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APRESENTAÇÃO 
 

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

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

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

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

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

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

na escala 1:100.000 (SB.24-Z-B-V), em ambiente SIG, executado pela UFRN, através do  
Contrato CPRM-UFRN No.069/PR/05. 

 
 
 
 
 

  Brasília, abril de 2009 
 
 
 

                      AGAMENON DANTAS                                MANOEL BARRETTO 
                 Diretor Presidente                     Diretor de Geologia e Recursos Minerais 
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ÍNDICE DAS ILUSTRAÇÕES 

Figura 1.1 – Localização da Folha Jardim do Seridó 

Figura 1.2 – Articulação da Folha Jardim do Seridó 

Figura 1.3 – Distribuição e localização da base de dados compilada da Folha Jardim do Seridó. 

Figura 1.4 – Distribuição e localização das áreas trabalhadas após a compilação dos dados iniciais 

Foto 1.1 – Superfície de relevo dissecado predominantemente tendo como substrato geológico, os 

micaxistos da Formação Seridó do grupo homônimo. Ao fundo corpos de granitos mostram um 

relevo mais elevado. 

Foto 1.2 – “Altos” topográficos marcados pela presença de corpos de pegmatitos posicionados nos 

micaxistos da Formação Seridó. 

Foto 1.3 – Relevo retilíneo e alongado tendo como substrato geológico os quartzitos da Formação 

Equador. 

Foto 1.4 – Serra alinhada cujo relevo é marcado por um substrato geológico formado por 

quartzitos e metaconglomerados da Formação Equador. Serra das Queimadas 

Figura 2.1 – Mapa geológico da Província Borborema mostrando os principais contextos tectono-

estratigráficos e a localização da Folha Jardim do Seridó. (Modificado de Archanjo, 1993). 

Foto 3.1 - Foliação Sn subhorizontal do embasamento transamazônico crenulada por S2 da 

deformação Brasiliana. 

Foto 3.2 - Gnaisses bandados do embasamento paleoproterozóico cortado por um pegmatito 

neoproterozóico. 

Foto 3.3 - Foliação fantasma em migmatito nebulítico. 

Foto 3.4 - Quartzito da formação Equador cortado por um pegmatito parcialmente caolinizado. 

Foto 3.5 - Conglomerado da serra das Queimadas localizado na base da Formação Equador. 

Observar que o epídoto so pertence a matriz do conglomerado 

Foto 3.6 - Biotita gnaisse da Formação Jucurutu mostrando um microbandamento. 
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Foto 3.7 - Relação S0/S1 nos micaxistos de baixo grau. Na parte esquerda da foto o 

desenvolvimento mais forte de F1 quase apaga a estrutura primaria (estratificação gradacional) do 

sedimento. 

Foto 3.8 - Relação S1/S2. Neste caso S2 não é forte e permite ver a crenulação de S1 marcado 

pelas exsudações de quartzo. 

Foto 3.9 - Formação do quartzito tectônico a partir de um ¨augen¨ gnaisse. Vê-se o estiramento 

dos cristais porfiríticos da rocha pretérita e o crescimento de quartzo e muscovita no plano da 

falha. 

Foto 3.10 - Milonito do micaxisto numa falha transcorrente da deformação Brasiliana. Os 

porfiroclastos são pedaços de pegmatitos, aplitos e exsudações de quartzo que cortam os 

micaxistos 

Foto 3.11 - Nível anfibolítico na base da Formação Seridó. Observe-se uma eskarnitização parcial 

associada ao desenvolvimento de epídoto. 

Foto 3.12 - Eskarnitização parcial de um nível de anfibolito. 

Figura 4.1 - Injeção de material pegmatóide (Peg) aproveitando planos de dissolução em "augen" 

biotita ortognaisse (Aogn), com deslocamento associado em função da deformação. Localização: 

UTM 766636/4095405 (Vista horizontal). 

Figura 4.2 - "Augen" biotita ortognaisse do Complexo Caicó caracterizando biotita (Bi) como fase 

principal para formação de microclina (Mi2), plagioclásio (Pl2) e titanita. Observe que a blastese de 

microclina engloba cristais de plagioclásio. A localização e a mesma da foto 4.1. 

Figura 4.3 - "Augen" - biotita ortognaisse mostrando a formação de alanita (Al), que por sua vez 

libera opacos (Op), a partir de biotita (Bi) e plagioclásio (Pl); onde a alanita com cristalização tipo 

"atol", envolve quase totalmente cristais de plagioclásio. Localização: como referida na Foto 4.1. 

Figura 4.4 - Formação de mirmequita em plagioclásio no contato deste com microclina e quartzo; 

em "augen" ortognaisse. Provavelmente a mirmequita tenha uma evolução secundária (pelo 

metamorfismo) isso porque sua formação envolve uma fase fluida com microclina (Mi), plagioclásio 

(Pl) e quartzo (Qz), onde pelo menos a microclina e quartzo são fases metamórficas. Localização: 

UTM 764899/4094537. 

Figura 4.5 - Clorita-biotita gnaisse com bandeamento fino caracterizando intensa deformação com 

dobras intrafoliais e transposição. A foliação principal Sn+2 = S2 se evidencia pelo bandeamento 

milimétrico. So//Sn+1 = S1. Localização: UTM 768641/4092452. Vista de perfil. 

Figura 4.6 - Clorita-biotita gnaisse com bandeamento fino, da Formação Jucurutu, caracterizando 

as relações entre S1=Sn+l e S2=Sn+2 em escala microscópica (a) e mesoscópica (b). Observe o 

intenso processo de blastese, das biotitas (Bi), na formação de plagioclásio (Pl), opacos (Op) e 

titanita (Ti), além da diaftorese evidenciada pela cloritização (Cl) também de biotita. Localização: 

UTM 766054/4091655 (a) e UTM 768641/4092452 (b). 
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Figura 4.7 - Biotita-cordierita gnaisse com estaurolita e silimanita da Formação Jucurutu, 

evidenciando o crescimento e rotação de granada (Gr) sin-S2=Sn+2. Observar a formação de 

minerais opacos (Op) sobre as biotitas (Bi) orientadas em S2. Localização: UTM 769220/4092193 

(parte oeste da folha, ao sul de Riacho Fundo, NE de Santa Luzia-PB) 

Figura 4.8 – Biotita–cordierita gnaisse com estaurolita e sillimanita da Formação Jucurutu 

caracterizando o crescimento de cristais xenoblásticos de cordierita (Cd) sobre a xistosidade S2 

dada por biotita (Bi) e ripas de silimanita (Sil). Localização: UTM 765934/4091342 (porção oeste 

da Folha). Sn+2 = S2. 

Figura 4.9 - Flogopita-chondrodita-calcita mármore da Formação Jucurutu, mostrando textura 

granolepidoblástica onde a orientação é incipiente e dada por flogopita(Flp). Veja o crescimento de 

chondrodita (Cd) e plagioclásio às expensas de calcita (Cc) e flogopita (Flg). Localização: UTM 

766023/4091788 (próximo ao contato com o embasamento, NE de Santa Luzia-PB). 

Figura 4.10 - Cristais xenoblásticos de escapolita (Ecp), em cálcio-silicática intercalada na 

Formação Jucurutu, crescendo tardi a pós-Sn+2 = S2 às custas, principalmente, de epídoto (Ep). Ao 

longo das microfissuras há geração de titanita (Ti). Localização: UTM 768364/4090223. 

Foto 4.1 – (a) Fotomicrografia de "augen" - biotita ortognaisse do Complexo Caicó mostrando 

microclina (Mi) xenoblástica, com perfeita geminação albita-periclina e o seu crescimento, 

substituindo biotita (Bi) pelo metamorfismo de alto grau, permitiu englobar plagioclásio (Pl). (b) 

Figura compilada da foto 4.1(a). Localização: UTM 7634084090271 (NE de Santa Luzia-PB). 

Aumento 10X; NX. 

Foto 4.2 - Fotomicrografia em "augen" biotita ortognaisse do Complexo Caicó, mostrando forte 

deformação plástica em cristais de quartzo (Qz) recristalizando em pequenos grãos nas suas 

bordas (centro-direita da fotomicrografia-"a"). Observe que a partir dos limites da extinção 

ondulante, pela deformação plástica, começa o rearranjo intracristalino no sentido de 

individualização de novos grãos de quartzo (parte esquerda da fotomicrografia; as linhas 

tracejadas na Figura "b" (compilado da foto “a”) representam os limites dos novos/futuros grãos). 

