micaxistos feldspáticos. Estas observações são 
indicativas de que o Grupo Seridó representaria uma 

sequencia de deposição contínua, sem evidências de 
discordâncias regionais entre as suas formações, o 
que implicaria que a sedimentação ocorreu em um 
mesmo megaciclo de sedimentação. 

No presente trabalho o modelo estratigráfico 
utilizada para o Grupo Seridó será a proposta sugerida 
por Jardim de Sá & Salim (1980) e Jardim de Sá (1994). 
A Figura 3.11 mostra a distribuição das unidades lito-
lógicas do Grupo Seridó no contexto da Folha Lajes.
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Foto 3.21 – Visão geral de afloramento composto por 
anfibólio-biotita paragnaisse da Formação Jucurutu, 

localizado a sudoeste da localidade de Matinha  
(São Tomé/RN). Afloramento AR-060.

Foto 3.22 – Intercalação de biotita gnaisse com lentes de 
mármores e rochas calcissilicáticas (Formação Jucurutu), 
no leito do riacho Dois Rios, na região de Cafucá (Bodó/

RN). Afloramento AP-123.

3.1.5.1 - Formação Jucurutu (NP3sju)

As rochas desta unidade afloram 
principalmente nas porções sul e leste da Folha Lajes, 
em geral bordejando os contatos com os gnaisses do 
embasamento cristalino (Figura 3.11).   

Esta unidade é constituída predominantemente 
por biotita gnaisses, podendo conter anfibólio 
(NP3sju), granoblásticos, com níveis/camadas de 
mármores (NP3sjum) de extensões métricas a 
quilométricas, além de intercalações de rochas 
calcissilicáticas (NP3sjucs), rochas metaultramáficas 
(NP3sjuu), anfibolitos (NP3sjua), quartzitos (NP3sjuq)  
e formações ferríferas (NP3sjuf). 

A litofácies principal é descrita como biotita 
gnaisses (NP3sju), podendo conter anfibólio, sendo 
rochas que exibem coloração variada em tons de 
creme, cinza e esverdeada, tal variação na coloração 
das rochas desta unidade dá-se pela variação na 
composição mineral. A textura é granoepidoblástica 
com granulação fina a média. Mostra estrutura 
(Fotos 3.21 e 3.22), por vezes bandada, com 
alternância entre faixas centimétricas cinza escura 
rica em biotita (biotita gnaisse) e bandas esverdeadas 
compostas essencialmente por epidoto e anfibólio 
(calcissilicáticas) e/ou mármores (Foto 3.22). Os 
biotita gnaisses exibem estrutura foliada, com 
bandamento de espessura milimétrica irregulares, 
alternando de faixas mais ricas em biotitas/
muscovitas com faixas mais quartzo-feldspáticas. 
Por vezes esse bandamento é acompanhado de 
exudados de quartzo.

A mineralogia principal é denotada por 
plagioclásio (10% a 20%), quartzo (40% a 60%), biotita 
(5 a 25%), microclina (10% a 20%), Hornblenda (até 
15 %), além de muscovita (1% a 10%), epidoto (3% a 

5%), titanita (1% a 2%), minerais opacos (1%), clorita 
(<1%), apatita (<1%), zircão (<1%), turmalina (<1%) 
e calcita (<1%). O fácies metamórfica atingida pela 
rocha é equivalente ao fácies anfibolito (presença 
de hornblenda na assembléia mineral), ou seja, grau 
metamórfico médio a alto (em torno de 700°C), 
segundo Bucher & Frey (1994), com retromorfose para 
fácies xisto verde, evidenciado a partir da observação 
de processos de epidotização do plagioclásio, anfibólio 
e biotita, além da cloritização desta biotita.

Lentes e/ou camadas de mármores (NP3sjum)  
de pequeno a grande porte ocorrem intercaladas nos 
biotita gnaisse da litologia descrita acima, alcançando 
espessuras que podem atingir até dezenas de 
metros e com extensões quilométricas, formando 
cristas alongadas na topografia, principalmente nas 
direções N-S e NE-SW. As colorações das rochas 
nessas lentes variam em tons de cinza clara ou 
branca, quando puros, adquirindo tonalidades creme 
a esverdeada quando existe a presença de minerais 
acessórios, principalmente micas. A rocha é bastante 
homogênea e compacta (Foto 3.23), mas por vezes 
pode se apresentar bandada, com faixas alternadas 
entre mármores puros e impuros (Foto 3.24).

As rochas desta unidade são formadas 
essencialmente por calcita (92% a 98 %), com 
granulação média a grossa e textura granoblástica. 
Como acessórios foi possível identificar mica branca 
(<5%), muscovita (<1%), quartzo (<1%), minerais 
opacos (<1%) e hidróxido de ferro (<1%).

As rochas calcissilicáticas (NP3sjucs) ocorrem 
intercaladas nos biotita gnaisse da Formação 
Jucurutu, podendo ocorrer espacialmente associadas 
as camadas de mármore. As rochas calcissilicáticas 
possuem coloração cinza esverdeada a verde oliva 
clara (Foto 3.25) e com bandamento milimétricos 
a centimétricos irregulares, por vezes alternando 
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Foto 3.23 – Mármore de coloração cinza e aspecto 
maciço, da região de Cafucá, (Bodó/RN). Afloramento 

AR-019 Detalhe em B.

Foto 3.24 – Mármore com aspecto bandado denotado 
pela alternância de faixas claras e escuras, Localizado a 

sudeste da localidade de Cafucá (Bodó/RN).  
Afloramento AR-016.

Foto 3.25 – Níveis calcissilicáticos intercalados em 
camada de mármore da Formação Jucurutu (Mina Bodó, 

Bodó/RN). Afloramento AR-177.

Foto 3.26 – Bloco de rocha calcissilicática com cristais 
centimétricos de diopsídio, localizado a nordeste da 

localidade de Chupador (Cerro Corá/RN).  
Afloramento AP-176.

níveis ricos em anfibólios com níveis epidotíferos 
amarelados, além de localmente, por vezes, 
apresentarem bandas de espessuras centimétricas 
de exsudados de quartzo. A textura é nematoblástica 
e a granulação fina a média, por vezes grossa. 
Em amostra de mão é possível visualizar cristais 
milimétricos de anfibólio, piroxênio, granada, 
epidoto, feldspatos e quartzo (Foto 3.26).

Em seções delgadas estas rochas calcissilicáticas 
apresentam como minerais essenciais epidoto/zoisita 
(8% a 90%), clinopiroxênio/diopsídio-hedenbergita 
(10% a 40%), quartzo (8% a 40%), plagioclásio (5% 
a 13%) e calcita (14% a 50%), além de acessórios 
como microclina (<5%), titanita (<1%), minerais 
opacos (<1%), biotita (<1%), mica branca (<1%) e 
apatita (<1%). A presença de clinopiroxênio cálcico 
na assembleia mineral da rocha, indica que a mesma 
atingiu condições de fácies anfibolito superior, 
enquanto que a presença de cristais neoformados 

de calcita e epidoto indicam o intenso processo de 
metassomatismo, sob efeito da retromorfose para 
fácies xisto verde (400 a 500oC). 

Na porção mais basal dos paragnaisses da 
Formação Jucurutu também foram cartografadas 
lentes de rochas metaultramáficas (NP3sjuu) 
exibindo coloração cinza com tons esverdeados  
(Foto 3.27), na qual a mineralogia é composta 
principalmente de serpentina fibrosa, clorita e talco 
(Foto 3.28), apresentando textura fibrosa-lamelar e 
granulação fina.

Os principais minerais constituintes da rocha 
são serpentina (85%), clorita (5%) e talco (5%), pos-
suindo como acessórios minerais opacos (5%). A com-
posição modal indica um serpentina-clorita-talco xisto 
máfico, com protólito provavelmente de uma rocha 
ultramáfica piroxenítica a peridotítica (?), submetida a 
condições metamórficas de fácies anfibolito inferior à 
xisto verde e a processos de metassomatismo.
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Foto 3.27 – Rocha metaultramáfica enriquecida em 
serpentina, clorita e talco (Sitio Pedra Preta de Baixo,  

São Tomé/RN). Afloramento AR-066.

Foto 3.28 – Detalhe da rocha metaultramáfica 
enriquecida em serpentina, clorita e talco (Sitio Pedra 
Preta de Baixo, São Tomé/RN). Afloramento AR-066.

Lentes e camadas de Anfibolitos (NP3sjua) 
com espessura variando de métrica a centimétricas 
são encontrados na Formação Jucurutu, exibindo 
coloração verde escura, por vezes intercalando 
níveis de gnaisse mais ricos em anfibólio 
acompanhada por faixas leitosa de plagioclásio 
(Fotos 3.29 e 3.30).

Os minerais essenciais são anfibólio (33% a 
98%), plagioclásio (0% a 30%), além de quartzo (0 
a 30%) e como acessórios temos minerais opacos, 
titanita, apatita e biotita retrometamórfica (soma dos 
acessórios 2%).  A Rocha apresenta-se com uma textura 
nematolepidoblástica, foliada e com granulação fina.

As rochas das Formações ferríferas bandadas 
(NP3sjuf) foram cartografadas espacialmente 
próximas/associadas aos mármores (NP3sjum), 
rochas calcissilicáticas (NP3sjucs) e por vezes a 
níveis de espessuras que variam de centimétricas 
a métricas de gnaisses quartzosos e quartzitos, 
pertencentes as porções basais da Formação 

Foto 3.29 – Lente de anfibolito em biotita gnaisse 
na região Bela Vista (Caiçara do Rio do Vento/RN). 

Afloramento AP-058.

Foto 3.30 – Lentes de anfibolito e rocha calciossilicática 
em biotita gnaisse na região Bela Vista (Caiçara do Rio  

do Vento/RN). Afloramento AP-058.

Jucurutu. Estas formações ferríferas se apresentam 
bandadas (milimétricas a centimétricas) com faixas 
ricas em quartzo e outras ricas em magnetita, 
apresentam granulação fina a média, cor preta a 
cinza escura, por vezes estando dobradas (Fotos 
3.31 e 3.32).

A descrição de seções delgadas das formações 
ferríferas dessa unidade revelou que as mesmas são 
constituídas essencialmente de minerais opacos 
(25% a 49%), quartzo (30% a 50%), anfibólio da 
série Cummingtonita-Grunerita (15% a 35%) e raros 
minerais de alteração silicáticos como epidoto 
e argilominerais (0% a 5%). Os minerais estão 
marcantemente orientados, com um bandamento 
formado por níveis silicáticos (quartzo) e níveis de 
minerais opacos (magnetita e hematita). Este conjunto 
define a textura nematoblástica com granulação fina 
a média. A mineralogia observada em lamina permite 
classificar esta litologia como formação ferrífera 
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Foto 3.31 – Afloramento composto por formações 
ferríferas bandadas da Formação Jucurutu, localizado na 

Fazenda Itapuã (Lajes/RN). Afloramento AR-192.

Foto 3.32 – Formação ferrífera bandada com alternância 
de faixas ricas em quartzo e em magnetita, localizado na 

Fazenda Itapuã (Lajes/RN). Afloramento AR-192

da fácies óxido segundo a classificação de James 
(1954). A assembleia mineralógica com anfibólio da 
série Cummingtonita-Grunerita permite diagnósticar 
condições metamórficas de fácies anfibolito para 
este litotipo.

Os gnaisses quartzosos (NP3sjug) exibem 
coloração cinza clara a creme, de composição quartzo-
feldspática, granulação fina a média, exibindo por 
vezes dobras e alternâncias de finas bandas com 
textura lepidoblástica (muscovitas) e de bandas 
com textura granoblástica (Foto 3.33), formada 
principalmente por quartzo (40%), Microclina (40%), 
muscovita (10%), plagioclásio (10%) e traços de 
minerais acessórios (opacos, biotita, clorita, apatita, 
zircão, hidróxido de ferro). Em escala de afloramento, 
as rochas desta unidade podem apresentar-se 
alternadas entre faixas de gnaisses quartzosos e 
faixas de quartzitos (Foto. 3.34).

Foto 3.33 – Afloramento de gnaisses quartzosos 
relacionado à Formação Jucurutu, localizado na região  
de Cacimbinha (Cerro Corá/RN). Afloramento AP-498. 

Os quartzitos (NP3sjuq) apresentam cor 
amarelada, granulação fina a média, textura maciça 
e composição variando desde quartzitos puros até 
tipos mais micáceos (Fotos 3.35 e 3.36). Na região de 
Bonfim (Lajes-RN) as rochas dessa unidade ocorrem 
na porção basal da Formação Jucurutu, por vezes 
intercaladas nos biotita gnaisses. 

Em seção delgada, observa-se uma rocha 
metamórfica paraderivada, exibindo textura 
holocristalina granoblástica de granulação fina a 
média, constituída essencialmente por quartzo 
(até 99%) e minerais acessórios (1%) compostos 
por minerais opacos, muscovita, biotita e zircão 
com tamanhos micrométricos. A presença de 
muscovita+biotita sugere metamorfismo de baixo 
grau, na zona metamórfica da biotita, equivalente 
ao fácies xisto verde (Shelley, 1993; Bucher & Frey, 
1994), embora a quantidade irrisória observada em 
lamina não permita maiores inferências.

Os biotita gnaisses/xistos (NP3sjugx) 
apresentam coloração cinza a marrom, textura 
lepidogranoblástica e granulação fina a média (Foto 
3.37). Sua mineralogia é composta por quartzo 
feldspato e biotita, por vezes ocorrendo granada, 
anfibólio e muscovita.

Segundo Jardim de Sá (1994) a associação 
de mármores, formações ferríferas e a tendência 
calcítica-quartzítica dos paragnaisses da Formação 
Jucurutu sugerem que sua deposição ocorreu em 
ambiente marinho raso de margem passiva.

Determinações U-Pb SHRIMP (zircão) 
realizadas por Van Schmus et al. (2003) em 
litotipo desta unidade nas proximidades da cidade 
de Jucurutu/RN (situada a SW da Folha Lajes) 
forneceram uma idade mínima neoproterozoica 
(ediacarana) de 634 Ma para o biotita-anfibólio 
gnaisse. 
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Foto 3.34 – Faixa de quartzito intercalando os gnaisses 
quartzosos, localizado na região de Cacimbinha (Cerro 

Corá/RN). Afloramento AP-498.  

Foto 3.35 – Afloramento no contato entre os quartzitos e 
os gnaisses da Formação Jucurutu, localizado na região 

do Riacho Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AP-434. 

Foto 3.36 – Detalhe da intercalação entre os quartzitos e 
os gnaisses da Formação Jucurutu, localizado na região 

do Riacho Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AP-434.

Foto 3.37 – Afloramento composto por rocha com 
alternância composicional entre biotita gnaisse e biotita 
xistos, Serra do Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AP-428.

3.1.5.2 - Formação equador (nP3se)

Os litotipos da Formação Equador afloram 
predominantemente no quadrante sudeste da Folha 
lajes, onde na Serra do Feiticeiro (Foto 3.38), as 
rochas desta unidade afloram em um pacote com 
mais de 100 metros de espessura. Os litotipos desta 
unidade também se prolongam de forma menos 
expressiva para a porção nordeste da área (Pedra 
Preta-RN), formando cristas no relevo com direção 
norte. 

Na Folha Lajes, a Formação Equador é 
constituída por quartzitos puros, muscovita 
quartzitos e níveis métricos de metaconglomerados. 
Em virtude da escala de trabalho não foi possível à 
individualização cartográfica dos diferentes litotipos 
da unidade. 

Os litotipos mais abundantes da referida 
unidade são os quartzitos e muscovita quartzitos 
(por vezes fuchsita quartzitos), lepidogranoblásticos 
de granulação fina a média (Foto 3.39), 
apresentando coloração cinza clara a creme (por 
vezes esbranquiçado ou esverdeado) com um 
brilho significativo nos planos de foliação da rocha 
(minerais micáceos). Nas rochas supracitadas foi 
possível observar em determinados afloramentos 
uma foliação bem evidenciada, marcada pelo 
estiramento mineral de seus constituintes. Os 
metaconglomerados oligomíticos ocorrem de 
forma menos abundante e em camadas/pacotes 
com espessura que variam de 1 a 10 metros, 
apresentando seixos de quartzo com até 8 cm de 
comprimento (Foto 3.40).  

Petrograficamente os quartzitos da Formação 
Equador são compostos por cristais de quartzo (69% 
a 95 %), muscovita (3% a 28 %), além de minerais 
acessórios (2 a 5 %),  como minerais opacos, zircão, 
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Foto 3.38 – Escarpa de serras formada por quartzitos da Formação Equador, entre as localidades de Vereda do Meio  
e Mulungu (Lajes/RN), Serra do Feiticeiro, porção central da Folha Lajes.

Foto 3.39 – Detalhe do muscovita quartzito da Formação 
Equador (Serra do Feiticeiro). Afloramento AP-473.

Foto 3.40 – Camada de metaconglomerado oligomítico 
da Formação Equador (Sitio Pedra Preta de Baixo,  

São Tomé/RN). Afloramento AR-066.

biotita, silimanita e turmalina, sendo uma rocha 
de textura granoblástica a lepidogranoblástica com 
granulação fina a média. 

Segundo Jardim de Sá (1994), provavelmente 
a Formação Equador corresponderia a uma fração 
terrígena depositada em um contexto marinho 
mais estável.

3.1.5.3 - Formação seridó (nP3ss)

Na Folha Lajes, os metassedimentos da 
Formação Seridó ocorrem principalmente nos 
quadrantes nordeste e sudeste, representando a 
unidade do Grupo Seridó com maior área aflorante 
na folha. No presente trabalho foram identificados 
duas litofácies principais, baseadas na mineralogia 
presente em cada um dos litotipos, sendo elas: 
i) micaxistos, e granada micaxistos (NP3ss); e ii) 
cordierita, andaluzita, estaurolita e/ou sillimanita 
biotita xistos com granada (NP3ssa).

Os micaxistos e granada micaxistos (NP3ss) 
correspondem ao principal litotipo da formação 
para a área mapeada, suas rochas exibem coloração 
cinza a marrom, com uma xistosidade penetrativa, e 
níveis de espessura milimétricas a centimétricas de 
continuidade regular (Foto 3.41). A alternância dos 
níveis observados se dá devido à presença de faixas 
de composição biotíticas de cor cinza escura e faixas 
cinza claras de composição quartzo-feldspática, tal 
alternância possivelmente representa a variação 
composicional sedimentar primária. A textura é 
lepidogranoblástica com granulação fina a média. 
Blastos de granada dispersos numa matriz xistosa 
comumente são observados nessas rochas (Foto 
3.42), bem como a presença de veios de quartzo 
com espessura centimétrica, paralelos ou dobrados 
na foliação/xistosidade da rocha.

Os micaxistos e granada micaxistos (NP3ss)  
são constituídos essencialmente por biotita (12% 
a 35%), quartzo (35% a 76%), plagioclásio (5% 
a 10%), muscovita (3 a10%) e granada (5 a 8%). 
Como minerais acessórios (variando entre 1 e 9%) 
ocorre:  clorita, minerais opacos , granada, zircão, 
apatita e turmalina. As condições de metamorfismo 
são ao menos de fácies xisto verde superior, com 
temperaturas da ordem de 480° - 500°C, baseadas 
na presença de blastese de granada na rocha. 
A cloritização e formação de minerais opacos 
evidenciam os efeitos da retromorfose para a fácies 
xisto verde inferior.
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Foto 3.41 – Aspecto de campo dos micaxistos da 
Formação Seridó, situados a sudeste da sede de Fazenda 

Nova, (Jardim de Angicos/RN). Afloramento AP-052. 

Foto 3.42 – Granada micaxistos da Formação Seridó, 
localizado a aproximadamente 2,0 km a sul de Pedra 

Preta (Pedra Preta/RN). Afloramento AP-072.

Os cordierita-andaluzita-estaurolita e/ou 
sillimanita-biotita xistos com granada (NP3ssa) 
compreendem rochas heterogêneas, porfiroblástica 
de coloração cinza escura com porções esbranquiçadas 
de composição mais quartzo-feldspática, possuem 
cristais milimétricos de granada e cristais nodulares 
milimétricos a centimétricos de cordierita (Foto 
3.43), porfiroblastos de estaurolita, andaluzita e 
sillimanita (Foto 3.44). As rochas desta litofácies 
exibem, em geral, estrutura xistosa proeminente 
e textura lepidonematoblástica e/a porfiroblástica 
com granulação média a grossa.

 Petrograficamente as rochas desta unidade 
são constituídas por quartzo (33%), biotita (32%), 
cordierita (13%), estaurolita (7%), plagioclásio (5%), 
clorita (3%), granada (3%) e andaluzita (3%), tendo 
como principais acessórios sillimanita, minerais 
opacos, turmalina, apatita e zircão (soma 2%). As 
condições metamórficas atingiram a fácies anfibolito, 
acima de 520°C indicada pela blastese de cordierita, 

estaurolita e a partir da biotita e plagioclásio em 
meio hidrotermal. Retromorfose para a fácies xisto 
verde pode ser caracterizado pela cloritização da 
cordierita e da biotita.

De acordo com a proposição feita por 
Jardim de Sá (1994), as rochas da Formação Seridó 
podem ser interpretadas como uma sequência 
de metaturbiditos, tal afirmação tem como 
principal base o fato da preservação de feições de 
estratificação gradacional, continuidade lateral de 
fácies e preservação de ciclos de bouma.

Van Schmus et al. (2003) através de idades 
obtidas por U-Pb SHRIMP (em zircões detríticos) 
nos litotipos da Formação Seridó, atribuem uma 
idade neoproterozóica (650 – 610 Ma) para esta 
formação.

Foto 3.43 – Nódulos de cordierita centimétricos em 
micaxistos da Formação Seridó localizado a oeste 
da comunidade de Malhadinha (Pedra Preta/RN). 

Afloramento AR-001.

Foto 3.44 – Cristais milimétricos a centimétricos de 
estaurolita, cordierita e granada associados aos 

micaxistos da Formação Seridó, localizado a oeste 
da comunidade de Malhadinha (Pedra Preta/RN). 

Afloramento AR-001.
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3.1.6 - Magmatismo Ediacarano

Na Folha Lajes, o magmatismo ediacarano 
(Brasiliano) ocorre sob a forma de diversos corpos 

Figura 3.12 – Mapa geológico simplificado da Folha Lajes, ressaltando o magmatismo de idade ediacarana.

com dimensões e formas variadas (Figura 3.12), sen-
do estes constituídos por rochas das suítes intrusi-
vas Itaporanga (plúton Cardoso), São João do Sabugi 
(corpo quartzo-monzonito associado a borda sul do 
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Figura 3.13 – Diagrama de classificação modal (QAP) de Streckeisen (1976) para as rochas da Suíte Intrusiva São João 
do Sabugi, com amostras obtidas na bibliografia (retângulos amarelos, Silva e Souza 2012b) e da Folha Lajes.

plúton Cardoso, corpo de gabro na localidade de São 
José da Passagem, além de pequenos corpos na por-
ção leste da folha), e Suíte Dona Inês (plútons Serra 
da Rajada, Serra Verde, Serra Oca, Caramuru e Flo-
res). Além desses, têm-se ainda corpos menores, os 
quais foram cartografados como granitoides indiscri-
minados.

Neste trabalho serão utilizados dados de lito-
geoquímica e geocronológicos obtidos por alguns 
autores em trabalhos com enfoque petrológico, 
dentre eles destacam-se Maia (2002), Galindo et 
al. (2009), Souza et al (2010) e Silva e Souza (2012a, 
2012b).

3.1.6.1 - suíte intrusiva são João do sabugi (nP3d2s)

Esta suíte é formada principalmente por quart-
zo monzonitos, quartzo dioritos, gabros, piroxenitos, 
noritos e por vezes magnetititos (Figura 3.13), sendo 
rochas mesocráticas a ultramelanocráticas de colora-
ção preta a cinza escura, equigranulares, com textura 
fanerítica de granulação variando de fina a média. Na 
Folha Lajes as rochas associadas a essa unidade ocor-
rem de duas maneiras distintas: (i) quartzo monzoni-
tos e quartzo dioritos, associada às rochas graníticas 
dos plútons, Serra da Rajada, Serra da Macambira e 
Serra Oca (Fotos 3.45 e 3.46); (ii) corpos isolados de 
tamanhos variados, compostos por gabros, noritos 
e piroxenitos, por vezes serpentinizados, podendo 

ocorrem também corpos de magnetititos associados 
aos piroxenitos (Fotos 3.47 a 3.49). 

Petrograficamente, os quartzo monzonitos 
são formados por quartzo (5% a 08%), microclina 
(19% a 31%), plagioclásio (25%), biotita (16% a 
20%), anfibólio (11% a 14%), por vezes podem ser 
observados piroxenios (até 15%). Como minerais 
acessórios foram descritos minerais opacos (<1% 
a 4%), titanita (<1% a 3%), apatita (<1%) e zircão 
(<1%). Já os quartzo dioritos (Fotos 3.45 e 3.46) 
são compostos petrograficamente por quartzo 
(8%), microclina (2%), plagioclásio (40%), biotita 
(25%), anfibólio (15%). Como minerais acessórios 
são descritos minerais opacos (5%), titanita (3%), 
apatita (1%) e zircão (<1%).

Na Folha Lajes, as rochas quartzo monzoníti-
cas e quartzo dioríticas da Suíte Intrusiva São João 
do Sabugi podem ocorrer comumente associadas às 
rochas das suítes intrusivas Itaporanga e Dona Inês 
(descritas nos itens a seguir), onde podem ser cons-
tatadas evidências de processos de mistura (coexis-
tência) de magmas, através da presença de termos 
híbridos e a assimilação de cristais porfiríticos (fel-
dspatos) das rochas das suítes intrusivas Itaporanga 
e Dona Inês.

As demais rochas desta unidade são 
constituídas petrograficamente por plagioclásio (10% 
a 60%), piroxênio (30% a 70%), Anfibólio (0% a 40%) 
e biotita (0% a 6%). Tendo como acessórios: minerais 
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Foto 3.47 – Afloramento composto por blocos de gabro 
da Suíte Intrusiva São João do Sabugi, na região de 

Cacimba do Meio (Santana do Matos/RN).  
Afloramento AP-664.

Foto 3.48 – Afloramento de hornblenda piroxenito 
na região da Fazenda Novo Mundo, (São Tomé/RN) 

Afloramento AR-008.

Foto 3.49 – Camada de ilmenita-magnetitito associado 
aos hornblenda piroxenito da Suíte Intrusiva São João  

do Sabugi, na região da Fazenda Novo Mundo,  
(São Tomé/RN) Afloramento AR-008

Foto 3.45 – Afloramento exibindo feições de mistura 
de magmas entre porções de quartzo diorito e biotita 

monzogranito no plúton Serra da Rajada (Cerro Corá/RN). 
Afloramento AP-504.

Foto 3.46 – Afloramento exibindo feições de mistura 
de magmas entre porções de quartzo diorito e biotita 

monzogranito no plúton Serra Oca (Santana do Matos/
RN). Afloramento AP-558

opacos (0% a 10%), além de titanita, calcita e epidoto 
como minerais traços. Nas rochas gabroicas desta 
unidade também são observadas olivina gabros, com 
até 45% de olivina na rocha. 

Associados a alguns piroxênitos desta 
unidade, ocorre a presença de corpos de 
magnetititos maciços, de cor cinza escuro, 
granulação média, equigranulares (Foto 3.49), 
os quais petrograficamente são compostos por 
magnetita martitizada (56%), ilmenita (40%), clorita 
magnesiana (3%) e goethita (1%). 

Neste projeto, foram utilizadas três análises 
litogeoquímicas obtidas por Silva e Souza (2012a) 
para rochas desta suíte (Tabela 3.4). Estes resultados 
mostram que são rochas básicas a intermediárias 
empobrecidas em SiO2 (47% a 61,42%) e Rb (2.9 ppm 
a 236 ppm) e com espectro amplo de K2O (0,12% a 
7,1%), Fe2o3 (4,74% a 7,92%), MgO (1,73% a 11,4%), 
CaO (3,12% a 17%), TiO2 (0,1% a 1,61%), P2o5 (0,01% 
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Tabela 3.4 – Análises químicas em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) das rochas da Suíte Intrusiva 
São João do Sabugi Silva e Souza (2012a).

% (Peso) D-19B D-21 D-22
SiO2 56,62 57,5 61,42
TiO2 1,61 1,51 1,12
Al2O3 15,99 15,83 15,33
Fe2O3 7,92 7,5 5,82
MgO 2,63 2,44 1,73
MnO 0,11 0,1 0,09
CaO 4,16 3,91 3,12
Na2O 3,89 3,93 3,83
K2O 4,99 4,86 5,25
P2O5 0,9 0,84 0,65
LOl 0,6 1,00 1,10

Soma 99,42 99,42 99,46
Ba (ppm) 2381 2197 2273

Hf 6,1 7,6 8,2
Nb 41,4 41,3 40,4
Rb 236,4 169,3 168,3
Sc 9,0 9,0 7,0
Sr 1072 1027 1043
Ta 2,8 3,1 2,9
Th 12,4 13,8 19,4
U 5,7 6,1 6,5
Y 32,9 31,7 33,9
Zr 243,1 292,4 316

Na2O + K2O 8,88 8,79 9,08
Na2O / K2O 0,78 0,81 0,73

Rb/Sr 0,22 0,16 0,16
A/CNK 0,83 0,84 0,87
A/NK 1,35 1,35 1,28

Coríndon --- --- ---
Mg# 39,74 39,25 37,12

La (ppm) 70,4 52,2 90,4
Ce 158,6 128,2 195,8
Pr 18,3 16,13 21,5
Nd 71,5 63,2 78,9
Sm 11,19 10,53 11,87
Eu 2,81 2,55 2,54
Gd 8,78 8,19 8,82
Tb 1,24 1,19 1,26
Dy 6,02 6,16 6,4
Ho 1,09 1,1 1,2
Er 3,0 2,96 3,27
Tm 0,45 0,43 0,5
Yb 2,89 2,91 3,28
Lu 0,43 0,42 0,46

SETR 356,7 296,2 426,2
(La/Yb)N 17,47 12,87 19,77
(La/Sm)N 4,06 3,2 4,92
(Gd/Yb)N 2,51 2,33 2,22

Eu/Eu* 0,84 0,81 0,73
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Figura 3.14 – Diagramas discriminantes litogeoquímicos para o magmatismo ediacarano da Folha Lajes. a) Índice de 
Shand segundo Maniar & Piccoli (1989); b) Rogers & Greenberg (1981); c) De La Roche et al. (1980); d) Frost et al. 
(2001); e) Wright (1969) e f) Lameyre (1987). Dados da suíte intrusiva São João do Sabugi (retângulos amarelos)  

e parte das amostras da Suíte Dona Inês (círculos amarelos) provenientes de Silva e Souza (2012a).  

a 0,9%), Sr (522,6 ppm a 2147.9 ppm), Ba (59 ppm a 
2381 ppm), Nb (6,8 ppm a 78,9 ppm) e Y (3,9 ppm a 
33,9 ppm).

Em diagramas de variação do tipo Harker, os 
elementos apresentam comportamento negativo 
para os elementos Al2o3, Fe2o3 e MgO, sugerindo o 
fracionamento precoce principalmente de biotita, 
anfibólio e minerais opacos. Assim como o CaO, 
relaciona-se ao fracionamento dos plagioclásios e para 
o tio2 ligado ao fracionamento das titanitas e minerais 

opacos. Compreendem rochas metaluminosas e no 
contexto de séries/associações magmáticas cálcio-
alcalinas (Figura 3.14) de natureza shoshonítica, de 
acordo com parâmetros geoquímicos.

Com relação à idade das rochas associadas a Su-
íte Intrusiva São João do Sabugi, existem na literatura 
regional determinações geocronológicas (U-Pb em zir-
cão), as quais foram obtidas por Leterrier et al. (1994) 
e Jardim de Sá (1994) no Plúton Acari, uma idade obti-
da foi de 579 ± 7 Ma. Archanjo et al. (2011) obtiveram 
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Foto 3.50 – Aspecto de campo do Plúton Cardoso, 
monzogranito porfirítico relacionado a Suíte Intrusiva 
Itaporanga (localidade de Baixa do Angico, em Pedra 

Preta/RN). Afloramento AR-064.

idades SHRIMP (U-Pb em zircão) em gabros e dioritos 
do batólito Totoró (RN) de 595 ± 3 Ma e 597 ± 6 Ma, 
respectivamente. 

3.1.6.2 - suíte intrusiva itaporanga (nP3g2it)

As rochas associadas a esta unidade foram car-
tografadas no Plúton Cardoso, o qual está inserido na 
porção do extremo nordeste da Folha Lajes, entre os 
municípios de Pedra Preta e Jardim de Angicos (RN). 
As rochas deste plúton são classificadas como monzo-
granitos, leucocráticos, de cor rosa acinzentado, ine-
quigranular porfirítico, com fenocristais de K-feldspato 
rosa-claros com até 4 cm de comprimento, (Foto 3.50). 
Na borda sul do Plúton Cardoso, as rochas da Suíte In-
trusiva Itaporanga ocorrem espacialmente associadas 
às rochas da Suíte Intrusiva São João do Sabugi.

A caracterização petrográfica da rocha 
evidencia uma assembleia mineral dominantemente 
félsica (90% da composição modal) formada por 
quartzo (25%), microclina (40%) e plagioclásio (25%). 
A biotita (8%) o principal mineral máfico, tendo ainda 
como acessórios (2%) minerais opacos, titanita, 
allanita, apatita e zircão. Ocorrem como traços/ 
sericita, clorita e argilominerais, interpretados como 
minerais secundários de alteração.

Segundo Angelim et al. (2006), as idades U-Pb 
em zircões e titanitas relacionada a Suíte Intrusiva 
Itaporanga variam entre 573 Ma a 580 Ma. Já Legrand 
et al. (1991) usando o método U-Pb em zircão obteve 
para o Plúton de Acari uma idade de 555 ± 5 Ma. 
Neste caso 24 milhões de anos mais jovem que as 
rochas da Suíte Intrusiva São João do Sabugi (de 579 
Ma). Segundo Nascimento et al. (2014) as idades 
relacionadas as rochas desta suíte variam entre 599 
± 16 Ma (Plúton Poço Verde) a 579 ± 7 Ma (Plútons 
Acari e São João do Sabugi).

3.1.6.3 - suíte intrusiva dona inês (nP3g3di)

As rochas predominantes desta suíte são 
constituídas por biotita granitos de composição 
sienogranitica a monzogranitica, leucocráticos, 
equigranulares, com granulação média, por vezes 
grossas, apresentando coloração cinza clara ou 
rosada. A biotita representam o mineral máfico 
principal, por vezes com anfibólio. As rochas desta 
suíte ocorrem principalmente nos plútons Serra da 
Rajada, Serra da Macambira, Serra Oca, Caramuru e 
Flores (Figura 3.15 e Foto 3.51). 

A descrição de seções delgadas das amostras 
desta suíte evidenciou qua a mesma é composta por 
uma assembleia dominantemente félsica (>80% modal) 

Figura 3.15 – Diagrama de classificação modal (QAP) de 
Streckeisen (1976) com as rochas da Suíte Intrusiva Dona 

Inês. Parte dos dados obtidos em Silva e Souza 2012a 
(Círculos amarelos). 

Foto 3.51 – Aspecto de campo das rochas da Suíte 
Intrusiva Dona Inês associada ao Plúton Serra da Rajada 

(Cerro Corá/RN). Afloramento AP-514.
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formada por quartzo (20% a 39%), microclina (31% 
a 41%) e plagioclásio (20% a 32%). O mineral máfico 
principal é a biotita (3% a 13%), ocorrendo ainda como 
acessórios minerais opacos (<2%) e allanita (<1%), 
além de apatita e zircão e, por vezes, anfibólio como 
minerais traços. Como minerais de alterações ocorrem 
muscovita, carbonato e clorita sempre com <1%.

Tabela 3.5 – Análises químicas para elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) para as rochas da Suíte 
Intrusiva Dona Inês, coletadas na Folha Lajes.

Para a caracterização litogeoquímica das 
rochas desta suíte, foram utilizados dados de Silva 
e Souza (2012a) com vinte amostras para o plúton 
Serra Verde, adicionados a quinze amostras do 
Plúton Serra da Rajada, obtidos durante os trabalhos 
da Folha Lajes (Tabelas 3.5 e 3.6) cujos resultados 
mostram que são rochas ácidas enriquecidas em SiO2 
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Tabela 3.6 – Análises químicas para elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) para as rochas da Suíte 
Intrusiva Dona Inês, segundo Silva & Souza (2012a).

(68,4% a 75,2 %), K2O (4,6% a 6,06 %) e Rb (84 ppm 
a 348 ppm), sendo empobrecidas em Al2o3 (12,4% a 
15,2 %), Fe2o3 (1,16% a 3,96 %), MgO (0,18% a 0,72 
%), CaO (0,84% a 1,76 %), TiO2 (0,11% a 0,58 %), P2o5 
(0,02% a 0,21 %) e Sr (78 ppm a 996 ppm) quando 
comparadas às demais suítes intrusivas.

Em diagramas de variação do tipo Haker 
observa-se um comportamento negativo para Al2o3, 

Fe2o3, MgO, CaO, TiO2, P2o5, Sr, Ba e Zr sugerindo 
o fracionamento de plagioclásio, biotita, anfibólio, 
titanita, epidoto e zircão. K2O e Rb apesar de certa 
dispersão ainda mostram comportamento positivo 
sugerindo que os feldspatos potássicos não foram 
fases precocemente fracionadas. Os dados ainda 
mostram baixo conteúdo total de ETRs (167,3 a 233,7 
ppm). O padrão de distribuição dos ETRs mostra o 
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Tabela 3.7 – Dados analíticos/isotópicos de determinações U-Pb (ICP-MS-LA em zircões) do biotita granito Serra da 
Rajada, afloramento AP-508C coordenadas UTM: 796262 mE 9340441 mN. 

enriquecimento relativo de ETRL com relação aos 
ETRP (CeN/YbN = 10,4 a 30,4) e anomalias negativas de 
Eu (Eu/Eu* entre 0,37 - 0,51). Compreendem rochas 
dominantemente metaluminosas e no contexto de 
séries/associações magmáticas mostram afinidades 
com rochas calcioalcalinas de alto K (Figura 3.14).

Uma datação U-Pb em zircão (ICP-MS-LA) 
foi obtida no laboratório de geocronologia da UnB 
(Tabela 3.7) a partir de uma amostra coletada no 
plúton Serra da Rajada (Foto 3.52), a qual forneceu 
uma idade de cristalização (intercepto superior) de 

   Idades Aparentes  

 f206 
(%) Th 206Pb 207Pb err (%) 207Pb err (%) 206Pb err (%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma)  

Grão.
spot U 204Pb 206Pb 1sigma 235U 1sigma 238U 1sigma 206Pb 235U 238U Conc.

(%)

03-Z01 0.00 0.20 729760 0.058575 0.56 0.757 1.22 0.093713 1.08 0.88 551 12 572 5 577 6 100.92

04-Z02 0.01 0.19 241934 0.058942 0.54 0.721 1.04 0.088702 0.89 0.84 565 12 551 4 548 5 99.40

05-Z03 0.02 0.55 113793 0.058810 0.71 0.727 1.52 0.089633 1.35 0.88 560 15 555 6 553 7 99.76

08-Z06 0.02 0.50 72557 0.058907 0.62 0.720 1.12 0.088679 0.93 0.82 564 14 551 5 548 5 97.17

09-Z07 0.09 0.68 20393 0.058380 1.91 0.716 2.84 0.089003 2.09 0.73 544 42 549 12 550 11 101.03

33-Z16 3.22 0.19 559 0.058712 1.47 0.572 2.39 0.070645 1.83 0.78 556 32 459 9 440 8 95.82

34-Z17 0.07 0.67 26906 0.058224 1.84 0.664 2.74 0.082712 2.04 0.74 538 40 517 11 512 10 99.08

35-Z18 0.08 0.72 21876 0.057235 2.71 0.660 3.98 0.083681 2.92 0.73 501 60 515 16 518 15 100.62

40-Z23 0.03 0.30 70137 0.057391 2.13 0.678 2.67 0.085709 1.61 0.81 507 46 526 11 530 8 100.84

557 ± 13 Ma (MSWD = 0,58) para esta suíte (Figura 
3.16). Uma análise Sm/Nd também foi realizada nas 
rochas deste plúton, a qual evidenciou valores de 
idade modelo TDM de 2.36 Ga. (Paleoproterozoica), 
com valores de end para a idade de cristalização 
na ordem de (-20,10), o que permite inferir que 
possivelmente a fonte para o magma que originou o 
plúton teve participação crustal, com idade máximas 
paleoproterozoicas, possivelmente atribuídas ao 
Complexo Caicó, a qual apresenta idades similares 
na literatura .

Foto 3.52 – Detalhe da amostra utilizada para a datação U-Pb em zircão (ICP-MS-LA) do Plúton Serra da Rajada  
(Cerro Corá/RN). Afloramento AP-508.
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Figura 3.16 – Diagrama Idade U-Pb (ICP-MS-LA) obtida a partir da análise em nove frações de zircão do Plúton Serra  
da Rajada (Cerro Corá/RN). Afloramento AP-508.

Foto 3.53 – Dique de granito equigranular fino, intrusivo 
no Complexo Arábia, localidade de Alivio, (Pedro Avelino/

RN). Afloramento AP-295 

3.1.6.4 - Granitoides Indiscriminados (NP3gi)

As rochas granitoides englobadas nesta 
unidade apresentam composição petrográfica 
definida, porém com quimismo não determinado.

As ocorrências principais dos corpos desta 
unidade estão situadas nas porções oeste e sudeste 
da Folha Lajes, compondo pequenos stocks e diques, 
intrusivos em litotipos dos complexos Arábia e 
Caicó, além dos metassedimentos do Grupo Seridó 
(Figura 3.12). Esta unidade é formada por rochas 
que hololeucocráticas de coloração cinza clara a 
rosa, textura fanerítica de granulação fina a média, 
equigranulares (Foto 3.53), por vezes com uma 

foliação incipiente marcada pela orientação dos 
minerais máficos e estiramento de cristais de quartzo.

Petrograficamente as rochas desta unidade 
são caracterizadas como monzogranitos constituídos 
por plagioclásio (25% a 30%), quartzo (20% a 39%) 
e K-feldspato (25% a 35%) como assembleia félsica 
dominante (superior a 70% modal). Com biotita 
representando o mineral máfico mais comumente 
observado (1% a 10%). Por vezes anfibólio do tipo 
hornblenda (perfaz até 15% da modal). Os acessórios 
são minerais opacos (<2%), titanita (<2%), epidoto 
(<1%), além de allanita, zircão e apatita, todos como 
minerais traços.

3.2 - MagMatisMo CaMBriano

Litotipos de idade cambriana foram individu-
alizados como corpos e diques de pegmatitos, os 
quais serão descritos a seguir:

3.2.1 - Corpos e Diques Pegmatíticos (e12p)

As rochas que compõem esta unidade são re-
presentadas por inúmeros diques e corpos de peg-
matitos que ocorrem na região do Seridó, relaciona-
dos a Província Pegmatítica da Borborema. Na Folha 
Lajes os mesmos ocorrem na porção leste-sudeste, 
onde existem vários garimpos que exploram colum-
bita-tantalita, berilo, água marinha e muscovita.  

Na Folha Lajes, os corpos e dique pegmatíticos 
desta unidade correm intrusivos principalmente em 
micaxistos da Formação Seridó e nos ortognaisse do 
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Complexo Caicó, e em menor quantidade nas rochas 
graníticas da Suíte Intrusiva Dona Inês. Esta unidade 
é formada por rochas hololeucocráticas de coloração 
cinza clara a rosa (Foto 3.54 e 3.55), textura fanerítica 
de granulação grossa, e/ou pegmatítica/porfirítica e 
inequigranulares.

Petrograficamente são constituídos essencial-
mente por K-feldspato, plagioclásio, quartzo, musco-
vita e, mais raramente, biotita. Minerais como tur-
malina, berilo, columbita-tantalita, granada e água 
marinha podem também ser encontrados. Foram 
observados corpos pegmatíticos dos tipos homogê-
neo e heterogêneo (zonados), estando a maioria dos 
garimpos/mineralizações inseridas neste último tipo. 
Segundo Silva (1993), anomalias de Ta-Nb, Be e Li po-
dem ser encontradas em pegmatitos da Faixa Seridó, 
gerando pequenos depósitos para essas substâncias 
(tantalita - columbita, berilo e micas).

Datações U-Pb em monazita e columbita-
tantalita foram obtidas por Baumgartner et al. 

Foto 3.54 – Dique de pegmatito apresentando relevo 
positivo na região do Riacho do Jacaré (São Tomé/RN). 

Afloramento AP-230.

Foto 3.55 – Detalhe do pegmatito da região de Bonfim 
(Lajes/RN), com muscovita, quartzo e feldspato. 

Afloramento AR-125.

Foto 3.56 – Dique de basalto, com direção E-W, cortando 
augen gnaisse do Complexo Caicó na região de Riacho 

Salgado (Lajes /RN). Afloramento AP-022.

Foto 3.57 – Detalhe em bloco de diabásio alinhados na 
direção E-W na região de Riacho Salgado (Lajes/RN). 

Afloramento AP-023.

(2006) nestes litotipos, com valores entre 514,9 ± 
1,1 Ma e 509,5 ± 2,3 Ma, indicando tratar-se de um 
magmatismo do Cambriano Inferior a Médio.

3.3 - MagMatisMo e CoBerturas CretáCeas

3.3.1 - Magmatismo rio Ceará-Mirim (K1bcm)

As rochas deste magmatismo (basaltos e 
diabásios) ocorrem sob a forma de enxame de 
diques com direção preferencial leste-oeste (Fotos 
3.56 e 3.57), na literatura os mesmos foram descritos 
por Sial (1974, 1975 e 1976), Oliveira (1992), Souza 
et al. (2003) e Hollanda et al. (2006), dentre outros. 
Na Folha Lajes tais diques são intrusivos em rochas 
dos complexos Caicó e Arábia, nos metassedimentos 
do Grupo Seridó (nas formações Jucurutu, Seridó e 
Equador) bem como em gabros da Suíte Intrusiva 
São João do Sabugi (Figura 3.17).
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Os basaltos desta unidade são descritos 
petrograficamente como melanocráticos de 
coloração preta, textura afanítica de granulação 
muito fina a microcristalina, compostos por 
plagioclásio (40%), matriz ultrafina serpentinizada 
(35%), clinopiroxênio/augita (10%), olivina (5 %), 

Figura 3.17 – Mapa geológico simplificado da Folha Lajes, ressaltando o magmatismo e a cobertura do Cretáceo.

minerais opacos (5%) e como minerais secundários 
(preenchendo amígdalas semicirculares) foram 
observados quartzo (<3%) e calcita (<2%).

Os diabásios são melanocráticos de coloração 
preta à cinza esverdeada, textura fanerítica de 
granulação fina a média. São constituídos por 
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plagioclásio (55% a 60%), clinopiroxênio/augita-
diopsídio (15%), olivinas (10% a 15%), minerais 
opacos (10%). Como minerais de alterações (<5%) 
são observados actinolita, clorita, calcita e epidoto. 

Na literatura regional, em litotipos desta 
unidade (diabásios toleíticos e secundariamente 
alcalinos), Araújo et al. (2001) obtiveram idades 
40Ar/39Ar em plagioclásios de 127 ± 1,3 Ma (João 
Câmara/RN), 111 ± 1,3 Ma (Lages/RN) e 113 ± 4 Ma 
(Florânia/RN). Uma idade 40Ar/39Ar em anfibólios de 
132 ± 1 Ma destes litotipos foi obtida por Souza et al. 
(2003) a sul de Pedro Avelino (RN).

3.3.2 - Formação açu (K12a)

Na Folha Lajes, os sedimentos da Formação 
Açu foram cartografados bordejando o limite 
norte da folha (Figura 3.17), sendo constituídos 
por arenitos médios a muito grossos, por vezes 
conglomeráticos, de coloração variando entre 
tons cremes a avermelhados (Fotos 3.58 e 3.59), 

Foto 3.58 – Arenito de granulação média, pertencente a 
Formação Açu (2,8 km a N da localidade de Catolé, em 

Jardim de Angicos/RN). Afloramento AP-620.

Foto 3.59 – Afloramento composto por arenito 
conglomerático da Formação Açu (4,5 km a NW de  

Pedro Avelino/RN). Afloramento AP-319.

podendo conter intercalações de folhelhos e 
argilitos. 

As rochas desta unidade são compostas 
predominantemente por grãos de quartzo (até 75%), 
grãos de feldspato alterados e cimento ferrífero. 
Ocorre como acessórios, minerais opacos e micas.

3.4 - MagMatisMo e CoBerturas CenozoiCas

O magmatismo cenozoico observado na Folha 
Lajes corresponde a corpos semicirculares do Basalto 
Macau. Enquanto que as coberturas cenozoicas são 
representadas por sedimentos da Formação Serra 
dos Martins, além das coberturas colúvio-eluviais, 
depósitos aluvionares e de terraços (Figura 3.18).

3.4.1 - Basalto Macau (E3bm)

Na Folha Lajes, as rochas desta unidade 
são representadas por diversos corpos e plugs 
semicirculares que afloram predominantemente 
na forma de blocos e matacões de olivina basaltos, 
melanocráticos de coloração preta a cinza escura/
esverdeada, apresentam textura fina a muito fina, 
podendo conter xenólitos de peridotito e vidro 
vulcânico (Fotos 3.60 e 3.61).  

Petrograficamente essas rochas são 
constituídas por clinopiroxênio (45%), plagioclásio 
(25%), olivina (15%), vidro vulcânico (até 13%), além 
de minerais opacos e apatitas (<2%).

A partir de dados litogeoquímicos destes 
litotipos no contexto do estado do Rio Grande do 
Norte, Silveira (2006) identificou dois grupos para 
as rochas desta unidade, um grupo moderado a 
subalcalino (basaltos toleíticos a transicionais), e 
outro formado por termos fortemente alcalinos.

Com relação à idade deste magmatismo, 
datações Ar/Ar em plagioclásio apresenta idade de 
23,7 ± 1,2 Ma (Araújo et al., 2001) e de 24,2 ± 0,3 
Ma (Moraes Neto et al., 2002), respectivamente, 
no Pico do Cabugi (Angicos/RN) e na Serra Preta 
(Cerro Corá/RN). Entretanto várias outras idades são 
apresentadas por Souza et al. (2003 e 2004) e Silveira 
(2006) no intervalo entre 53 a 6 Ma, permitindo 
sugerir a existência de vários pulsos no intervalo 
durante o início do Eoceno (Ypresiano) ao final do 
Mioceno (Messiniano).

3.4.2 - Formação serra do Martins (ensm)

As rochas desta unidade foram inicialmente 
denominadas de Série Serra do Martins por 
Moraes (1924), posteriormente Mabesoone (1966) 
estudando os sedimentos cenozoicos que capeiam 
várias serras interioranas do nordeste brasileiro as 
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Figura 3.18 – Mapa geológico simplificado da Folha Lajes, ressaltando o magmatismo e as coberturas cenozoicas.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Lajes

69

Foto 3.60 – Aspecto de campo do basalto Macau na 
região do Pico do Cabugi (Angicos/RN).  

Afloramento AP-040.

Foto 3.61 – Xenólitos de peridotito e vidro vulcânico em 
basalto da região de Riacho Salgado (Fernando Pedrosa/

RN). Afloramento AP-351.

definiu como Formação e a correlacionou com os 
sedimentos observados na serra do Martins (RN).

No âmbito da Folha Lajes, a ocorrência desta 
unidade está restrita à porção extremo sudoeste da 
folha, na região de Bodó (Figura 3.18), ocorrendo 
em plateau que recobrem o topo da Serra de 
Santana. Corresponde a um arenito conglomerático 
ferruginoso, formado predominantemente por grãos 
de quartzo, minerais opacos, feldspato (alterados) 
e micas. Possuem tons variando entre laranja a 
marrom-avermelhado, sua granulometria variando 
de média a muito grossa (Fotos 3.62 e 3.63). 
Apresenta estrutura maciça, por vezes suavemente 
estratificada com estratificação plano-paralela. 

A partir de estudos realizados nas serras de 
Portalegre, Martins e Santana (RN), Menezes (1999) 
propôs seis fácies sedimentares para esta formação, 
sendo elas: i) fácies de arenitos finos/médios/
grossos; ii) fácies de arenitos conglomeráticos; iii) 
fácies de arenitos grossos a muito grossos; iv) fácies 

de arenitos médios; v) fácies de arenitos finos e vi) 
fácies de siltitos a argilitos. Na região da serra de 
Santana, o referido autor reconheceu as fácies ii, iv 
e vi (Figura 3.19), as quais serão descritos a seguir:

a fácies arenitos conglomeráticos é constituída 
por arenitos com seixos de quartzo, subarredondados 
a arredondados, sustentados por uma matriz arenosa 
muito grossa a grânulos, de coloração creme, 
aflorando como camadas tabulares.

a fácies arenito médio é representada 
por arenitos de granulação médios a grossos, 
coloração castanho claro e esbranquiçado, 
apresentando estratificações cruzadas acanaladas 
de médio e pequeno porte, ou tangenciais, em 
camadas de forma levemente sigmoidal. Também 
são observados arenitos médios a finos, com 
estratificações de baixo ângulo e geometria em 
forma de cunha.

a fácies de siltitos argilosos é constituída 
por rochas sedimentares nessa granulometria, de 
vermelha escura, maciços, com raros grânulos de 

Foto 3.63 – Detalhe do arenito conglomerático da 
Formação Serra do Martins, localizado a sudoeste da 

cidade de Bodó/RN. Afloramento AP-219.

Foto 3.62 – Afloramento da Formação Serra do Martins, 
na região de Bodó/RN. Afloramento AP-219.
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Foto 3.64 – Aspecto de campo das areias quartzosas finas 
a grossas (Pau de Leite, Lajes/RN). Afloramento AP-199.

Foto 3.65 – Aspecto de campo dos Depósitos Aluvionares 
e de Terraços, localizado ao longo da drenagem do rio 

Ceará-Mirim, região da Fazenda Nova, Jardim  
de Angicos/RN. Afloramento AP-053.

Figura 3.19 – Esboço das fácies da Formação Serra dos Martins no extremo leste da Serra de Santana, simplificado de 
Menezes (1999) por Medeiros et al. (2012). Afloramento a sul de Cerro Corá/RN (sul da folha Lajes).

quartzo e pequenos seixos dispersos (< 5 mm), com 
geometria tabular.

Segundo Menezes (1999), as fácies arenosas/
conglomeráticas (ii e iv) representam depósitos de 
preenchimento e de fundo de canal, enquanto que 
a fácies síltico-argilosa (vi) seriam de planície de 
inundação e transbordamento de canal.

Em função do conteúdo litológico da Formação 
Serra dos Martins e do seu caráter afossilífero, 
datações radiométricas ou paleontológicas não foram 
efetuadas até o momento, não permitindo uma 
determinação de uma idade precisa para a unidade. 
Neste contexto, a idade da formação foi inferida a 
partir de relações geomorfológicas/pediplanização 
por King (1956) e Bigarella & Ab’Saber (1964), dentre 
outros como do intervalo entre o Oligoceno Superior 
e o Mioceno Inferior (ver comentários e discussões 
sobre hipóteses em Menezes, 1999).

3.4.3 - depósitos aluvionares antigos (Q1a)

Os sedimentos correm sobre a forma de 
coberturas sedimentares, constituídos por areias 
quartzosas finas a grossas, de coloração variada 
em tons de castanho alaranjado, castanhos 
esbranquiçados ou creme amarelado. São 
sedimentos mal selecionados, subangulosos a 
subarredondados. Localmente podem ocorrer 
cascalhos e conglomerados com matriz areno-
argilosa (Foto 3.64). Essas coberturas afloram na 
porção nordeste da folha, sobre os sedimentos 
da Formação Açu, ocorrendo também sobre os 
micaxistos da Formação Seridó, na localidade de 
Catinga de Areia (Pedra Preta/RN).

3.4.4 - depósitos aluvionares e de terraços (Q2a)

Os Depósitos Aluvionares e de Terraços 
afloram ao longo dos principais rios e riachos que 
percorrem a Folha Lajes (Foto 3.65), tais como os 

rios Cabugi, Ceará Mirim, Poço dos Cavalos, Rio 
Pajeú, e Bodó, além dos riachos Salgadinho, Bonfim, 
Almirante, Oriente, Carnaúba, Mulungu e Ipueira, 
e de seus afluentes principais. São constituídos por 
sedimentos arenosos, conglomeráticos e porções 
argilosas, estas últimas em regiões mais localizadas.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Lajes

71

4 — GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

Durantes os trabalhos de cartografia 
geológica e levantamento dos recursos minerais 
da Folha Lajes, três eventos deformacionais de 
natureza dúcteis foram caracterizados, sendo 
designados de D1, D2 e D3 (Figura 4.1), os quais têm 

suas origens atribuídas ao período precambriano. 
Além destes, também foram cartografados 
estruturas frágeis, sendo correlacionadas à 
tectônica fanerozoica, as quais também serão 
descritos a seguir.

Figura 4.1 – Mapa geológico simplificado das principais feições estruturais da Folha Lajes.
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4.1 - evento d1

Este evento ocorre restrito nos litotipos dos 
complexos Arábia, Santa Cruz e Caicó, sendo melhor 
caracterizado nas regiões oeste e sudoeste da Folha 
Lajes, entre as cidades de Lajes, Fernando Pedrosa 
e Bodó/RN (Figura 4.1). Sua ocorrência se dá sob a 
forma de um bandamento/foliação metamórfico de 
alto grau s1, marcado pela alternância entre camadas 
escuras ricas em minerais máficos (biotita e anfibólio) 
e faixas claras de composição quartzo-feldspáticas 
(Foto 4.1), sendo evidenciado também por uma 
deformação sub-sólida em rochas magmáticas, 
sem que ocorram mudanças significativas nas 
características ígneas, preservando texturas e 
estruturas em diques sin-plutônicos (Foto 4.2).

A foliação S1 presente nas rochas supracitadas 
foi posteriormente dobrada pelo evento D2, 

Foto 4.1 – Bandamento metamórfico gerado na 
deformação D1, provocando a alternância entre faixas 

escuras e faixas claras em ortognaisse do Complexo Caicó 
(Pedra Preta/RN). Afloramento AP-211.

Foto 4.2 – Feição de redobramento em rochas 
ortoderivadas do Complexo Arábia, Riacho do Meio 

(Angicos/RN). Afloramento AP-009.

Foto 4.3 – Dobra isoclinal recumbente afetando a foliação 
prévia S1 em ortoderivadas do Complexo Caicó BR-304 

(Angicos/RN). Afloramento AP-019.

gerando uma foliação plano axial S2 (Foto 4.3). Em 
campo, muitas vezes as evidencias relacionadas à 
fase de deformação (D1) encontram-se obliteradas 
devido à ação das deformações subsequentes (D2 
e D3).

Uma idade orosiriana para o evento D1 foi 
atribuída por Hackspacher et al. (1995) a partir de 
datações em titanitas, a qual é atribuídas por tais 
autores como formadas durante o evento D1, em 
torno de 1,9 a 2,0 Ga.

4.2 - evento d2

Este evento deformacional afeta tanto os 
litotipos de idade paleoproterozoica (complexos 
Arábia, Santa Cruz e Caicó), como neoproterozoica 
(Grupo Seridó), sendo caracterizado por zonas 
de cisalhamento compressionais de cinemática 
dextral, dobras isoclinais recumbentes e dobras em 
bainha.

A foliação associada a este evento (S2) era 
originalmente de baixo ângulo, possivelmente 
mergulhando para sudeste (Figura 4.1). As Lineações 
de estiramento (L2X) apresentam-se com rake forte 
na foliação S2 (Foto 4.4). 

Tendo em vista à sobreposição de eventos 
deformacionais posteriores, não foi possível a 
observação clara de indicadores cinemáticos 
sugestivos de transporte tectônico ocorrido 
durante o evento D2, porém, na literatura regional, 
Jardim de Sá e Barbalho (1991) na região da Serra 
do Feiticeiro indicaram que o transporte tectônico 
para essa região foi dominante de norte para sul 
(Figura 4.2). 

A idade ediacarana associada à orogênese 
Brasiliana é atribuída para o evento D2, considerando 
o registro do mesmo em litotipos do Grupo Seridó.
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Figura 4.2 – Esboço das estruturas contracionais na porção norte da Serra do Feiticeiro e Faz. Itapuan. Em (A), a 
seção norte-sul é paralela a direção de transporte dos empurrões D2 (± empurrões precoces). Notar que a repetição 
estratigráfica na porção norte daquela serra é parcial, enquanto a sul o contato das formações Equador e Seridó é 

Interdigitado. Em (B) e (C), observa-se o posicionamento sucessivo de fatias de empurrões precoces, após a deposição 
das formações Jucurutu e Equador. Em (D), a canibalização erosional da Formação Equador no alóctone originado 

dos conglomerados (em pontilhado) no topo da fatia é precoce a deposição dos turbiditos da Formação Seridó. Essa 
Interrupção na sedimentação não ocorre mais a sul. Em (E), a Fase D2 retrabalha os empurrões precoces e a não 
conformidade na base da Formação Jucurutu. Jardim de Sá e Barbalho (1991). Abreviaturas CC Complexo Caicó,  

FJ Formação Jucurutu, FE Formação Equador, FS Formação Seridó.

Foto 4.4 – Ortognaisse do Complexo Caicó, apresentando lineações de estiramento (L2x) de alto rake com direção  
NNE-SSW, Fazenda Vereda do Meio (Lajes/RN).



CPRM - Programa Geologia do Brasil

74

Figura 4.3 – Estereogramas em semi-esfera inferior dos 
polos das foliações S3 e lineações de estiramento L3x da 

Folha Lajes.

4.3 - evento d3

Este evento deformacional é caracterizado na 
Folha Lajes, por zonas de cisalhamento transcorrentes 
(dextrais e sinistras) e transtracional, assim como 
dobramentos sinformais e antiformais (Figura 4.1). 
Os efeitos desta deformação afetam as foliações S1, 
s2 no embasamento e o acamamento S0 e a foliação 
s2 nos metassedimentos do Grupo Seridó, estando 
restrito aos litotipos paleoproterozoicos (complexos 
Arábia, Santa Cruz e Caicó), e neoproterozoicos 
(Grupo Seridó). 

A foliação milonítica (S3) próximo às zonas de 
cisalhamentos transcorrentes apresenta-se em geral 
com alto ângulo e associada a uma lineação de esti-
ramento (L3X) sub-horizontal (Figura 4.3 e Fotos 4.5 e 
4.6). Os critérios cinemáticos observados na foliação 
milonítica (S3) foram estruturas S-C, porfiroblastos e/
ou porfiroclastos assimétricos e veios rompidos/bou-
dinados (Fotos 4.7 e 4.8), indicando no geral sentido 
de movimento dextral, exceto na zona de cisalha-
mento Lajes Pintada na porção do extremo sudeste 
da folha, que possuí direção NE-SW e apresenta com 
critério cinemático sinistral.

Foto 4.5 – Foliação milonítica S3 nos ortognaisse do 
Complexo Caicó na zona de cisalhamento (Caiçara do Rio 

do Vento/RN). Afloramento AP-036.

Foto 4.6 – Foliação milonítica S3 com lineação de 
estiramento L3x em biotita xisto da Formação Seridó,  

lado oeste da estrada que liga a Faz. Santa Isabel  
a Mina Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AP-153.

Foto 4.7 – Vista em planta de estrutura S-C em 
augen gnaisse do Complexo Caicó próximo à zona de 

cisalhamento (Lajes/RN). Afloramento AP-693.
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Foto 4.8 – Vista em planta de critérios cinemáticos dextral 
em veio de quartzo nos biotita xisto da Formação Seridó 
sítio Serra Aguda (São Tomé /RN). Afloramento AP-101.

Foto 4.9 – Vista em corte de porfiroblasto dextrais de 
anfibólio em um anfibólio biotita gnaisse milonitizado 
do Complexo Caicó) próximo ao contato entre os 
metassedimentos do Grupo Seridó e gnaisses do Complexo  

Caicó – (Pedra Preta/RN). Afloramento AP-074.
Uma zona de cisalhamento transtracional 

dextral, ocorre na região de Pedra Preta (RN), 
marcando o contato entre os gnaisses milonitizados 
do Complexo Caicó e os biotita xistos da Formação 
Seridó (Foto 4.9).

Em campo, o reconhecimento das zonas 
cisalhamento é de fácil identificação, tendo em vista 
que o registro deformacional impresso nas rochas 
afetadas (foliação S3, geralmente de alto ângulo) 
podem formar faixas miloníticas com até 200 metros 
de largura. 

Do ponto de vista da compartimentação 
tectônica regional, na área mapeada, a zona de 
cisalhamento Picuí-João Câmara que tem sua 
origem associado ao evento deformacional D3, 
apresentando-se como limite tectônico importante, 
separando os domínios tectônicos Rio Piranhas – 
Seridó e São José do Campestre.

Além das zonas de cisalhamento, também são 
associados ao evento D3 dobramentos sinformais 
e antiformais, os quais podem ser observados 
tanto em escala regional, como nos casos de 
Santa Rosa e Bonfim, assim como em escala de 
afloramento (Fotos 4.10 e 4.11). Tais dobramentos 
no geral apresentam zonas de charneiras com planos 
axiais subverticalizados, com eixos mergulhando 
suavemente para SSE (04° a 22°) ou para NNE (06°a 
13°).

A ação da deformação D3 sobre dobras 
isoclinais recumbentes geradas na fase D2 produzem 
padrões de redobramento do tipo laço (Foto 4.12) 
segundo a classificação de Ramsay (1967). Como 
exemplo desse padrão de redobramento, em escala 
regional, temos o antiforme de Bonfim, o qual 
explica a inversão estratigráfica “downward facing” 
observada nas rochas do Grupo Seridó na referida 
estrutura (Figura 4.4). 

Foto 4.10 – Minidobras (em W) da fase D3 em biotita 
xisto da Formação Seridó, apresentando planos axiais 

S3  subverticalizados (Caiçara do Rio do Vento/RN). 
Afloramento AP-046.

Foto 4.11 – Dobra D3 com plano axial subvertical (P.A3) 
afetando camada de calcita mármore da Formação 

Jucurutu (São Tomé/RN). Afloramento AR-004.
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Foto 4.12 – Redobramento do tipo laço e foliação S3 de alto ângulo em biotita xisto da Formação Seridó, lado norte  
da estrada que liga a Faz. Salgadinho Faz. Conceição. (Pedra Preta/RN). Afloramento AP-601b.

Figura 4.4 – Modelo estrutural esquemático para a estrutura antiformal de Bonfim, onde o padrão de redobramento 
tipo laço explica a inversão estratigráfica observada nas rochas dessa região (Barbalho 1992).

Associados a uma fase Sin a Tardi evento D3, 
são descritos uma serie de diques de composição 
granítica e pegmatitos, bem como veios de quartzo, 
que ocorrem intrusivos nos litotipos pré-cambrianos 
da região (Fotos 4.13 a 4.15). Entretanto, por vezes, 
podem ser observados corpos/diques de pegmatito 
e graníticos que possivelmente foram alojados em 
um estágio tardi a/ou pós-evento D3.

Os diques graníticos da Folha Lajes são 
geralmente verticalizados apresentam duas 
direções predominantes NE-SW (30° a 50° az) e 
NW-SE (300° e 330° az), os diques de pegmatitos 
também apresentam comportamento direcional 
aproximadamente similar, com predomínio das 
direções NE-SW (10° a 45° az) e NW-SE (300° e 
330° az).
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Foto 4.13 – Dique subvertical de granito fino com direção 
nordeste, intrusivo no monzogranito do Plúton Serra da 

Rajada (Cerro Corá/RN). Afloramento AP-505.

Foto 4.14 – Dique subvertical de granito fino/médio com 
direção NW-SE, intrusivo no ortognaisse monzogranitica 
do Complexo Arábia (Angicos/RN). Afloramento AP-009.

Foto 4.15 – Dique de pegmatito heterogêneo intrusivo em 
quartzo dioritos da Suíte São João do Sabugi no plúton 

Serra da Rajada (Cerro Corá/RN).  
Afloramento AP-504.

4.4 - estruturas Frágeis FanerozoiCas

As estruturas frágeis cartografadas na 
Folha Lajes são constituídas por falhas e fraturas 
verticalizadas com direções preferenciais 
aproximadamente E-W, NW-SE, e menos expressivas 
ocorrem com direção NE-SW e N-S (Figura 4.1).  

As fraturas de direção E-W em sua maioria 
apresentam-se preenchidas por diques de basalto 
relacionados ao magmatismo Rio Ceará-Mirim 
(Fotos 4.16 e 4.17). Idades Ar-Ar de 127 a 111 Ma 
em plagioclásios (Araújo et al., 2001) e de 132 Ma 
em anfibólios (Souza et al., 2003), permitem atribuir 
uma idade máxima do Cretáceo Inferior para estes 
litotipos, e consequentemente as estruturas a eles 
associadas. 

As falhas e fraturas de direção NW-SE 
possivelmente tem sua relação associada ao 
sistema de falhas de Afonso Bezerra. Segundo 

Foto 4.16 – Fratura vertical de direção E-W afetando 
gnaisse bandado do Complexo Caicó. Subida do Pico  

do Cabugi (Angicos/RN). Afloramento AP-041.

Foto 4.17 – Dique de basalto (Rio Ceará Mirim) com 
direção E-W, cortando augen gnaisse do Complexo Caicó. 

Riacho Salgado (Lajes/RN). Afloramento AP-022.
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Foto 4.18 – Cataclasito em falha vertical de direção NE-SW afetando gnaisse do Complexo Aicó. Jardim  
de Angicos/RN. Afloramento AP-675.

Hackspacker et al. (1985) este sistema seria o 
mais importante lineamento do sistema rúptil 
de direção NW relacionado a evolução da Bacia 
Potiguar. 

Associado a direção de falha/fraturas NE, 
por vezes observam-se rochas de falha com matriz 
cataclasitica evidenciada pela fragmentação dos seus 
protólitos (Foto 4.18).
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5 — RECURSOS MINERAIS  
E ÁREAS POTENCIAIS

5.1 - introdução

A Folha Lajes está inserida na Faixa Seridó, 
região conhecida por sua tradicional vocação 
mineral desde a década de 40, no século passado, 
com a explotação de scheelita (mineral-minério de 
tungstênio) e bens minerais extraídos de rochas 
como os pegmatitos. A área tem uma importância 
estratégica para economia mineral do Rio Grande 
do Norte e nos últimos anos, o aquecimento na 
indústria mineral desse estado é evidente. Do início 
deste projeto até o estágio atual, quase a totalidade 
da área de trabalho (> 85%) apresentou processos 
minerários junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), indicando a importância 
dessa região para economia mineral do estado. 
A maioria dos processos são de autorizações e 
requerimentos de pesquisa, o que demonstra o 
interesse no desenvolvimento de novos projetos 
de prospecção e pesquisa mineral local. Esse 
aquecimento foi impulsionado pelo aumento do 
valor comercial de algumas commodities minerais, 
tais como tungstênio, tântalo e nióbio, além de 
ouro e ferro. Duas importantes minas de scheelita 
foram reativadas (Bodó e Bonfim) e já movimentam 
a economia regional. A mina de Bonfim destaca-se 
também pela produção de ouro como subproduto. 

A metodologia de trabalho utilizada (Figura 
5.1) consistiu no levantamento de toda base de 
dados de ocorrências minerais extraídas do GEOSGB 
e de outros projetos executados pela CPRM em 
décadas passadas, através de criteriosa revisão 

bibliográfica. Projetos realizados por outros órgãos 
também foram consultados. Nas etapas de campo, 
as informações foram checadas, pontos visitados, 
normalmente relocados e novas ocorrências foram 
cadastradas. Os dados foram revalidados e o banco 
de dados existente atualizado. O levantamento de 
campo (descrição das características geológicas dos 
depósitos minerais), além de dados de aerogeofísica 
e geoquímica de sedimento de corrente, bateia e 
menos frequente, de química de rocha, agregaram 
informações para subsidiar a delimitação de áreas 
potenciais e a construção da Carta de Recursos 
Minerais da Folha Lajes.

Sobre a revisão bibliográfica realizada, é 
importante destacar os trabalhos desenvolvidos 
pela CPRM através da Superintendência Regional 
de Recife na região, entre os anos de 1970 e 1980. 
Tanto na geração de mapas em escala regional e 
detalhe, bem como o levantamento das ocorrências 
minerais. Muitos desses trabalhos constituíram a 
principal fonte de dados inclusa no GEOSGB (geosgb.
sa.cprm.gov.br) no ano de 2006. Todos esses projetos 
históricos e outros posteriores foram reavaliados 
e os dados confrontados. Após desconsiderar as 
ocorrências que já estavam inclusas no GEOSGB, uma 
quantidade considerável de ocorrências não inseridas 
no banco de dados do Serviço Geológico/ CPRM e 
passíveis de estudo na presente escala de trabalho 
foram escolhidas para recadastramento. O total de 
372 pontos foi selecionado para visita e reavaliação 
durante as etapas de campo. As fontes da pesquisa 
bibliográfica estão apresentadas na tabela 5.1. 