Localização: UTM 768200/4095355; Aumento 40X; NX. 

Foto 4.3 - "Augen" biotita ortognaisse de composição granítica apresentando textura granoblástica 

com fraturamento. As linhas serrilhadas que recortam os cristais de microclina (Mi1), plagioclásio 

(Pl1) e quartzo (Qz) são fraturas preenchidas principalmente por opacos (Op). Localização: UTM 

768859/4094241. 

Foto 4.4 - Fotomicrografia em clinopiroxênio anfibolito do Complexo Caicó caracterizando a 

segregação orientada de um cristal apresentando mesma continuidade óptica de clinopiroxênio 

(Cpx - pontilhado na figura "b") com aspecto poiquiloblástico/ameboidal incluindo plagioclásio (Pl), 

hornblenda (Hb), titanita (Ti) e quartzo (Qz). Localização: UTM 767725/4093518; Aumento 40X, 

NX. 
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Foto 4.5 – Metaconglomerado da Formação Equador com seixos principalmente de quartzo 

fortemente estirados em S2, paralelamente ao cabo do martelo. Localização: UTM 769118/4083985 

(oeste da serra das Queimadas). Vista de perfil. 

Foto 4.6 - Fotomicrografia Muscovita quartzito da Formação Equador com textura 

granolepidoblástica mostrando crescimento de muscovita (Mu) nos limites de grãos e na 

xistosidade S2, bem como a recristalização de quartzo (Qz) englobando a muscovita. Localização: 

UTM 764863/4078105 (Pedra Redonda - Serra das Queimadas). Aumento com 40X; NX. 

Foto 4.7 - Fotomicrografia de muscovita quartzito (Qzt) da Formação Equador mostrando a 

formação de microclina (Mi) a partir da transformação metamórfica da muscovita (Mu) tardi-S2. 

Localização: UTM 769057/4080569 (serra das Queimadas - Sul de Jacu). Aumento 40X, NX. 

Foto 4.8 - Fotomicrografia de muscovita quartzito da Formação Equador caracterizando a 

cristalização de epídoto (Ep) as expensas de plagioclásio (Pl). Observe a forte saussuritização de 

plagioclásio. Localização: UTM 764691/4082726 (serra das Queimadas, sudeste de Trapiá de 

Cima). Aumento 40X; NX. 

Foto 4.9 - Fotomicrografia de opaco-muscovita quartzito caracterizando faixas irregulares de 

minerais opacos (Op)/muscovita (Mu) versus quartzo(Qz). Observar o crescimento de opacos a 

partir de Fe-muscovita (fengita). Localização: UTM 769118/4083985 (extremo SW da Serra das 

Queimadas). Aumento l0X, NX. 

Foto 4.10 – Fotomicrografia de biotita-cordierita gnaisse com estaurolita e silimanita da Formação 

Jucurutu mostrando, o crescimento tardi-S2, de cordierita (Cd) xenoblástica e poiquiloblástica cujas 

inclusões são de biotita (Bi), muscovita (Mu) ambas orientadas e minerais opacos (Op). 

Localização: UTM 765932/4091337, porção SW da folha . Aumento 10X; NX. 

Foto 4.11 - Fotomicrografia de uma porção máfica dos gnaisses bandados mostrando a 

cristalização de hornblenda verde (Hb) poiquiloblástica intersticial, com inclusões de quartzo (Qz), 

titanita (Ti) e englobando parcialmente plagioclásio (Pl); isto acontece em função de seu 

crescimento, numa matriz de composição tonalitica, na foliação Sn+2 = S2. Localização: UTM 

765469/4089542 (parte centro-oeste da folha). Aumento 40X; N//. 

Foto 4.12 - Fotomicrografia, de uma porção de "a", do gnaisse bandado com biotita e turmalina da 

Formação Jucurutu intensamente deformado (a), caracterizando bandas claras (quartzo-Qz e 

feldspato-Pl) e escuras (biotita-Bi e turmalina-Tu); Sn+2=S2. (b). Ver o crescimento estático de 

turmalina sobre a biotita (c). Localização: UTM 764009/4085968 (centro-sul da folha). Aumento 

40X; N//. 

Foto 4.13 - Fotomicrografia de uma porção félsica dos gnaisses bandados da Formação Jucurutu, 

de composição granítica mostrando textura granoblástica com algumas ripas de biotita (Bi) 

pobremente orientadas; uma matriz de microclina (Mi), plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz). A pouca 

orientação dá-se devido à quase ausência de minerais marcadores de deformação, baixo "strain" 

e/ou forte recristalização estática. Localização: UTM 765469/4089542 (parte centro-oeste da 

folha). Aumento 40X; Nicóis X. Sn+2 = S2. 
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Foto 4.14 - Fotomicrografia de cálciossilicática intercalada na Formação Jucurutu, caracterizando 

arranjo em trama de forma, em Sn+2 = S2, de diopsidio-salita (Di) além de seu consumo por 

granada (Gr), epídoto (Ep) e calcita (Cc). Observe o crescimento de granada, com textura 

poiquiloblástica, englobando clinopiroxênio, epídoto e calcita. Localização: UTM 766126/4088934 - 

(b) é imagem de (a). Aumento 40X, NX. 

Foto 4.15 - Fotomicrografia em calciossilicáticas intercaladas na Formação Jucurutu, evidenciando 

substituição de tremolita (Tr) por granada (Gr - área pontilhada), esta englobando fragmentos de 

tremolita (a e b). Localização: UTM 766023/4091788, Aumento 40X, NX. 

Foto 4.16 - Fotomicrografia em cálciossilicática intercalada em gnaisse da Formação Jucurutu, 

mostrando crescimento de agregados de titanita (Ti) ao longo de fraturas de escapolita (Ecp). Ver 

o sobrecrescimento de epídoto (Ep) em escapolita (cantos superiores direito e esquerdo). (b) é 

compilado de (a) Localização: UTM 763408/4090271. Aumento 40X, NX. 

Foto 4.17 - (a) Fotomicrografia em clinopiroxênio-hornblenda anfibolito intercalado na Formação 

Jucurutu, evidenciando o crescimento de hornblenda(Hb-área pontilhada) tardio a pós-Sn+2 = S2 

englobando fragmento de ferrosalita-hedenbergita (Dh). (b) Ver o contato difuso entre a inclusão 

(Dh) e o cristal maior de hornblenda limitado pelas linhas tracejadas. Localização: UTM 

766126/4089934. Aumento: 40X, N//. 

Foto 4.18 - Fotomicrografia de clinopiroxênio-hornblenda anfibolito intercalado na Formação 

Jucurutu, caracterizando a cristalização de ferrosalita-hedenbergita (Dh), sin a tardi-Sn+2 = S2, a 

partir de hornblenda(Hb). Observar a formação de minerais opacos (Op) nos limites de grãos, além 

de sobrecrescimento destes e epídoto (Ep) nos clinopiroxênio e anfibólios. Localização: UTM 

766126/4088934. Aumento: 100X; NX. 

Foto 4.19 – Fotomicrografia de clinopiroxênio anfibolito intercalado na Formação Jucurutu, 

mostrando cristais subeuedrais alongados/orientados, podendo ser primários e recristalizados em 

Sn+2 = S2, de ferrosalita-hedenbergita (Dh), dispostos numa matriz granoblástica de hornblenda 

(Hb) e substituídos por esta. (b) é compilado de (a). Localização: UTM 769154/4092505 (NE de 

Santa Luzia). Aumento 40X, NX. 

Foto 4.20 - Fotografia em micaxisto da Formação Seridó, intensamente deformado (S2), com 

transposição, evidenciando um fino e descontínuo bandeamento em função do paralelismo dado 

pelas exudações de quartzo (partes esbranquiçadas) versus níveis micáceos (partes cinza escuras), 

provocado pelo intenso tectonismo. Localização: UTM 767254/4086145. Vista em plano horizontal. 

Foto 4.21 - Fotomicrografia em cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, evidenciando a 

substituição de biotita (Bi) por cordierita (Cd) caracterizando condições de fácies anfibolito-

metamorfismo progressivo. Formação de muscovita (Mu) a partir das biotitas e cristalização de 

clorita (Cl) em fraturas das cordieritas, garantem o metamorfismo regressivo na fácies xisto verde. 

Localização: UTM 767694/4087147 (sítio Poço Salgado). Aumento; 40X, NX. 