Figura 5.1 – Fluxograma da metodologia de trabalho utilizada no levantamento de recursos minerais  
na área da Folha Lajes.
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Tabela 5.1 – Principais projetos estudados durante a revisão bibliográfica na área da Folha Lajes que geraram a 
previsão de 372 ocorrências para visitação e reavaliação durante as etapas de campo de levantamento de recursos 
minerais.  

FONTE

GEOSGB (2006)

Mapa Geológico do Rio Grande do Norte (2006)

Contribuições ao Estudo dos Depósitos de Scheelita do Nordeste (1971)

Cadastramento dos Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte (1976 e 1977)

Projeto Scheelita do Seridó (1980)

Projeto Estudos dos Garimpos Brasileiros Estados RN/PB (1981) até (1984)

Projeto cadastramento dos corpos pegmatíticos, mármores e granitos do Rio Grande do Norte (1989 - CDM)

O resultado final apresentado nesse trabalho 
inclui o registro de 315 pontos de recursos minerais 
(ocorrências, depósitos minerais, garimpos e minas, 
ativos e paralisados). Dentre eles, 126 representam 
o recadastramento de ocorrências minerais da base 
de dados (GEOSGB), 42 são recadastramentos de 
pontos levantados em outros projetos e ainda não 
inseridos na base de dados da CPRM, além de 147 
pontos de novas ocorrências encontradas durante as 
etapas de cadastramento mineral. 

Trinta (30) ocorrências minerais presentes na 
base de dados da CPRM não foram recadastradas, 
porém permanecerão no GEOSGB por representar 
informações registradas historicamente. Juntamente 
com os 315 pontos cadastrados neste projeto, 
totalizam atualmente uma base de dados com 345 
pontos de ocorrências minerais (Anexo I). Deste 
conjunto, 324 ocorrências estão representadas na 
Carta de Recursos Minerais da Folha Lajes. 

Todo esse conjunto apresenta um total de 32 
substâncias minerais relacionadas. As ocorrências 
mais comuns são de scheelita (W) e minerais 

econômicos extraídos em depósitos de pegmatitos, 
como columbita-tantalita (Nb-Ta), feldspato, berilo, 
micas e água-marinha. Além disso, ocorrem metais 
nobres (Au) e ferrosos (Fe), de uso industrial e 
construção civil (areia, granito como pedra marroada, 
barita, mármore, basalto, rocha ornamental e talco), 
entre outros. Foram agrupadas em seis classes 
utilitárias de substâncias minerais, conforme a Figura 
5.2, considerando para o cálculo de percentual das 
classes a substancia mineral principal extraída em 
cada ponto de ocorrência mineral estudado.

A integração final de dados de cartografia 
geológica, ocorrências minerais, geoquímica e 
geofísica permitiu agrupar as substâncias minerais 
em seis Áreas Potenciais (Tabela 5.2 e Figura 5.3), as 
quais serão descritas em mais detalhe em seguida. 

No final deste capítulo serão discutidas ainda 
as relações das ocorrências minerais com a rede de 
estruturas dúcteis-frágeis relacionadas à Orogênese 
Brasiliana e indicações de outras potencialidades 
minerais na área da Folha Lajes e que não foram 
levantadas neste trabalho.

Figura 5.2 – Quadro esquemático com as classes utilitárias e substâncias minerais registradas na área  
da Folha Lajes e percentual de ocorrência, considerando apenas as substâncias principais extraídas  

em cada ocorrência mineral estudada.
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Tabela 5.2 – Caracterização das áreas potenciais da Folha Lajes.

ÁREA 
POTEN-

CIAL
POTENCIAL CONTROLE DAS MINERALIZAÇÕES CARACTERÍSTICAS METALOGENÉTICAS

i

a) Tungstênio
Associado com rochas 

neoproterozoicas da Formação 
Jucurutu.

A mineralização ocorre associada a depósitos  
estratiformes de skarns ou rochas calcissilicáticas, além 

de depósitos filonianos (filões hidrotermais de quartzo e 
pegmatitos).

b) Tungstênio e 
molibdênio

Associado com rochas 
neoproterozoicas da Formação 

Jucurutu e zonas de cisalhamento 
transcorrente brasiliana.

A mineralização ocorre associadas à skarns e/ou rochas 
calcissilicáticas.

c) Tungstênio, 
ouro, bismuto, 
molibdênio e 

telúrio

Associado com rochas 
neoproterozoicas da Formação 

Jucurutu.

A mineralização de scheelita ocorre principalmente no 
contato das rochas calcissilicáticas com as encaixantes 

(gnaisses e mármores) em zonas de charneira de dobras 
apertadas. O ouro está associado a bismuto e ocorre em 

rochas calcissilicáticas cortada por veios de quartzo e/
ou calcita em zonas de cisalhamento dúctil-frágeis em 

regime extensional.

ii

a) Ferro
Formações ferríferas associadas 

aos metassedimentos da Formação 
Jucurutu

A mineralização ocorre em formações ferríferas 
granulares, por vezes bandadas, gradando para quartzitos 

ferruginosos. É comum a presença de anfibólios.

b) Ferro
Rochas anfibolíticas máficas 

encaixadas em gnaisses 
paleoproterozoicos

Rochas metamáficas granoblásticas de granulação média, 
moderada a fortemente magnéticas encaixadas em 

ortognaisses com magnetita disseminada como mineral 
acessório. Normalmente são anfibolitos magnéticos.

c) Ferro e titânio Rochas metamáficas e 
metaultramáficas

Rochas metamáficas/metaultramáficas por vezes 
serpentinizadas, ricas em magnetita ou rochas gabroícas 

cisalhadas com porções de magnetitito.

iii

ouro (Indício 
Geoquímico)

Veios de quartzo e ouro pouco 
sulfetado em zonas de cisalhamento 

transcorrentes brasilianas

Veio de quartzo orogênico em zonas de cisalhamento 
encaixados em micaxistos. 

Ouro, tungstênio, 
bismuto, 

molibdênio e 
telúrio (Indício 
Geoquímico e 

Geofísico)

Associado com zonas de cisalhamento 
de direção NNE e/ou sistemas 

de fraturas subsidiárias, além de 
percolação de fluidos hidrotermais 

originados pelo magmatismo granítico 
relacionado à Orogênese Brasiliana.

Veios de quartzo e quartzo-feldspáticos, centimétricos a 
decimétricos, em zonas de cisalhamento encaixados em 

litologias diversas.

IV

a) Água marinha e 
berilo

Pegmatitos intrusivos principalmente 
em rochas do Complexo Caicó 

(Paleoproterozoico).

A mineralização está associada a corpos e diques 
pegmatíticos.

b) Nióbio, tântalo, 
berilo, muscovita, 

quartzo e 
feldspato

Pegmatitos intrusivos principalmente 
em rochas da Formação Seridó 

(Neoproterozoico).

A mineralização está associada a corpos e diques 
pegmatíticos.

V

a) Rocha 
ornamental: 

gnaisse

Associado à rochas de idade riaciana 
do Complexo Caicó Ortognaisses migmatizados de cor rósea-avermelhada.

b) Rocha 
ornamental: xisto

Associado com rochas 
neoproterozoicas da Formação Seridó

Cordierita ± estaurolita ± silimanita - granada - biotita 
xisto de granulação variada e cor cinza a azulada.

c) Rocha 
ornamental: 

granito
Granito Flores (Neoproterozoico) Granito de textura fina a média, homogêneo e de 

coloração rosada.

d) Quartzito
Associado com rochas 

neoproterozoicas das formações 
Equador e Jucurutu.

Quartzitos e muscovita quartzitos finos a médios e 
cinza claro a creme da Formação Equador e gnaisses 

quartzosos e quartzitos da Formação Jucurutu.

VI Mármore
Associado com rochas 

neoproterozoicas da Formação 
Jucurutu 

A mineralização ocorre na forma de lentes de espessuras 
métricas a algumas centenas de metros e extensões 

quilométricas. São dominantemente calcíticos.
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Figura 5.3 – Localização das áreas potenciais delineadas na Folha Lajes.
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5.2 - geMas 

Três tipos de gemas são encontrados na área da 
Folha Lajes. Elas são exclusivamente de natureza mine-
ral. As mais comuns são água-marinha, menos frequen-
temente ametista e uma única ocorrência de esmeral-
da foi cadastrada. Nos estudos de potencial gemológico 
já realizados no Rio Grande do Norte, essa região cor-
responde à parte da Zona Gemológica II de Diniz e Nesi 
(1990) ou pode ser relacionada ao Distrito Gemológico 
Centro-Sul de Moraes (1999), devido sua proximidade. 
Ambos referem-se a região geográfica como a de maior 
concentração de minerais gemológicos.

Todas as ocorrências têm fontes de mineralização 
relacionadas aos pegmatitos da Província Pegmatítica 
Borborema-Seridó (Da Silva e Dantas, 1984). 
Baumgartner et al. (2006) atribui idades variando entre 
509,5±2,9 Ma e 514,9±1,1 Ma para os pegmatitos dessa 
província, baseados em idade U-Pb de minerais do 
grupo da columbita-tantalita. As águas marinhas estão 
hospedadas em pegmatitos. As ametistas ocorrem em 
veios de quartzo ou em zonas quartzosas de pegmatitos. 
A ocorrência de esmeralda está relacionada a intrusões 
de pegmatito em rochas metaultrabásicas. 

5.2.1 - água-Marinha

As águas-marinhas correspondem à variedade 
do mineral berilo de cor azul. Ocorrem em pegmatitos 
de textura heterogênea pouco diferenciada. Na área 
da Folha Lajes provavelmente são relacionados aos 
pegmatitos Tipo III de Vlasov (Cassedanne, 1991) 
(Figura 5.4), que são pegmatitos zonados com mica e 
água-marinha, porém menos evoluídos que os tipos IV, 
que apresentam turmalinas e minerais de lítio. 

As águas marinhas estão hospedadas em corpos 
delgados de pegmatito com até 5 metros de espessura e 

pouca extensão (poucos a algumas dezenas de metros). 
Apresentam direção NE-SW dominantemente e estão 
encaixados em ortognaisses do Complexo Caicó. São 
rochas compostas principalmente por feldspatos de 
cores esbranquiçadas e róseas, por vezes com textura 
gráfica, quartzo, muscovita e/ou biotita, além de 
cristais de berilo verdes ou azulados (água-marinha em 
tamanhos milimétricos a centimétricos).

Foram registradas 9 ocorrências de água-mari-
nha. Seis ocorrências foram recadastradas: Fazenda Ciri-
no (051-ama, Be, fd, qz), Fazenda Rodeador (216-ama), 
Trapiá (266-ama), Assentamento Santa Rosa (286-ama, 
Be), Sítio Pedra Branca (300-ama, fd, qz, mu) e Mundo 
Novo (305-ama). Uma ocorrência nova foi cadastrada 
no Sítio Monte Alegre (175-ama). Todos os pontos re-
gistrados correspondem a garimpos inativos (Fotos 5.1, 
5.2 e 5.3). Em duas ocorrências a água-marinha foi ex-
plotada como subproduto: João Pedro IV (135-Ta, Be, 
ama) (Foto 5.4) e Serra do Lameiro III (153-Be, ama).

Figura 5.4 – Tipos texturais paragenéticos de pegmatitos de Vlasov (Cassedanne, 1991).

Foto 5.1 – Cristais de água-marinha inclusos em quartzo 
hospedado em pegmatito. Ocorrência sem valor 

comercial na localidade de Sítio Monte Alegre  
(Cerro Corá/RN). Afloramento AR-175.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

84

5.2.1.1 - Delimitação da Área Potencial para as 
Ocorrências de Água Marinha e Berilo (IVa)

A concentração de uma maior quantidade 
de ocorrências minerais de berilo de cor azul (água 
marinha) e verde claro (berilo comum ou de uso 
industrial) permitiu a delimitação de três polígonos 
que representam as áreas potenciais IVa (água 
marinha e berilo) (Figura 5.3; carta de recursos 
minerais). Dois concentram-se nos municípios de 
Cerro Corá e Lajes, na porção centro-sul da área 
estudada e um concentra-se no município de São 
Tomé, no quadrante SE da Folha Lajes. O berilo 
comum ou industrial será discutido posteriormente 
nos itens 5.4 e 5.6.

Nas áreas de interesse ocorrem corpos 
lenticulares pouco expressivos (alguns metros 
de extensão e largura) e diques de pegmatito 
principalmente mineralizados em berilo e água-
marinha, além de columbita-tantalita (portadores 
de Nb e Ta) e micas (muscovita especialmente). 
Estão encaixados exclusivamente em ortognaisses 
graníticos.

5.2.2 - ametista

As ametistas correspondem à variedade 
de quartzo de coloração roxa ou violeta. Na área 
de estudo normalmente ocorrem em veios de 
quartzo e em pegmatitos heterogêneos, mas pouco 
diferenciados. Nos pegmatitos ocorrem em bolsões 
de quartzo, que também apresentam comumente 
cristais de quartzo rosa, porém é dominante a 
presença de quartzo leitoso. Os veios de quartzo 
estão localizados em zonas intensamente silicificadas 
e fraturadas (Foto 5.5).

Foto 5.2 – Cristais de água-marinha inclusos em quartzo 
e feldspato, hospedados em pegmatito. Cava de garimpo 

inativo na localidade de Trapiá (Lajes/RN).  
Afloramento AR-266.

Foto 5.3 – Parte de cava de garimpo inativo de água-
marinha em pegmatito na localidade de Trapiá  

(Lajes/RN). Afloramento AR-266.

Foto 5.4 – Detalhe de cristais de água-marinha e berilo 
hospedados em pegmatito. Afloramento AR-135 na 

localidade de Gameleira (São Tomé/RN). 

Foto 5.5 – Blocos centimétricos de rocha silicificada em 
zona intensamente fraturada com desenvolvimento 
de cristais de ametista. Cava de garimpo inativo na 

localidade de Fazenda Azeredo (Lajes/RN).  
Afloramento AR-196.
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A área da Folha Lajes apresenta quatro ocor-
rências de ametista. Uma foi recadastrada na Fazenda 
Azeredo (196-amt) (Foto 5.6), outra nova foi registrada 
em Mundo Novo (239-amt, qzr) e duas permanecem 
na base de dados (Fazenda Santo Antônio: 317-amt e 
Fazenda Tapuio: 325-amt), porém não foram recadas-
tradas. Atualmente em nenhuma delas existe registro 
de explotação mineral. Na ocorrência de Mundo Novo 
também ocorre quartzo rosa para uso ornamental.

Foto 5.6 – Cristais de ametista de garimpo inativo na 
localidade de Fazenda Azeredo (Lajes/RN).  

Afloramento AR-196.

Foto 5.7– Parte da cava e acesso subterrâneo da mina de esmeralda da Mineração Vale Verde Ltda  
na localidade de Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AR-123.

5.2.3 - esmeralda

As esmeraldas de Bonfim (123-esm) foram 
descobertas no ano de 2005 (Cavalcanti Neto e 
Barbosa, 2007) e atualmente a Mineração Vale Verde 
Ltda apresenta os direitos minerários (Foto 5.7).

A mineralização esmeraldífera nessa região está 
associada a rochas máficas e ultramáficas metamorfi-
sadas, localizadas ao longo da Zona de Cisalhamento 
Santa Mônica, encaixadas em ortognaisses de com-
posição granítica. Na zona de contato entre a rocha 

encaixante e as rochas metamáfica/metaultramáficas 
ocorrem camadas centimétricas até poucos metros 
de talco anfibolito, biotita ± anfibólio xisto e bioti-
ta xisto. As esmeraldas ocorrem em corpos/veios de 
composição ácida ao longo do biotita xisto (Foto 5.8). 
Esses corpos e veios são de pegmatitos homogêneos, 
recristalizados e de textura sacaroidal, além de veios 
de quartzo de poucos centímetros. Esse contexto geo-
lógico indica a ação de fluidos hidrotermais e reações 
metassomáticas na formação dessas esmeraldas com 
características gemológicas (Cr das rochas ultramáfi-
cas e Be, Al e Si dos veios de quartzo e pegmatitos) 
(Cavalcanti Neto e Barbosa, 2007; Zwaan et al., 2012).

A caracterização das propriedades que indi-
cam as características gemológicas (aparência visual, 
propriedades físicas e características microscópicas), 
além da química das esmeraldas e o estudo de inclu-
sões fluídas da ocorrência Bonfim (123-esm) estão pu-
blicadas em Zwann et al. (2012). As esmeraldas são 
tipicamente pequenas (2 a 5mm normalmente) (Foto 
5.9), mas de cor verde-azulada intensa devido ao Cr 
(cromo) e Fe (ferro) moderado, além de baixo V (vaná-
dio). Os pegmatitos tem alto K (potássio) e Cs (césio), 
baixo Li (lítio) e Na (sódio), diferentemente de outros 
pegmatitos esmeraldíferos. Duas fases fluidas nas in-
clusões indicam a presença de álcalis e fluídos: CO2 e 
água deutérica.

Scholz et al. (2010) apresentaram um trabalho 
de geoquímica prospectiva com coleta de amostras 
de solo como diretriz para prospecção de corpos de 
pegmatito mineralizados em berilo além de corpos de 
rochas ultramáficas e composição básica-ultrabásica. 
Foram gerados mapas geoquímicos de isoteores 
para os elementos químicos berílio (Be), potássio (K) 
e lítio (Li) que indicam ambientes característicos de 
rochas graníticas (pegmatitos) e mapas geoquímicos 
de isoteores para os elementos químicos cromo (Cr), 
magnésio (Mg), sódio (Na), níquel (Ni) e vanádio (V) 
indicadores de rochas máfico-ultramáficos. 
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Foto 5.9 – Detalhe das rochas hospedeiras das 
esmeraldas. As porções de coloração branca são veios 

de composição ácida e as porções negras ou cinza 
escura são de biotita xisto. As esmeraldas da fotografia 
não possuem valor comercial. Afloramento AR-123 na 

localidade de Bonfim (Lajes/RN).

Recentemente Santiago et al. (2014) apresenta-
ram uma idade plateau de 552.81 ± 4.11 Ma baseada 
no método geocronológico 40Ar-39Ar (step-heating), 
com base em 70% 39Ar liberado. A idade foi obtida a 
partir de biotitas encontradas em filões quartzo-albi-
títicos portadores de esmeraldas. Aqueles autores re-
lacionaram como a idade do processo metalogenético 
que gerou a mineralização das esmeraldas de Bonfim e 
ainda considerou a boa correlação cronológica da mi-
neralização com os granitoides intrusivos brasilianos 
na Província Borborema. Sendo assim as esmeraldas 
teriam se formado em um período mais antigo (Ediaca-
rano) que os pegmatitos que dominam a Província Peg-
matítica Borborema-Seridó, que estão posicionados no 
período Cambriano (Baumgartner et al., 2006).

Foto 5.10 – Acesso a galeria subterrânea do Corpo A  
na Mina Bonfim. Fazenda Bonfim (Lajes/RN).  

Afloramento AR-095.

As citações sobre mineralizações de ouro na 
Faixa Seridó incluem ouro aluvionar, associados a 
rochas calcissilicáticas e veios de quartzo, explotados 
desde a década de 40, no século passado. Nessa 
região são jazidas associadas a cisalhamentos 
transpressivos dextrais NNE-SSW (Ferran, 1988; 
legrand et al., 1993). A importância dos processos 
hidrotermais relacionados à orogênese brasiliana é 
descrita como determinante na gênese desses tipos 
de depósitos minerais (Melo Jr. e Legrand, 1993; 
legrand et al., 1996; Coutinho e Alderton, 1998; 
Souza Neto et al., 2008).

5.3.1 - ouro

Lins (1984) faz referencia a existência das 
ocorrências de ouro aluvionar na localidade de 
Amarante no município de Lajes e no garimpo de 
Roça em São Tomé. A ocorrência de Oriente (316-
Au) corresponde ao ouro aluvionar explorado em 
pequenos garimpos na região de Amarante. Além 
da ocorrência de ouro aluvionar em Roça, Barbosa 
(1994) cita a existência de ouro primário em filões 
e filonetes de quartzo encaixados em gnaisses 
do Complexo Caicó e controlados por zonas de 
cisalhamento de direção NNE-SSW (ocorrência 

Foto 5.8 – Detalhe de diques e veios de composição  
ácida (cor branca) encaixados em biotita xisto. Em alguns 

casos são portadores da mineralização esmeraldífera. 
Cava da mina de esmeralda da Mineração Vale Verde 

Ltda na localidade de Bonfim (Lajes/RN).  
Afloramento AR-123.

5.3 - Metais noBres 

Na região da Folha Lajes foram registradas 07 
ocorrências de ouro. Em cinco ocorrências aparece 
como a substância principal e em duas delas ocor-
re como secundária. Até então trata-se de pequenos 
depósitos ou ocorrências minerais. A mais importan-
te refere-se à mina Bonfim (095-W, Au, Bi, Mo) que 
tem como principal bem mineral explotado a schee-
lita (Foto 5.10).
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Foto 5.11 – Parte de cata garimpeira inativa de veios 
quartzo-auríferos encaixados em gnaisse na localidade de 

Roça (São Tomé/RN). Afloramento AR-053. Visada S-N.

Foto 5.12 – Filão de quartzo (rocha hospedeira de ouro) 
encaixado em biotita gnaisse. Afloramento AR-053  

na localidade de Roça (São Tomé/RN).  
Exemplar de rocha estéril.

Foto 5.13 – Acesso a uma das galerias subterrâneas 
da mina inativa de Amarante. São veios de quartzo 

descontínuos (boudinados) encaixados em biotita xisto. 
Afloramento AR-183 na localidade  

de Amarante (Lajes/RN).

Foto 5.14 – Parte de cata garimpeira inativa de ouro  
em vênulas de quartzo encaixados em paragnaisse e 

biotita xisto na localidade de Palestina (Lajes/RN).  
Visada N-S. Afloramento AR-178.

Foto 5.15 – Detalhe de piso de trincheira para pesquisa 
mineral com veios de quartzo e quartzo-feldspáticos 

encaixado em biotita xisto. Afloramento AR-178  
na localidade de Palestina (Lajes/RN).

053-Au) (Foto 5.11 e 5.12). Esse também é o caso 
da ocorrência de veios de quartzo com ouro, 
descontínuos (boudinados) e encaixados em biotita 
xisto (ocorrências de Amarante 183-Au e Amarante 
I 184-Au) segundo Legrand et al. (1996) (Foto 5.13). 

Palestina (178-Au) (Foto 5.14) corresponde 
a uma pequena cata garimpeira com ocorrência 
de vênulas de quartzo e quartzo-feldspáticas 
encaixadas em biotita paragnaisse, biotita xisto e 
faixas decimétricas de rocha máfica, intemperizada, 
rica em biotita e anfibólios (Foto 5.15). É notório a 
muscovitização da biotita. No entorno é comum 
à presença de tailing de material processado por 
garimpeiros. O resultado analítico de um deles 
apresentou teor de 0,7 ppm de Au (Tabela 5.3). 

A ocorrência de Facheiro Chorão (193-Au) 
é descrita por Legrand et al. (1996) como uma 
ocorrência de ouro em veios de quartzo formado 
pela atuação de canais térmicos de migração de 
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fluídos que permitem a cristalização de minerais 
de alta temperatura. Também são filões de quartzo 
controlados por zonas de cisalhamento, porém 
encaixados em biotita xisto (Foto 5.16). 

Com exceção da ocorrência de Bonfim, que 
corresponde a um depósito de skarn polimetálico com 
associação de W-Mo-Au-Bi-Te (Souza Neto et al., 2008), 
as outras ocorrências da Folha Lajes provavelmente 

Tabela 5.3 – Análise química em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) de tailing (material de garimpo 
processado) de biotita xisto e biotita gnaisse com veios de quartzo no afloramento AR-178, localidade de Palestina.  

Amostra AR-R-178

al2o3 7,93 Ba 451 Y 26,2 Sb <0.05 Sm 7,2
cao 0,55 Be 3,3 Zr 201,4 se <1 Tb 0,84

cr2o3 <0.01 Cs 1,12 ag <0.01 Zn 11 Tm 0,44
Fe2o3 3,34 Ga 6,2 au 0,7 ce 98,6 Yb 2,9
K2o 2,11 Hf 4,64 As 4 Dy 5,02

Mgo 2,16 Nb 6,66 Bi 2,84 er 2,7
Mno 0,03 Rb 56,2 cd <0.01 eu 1,12
na2o 0,7 sn 4,9 co 7,9 Gd 6,03
p2o5 0,02 sr 46,4 cu 38,9 Ho 1,07
sio2 85,31 ta 0,32 Hg 0,24 la 49,8
tio2 0,33 th 7,3 Mo 0,95 lu 0,41
loi 1,28 u 2,84 ni 26,9 nd 36,6

total 103,77 W 3,4 Pb 3,1 pr 10,47

Foto 5.16 – Parte da cava do garimpo inativo de Facheiro 
Chorão na localidade de Oriente (Lajes/RN). No local 

ocorrem filões de quartzo controlados por cisalhamento  
e encaixados em biotita xisto. Afloramento AR-193.

correspondem a depósitos de ouro orogênico do 
distrito filoniano de São Francisco (Santos et al., 2014). 

Santos et al. (2014) sintetiza os trabalhos de Cou-
tinho e Alderton (1998) e Araújo (2001) sobre as ocor-
rências de depósitos de ouro filoneanos em zonas de 
cisalhamento transcorrentes na Faixa Seridó. São veios 
quartzo-auríferos associados com estreitas faixas milo-
níticas com teores de Au na zona de alteração variando 
de 0,6 a 30 g/t. O ouro é variavelmente associado com 
sulfetos e óxidos (pirita ± calcopirita ± pirrotita ± mag-
netita ± ilmenita), além de galena, molibdenita e prata.

Em Bonfim (095-W, Au, Bi, Mo), Souza Neto 
et al. (2008) relaciona o ouro ao último estágio de 
mineralização junto com óxidos de bismuto (Bi2o3), 
óxidos de bismuto com flúor, bismuto nativo, 
bismutinita, joseita, clorita, epídoto, prehnita, 
calcopirita e esfalerita (Foto 5.17). A mineralização de 
ouro-bismuto-telúrio ocorre como uma assembleia 
mineral granular e fina controlada por falhas dúctil-
fragéis (e fraturas extensionais), associada a um 
evento de escarnitização tardio. Estima-se que a 
mineralização teria se formado em uma profundidade 
de 10-15km e pressões de 2-4 kbars. A amostra AR-R-
095 apresentou teor de 37,4 ppm de Au (Tabela 5.4 
– item 5.5.1.3 deste capítulo). 

A Idade da mineralização de ouro é relacionada 
a dois intervalos: 510-520 Ma e 500-506 Ma, obtidos 
atráves do método 40Ar/39Ar em muscovita e biotita 
hidrotermais provenientes dos depósitos de veios 
de quartzo auríferos encaixados em mica xistos da 
Formação Seridó (Araújo et al. 2005). Souza Neto et 
al. (2008) relaciona essa mesma idade para os skarns 
auríferos, pois são depósitos com estilo estrutural 
semelhantes e podem representar um mesmo 
momento da evolução tectônica regional. 
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Foto 5.17 – Detalhe de rocha calcissilicática com a 
ocorrência de bismuto (mineral cinza) e ouro fino 

associado. Mina Bonfim (Lajes/RN).

5.3.1.1 - Delimitação das Áreas Potenciais para Ouro 
(iiia) e (iiib)

Para as ocorrências de ouro foi possível 
delimitar duas áreas potenciais (IIIa e IIIb) que 
precisam de melhor investigação quanto à 
potencialidade para os depósitos discutidos no item 
anterior deste capítulo (5.3.1 Ouro).

A área potencial IIIa (Figura 5.3) foi delimitada 
baseada exclusivamente em dados de amostras de 
geoquímica de sedimento de corrente. Um total de 
três amostras apresentaram teores expressivos de 
ouro e uma de antimônio. Todas estão concentradas 
na região das fazendas Ingá e Tábua, ligadas à mesma 
rede de drenagem (Riacho Tábua e afluentes do 
Riacho Boqueirão), no quadrante SE da Folha Lajes, 
a nordeste da cidade de São Tomé. As amostras de 
sedimento de corrente AD0077, AD0078, AD0261 
representadas no mapa de recursos minerais 
(triângulos pretos) com destaques geoquímicos 
de Ti, Au (titânio, ouro); Be, Au (berílio, ouro) e Li, 
Au (lítio, ouro) respectivamente, apresentaram 
teores de 0,5; 0,2 e 0,3 ppm de ouro, nessa mesma 
ordem. A amostra AD0274 apresentou um valor 
de Sb (antimônio), que é um elemento farejador 
para depósitos minerais de ouro, um pouco mais 
expressivo em relação às amostras do entorno (0,45 
ppm). É provável que nesta área ocorram depósitos 
de ouro filoneanos em zonas de cisalhamento.

A área potencial IIIb (Figura 5.3) foi delineada 
a partir da interpretação de dados geofísicos, 
discutidos em maior detalhe no capítulo seis deste 
relatório, corroborados por dados de geoquímica 
de sedimento de corrente. No total são seis 
polígonos que servem como guia para investigar 
potencialidades para depósitos polimetálicos (Au, W, 
Bi, Mo, Te). Através da observação das imagens de 
Fator F (Efimov, 1975), geradas pela operação entre 

dados de aerogamaespectrometria nos canais de 
potássio e equivalentes de urânio e tório, foi possível 
definir lineamentos geofísicos que indicam maior 
potencial para áreas com alteração hidrotermal. 

De Loczy e Ladeira (1980) citaram vários 
autores que entre as décadas de 1940 e 1970 
relataram sobre a importância econômica do 
cruzamento de lineamentos, em especial zonas de 
falhas e cisalhamentos transcorrentes como áreas 
muito favoráveis para ocorrências de minerais 
metálicos em zonas de dilatação. Considerando esse 
conceito e os lineamentos geofísicos de direção ENE-
WSW marcados como área potencial IIIb, as regiões 
de interseção com zonas de cisalhamento NE-SW, 
mostram-se ainda mais favoráveis a existência de 
ocorrências minerais desta natureza.

Dados de geoquímica de sedimento de 
corrente validam a hipótese levantada para a 
delimitação das áreas potencias IIIb. A drenagem à 
jusante do polígono na área da Serra da Maniçoba 
apresentam amostras com indícios geoquímicos 
de Bi-Te (bismuto-telúrio) e Au (ouro) (amostras 
AD0248 e AD0067, respectivamente). A amostra 
AD0249 próxima ao polígono na área de Palestina 
– Pedra Branca, junto à rodovia BR-304, apresentou 
indício geoquímico de Bi e Te. Atenta-se ainda 
para outros dois polígonos IIIb que representam 
um alinhamento bem próximo a mina Bonfim e o 
alinhamento que coincide com o polígono da área 
potencial IIIa, na porção SE da Folha Lajes e onde 
existem algumas amostras de sedimento de corrente 
com indício de ouro. A relação nesses dois casos dos 
lineamentos com o contexto geológico ainda não é 
bem compreendida. Provavelmente a área potencial 
IIIb corresponde a mineralização de ouro relacionada 
aos processos hidrotermais ligados à orogênese 
brasiliana que formaram depósitos polimetálicos do 
tipo W-Mo-Au-Bi-Te.

5.4 - Metais não Ferrosos e seMiMetais 

A classe de substâncias minerais de metais não 
ferrosos e semimetais é a segunda mais abundante 
na área da Folha Lajes, representando pouco mais de 
30% das ocorrências minerais. Elas concentram-se 
principalmente no quadrante sudeste e na parte sul, 
nos municípios de São Tomé, Cerro Corá e Caiçara do 
Rio dos Ventos.

A maior parte das ocorrências, especificamente 
de Nb, Ta, Be, Li e elementos terras raras, têm fontes 
de mineralização relacionadas aos pegmatitos da 
Província Pegmatítica Borborema-Seridó (Da Silva e 
Dantas, 1984), ocupando a maior parte da porção 
setentrional dessa região. O cobre (Cu) e o bismuto 
(Bi) estão associados principalmente às ocorrências 
de skarns polimetálicos. 
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Os pegmatitos são rochas estratégicas. Sua 
composição é constituída essencialmente por 
elementos como Si, Al, K, Na e Ca. Entretanto, certos 
elementos que estão dispersos nas rochas graníticas 
podem-se concentrar nos pegmatitos sob a forma 
de minerais particulares, tais como berilo (Be), 
ambligonita e espodumênio (Li), tantalita-columbita 
(Nb-Ta), apatita e monazita (P, terras raras, Zr, Th, 
U, etc.). A possibilidade de tais concentrações 
torna os pegmatitos fontes naturais importantes de 
elementos químicos aplicáveis a vários processos de 
beneficiamento industrial (Vidal e Neto, 2005). Dessa 
maneira, tais rochas são fontes potenciais de uma 
diversidade de bens minerais como mineralizações de 
metais (Ta-Nb, Be, Sn, Li), gemas (turmalina e água-
marinha), além de minerais industriais (K-feldspato, 
caulim, muscovita e quartzo).

As gemas já foram discutidas anteriormente 
neste capítulo (item 5.2) e os minerais industriais 
serão descritos posteriormente no item 5.6. A seguir 
será realizado um relato sobre os metais não ferrosos 
e semimetais que ocorrem como bens minerais em 
pegmatitos.

5.4.1 - Berílio (Berilo) e nióbio-tântalo (Columbita-
tantalita)

Os minerais berilo (Foto 5.18) e columbita-
tantalita (Foto 5.19) ocorrem como assembleia 
mineral de diques e corpos lenticulares de 
pegmatitos. Esses corpos rochosos podem ser 
homogêneos, heterogêneos ou ainda mistos, 
conforme classificação clássica e consagrada de 
Johnston Jr. (1945) e Rolff (1946) (Figura 5.5). Os 
pegmatitos homogêneos não exibem zoneamento 
mineralógico interno. Os heterogêneos exibem um 
zoneamento mineralógico e textural, simétricos 
ao eixo longitudinal do corpo (zonas I, II, III e IV). 

Foto 5.18 – Cristais centimétricos de berilo produzidos 
no garimpo ativo de Pátio na localidade de Porta d’Água 

(Cerro Corá/RN). Afloramento AR-160.

Foto 5.19 – Cristal do mineral columbita-tantalita do 
garimpo Ingá da Braúna no município de São Tomé/RN. 

Afloramento AR-294. 

A distribuição dos minerais pode ser observada na 
Figura 5.6. Os mistos exibem núcleos irregulares de 
cristais gigantes de quartzo e feldspato (Foto 5.20).

Os corpos de pegmatito apresentam 
contatos bruscos e por vezes com ramificações 
e protuberâncias ao longo de suas bordas. 
Normalmente as espessuras são de alguns metros (< 
5 metros), podendo chegar até algumas dezenas de 
metros. O comprimento varia de algumas dezenas 
até algumas centenas de metros. Normalmente 
são subverticais, concordantes a subconcordantes 
dominantemente, ou seja, encaixados na foliação 
principal das rochas encaixantes. Corpos de 
pegmatito discordantes parecem preencher fraturas. 
Alguns corpos podem apresentar berilo e columbita-
tantalita, mas não são minerais frequentes e quando 
são encontrados juntos, não ocorre a variedade de 
berilo azul (água marinha).

Conforme levantamento de Da Silva et al. 
(1995) a grande maioria dos pegmatitos na Faixa 
Seridó estão encaixados nos micaxistos da Formação 
Seridó e menos frequentemente em granitos 
tardi a pós-orogênicos e rochas do embasamento 
paleoproterozoico. Na área da Folha Lajes 
apresenta a mesma similaridade, concentrando-se 
principalmente na porção sudeste e leste. A gênese 
desses corpos ainda é discutida, mas normalmente 
é relacionada à granitogênese final/tardia do Ciclo 
Brasiliano. Baumgartner et al. (2006) e Beurlen et 
al. (2009) relacionaram a granitoides de idade U-Pb 
em monazitas e U-Th-Pb em uraninita, xenotima e 
monazita, respectivamente de idades 528±12 Ma e 
520±10 Ma. 

Para os corpos de pegmatitos dessa província, 
Baumgartner et al. (2006) atribui idades variando 
entre 509,5±2,9 Ma e 514,9±1,1 Ma baseados em 
idade U-Pb de minerais do grupo da columbita-
tantalita.
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Figura 5.5 – Classificação estrutural dos pegmatitos segundo Johnston (1945) e Rolff (1946),  
modificado por Da Silva e Dantas (1997).

Figura 5.6 – Diagrama com a posição aproximada e o grau de cristalização dos minerais nas zonas I, II, III e IV dos 
pegmatitos (Johnston Jr., 1945).

Foto 5.20 – Garimpo inativo de Alto Santo Antônio 
(Caiçara do Rio dos Ventos/RN). Exemplo de pegmatito 
misto, onde é comum bolsões de quartzo (cor branca e 
cinza) e cristais decimétricos de feldspato (cor creme). 

Afloramento AR-201.

Recentemente Santos et al. (2014) 
apresentaram o estado da arte sobre os trabalhos 
até então desenvolvidos sobre pegmatitos na 
Faixa Seridó, que inclui as discussões sobre as 

fontes genéticas dessas rochas, os estudos sobre 
inclusões fluídas e mesmo classificações que não 
sejam baseadas apenas em observações de campo 
(pegmatitos homogêneos, heterogêneos e mistos), 
mas aquelas que também considerem dados de 
paragênese mineral e parâmetros petroquímicos.

Um total de 105 ocorrências foram 
cadastradas, ora como substância principal 
explotada ora como secundária, incluindo minerais 
como columbita (nióbio - Nb), tantalita (tântalo – Ta) 
ou berilo (berílio – Be). Destacam-se as ocorrências 
de Feijão Brabo (077-Ta, mu, Be) (Foto 5.21), Cabrito 
(111-Ta, Be) (Foto 5.22), Capim (119- Ta, mu, Be) e 
Pátio (160-Ta, Be) que são garimpos em atividade no 
período de desenvolvimento do projeto Folha Lajes, 
locados nos municípios de São Tomé e Cerro Corá. 
Garimpos inativos e que também merecem destaque 
são: Juba I (081-Ta), Alto do Jacaré (082-Ta, Nb, mu), 
Banga I (84-Ta, mu), Mubambo (107-Ta, Nb, Be, mu), 
Bode (112-Ta, Be), Morada Nova (132-Ta, Be), João 
Pedro II (135-Ta, Be, ama), Gameleira II (141-Ta, 
Be), Boqueirão (148-Be), Pereiro (151-Be, Ta), Pedra 
Vermelha (231-Ta, Be), Bela Vista II (232-Ta, Nb, mu), 
Sítio Várzea III (237-Nb, Ta) e Ingá da Braúna (294-
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Ta, Be) no município de São Tomé; São Luiz II (199-
Ta, Be), Alto Santo Antônio (201-Ta, Be) (Foto 5.23), 
Mina do Rio (275-Be, Nb), Minério de Deus (296-Ta), 
Berilo de Ubaia (297-Be, Nb, Bi) e Mina do Nenca 
Paixão (301-Ta, Be) em Caiçara do Rio do Vento; 
Pacheco (155-Ta, mu), Porta D’Água II (165-Ta, Be) 
(Figura 5.29), Varginha (293-Ta), Garimpo do Alfredo 
(311-Ta) e Mata Burro (312-Ta, Be) em Cerro Corá; 
Trepeça (042-Ta, Be) e Lagoinha II (251-Nb) em Bodó 
e Tantalita do Caçador (257-Ta, Be) em Lajes.

Foto 5.21 – Detalhe da produção de columbita-tantalita 
já processada para comercialização, no garimpo ativo de 
Feijão Brabo na localidade de Ingá, nordeste da cidade  

de São Tomé/RN. Afloramento AR-077.

Foto 5.22 – Detalhe de um dos acessos a galeria 
subterrânea do garimpo do Cabrito (São Tomé/RN). 

Afloramento AR-111.

Foto 5.23 – Garimpo inativo de Porta D’Água II 
(Cerro Corá/RN). Exemplo de pegmatito homogêneo. 

Afloramento AR-201.

5.4.1.1 - Delimitação da Área Potencial para Nióbio, 
Tântalo, Berilo, Muscovita, Quartzo e Feldspato 
(ivb)

As áreas potenciais para minerais 
normalmente explotados de pegmatitos 
mineralizados foram traçadas principalmente 
com dados de campo, a partir da distribuição 
das ocorrências minerais, porém os dados de 
geoquímica de sedimento de corrente poderam 
corroborar em alguns casos. Foram oito polígonos 
delimitados (Figura 5.3; carta de recursos minerais), 
concentradas principalmente na parte sul e sudeste 
da Folha Lajes. A única exceção é a área potencial 
traçada na porção nordeste da folha em questão, 
entre as localidades de São José e Ramada, no 
município de Pedra Preta. Nesse último caso, a 
rocha encaixante é um granito porfirítico, porém 
pegmatitos nessa área não foram cadastrados, 
mas as análises químicas de sedimento de corrente 
foram bastante promissoras para nióbio. 

Muscovita, quartzo e feldspato também estão 
inclusos nos bens minerais disponíveis nessa área 
potencial, porém estão classificados nas classes 
de materiais de uso na construção civil e minerais 
industriais, que serão discutidos mais adiante.

5.4.2 - Ocorrências de Minério de Bismuto, Cobre, 
lítio e terras raras 

As ocorrências de bismuto e cobre estão 
relacionadas principalmente às rochas calcissilicáticas 
e ocorrem como substância secundária em depósitos 
de scheelita. O cobre ocorre nas ocorrências de 
Canindé II (205-W, Cu) (Foto 5.24) e Chupador II 
(265-W, Cu), nos municípios de Lajes e Cerro Corá, 
respectivamente. O bismuto ocorre como associação 
no depósito da Mina Bonfim (095-W, Au, Bi, Mo), 
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porém a ocorrência Berilo de Ubaia (297-Be, Nb, 
Bi) foi recadastrada e no banco de dados da CPRM 
(Geosgb) aparece como substância mineral em 
pegmatito (Diniz et al. 1989).

O lítio e os elementos terras raras também 
ocorrem como substâncias secundárias, estão 
relacionados aos pegmatitos. A ocorrência de lítio 
da Fazenda Arizona (318-Li, tu) não foi recadastrada, 
mas foi representada na carta de recursos minerais 
por ser a única conhecida na área da Folha Lajes. Em 
contrapartida, na ocorrência de Lagoinha I (250-Nb, 
Be, mu) em Bodó, foi encontrado lepidolita, que é 
um mineral portador de lítio (Li) (Foto 5.25). Os 
terras raras também já estavam representados na 
base de dados através da ocorrência Banga III (086-
Nb, Ta, Be, TR), bem próximo a sede do município de 
São Tomé.

Foto 5.24 – Rocha calcissilicática com malaquita (mineral 
de cobre), de cor verde brilhante (indicado pelas setas 

brancas). Rocha encaixante das mineralizações de 
scheelita no garimpo inativo de Canindé II (Lajes/RN). 

Afloramento AR-205.

Foto 5.25 – Detalhe de cristais de lepidolita (mineral 
de lítio – cor roxa) associados a cristais de quartzo 

encaixados em pegmatito no garimpo de Lagoinha I 
(Bodó/RN). Afloramento AR-250.

5.5 - Metais Ferrosos

A classe dos metais ferrosos representa 
os principais recursos minerais da Folha Lajes, 
abrangendo 40% das substâncias minerais 
levantadas nessa região. Esse número representativo 
corresponde especialmente às ocorrências de 
scheelita, fonte de tungstênio (W), com mais de 
uma centena de ocorrências minerais. Em pequena 
proporção ocorre ainda molibdênio (Mo) associado 
às rochas portadoras de scheelita, além de rochas 
ferríferas com ocorrência de ferro (Fe) e uma única 
ocorrência de ferro-titânio (Fe-Ti).  

5.5.1 - Tungstênio e Metais Relacionados

A retomada da produção do concentrado 
de scheelita (fonte de tungstênio) a partir do ano 
de 2004, no Estado do Rio Grande do Norte, tem 
comportamento dominantemente ascendente, 
segundo dados do DNPM. Além da reativação de 
minas tradicionais e alguns garimpos importantes, 
o conhecimento das ocorrências de scheelita é 
essencial para fomentar a pesquisa e consequente 
aumento das reservas minerais, suprindo a retomada 
da demanda crescente de explotação desse bem 
mineral. 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou 
extensos programas de pesquisa na região da Faixa 
Seridó entre os anos 1970 e 1980, contemplando 
especialmente os depósitos de scheelita (Moraes et 
al. 1971; Lima et al. 1980). 

A maior parte das ocorrências de Scheelita 
(Foto 5.26 e 5.27) está concentrada nos municípios 
de Bodó, Cerro Corá, São Tomé e Lajes. Um total 
de 103 ocorrências, incluindo minas ativas (Bonfim 

Foto 5.26 – Detalhe da scheelita (mineral de cor 
esbranquiçada) em rocha calcissilicática. Cava de 

garimpo ativo de scheelita, na localidade de Malhada 
Vermelha (Bodó/RN). Afloramento AR-013.
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e Bodó) (Foto 5.28 e 5.29) e inativas (Cafuca, 
Oiticica, Boa Vista, Amarante, por exemplo), 
grandes garimpos (Cinzas, Isidoro, Poço dos 
Cavalos, Casinhas, Roça, Matinha, Chupador, etc.) 
e pequenas catas garimpeiras foram catalogadas, 
devidamente descritas e locadas com mais precisão. 
É possível distinguir os mais importantes trends 
dessas ocorrências minerais: Bodó, Queimadas - 
Baixios, Isidoro, Dois Rios - Cafuca - Cinzas e Galo no 

Foto 5.27 – Detalhe de rocha calcissilicática com cristais centimétricos de scheelita exibindo fluorescência,  
como resposta aos raios ultravioletas do mineralight. Amostra de rocha da Mina Bonfim na localidade  

de Fazenda Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AR-095. 

Foto 5.28– Rampa de acesso ao Corpo A da Mina Bonfim. 
Fazenda Bonfim (Lajes/RN). Afloramento AR-095.

Foto 5.29 – Visão geral de um dos salões já explotado da 
Mina Bodó. A rocha encaixante é um biotita gnaisse da 

Formação Jucurutu. Localizada na zona urbana  
da cidade de Bodó/RN. Ponto AR-177.

município de Bodó; Barra Azul - Poço dos Cavalos 
- Casinhas e Tipóia - Chupador – Trapiá em Cerro-
Corá; Roça, Malhada dos Tanques - Matinha, Pau 
Leite - Morada Nova - Gupiara - Oiticica, Boqueirão 
e Mundo Novo em São Tomé e Bonfim, Amarante 
- Palestina, Feiticeiro e Canindé – Alívio em Lajes 
(Figura 5.7).
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Figura 5.7 – Sobreposição da Carta de Recursos Minerais da Folha Lajes simplificada e a localização dos principais 
trends das ocorrências de scheelita cadastradas. Q: quaternário; EN e E3: paleógeno - neógeno;  

K1: cretáceo; NP: neoproterozoico; PP: paleoproterozoico.
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5.5.1.1 - Geologia dos Depósitos de Scheelita

Geologicamente os depósitos de scheeli-
ta estão concentrados principalmente em skarns 
ou rochas calcissilicáticas tipicamente cálcicas, 
na forma de depósitos lenticulares encaixados 
em biotita gnaisses (Foto 5.30) e mármores da 
Formação Jucurutu. Mais raramente ocorrem em 
veios de quartzo ou ainda em rochas metamáficas 
(Foto 5.31), também encaixadas na Formação Ju-
curutu ou nos gnaisses do Complexo Caicó (Foto 
5.32). Possivelmente foram formadas por proces-
sos de remobilização. Alguns jazimentos apresen-
tam concentrações subordinadas de molibdenita 
(Foto  5.33 e 5.34), bismutinita (Foto 5.35), sulfe-
tos (principalmente calcopirita) (Foto 5.36), mala-
quita (Foto 5.37) e ouro. Trindade (2000) faz um 
histórico sobre as hipóteses discutidas por diver-

Foto 5.30 – Camada lenticular de calcissilicática 
encaixada em biotita gnaisse da Formação Jucurutu. 

Próximo ao acesso a Mina de Baixios, noroeste  
da cidade de Bodó/RN. Afloramento AR-025.

Foto 5.31 – Detalhe da textura de rocha metamáfica 
encaixada nos gnaisses da Formação Jucurutu. 

Localidade de Malhada dos Tanques (São Tomé/RN). 
Ponto AR-074.

Foto 5.32 – Faixas centimétricas de rochas metamáficas 
calcissilicatadas em gnaisse do Complexo Caicó. Amostra 

de rocha de pequena cata garimpeira na localidade de 
Areias (Bodó/RN). Afloramento AR-047.

Foto 5.33 – Detalhe das massas centimétricas de 
molibdenita em rocha calcissilicática em cavas 
garimpeiras na localidade do Galo (Bodó/RN). 

Afloramento AR-005.

Foto 5.34 – Rocha calcissilicática com molibdenita 
(mineral de cor cinza prateado). Amostras de rocha da 

pilha de rejeito da Mina da Tacaca na Serra do Feiticeiro 
(Lajes/RN). Afloramento AR-187.
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Foto 5.35 – Textura da rocha calcissilicática com 
bismutinita associada (mineral de cor cinza). Amostra de 
rocha da Mina Bonfim na localidade de Fazenda Bonfim 

(Lajes/RN). Afloramento AR-095.

Foto 5.36 – Textura da rocha calcissilicática com 
sulfetos+bismuto e ouro fino associado. Amostra de  

rocha da Mina Bonfim na localidade de Fazenda Bonfim  
(Lajes/RN). Afloramento AR-095.

Foto 5.37 – Textura de rocha calcissilicática rica em 
malaquita (mineralizada em cobre – cor verde água) 
encaixada em biotita gnaisse da Formação Jucurutu. 

Localidade de Chupador (Cerro Corá/RN)  
no ponto AR-265. 

sos autores até então, a respeito da gênese das 
mineralizações. Duas delas têm sido consideradas: 
a singenética e a epigenética, porém a última é a 
mais aceita e corresponde ao clássico modelo hi-
drotermal-metassomático relacionado a intrusões 
graníticas. 

É consenso que as mineralizações têm 
controle litológico, mas o estrutural também tem 
importância nas concentrações mais econômicas 
de scheelita. Barbosa et al. (1979) ressaltou o valor 
da tectônica transcorrente com rejeitos múltiplos, 
expressões de um regime transpressivo, com a 
formação de dobramentos secundários importantes 
em alguns jazimentos. Salim et al. (1979) cita 
ainda as zonas de menor pressão, como zonas de 
charneira de dobras, contatos litológicos, planos de 
foliação, zonas de cisalhamento e fraturas. Segundo 
legrand et al. (1994) a região da Mina Bodó 
corresponde a uma bacia extensional alongada, 
formada em regime transtensivo, de direção NE-SW 
e limitada por zonas de cisalhamento transcorrente 
dextral NNE-SSW. Durante esse evento ocorreu o 
alojamento de um granito microporfiríco e a ação 
intensa de fluídos hidrotermais que provocou 
a cristalização de scheelita. A evolução desse 
movimento provocaria a formação de zonas de 
empurrões NW-SE, culminando com um evento de 
epidotização tardio.

Percebe-se que dentro desse contexto, 
algumas ocorrências, especialmente aquelas no 
embasamento, podem estar associadas a um 
regime dúctil-frágil, formando concentrações 
minerais em juntas de distensão ou mesmo em 
tension gashes.

Na área de estudo a idade da mineralização 
tem sido colocada entre 524 ± 2 Ma (Bonfim) e 
510 ± 2 Ma (Bodó), obtidos em função dos estudos 
pelo método Re/Os em molibdenita (Hollanda 
et al., 2012), relacionadas a fluídos hidrotermais 
mineralizados gerados do final do Neoproterozoico 
ao Cambriano, no fim do magmatismo brasiliano 
(tarditectônico).

5.5.1.2 - Tipos de Depósitos de Scheelita

Desde Torres e Moraes (1979) e Maranhão 
et al. (1986) alguns modelos para os depósitos 
de scheelita na Faixa Seridó já foram sugeridos 
por vários autores. Neste trabalho será adotado 
o modelo proposto por Souza Neto et al. (2008). 
Basicamente três tipos de depósitos podem ser 
reconhecidos:

• W-skarns oxidantes: o principal exemplo é 
representado pela Mina de Bodó (177-W), 
que correspondem a rochas mineralizadas 
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em scheelita, podendo ter molibdenita 
ou minerais de cobre associado. Este 
grupo representa o principal tipo de 
mineralização da área. 

• W-skarn reduzidos: exemplo da Mina 
Bonfim (095-W, Au, Bi, Mo), com 
rochas mineralizadas em scheelita na 
fase progressiva, com associação de 
ouro-bismuto-telúrio na fase tardia 
(retrógrada) de escarnitização. Os fluidos 
mineralizantes teriam se formado em 
profundidade de 10-15km e pressões de 
2-4 kbars (Souza Neto et al., 2008).

• W-skarns oxidantes relacionados a 
estruturas dúcteis-frágeis (tensions 
gashes ou justas T distensionais de 
Riedel): relacionados a veios de quartzo, 
quartzo-feldspáticos, granitos finos ou 
pegmatitos.

5.5.1.3 - Análises químicas

As análises químicas em rochas 
calcissilicáticas e gnaisse máfico (Tabela 5.4) 
mostraram teores já esperados para tungstênio (W) 
e o caráter polimetálico de algumas ocorrências, 
porém nem todas as rochas calcissilicáticas 
coletadas são mineralizadas em tungstênio. Uma 
breve avaliação indica associações metálicas entre 
W, Ag+Bi+Cu e W+Mo, típicas de W-skarn em 
ambiente oxidante e Au+Ag+Bi típica de W-skarn 
em ambiente redutor.

Destaque para as amostras AR-R-005A com 
teores de 2055 ppm de W e 2290 ppm de Mo; AR-
R-040 e AR-R-177A (Mina Bodó) com >10000 ppm 
de W; AR-R-095 (Mina Bonfim) com 8.27 ppm de Ag, 
37.40 ppm de Au e 8858 ppm de Bi; além da amostra 
AR-R-265B com 25 ppm de Ag, 2421 ppm de Bi e 
16400 ppm de Cu.

5.5.1.4 - Delimitação de Áreas Potenciais para as 
Ocorrências de Tungstênio

Apesar do predomínio de ocorrências de 
depósito de skarns tungsteníferos (W-skarn), 
apenas com scheelita de mineral minério, foi 
possível delimitar mais duas áreas para as 
ocorrências de W: uma com associação W+Mo e 
outra com a associação metalogenética da Mina 
Bonfim de W+Au+Bi+Mo+Te. Os dados de campo 
foram primordiais para delinear as áreas potenciais 
em questão, especialmente devido à densidade 
de informações utilizada, como a localização das 
ocorrências minerais (Figura 5.3; carta de recursos 
minerais).

A área potencial Ia corresponde aos depósitos 
de skarns tungsteníferos. Foram traçados um total 
de 11 polígonos que estão restritos às regiões de 
ocorrência das rochas da Formação Jucurutu, mas 
distribuídos em vários locais. Nessas áreas podem 
ocorrer associações com outros metais, como por 
exemplo molibdênio e cobre.

A área potencial Ib refere-se aos depósitos 
de skarns tungsteníferos associados ao molibdênio. 
Foi possível definir apenas dois polígonos restritos a 
porção extremo sudoeste da Folha Lajes, na região 
de Cinzas e Galo em Bodó/RN, além da região da 
Serra do Feiticeiro, na porção central, no município 
de Lajes/RN.

A área potencial Ic trata apenas da região de 
Bonfim, localizada no quadrante sudeste da Folha 
Lajes, também no município de Lajes. Corresponde 
ao skarn tungstenífero com associação polimetálica. 
O polígono traçado corresponde principalmente 
a região geográfica de ocorrência das rochas 
da Formação Jucurutu. No entanto, é comum 
resultados de geoquímica de sedimento de corrente 
que corroboram com a associação metálica referida. 
Algumas amostras no entorno apresentaram 
teores promissores para ouro, bismuto e telúrio. 
Essas características litológicas, metalogenéticas e 
geoquímicas são únicas para toda a área da Folha 
Lajes.

5.5.2 - Ferro

As ocorrências de rochas ferríferas na 
região central do Rio Grande do Norte constituem, 
essencialmente, pequenos depósitos que 
aparentemente não apresentam potencial 
econômico. Em contrapartida, nos últimos anos, 
pequenos jazimentos desse bem mineral tem 
sido explotados em outras áreas desse Estado e 
correspondem ao mesmo contexto geológico da área 
de estudo, todos inseridos no Domínio Rio Piranhas-
Seridó. 

Apenas uma ocorrência de ferro estava 
registrada no Geosgb. Esse ponto foi checado e trata-
se da ocorrência de Fazenda Itapuã (192-Fe) (Foto 
5.38 e 5.39) no município de Lajes/RN. Barbalho 
(1992) cartografou e descreveu as fácies silicatada e 
carbonatada, contextualizando essa ocorrência em 
um corpo lenticular e dobrado.

Um total de 24 novas ocorrências foram 
cadastradas e estão distribuídas por toda a Folha 
Lajes. Dentre elas destacam-se as ocorrências de 
Boqueirão (096-Fe) (Foto 5.40 e 5.41) em São Tomé/
RN e Fazenda Oito I (092-Fe) em Lajes/RN. Ressalta-
se ainda a descoberta de uma única ocorrência de 
ferro-titânio em Mundo Novo (008-Fe-Ti).
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Tabela 5.4 – Análises químicas em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) em rochas calcissilicáticas 
e gnaisse máfico(*) da Folha Lajes.

Amostra AR-R-005A AR-R-028 AR-R-040 AR-R-046 AR-R-070 AR-R-095 AR-R-139* AR-R-177A
al2o3 2,4 8,74 13,77 11,55 13,43 5,03 14,33 10,22
cao 22,73 25,23 11,4 27,27 23,63 21,36 14,82 23,78

cr2o3 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,04 <0.01 0,11 <0.01
Fe2o3 7,18 5,25 7,49 6,74 9,85 4,35 8,35 4,52
K2o 0,08 <0.01 0,37 <0.01 0,1 1,1 0,19 0,02

Mgo 13,67 4,16 0,1 2,26 4,89 12,33 7,23 2,82
Mno 0,43 0,19 0,13 0,37 0,23 0,37 0,19 0,34
na2o 0,11 0,11 1,28 0,02 0,32 0,07 1,32 0,11
p2o5 0,06 0,05 <0.01 0,09 0,06 0,38 0,03 <0.01
sio2 54,05 44,63 64,71 39,19 48,77 42,44 47,57 50,43
tio2 0,04 0,4 0,17 0,32 0,48 0,24 0,95 0,11
loi 1,1 6,53 1,22 8,37 1,3 8,4 0,7 5,52

total 101,86 95,27 100,63 96,2 103,1 96,06 95,78 97,83
Ba 6 15 101 <5 34 101 44 20
Be 41 28,8 3,4 7,8 11,2 3,8 1,2 41,5
Cs <0.05 0,11 0,93 0,1 0,13 2,24 1,8 0,94
Ga 7,3 24,5 36,6 25,5 31 5,2 14,3 24,6
Hf <0.05 2,69 3,26 2,3 2,41 1,18 1,26 0,41
Nb 0,67 8,53 8,92 3,67 14,45 8,14 2,94 4,27
Rb <0.2 <0.2 19,6 <0.2 1,7 39,5 2,5 0,6
sn 3,7 9,7 33,7 96,3 26,8 8,2 2,8 32,5
sr 53,4 373,1 345,9 463,1 206 87,9 192 94,1
ta <0.05 0,15 0,64 <0.05 0,69 <0.05 <0.05 0,49
th <0.1 5,3 36 9,7 9,6 3,4 1,3 0,4
u 2,27 5,38 17,33 3,16 3,95 3,78 <0.05 4,57
W 2055 1383 >10000 33,1 37,5 15 8,8 >10000
Y 1,65 18,74 19,93 18,96 33,69 11,38 18,91 3,03
Zr 16 86,4 123,2 42,4 93,2 36,1 38,6 15,2
ag <0.01 0,03 <0.01 0,39 <0.01 8,27 <0.01 0,45
au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 37,4 0,1 <0.1
As <1 <1 <1 <1 <1 11 <1 1
Bi 0,31 4,45 0,93 5,16 1,88 8858,31 14,13 26,33
cd <0.01 0,3 <0.01 0,36 4,35 <0.01 0,04 0,01
co 1,7 1,8 1,2 2,6 5,8 3,7 6,4 1,8
cu <0.5 2,1 10,5 1,6 12,2 2,1 12,4 1,4
Hg 0,18 0,15 0,03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,05
Mo 2290,16 55,21 95,44 0,7 5,06 58,46 0,35 271,55
ni 6,4 5,6 4 7,9 21,9 13,7 44,1 4,1
Pb 1,2 6 94,7 5,2 5,4 11,4 5,3 6,3
Sb <0.05 0,13 <0.05 0,14 <0.05 0,27 <0.05 0,13
se <1 <1 <1 <1 <1 6 <1 <1
Zn 12 81 6 56 800 5 11 23
ce 4,9 46,6 110,5 16,5 51,5 20,7 13 6,5
Dy 0,31 3,84 3,46 3,47 4,77 2,02 3,71 0,49
er 0,12 2,31 1,79 2,26 3,91 1,1 2,5 0,43
eu 0,06 0,81 1,37 0,77 1,22 0,58 1,13 0,11
Gd 0,33 4,12 5,31 3,32 4,19 2,62 3,42 0,51
Ho <0.05 0,81 0,7 0,73 1,09 0,46 0,86 0,08
la 3,5 23,7 60,6 9,2 27,9 8,7 4,6 4,3
lu <0.05 0,37 0,28 0,46 0,72 0,14 0,32 0,07
nd 2,2 19,7 38,7 8,6 20,3 10,6 9,5 2,8
pr 0,5 5,29 11,01 1,79 5,36 2,62 1,87 0,62
Sm 0,4 3,7 5,8 3,7 3,9 2,7 2,5 0,5
Tb <0.05 0,6 0,64 0,55 0,61 0,34 0,5 <0.05
Tm <0.05 0,33 0,27 0,29 0,61 0,14 0,32 <0.05
Yb 0,2 2,4 2,3 2,4 4,2 1,2 2,4 0,4
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Tabela 5.4 – Continuação.

Amostra AR-R-180A AR-R-184B AR-R-186 AR-R-187 AR-R-215 AR-R-230C AR-R-265A AR-R-265B
al2o3 5,18 7,85 4,34 8,89 5,84 12,85 18,18 6,8
cao 37,3 21,44 21,01 17,51 20,63 14,25 18,38 24,33

cr2o3 0,03 0,04 0,01 0,04 0,33 <0,01 <0,01 <0,01
Fe2o3 3,1 4,88 12,49 9,67 2,66 5,17 11,34 23,91
K2o 0,03 0,22 0,09 0,28 0,18 0,59 0,1 0,04

Mgo 2,99 10,14 5,22 5,46 11,99 6,97 2,92 1,55
Mno 0,63 0,72 0,73 0,47 0,71 0,17 0,22 0,35
na2o 0,32 0,44 0,55 1,85 0,64 2,74 0,09 <0,01
p2o5 0,02 <0.01 0,17 0,09 0,04 1,52 0,23 <0,01
sio2 23,09 51,72 52,8 56,21 58,79 50,46 45,67 39,97
tio2 0,28 0,4 0,26 0,4 0,19 0,79 0,36 0,25
loi 22,9 1,13 3,78 0,86 0,97 0,77 1,77 1,47

total 95,88 98,98 101,46 101,73 102,98 96,29 99,27 98,63
Ba 14 13 10 55 102 2804 91 3962
Be 5,9 7,4 14,8 67,7 1,2 3,9 6,8 9,7
Cs 0,34 2,08 0,17 0,84 1,46 0,98 0,45 0,13
Ga 4,8 9,1 11,9 12 7,8 17,9 63,9 25,9
Hf 1,47 1,46 2,77 2,85 4,7 8,99 3,17 0,76
Nb 3,64 9,13 3,97 9,31 9,02 57,54 55,07 12,6
Rb <0.2 16,2 2,3 14,4 7,4 16,7 5,1 2,3
sn 5,9 10 27,5 19,2 13,2 8,9 38,8 44,4
sr 88,1 64,5 81,5 146,3 206,6 465,3 225,8 126
ta <0.05 0,21 <0.05 1,33 0,94 3,58 38,25 2,5
th 0,5 0,4 3,7 5,9 3,6 16,5 7,2 6,4
u 0,76 1,39 1,54 7,3 2,23 2,47 32,53 13,27
W 38 669,6 10,6 13,6 30,3 6,1 315,1 50,2
Y 11,63 13,64 22,56 25,98 19,76 65,91 59,84 19,2
Zr 50 60,1 112 90,8 197,4 314,2 86,7 21,1
ag 0,92 0,09 0,24 1,31 0,12 <0,01 <0,01 25
au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1
As 6 11 2 <1 <1 4 <1 <1
Bi 9,32 1,77 1,06 113,56 2,43 3,62 5,57 2421,13
cd 0,11 <0.01 0,17 <0.01 0,08 0,06 0,18 1,63
co 1,3 3,1 4,7 2,8 1 6,8 4 12,3
cu 6,4 1,5 32,4 35,4 1 8,3 109 16400
Hg <0.01 0,1 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01 0,11 0,04
Mo 1,09 3,81 0,57 968,38 1,02 0,51 3,88 1,33
ni 20,7 20,6 15,1 12,9 4,8 17,8 5,5 4,3
Pb 5,2 3,4 4,3 22,2 4,4 3,7 4 130,3
Sb <0.05 <0.05 0,05 0,07 <0.05 0,22 0,22 0,2
se <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 19
Zn <1 3 22 25 5 24 27 81
ce 23,7 13,9 46,2 60,7 38,3 164 60,1 34,1
Dy 2 2,62 4,29 5,67 3,67 9,95 7,01 3,15
er 1,3 1,77 2,66 3,36 2,54 5,96 4,63 1,69
eu 0,63 0,62 0,53 0,79 0,92 2,09 1,67 0,97
Gd 2,42 2,45 4,12 6,68 3,63 10,32 6,85 3,36
Ho 0,46 0,54 0,85 1,13 0,84 2,27 1,55 0,68
la 12,7 8,3 23 24,3 20,5 76,6 36,3 27,9
lu 0,24 0,26 0,51 0,49 0,43 0,92 1,05 0,29
nd 10,4 7,9 18,3 32,5 15,8 57 22,9 17,3
pr 2,63 1,7 5,13 8,01 4,45 13,87 5,65 4,3
Sm 2,6 2,3 4,2 7 3,6 10 5,3 3,5
Tb 0,27 0,4 0,61 0,99 0,6 1,83 1,27 0,64
Tm 0,19 0,21 0,42 0,47 0,45 1,01 0,91 0,3
Yb 1,4 1,6 2,7 2,9 2,6 5,6 6 1,5
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Foto 5.38 – Visão geral do afloramento AR-192 de 
formação ferrífera, na localidade de Fazenda Itapuã 

(Lajes/RN). 

Foto 5.39 – Detalhe da textura da formação ferrífera  
que localmente exibe bandamento de espessura 

centimétrica. Localidade de Fazenda Itapuã  
(Lajes/RN). Afloramento AR-192.

Foto 5.40 – Visão geral do afloramento AR-096 de 
formação ferrífera, na localidade de Boqueirão  

(São Tomé/RN).

Foto 5.41 – Textura de formação ferrífera com típico 
bandamento, de espessura milimétrica. Localidade de 

Boqueirão (São Tomé/RN). Afloramento AR-096. 

5.5.2.1 - Caracterização Geológica das Ocorrências 
de Ferro

As formações ferríferas ocorrem como 
intercalações decimétricas a algumas dezenas de 
metros em gnaisses da Formação Jucurutu, na base 
da sequência metavulcanossedimentar do Grupo 
Seridó. Frequentemente ocorrem outros grupos 
associados às rochas metamáficas encaixadas em 
gnaisses do Complexo Caicó, além de possíveis 
rochas ortoderivadas metamorfisadas (rochas 
metamáficas). 

Na área da Folha Lajes é possível distinguir três 
tipos principais de rochas ferríferas: 

(A) Ocorrências de provável origem sedimentar 
encaixadas na Formação Jucurutu (Fotos 5.38, 
5.39, 5.40 e 5.41). A mineralização ocorre 
em formações ferríferas granulares, por 
vezes bandadas, gradando para quartzitos 
ferruginosos. É comum a presença de 
anfibólios.
(B) Formações ferríferas descontínuas 
encaixadas no embasamento de idade 
paleoproterozoica (Foto 5.42 e 5.43). São 
rochas metamáficas granoblásticas de 
granulação média, moderada a fortemente 
magnéticas, encaixadas em ortognaisses 
com magnetita disseminada como mineral 
acessório. Normalmente são anfibolitos 
magnéticos.
(C) Rochas metamáficas – metaultramáficas 
(Foto 5.44 e 5.45) possivelmente relacionadas 
a depósitos (orto) magmáticos de óxidos de 
Fe-Ti (Foto s 5.46 e 5.47). Por vezes estão 
serpentinizadas, ricas em magnetita ou seriam 
rochas gabróicas cisalhadas com porções de 
magnetitito.
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Foto 5.42 – Ocorrência de rochas ferríferas encaixadas 
em gnaisses do embasamento paleoproterozóico. 

Afloramenro AR-012 na localidade de Mundo de João 
Bandeira (Pedra Preta/RN). 

Foto 5.43 – Textura de rocha máfica com conteúdo 
ferrífero encaixadas em gnaisses do Complexo Caicó 

(embasamento paleproterozoico). Localidade de Fazenda 
Oito (Pedro Avelino/RN). Afloramento AR-093.

Foto 5.44 – Rocha metaultramáfica magnética. 
Afloramento AP-682 na localidade de Gameleira  

(São Tomé/RN). 

Foto 5.45 – Detalhe da textura de rocha metaultramáfica 
magnética. Afloramento AP-682 na localidade de 

Gameleira (São Tomé/RN).

Foto 5.46 – Ocorrência de rochas ferrífera-titaníferas  
ricas em magnetita (magnetitito) e ilmenita.  

Afloramento AR-008 na localidade  
de Mundo Novo (São Tomé/RN). 

Foto 5.47 – Detalhe da textura do magnetito. 
Afloramento AR-008 na localidade  
de Mundo Novo (São Tomé/RN).
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Nos dois primeiros casos são rochas compostas 
basicamente de quartzo e óxidos e hidróxidos de ferro 
em proporções similares, além de variações de 5% 
até 35% de anfibólios (cummingtonita-grunerita). A 
granulação é média e a textura granonematoblástica, 
por vezes com bandamento composicional (Foto 
5.48), intercalando faixas ricas em quartzo, 
magnetita/hematita e menos frequentemente de 
anfibólios. Apresentam teores de Fe2o3 variando 
entre 29,0 e 56,0% e de SiO2 entre 40,0 e 53,0% 
(Tabela 5.5 – item 5.5.2.2 deste capítulo).  

Em relação às rochas ferríferas encaixadas no 
embasamento paleoproterozoico (Complexo Caicó), 
essas concentrações de várias ocorrências de ferro 
podem indicar um embasamento um pouco mais 
antigo, já que o Complexo Caicó na Faixa Seridó ocorre 
no Período Riaciano. As formações ferríferas do tipo 
Lago Superior dominaram no Paleoproterozoico, 
com picos de ocorrência no Período Sideriano. O 
estudo dessas rochas pode ajudar na compreensão 
e melhor entendimento dos processos geológicos, 
metalogenéticos e cronológicos que ali ocorreram. 
Também é importante entender melhor as relações 
entre a granitogênese do evento orogênico brasiliano 
e a percolação de fluidos em um sistema magmático-
hidrotermal, através das zonas de cisalhamento, com 
as ocorrências de rochas ferríferas no embasamento 
cristalino.

O último caso precisa de maior 
detalhamento, pois apenas uma ocorrência 
foi identificada. Corresponde a um corpo de 
magnetitito (Foto 5.46) associado à rocha 
metaultramáfica, com poucos metros aflorante e 
teores de 75,0% de Fe2o3 e 17,75% de TiO2 (Tabela 
5.5 – item 5.5.2.2 deste capítulo). É composto 

essencialmente de cristais de magnetita e lamelas 
de exsolução de ilmenita (Foto 5.49), identificadas 
por estudos petrográficos mais detalhados (Costa 
et al., 2014). Clorita magnesiana e pleonasto 
foram também observados. Identificou-se que 
o vanádio ocorre em valor muito baixo (traço), 
associado às magnetitas. É comum na região a 
presença de rochas metamáfica-metaultramáficas 
normalmente serpentinizadas e magnéticas 
(Foto 5.44 e 5.45, Tabela 5.6 – item 5.5.2.2 deste 
capítulo), de granulação fina a média, compostas 
essencialmente de serpentina com textura fibrosa-
lamelar, talco e minerais opacos disseminados.

Foto 5.48 – Fotomicrografia de formação ferrífera 
bandada (amostra AR-R-096) mostrando alternância de 
bandas quartzosas, anfibolíticas e ferríferas, fortemente 

orientadas e alongadas na direção da foliação/
bandamento. (NP). Afloramento AR-096 na  

localidade de Boqueirão (São Tomé/RN). 

Foto 5.49 – Detalhe de seção polida de magnetitito do 
afloramento AR-008 em Mundo Novo (São Tomé/RN). 
Composto essencialmente de magnetita martitizada 

(Mag) e ilmenita (Ilm). A magnetita apresenta lamelas  
de exsolução de ilmenita em padrão de treliça.  

Lâmina AR-R-008, luz refletida. 