Foto 4.22 - Fotomicrografia em biotita-quartzo xisto da Formação Seridó caracterizando 

interferência entre as xistosidades de biotitas-Bi (Sn+1=S1) e (Sn+2=S2). Observe os grãos de 
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quartzo (Qz) em agregados poligonais (textura de equilíbrio). (b) é compilado de (a). Aumento 

100X, N//. 

Foto 4.23 - Fotomicrografia em granada-biotita-quartzo xisto da Formação Seridó, caracterizando 

(a) textura em atol em granada (Gr) evoluindo para poiquiloblástica; (b) textura 

granolepidoblástica com granada (Gr) em atol. Ver o crescimento pós-S2, da granada nos limites 

de grãos e orientação dada por biotita (Bi) de S2. Aumento 100X, N//. 

Foto 4.24 - Fotomicrografia em granada-cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, mostrando 

trama de forma alongada de grãos de granada (Gr) na xistosidade Sn+2=S2, bem como substituição 

de biotita (Bt) por cordierita (Cd) e granada. Localização: UTM 764660/4083864. Aumento; l00X, 

NX. 

Foto 4.25 - Fotomicrografia em grãnada-biotita xisto da Formação Seridó, apresentando granada 

(Gr) rotacionada com movimento incipiente, dextral, evidenciando inclusões principalmente de 

quartzo (Qz) e pequenas placas de biotita (Bt). É óbvia a geração de sombra de pressão 

assimétrica recristalizando quartzo. Localização: UTM 767254/4096145; Aumento l00X, NX. 

Foto 4.26 - Fotomicrografia em granada-biotita xisto da Formação Seridó, apresentando um cristal 

idioblástico de granada (Gr) com sua parte central poiquiloblástica (inclusões de quartzo-Qz e 

opacos-Op). Observar o crescimento, com bordas límpidas, tardia a pós-Sn+2=S2. Localização: UTM 

764660/4083864. Aumento l00X, NX. 

Foto 4.27 - Fotomicrografia em granada-biotita xisto da Formação Seridó, caracterizando um 

cristal idioblasto de granada (Gr), onde na porção extrema esquerda do cristal estão 

individualizadas "ilhas" (I) preservadas, de composição similar àquela da parte central da granada, 

em função do crescimento estático das margens do cristal. Localização: UTM 767977/4074531 

(leste de Equador-RN). Aumento 100X, NX. 

Foto 4.28 - Fotomicrografia em cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, mostrando a 

substituição de biotita (Bt) por cordierita (Cd) e na porção superior esquerda a formação de 

muscovita (Mu) a partir também de biotita. Observar fraturas transversais, a xistosidade 

Sn+2=S2, preenchidas por clorita (Cl). Localização: UTM 767694/4087147. Aumento 40X, NX. 

Foto 4.29 - Fotomicrografia em silimanita-cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, mostrando 

silimanita (Sl) esquelética, orientada e corroída por cordierita (Cd). Ver as inclusões de apatita (Ap) 

arredondadas e algumas prismáticas na silimanita. Localização: UTM 767694/4087147 (poço 

Salgado-N de Equador-RN). Aumento 40X, NX.. 

Figura 5.1 - Caracterização do “trend” sedimentar para as rochas do Grupo Seridó – os quartzitos 

da Formação Equador, os biotita gnaisses da Formação. Jucurutu e os micaxistos da Formação 

Seridó. O kinzigito está intercalado nos gnaisses da Formação Jucurutu. Diagrama de La Roche 

(1965). 

Figura 5.2 - Distribuição dos pontos representativos da química das rochas do Grupo Seridó 

dentro do diagrama de Pettijohn et al. (1972) com os limites das áreas redesenhadas por Herron 
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(1988). (Δ) quartzitos Formação Equador; (o) gnaisses Formação Jucurutu; (x) micaxistos 

Formação Seridó e (●) rocha kinzigítica da Formação Jucurutu. 

Figura 5.3 - Distribuição dos pontos representativos da química dos anfibolitos e das rochas 

calciossilicáticas dentro do diagrama de Leake (1964). 

Figura 5.4 - Distribuição dos pontos representativos da química dos anfibolitos e das rochas 

calciossilicáticas dentro de um diagrama Cr-Ni. (+) anfibolitos encaixados dentro do embasamento; 

( ) anfibolitos intercalados nos biotita gnaisses da Formação Jucurutu; ( ) anfibolitos intercalados 

na base da Formação Seridó e (  ) rochas calciossilicáticas. 

Quadro 5.1 – Análise química em rocha total dos micaxistos da Formação Seridó. A amostra 68.4 

é um biotitito que resultou de um processo hidrotermal em zona de cisalhamento. 

Quadro 5.2 – Análise química em rocha total das rochas da Formação Jucurutu (gnaisses, kinzigito 

e micaxisto) e da Formação Equador (quartzito). 

Quadro 5.3 – Análise química em rocha total dos anfibolitos encaixados no embasamento (54.1, 

98), na Formação Jucurutu (90.2, 90.2.1, 81, 82) e na Formação Seridó (127c, 80) e em skarnitos 

Figura 8.1 – Número de ocorrências minerais principais da Folha Jardim do Seridó. 

Figura 8.2 - Evolução da produção, arrecadação e preços de feldspatos da região do Seridó no 

período entre 1995 e 2002, Xavier et al. (2004). 

Figura 8.3 – Comportamento da produção, arrecadação e preços de venda de tantalita-columbita 

no Estado. Gráfico construído a partir das informações de Xavier et al., 2004. 

Figura 8.4 – Comportamento dos preços de berilo industrial na Província Pegmatítica do Rio 

Grande do Norte. Gráfico construído a partir das informações de Xavier et al., 2004. 

Figura 8.5 – Comportamento da produção e arrecadação de berilo industrial na Província 

Pegmatítica do Rio Grande do Norte. Gráfico construído a partir das informações de Xavier et al., 

2004. 

Figura 8.6 - Produção, arrecadação e preços de gemas da região de Parelhas. Gráfico construído a 

partir das informações de Xavier et al., 2004. 

Foto 8.1 – Garimpo em pegmatito para exploração de feldspatos. Corpo intrusivo em quartzitos da 

Formação Equador. Localizado no Sítio Trigueiro, Domo da Coruja; a NE de Parelhas (RN). UTM: 

772839/9263514. 

Foto 8.2 – Garimpo ativo em pegmatito mostrando segregação de placas de muscovita (Mu). 

Corpo intrusivo em quartzitos da Formação Equador. Localizado no sítio Trigueiro, Domo da Coruja; 

a NE de Parelhas(RN). UTM: 772839/9263514. 

Foto 8.3 – Produção de caulim em pegmatitos intrusivos em quartzitos da Formação Equador. (a) 

Visualização de garimpos de caulim e (b) das condições rudimentares de exploração de caulim tipo 
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“sal” ao custo de R$7,00/tonelada e tipo puro ao custo de R$36,00/tonelada. Mina do Alto dos 

Culas, serra das Queimadas, norte de Equador(RN), UTM:751479/9235820. 

Foto 8.4 – Produção de caulim em pegmatitos intrusivos em quartzitos da Formação Equador. (a) 

Visualização de garimpo de caulim e (b) transporte do caulim tipo “pedra mofo” ao custo de 

R$6,00/tonelada. Sítio Exu, Junco do Seridó (PB), W de Junco do Seridó, lado esquerdo da BR-230; 

UTM: 743704/929232. 

Foto 8.5 – Exemplares de columbita-tantalita (Cta) e manganotantalita (Mnt) originadas de 

pegmatitos da região de Parelhas/RN, serra das Queimadas. 

Foto 8.6 – Exemplares de cristais de berilo verde e azul originados de pegmatitos da região de 

Parelhas/RN, serra das Queimadas. 

Foto 8.7 – (a) Garimpo de cordierita (Cd) em micaxisto da Formação Seridó com (b) fenoblastos 

de cordierita e (c) cordieritas gemológicas azuis. Localizado a NW de Parelhas (RN), sítio 

Sussuarana; UTM: 752487/923872. 

Foto 8.8 – Mina de metaconglomerado, para fins ornamentais, da Formação Equador. Mineração 

Coto, localizada a E de Parelhas (RN), sítio Boqueirão. 

Foto 8.9 – Garimpo em produção de placas de quartzitos, para fins de revestimento, na Formação 

Equador. Localizado no flanco oeste da serra das Queimadas, Alto dos Culas, norte de Equador 

(RN); UTM: 751082/9235588. 