5.5.2.2 - Análises Químicas

As análises químicas das rochas ferríferas 
foram divididas em dois grupos: formações ferríferas 
e rochas metamáfica-metaultramáficas.

As formações ferríferas (Tabela 5.5) 
apresentam teores de Fe2o3 variando entre 39,70 e 
56,17%; SiO2 entre 41,45 e 53,02%; MgO entre 0,65 
e 1,67%; Al2o3 entre 0,33 e 6,09%; P2o5 entre 0,01 e 
0,36% e TiO2 entre 0,01 e 0,32%. Para o magnetitito 
(amostras AR-R-008C e AR-R-008D) os valores variam 
entre 29,89 e 73,01% para Fe2o3; SiO2 entre 2,25 e 
40,62%; MgO entre 1,68 e 11,82%; Al2o3 entre 2,06 
e 2,42%; P2o5 entre 0,05 e 0,07%; TiO2 entre 4,76 e 
17,75%, além de CaO entre 0,07 e 12,18%.

Análises químicas realizadas em talco xisto 
e rochas metaultramáficas (Tabela 5.6) mostraram 
teores de Fe2o3 variando entre 7,36% a 14,38%; SiO2 
de 38,16% a 58,88%; Al2o3 de 1,25% a 7,84%; CaO de 
0,09% a 12,00% e MgO de 17,71% a 36,10%.
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Tabela 5.5 – Análises químicas em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) em formações ferríferas 
da Folha Lajes. N.A. = Não Analisada.

Amostra AR-R-008C AR-R-008D AR-R-092 AR-R-093 AR-R-012 AR-R-021
al2o3 2,42 2,06 6,09 1,05 0,51 2,42
cao 0,07 12,18 0,84 0,25 1,02 0,29

cr2o3 0,06 0,11 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fe2o3 73,1 29,89 39,7 47,99 53,22 52,18
K2o 0,01 0,11 0,05 0,07 0,04 1,62

Mgo 1,68 11,82 2,82 1,25 0,99 <0.01
Mno 0,24 0,3 0,65 0,06 0,14 0,02
na2o <0.01 0,16 <0.01 <0.01 0,1 0,2
p2o5 0,05 0,07 0,17 0,28 0,18 0,36
sio2 2,25 40,62 53,02 51,14 43,74 42,26
tio2 17,75 4,76 0,32 0,11 0,08 0,32
loi <0.01 0,69 <0.01 0,55 <0.01 <0.01

total N.A. 102,78 103,58 102,72 99,56 99,02
Ba 44 38 108 35 195 5430
Be <0.1 1,8 1,4 0,5 0,4 1,1
Cs <0.05 0,06 <0.05 <0.05 <0,05 1,1
Ga 42,7 15 11,1 5,5 8,7 13,3
Hf 1,45 0,9 2,14 0,17 0,38 1,41
Nb 8,91 2,77 6,1 4,9 3,16 9,22
Rb <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,4 145,4
sn 6,4 2,4 9 2,8 1,8 37,3
sr 2,9 8 19,6 28 23,7 217,8
ta <0.05 <0.05 0,7 <0.05 <0,05 1,24
th <0.1 0,3 7,8 2 3 13,4
u 0,16 0,23 1,35 0,54 0,62 5,36
W 7,1 4,7 3,6 8 2,1 0,5
Y 0,39 26,21 64,08 20,73 9,11 4,88
Zr 59,7 35,5 74,8 35 14,9 37,2
tl <0,5 1
ag <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,09 0,08 <0.02 0,02 <0.02 0,03
cd 0,02 0,05 0,03 0,02 <0.01 <0.01
co 78,3 36 4 5,7 12,7 5,4
cu 7,9 19,3 23 25,8 81,9 3,1
Hg 0,04 0,03 0,02 0,02 <0.01 <0.01
Mo 2,73 0,72 1,14 3,17 1,13 0,27
ni 311 104,8 32 18,7 6,3 17,5
Pb 1 1,5 1,6 1,1 1,2 5,2
Sb 0,09 0,06 <0.05 0,08 <0.05 0,14
se <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zn 16 30 21 7 39 3
ce 1,3 6,4 31,9 16,3 27,3 47
Dy 0,11 4,21 7,7 2,11 1,24 1,16
er 0,07 2,85 5,2 1,57 0,68 0,58
eu <0.05 0,63 0,91 0,35 0,32 0,42
Gd <0.05 3,47 5,63 2,09 1,69 2,34
Ho <0.05 0,92 1,67 0,54 0,21 0,28
la 2,6 4,5 19,7 11,1 23,7 24,3
lu <0.05 0,29 0,67 0,11 <0,05 0,16
nd 0,4 6,4 16,3 7,8 11,6 17,2
pr <0.05 1,07 3,92 1,83 3,01 5,12
Sm <0.1 2,2 3,5 1,5 1,8 2,5
Tb <0.05 0,61 1,04 0,24 0,17 0,37
Tm <0.05 0,38 0,77 0,21 <0,05 0,17
Yb 0,2 2,7 5,4 1,6 0,6 0,5
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Tabela 5.5 – Análises químicas em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) em formações ferríferas 
da Folha Lajes. N.A. = Não Analisada. (Continuação).

Amostra AR-R-096 AR-R-192A AR-R-192C AR-R-213 AR-R-217 AR-R-220
al2o3 0,97 0,66 0,81 0,5 0,33 0,61
cao 1,72 0,14 1,58 1,5 <0.01 1,73

cr2o3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,03
Fe2o3 56,17 48,79 46,95 50,55 53,98 54,29
K2o 0,06 0,06 0,13 0,01 <0.01 0,01

Mgo 1,46 0,1 1,59 1,79 0,32 2,3
Mno 0,12 0,07 0,25 0,07 0,16 0,13
na2o 0,06 <0.01 0,06 0,05 <0.01 0,03
p2o5 0,06 0,07 0,02 0,09 <0.01 0,07
sio2 41,45 50,58 49,45 45,34 44,52 44,08
tio2 0,06 0,04 0,04 0,02 0,01 0,04
loi 0,45 0,6 <0.01 0,35 <0.01 <0.01

total 102,58 101,13 100,67 100,26 99,03 102,62
Ba 57 42 39 122 31 65
Be 0,7 1,5 0,9 0,3 0,1 0,3
Cs 0,31 0,18 0,4 0,07 <0,05 <0,05
Ga 2 1 1,1 3,1 1,1 7,9
Hf 0,21 0,25 0,29 0,35 0,23 0,23
Nb 0,8 1,33 0,72 1,05 0,67 3,06
Rb 3,1 4,5 8,6 0,3 0,5 0,3
sn 1,1 0,5 <0,3 1,9 0,8 1,7
sr 33,8 1,7 12,1 7,4 <0,5 3
ta <0,05 <0,05 <0,05 0,31 0,06 <0,05
th 0,9 0,8 0,8 1,8 1,1 0,8
u 0,25 0,15 0,14 0,18 0,27 0,42
W 2,2 2,2 3,6 9,8 1,5 1,6
Y 10,02 3,71 6,74 3,76 5,09 7,69
Zr 12,1 13,9 15 3,2 3,5 7,2
tl <0,5 <0,5 <0,5 1,3 0,8 <0,5
ag <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
As <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,08 <0.02 <0.02 0,07 <0.02 <0.02
cd 0,01 0,02 0,04 0,04 <0.01 <0.01
co 3,6 1,7 2,3 5,1 2,2 11,5
cu 13,8 9,4 4,9 72,6 11,3 32,2
Hg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Mo 0,59 1,55 0,42 0,76 1,1 0,91
ni 20,3 8,3 10,1 9,9 10,2 3,7
Pb 1,8 4,1 17,7 0,5 1,2 1,1
Sb <0.05 <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05
se <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zn 1 5 10 7 6 50
ce 13,1 4,8 6,7 6,6 6,4 9,2
Dy 1,44 0,43 0,86 0,58 0,46 1,01
er 0,9 0,21 0,49 0,33 0,36 0,61
eu 0,37 0,11 0,26 0,19 0,08 0,22
Gd 1,33 0,44 0,99 0,63 0,46 1,17
Ho 0,23 <0,05 0,11 0,15 0,09 0,21
la 17,9 13,3 19 9,1 8,6 19,8
lu <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05
nd 7,2 3,5 5,7 3,2 2,4 7,1
pr 2,02 0,91 1,52 0,83 0,59 1,77
Sm 1,3 0,6 1 0,6 0,3 1,2
Tb 0,17 <0,05 0,1 0,11 <0,05 0,15
Tm 0,08 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,06
Yb 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6
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Tabela 5.6 – Análises químicas de elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) de rochas metamáficas/
metaultramáficas e serpentinito da Folha Lajes. N.A. = Não Analisada.

Rochas metamáficas/ metaultramáficas Serpentinito

Amostra AP-R-
039B

AP-R-
039C AP-R-213 AP-R-

682A
AP-R-
682D

AR-R-
123D

AR-R-
123E

AR-R-
124A

AR-R-
124B AR-R-248

al2o3 1,81 3,33 1,25 3,26 3,61 1,85 2,04 1,47 2,22 7,84
cao 2 12 0,09 0,12 0,28 0,51 1,37 0,69 4,32 9,07

cr2o3 0,95 0,38 0,37 1,35 1,69 0,71 0,78 0,02 0,17 0,04
Fe2o3 8,86 9,15 8,07 8,73 10,4 7,44 7,36 14,38 8,78 11,99
K2o 0,08 0,18 0,05 <0,01 0,04 0,64 0,11 <0.01 0,04 0,14

Mgo 34 19,03 31,4 36,1 35,1 27,67 25,99 23,36 24,63 17,71
Mno 0,14 0,25 0,1 0,17 0,12 0,12 0,16 0,25 0,14 0,23
na2o 0,02 0,65 <0.01 <0,01 <0,01 0,17 0,18 0,08 0,26 0,82
p2o5 0,03 0,04 0,05 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,03
sio2 38,16 53,02 46,77 38,84 39,81 52,8 58,31 57,1 58,88 51,4
tio2 0,06 0,09 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,2 0,23
loi 14,05 4,9 11,48 12,29 12,2 6,31 5,43 1,72 3,21 1,7

total N.A. 103,02 N.A. N.A. N.A. 98,2 101,72 99,04 102,85 101,21
Ba 66 35 11 71 490 3374 158 91 997 140
Be 0,6 5,2 0,7 0,6 1,9 8 10,2 <0.1 0,9 1,2
Cs <0.05 <0.05 <0.05 0,11 0,17 23,24 6,42 <0.05 0,15 0,15
Ga 2,9 9,6 1,7 4,7 4,5 3,6 3,3 1,1 2,6 9,4
Hf 0,1 <0.05 <0.05 0,13 0,35 0,08 0,12 0,06 0,21 0,56
Nb 1,4 4,19 <0.05 <0,05 4,36 3,53 4,14 <0.05 0,96 1,36
Rb <0.2 <0.2 <0.2 2,2 3,4 70,9 11,8 <0.2 <0.2 7,8
sn 1 4,2 1,2 3,4 0,9 4,1 1,1 3,5 4 3,2
sr 37,2 22,8 4,6 3,7 18,7 71,5 49,3 3,9 23,2 61,4
ta <0.05 <0.05 <0.05 0,3 0,95 2,56 3,31 <0.05 <0.05 0,28
th 0,3 0,4 <0.1 1,4 1,2 0,2 0,5 <0.1 <0.1 2,9
u 6,97 1,87 0,15 0,21 0,29 0,34 0,48 <0.05 0,12 1,5
W 2,2 1,1 3,5 6,3 1,9 0,3 0,7 4,3 7,3 1,4
Y 1,9 28,82 1,51 0,63 0,89 2,79 9,54 2,95 9 9,63
Zr 18,8 15,1 16 4,6 3,3 <0.5 3,5 2,6 10,5 23,8
tl - - - - - - - - - -
ag 0,33 0,03 0,11 <0,01 0,24 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0,01
au <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1
As 1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,07 0,05 0,02 2,02 24,61 1,5 1,38 0,09 1,07 0,04
cd 0,09 0,09 0,04 0,04 0,06 0,03 0,01 0,01 <0.01 0,01
co 121,5 9,5 107,9 94 98,5 35,8 26,4 7,1 13,6 9,1
cu 6,8 1 13,1 21 230 11,7 7,6 3,2 17,6 3,5
Hg 0,07 0,06 0,03 <0,01 <0,01 0,03 0,03 <0.01 <0.01 <0,01
Mo 0,55 0,12 0,42 0,48 0,21 0,07 0,32 0,86 0,26 0,25
ni 2912 140,3 2542,3 1893,1 1347,3 1178,9 686,2 78,1 277,5 14,2
Pb 1,2 1,4 1 0,9 2,1 1,7 1,9 1,2 1 0,8
Sb <0.05 <0.05 <0.05 0,17 0,15 0,06 0,14 <0.05 <0.05 0,17
se <1 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1
Zn 24 28 28 19 16 16 9 5 7 8
ce 7,5 4,8 0,5 3 2,8 2 2,3 1,9 7 19,4
Dy 0,82 4,29 0,14 0,16 0,11 0,45 1,79 0,5 1,91 1,57
er 0,31 3,9 0,1 0,11 0,07 0,38 1,1 0,39 1,21 0,98
eu 0,26 1,21 <0.05 0,08 0,08 0,09 0,15 <0.05 0,25 0,55
Gd 0,94 2,61 0,2 0,18 0,16 0,42 1,2 0,3 1,5 3,57
Ho 0,1 1,1 <0.05 0,08 0,06 0,11 0,4 0,07 0,35 0,4
la 5,2 4,8 1 8,9 5,4 1,8 <0.1 3,6 4,6 13,8
lu <0.05 0,67 <0.05 0,07 0,05 0,09 0,24 0,11 0,14 0,22
nd 3,1 3,8 0,7 0,9 0,9 0,7 2,9 1,1 5,5 22,8
pr 0,86 0,61 0,08 0,29 0,3 0,11 0,42 0,07 0,94 6,09
Sm 0,8 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,3 1,6 1,8
Tb 0,1 0,49 <0.05 0,09 0,09 <0.05 0,23 <0.05 0,29 0,35
Tm <0.05 0,59 <0.05 0,07 0,07 <0.05 0,17 <0.05 0,13 0,21
Yb 0,3 4,7 0,1 0,2 <0,1 0,6 1,4 0,6 0,9 0,9
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5.5.2.3 - Delimitação de Áreas Potenciais para as 
Ocorrências de Ferro e Ferro-Titânio

As áreas potenciais para ferro foram 
delimitadas principalmente com o uso da geofísica 
(aeromagnetometria), corroboradas com dados de 
campo (localização de ocorrências minerais) e algumas 
vezes por dados de geoquímica de concentrado 
de bateia, quando ocorre um percentual alto de 
magnetita na fração dos minerais pesados. Foi possível 
definir três tipos de áreas potenciais para ferro: IIa, IIb 
e IIc (Figura 5.3; carta de recursos minerais).

Como a magnetometria é uma ferramenta de 
extrema importância na cartografia e identificação de 
rochas potencialmente ferríferas, é possível associar 
estas rochas com a forma de anomalias magnéticas. 
Maiores detalhes sobre os dados de geofísica serão 
discutidos em capítulo posterior.

A área potencial IIa representa as formações 
ferríferas associadas aos metassedimentos da Forma-
ção Jucurutu. Formam as anomalias aeromagnéticas 
alongadas de direção N-NE no quadrante SE da Folha 
Lajes. Foram delimitados 6 polígonos que estão restri-
tos aos locais de ocorrência das rochas da Formação 
Jucurutu.

A área potencial IIb são de rochas metamáficas 
encaixadas em ortognaisses paleoproterozoicos. Nor-
malmente são anfibolitos magnéticos. Ocorrem princi-
palmente em domínio magnético identificado no mapa 
aeromagnético, na parte central e oeste da Folha Lajes, 
em um conjunto de 24 polígonos definidos. São anoma-
lias normalmente lenticulares, de direção NE-SW. 

A área potencial IIc trata das rochas metamáficas 
e metaultramáficas. Correspondem a anomalias 
magnéticas menos expressivas, circulares ou elípticas, 
especialmente no quadrante SE da Folha Lajes, no 
município de São Tomé/RN. Foram identificados 
apenas 4 polígonos para essa área potencial.

É importante ressaltar que as rochas do 
vulcanismo máfico do Basalto Macau e Magmatismo 
Rio Ceará-Mirim, além dos corpos rochosos da Suíte 
intrusiva São João do Sabugi, representada por 
gabros, dioritos e monzonitos, foram devidamente 
separadas de todas as áreas potenciais identificadas 
para rochas ferríferas. Essas rochas também são 
fonte de anomalias magnéticas positivas.

5.6 - Materiais de uso na Construção Civil

A classe de substâncias de materiais de uso 
na construção civil apresenta registro de poucas 
ocorrências, porém representa uma grande variedade 
de bens minerais. Na área da Folha Lajes foram 
registradas ocorrências de areia, argila, basalto, 
granito, mármore (revestimento), quartzito, quartzo, 
quartzo rosa e rocha ornamental.

Segundo as categorias de aplicações minerais 
sugeridas por Cabral et al. (2005), os materiais de uso 
na construção civil fazem parte das Rochas e Minerais 
Industriais, portanto conforme classificação de classes 
de substâncias utilizada pelo DNPM no Código de 
Mineração, ainda será discutido separadamente.  

5.6.1 - areia

As ocorrências de areia identificadas são 
exclusivamente de material destinado para uso 
como agregado na construção civil. Grande parte 
da região da Folha Lajes apresenta potencial para 
esses depósitos. É possível observar a distribuição 
da unidade Q2a na carta de recursos minerais, 
que representa os depósitos aluvionares de areias, 
cascalhos e argilas. São facilmente identificados em 
fotografias aéreas e imagens de satélite. 

Durante o período de desenvolvimento 
dos trabalhos do projeto Folha Lajes foi comum à 
existência de uma quantidade expressiva de processos 
minerários de pesquisa junto ao DNPM, evidenciando 
o interesse na explotação desse bem mineral. 

Apenas o depósito de Barra (068-are) (Fotos 
5.50 e 5.51) no leito do Rio Potengi, munícipio 
de São Tomé, foi cadastrado. Porém, como 
dito anteriormente, a quantidade de depósitos 
aluvionares distribuídos por toda a região aumenta o 
potencial de explotação desse bem mineral.

5.6.2 - argila

A ocorrência de Várzea dos Evaristos (166-
arg) foi a única ocorrência de explotação de argila 
identificada na área de trabalho (Foto 5.52). O depósito 
abastece uma pequena olaria (Olaria São João Batista) 
para fabricação de cerâmica vermelha (tijolos e telhas) 
(Foto 5.53) localizado em suas proximidades, na área 
da bacia hidrográfica do Riacho Condessa.

Foto 5.50 – Explotação de areia in natura no leito do 
Rio Potengi, na localidade de Barra em São Tomé/RN. 

Afloramento AR-068.
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5.6.3 - Basalto, granito e Quartzito

Foram encontradas algumas ocorrências de 
materiais rochosos explorados como agregados para 
construção civil. Corresponde ao grupo de matéria-
prima mineral bruta ou beneficiada de uso imediato 
na indústria da construção civil. São ocorrências de 
basalto, granitos e quartzito.

A única ocorrência de basalto observada (007-
bs) (Foto 5.54), na localidade de Carnaúba em São 
Tomé, é utilizada como ingrediente para confecção 
de pisos industriais (Foto 5.55) junto com mármore, 
após processo de britagem e moagem, corte e 
polimento. Corresponde a um pequeno plug de 
rocha vulcânica máfica alcalina. Toda a área da Folha 
Lajes apresenta uma quantidade significativa de 
ocorrência dessas rochas, identificadas na carta de 
recursos minerais como a unidade E3bm.

Foto 5.51 – Detalhe da textura da areia explotada no leito 
do Rio Potengi, na localidade de Barra em São Tomé/RN. 

Afloramento AR-068.

Foto 5.52 – Explotação de argila na planície de  
inundação do Riacho Condessa, na localidade  

de Várzea dos Evaristos em Cerro Corá/RN.  
Afloramento AR-166.

Foto 5.53 – Produção de tijolos na Olaria São João  
Batista próxima ao depósito de argila do Riacho 

Condessa. Localidade de Várzea dos Evaristos  
em Cerro Corá/RN.

Foto 5.54 – Pedreira de basalto explotado como agregado 
para construção civil, utilizado como matéria prima para 

produção de pisos industriais. Localidade de Carnaúba 
em São Tomé/RN. Afloramento AR-007.

Foto 5.55 – Exemplo de pisos industriais que utilizam 
basalto (grãos pretos) e mármore (grãos brancos).  

Pisos armazenados na localidade de Malhada  
dos Tanques em São Tomé/RN.
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Foto 5.56 – Exemplo de uso de mármore e basalto na 
construção de calçadas em centro comercial do bairro de 

Capim Macio, na cidade de Natal/RN.

Foto 5.57 – Detalhe das texturas dos mármores (rocha 
branca) e basaltos (rocha cinza escura) utilizados como 

pedra portuguesa para construção de calçadas.

Outro grupo de rochas vulcânicas máficas com 
potencial para uso como agregados para construção 
civil são os diabásios e basaltos do Magmatismo Rio 
Ceará-Mirim (K1bcm) (carta de recursos minerais), 
os quais ocorrem na forma de diques de extensões 
quilométricas e espessuras de dezenas a centenas 
de metros. É certo que essas rochas já foram 
amplamente exploradas em décadas passadas e 
utilizadas comumente na cidade de Natal/RN. É 
comum observá-las como revestimento em calçadas 
portuguesas, que é um calçamento com pedras 
de formato irregular, geralmente em mármore e 
basalto, que podem ser usadas para formar padrões 
decorativos (Fotos 5.56 e 5.57).

Em relação às rochas graníticas apenas duas 
ocorrências foram cadastradas: Queimadas (036-gr) 
no município de Bodó/RN e Boqueirão (094-gr) em 
Angicos/RN (Foto 5.58 e 5.59, respectivamente). São 
pequenas pedreiras de granito, explotadas em regime 
de garimpagem, para uso como pedra marroada e 

Foto 5.58 – Garimpo de explotação de granito para uso 
como pedra marroada e paralelepípedo na localidade  

de Queimadas em Bodó/RN. Afloramento AR-036.

Foto 5.59 – Garimpo de explotação de granito para uso 
como paralelepípedo na localidade de Boqueirão em 

Angicos/RN. Afloramento AR-094. 

paralelepípedo. O potencial para exploração dessas 
rochas, com essa afinidade, inclui uma grande 
diversidade de granitos de unidades litológicas do 
Neoproterozoico (NP3g) e gnaisses ortoderivados 
do Paleoproterozoico (PP2gcai) (carta de recursos 
minerais).

O quartzito na área da Folha Lajes é 
amplamente explotado como pedra de revestimento. 
Essa ocorrência mineral representa a de maior 
aproveitamento na classe de materiais para uso na 
construção civil. Foram cadastradas 6 depósitos: Pedra 
Preta de Baixo (066-qt), Riacho Fechado I (101-qt) e 
Riacho Fechado II (243-qt) em São Tomé; Santa Rosa 
(161-qt) em Cerro Corá/RN; Fazenda Palestina I (179-
qt) e Fazenda Palestina II (181-qt) em Lajes/RN. São 
garimpos inativos, mas que em alguns casos guardam 
material estocado e pronto para transporte. Essas 
rochas são restritas a unidade de quartzitos do Grupo 
Seridó, sejam elas da Formação Equador (NP3se) 
ou quartzitos intercalados na Formação Jucurutu 
(unidade NP3sjuq). São essencialmente compostos 
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por quartzo e muscovita, de cores esbranquiçadas 
ou creme (Foto 5.60), por vezes esverdeada quando 
apresenta fuchsita (Foto 5.61), características típicas 
da unidade Formação Equador. Os quartzitos da 
Formação Jucurutu têm tonalidades amareladas e 
por vezes amarronzadas (Foto 5.62). Todos são de 
granulação média e textura granoblástica. 

Os quartzitos da região de Lajes, Cerro Corá 
e São Tomé/RN tem importância estratégica. São 
considerados a quarta maior reserva garimpeira 
do Brasil, ocupando uma área de mais de 60 mil 
hectares. Foi definido oficialmente pelo DNPM como 
reserva garimpeira no ano de 1983 através da portaria 
ministerial 1464 (Rodrigues, 2008). O objetivo 
do órgão foi disciplinar e assegurar o acesso aos 
recursos minerais àqueles cidadãos que exercitam o 
extrativismo mineral, muitas vezes de forma artesanal.

5.6.3.1 - Delimitação de Áreas Potenciais para as 
Ocorrências de Quartzito

A área potencial para quartzito está 
representada na carta de recursos minerais como a 
área Vd (Figura 5.3). Foram delimitados 13 polígonos 
restritos as regiões de distribuição das unidades 
litológicas das formações Equador e Jucurutu, ambas 
inseridas no Grupo Seridó. 

5.6.4 - Quartzo e suas variedades

Na região central do Estado do Rio Grande 
do Norte são comuns ocorrências de quartzo e suas 
variedades. O quartzo leitoso, o róseo, esfumaçado e 
a ametista são mais frequentes. A ametista explorada 
como gema, já foi discutida no item 5.2.2 deste 
capítulo. O quartzo leitoso e róseo são explotados 
manualmente em catas garimpeiras para uso como 
ornamentação. Esse mineral ocorre exclusivamente 
em corpos lenticulares de pegmatito (Foto 5.20) ou 
em veios e diques hidrotermais, por vezes associado 
com feldspatos.

Em toda área o quartzo é explotado como 
substância secundária. São 14 ocorrências em 
corpos de pegmatito, onde o quartzo e o quartzo 
rosa são lavrados como subproduto. Apenas em uma 
ocorrência, Mundo Novo (240-qzr) (Foto 5.63), o 
quartzo róseo é explotado como substância principal 
(Foto 5.64).

Como guia de prospecção para depósitos 
de quartzo é possível buscar os locais com maior 
concentração de pegmatitos, como nas áreas 
potenciais IVa e IVb anteriormente descritas 
(Figura 5.3).

Foto 5.60 – Garimpo de quartzito da Formação Equador, 
de cor cinza a esbranquiçada, com uso para revestimento. 

Afloramento AR-161 na localidade de Santa Rosa  
(Cerro Corá/RN).

Foto 5.61 – Garimpo de quartzito da Formação Equador, 
de cor esverdeada, com uso para revestimento. 

Afloramento AR-066 na localidade de Pedra  
Preta de Baixo (Cerro Corá/RN).

Foto 5.62 – Garimpo inativo de quartzito da Formação 
Jucurutu, de cor marrom a avermelhada, com uso para 
revestimento. Detalhe para material estocado pronto 
para transporte. Afloramento AR-181 na localidade  

de Fazenda Palestina II (Lajes/RN).
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5.6.5 - Rocha Ornamental e Mármore (Revestimento)

As rochas ornamentais são os materiais 
usados na construção civil na forma de placas para 
uso como revestimento, seja de piso, parede ou 
fachadas, em obras de construção civil. Na área da 
Folha Lajes foram identificadas pedreiras ativas e 
inativas. 

Onze ocorrências de rocha ornamental 
foram cadastradas. Em três locais ocorreram 
explotações de micaxisto: Riacho Malhadinha 
(001-ro) no município de Pedra Preta/RN; Ingá 
(076-ro) e Morada Nova (100-ro) em São Tomé/
RN (Foto s 5.65, 5.66 e 5.67). No Sítio Tapuio (009-
ro) foi retirado gnaisse e migmatito na pedreira 
da Mineração Coto (Foto 5.68). Em Espinheiro I 
(002-mm), Espinheiro II (003-mm), Pedra Preta 
I (004-mm), Carnaúba I (099-mm) e Carnaúba II 
(098-mm) em São Tomé, além de Espinheiro (185-

Foto 5.63 – Garimpo inativo de quartzo róseo em 
pegmatito na localidade de Mundo Novo  

(São Tomé/RN). Afloramento AR-240. 

Foto 5.64 – Detalhe de cristal de quartzo róseo  
em pegmatito. Localidade de Mundo Novo  

(São Tomé/RN). Afloramento AR-240.

mm) e Gogó Fino (188-mm) em Lajes (Fotos 5.69 
e 5.70), foram explorados mármores. Apenas as 
pedreiras de Riacho Malhadinha e Ingá durante o 
cadastramento encontravam-se ativas na produção 
de rocha ornamental.

É importante ressaltar a potencialidade do 
Granito Flores, que ocorre no limite da Folha Lajes, 
porém a pedreira inativa de explotação dessa 
rocha encontra-se fora da área de trabalho, cerca 
de 750 m do limite com a Folha Açu (coordenada 
UTM 776230m E e 9385054m N, datum WGS84, 
Zona 24S). Por esse motivo foi incluída como área 
potencial e será discutido posteriormente (item 
5.6.5.2). 

A rocha ornamental explotada como 
micaxisto corresponde a um cordierita-granada-
biotita xisto metamorfizado em fácies anfibolito. 
Os cristais de cordierita são centimétricos e muito 
comuns, imersos em matriz fina a média (Foto 5.71 

Foto 5.65 – Pedreira ativa de xisto ornamental na 
localidade de Riacho Malhadinha, no município  

de Pedra Preta/RN. Afloramento AR-001. 

Foto 5.66 – Pedreira ativa de xisto ornamental na 
localidade de Ingá (São Tomé/RN).  

Afloramento AR-076.
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e 5.72). Quando polido dão uma coloração azulada 
a rocha (Foto 5.73). É frequente a presença de 
vênulas centimétricas de quartzo. Comercialmente 
é conhecido como Preto Matrix. Essas rochas 
também são explotadas na região de Currais Novos 
(Cunha et al., 2013).

Foto 5.68 – Pedreira inativa da Mineração Coto, de explotação de gnaisses e migmatito na localidade de Tapuio  
(Lajes/RN). Afloramento AR-009. 

Foto 5.69 – Pedreira inativa de mármore para uso como 
revestimento na localidade de Espinheiro, no município 

de São Tomé/RN. Afloramento AR-002. 

Foto 5.70 – Pedreira inativa de mármore para uso como 
revestimento na localidade de Gogó Fino (Lajes/RN). 

Afloramento AR-188.

Foto 5.67 – Pedreira inativa de explotação de xisto ornamental na localidade de Morada Nova (São Tomé/RN). 
Afloramento AR-100. 

A pedreira da Mineração Coto, próximo à 
cidade de Lajes/RN, está atualmente paralisada. 
Representa o principal local de explotação de rochas 
ornamentais na área da Folha Lajes. Corresponde 
a um conjunto de rochas migmatíticas e gnaisses 
de idade paleoproterozoica (Complexo Caicó) (Foto 
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5.74), apresentando feições de movimentação, típicas 
de migmatitos com melanossomas, mesossomas e 
leucossomas. A granulação varia de fina a média, 
eventualmente grossa, de colorações variadas, 
dominantemente félsicas (esbranquiçadas e rosadas). 
O nome comercial dessa rocha é Granito Grampôla.

Ocorrências de mármore são encontradas em 
várias regiões e em quantidade significativa. Porém 
apenas em sete ocorrências, citadas anteriormente, 
claramente ocorreu explotação de blocos para uso 
como rocha ornamental. Outras utilidades e maiores 
detalhes dessas rochas serão discutidas no item 5.6 
(Rochas e Minerais Industriais). Todas estão inativas 
para produção de rocha ornamental, porém em 
alguns casos ainda existe atividade para outros usos 
dessa substância mineral. As texturas dos mármores 
são granoblásticas, de granulação fina a média 

Foto 5.71 – Aspecto textural do cordierita-granada-biotita 
xisto com vênulas de quartzo explotado como  

rocha ornamental na pedreira de Ingá.  
Afloramento AR-076 em São Tomé/RN. 

Foto 5.72 – Detalhe da textura do cordierita-granada-
biotita xisto com vênulas de quartzo ornamental na 

pedreira de Ingá. Foto do piso na frente de lavra  
da mina. Afloramento AR-076 em São Tomé/RN.

Foto 5.73 – Aspecto textural do cordierita-granada-
biotita xisto com estaurolita, serrado para extração e sem 

polimento. A concentração de cristais centimétricos de 
cordierita (indicados pela seta branca) dá uma coloração 

azulada a rocha. Afloramento AR-001 na localidade de 
Riacho Malhadinha (Pedra Preta/RN).

Foto 5.74 – Aspecto textural de uma das fácies 
composicionais dos gnaisses e migmatitos explotados 

na pedreira da Mineração Coto na localidade de Tapuio 
(Lajes/RN). Afloramento AR-009.

dominantemente. Dominam as rochas de cores 
esbranquiçadas e variados tons de cinza, entretanto 
intercalações de lâminas ou camadas centimétricas 
a decimétricas de mármores de tonalidades 
diferenciadas dá um aspecto mais heterogêneo à 
rocha (Fotos 5.75 e 5.76).



CPRM - Programa Geologia do Brasil

114

Vale lembrar que alguns desses locais citados 
também fazem parte do Projeto Atlas das Rochas 
Ornamentais dos estados de Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte executado 
pela CPRM. Informações técnicas adicionais estão 
disponíveis nessa pesquisa.

O potencial da Folha Lajes para rochas 
ornamentais é grande. No final da década de 1990 foi 
realizado um trabalho de avaliação das propriedades 
físicas das rochas, em uma parceria entre o SEBRAE/
RN e a ETFRN (atual IFRN). Os dados desse projeto 
em todo Rio Grande do Norte estão em Cavalcanti 
neto et al. (1997). As informações inerentes a área 
da Folha Lajes será discutida no item 5.6.5.1.

5.6.5.1 - Propriedades Físicas das Rochas 

Cavalcanti Neto et al. (1997) realizaram um 
extenso trabalho de cadastramento de rochas 

Foto 5.75 – Aspecto textural de mármore explotado em 
pedreira inativa na localidade de Espinheiro em Lajes/
RN. Notam-se os diferentes tons de branco e cinza no 

acamamento da rocha. Afloramento AR-185. 

Foto 5.76 – Aspecto textural de mármore na parede  
da frente de lavra de pedreira inativa para rocha 

ornamental na localidade de Pedra Preta I  
em São Tomé/RN. Afloramento AR-004.

ornamentais na meso-região central do Estado do Rio 
Grande do Norte. A Figura 5.8 apresenta a localização 
das porções estudadas na área da Folha Lajes. A 
localização exata das amostras analisadas não foi 
recuperada, apenas a área do polígono relacionado 
ao processo minerário de pesquisa e lavra mineral 
do DNPM. Estes autores fizeram análise petrográfica 
e ensaios tecnológicos baseados nas normas NBR 
6481 e 7214 (desgaste Amsler), 12768 (análise 
petrográfica), 12767 (determinação da resistência 
à compressão uniaxial), 12765 (determinação do 
coeficiente de dilatação térmica linear), 12766 
(determinação da massa específica aparente, 
porosidade aparente e absorção d’água aparente), 
12763 (determinação da resistência à flexão), 12764 
(determinação da resistência ao impacto de corpo 
duro) e 12769 (ensaio de congelamento e degelo 
conjugado à verificação da resistência à compressão).

Consideraram que uma variedade de rochas 
como migmatitos, basaltos e granitos de diversas 
cores e aspectos texturais, estruturais e mineralógicos 
podem ser aproveitados como rochas ornamentais. 
Os ensaios tecnológicos realizados verificou 
compatibilidade com rochas ornamentais brasileiras 
e internacionais. Os dados de 34 amostras de rocha 
analisadas em 33 áreas, no âmbito deste projeto e 
locadas na área da Folha Lajes, está apresentado na 
Tabela 5.7.

5.6.5.2 - Delimitação de Áreas Potenciais para Rocha 
Ornamental (Gnaisse, Xisto e Granito)

As áreas potenciais delimitadas para rocha 
ornamental na área da Folha Lajes (Figura 5.3; 
carta de recursos minerais) foram mais expressivas 
em tamanho areal para o micaxisto. Considerando 
apenas os dados coletados durante as atividades de 
pesquisa no Projeto Folha Lajes, as áreas potenciais 
para gnaisse e granito, são mais restritas

A área Va corresponde a um único polígono, 
referente à região delimitada com potencial para 
rocha ornamental de origem metamórfica, em 
terreno paleoproterozoico. Encontra-se nos limites 
de corpo de augen gnaisse encaixado em rochas 
ortognaissicas e migmatitos, todas do Complexo 
Caicó (unidade PP2cai). A aerogamaespectrometria 
apresentou um sinal particular no entorno da jazida 
da Mineração Coto (Sítio Tapuio: 009-ro). São teores 
mais expressivos de K (potássio), eTh (equivalente 
tório) e eU (equivalente urânio), com combinações 
ternárias de cores esbranquiçadas. 