Foto 8.10 - (a) Porção norte da serra das Queimadas com garimpo de (b) muscovita quartzitos 

laminados da Formação Equador, evidenciando o (c) beneficiamento das placas e a (d) enorme 

quantidade de rejeito. Localizado no flanco oeste da serra das Queimadas, leste de Parelhas (RN); 

UTM: 759738/9257764. 

Foto 8.11 - (a) Flanco oeste da serra do Porção composto de (b) muscovita quartzitos laminados, 

tectônicos, evidenciando (c) a extração de placas. Localizado no flanco oeste da serra do Poção, 

NW de Ouro Branco (RN); UTM: 723991/9260516. 

Foto 8.12 - (a) Frente de lavra de granito pegmatóide, homogêneo e leucocrático para fins 

ornamentais e em (b) um conjunto de blocos deste granito, da Amaral Mineração.Localizada no 

sítio Olho d´Água dos Lajes, NNE de Santa Luzia (PB); UTM: 735209/9243928. 

Foto 8.13 – (a) Trincheira como testemunho de exploração garimpeira de barita e (b) blocos e 

seixos de barita branca e grossa. Localizada no sítio Lagoa de Redinha, NE de Santa Luzia (PB); 

UTM: 741191/9238814. 

Foto 8.14 – (a) Pequena galeria como testemunho de exploração garimpeira de barita e (b) filão 

deste mineral encaixado em gnaisse do Complexo Caicó. Localizada no sítio Camalaú, NE de Santa 

Luzia (PB); UTM: 742326/9242826. 
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Foto 8.15 – (a) Frente de lavra a céu aberto, explorada pela Cerâmica Elizabeth, em clorita-talco 

xisto encaixado em gnaisses do Complexo Caicó e (b) a foliação proeminente e subvertical destas 

ultramáficas hidrotermalizadas, esverdeadas e fortemente deformadas. Localizada no sítio Pedra 

D’água – Fazenda Pedreira, NW de Ouro Branco (RN); UTM: 724733/9265304. 

Foto 8.16 – (a) Exploração garimpeira de fluorita neocristalizada em filões hidrotermais 

encaixados em mármores da Formação Jucurutu e (b) exemplares de agregados verdes e 

incolores, granoblásticos e grossos deste mineral. Localizada na borda sul da serra Redonda, SE de 

Ouro Branco/RN; UTM: 731465/9252058. 

Foto 8.17 – (a) Garimpo onde foram extraídas vermiculitas originadas de (b) corpos 

máficos/ultramáficos, intrusivos em rochas gnaissico-migmatíticas do Complexo Caicó, e intensa 

epidotização e que sofreram (c) alteração hidrotermal de baixa temperatura com epidotização e 

intensa vermiculitização. Localizada a ESE de Santa Luzia (PB);UTM: 732389/9236202. 

Foto 8.18 – (a) Afloramento rasteiro de actinolita calciossilicática portadora de malaquita e (b) 

exsudado de quartzo com malaquita remobilizada. Garimpeiros da região informam da retirada de 

ouro deste veios. Ambas as rochas estão intercaladas em biotita gnaisses xistosos da Formação 

Jucurutu. Localizadas a NE de Parelhas (RN); sítio Pedra Branca, município de Nova Palmeira (PB); 

UTM: 773917/9262044. 

Foto 8.19 –(a) Trincheira, em biotita ganisse xistoso, como testemunho de atividade garimpeira 

na exploração de veio de quartzo (Qzt) com ouro. (b) Venulação de quartzo com malaquita (Maq) 

e possivelmente ouro, segundo informações de garimpeiros da região. Ambas as rochas estão 

intercaladas em biotita gnaisses xistosos da Formação Jucurutu. Localizadas a NE de Parelhas 

(RN); sítio Pedra Branca, município de Nova Palmeira (PB); UTM: 773917/9262044. 

Foto 8.20 – Seixos e blocos ‘in situ’ de formação ferrífera laminada, rica em hematita, com níveis 

milimétricos de quartzo.Localizado a NW de São José do Sabugi e NE da serra Exu; UTM: 

743227/9254634. 

Foto 8.21 – (a) Garimpo inativo em calciossilicática scheelitífera intercalada em mármore.(b) A 

calciossilicática apresenta granulometria granoblástica grossa sendo constituída principalmente por 

epídoto, ferroactinolita, granada, plagioclásio e quartzo. Localizado no sítio Caieira, SW de Parelhas 

(RN); UTM 752198/9258950. 

Foto 8.22 – Garimpo ativo explorando calcita e granada, para fins ornamentais, em 

calciossilicática granoblástica grossa contendo principalmente calcita, vesuvianita, epídoto e 

quartzo, sendo intercalada mármores. Localizado no sítio Caieira, município de Santana do Seridó 

(RN); UTM: 749991/9258832. 

Foto 8.23 – Exploração de argilas para fins cerâmicos (telhas e tijolos) em planícies de inundação 

de rios e riachos nos sítios (a) Pingal a NE de Parelhas (RN) e (b) Mulungu na margem do rio 

Seridó, periferia de Parelhas. UTM: 769707/9260556 (sítio Pingal) e 760169/9260022 (sítio 

Mulungu). (c) Cerâmica Sussuarana I na produção de telhas, situada a NW de Parelhas. 
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Foto 8.24 – Mármores explorados para fins industriais (cal, tintas, etc).(a) Calcita em mármores 

cinza a branco com lentes de calciossilicáticas, próximo a Santa Luzia (PB) e (b) mármore 

dolomítico branco com leitos tremolíticos; sítio Redinha, NE de Santa Luzia. UTM: 737040/9233466 

(Próximo a Santa Luzia, BR-230) e 745316/9242400 (sítio Redinha). 

Foto 8.25 – (a) Tremolita–calcita mármore com feição bandada e fortemente dobrada e (b) 

tremolita-calcita mármores cinza com leitos tremolíticos (Tr) também  com forte deformação. 

Ambos pertencentes à Formação Jucurutu. Localizado no sítio Redinha, NE de Santa Luzia (PB). 

UTM: 745316/9242400. 
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RESUMO 

Na Folha Jardim do Seridó (RN-PB) são identificados três grandes unidades geológicas. Um 

embasamento paleoproterozóico (Complexo Caicó) formado predominantemente de rochas 

ortoderivadas e de gnaisses bandados, deformado e migmatitizado durante o ciclo orogenético 

Transamazônico e extensivamente retrabalhado no Brasiliano. 

Este embasamento é sobreposto por um grupo de rochas supracrustais, denominadas de Grupo 

Seridó, depositadas durante o Neoproterozóico e que foram deformadas e metamorfizadas pelo 

evento Brasiliano. Reconhece-se três formações, às vezes interdigitadas, sendo, na base, a 

Formação Equador, seguida da Formação Jucurutu e, no topo da seqüência, a Formação Seridó. A 

Formação Equador é constituída principalmente por muscovita quartzitos e metaconglomerados 

polimictos, a Formação Jucurutu por biotita gnaisses, mármores, anfibolitos e formações ferríferas, 

e a Formação Seridó composta por biotita xistos geralmente feldspáticos sendo freqüente a 

presença de minerais aluminosos tais como granada, estaurolita, cordierita, andalusita e silimanita. 

Posicionado a NW da folha, na parte central de um sinforme (Sinforme de Cruzeta), o biotita xisto 

feldspático é da fácies xisto verde caracterizado pela presença de clorita, muscovita e finas placas 

de biotita, sendo comum à identificação de estruturas primárias de sedimentação tais como os 

planos So e estratificação gradacional. Também são reconhecidas estruturas primárias tipo 

estratificação cruzada nos quartzitos da Formação Equador. 

A terceira unidade é composta por sedimentos detríticos de idade cenozóica. Ocorre principalmente 

no SE da área, como platôs sub-horizontais que repousam discordante sobre as rochas pré-

cambrianas. 

A trama estrutural do evento transamazônico (Fn) atuando sobre o embasamento, em muitos 

afloramentos foi totalmente obliterada e sobreposta pelas deformações brasilianas. A deformação 

Brasiliana é uma deformação progressiva expressa em três fases de dobramentos desenvolvendo 

uma foliação de direção NNE-SSW, a qual é progressivamente encurvada no sul da área para a 

direção E-W. A primeira fase de dobramentos (F1) desenvolveu dobras com plano axial vertical na 

região de baixo grau na parte central do Sinforme de Cruzeta tornando-se progressivamente 

horizontal para Oeste e Este, ficando simultaneamente cada vez mais fechadas até dobras 

isoclinais recumbentes. A segunda fase (F2), predominantemente com plano axial subvertical, 

crenula e dobra a fase anterior, podendo sobrepor-se e obliterar as estruturas anteriores quando 

desenvolvida em condições de “strain” elevado e de fácies anfibolito. Este evento em muitos locais 

pode evoluir para o desenvolvimento de zonas transcorrentes predominante destrais (F3) e 

formações de milonitos a partir dos micaxistos, quartzitos tectônicos desenvolvidos a partir de 

gnaisses ou quartzitos, e infiltrações hidrotermais responsáveis pela formação de rochas 
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calciossilicáticas, a partir de rochas ricas em cálcio. Localmente, essas rochas calciossilicáticas são 

mineralizadas em scheelita.  

Durante as fases F2 e F3 ocorreram várias intrusões graníticas, tipo Itaporanga, sendo a mais 

importante ocorrência na Folha Jardim do Seridó, a localizada na extremidade sul do denominado 

Maciço de Acari. Associado a este magmatismo, inúmeros pegmatitos, mineralizados ou não, 

intrudem o embasamento e as supracrustais, sobretudo nos locais onde os micaxistos foram 

submetidos à fácies anfibolito e onde a foliação S2 é mais penetrativa. Estes pegmatitos podem ser 

mineralizados em tantalita, columbita, turmalina gemológica, berilo, muscovita e felspatos. Há 

também explorações para pedras ornamentais destes pegmatitos, junto com os migmatitos e 

conglomerados. 
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ABSTRACT 

The Jardim do Seridó region is composed by a paleoproterozoic basement unit (Caicó Group) 

recovered by a neoproterozoic metasupracrustal sequence, defined as Seridó Group. These 

lithological units were intruded by several plutons of granitoid rocks in upper neoproterozoic times. 

Detrital sedimentary rocks formed on Cenozoic period are resting unconformable on the 

precambrian rocks, which usually are exhibited as subhorizontal plateaux and represent the 

youngest rocks. 

Banded gneisses, migmatites and orthogneisses from granitic to tonalitic composition, including 

some basic metavolcanic rocks, are the predominantly lithologies that compose the basement rocks 

of the Caicó Group (or Complex). The metasupracrustal units are represented mainly by 

sedimentary rocks, which are organized in three geological formations, named Equador, Jucurutu 

and, in the top, the Seridó Formation. The former is mainly composed by muscovite quartzites and 

conglomerates, the Jucurutu Formation is mainly represented by biotite gneisses, marbles and 

subordinately amphibolites and iron formation, and the upper Seridó Formation, is predominantly 

composed by feldspath rich biotite schists, frequently including garnet, sillimanite, staurolite, 

cordierite and andalusite in the composition. 

At least one old ductile tectonic fabric is identified in the basement, which must have been 

imprinted on paleoproterozoic times during the Transamazonic orogenic event (Fn), on amphibolite 

facies conditions. This fabric was overprinted by three successive folding phases (F1, F2, F3) on 

Brasiliano orogenic event, in the upper proterozoic. The F1 and F2 folding phase, generally develop 

a conspicuous and proeminent axial plane foliation, from horizontal to vertical dip, predominantly in 

a NNE-SSW strike direction. The F3 deformation phase is characterized as a simple shear higher 

strain condition developing strike slip NNE-SSW shear zones, including mylonite and tectonic 

quartzites developing, from gneisses and quartzites, as well calcsilicate rocks from Ca-rich rocks. 

These tectonic ductile fabric generally reach conditions of amphibolite facies, with some local 

migmatization conditions indicating anatexis conditions. In the central-north part of the region, are 

identified micaschists  of the Seridó Formation with chlorite, very thin biotites and garnet, 

developed in PT conditions of greenschist facies. 

The granitoid rocks are usually foliated rocks and are predominantly considered as intruded in a 

sin- to late-tectonic period in relationship to the Brasiliano orogenic event. Associated (or late) to 

this magmatic event occur several pegmatite bodies, sometimes with hundreds meters longer, with 

tantalite, columbite, tourmaline gems, beryl and feldspar mineralizations. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução e Localização Geográfica 

A Folha Jardim do Seridó (SB.24-Z-B-V), escala 1:100.000, abrange uma área de 

aproximadamente 3.000 km2 e está situada na porção extremo sul da meso-região Central do 

Estado do Rio Grande do Norte e porção extremo Centro - Norte do Estado da Paraíba (Figura 

1.1). Sua codificação dentro do sistema CIM (Carta Internacional ao Milionésimo) e seus limites 

são mostrados na Figura 1.2. Essa área engloba parcialmente os municípios de Caicó (RN), São 

José do Seridó (RN), Acari (RN), Carnaúba dos Dantas (RN) Frei Martinho (PB), Picuí (PB), Ouro 

Branco (RN), Nova Palmeira (PB), Pedra Lavrada (PB), Várzea (PB), Santa Luzia (PB), Juazeirinho 

(PB), Seridó (PB), São Mamede (PB) e Junco do Seridó (PB), e tolamente os municípios Jardim 

do Seridó (RN), Parelhas (RN), Santana do Seridó (RN), São José do Sabugi (PB) e Equador 

(RN), com sede de alguns destes municípios situados dentro da folha. O acesso pela parte  

norte da folha, dista aproximadamente 237 km da cidade de Natal, sendo feito através  

das BR-226 e BR 427 e da RN 086. As principais estradas que ligam as sedes dos municípios 

referidos anteriormente são pavimentadas por asfalto e as demais são encascalhadas, porém 

trafegáveis. 

1.2 Base de Dados Utilizada 

As informações geológicas aqui apresentadas provêem de diversas campanhas de mapeamento 

realizadas por mestrandos da UFRN, além de campanhas curriculares de mapeamento geológico 

realizados por alunos do curso de geologia da UFRN sob a orientação de professores. Na 

primeira fase deste trabalho, foram usadas informações de onze (11) relatórios de campo 

(programa de mapeamento no cristalino dos alunos do Curso de Geologia da UFRN), dois (2) 

relatórios de graduação de alunos do Curso de Geologia da UFRN, uma (1) tese de mestrado 

apresentada na UFPE e o mapa geológico da Folha Jardim do Seridó do Projeto Scheelita do 

Seridó (CPRM/DNPM). A distribuição das áreas cobertas por estes mapas está mostrada na 

Figura 1.3. 

Os relatórios de campo foram mapeados nas escalas 1:50.000, 1:40.000, e 1:25.000 totalizando 

856 km2. Um dos relatórios de graduação compreende uma área de 350 km2, na escala 1:50.000 e 

o outro, na escala de 1:5.000 com 61 km2. O mapa da dissertação de mestrado representa uma 

superfície de 137 km2 na escala 1:25.000. Sem considerar as áreas com recobrimentos, temos um 

total de 1.396 km2representando cerca 45 % da folha. A carta geológica na escala de 1:100.000 do 

Projeto Scheelita do Seridó, a interpretação de fotografias aéreas e das imagens de satélite em 

conjunto com as experiências individuais dos pesquisadores do projeto, serviram para interpretar e 

integrar as diferentes áreas mapeadas inclusive para inferir áreas não cobertas pelos relatórios e 

dissertação referidos anteriormente. 
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Numa segunda fase, após compilação dos dados existentes, este trabalho teve várias atividades 

distintas, sendo: a) Mapeamento na escala 1/50.000 de áreas chaves, que apresentam uma 

geologia significativa para a região. (Figura 1.4; áreas I; II; e III); b) Verificação de áreas ou 

pontos (1-11) duvidosos, significativos para a resolução do mapeamento e para entender a 

evolução geodinâmica da geologia da Folha Jardim do Seridó (ver os pontos no mapa da Figura 

1.4). O trabalho de mapeamento foi realizado por alunos graduandos do Curso de Geologia da 

UFRN, acompanhados por membros da equipe participante deste trabalho e a verificação de 

pontos, amostragem de material e elaboração de perfis a partir de novos dados obtidos, foram 

realizadas pelos membros da equipe a partir de várias etapas de campo. 

 

Figura 1.1: Localização da Folha Jardim do Seridó. 
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         Figura 1.2: Articulação da Folha Jardim do Seridó. 

 
As informações sobre o cadastramento de recursos minerais, foi na primeira etapa deste trabalho, 

obtidas a partir de bancos de dados do DNPM e da CPRM. Numa segunda etapa, estes dados foram 

checados/atualizados. Novos dados de cadastramento de recursos minerais foram incorporados a 

partir das etapas de campo realizadas na segunda fase do trabalho. 
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Figura 1.3: Distribuição e localização da base de dados compilada da Folha Jardim do Seridó. 
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Figura 1.4: Distribuição e localização das áreas trabalhadas após a compilação dos dados iniciais. 