A área delimitada para o xisto ornamental (Vb), 
representada por cinco polígonos, corresponde a 
micaxistos e granada micaxistos da Formação Seridó 
podendo conter cordierita, silimanita, andaluzita e/
ou estaurolita (unidade NP3ssa). Está restrita aos 
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Figura 5.8 – Carta de Recursos Minerais da Folha Lajes simplificada e a localização dos processos minerários do DNPM 
onde ocorreu a coleta de amostras para ensaios tecnológicos de potenciais rochas ornamentais por Cavalcanti Neto et 

al. (1997). Q: quaternário; EN e E3: paleógeno - neógeno; K1: cretáceo; NP: neoproterozoico; PP: paleoproterozoico.
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Tabela 5.7 – Resultados de ensaios tecnológicos realizados para amostras com potencial para rocha ornamental na 
área da Folha Lajes (Cavalcanti Neto et al. 1997). kfs = K-feldspato; pl = plagioclásio; qz = quartzo; bt = biotita; olg = 
oligoclásio; hbl = hornblenda; amp = anfibólio; px = piroxênio; grt = granada.
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Tabela 5.7 – Continuação. Para consultar a localização das áreas do DNPM correspondentes ao número de ordem da 
tabela, observar a Figura 5.84. 
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quadrantes sudeste e nordeste da área de trabalho, 
nos municípios de São Tomé/RN, Rui Barbosa/RN, 
Caiçara do Rio dos Ventos/RN e Pedra Preta/RN. 

Por fim a área Vc, delimitada para rocha 
ornamental de origem ígnea, corresponde à uma 
parte do Granito Flores (Foto 5.77 e 5.78). Encontra-
se no limite da Folha Lajes, na porção noroeste, 
entre os municípios de Angicos e Afonso Bezerra. 
A composição do corpo é granítica, a textura fina a 
média, homogênea e a coloração rósea. 

Maia (2004) realizou a caracterização 
petrográfica e ensaios tecnológicos no Granito 
Flores. Trata-se de um monzogranito leucocrático, 
composto de plagioclásio (oligoclásio), quartzo e 
K-feldspato somando uma  média modal de 90%. 
Biotita é o mineral máfico principal (usualmente 

Foto 5.77 – Pedreira do Granito Flores no município de 
Afonso Bezerra/RN. Esse local é fora da área de trabalho, 

cerca de 750 m do limite da Folha Lajes com a Folha 
Açu, escala 1:100000 (coordenada UTM 776230m E e 

9385054m N, datum WGS84, Zona 24S).

Foto 5.78 – Detalhe de aspecto textural de 
monzogranito leucocrático na pedreira de explotação  
do Granito Flores no município de Afonso Bezerra/RN. 
Ponto de coordenada UTM 776230m E e 9385054m N, 

datum WGS84, Zona 24S.

entre 3,5 – 9,6% modal), e titanita, alanita, minerais 
opacos, apatita e zircão são os acessórios comuns. 
Mica branca, clorita e carbonato constituem a 
paragênese secundária, produtos de alteração 
de biotita e plagioclásio. Os ensaios tecnológicos 
foram: massa específica aparente seca de 2650 kg/
m3; massa específica aparente saturada de 2660 
kg/m3; porosidade aparente de 0,43%; absorção 
d´Água 0,16%; resistência a compressão 95,7 MPa; 
resistência à flexão 19,74 MPa seco e 17,59 MPa 
saturado; resistência ao impacto de 0,59 para fissura 
e 0,64 m para ruptura; velocidade de propagação 
de ondas 6178 m/s; desgaste Amsler 0,25mm 
(percurso de 500m) e 0,56mm (percurso de 1000m); 
σ (congelamento e degelo) de 60,8; K (coeficiente de 
enfraquecimento) de 0,63

5.7 - roChas e Minerais industriais

Considerando apenas as substâncias principais 
de cada ponto de ocorrência mineral, a classe de 
rochas e minerais industriais representa a terceira 
classe mais abundante de bens minerais na área 
da Folha Lajes. São quase 20% do total de recursos 
minerais na área de trabalho. Inclui rochas como 
serpentinitos (fonte de amianto) e mármore, além 
de minerais como barita, talco e os provenientes de 
pegmatitos como feldspatos, quartzo, muscovita, 
turmalina e berilo.

O mármore e alguns minerais de pegmatitos 
são utilizados também como materiais para uso na 
construção civil. Nesse caso mostra a flexibilidade 
da utilização de alguns materiais geológicos, como 
no caso do mármore que, por exemplo, tem várias 
aplicabilidades: cimento, brita siderúrgica, cal, 
cerâmica branca, indústria do papel, vidros, indústria 
têxtil, ração animal, etc.  

5.7.1 - Amianto e Talco

As ocorrências de amianto e talco estão 
relacionadas às rochas metaultramáficas e 
metamáficas, respectivamente. Geralmente elas 
estão encaixadas em ortognaisses do Complexo 
Caicó, de coloração acinzentada e esverdeada, 
granulação fina a média, compostas essencialmente 
de serpentina e anfibólios, com magnetita/espinélio 
como mineral acessório. As estruturas foram 
obliteradas pelo metamorfismo e intemperismo. São 
depósitos de pequeno porte, morfologia lenticular ou 
irregular, de poucos metros de espessura e algumas 
centenas de metros de extensão.

Apenas duas ocorrências de amianto foram 
cadastradas: Fazenda Tostado (248-ami) e Palangana 
(314-ami) (Fotos 5.79 e 5.80). Três ocorrências de 
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talco estão registradas neste trabalho e todas foram 
cadastradas inicialmente por Nesi e Carvalho (1999): 
Bonfim I (326-tal), Bonfim II (124-tal) e Bonfim 
III (327-tal). Apenas a ocorrência de Bonfim II foi 
recadastrada (Fotos 5.81 e 5.82)

Petrograficamente as ocorrências de amianto 
são rochas constituídas basicamente por serpentina 
fibrosa (> 90%), talco (até 5%) e minerais opacos 
(até 5%). Correspondem a um serpentinito ou pode 
ser nomeada ainda como rocha metaultramáfica 
serpentinizada. A ocorrência de Bonfim II varia 
de um antofilita xisto a um talco xisto. O antofilita 
xisto é composto essencialmente de antofilita com 
minerais opacos como traço. O talco xisto (rocha 
metaultramáfica) é composto de talco (50%), 
antofilita (25%), tremolita (15%), serpentina (10%) e 
traços de minerais opacos. Em ambos os casos, a rocha 

Foto 5.79 – Concentração de blocos centimétricos a 
decimétricos de rocha metaultramáfica intemperizada. 

Afloramento AR-314 na localidade de Palangana  
(São Tomé/RN). 

Foto 5.80 – Detalhe da rocha metaultramáfica 
intemperizada, composta essencialmente de serpentina 
e anfibólios, além de magnetita como mineral acessório. 

Afloramento AR-314 na localidade de Palangana  
(São Tomé/RN).

Foto 5.81 – Concentração de blocos decimétricos de rocha 
metaultramáfica intemperizada. Afloramento AR-124  

na Localidade de Bonfim (Lajes/RN). 

Foto 5.82 – Detalhe da textura de rocha metaultramáfica 
intemperizada, composta essencialmente de talco, 

antofilita, tremolita e serpentina. Afloramento AR-124  
na localidade de Bonfim (Lajes/RN).

é maciça a fracamente foliada e a textura lamelar e 
fibrosa. A granulação é fina a média e a coloração 
é verde clara com tons marrom-avermelhados (por 
oxidação).

A Tabela 5.6 apresenta as análises químicas 
das ocorrências da Fazenda Tostado e Bonfim II. O 
teor de sio2 é de 51,4%; MgO de 17,7%; Fe2o3 de 
11,9%; CaO de 9,1% e Al2o3 de 7,8% para a amostra 
da Fazenda Tostado e em Bonfim II foram coletadas 
duas amostras que apresentaram variação de SiO2 
entre 57,1 e 58,9%; MgO entre 23,4 e 24,6%; Fe2o3 
entre 8,8 e 14,3%; CaO entre 0,7 e 4,3%; além de 
al2o3 entre 1,5 e 2,2%.

Rêgo e Carvalho (1999) fizeram um trabalho 
de avaliação do depósito de Bonfim (I, II e III), onde 
descreveram talco xistos, com clorita, tremolita-
actinolita, flogopita e opacos, formando depósitos 
de 6 a 8 metros de espessura. Análises químicas 
de amostras de superfície e furos de sondagem 
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com até 20 metros de profundidade indicaram 
teores de MgO oscilando entre 27,77 e 32,55% e 
os de Fe2o3 entre 2,14 e 7,39%. Os maiores teores 
de Fe2o3 correspondem às porções de rocha com 
maior presença de tremolita/actinolita e clorita. Os 
teores de SiO2 variaram entre 48,79% e 59,10%. As 
características dessas rochas permitem que tenham 
uso provável em cerâmica branca. Foram estimados 
um recurso econômico na ordem de 907.200 
toneladas de talco xistos.

5.7.2 - Barita

As primeiras ocorrências de bário na área da 
Folha Lajes foram cadastradas por Ferreira et al. 
(1977). Nesi e Carvalho (1999) revisitaram alguns 
pontos e coletaram amostras para análises químicas. 
Nessa área os teores variaram entre 45,6 e 60,5% 
de BaO. Segundo a classificação utilizada por Farina 
(1978) as ocorrências dessa área equivalem às baritas 
agrupadas em seu Grupo I – Subtipo I, que são aquelas 
relacionadas a depósitos de metamorfitos pré-
cambrianos encaixados em gnaisses e migmatitos, às 
vezes associados a fraturas. Normalmente, ocorrem 
junto com quartzo e magnetita na forma de filões. 
Dardenne (1997) associa também que a fluorita e 
sulfetos podem ocorrer, classificando como depósitos 
hidrotermais filoneanos. Os veios são decimétricos 
e apresentam de dezenas a centenas de metros de 
extensão. Silva e Legrand (1998) sugerem que as 
baritas consistem em veios associados às zonas de 
cisalhamento brasilianas, que cortam as rochas do 
embasamento paleoproterozoico da Faixa Seridó. 
O bário seria liberado de K-feldspatos através de 
processos de muscovitização e a precipitação teria 
acontecido pela reação com enxofre sob a forma 
oxidada. 

Neste trabalho, as ocorrências de bário são 
exclusivamente relacionadas a depósitos filoneanos 
félsicos de espessuras centimétricas, compostos 
essencialmente de barita, quartzo e menos 
frequentemente de feldspato. Estão encaixadas 
em gnaisses, restrito às rochas do Complexo Caicó, 
ocorrendo na coloração branca, rosada e alaranjada, 
com texturas maciças e sacaroidais, de granulação 
fina a média dominantemente (Foto 5.83). Os veios 
são tabulares ou lenticulares (Foto 5.84). É comum 
a presença de rocha brechada junto de venulações 
centimétricas silicosas (Foto 5.85). Posteriormente 
será discutido as relações das ocorrências de barita 
com estruturas dúctil-frágeis.

Doze ocorrências minerais foram cadastradas, 
onde nove delas foram revisitadas (246-São José 
da Passagem II e 249-Pedra Branca em Bodó; 
173-Fazenda Recanto, 247-São José da Passagem I 
e 308-Tostado em Santana do Matos; 204-Fazenda 

Foto 5.83 – Detalhe de cristais de barita de cores 
esbranquiçadas (A) e rosadas (B). (A) Afloramento  

AR-035 na localidade de Riacho da Onça (Bodó/RN).  
(B) Afloramento AR-221 na localidade de Fazenda  

Piató (Bodó/RN).

Foto 5.84 – Detalhe de veio tabular de barita com 
quartzo, de espessura centimétrica e coloração 

alaranjada, encaixado em ortognaisse granítico. 
Afloramento AR-279 na localidade de Fazenda  

Nízia Floresta (Lajes/RN).

Foto 5.85 – Veios de quartzo com barita encaixados 
em rocha gnáissica brechada. Afloramento AR-298 na 

localidade de Sitio Boa Vista (Lajes/RN).
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Alívio, 258-Fazenda Itapetinga e 298-Sítio Boa Vista 
em Lajes; além de 279-Fazenda Nísia Floresta em 
Pedro Avelino) (Foto 5.86) e três correspondem a 
novas ocorrências registradas (035-Riacho da Onça 
e 221-Fazenda Piató em Bodó; 172-Sítio Tanque do 
Chão em Santana do Matos

Quatro amostras foram coletadas para análises 
químicas durante os trabalhos de campo (Tabela 5.8). 
Os teores de Bário (Ba) variaram entre 22,9 e 59,3%; 
de sio2 entre 7,1 e 49,9%; Fe2o3 entre 0,4 e 2,0% e 
al2o3 entre 0,04 e 3,5%.

Foto 5.86 – Garimpo inativo de Sitio Boa Vista no 
município de Lajes/RN. Afloramento AR-298.

5.7.3 - Minerais de Pegmatito (Feldspato, Muscovita, 
Quartzo, Berilo e turmalina)

Como já foi discutido no item 5.4, os pegmatitos 
são fontes potenciais de diversos bens minerais. 
Neste item serão apresentadas as particularidades 
dos bens minerais com uso para fins industriais, como 
felsdspato, muscovita, quartzo, berilo e turmalina. A 
distribuição desses minerais nos corpos rochosos de 
pegmatitos pode ser observada nas figuras 5.4, 5.24 
e 5.25.

O berilo (Foto 5.18) que não apresenta 
características para uso como peça de coleção ou 
gema é comercializado sob a forma de concentrados, 
com teores em torno de 10 a 14% BeO, para 
outros países onde é processado para um estágio 
intermediário de hidróxido de berílio e posterior 
transformação industrial para óxido de berílio, berílio 
metálico ou ligas metálicas (Bezerra e Nesi, 2008). O 
seu uso industrial  também permite considera-lo um 
mineral industrial. São inúmeras ocorrências, em 19 
delas como substância principal e em dezenas delas 
como substância secundária.

Para muscovita e feldspato foram 
registradas 18 ocorrências minerais concentradas, 
principalmente, nos municípios de São Tomé/RN e 

Tabela 5.8 – Análises químicas em elementos maiores (%), 
traços (ppm) e terras raras (ppm) de rochas silicosas ricas 
em barita na área da Folha Lajes. N.A. = Não Analisada.

Amostra AR-R-173 AR-R-204 AR-R-246 AR-R-258
al2o3 0,39 0,04 3,54 0,13
cao 0,16 0,1 0,11 0,11

cr2o3 <0.01 <0.01 <0,01 <0,01
Fe2o3 0,54 0,44 2 0,54
K2o 0,07 0,01 1,7 0,07

Mgo 0,04 0,02 0,13 <0,01
Mno <0.01 <0.01 <0,01 <0,01
na2o 0,12 0,04 0,11 0,01
p2o5 <0.01 <0.01 0,02 <0,01
sio2 7,17 7,1 49,91 14,65
tio2 0,01 <0.01 0,09 <0,01
loi 0,46 0,31 1,46 0,13

total 8,95 8,05 N.A. N.A.
Ba 593000 583000 229000 485000
Be 0,6 3,5 3,6 <0,1
Cs 0,54 0,87 2,51 0,41
Ga <0.1 <0.1 12,2 1,2
Hf 0,7 0,7 1 1,02
Nb 0,06 <0.05 2,18 0,83
Rb 1,8 <0.2 109,9 3,1
sn 3,8 3,6 1,4 1,5
sr >10000 >10000 6359,8 9374
ta 0,15 0,17 0,7 1,19
th <0.1 <0.1 4,6 0,9
u 0,17 0,15 2,2 0,19
W 4 2,1 0,9 0,8
Y 6,77 6,52 8,54 3,13
Zr <0.5 <0.5 29,1 2,3
tl - - - -
ag 0,16 0,65 <0,01 0,03
au <0.1 <0.1 <0,1 <0,1
As <1 <1 3 <1
Bi 0,03 0,15 <0,02 <0,02
cd <0.01 <0.01 0,01 <0,01
co 0,9 0,3 3,4 0,3
cu 16,1 3,8 13,4 3,2
Hg <0.01 <0.01 <0,01 <0,01
Mo 0,3 1,01 1,27 1,22
ni 5,7 2,3 8 1,2
Pb 3,8 2,3 10,5 1,4
Sb <0.05 0,07 0,23 0,21
se <1 <1 <1 <1
Zn 2 5 2 4
ce 6,3 2,9 67,4 9,2
Dy 0,15 0,09 1,71 0,58
er 0,23 <0.05 0,91 0,35
eu 14,26 14,17 5,86 14,1
Gd 0,93 0,91 3,41 9,48
Ho <0.05 <0.05 0,38 0,2
la 7,4 6,7 53,6 12,6
lu 0,09 0,09 0,21 0,1
nd 2,8 1,5 21 44,9
pr 0,6 0,09 5,75 12,58
Sm 0,7 0,6 3,3 1,4
Tb 0,1 <0.05 0,59 0,52
Tm <0.05 <0.05 0,23 0,17
Yb 0,1 <0.1 0,7 0,2
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Cerro Corá/RN, nas porções sul e sudeste da Folha 
Lajes. São pequenas catas garimpeiras inativas, 
de pequena extensão (alguns metros até poucas 
dezenas de metros) e profundidade (até 5 metros), 
exploradas à céu aberto (Foto 5.87). As substâncias 
minerais principais extraídas são muscovita (14 
ocorrências) e feldspato (04 ocorrências) (Fotos 
5.88 e 5.89, respectivamente). Os minerais 
feldspato, muscovita e quartzo também ocorrem 
como substância secundária em vários outras 
ocorrências minerais em pegmatitos relacionados 
às classes de substâncias de metais não ferrosos 
e semimetais e gemas. As áreas potenciais IVa 
e IVb (Figura 5.3; carta de recursos minerais), 
discutidas anteriormente, podem servir como guias 
de prospecção para essas ocorrências de minerais 
industriais.

Foto 5.87 – Garimpo inativo de Várzea (Cerro Corá/RN). 
A explotação de minerais industriais ocorre normalmente 

em pequenas catas garimpeiras a céu aberto. 
Afloramento AR-170.

Foto 5.88 – Detalhe de placas centimétricas de  
muscovita (seta verde) e cristais centimétricos de 

feldspato (seta vermelha). Afloramento AR-106 na 
localidade de Fazenda Piabas (São Tomé/RN).

Foto 5.89 – Cristais centimétricos de feldspato no 
garimpo inativo de Dois Rios. Afloramento AR-032  

no município de Bodó/RN.

Apenas na ocorrência da Fazenda Arizona 
(318-Li, tu) a turmalina aparece como substância 
secundária. Esse ponto não foi recadastrado, mas 
permanece na base de dados da CPRM (GEOSGB).

Conforme descrito por Da Silva e Dantas (1997) 
os minerais essenciais nos pegmatitos, basicamente 
são constituídos de quartzo, feldspato e micas 
(muscovita principalmente) (Figuras 5.4 e 5.5). O 
quartzo não ocorre em cristais bem formados, com 
exceção dos geodos localizados principalmente na 
Zona IV (núcleo), ou próximo a ela. Distribui-se ao 
longo de todo o pegmatito, intercrescido com os 
feldspatos e as micas, ou formando massas volumosas 
constituindo os núcleos (Foto 5.90). Apresenta 
uma grande variação de cores mas predomina a cor 
branca leitosa. Os feldspatos são de dois tipos: os 
K-feldspato pertíticos e a albita. Distribuem-se nas 
zonas I, II e III, intercrescidos com quartzo e micas ou 
formando aglomerados de cristais gigantes (métricos) 
na zona III. A maioria dos feldspatos são microclinas, 
com ortoclásio menos frequente. A albita aparece 
intercrescida com as micas esverdeadas centimétricas 
ou nas estruturas pertíticas ou antipertíticas com o 
K-feldspato. Geralmente possui cor esbranquiçada. 
A mica mais comum é a muscovita que se apresenta 
em dois tipos distintos, baseando-se em critérios de 
tamanho e cor. A principal, explotada economicamente, 
ocorre em placas de até 15 cm x 15 cm e não raro 
com uma clivagem, que toma uma forma de “rabo 
de peixe”. Sua cor é amarronzada ou enegrecida. A 
muscovita secundária é pequena (centimétrica) e 
esverdeada. A biotita ocorre com menos frequência, 
na forma de ripas com dimensões variadas, localizadas 
principalmente nas zonas I e II de alguns pegmatitos. 
Sua presença não exclui as muscovitas. Podem ocorrer 
dezenas de minerais como acessórios, entre eles a 
turmalina, que tem como a variedade de cor negra 
(afrisita) a mais comum, porém sem valor econômico.
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Em Nesi e Carvalho (1999) é possível analisar 
dados de análises químicas e ensaios tecnológicos 
em feldspatos, micas, quartzo, além de outros bens 
minerais para uso como rochas e minerais industriais 
em todo o Rio Grande do Norte. Poucos dados 
contemplam a área da Folha Lajes, porém podem 
ser utilizados como parâmetros, já que constituem o 
mesmo distrito mineiro. 

5.7.4 - Mármore

Segundo Nesi e Carvalho (1999) os mármores, 
também nomeados como calcários metamórficos 
ou calcários cristalinos, de composição calcítica ou 
dolomítica intercalam-se mais frequentemente nos 
paragnaisses da Formação Jucurutu, muitas vezes 
dobrados, falhados e com metamorfismo no fácies 
xisto verde a anfibolito. Constituem depósitos de 
morfologia lenticular, estratiformes, formando 
camadas de grande porte (megalentes), alcançando 
espessuras de até centenas de metros e extensões 
quilométricas (Foto 5.91). Alongam-se em cristas 

Foto 5.90 – Bolsões ou núcleos de quartzo (qz) de 
tamanho métrico no garimpo inativo de Dois Rios. 

Afloramento AR-032 no município de Bodó/RN. 

principalmente na direção NE-SW, ocorrendo tanto 
em abas de flancos de dobras, quanto em terminações 
periclinais. A região de Cerro Corá – Lajes, incluindo 
a serra do Feiticeiro inclui uma das doze megalentes 
descritas no Estado do Rio Grande do Norte.

Ferreira et al. (1977) revelaram o predomínio 
de calcários calcíticos sobre os dolomíticos, dentre 
dezenas de análises realizadas em calcários cristalinos 
em todo o Rio Grande do Norte. Do total analisado, 
90% corresponderam as rochas de composição 
calcítica, com teores de CaO variando entre 43,9% e 
55,7% e de MgO entre 0,1% e 4,2%. 

O mármore tem várias aplicações, podendo 
ser utilizado como agregado ou em placas para 
uso como revestimento em materiais para uso na 
construção civil, como já discutido no item 5.6.5 
deste capítulo. São 32 ocorrências com a finalidade 
de uso como rocha industrial, principalmente para 
produção de cal (Foto 5.92 e 5.93). Entre minas, 
garimpos e ocorrências, apenas em três locais havia 
produção: Espinheiro I (002-mm), Pedra Preta I (004-
mm) e Pedra Preta II (134-mm), todos no município 
de São Tomé/RN. Mesmo inativas, também merecem 
destaque as ocorrências de Serra do Feiticeiro I (253-
mm) (Foto 5.94), Serra do Feiticeiro II (276-mm), 
Boa Vista (254-mm) e Caçador (256-mm) em Lajes/
RN; Santa Isabel (230-mm, W) e Ubaia (274-mm) em 
Caiçara do Rio dos Ventos/RN; além de Cinzas I (019-
mm) em Bodó/RN. 

Essas rochas ocorrem em várias regiões da 
área da Folha Lajes. Estão contidas entre as rochas da 
Formação Jucurutu (unidade NP3sjum), apresentando 
dezenas até 200 metros de espessura. Os mármores 
de composição calcítica são dominantes, constituídos 
essencialmente de calcita (> 95%) e minerais 
siliciclásticos e detríticos (< 5%) como quartzo, 
feldspatos, muscovita, flogopita, zircão, apatita, 
titanita e minerais opacos. Diopsídio, wollastonita e 
tremolita podem ocorrer como mineral traço. A textura 
é granoblástica e a granulação é média a grossa. A 

Foto 5.91 – Mina ativa de explotação de mármore para produção de cal (ocorrência de Pedra Preta II).  
No local a espessura estimada da lente de mármore é de 150 metros. Afloramento AR-134 no município  

de São Tomé/RN. A seta amarela indica a escala de referência.
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Foto 5.94 – Mina inativa de Serra do Feiticeiro I no 
afloramento AR-253 (Lajes/RN). Detalhe para a 

morfologia estratiforme (camadas) do depósito mineral.

cor dominante é esbranquiçada a acinzentada (Foto 
5.95), porém são comuns outros tons especialmente 
quando exibem um bandamento centimétrico a 
decimétrico. Também podem apresentar variação 
química no mesmo local, variando um pouco o teor 
de MgO da rocha (Tabela 5.9).
5.7.4.1 - Análises Químicas

Foto 5.92 – Chaminé utilizada para receber os blocos 
decimétricos de mármore que passariam por processo 

de queima (calcinação) e posterior produção de cal. 
Proximidades da mina inativa de Serra do  

Feiticeiro II no afloramento AR-254 (Lajes/RN). 

Foto 5.93 – Cal produzida após queima do mármore 
(calcinação). No fundo, acesso a base da chaminé 

utilizada no processo de queima de blocos de mármore. 
Mina ativa de Pedra Preta II, próximo ao  

afloramento AR-134 (São Tomé/RN).

As análises químicas dos mármores incluíram 
12 doze amostras em 10 dez afloramentos. Nos 
pontos AR-002 e AR-185 foram coletadas duas 
amostras de mármore que apresentavam variação 
de cor e composição mineralógica no mesmo local.

Conforme a classificação de Bigarella (1956) 
as amostras analisadas na área da Folha Lajes 
correspondem a calcários calcíticos (AR-R-098A, 
AR-R-147, AR-R-185A, AR-R-188A, AR-R-208A e 
AR-R-253), calcários magnesianos (AR-R-019, AR-
R-185B e AR-R-256), calcário dolomítico (AR-R-
002C) e dolomitos calcíticos (AR-R-002A e AR-R-
010).

Uma breve observação dos resultados 
analíticos (Tabela 5.9) das amostras de mármores 
calcíticos (calcários calcíticos de Bigarella, 1956) 
analisadas e considerando os padrões qualitativos 
da ASTM (American Society of Technology & 
Mineralogy) (in Nesi et al., 2001) para utilização 
industrial de minérios carbonáticos calcíticos, as 
aplicações potenciais dos mármores da Folha Lajes 
são diversificadas, como indústria do cimento, 
cerâmica branca, cal, vidros, ração animal e brita 
siderúrgica (metalúrgica do ferro). 
5.7.4.2 - Delimitação de Áreas Potenciais para as 
Ocorrências de Mármore

Foto 5.95 – Aspecto textural e cores mais comuns 
(esbranquiçados e cinza) dos mármores da Folha Lajes. 

Mina ativa de Pedra Preta II no afloramento  
AR-134 (São Tomé/RN).
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Tabela 5.9 – Análises químicas em elementos maiores (%), traços (ppm) e terras raras (ppm) de mármores da Folha Lajes.

Amostra AR-R-098A AR-R-147 AR-R-185A AR-R-188A AR-R-208A AR-R-253
al2o3 0,48 0,64 0,02 0,36 0,25 0,07
cao 53,72 54 54,86 51,12 58,43 56,41

cr2o3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 <0,01
Fe2o3 0,34 0,42 0,07 0,15 0,41 0,13
K2o 0,13 0,21 <0.01 0,12 0,12 0,04

Mgo 0,99 0,54 0,43 1,03 0,4 0,38
Mno <0.01 <0.01 0,02 0,01 0,04 <0,01
na2o 0,08 0,03 0,03 0,12 0,03 0,02
p2o5 0,06 0,11 0,03 0,04 <0.01 0,04
sio2 2,91 2,97 0,35 1,16 2,06 0,5
tio2 0,04 0,03 <0.01 <0.01 <0.01 0,01
loi 42,45 42,29 43,86 43,18 43,13 42,75

total 101,2 101,25 99,67 97,31 104,87 100,37
Ba 178 130 17 71 72 95
Be <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,2 <0,1
Cs 0,37 0,11 <0,05 0,24 0,3 0,17
Ga 0,5 0,6 <0,1 0,3 0,3 <0,1
Hf 0,13 0,19 <0,05 0,34 0,18 0,11
Nb <0,05 <0,05 0,5 <0,05 <0,05 7,2
Rb 4,4 5,4 0,4 2,7 4,3 2,9
sn 1,8 1,7 1,3 0,4 0,5 <0,3
sr 2758,1 2492,3 384,8 1782,4 1172,6 2342,1
ta <0,05 <0,05 <0,05 0,26 0,17 <0,05
th 0,9 0,6 0,3 0,8 0,4 0,9
u 0,8 2,39 0,2 0,96 0,16 1,19
W 8,3 1,8 1,9 0,4 0,4 8,5
Y 1,95 5,47 2,06 1,22 4,44 0,99
Zr 7,2 8,3 1,6 6,7 0,8 5,4
tl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
ag <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1,56
au <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1
As 2 <1 <1 <1 <1 <1
Bi 0,03 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 0,05
cd 0,02 0,04 0,02 <0.01 0,03 0,03
co 1,2 1,5 0,8 1 1,1 1,1
cu 1,8 2,5 3 1 2,7 2,8
Hg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01
Mo 0,3 0,16 0,1 0,34 0,1 5,57
ni 9,3 10 10,2 8,6 9,7 0,6
Pb 2,1 6,9 1,6 9,2 1,6 1,8
Sb 0,27 <0.05 0,09 <0.05 <0.05 0,2
se <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zn 3 1 <1 <1 1 7
ce 3,6 6,4 2,7 3,6 6,7 9,8
Dy 0,25 0,7 0,09 0,24 0,58 0,14
er 0,16 0,38 0,07 0,17 0,32 <0,05
eu <0,05 0,08 <0,05 0,05 0,21 0,09
Gd 0,51 2,15 0,16 0,25 0,72 0,28
Ho <0,05 0,1 <0,05 0,06 0,15 <0,05
la 5,9 10 8,6 2,7 5,2 7,7
lu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05
nd 2,7 8,8 0,9 1,4 3 3,8
pr 0,74 2,46 0,25 0,4 0,78 1,03
Sm 0,2 0,6 <0,1 0,3 0,7 0,5
Tb <0,05 0,07 <0,05 0,05 0,11 <0,05
Tm <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Yb <0,1 0,2 <0,1 0,1 0,2 <0,1
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Tabela 5.9 – Continuação.

Amostra AR-R-002C AR-R-002A AR-R-010 AR-R-019 AR-R-185B AR-R-256
al2o3 1,06 0,3 0,58 0,69 7,46 1,31
cao 45,61 32,47 23,45 52,97 36,24 50,45

cr2o3 <0,01 <0,01 <0.01 <0,01 <0.01 <0,01
Fe2o3 0,47 0,25 1,89 0,36 1,67 0,63
K2o 0,4 0,11 0,07 0,11 1,01 0,29

Mgo 6,46 17,69 18,21 1,27 2,45 1,13
Mno 0,02 <0,01 0,12 0,01 0,09 0,01
na2o 0,07 0,03 0,09 0,2 2,91 0,17
p2o5 0,04 <0,01 <0.01 0,04 0,01 0,01
sio2 5,39 1,51 55,51 3,24 25,19 4,69
tio2 0,05 0,02 0,02 0,03 <0.01 0,07
loi 40,73 44,79 4,47 41,59 26,48 40,03

total 100,3 97,17 104,19 100,51 103,52 98,79
Ba 127 179 36 123 283 152
Be 0,3 0,1 1,4 0,1 14 0,3
Cs 0,68 0,26 0,13 0,56 3,46 0,64
Ga 1,4 0,5 2,6 0,8 13,3 1,6
Hf 0,58 0,47 0,34 0,32 0,97 0,48
Nb 3,82 5,09 0,37 1,33 9,42 5,12
Rb 10,4 5,3 1,6 4,4 52,2 7,3
sn 0,6 1 2,5 1,5 3,1 <0,3
sr 228,8 81,3 113,1 887,5 1027,4 3257,6
ta <0,05 <0,05 0,4 <0,05 6,06 <0,05
th 1,4 1 0,9 0,7 5,2 1,1
u 1,54 0,28 0,18 0,89 4,75 0,91
W 3,7 1,2 0,3 2,7 1,7 8,7
Y 24,96 1,76 3,88 2,61 19,19 3,19
Zr 20,3 14,2 2,4 11,2 10,6 19,5
tl <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5
ag 1,23 1,06 <0.01 1,52 <0.01 1,46
au <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0.1 <0,1
As 2 1 <1 3 2 2
Bi 0,05 0,47 0,08 0,12 0,16 0,11
cd 0,04 0,04 0,06 0,03 0,06 0,03
co 2,3 1,1 0,4 2 0,8 2,7
cu 3,4 10,3 9,3 5,7 1,3 5,6
Hg <0,01 <0,01 <0.01 <0,01 <0.01 <0,01
Mo 0,38 0,26 33,79 2,82 0,41 0,26
ni 3,5 2,4 2,1 1,8 6,5 3,1
Pb 5,4 1,6 5,4 2,8 11,6 2,2
Sb 0,27 0,22 <0.05 0,26 <0.05 0,26
se <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zn 9 5 8 6 25 9
ce 11,2 3,5 4,3 5,5 177,9 13,1
Dy 5,72 0,24 0,67 0,35 4 0,54
er 3,6 0,14 0,38 0,21 1,56 0,27
eu 0,42 <0,05 0,22 <0,05 2,5 0,14
Gd 5,25 0,19 0,73 0,34 8,07 0,74
Ho 1,06 <0,05 0,18 <0,05 0,66 0,07
la 22,7 6 2,5 5,8 82,4 14,4
lu 0,57 <0,05 0,09 <0,05 0,23 <0,05
nd 23,6 1,3 2,6 2,1 78,8 5,2
pr 5,94 0,32 0,57 0,57 21,14 1,4
Sm 6 0,2 0,8 0,3 12,4 0,8
Tb 0,89 <0,05 0,15 <0,05 0,96 0,05
Tm 0,52 <0,05 0,09 <0,05 0,23 <0,05
Yb 4,4 <0,1 0,3 0,1 1,4 0,2
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A área potencial VI (Figura 5.3; carta de recur-
sos minerais) foi delimitada para as ocorrências de 
mármore. Corresponde ao conjunto de 21 polígonos 
que foram traçados exatamente na região aflorante 
de mármores inseridos na Formação Jucurutu (uni-
dade NP3sjum no mapa geológico e carta de recur-
sos minerais). Os polígonos estão restritos aos muni-
cípios de Bodó, São Tomé, Caiçara do Rio dos Ventos 
e principalmente Cerro Corá e Lajes. 

5.8 - outras PotenCialidades Minerais

A diversidade de bens minerais na área da 
Folha Lajes é evidente. Foram 32 substâncias minerais 
discutidas e descritas ao longo deste capítulo. Vale 
lembrar, no entanto, que outras potencialidades 
também existem, mas não foram discutidas neste 
trabalho e precisam ser enfatizadas.

Corpos magmáticos de natureza alcalina são 
encontrados na porção central do Rio Grande do 
Norte. O corpo conhecido como Diatrema Santa Fé 
(afloramento AP-460), localizado aproximadamente 
14 km noroeste da cidade de Lajes/RN, é composto 
por rochas ultramáficas (granada lherzolito, granada 
piroxenito e granada eclogito) (Silveira, 2006). 

A CPRM, através do Projeto Diamante Brasil, 
executou levantamentos geológicos e geoquímicos em 
áreas com características morfológicas semelhantes 
às do Diatrema Santa Fé com o objetivo de identificar 
áreas potenciais para pesquisa e exploração de 
diamantes através do reconhecimento de corpos 
kimberlíticos e/ou rochas relacionadas (Cabral 
neto et al., 2012). Foram selecionadas áreas-alvos 
e coletadas amostras de concentrados de peneira/
bateia utilizando o método de amostragem adotado 
pelos programas de exploração de diamantes, visando 
recuperar os minerais indicadores de kimberlitos. Os 
resultados apresentados indicaram a presença de 
corpos kimberlíticos. Em seguida Cunha et al. (2014) 
realizaram trabalhos de prospecção de detalhe 
(follow-up) em áreas anômalas (minerais indicadores 
de kimberlitos, feição topográfica de forma circular 
e blocos de silexito), que resultou na localização dos 
corpos kimberlíticos denominados de Santa Fé-1 e 
Santa Fé-2, ambos no município de Pedro Avelino/
RN. Por fim, Cabral Neto et al. (2015) embasados em 
uma gama de dados mais abrangentes (paragênese 
kimberlítica, química mineral, textura de rocha, forma 
superficial, dados magnetométricos e gravimétricos 
compatíveis com intrusões kimberlíticas e a presença 
de xenólitos mantélicos) afirmaram que tais intrusões 
são os primeiros (e únicos, até o momento) corpos 
kimberlíticos relatados na Província Borborema. 
Eles constituem pipes kimberlíticos de fácies cratera 
com área superficial relativamente grande (até 27 
hectares). Todo esse cenário pode vir a favorecer 

o desenvolvimento de pesquisas voltadas para 
prospecção de diamantes nesta região.