 

1.3 Aspectos Fisiográficos 

A área da Folha Jardim do Seridó está enquadrada no domínio semi-árido do sertão 

nordestino, cuja principal característica é a predominância de um clima quente, 

apresentando secas prolongadas e baixos índices pluviométrico anuais, podendo passar 

até mais de um ano sem que ocorram chuvas. Quando ocorrem, as chuvas nesta região 

concentram-se principalmente nos meses de março e junho. As temperaturas, neste 

domínio climatológico, variam entre 25° e 35° C, com média anual de 28° C. 

A bacia hidrográfica da região é constituída, em sua maioria, por rios intermitentes que 

mostram uma orientação principal predominando para NW na parte leste da folha, NE na 

parte central e E-W na porção oeste. 

A vegetação é constituída predominantemente pela caatinga. Este tipo de vegetação 

compreende uma série de plantas arbustivas, associadas às várias espécies de cactáceas, 

destacando-se entre estas o xiquexique, o faxeiro e o mandacaru. 
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As formas de relevo da área da Folha Jardim do Seridó se apresentam fortemente controladas pelo 

substrato geológico. A paisagem é marcada por uma morfologia de terreno cuja altitude varia entre 

aproximadamente 200 e 800 metro, com um relevo variando entre extensas superfícies 

ligeiramente aplainadas, serras alinhadas no sentido N-NE e inúmeros “altos” topográficos. As 

superfícies dissecadas e ligeiramente aplainadas (Foto 1.1) predominam nas regiões onde afloram 

os biotita-xistos, rochas estas facilmente atacadas pelos processos de intemperísmo e erosão da 

dinâmica externa. Os inúmeros corpos de pegmatitos intrusivos nos biotita-xistos marcam os 

“altos” topográficos (Foto 1.2) que se destacam dentro dos biotita-xistos dissecados. Parte das 

serras da área é sustentada por corpos graníticos (Foto 1.1) por quartzitos (Foto 1.3) ou quartzito 

conjuntamente com metaconglomerados (Foto 1.4). 
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2. GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 Introdução 

A região na qual se situa a Folha Jardim do Seridó está geologicamente inserida na unidade 

geotectônica que foi definida por Almeida et al. (1977) como Província Borborema (Figura 2.1). 

Esta é uma das principais feições geotectônicas do Nordeste do Brasil, sendo subdividida em três 

principais setores delimitados pelas zonas de cisalhamento de direção E-W Pernambuco e Patos, 

que são os domínios Meridional, Central (ou Zona Transversal) e Setentrional. Este último, no qual 

está situado esta Folha, é subdividido em quatro Terrenos Geológicos ou Faixas de Dobramentos, 

também separados por zonas de cisalhamento, desta vez de direção NE-SW, denominadas de leste 

para oeste de Faixa (ou Terreno) Seridó, Faixa Jaguaribeana, Faixa (ou Domínio) Ceará Central e 

Faixa Noroeste do Ceará (vide encarte no mapa geológico). A região da Folha Jardim do Seridó 

ocupa parte dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e encontra-se no setor Nordeste do 

domínio Setentrional, mais especificamente no chamado domínio Rio Grande do Norte ou Faixa 

Seridó, termo este que utilizaremos nesta nota. 

Em termos gerais a região da Faixa Seridó é composta por (i) um embasamento gnáissico ou 

migmatítico de idades arqueana e paleoproterozóica, sobrepostas por (ii) uma seqüência de rochas 

supracrustais deformadas e dominantemente formadas no Neoproterozóico, cortadas por (iii) 

intrusões graníticas em forma de plútons e sheets que ocorreram predominantemente no 

neoproterozóico superior e que intrudem também o embasamento, além de (iv) seqüências 

sedimentares mesozóicas e cenozóicas que compõem as bacias marginais ou interiores, ou que 

capeam as partes mais altas da região. 

O Ciclo Brasiliano foi o mais importante ciclo orogênico que afetou esta faixa (e toda a Província), 

sendo o principal responsável pelos terrenos altamente deformados e metamorfizados, bem como 

pelo arcabouço tectônico e compartimentação atual da Faixa Seridó. Os grandes lineamentos e 

zonas de cisalhamentos que segmentam a região também são creditados ao ciclo brasiliano, e 

muitas destas são descontinuidades crustais profundas que atuam como divisores de terrenos 

geológicos separando blocos ou diferentes terrenos. Juntas e falhas registradas nos terrenos 

cristalinos bem como nos sedimentos supracitados, representam estruturas frágeis ocorridas na 

exumação deste ciclo no final do neoproterozóico ou ainda durante (ou após) a fase de rifteamento 

ligada à separação do continente africano do sul-americano (Françolin & Szatmari, 1987 e Matos, 

1992). 
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Figura 2.1: Mapa geológico da Província Borborema mostrando os principais contextos tectono-estratigráficos 
e a localização da Folha Jardim do Seridó. (Modificado de Archanjo, 1993). 
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2.2 Estratigrafia e Magmatismo da Faixa Seridó 

2.2.1 Embasamento 

O chamado “Complexo do Embasamento” da Faixa Seridó, é assim denominado por abranger uma 

variada gama de litologias, predominantemente metamorfizadas em fácies anfibolito, envolvendo 

gnaisses bandados e ortognaisses plutônicos básicos, intermediários e ácidos, de texturas fina a 

grossa, rochas vulcânicas (predominantemente diques de anfibolitos), metassedimentos 

arcoseanos e pelíticos, bem como uma variedade de migmatitos desde estromáticos a nebulíticos. 

Estas unidades do embasamento foram denominadas por Brito Neves (1975) de Grupo ou 

Complexo Caicó. O embasamento desta Faixa pode ser estratigraficamente subdivido em duas 

grandes unidades, baseado principalmente em idades absolutas: (i) um núcleo arqueano, bem 

documentado e até então restrito ao denominado Maciço São José de Campestre (Dantas et al., 

1998), circundado por (ii) rochas paleoproterozóicas que compõem grande parte do embasamento 

cristalino da Faixa ou Terreno Seridó (Van Schmus et al., 1995 e Dantas, 1997). Além desta 

estratigrafia com base nos dados geocronológicos, com uma unidade mais antiga, arqueana, e 

outra mais nova, paleoproterozóica, de uma maneira geral, devido a forte deformação e 

metamorfismo de alto grau que mascaram as relações entre as diversas litologias, é muito difícil se 

fazer uma estratigrafia entre as subunidades deste embasamento da Faixa Seridó. Especificamente 

na Folha Jardim do Seridó, mesmo identificando uma variada gama de unidades litológicas deste 

embasamento, desde ortognaisses plutônicos de composição tonalítica a granítica, migmatitos 

diversos e anfibolitos, até o momento não se tem identificado representantes dos chamados 

núcleos arqueanos acima identificados. 

2.2.2 Rochas Supracrustais – Grupo Seridó 

Espessas e importantes seqüências de rochas supracrustais (metassedimentares e 

metavulcanossedimentares) estão presentes por toda a Província Borborema, mas poucas destas 

têm sido alvo de estudos e discussões como as metasupracrustais que repousam discordante sobre 

o Complexo do Embasamento da Faixa Seridó, que é uma das mais importantes seqüências em 

área aflorante e em mineralizações associadas. 

Esta grande unidade, com dezenas de quilômetros de largura e mais de uma centena de 

quilômetros de comprimento, foi primeiramente denominada por Ebert (1970) de Grupo Seridó. 

Depois de várias proposições ao longo das últimas décadas sobre a ordem e natureza do seu 

empilhamento, a estratigrafia deste grupo é atualmente aceita como dividido em três formações, 

tendo como base a Formação Equador, posição esta ratificada neste trabalho. 

Esta Formação Equador, que em muitos locais parece ser sincrônica à Formação Jucurutu, é 

caracterizada por pacotes de quartzitos muscovíticos, feldspáticos a puros, muitos com turmalina 

associada. Apresenta usualmente um aspecto foliado, com cor cinza, rosa, verde e bege, as vezes 

ainda com estruturas primárias preservadas. Intercalações ou níveis descontínuos de 

metaconglomerados são encontrados como pertencentes a esta formação. 

Outra importante unidade é denominada de Formação Jucurutu, representada predominantemente 

por um conjunto de paragnaisses de composição variada, bandados a homogêneos, arcoseanos a 
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mais argilosos, normalmente com centenas de metros a alguns poucos quilômetros de espessura. 