Como potenciais minerais para uso gemólogico, 
ressalta-se também as ocorrências de cordierita 
e estaurolita, que são comuns nos micaxistos da 
Formação Seridó, especificamente na unidade NP3ssa 
da carta geológica da Folha Lajes, ou ainda em toda 
a área potencial Vb da carta de recursos minerais. As 
cordieritas (Fotos 5.73 e 5.96) apresentam tamanhos 
centimétricos (até 15 cm), cor azulada, com cristais 
nodulares ou com formas elipsoidais, às vezes com 
inclusões de granada. As estaurolitas (Figuras 5.96 e 
5.97) são milimétricas a centimétricas (até 2 cm), de 
cores vermelha ou marrom, com cristais euédricos, 
por vezes apresentando geminação em cruz.

A monazita é um potencial mineral que 
indica a presença de recursos minerais energéticos, 
sendo fonte de tório (Th) e elementos terras raras 
como cério (Ce), lantânio (La) e neodímio (Nd). Doze 

Foto 5.96 – Micaxisto da Formação Seridó com cristais 
de cordierita (seta branca) e estaurolita (seta vermelha). 

Afloramento AR-001 na localidade de Riacho  
Malhadinha (Pedra Preta/RN).

Foto 5.97 – Cristais de estaurolita em micaxisto da 
Formação Seridó. (A) Afloramento AP-066 na localidade 
de Baixa do Angico (Pedra Preta/RN). (B) Afloramento 

AR-232 na localidade de Bela Vista (São Tomé/RN).
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amostras de concentrado de batéia atestaram a 
presença desse mineral, onde cinco delas indicavam 
fonte de uma mesma área em comum, concomitante 
a anomalias de sedimento de corrente para terras 
raras. As discussões sobre essas ocorrências estão 
no capítulo de geoquímica prospectiva. A área 
encontra-se a cerca de 8 a 10 km a noroeste da 
cidade de Lajes/RN, na área aflorante das rochas dos 
complexos Arábia (PP1γara) e Caicó (PP2γgcai) (carta 
de recursos minerais).

5.9 - oCorrênCias Minerais e a teCtôniCa do 
CiClo Brasiliano

Jardim de Sá (1994) define a tectônica da Orogê-
nese Brasiliana, na Faixa Seridó, como responsável pela 
formação de toda uma rede de zonas de cisalhamento 
transcorrentes de direção NNE, dobras, foliações de ân-
gulo médio a forte e lineações de estiramento de baixo 
rake, efeitos de um evento tectonometamórfico carac-
terizado pela imposição de um fabric penetrativo. As 
estruturas configuram um caráter transpressional para 
a deformação do setor central da faixa e provavelmen-
te, para grandes extensões do setor ocidental. 

Alguns autores reforçam a importância do 
controle estrutural em várias mineralizações na Faixa 
Seridó, alguns deles já discutidos nos itens 5.3 e 5.5. Os 

skarns tipicamente distais parecem que tiveram as zonas 
de cisalhamento brasilianas como conduto para o fluxo 
dos fluidos metassomáticos responsáveis pela formação 
dessas rochas (Santos et al., 2014). A mineralização 
aurífera nos skarns da Mina Bonfim preenche fraturas 
extensionais que cortam a ganga calcisilicática dos 
skarns, assim como os próprios cristais de scheelita, 
indicando uma mineralização tardia (Souza Neto et al., 
2008). Filões auríferos de direção NNE que fazem parte 
do segmento norte da zona de cisalhamento dextral 
de Santa Mônica, que é uma estrutura transpressiva 
de alto ângulo e forma um sistema anastomosado de 
cisalhamentos, tem a mineralização aurífera da Mina 
São Francisco alojada (Araújo, 2001). Apesar desta mina 
localizar-se no município de Currais Novos, fora da área 
da Folha Lajes, a zona de cisalhamento de Santa Mônica 
prolonga-se para essa região.

Analisando de uma maneira mais abrangente, 
é possível perceber que as estruturas formadas na 
área da Folha Lajes (Figura 5.9), durante a tectônica 
brasiliana, são o resultado de um eixo de compressão 
(σ1) aproximado E-W e distensão (σ3) aproximado N-S. 
A observação de um sistema de fraturas em uma rocha 
hospedeira de mineralização de barita na ocorrência 
de Sítio Boa Vista (298-Ba) no município de Lajes/RN 
(Foto 5.98) permitiu definir o controle estrutural desta 
ocorrência mineral, que são compatíveis com os eixos 

Foto 5.98 – Conjunto de 
fraturas que aplicado o modelo 
do sistema de cisalhamento 
de Riedel indicam uma zona 
de falha principal de direção 
NE e cinemática dextral. 
Afloramento AR-298 (em 
planta) na localidade de Sítio 
Boa Vista (Lajes/RN).  
As juntas de distensão (T) tem 
direção E-W e representam os 
principais sítios de deposição 
da ocorrência de barita nesta 
localidade.
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Figura 5.9 – Sobreposição da Carta de Recursos Minerais da Folha Lajes simplificada com o relevo sombreado extraído do 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e a distribuição das estruturas geradas pela tectônica brasiliana: fraturas, foliação, 

falhas e zonas de cisalhamento. Detalhe para o posicionamento das ocorrências de ferro (Fe), bário (Ba) e scheelita (W). 
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Figura 5.10 – Modelo estrutural hipotético para área da Folha Lajes no Ciclo Brasiliano com a atuação de tensão de 
compressão (σ1 – seta azul) aproximadamente E-W e tensão de distensão (σ3 – seta vermelha) aproximadamente N-S. 
(A) Disposição dos principais lineamentos dúcteis e frágeis e sua relação com os tensores σ1 e σ3, além da distribuição 

das ocorrências de scheelita (W), ferro (Fe) e bário (Ba) cadastradas. (B) Disposição das estruturas dúctil-frágeis 
(tension gashes e juntas de distensão T) formadas pelo desenvolvimento de zonas de cisalhamento transcorrentes 

dextrais, importantes traps estruturais para formação de depósitos de scheelita e barita principalmente.

de tensões discutido. A aplicação do modelo de juntas 
de Riedel ao conjunto de fraturas indica uma zona de 
falha principal de direção NE e cinemática dextral. As 
juntas de distensão (T) tem direção E-W e representam 
os principais sítios de deposição da ocorrência de barita 
nesta localidade.

Dentro desse contexto, algumas ocorrências, 
especialmente aquelas nas unidades paleoprotero-
zoicas, podem estar associadas a um regime dúctil-
-frágil (figuras 5.9 e 5.10A), que formou concentra-
ções minerais em juntas de distensão, tension gashes 
ou sítios distensionais em zonas de cisalhamento 

transcorrentes dextrais (Figura 5.10B), de direção 
aproximada E-W ou NE-SW. São estruturas compatí-
veis com as profundidades de 10-15 km e pressões 
de 2-4 kbars para formação de fluidos mineralizantes 
determinados por Souza Neto et al. (2008). Ocorrên-
cias de ferro (Fe), bário (Ba) e scheelita (W) encaixa-
das nas rochas do Complexo Caicó (Figura 5.9) estão 
normalmente próximas ou juntas as zonas de linea-
mentos regionais dúcteis (zonas de cisalhamento) e 
frágeis (zonas de fraturas), indicando uma forte rela-
ção dessa estruturação regional com os depósitos e 
ocorrências minerais. 
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6 — Interpretação de dados 
aerogeofísIcos

6.1 - introdução

Este texto descreve as principais correlações 
geológicas dos dados aerogeofísicos da Folha Lajes. 
Para interpretação e correlação geológica dos dados 
magnetométricos foi empregada a malha interpolada 
(125 x 125 m) dos dados de intensidade magnética 
total, micronivelados e com o IGRF (International 
Geomagnetic Referencial Field) removido (Figura 6.1) 

e a 1ª derivada vertical do campo magnético anômalo 
(Figura 6.2). Para a interpretação e correlação geológica 
dos dados gama-espectrométricos foi utilizada a 
composição ternária RGB dos dados interpolados 
(125 x 125 m) dos canais de K, equivalente Th e 
equivalente U (Figura 6.3). Na interpretação foram 
também utilizadas imagens dos seguintes temas: i) 
intensidade magnética anômala reduzida ao polo; 
ii) componentes residual e regional da intensidade 

Figura 6.1 – Intensidade magnética total anômala interpolada pelo método da mínima curvatura, em uma  
malha quadrada de 125 m da Folha Lajes, com sobreposição da interpretação dos domínios magnéticos.  

Imagem sombreada: Inclinação = 35ºAz, declinação = 315ºAz.
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magnética anômala reduzida ao polo; iii) potássio; iv) 
equivalente tório; v) equivalente urânio; e vi) razões 
tório/potássio e urânio/potássio. Os resultados finais 
de interpretação e integração com os dados geológicos 
são apresentados superpostos nas imagens do campo 
magnético anômalo (Figura 6.1), da 1ª derivada 
vertical do campo magnético anômalo (Figura 6.2) e 
da composição radiométrica ternária (Figura 6.3).

6.2 - dados aerogeoFísiCos

Os dados aerogeofísicos utilizados neste 
trabalho fazem parte do Projeto Aerogeofísico 
Paraíba-Rio Grande do Norte e Pernambuco-Paraíba 
(LASA S.A. & Prospectors, 2010). Esse projeto levantou 
perfis aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos 
de alta resolução, com linhas de vôo e controle 
espaçadas de 500 m e 5.000 m, orientadas nas 
direções N-S e E-W, respectivamente. A altura de 
vôo foi fixada em 100 metros sobre o terreno. 
Foram empregadas aeronaves equipadas com 
magnetômetro e gamaespectrômetro, posicionadas 
pelo sistema de observação de satélite GPS, com 
precisão de 1 m. O magnetômetro com sensor de 
vapor de césio foi montado na cauda da aeronave 
(tipo stinger). As medidas foram realizadas a cada 0,1 
segundo, o que equivale, dependendo da velocidade 
média da aeronave a uma medida a cada 7,7 metros. 
O gamaespectrômetro com detectores de cristais de 
iodeto de sódio (NaI) permitiu a análise individual 
e precisa dos fotopicos de potássio, urânio e tório. 
As medidas foram efetuadas a cada 1,0 segundo, 
representado medições a intervalos de amostragem 
média de aproximadamente 77,0 metros.

6.3 - interPretação dos doMínios 
MagnétiCos

Como resultado da interpretação e correlação 
dos dados, foram separados nove domínios 
magnéticos (A, B, C, D, E, F, G, H e I na Figura 6.1). 
O resultado da interpretação envolveu o emprego 
interativo de temas processados a partir da 
intensidade total anômala, tais como, derivadas, 
componentes residuais e regionais e redução ao 
polo.

Na interpretação dos dados magnetométricos 
foram considerados as diferenças entre os padrões 
de amplitudes, comprimentos de onda e direção 
dos alinhamentos magnéticos (Figura 6.1). O padrão 
magnético predominante na folha é caracterizado 
por domínios que apresentam alongamento na 
direção NNE-SSW, e sugerem compartimentação 
tectônicas com variações geológicas e estruturais na 
direção E-W (Figura 6.1).

6.3.1 - domínio a

Este domínio é definido por uma pequena 
área localizada no canto sudeste da folha. 
Apresenta padrão magnético caracterizado por 
alinhamentos na direção NE-SW com gradientes 
máximos de 0,5 nT/m associados com a foliação dos 
ortognaisses paleoproterozoicos de composição 
monzogranítica do Complexo Santa Cruz (PP2gsc2). 
Os alinhamentos possuem pequena amplitude (50 
nT) e pequeno comprimento de onda (0,8 km). 
No limite com Domínio B os alinhamentos estão 
correlacionados com a Zona de Cisalhamento Picuí 
- João Câmara.

6.3.2 - domínio B

Apresenta padrão magnetométrico suave 
com gradientes muitos baixos (<0,03 nT/m) e sem 
alinhamentos magnéticos. Está correlacionado 
com as rochas metassedimentares do Grupo Seridó 
(NP3s). Esse padrão resulta da ausência de rochas 
magnéticas no interior dos metassedimentos e 
da consequente atenuação do sinal magnético do 
embasamento produzido pela espessura expressiva 
da pilha metassedimentar.

6.3.3 - domínio C

Forma uma larga faixa na região centro-leste 
da folha caracterizada por vários alinhamentos 
magnéticos, longos e sinuosos, com direção NNE-
SSW, comprimentos de onda máximo de 1,5 km, 
amplitudes máximas de 200 nT e gradientes baixos 
a médios (0,2 a 0,5 nT/m). A principal correlação 
geológica deste domínio é com os ortognaisses do 
Complexo Caicó (PP2gcai). Os alinhamentos estão 
associados com várias zonas de cisalhamentos 
(São Francisco, Santa Mônica e Serra Verde) 
que acomodaram tectonicamente faixas de 
metassedimentos das formações Seridó (NP3ss) 
e Jucurutu (NP3sju), que quando desprovidas 
de magnetização apresentam padrão magnético 
suave entre os alinhamentos. Contudo, no limite 
oeste deste domínio, formações ferríferas da 
Formação Jucurutu (NP3sju) estão relacionadas 
com anomalias magnéticas fortemente bipolares 
(amplitude de até 2.000 nT e comprimento de  
onda de até 3,0 km (“a” na Figura 6.1). Além disso, 
alguns corpos gabroicos e dioríticos magnéticos 
da Suíte Intrusiva São João do Sabugi (NP3d2s), 
encaixados no Complexo Caicó (PP2gcai), produzem 
anomalias circulares de pequeno comprimento de 
onda (1,0 km) e amplitudes média de 200 nT (“b” 
na Figura 6.1).
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6.3.4 - domínio d

Forma uma faixa com direção NNE-SSW 
no centro da folha. Apresenta padrão magnético 
movimentado, pouco alinhado, com gradiente 
médio a baixo (0,1 a 0,5 nT/m), correlacionado com 
gnaisses e migmatitos indiferenciados do Complexo 
Caicó (PP2cai). Localmente ocorrem pequenas 
anomalias, com comprimentos de onda máximos de 
1,0 km e amplitudes de até 200 nT associadas com 
intercalações de anfibolitos (PP2caia).

6.3.5 - domínio e

Apresenta padrão magnético muito 
movimentado com gradientes altos (0,5 a 1,0 
nT/m) associados com gnaisses e migmatitos 
indiferenciados do Complexo Caicó (PP2cai) a leste, 
e granodioritos e tonalitos do Complexo Caicó 
(PP2ggcai) a oeste. Foi separado em dois Subdomínios 
E1 e E2, limitados no centro da folha por um forte 
alinhamento relacionado com o Magmatismo Ceará 
Mirim (K1bcm). No sul, o Subdomínio E1 apresenta 
diversas anomalias elípticas isoladas com eixo maior 
na direção NE-SW, com comprimento de onda médio 
de 1,5 km e amplitudes de até 1.000 nT. Na maioria 
dos casos essas anomalias estão correlacionadas 
com formações ferríferas. No norte, o Subdomínio 
E2, em vez de anomalias isoladas, apresenta faixas 
anômalas expressivas, orientadas na direção NE-
SW, com comprimentos de onda médios de 1,3 km 
e amplitudes de até 700 nT, também em alguns 
casos associadas com formações ferríferas. Não 
há uma razão geológica clara para a separação em 
dois domínios. Contudo, a interpretação dos dados 
magnetométricos sugere uma variação importante 
nas propriedades e no padrão magnético que poderia 
indicar movimentação vertical ao longo da estrutura 
associada com o alinhamento E-W do Magmatismo 
Ceará Mirim (K1bcm), expondo níveis de crostas 
diferentes do Complexo Caicó (PP2cai).

6.3.6 - domínio F

Possui padrão magnético muito parecido com 
o Domínio D, com gradientes médios a baixos (0,1 a 
0,5 nT/m), porém, com alinhamento mais expressivo 
na direção NE-SW. Engloba os ortognaisses e 
migmatitos de composição granodiorítica a tonalítica 
do Complexo Arábia (PP1gara) e os gnaisses bandados 
indiferenciados do Complexo Caicó (PP2caib). Os 
alinhamentos deste domínio são alongados com 
comprimento de ondas < 1,0 km e amplitudes 
pequenas (< 50 nT). No sudoeste do domínio 
ocorre uma expressiva aglutinação de anomalias 

com amplitudes de até 400 nT e comprimentos 
de onda menores que 1,0 km (“c” na Figura 6.1), 
correlacionadas com afloramentos de gabros da 
Suíte intrusiva São João do Sabugi (NP3d2s).

6.3.7 - domínio g

Corresponde a uma porção magnética de crosta 
onde afloram gnaisses bandados indiferenciados do 
Complexo Caicó (PP2caib). Apresenta alinhamentos 
na direção NE-SW, curtos e sinuosos, com amplitudes 
médias de 100 nT e comprimentos de onda menores 
que 2,0 km. Os limites com os Domínios F e H são 
distinguidos por alinhamentos correlacionados 
com zonas de cisalhamentos. Pela correlação das 
anomalias com afloramentos de anfibolitos é possível 
supor que as anomalias magnéticas de fonte mais 
profunda estejam associadas a esse tipo de rocha.

6.3.8 - domínio h

Em contraste com o Domínio G, este domínio 
corresponde a uma porção menos magnética da 
crosta onde afloram ortognaisses do Complexo Caicó 
(PP2gcai). Apresenta alinhamentos curtos e sinuosos 
na direção NE-SW com amplitudes médias de 100 nT 
e comprimentos de onda menores que 1,0 km.

6.3.9 - domínio i

Ocorre no nordeste da folha definido por uma 
anomalia magnética com comprimento de onda de 
6,0 km e amplitude de 250,0 nT correlacionada com 
afloramentos de gabros da Suíte Intrusiva São João 
do Sabugi (NP3d2s). Os parâmetros da anomalia 
e sua tendência dominantemente negativa indica 
um corpo com extensão vertical. A concentração 
de minerais magnéticos ou a dimensão vertical do 
corpo é maior na porção norte do que na porção sul.

6.3.10 - Magmatismo Ceará-Mirim (e3bcm) e Basalto 
Macau (E3bm)

Os eventos magmáticos do Cretáceo e 
do Cenozoico estão bem marcados nos dados 
magnéticos. O magmatismo Cretáceo Ceará Mirim 
(K1bcm) apresenta alinhamentos expressivos 
na direção E-W que atravessam toda a folha. As 
anomalias apresentam amplitudes de até 300 nT e 
comprimentos de onda em torno de 1,0 km. Os corpos 
de Basalto Macau (E3bm) produzem anomalias 
circulares com diâmetros variando entre 0,8 e 1,2 
km e amplitudes de até 600 nT. Em ambos os casos, 
inversões de polaridade nas anomalias sugerem forte 
influência de magnetização remanescente.
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6.4 - interPretação dos alinhaMentos 
MagnétiCos

Anomalias magnéticas estreitas e alongadas 
são comumente interpretadas segundo três tipos 
de correlação geológica: i) estruturas tectônicas 
do tipo falha ou cisalhamento; ii) contato entre 
unidades geológicas; e iii) intrusões do tipo dique. 
Neste trabalho, para enfatizar as fontes mais rasas, 
a interpretação dos alinhamentos foi efetuada com 
emprego da imagem da 1ª derivada vertical da 
intensidade magnética anômala (Figura 6.2).

Na Folha Lajes ocorrem inúmeros 
alinhamentos magnéticos muito alongados e 
sinuosos (Figura 6.2), cuja correlação geológica mais 

Figura 6.2 – Derivada vertical (1ª ordem) da intensidade magnética anômala da Folha Lajes, com sobreposição da 
interpretação dos alinhamentos magnéticos.

adequada é com estruturas dúcteis tais como zonas 
de cisalhamento e corpos magnéticos alongados 
(granitos, anfibolitos, metamáficas, formações 
ferríferas, etc) pré-cambrianos. Contudo, também 
ocorrem alinhamentos retilíneos que truncam os 
alinhamentos anteriores e que devem corresponder 
a zonas de deformação frágil ou diques associados 
com eventos tectônicos posteriores a Orogênese 
Brasiliana, cujas zonas de cisalhamentos e outras 
estruturas dúcteis associadas são bem marcadas 
por alinhamentos magnéticos. A observação da 
interpretação desses alinhamentos na Figura 6.2 
permite identificar cinco direções principais de 
alinhamentos: i) NE-SW; ii) NNE-SSW; iii) ENE-WSW; 
iv) E-W e v) WNW-ESSE.
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i) Alinhamentos NE-SW: são sinuosos com 
comprimentos variando entre 2,0 e 10,0 km. 
Ocorrem na região NW e SE da folha e estão 
correlacionados com a foliação tectônica, com 
zonas de cisalhamentos e contatos entre unidades 
geológicas. Podem também ser correlacionados com 
corpos geológicos alongados, tais como, formações 
ferríferas e anfibolitos.

ii) Alinhamentos NNE-SSW: são longos (até 
12 km), sinuosos e predominam na porção sudeste 
da folha onde estão correlacionados com zonas de 
cisalhamentos (São Francisco, Santa Mônica e Serra 
Verde). Não é possível observar uma relação entre 
esta direção e a direção NE-SW. Aparentemente, as 
estruturas associadas aos dois alinhamentos estão 
correlacionadas temporalmente.

iii) Alinhamentos ENE-WSW: são retilíneos 
com comprimento variando entre 2,5 e 15 km. 
Ocorrem dominantemente no sul e sudeste da folha 
e truncam claramente os alinhamentos com direção 
NNE-SSW. A interpretação destes alinhamentos 
sugere uma origem por deformação rúptil (ou dúctil-
rúptil) em um evento posterior a deformação das 
zonas de cisalhamento São Francisco, Santa Mônica 
e Serra Verde. Na região da mina de Au de Bonfim 
observa-se uma clara interferência desta direção de 
alinhamentos com a direção associada com a Zona 
de Cisalhamento Santa Mônica.

iv) Alinhamentos E-W: estes alinhamentos 
longos e retilíneos ocorrem em toda a folha, porém 
eles são mais evidentes na porção norte. Possuem 
comprimentos de onda médios de 1,0 km e 
amplitudes médias de 300 nT. Estão correlacionados 
com diques do Magmatismo Ceará-Mirim (K1βcm). 
Alguns alinhamentos apresentam inversão de 
polaridade magnética sugerindo uma influência forte 
de remanência na magnetização dos corpos.

v) Alinhamentos WNW-ESSE: é possível que 
estes alinhamentos também estejam associados 
com a deformação e intrusão de diques no evento 
magmático Rio Ceará Mirim. Eles formam um ângulo 
em torno de 15º com a direção principal dos diques 
e as estruturas associadas podem ter sido gerados 
por uma rotação da direção dos esforços durante o 
evento de deformação.

6.5 - interPretação dos dados gaMa-
esPeCtroMétriCos

Para a interpretação e correlação geológica 
dos dados gamaespectrométricos foi utilizada a 
composição ternária (RGB) dos três radio-elementos 
potássio (K), equivalente tório (eTh) e equivalente 
urânio (eU) (Figura 6.3).

A correlação e interpretação dos dados 
gamaespectrométricos foi efetuada e está descrita 

por conjunto de unidades geológicas de acordo com 
o seu posicionamento estratigráfico, do mais velho 
para o mais novo. Para a interpretação e descrição 
dos padrões na imagem da composição ternária 
foram empregadas combinações (R-red, G-green, 
B-blue) em que o R corresponde ao K, o G ao eth 
e B ao eU. Cada letra pode ter o atributo 1-baixo, 
2-médio e 3-alto. Para a Folha Lajes, a análise dos 
dados indicou os parâmetros apresentados na Tabela 
6.1 abaixo.

i) Complexo Arábia (PP1gara): considerado a 
unidade geológica mais antiga da folha, apresenta 
duas combinações ternárias distintas, uma 
avermelhada (combinação 311), ocorre na parte 
central da unidade e possui teores de K de 3,5%, com 
baixo valores de eTh (< 10 ppm) e eU (< 1,0 ppm). 
A outra, esverdeada escura (221), ocorre na borda 
oeste e no norte da unidade e possui teores médios 
de K (2,7%), baixos de eTh (10 ppm) e baixos de eu 
(1,0 ppm). Estas variações podem está associadas 
com diferenças de fácies dos ortognaisses de 
composição granodiorítica dominante no centro para 
composição tonalítica na borda oeste e no norte. De 
outra forma, também pode indicar processos mais 
avançados de migmatização no centro da unidade.

ii) Complexo Santa Cruz (PP2gsc2): ocorre 
apenas no extremo sudeste da folha e apresenta 
combinação ternária dominantemente avermelhada 
(311) indicando enriquecimento de K (até 3,5%) e 
empobrecimento de eTh (6,0 ppm ) e eU (1,3 ppm), 
refletindo a composição monzogranítica de suas 
rochas.

iii) Complexo Caicó (PP2cai): a diversidade 
de litologias deste complexo produz na composição 
ternária um padrão muito variado. Os gnaisses e 
migmatitos indiferenciados que ocorrem na parte 
central da folha apresentam comportamento muito 
heterogêneo, com valores de K variando entre 
2,0 e 4,0%, eTh entre 7,0 e 30,0 ppm e eU sempre 
com teores inferiores a 2,0 ppm. Essa distribuição 
de radioelementos produz combinações ternárias 
avermelhadas (311 e 321), verdes escura (122 e 
121) e amarronzada (211). Os ortognaisses (PP2gcai) 
que ocorrem no centro-leste e no noroeste da 
folha apresentam teores de K entre 2,0 e 4,0%, de 
eTh entre 6,0 e 20,0 ppm e de eU inferiores a 2,0 
ppm, estando correlacionados com combinações 
ternárias avermelhadas (311 e 322) por causa da 
dominância do K. Os biotita ortognaisses composto 
de monzodioritos a sienogranitos com textura augen 
(PP2gacai) são enriquecidos em K (4,0 a 6,0%), 
levemente enriquecidos em eTh (até 20,0 ppm) e 
em eU (até 2,5 ppm), apresentando no ternário 
tonalidades avermelhadas (combinação 311). Os 
granodioritos e tonalitos que ocorrem como uma 
faixa alongada que atravessa toda a folha na direção 
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Figura 6.3 – Composição radiométrica ternária K-eTh-eU da Folha Lajes,  
com a interpretação das combinações RGB.

Tabela 6.1 – Parâmetros dos radio-elementos K, eTh e eU da Folha Lajes.

Radio-elemento Baixo (1) Médio (2) Alto (3)

K (%) <2,7 2,7 >2,7

eTh (ppm) <14,0 14,0 >14,0

eU (ppm) <1,6 1,6 >1,6
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N-S apresentam na porção norte teores altos de K (até 
3,5%), de eTh (20 a 40,0 ppm) e de eU (até 2,0 ppm), 
com combinações ternárias de cores esbranquiçadas 
(332). Na porção sul apresentam K mais alto ainda, 
com média de 5,0%, eTh entre 20,0 e 40,0 ppm e eu 
com até 6,0 ppm. Finalmente, os gnaisses bandados 
indiferenciados (PP2caib) que ocorrem no oeste da 
folha apresentam distribuição de radioelementos 
muito heterogênea, com diferentes tipo de 
combinações ternárias em que predominam rochas 
enriquecidas em K (média de 4,0%), teores médios 
de eTh (20,0 ppm) e médios de eU (2,0 ppm), com 
combinações rósea (322) e amarelada (332). Porém, 
na parte sul destaca-se uma área onde domina o K 
(3,0 a 4,0%), com teores muito baixos de eTh (< 8,0%) 
e de eU (< 1,0 ppm) produzindo uma combinação 
avermelhada (331).

iv) Grupo Seridó (NP3s): a observação da 
composição radiométrica ternária (Figura 6.3) 
demonstra pela tonalidade dominantemente azulada 
(combinação 113) que as rochas da Formação Seridó 
(NP3ss e NP3ssa) estão correlacionadas com um leve 
enriquecimento em eU (1,3 ppm) em relação ao forte 
empobrecimento de K (<1%) e do eTh (<10 ppm). Isso 
decorre da composição dos micaxistos originados pelo 
metamorfismo de sedimentos argilosos. Algumas 
faixas apresentam tons esverdeados, sugerindo 
nesses locais a predominância de uma sedimentação 
arenosa cujos derivados metamórficos mantiveram 
os minerais pesados e resistentes ricos em Th, como 
por exemplo, monazita e zircão. A Formação Equador 
(NP3se) está correlacionada com cor magenta 
(combinação 233) por causa do enriquecimento em 
eTh (15 a 30 %) contido nos minerais resistentes 
(monazita e zircão), do K (1,5 a 2,5%) contido nas 
moscovitas dos quartzitos e nos feldspatos dos 
conglomerados e do leve enriquecimento em eu 
(média de 2,0 ppm). Na Formação Jucurutu (NP3sju) 
o padrão de distribuição dos radioelementos é mais 
variado, com K entre 1,0 e 3,0% e eTh <10 ppm 
onde afloram formações ferríferas, entre 10 e 20,0 
ppm onde afloram mármores e calciciliclásticas e 
entre 20,0 e 30,0 ppm onde predominam gnaisses 
granoblásticos. Na Formação Jucurutu (NP3sju) o eu 
apresenta valores muito variáveis, entre 1,5 e 5,0 
ppm.

v) Suíte Intrusiva Dona Inês (NP3g3di): 
apresenta enriquecimento em K (5,0 a 6,0 %), eTh (20,0 
a 50,0 ppm) e eU (média de 6,0 ppm). Os dois corpos 
localizados na porção sul da área são mais ricos em 
eU (5,0 a 12,0 ppm) do que os dois corpos localizados 
no centro-oeste da área (2,0 a 4,0 ppm). Este padrão 
gamaespectrométrico, com enriquecimento dos três 
radioelementos, apresenta na imagem ternária tons 
esbranquiçados (combinação 333), sendo justificado 

pela composição sienítica e pela afinidade cálcio-
alcalina de alto K das rochas.

vi) Suíte intrusiva Itaporanga (NP3g2it): os 
granitos leuco-mesocráticos porfiríticos dessa suíte 
possuem um leve enriquecimento de K (4,0%) e eth 
(até 18,0 ppm), com teores médios a baixos de eU (1,0 
a 1,5 ppm). No corpo localizado no nordeste da área, 
o padrão gamaespectrométrico não é homogêneo, 
apresentando três diferentes combinações (311, 
322 e 221). Possivelmente, a variação no padrão 
está condicionada por influências das coberturas 
sedimentares a norte e por um grande corpo de 
gabro que aflora a sul.

vii) Suíte Intrusiva São João do Sabugi 
(NP3d2s): as metamáficas-ultramáficas desta 
unidade são empobrecidas em K (<2,0%), em eth 
(<10,0 ppm) e em eU (<1,0 ppm). A combinação 
mais frequente é (111). Porém, parte do corpo que 
aflora no quadrante sudoeste da folha apresenta 
teores médios de eTh (14,0 ppm, combinação 121). 
Neste caso, pode ser causado por lateritização do 
solo de alteração da rocha. Este tipo de alteração 
intempérica concentra Th, possivelmente por 
adsorção em óxidos de ferro.

viii) Formação Açu (K12a): esta formação 
sedimentar é caracterizada na composição ternária 
por baixos teores de eTh (<7,0 ppm) e eU (<1,0 
ppm), e leve enriquecimento de K (3,5% em média). 
O enriquecimento em K é devido à presença de 
sedimentos imaturos, tais como, conglomerados 
que preservam parte das características das rochas 
originais de composição granítica. Por causa desse 
padrão, na composição ternária observam-se tons 
avermelhados (combinação 311).

ix) Magmatismo Rio Ceará-Mirim (K1bcm) e 
Basalto Macau (K1bm): as rochas basálticas destas 
duas unidades apresentam empobrecimento em eth 
e eU, e teores próximos da média para o K (em torno 
de 2,4%). Por causa desse padrão, na composição 
ternária observam-se tons amarronzados 
(combinação 211).

x) Formação Serra dos Martins (ENsm) e 
Depósitos Quaternários (Q1a): no sul da folha, os 
afloramentos dos sedimentos da Formação Serra dos 
Martins (Ensm) apresentam dois padrões distintos: 
um com baixos teores de K (<0,5%), eTh (<6,0 ppm) 
e eU (<1,0 ppm) em uma combinação (111); e o 
outro com teores médios de K em uma combinação 
do tipo (211). Essa diferença reflete o tipo de 
rocha sedimentar exposta. Ou seja, combinação 
(111) onde dominam arenitos finos e (211) onde 
ocorrem arenitos conglomeráticos. Os depósitos 
quaternários são caracterizados na imagem ternária 
por tonalidades pretas (combinação 111) por causa 
dos baixos teores e K, eth e eU.
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7 — GEOQUíMICA PROSPECTIVA

7.1 - generalidades

O levantamento geoquímico da Folha Lajes 
envolveu a análise química de sedimento de corrente 
e análise mineralométrica de concentrado de bateia. 
A coleta das amostras foi realizada por uma equipe 
de dois Técnicos em Geociências, em quatro etapas 
de campo, de vinte dias cada.

7.2 - Metodologia

A densidade de amostragem seguiu os critérios 
determinados pela metodologia de mapeamento 
geoquímico dos levantamentos geológicos regionais 
da CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Assim, as 
estações de amostragem foram distribuídas na 
proporção de 01 estação por 10-20km2. A Figura 7.1 
apresenta o mapa de localização das estações de 
amostragem.

A distribuição das estações de amostragem 
levou em consideração a representação da maior 
área possível dentro da folha. A coleta foi realizada 
em 320 estações. Em 36 estações, aleatoriamente 
escolhidas, foram coletadas duplicatas de sedimento 
de corrente, para teste de variância. Concentrado de 
bateia foi coletado apenas em drenagens de segunda 
ordem ou superior, totalizando 99 amostras. 

A coleta do sedimento de corrente foi 
feita utilizando-se material plástico. As amostras 
compostas (5 a 10 porções) foram coletadas 
em trechos retilíneos do canal ativo do rio. Em 
laboratório, depois de secadas a 60°C e peneiradas 
a 80 mesh, as amostras foram pulverizadas e as 
alíquotas digeridas com água régia (0,5 g de amostra 
em 3 ml de 2-2-2 HCl-HNO3-H2O a 95°C por uma 
hora). Depois de diluídas para 10 ml, as amostras 
foram analisadas para 53 elementos (Au, Ag, Al, As, 
B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, 
Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pd, 
Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, 
U, V, W, Y, Zn e Zr) por ICP-AES e ICP-MS, pela SGS-
Geosol Laboratórios Ltda. Os dados analíticos foram 
submetidos a tratamento estatístico, cujos resultados 
serão apresentados adiante.

As amostras de concentrado de bateia 
foram obtidas a partir do cascalho coletado nos 
concentradores naturais. Em laboratório, as amostras 
foram secadas e os minerais separados, de acordo com 
a densidade, em bromofórmio. As frações com minerais 

de densidade menor que 2,97 foram descartadas. As 
frações com minerais de densidade superior a 2,97 
foram submetidas à separação magnética, utilizando-
se separador FRANTZ. As frações obtidas seguiram 
para o estudo analítico através de lupa binocular e 
microscópio. A análise mineralométrica foi realizada 
pela SGS-Geosol Laboratórios Ltda. 

7.3 – resultados

7.3.1 - sedimento de Corrente

O tratamento estatístico dos resultados 
analíticos conduziu ao cálculo do limiar, definido por 
MGxDG2 (MG=média geométrica, DG=desvio padrão 
geométrico). Os valores dos principais estimadores 
estatísticos, para os 53 elementos analisados, estão 
relacionados na Tabela 7.1.

O teste de variância revelou que os elementos 
Al, As, Bi, Ge, Hg, In, Pb, S, Sb, Se, Te e V não foram 
aceitos pelo teste. O elevado número de amostras 
com concentração abaixo do limite inferior de 
detecção foi a causa da rejeição de As, Ge, Hg, In, 
Re, Se, Ta e Te. Os elementos Au, B, Re, Ta e Zr não 
tiveram sequer o t-student calculados, pois a quase 
totalidade apresentou concentrações abaixo do 
limite inferior de detecção (Tabela 7.2).

Foram observadas anomalias geoquímicas 
em sedimento de corrente em 123 estações de 
amostragem. Considera-se, aqui, como anomalia, 
concentrações com valores superiores ao limiar, 
para cada elemento químico. As estações com 
anomalia estão relacionadas na Tabela 7.3 e 
representadas no mapa da Figura 7.2. As anomalias 
geoquímicas em sedimento de corrente nem sempre 
estão associadas obrigatoriamente a uma rocha 
potencialmente mineralizada. Consideraremos como 
anomalias significativas aquelas em que a associação 
multielementar pode ter um significado geológico e 
que se repete em bacias hidrográficas vizinhas.

Desta forma, foram identificadas na Folha 
Lajes anomalias significativas de Elementos terras 
raras e de Nb±Ta. As estações e áreas anômalas estão 
representadas no mapa da Figura 7.3.

7.3.1.1 - elementos terras raras

As anomalias de elementos terras raras estão 
distribuídas na região central da Folha Lajes, sendo 
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Figura 7.1 – Mapa de localização das estações de amostragem de sedimento de corrente  
da Folha Lajes.

possível delimitar uma área anômala (anomalias se 
repetem em três bacias contíguas). Os elemento 
terras raras com valores acima do limiar observados 
nessas estações são, principalmente, Ce, La, Th, U, Hf 
e Y. Geologicamente as bacias hidrográficas drenam, 
principalmente, sobre rochas agrupadas no Complexo 
Caicó. Esse complexo é formado por paragnaisses, 
bandados ou não, migmatitos, quartizitos, anfibolitos, 
formações ferríferas, rochas metamáficas e 
metaultramáficas, além de ortognaisses granodioríticos 
a tonalíticos e biotita ortognaisses monzodioríticos. 

Na área anômala, Ce, La e Th são os terras raras com 
anomalias mais importantes, e afloram ortognaisses e 
migmatitos de composição granodiorítica a tonalítica, 
pertencentes ao Complexo Arábia. Os gráficos da 
Figura 7.4 mostram o comportamento das anomalias 
de La e Ce em relação ao limiar. Observa-se que as 
concentrações mais elevadas de La são verificadas 
nas mesmas estações onde figuram as concentrações 
mais elevadas de Ce (AD104, AD109, AD138 e 
AD157), ressaltando uma boa correlação entre esses 
elementos.
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Tabela 7.1 – Parâmetros estatísticos para os 53 elementos analisados nas amostras da Folha Lajes.

Elemento
Limite

Inferior
de Detecção

< Limite
Detecção

Menor 
Valor

Maior
Valor

Média
Aritimétrica

Média
Geom.

Desvio
Aritimétrico

Desvio
Geométrico

Limiar 
(MGxDG2)

Ag (ppb) 0,01 16 0,01 4,49 0,124823529 0,079042799 0,306863904 2,241600304 0,4
Al  (%) 0,01 0 0,37 3,74 1,340449438 1,238026761 0,554043594 1,491144685 2,75

As (ppm) 1 257 1 8 2,080808081 1,773722522 1,322310653 1,731273318 5,32
Au (ppb) 0,1 342 0,1 0,5 0,235714286 0,204930166 0,127744594 1,746581644 0,63
B (ppm) 10 351 10 51 22,2 18,47816399 16,73917561 1,899008312 66,64

Ba (ppm) 5 0 46 644 154,247191 136,9656275 83,79005029 1,612782552 356,26
Be (ppm) 0,1 2 0,1 4,3 0,679943503 0,581561166 0,438409432 1,734988891 1,75
Bi (ppm) 0,02 128 0,02 8,43 0,294122807 0,110204531 0,808929037 3,223220641 1,14
Ca  (%) 0,01 0 0,05 4,1 0,611910112 0,442243375 0,552025977 2,284576549 2,31

Cd (ppm) 0,01 132 0,01 0,31 0,059464286 0,043131967 0,051850757 2,258444731 0,22
Ce (ppm) 0,05 0 15,11 673,85 88,40575843 74,85049372 64,69796918 1,730355502 224,11
Co (ppm) 0,1 0 0,9 25,1 8,935393258 8,097193327 4,028816639 1,587908385 20,42
Cr (ppm) 1 0 3 250 39,08988764 32,69374193 27,00470087 1,825719779 108,98
Cs (ppm) 0,05 4 0,07 7,26 0,882784091 0,570698409 0,905038872 2,58340253 3,81
Cu (ppm) 0,5 0 3,2 51,2 16,52050562 15,06388146 7,264464989 1,55066045 36,22

Fe  (%) 0,01 0 0,51 11,29 3,307724719 2,987721185 1,624713935 1,571016661 7,37
Ga (ppm) 0,1 0 1,1 15 5,28258427 4,923977744 2,035164126 1,460686644 10,51
Ge (ppm) 0,1 281 0,1 1,5 0,176 0,14879799 0,170721838 1,645378181 0,4
Hf (ppm) 0,05 17 0,05 3,04 0,388554572 0,257941522 0,438029449 2,366678054 1,44
Hg (ppb) 0,01 244 0,01 1,85 0,065803571 0,03230507 0,190601884 2,475443278 0,2
In (ppm) 0,02 256 0,02 0,09 0,0344 0,031727895 0,014996296 1,483574137 0,07

K (%) 0,01 0 0,08 1,47 0,355168539 0,315237084 0,196426454 1,607301818 0,81
La (ppm) 0,1 0 8,4 760,4 44,36601124 35,38356441 51,90850072 1,796234741 114,16
Li (ppm) 1 8 1 51 7,333333333 5,660055471 5,921516798 2,038496537 23,52
Mg  (%) 0,01 0 0,08 2,1 0,506657303 0,437819248 0,28696038 1,730283291 1,31

Mn (ppm) 5 0 71 7188 576,1685393 495,0432504 497,1421932 1,653246703 1353,06
Mo (ppm) 0,05 0 0,15 14,3 1,014410112 0,794844294 1,17017776 1,893849616 2,85

Na  (%) 0,01 3 0,01 2,71 0,13407932 0,092057535 0,197282142 2,177579149 0,44
Nb (ppm) 0,05 0 0,41 59,31 3,882640449 2,623787638 5,56432528 2,166724664 12,32
Ni (ppm) 0,5 0 1,6 161,9 20,75449438 17,37007631 15,51739803 1,794875493 55,96

P  (%) 50 1 67 5276 729,6309859 548,2230597 663,8697941 2,113230967 2448,22
Pb (ppm) 0,2 0 2,9 17,5 7,56741573 7,105142716 2,733888539 1,428410534 14,5
Pd (ppb) 0,2 0 4,2 94,6 25,73595506 22,63360796 13,87486529 1,660477866 62,41
Pt (ppb) 0,1 356 0 0 - - - - -

Rb (ppm) 0,01 189 0,01 0,38 0,029760479 0,019711537 0,044720714 2,130511854 0,09
Re (ppb) 0,05 115 0,05 5,31 0,143900415 0,108732062 0,34221298 1,738533703 0,33

S (%) 0,1 0 0,8 16,8 4,303370787 3,892260592 2,022504343 1,572725184 9,63
Sb (ppm) 1 315 1 5 1,390243902 1,265048287 0,77065066 1,488809364 2,8
Sc (ppm) 0,3 0 0,6 8,1 1,821910112 1,705599057 0,725878004 1,432291579 3,5
Se (ppm) 0,5 0 5,6 239,7 36,41573034 29,26425452 28,79094791 1,901130655 105,77
Sn (ppm) 0,05 325 0,05 0,39 0,112903226 0,096283311 0,082953543 1,674780072 0,27
Sr (ppm) 0,05 302 0,05 5,21 0,416481481 0,134077323 1,012503263 3,269579439 1,43
Ta (ppm) 0,1 0 2,6 226,6 20,15589888 14,49403119 23,26590794 2,133633634 65,98
Te (ppm) 0,01 0 0,01 1,07 0,188848315 0,156303047 0,127381293 1,875324426 0,55
Th (ppm) 0,05 0 5 336 50,06460674 1,509874719 33,59902388 2,064816211 6,44

Ti (%) 1 53 0,1 797,3 9,022112211 42,46161941 64,58402356 1,769155691 132,9
Tl (ppm) 0,1 0 2,82 139,78 14,98337079 0,715295386 10,36066442 4,360988923 13,6
U (ppm) 0,05 0 6 135 36,7247191 12,96027474 18,07659934 1,683319707 36,72
V (ppm) 1 4 0,5 124,7 12,43948864 32,78815372 18,58693757 1,621567917 86,22
W (ppm) 0,5 356 0 0 - - - - -
Y (ppm) 0,01 16 0,01 4,49 0,124823529 0,079042799 0,306863904 2,241600304 0,4

Zn (ppm) 0,01 0 0,37 3,74 1,340449438 1,238026761 0,554043594 1,491144685 2,75
Zr (ppm) 1 257 1 8 2,080808081 1,773722522 1,322310653 1,731273318 5,32
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Tabela 7.2 – Variância e t-student para os 53 elementos quantificados nas amostras da Folha Lajes.

Elemento N1=N2 X1 X2 N1*(S1)2 N2*(S2)2 N1+N2-2 RÔ t T
(0,95) Índice Hipótese

Nula

ag 20 0,31 0,29 26,25 15,61 38 0,92 0,11 1,67 0,1053 aceito
al 20 1,17 1,40 5,49 8,97 38 0,54 -1,81 1,67 1,8082 nÃo
As 20 2,38 4,33 68,95 333,00 38 2,84 -2,89 1,67 2,8894 nÃo
au 20 - - - - 38 - - 1,67 - nÃo
B 20 - - - - 38 - - 1,67 - nÃo

Ba 20 147,00 166,79 161869,26 359209,74 38 102,09 -0,81 1,67 0,8109 aceito
Be 20 0,69 0,58 8,53 3,04 38 0,48 0,93 1,67 0,9325 aceito
Bi 20 0,12 0,31 0,24 7,40 38 0,39 -1,96 1,67 1,9607 nÃo
ca 20 0,53 0,50 7,65 5,94 38 0,52 0,22 1,67 0,2173 aceito
cd 20 0,06 0,06 0,02 0,06 38 0,04 0,09 1,67 0,0933 aceito
ce 20 86,87 82,26 45890,46 97842,70 38 53,62 0,36 1,67 0,3598 aceito
co 20 7,83 8,94 452,89 550,12 38 4,48 -1,03 1,67 1,0338 aceito
cr 20 40,10 37,53 26166,98 9352,11 38 26,65 0,40 1,67 0,4040 aceito
Cs 20 0,78 0,92 13,08 25,82 38 0,88 -0,67 1,67 0,6695 aceito
cu 20 17,20 16,04 3010,76 807,76 38 8,74 0,56 1,67 0,5568 aceito
Fe 20 2,90 3,34 63,49 74,56 38 1,66 -1,11 1,67 1,1099 aceito
Ga 20 4,95 5,32 161,70 95,77 38 2,27 -0,67 1,67 0,6743 aceito
Ge 20 0,48 0,15 12,67 0,09 38 0,51 2,69 1,67 2,6916 nÃo
Hf 20 0,34 0,43 1,93 5,65 38 0,39 -0,95 1,67 0,9502 aceito
Hg 20 0,04 0,02 0,03 0,00 38 0,03 3,73 1,67 3,7322 nÃo
in 20 0,03 0,03 0,00 0,01 38 0,01 -1,85 1,67 1,8477 nÃo
K 20 0,32 0,38 0,82 0,84 38 0,18 -1,37 1,67 1,3659 aceito
la 20 74,79 39,15 712587,96 33001,60 38 122,11 1,22 1,67 1,2207 aceito
li 20 7,26 7,78 875,53 1240,59 38 6,51 -0,33 1,67 0,3309 aceito

Mg 20 0,46 0,50 2,27 1,72 38 0,28 -0,61 1,67 0,6061 aceito
Mn 20 544,95 502,26 2348279,46 1462952,53 38 276,09 0,65 1,67 0,6468 aceito
Mo 20 0,80 0,85 6,22 5,73 38 0,49 -0,48 1,67 0,4812 aceito
na 20 0,10 0,17 0,10 1,43 38 0,17 -1,51 1,67 1,5087 aceito
Nb 20 2,67 3,02 127,08 219,67 38 2,63 -0,56 1,67 0,5568 aceito
ni 20 21,48 19,74 14511,01 2860,09 38 18,64 0,39 1,67 0,3900 aceito
p 20 559,35 494,89 3848162,99 4051805,68 38 397,49 0,68 1,67 0,6783 aceito

Pb 20 7,84 6,66 229,25 149,17 38 2,75 1,79 1,67 1,7899 nÃo
Rb 20 24,31 23,66 5089,66 4432,93 38 13,80 0,19 1,67 0,1946 aceito
re 20 - - - - 38 - - 1,67 - nÃo
s 20 0,03 0,02 0,03 0,00 38 0,03 1,85 1,67 1,8538 nÃo

Sb 20 0,09 0,12 0,02 0,09 38 0,05 -2,08 1,67 2,0786 nÃo
sc 20 4,11 4,64 104,80 122,38 38 2,13 -1,05 1,67 1,0541 aceito
se 20 1,71 1,00 60,43 0,00 38 1,10 2,72 1,67 2,7180 nÃo
sn 20 1,53 1,71 6,99 9,72 38 0,58 -1,34 1,67 1,3427 aceito
sr 20 29,68 34,38 13068,78 40180,31 38 32,63 -0,60 1,67 0,6023 aceito
ta 20 0,06 0,07 - 0,00 38 - - 1,67 - nÃo
te 20 0,07 0,79 0,01 58,08 38 1,08 -2,78 1,67 2,7815 nÃo
th 20 26,31 17,03 54696,44 15725,79 38 37,53 1,03 1,67 1,0343 aceito
ti 20 0,18 0,23 0,39 0,46 38 0,13 -1,62 1,67 1,6197 aceito
u 20 43,10 51,00 17734,45 23271,00 38 28,64 -1,15 1,67 1,1540 aceito
V 20 1,63 0,54 238,16 5,72 38 2,21 2,05 1,67 2,0481 nÃo
W 20 18,11 13,24 22467,21 1537,93 38 21,91 0,93 1,67 0,9307 aceito
Y 20 35,05 38,58 9906,09 7590,95 38 18,71 -0,79 1,67 0,7892 aceito

Zn 20 9,69 14,81 3454,75 12949,89 38 18,11 -1,18 1,67 1,1826 aceito
Zr 20 - - - - 38 - - 1,67 - nÃo
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Tabela 7.3 – Anomalias geoquímicas em sedimento de corrente nas amostras da Folha Lajes.

Estação
Coordenadas (Zona 24S) Anomalias

UTM E UTM N
aD002 778095 9339826 Mo, W
AD003 776931 9342868 W
AD004 778651 9350065 ag
AD005 785107 9347102 Mo, W
aD008 796405 9344350 K, Li
aD012 820058 9340990 ag
AD025 793444 9372339 na
AD031 795243 9367259 Fe, Th, U, V
AD039 780982 9391336 Fe, Ni, V
AD040 783389 9390727 Ca, Fe, Ni, P, V
AD043 787781 9381837 Ba, Ca, Mn, Na, S, Sr
AD049 788522 9383451 Hf, Mo, Zr
AD062 824691 9382922 Co, Cu, Mg, Ni
AD068 825114 9367550 Al, Ba, Be, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Ni, Rb, Sc, Zn
AD069 824559 9368079 Be
AD070 817203 9365407 Ca, Mn, Sr
AD071 831993 9368264 Mn
AD075 832099 9362179 W
AD077 832073 9347494 ti
AD078 830115 9346304 Be
AD079 811409 9359745 Be, Co, Cr, Ni
aD080 816674 9359930 Be
aD081 810086 9346965 Y
aD082 796036 9359480 Cu, Fe
AD085 797730 9359824 Ce, P, Sc, Sn, Y
AD086 783789 9360125 Be
AD091 802362 9350494 Na, Sr
AD093 809929 9377058 Nb, S
AD094 807654 9372163 Ba, Mn, Na, S, Sr
AD098 779852 9340716 Hg, Mo, W
AD099 831977 9367690 La, Mn, Ta
aD102 827281 9337630 Al, Sc, Zn
AD104 816301 9337497 Ce, K, La, U, Y
AD105 825641 9343292 Zn
AD106 822466 9343689 ti
AD109 813285 9338529 Ce, La
aD111 777330 9382420 W
aD122 781643 9381017 p
AD123 783231 9379297 p
AD124 781005 9390436 Ag, Ba, W
AD127 785616 9387893 Ce, La
AD133 795694 9391220 p
AD136 794102 9382806 Ce, La, Th
AD138 793412 9377719 Ce, Cu, Hf, La, Th, U, Zr
AD143 791463 9382996 Cd, Sb
AD144 795980 9379383 Ce, La, Th
AD147 780387 9366952 Hf, Th, Zr
AD150 788350 9367332 Hf, Zr
AD155 793579 9370375 Ca, Ga, P, Y
AD157 796907 9373821 Ce, Fe, Hf, La, Th, U, Y, Zr
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Tabela 7.3 – Anomalias geoquímicas em sedimento de corrente nas amostras da Folha Lajes. (Continuação).

Estação
Coordenadas (Zona 24S) Anomalias

UTM E UTM N
AD160 781387 9362914 Na, Rb, S
AD161 785356 9356141 Be
AD168 779561 9354633 ag
AD170 790700 9348997 Nb
AD172 779376 9347119 Mo, Sn, W
AD174 780726 9344129 Th, U
AD175 782763 9344711 u
AD179 786679 9346113 Mo, Sn, W
aD180 800120 9339975 u
aD181 786970 9341218 u
AD185 802580 9351220 Mn
AD186 808666 9345849 ti
aD188 811946 9348680 Y
AD189 811338 9349077 Y
AD191 798955 9348442 W
AD192 796733 9349685 W
AD196 804194 9366142 Ce, La, Th, U, Zr
AD197 806919 9368550 P, Sn, Th, Ti, U, Y
AD199 798320 9353151 na
aD200 795436 9357940 Cd, Fe
AD203 808930 9355718 ti
AD205 809221 9356961 Co, Cr, Ni
AD209 811576 9367439 Rb
AD214 795066 9377705 Ce, La
AD216 799802 9383208 Co, Ga
aD218 802395 9383843 Ag, Sn
AD219 799537 9385695 Hf, Th
aD220 805861 9388129 s
aD221 806258 9388367 Ca, Co, Fe, S
AD223 809883 9378022 Ag, Na, Sr
AD224 809459 9378075 Ba, Na, Sr
AD227 810703 9372307 Na, Sr
AD230 807925 9389029 na
AD231 819963 9386251 Zn
AD234 819805 9378525 Hf, La, Mn, Na, Sr, Zr
AD237 824250 9381647 te
AD238 824435 9386542 Nb
AD239 827821 9386595 Nb
AD240 828456 9386753 Nb
AD241 828986 9385589 Nb
AD245 813031 9380483 Ba, Mg, Sr
AD248 825705 9373577 te
AD249 820784 9364899 te
AD253 824117 9364105 Cr, Ni
AD255 830652 9359528 Nb, Ta
AD256 830573 9360374 Nb, Ta
AD257 830785 9361486 Cs, K, Li, Nb, Rb
AD258 831922 9360930 Nb, Ta
AD259 828536 9349077 Cs, Fe, Ga, K, Li, Mg, Rb, Sc
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Estação
Coordenadas (Zona 24S) Anomalias

UTM E UTM N
AD261 828033 9347066 li
AD266 820307 9348468 Sr, W
AD267 818773 9343891 Ag, Ce, Cr, Hf, La, Na, Nb, Ni, W
AD268 818349 9343891 Ca, Mg, Mn, Na, Nb, S, Sr, W
AD269 814169 9347568 Bi, Mg, Mn, Mo, Sn
AD271 819566 9341033 K
AD274 829356 9346060 ti
AD277 786885 9358412 Mo, Sn
AD278 788871 9355474 sn
aD280 791114 9361311 Nb
aD282 794569 9363018 Nb
AD284 777737 9367637 Hf, Zr
AD285 778980 9365097 Al, Ba, Cd, K, Rb, Sr
AD291 808323 9374834 Ba
AD295 814832 9382560 Ba, Ce, In, La, Mg
AD297 816393 9387269 cd
AD298 816472 9386687 Na, Sr
AD299 820229 9385682 Ba, K
AD304 828087 9374146 Co, Cu, Ni
AD310 832109 9363536 Ba, Be, Co, Cs, Cu, Ga, K, Li, Mg, Ni, Rb, Sc, Zn
AD313 825944 9337871 As
AD315 822425 9347846 K, Na, Rb
AD317 821049 9388910 Ce, La
AD320 803878 9357477 Cr, Ni

Tabela 7.3 – Anomalias geoquímicas em sedimento de corrente nas amostras da Folha Lajes. (Continuação).

7.3.1.2 - nb±ta

As anomalias de Nb±Ta em sedimento 
de corrente ocorrem nas porções nordeste e 
centro-leste da folha. Duas áreas anômalas foram 
delimitadas. Na área anômala da porção sudeste da 
folha, Nióbio e Tântalo apresentam concentrações 
superiores ao limiar. As anomalias representam uma 
área onde afloram micaxistos e granada micaxistos 
da Formação Seridó. Cortando esses xistos observa-
se a presença de diversos diques pegmatíticos 
mineralizados em Be, Nb-Ta, Li, Sn, água-marinha e 
caulim.

Na área anômala situada na porção 
centro-leste da folha, apenas Nióbio apresenta 
concentrações superiores ao limiar. Uma parte 
da área anômala drena uma área onde afloram 
coberturas Terciárias e Quaternárias. No entanto, 
por baixo dessas coberturas e aflorando a sul das 
mesmas encontram-se os xistos da Formação 
Seridó, também cortados por diques pegmatíticos. 
A Figura 7.5 apresenta um gráfico que representa 
o comportamento das anomalias de Nb em 
relação ao limiar. Observa-se que as anomalias 
mas representativas de Nb ocorrem nas estações 

relacionadas a área anômala do nordeste da área 
(AD239, AD240 e AD241).

Merecem menção, ainda, embora não tenham 
sido aqui interpretadas como anomalias significativas, 
anomalias de Mo±W na porção sudoeste, bem como 
anomalias de Co±Cr±Ni na porção central da folha 
(Figura 7.2)

7.3.2 – Concentrado de Bateia

A análise granulométrica das amostras de 
concentrado de bateia revelou destaque para os 
seguintes minerais de alta densidade: monazita (mz), 
barita (ba), scheelita (sch), magnetita (mg) e cromita 
(cr). A localização das estações de amostragem que 
apresentaram esse destaque mineralógico pode ser 
observada no mapa da Figura 7.6.

A monazita ocorre, sobretudo, nas amostras 
provenientes de bacias hidrográficas situadas 
na porção norte da folha, onde se encontram os 
gnaisses e migmatitos da Formação Caicó. Algumas 
estações, onde a monazita aparece como destaque 
mineralógico são as mesmas onde se observa 
anomalias de elementos terras raras em sedimento 
de corrente.
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Figura 7.2 – Mapa de anomalias geoquímicas em sedimento de corrente da Folha Lajes.

A scheelita está amplamente distribuída nas 
estações da porção centro-sul da folha, onde afloram, 
predominantemente, os xistos e gnaisses do Grupo 
Seridó, cortados por diques pegmatíticos e diversos 

corpos graníticos (Granito Flores, Suíte Intrusiva 
Dona Inês e Suíte Intrusiva Itaporanga).

Magnetita ocorre em todas as amostras de 
concentrado de bateia analisadas, porém deu-se 
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Figura 7.3 – Mapa de áreas anômalas em sedimento de corrente da Folha Lajes.

destaque aqui, aquelas em que a presença do mineral 
foi superior a 75%. A distribuição dessas estações não 
permite uma avaliação sobre possíveis rochas-fonte 
para a magnetita na escala de mapeamento da folha.

Barita e cromita são destacados neste trabalho 
em virtude de serem minerais de importância econô-
mica, mas, assim como a magnetita, não foi possível 
indicar possíveis rochas-fonte. 
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Figura 7.5 – Comportamento das anomalias de Nb em relação ao limiar.

Figura 7.4 – Comportamento das anomalias de La e Ce em relação aos respectivos limiares.
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Figura 7.6 – Mapa de destaques mineralógicos em concentrados de bateia da Folha Lajes.
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8 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A integração de todos os dados obtidos no 
presente trabalho forneceram bases que permitiram 
um avanço significativo no conhecimento geológico 
para a região. Tal avanço ocorreu em virtude de um 
melhor detalhamento da cartografia geológica, o 
que permitiu um melhor entendimento da evolução 
geológica e seus aspectos relacionados aos seus 
recursos minerais e feições geofísicas, os quais serão 
apresentados a seguir.

8.1 – geologia

Durante os trabalhos de cartografia geológica 
da folha Lajes dezoito unidades foram identificadas/
cartografadas, dentre as quais se destacam as 
unidades pré-cambrianas, apresentando de modo 
geral trends com direções SW-NE limitadas/afetadas 
por zonas de cisalhamento predominantemente 
dextrais.

Dados geocronológicos prévios obtidos na 
literatura associados às relações de contatos entre 
litologias observados em campo além de datações 
geocronológicas realizadas em determinadas 
unidades (U-Pb em Zircão) no presente trabalho, 
forneceram informações para o empilhamento 
estratigráfico da área da Folha Lajes. Da base para 
o topo temos as seguintes unidades: i) migmatitos 
de idades neoarqueanas correlatos ao Complexo 
Serra Caiada; ii) Complexo Arábia, ortognaisse 
e migmatitos de idade sideriana (2.456 Ga); 
iii) Ortognaisse de composição monzogranitica 
relacionado ao Complexo Santa Cruz; iv) Complexo 
Caicó, constituído por uma unidade de gnaisses e 
migmatitos indivisos contendo gnaisses bandados 
e anfibolitos; unidade metavulcanossedimentar 
constituída por xistos, paragnaisses, quartzitos, 
anfibolitos e formações ferríferas; unidade plutônica 
composta por metamáficas, metaultramáficas, 
ortognaisses de composição granítica e augen 
gnaisses (2.234 Ga). Recobrindo parte das unidades 
já mencionadas, ocorrem os metassedimentos do 
Grupo Seridó, empilhados da base para o topo em: 
v) Formação Jucurutu, constituída por paragnaisses 
intercalados por lentes/camadas de mármores, 
calcissilicáticas, metaultramáficas e formações 
ferríferas; vi) Formação Equador, composta por 
muscovita quartzitos; e vii) Formação Seridó, 
constituída por micaxistos, os quais por vezes 
apresentam variações mineralógicas contendo 

cordierita, estaurolita e andaluzita. Rochas 
magmáticas de naturezas acidas a básicas associadas 
ao magmatismo Brasiliano intrudem parte das 
unidades supracitadas, sendo representadas 
pelas suítes intrusivas viii) São João do Sabugi; ix) 
Itaporanga;  x) Dona Inês (granitos cálcio-alcalino 
equigranular de alto potássio, com idade de 557 
Ma); além dos xi) corpos/diques de granitos de 
quimismo indiscriminados; xii) corpos e diques 
pegmatíticos, por vezes mineralizados em Ta, Nb, 
Be, água marinha e micas. Completando o quadro 
geológico da área mapeada temos os litotipos 
mesozoicos e cenozoicos correlacionados ao xiii) 
magmatismo Rio Ceará Mirim enxame de diques 
de basalto e diabásios; xiv) Formação Açu, arenitos 
finos a grossos de cor creme a avermelhados; xv) 
Basalto Macau, plugs de olivina basaltos; xvi) 
Formação Serra do Martins, arenitos de granulação 
variadas; xvii) depósitos aluviões antigos; e xviii) 
depósitos aluvionares recentes.

Os dados geocronológicos obtidos no 
presente trabalho vêm a contribuir para um 
melhor detalhamento das idades de unidades 
pré-cambrianas, em especial para as unidades 
Paleoproterozoicas dos Complexos Arábia e Caicó, 
tendo em vista que a idade de 2.456Ba obtida para 
as rochas do complexo Arábia permitiu individualiza-
las das rochas do Complexo Caicó, o qual teve um 
corpo de augen gnaisse datado com idade 2.234Ba. 

Uma idade U-Pb em zircão também foi 
obtida para as rochas do granito Serra da Rajada, o 
qual apresentou uma idade ediacarana de 557 Ma. 
Estudos litogeoquímicos realizados no presente 
corpo integrados como os dados existentes na 
bibliografia sobre o plúton Serra verde (situado a NW 
do Serra da Rajada), os resultados evidenciam que 
o mesmo é composto por rochas bastante evoluídas 
(SiO2 de 69% a 75%), alto álcalis ≥ 8,0% (Na2O+K2O), 
empobrecidos em MgO (≤0,45%), CaO (≤1,42%) e 
tio2 (≤0,35%) e teores moderados de Fe2o3 (2,16 
a 3,53%). Apresentam natureza transicional entre 
metaluminoso e peraluminoso, com predomínio 
peraluminoso, e possuem afinidade subalcalina/
monzonítica.

Foram caracterizados três eventos 
deformacionais dúcteis (D1, D2 e D3), onde D1 estaria 
impresso unicamente nas unidades arqueanas 
(Complexo Serra Caiada) e paleoproterozoicas 
(complexos Arábia, Caicó e Santa Cruz), enquanto 
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quê os demais (D2 e D3) foram observados também 
em litotipos ediacaranos. O evento D2 representa 
uma tectônica contracional para noroeste, enquanto 
que D3 corresponde a zonas de cisalhamento 
transcorrênte destrais. A deformação cenozoica é 
representada por falhas sinistrais com direção E-W 
a WNW-SSE.

8.2 - reCursos Minerais

O cadastramento de recursos minerais 
realizado com o intuito de visitar ocorrências 
conhecidas e levantar novos depósitos minerais 
chegou ao número total de 315 pontos estudados, 
que somados a 30 ocorrências que não foram 
recadastradas, totalizam 345 ocorrências minerais 
na área da Folha Lajes. A base de dados da CPRM 
(GEOSGB) anteriormente registrava 159 pontos. 

Forma 32 substâncias minerais cadastradas, 
incluindo seis classes como gemas, metais nobres, 
metais não ferrosos e semimetais, metais ferrosos, 
materiais de uso na construção civil e rochas e 
minerais industriais. Detacam-se as ocorrências 
de scheelita (mineral-minério de tungstênio) e 
minerais extraídos de rochas como o pegmatito, 
tais como columbita-tantalita (mineral-minério de 
nióbio e tântalo, respectivamente), berilo (fonte de 
berílio) e minerais gemológicos como água-marinha 
(variedade de berilo azul). Ouro (Au), formações 
ferríferas (fonte de ferro), barita (mineral-minério 
de bário) e rochas ornamentais (gnaisse, granito, 
micaxisto e mármore) são ocorrências menos 
frequentes, porém não menos importantes. 
Destaque para uma única ocorrência de esmeralda 
e o aumento de ocorrências de materiais para uso 
na construção civil, como pedreiras de granito 
e mármore com uso como agregados e uma 
quantidade significativa de garimpos de quartzito 
utilizados como revestimento.

O período geológico mais significativo para 
essas ocorrências minerais está entre o final do 
Cambriano e parte do Neoproterozóico, relativos à 
Orogênese Brasiliana. Santos et al. (2014) relaciona 
as características da gênese da mineralização aurífera 
com as mineralizações scheelitíferas e pegmatíticas 
dos cinturões transpressivos ediacaranos da Faixa 
Seridó. Resultados litoquimícos indicam associações 
metálicas entre W, Ag+Bi+Cu, W+Mo e Au+Ag+Bi. 

Os depósitos apresentam controles litológicos, 
porém com papel fundamental do controle estrutural 
na formação de jazimentos minerais importantes. As 
estruturas tectônicas geradas no limite dúctil-frágil 
são compatíveis com a profundidade de formação 
dos fluídos mineralizantes (10-15km) (Souza Neto et 
al., 2008).

8.3 - interPretação de dados aerogeoFísiCos

A interpretação de dados aerogeofísicos da 
Folha Lajes trouxe diversas contribuições para o 
entendimento do contexto geológico estrutural da 
região. Nos dados magnetométricos foi possível 
separar domínios magnéticos que correspondem a 
diferentes domínios geológicos. Isso ocorreu pela 
discriminação de padrões magnéticos anômalos que 
refletem o conteúdo de minerais magnéticos e a 
existência de estruturas tectônicas. 

O Complexo Caicó (PP2cai) apresenta 
diversidade de padrões magnéticos e 
gamaespectrométricos que confirmam a expectativa 
de um domínio geológico complexo possivelmente 
formado por colagem de blocos de crostas com 
composições diferentes. 

Nesse contexto, destacam-se o Domínio E 
com um grande volume de rochas magnéticas e 
potencialidade importante para mineralizações de 
ferro, e o Domínio C, bem marcado por interferência 
de alinhamentos magnéticos alongados nas direções 
NNE-SSW e ENE-WSW e associados com zonas de 
cisalhamentos e falhas, com forte potencialidade 
para mineralizações de Au. Neste caso, a expectativa 
é reforçada pelos dados gamaespectrométricos que 
indicam a ação de um processo hidrotermal com 
enriquecimento de K na região em torno da mina de 
Au de Bonfim. 

Nos dados magnetométricos destacam-se 
as evidências de formações ferríferas volumosas 
no interior da Formação Jucurutu (NP3sju) e os 
corpos de gabro da Suíte Intrusiva São João do 
Sabugi (NP3d2s). Na Formação Seridó (NP3s), a 
interpretação dos dados gamaespectrométricos 
separa com clareza os limites de seus afloramentos 
pela correlação no ternário com uma tonalidade 
azulada escura que indica um leve enriquecimento 
de eU em relação ao K e ao eTh. A forte atenuação 
do sinal magnético do embasamento produzida pela 
pilha sedimentar da Formação Seridó (NP3s) é um 
indício importante de preservação de espessuras 
expressivas dessa formação. 

Os dados gamaespectrométrico também 
marcam muito bem os corpos plutônicos sieníticos 
ricos em K, eth e eU da Suíte Intrusiva Dona Inês 
(NP3g3di). 

Nos dados magnetométricos, uma das feições 
mais marcantes são os alinhamentos retilíneos com 
direção E-W. Eles estão associados ao magmatismo 
básico toleítico (Magmatismo Ceará Mirim - K1bcm) 
que precedeu a abertura do Oceano Atlântico. 
Destacam-se também pequenas anomalias 
magnéticas espalhadas pela folha que identificam 
vários corpos cenozoicos do Basalto Macau (K1bm).
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8.4 - geoQuíMiCa ProsPeCtiva

O levantamento geoquímico por sedimento 
de corrente da Folha Lajes revelou anomalias/ áreas 
anômalas que merecem atenção especial. A área 
anômala de elementos terras raras, representa uma 
porção da área onde foram mapeadas ortognaisses 
e migmatitos, denominados como Complexo Arábia. 
Concentrações da ordem de 200ppm de Lantânio e 
de 400ppm de Cério em sedimento de corrente são 
verificadas em amostras representativas da área 
anômala. A presença de monazita nos concentrados 
de bateia também representativos da área 
anômala corroboram para anomalias geoquímicas 
verificadas.

Concentrações ainda mais elevadas de 
Lantânio e Cério (da ordem de 750ppm de Lantânio 
e 700ppm de Cério) são verificados em amostras 
situadas no extremo sul da área. Embora o 
mapeamento não revele possíveis fontes para essas 
anomalias, os valores elevados recomendam uma 
investigação mais detalhada do significado dessas 
anomalias, a sul da Folha Lajes (porção norte da 
Folha Santa Cruz).

As anomalias de Nióbio e Tântalo na porção 
centro-leste da folha são corroboradas pelas 
ocorrências de Nb-Ta em pegmatitos. Por outro 
lado, as anomalias de Nióbio verificadas na porção 
nordeste da Folha, com concentrações que chegam 
a 60ppm de Nióbio em sedimento de corrente, 
podem representar uma outra área promissora, uma 
vez que nesta não verificou-se ocorrências deste 
bem mineral. Assim, recomenda-se investigações 
mais detalhadas do significado dessas anomalias, 

embora parte da área anômala delimitada englobe 
coberturas terciárias e quaternárias.

8.5 – reCoMendações

Tendo em vista os resultados obtidos no 
estudo geocronológico para as rochas do Complexo 
Arábia no presente trabalho, sugere-se um maior 
detalhamento e estudos geocronológicos em 
rochas pertencentes ao Complexo Caicó, haja vista 
a possibilidade de que assim como as rochas do 
Complexo Arábia (2.456 Ga., sideriano) partes 
das rochas do Complexo Caicó possam ter idades 
diferentes das atribuídas na literatura para essa 
unidade (2.2 Ga., Riaciano). 

No âmbito dos recursos minerais, deve-se levar 
em consideração o potencial mineral para a área do 
projeto, tornando-se necessário a recomendação de 
estudos mais detalhados em alguns alvos promissores 
como as áreas potenciais delimitadas. Ficando também 
como sugestão um estudo relativo à fertilidade de 
granitos e associação com mineralizações para os 
granitos Bonfim, Serra da Rajada e Serra Verde, uma 
vez que nas adjacências dos referidos corpos ocorrem 
depósitos minerais de scheelita, molibdênio e ouro, 
este ultimo estando restrito a mine Bonfim.  

Os indícios de ouro, bem como os de cobre 
poderiam ser alvos de estudos geoquímicos mais 
aprofundados, visando delimitar áreas de maior 
concentração e sua origem.

Outro levantamento que poderia ser feito 
diz respeito às rochas ornamentais, onde poderiam 
ser estudadas a qualidade desses litotipos e sua 
aceitação nos mercados consumidores.
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