Além de quartzo, feldspato e micas, epídoto e anfibólios também são constituintes muitas vezes 

presentes nestes gnaisses. Intercalações de mármores, quartzitos e rochas calciossilicáticas com 

largura de até dezenas de metros, bem como de camadas de rochas vulcânicas básicas a 

intermediárias, são encontradas como pertencentes a Formação Jucurutu. Também nota-se 

formações ferríferas intercaladas nesta seqüência. 

A Formação Seridó, representando a parte mais superior deste grupo, é a unidade litológica de 

maior área aflorante, chegando a ocupar dezenas de quilômetros quadrados. É representado 

predominantemente por biotita xistos, muitas vezes feldspáticos, podendo ainda ter clorita e 

muscovita, além de granada, cordierita, silimanita, andalusita e cianita. 

Estas três unidades representam o Grupo Seridó, podendo em muitos locais estar faltando a 

Formação Equador ou a Formação Jucurutu. Segundo Legrand & Sousa (1988), este grupo pode 

ser considerado como tendo iniciado com depósitos plataformais, culminando com depósitos 

flyschóides, turbidíticos, com todas as unidades gradando de uma para outra em conformidade, 

podendo ter em toda a sua extensão discordâncias locais, porém sem apresentarem discordâncias 

regionais dentro deste grupo. 

2.2.3 Magmatismo Plutônic 

Plútons e “stocks” predominantemente de composição granítica estão presentes nesta Faixa. Estes 

são intrusivos seja no embasamento ou nas metasupracrustais do Grupo Seridó, sendo usualmente 

considerados como tendo sido formados no final do neoproterozóico e associado ao ciclo brasiliano. 

Extensos plútons ou batólitos tais como o de Acari, Serrinha, Barcelona e outros, com centenas de 

km² são exemplos deste plutonismo, os quais foram genericamente denominados por Jardim de Sá 

et al. (1981) de “granitóides G3”. Exceção se faz aos “sheets” de “augen” gnaisses de composição 

granítica a granodiorítica (ortognaisses G2 de Jardim de Sá et al., 1981), geralmente intrusivos nos 

contatos entre o embasamento e as supracrustais do Grupo Seridó, com idades creditadas ao final 

do paleoproterozóico, desta forma pertencendo ao embasamento das supracrustais do Grupo 

Seridó. 

Nos referidos plútons e batólitos neoproterozóicos, a composição é predominantemente granítica, 

sendo porém observada a presença de corpos dioríticos ou mesmo gabróicos, tonalíticos e 

granodioríticos. É rica a variação de texturas, cores e estruturas primárias nestas unidades, com 

texturas finas equigranulares, até grossas com cristais profiríticos de mais de 5 cm de tamanho e 

texturas “rapakivi”. Pode-se dizer que a Faixa Seridó em toda a sua extensão é um dos mais ricos 

celeiros em quantidade e variedade de rochas plutônicas. Dentre estas subunidades muitas vezes é 

possível se fazer uma estratigrafia relativa destes corpos, observando-se que os corpos mais 

máficos como os dioritos, são usualmente mais antigos ou contemporâneos com os tipos mais 

evoluídos, mesmo que não sejam comagmáticos (Jardim de Sá et al., 1981). 

Estruturalmente estes corpos podem ser isotrópicos, por vezes apresentando estruturas ígneas 

primárias, sendo freqüente apresentarem boa foliação tectônica ou tectônica+ígnea, como reflexo 

do seu posicionamento sincrônico com a deformação. Corpos tabulares bem foliados, muitas vezes 

com foliação subhorizontal e lineação de baixo ângulo, microporfiríticos a mais grossos, são 
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denominados de “augen” gnaisses e podem também pertencer a estas suítes de granitóide 

neoproterozóicos. É comum nos mapas regionais estes granitóides apresentarem-se alongados e 

associados a zonas de cisalhamentos transcorrentes. Finalmente, pode-se dizer que a maioria 

destes plútons são estratigraficamente posicionados acima do Grupo Seridó. 

2.2.4 Cobertura Fanerozóica 

Os registros de sedimentos fanerozóicos na região encontram-se a norte da Faixa Seridó, 

representado pela Bacia Potiguar, bem como por inúmeras bacias interiores de pequeno porte, 

normalmente situada na parte ocidental desta faixa, tais como a de Gangorra. São sedimentos 

arenosos a sílticos predominantemente de idade cretácea, sendo estas pequenas bacias 

interpretadas por Pontes et al. (1991), como resquícios de uma bacia mesozóica pretérita de 

dimensões regionais, que sofreu uma intensa ação erosiva. 

Capeando todas estas unidades pré-cambrianas e cretáceas, às vezes ocupam os topos mais altos 

das serras da região, em forma de tabuleiros. Os sedimentos terciários da Formação Serra do 

Martins são representados por arenitos grossos a conglomeráticos, muitas vezes ferruginosos, que 

ocupam o topo da coluna estratigráfica da região da Folha Jardim do Seridó. 

2.3 Estrutura e Metamorfismo 

O embasamento e as supracrustais do Grupo Seridó, são rochas que foram submetidas à intensa 

deformação dúctil e metamorfismo. Foliações de plano axial proeminentes e penetrativas marcadas 

por orientação e recristalização de minerais e placas de micas e prismas de anfibólios, são muito 

comuns nos gnaisses e xistos, bem como bandamentos metamórficos bem desenvolvidos, quer 

seja nas rochas do embasamento ou nas supracrustais do Grupo Seridó. Dobras isoclinais a 

transpostas, superpostas por dobras mais apertadas são feições tectônicas muito comuns na 

região, inclusive com superposições de fases de deformação, exibindo diversos padrões de 

interferência de estruturas. 

O metamorfismo superimposto varia desde a fácies xisto verde até anfibolito, geralmente a 

pressões baixas. Cristais bem desenvolvidos de silimanita, granada, andalusita e cordierita podem 

ser comuns nos xistos da Formação Seridó, estando também presentes nos gnaisses. Via de regra, 

fácies anfibolito a anfibolito alto e feições de migmatização atingindo até a formação de nebulitos 

são encontradas nas rochas do embasamento, embora possam também estar afetando as rochas 

de composição apropriadas no Grupo Seridó. Contudo em alguns setores onde afloram o Grupo 

Seridó nesta folha, podem ser encontradas rochas submetidas a metamorfismo de fácies xisto 

verde baixo, com feições primárias bem preservadas como estratificação gradacional e cruzada. 

Zonas de cisalhamento, às vezes com largura da ordem de alguns quilômetros e de direção 

predominante NE-SW são feições comuns nesta região, predominando os cisalhamentos com 

lineações de estiramento de baixo “rake” e movimento destral, feições estas que segmentam a 

Faixa Seridó em vários compartimentos tectônicos. 

Com a relação à evolução geodinâmica da Faixa Seridó, tem sido amplamente proposto e aceito 

que antes da deposição das supracrustais que compõem o Grupo Seridó, o embasamento já estava 

extensamente deformado e metamorfizado, caracterizando uma discordância tipo “não 
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conformidade” entre este e as supracrustais. Contudo, durante pelo menos as duas últimas 

décadas há controvérsias sobre a evolução geodinâmica e o desenvolvimento das seqüências de 

fases de deformações dúcteis registradas no Grupo Seridó. Questiona-se basicamente sobre as três 

(pelo menos) fases tectonometamórficas amplamente registradas nestas supracrustais. Há uma 

proposição de que ao menos a primeira fase (Fase F1) foi desenvolvida num ciclo orogênico 

anterior ao Ciclo Brasiliano, configurando uma evolução policíclica, ou se os registros observados 

representam vários impulsos durante o Ciclo Brasiliano, configurando uma evolução geodinâmica 

mais simples, de caráter monocíclico. Está discussão será retomada adiante. 

2.4 Geocronologia e Compartimentação Tectônica 

A idade e o desenvolvimento tectonometamórfico desta faixa de dobramentos tem sido motivo de 

muitas discussões nestas três últimas décadas. As proposições de modelos evolutivos eram 

baseadas em extensas observações de campo, mapeamento regional e de detalhe, e comparações 

com outras faixas supostamente mais conhecidas de outras regiões ou continentes. As relações de 

campo sempre foram bem definidas e cada vez mais apuradas, coerentes e compatíveis. Todavia, a 

idade de posicionamento ou deposição das unidades, bem como das sucessivas deformações 

superpostas sempre foram alvo de amplas discussões com proposições de modelos vários, devido à 

escassez ou mesmo falta de dados geocronológicos precisos e complementares, tais como os 

métodos U-Pb e Sm-Nd para serem adicionados aos Rb-Sr já existentes, que representassem 

amplamente a região. A tese de doutorado de Jardim de Sá (1994) e os trabalhos de Brito Neves  

et al. (2000) e Van Schmus et al. (2003) fornecem uma visão ampla das proposições e evolução de 

conhecimentos desde a década de 1970. 

Em síntese, um dos modelos propostos na década de 80 por Jardim de Sá e colaboradores (vide 

Jardim de Sá, 1994), apresenta uma idade paleoproterozóica (ca. 2,0 Ga) para a deposição do 

Grupo Seridó, que repousa discordantemente sobre as rochas do embasamento 

(paleoproterozóico) que já estavam deformadas por um ciclo orogênico (pre-Transamazônico ?). 

Após a deposição deste Grupo Seridó e ainda no paleoproterozóico, estas rochas teriam sofrido ao 

menos os efeitos de uma deformação dúctil proeminente com desenvolvimento de deformações 

tangenciais com movimento predominante para Sul, incluindo intrusões de “sheets” graníticos 

(“augen” gnaisses G2). Esta deformação é atribuída ao Ciclo Transamazônico (2,00-1,85 Ga ?). 

Após um longo período sem registros, de mais de um bilhão de anos, estas rochas sofreriam 

intensas deformações compressivas, com extensa geração de granitos e zonas de cisalhamentos 

transcorrrentes, que ocorreram no final do neoproterozóico sendo então atribuídas ao Ciclo 

Brasiliano. Esta história evolutiva implica que a seqüência supracrustal do Grupo Seridó teria sido 

submetida aos efeitos de dois ciclos orogênicos (transamazônico + brasiliano), caracterizando uma 

evolução geodinâmica policíclica. 

Um outro modelo cuja evolução está sumarizada nos trabalhos de Brito Neves et al. (2000) e Van 

Schmus et al. (2003), diferencia-se e começa na idade da deposição do Grupo Seridó. Utilizando os 

precisos dados de campo previamente produzidos, e embasados numa extensa gama de novos 

dados U-Pb em zircões e Sm-Nd espalhadas por uma boa área da região, estabeleceram que a 

deposição do Grupo Seridó não poderia ser anterior ao final do mesoproterozóico/início do 

neoproterozóico e que as deformações associadas deveriam ter sido produzidas unicamente no 
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Ciclo Brasiliano. Estes dados implicam numa evolução geodinâmica desenvolvida num único ciclo 

orogenético, monocíclica. Com os dados de Dantas (1997) e Dantas et al. (1998) foram 

delimitados alguns núcleos arqueanos na região do embasamento. 

Nestas proposições está bem caracterizado e consensual que antes da deposição do Grupo Seridó, 

os gnaisses e migmatitos do embasamento (com representantes do arqueano - 2,6 a 3,4 Ga, e do 

paleoproterozóico – 2,2 a 2,0 Ga) já apresentavam os efeitos de pelo menos uma fase de 

deformação proeminente em condições de fácies anfibolito. Todavia, com os novos dados 

isotópicos, notadamente com a informação que a deposição do Grupo Jucurutu e formações 

superiores apresentam fortes indícios de não ter se depositado antes do final do 

mesoproterozóico/início do neoproterozóico, e que não há informações consistentes da existência 

de um evento orogênico precedente ao Brasiliano nestas unidades, parece estar ficando cada vez 

mais caracterizado que toda a compartimentação tectônica observada nas metasupracrustais da 

Faixa Seridó foi realizada unicamente sob os efeitos do ciclo orogênico brasiliano. 

Em resumo, nestes últimos trabalhos publicados (p. ex. Van Schmus et al., 2003), visualiza-se o 

Terreno ou Domínio Rio Grande do Norte ou ainda Faixa Seridó, representada ou compartimentada 

por um embasamento arqueano e paleoproterozóico com deformações em alto grau atribuídas pelo 

menos ao Transamazônico (ca. 2,0 Ga), que após a sua exumação e erosão que durou mais de um 

bilhão de anos, foi capeado pelos sedimentos do Grupo Seridó durante o neoproterozóico. Este por 

sua vez, juntamente com as rochas do embasamento, sofreu os intensos efeitos do Ciclo Brasiliano 

(ca. 600 Ga), o qual produziu um extenso magmatismo plutônico presente em toda a Faixa Seridó, 

efeitos visualizados através de dobras e zonas de cisalhamento proeminentes. 
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3. ESTRATIGRAFIA 

3.1 Embasamento 

A seqüência ou empilhamento estratigráfico das diversas unidades litológicas desta Folha foi 

definido utilizando-se as relações clássicas de empilhamento, intrusão e inclusão, além de aspectos 

estruturais. As rochas definidas como do embasamento cristalino, estão localizadas principalmente 

na porção noroeste da Folha, bem como ocupam um pequeno espaço também a sudeste. São 

predominantemente ortognaisses foliados (Foto 3.1) e gnaisses bandados (Foto 3.2), com níveis 

finos de anfibolitos transpostos e boudinados, descrição que corresponde ao que é definido na 

literatura como Complexo Caicó. Além da sua caracterização litológica, os pontos que auxiliaram na 

sua definição como embasamento é que são terrenos sempre migmatizados (Foto 3.3), muitas 

vezes com duas fases de migmatização bem definidas, não sendo raro estas rochas estarem 

nebulitizadas. Onde os contatos não são por cisalhamento com as rochas supracrustais, tais como 

na região próximo a cidade de Santa Luzia (PB), é possível observar que a direção de foliação mais 

antiga presente nos gnaisses bandados não está presente ou não tem continuidade nos micaxistos 

e gnaisses sobrepostos. A oeste de Santa Luzia (PB) também é possível distinguir os gnaisses da 

Formação Jucurutu repousando discordantemente sobre um ortognaisse microporfirítico do 

embasamento cuja foliação subhorizontal (Foto 3.1) não tem continuidade e cujo mergulho não é 

paralelo à foliação S1 apresentada nos paragnaisses. Estas observações de campo definem uma 

discordância do tipo “não conformidade” entre este embasamento e a seqüência metassedimentar 

sobreposta. 

3.2 Metassedimentos do Grupo Seridó 

Esta seqüência metassedimentar é representada por 3 principais unidades litológicas: (i) quartzitos 

e conglomerados que correspondem ao descrito como Formação Equador (Foto 3.4 e 3.5), (ii) 

biotita gnaisses e mármores que correspondem à Formação Jucurutu (Foto 3.6) e (iii) biotita xistos 

que correspondem ao descrito como Formação Seridó (Fotos 3.7 e 3.8). O conjunto destas 

formações compõem o denominado Grupo Seridó. Os biotita xistos perfazem a grande área 

aflorante destas unidades, contudo qualquer uma destas três formações podem estar em contato 

normal com os gnaisses do embasamento, o que pode ser traduzido que em muitos locais os 

quartzitos da Formação Equador ou gnaisses da Formação Jucurutu (ou ambos) podem não ter sido 

depositados ou foram erodidos. Os contatos entre estas formações do Grupo Seridó são quase 

sempre interdigitados entre si, encontrando-se quartzitos e micaxistos intercalados com biotita 

gnaisses ou também passagens gradacionais de gnaisses para micaxistos feldspáticos. Este 

conjunto de observações é fortemente indicativo que o Grupo Seridó representa uma seqüência de 

deposição contínua, sem evidências de discordâncias regionais entre estas, constituindo um único 

grande pacote sedimentar. Adicione-se ainda a observação que os metaconglomerados (Formação 
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Equador) estão sempre dentro dos quartzitos, não constituindo portanto uma discordância erosiva 

regional. 

Os micaxistos da Formação Seridó estão sempre acima das outras unidades deste grupo e 

constituem sempre as rochas mais novas do Grupo Seridó, embora seja plenamente possível que 

ao menos pró-parte, no mesmo período da deposição destes pelitos, em outros locais da antiga 

bacia (talvez mais rasos) possam estar sendo depositados os sedimentos das formações Equador 

ou Jucurutu. Geralmente a sedimentação da Formação Seridó se inicia com metagrauvacas 

micáceas com intercalações de margas que se expressam depois do metamorfismo como gnaisses 

micáceos e para-anfibolitos. Estas feições são bem visíveis nos contatos com os quartzitos da 

Formação Equador. 

Por outro lado, nesta folha, os quartzitos Equador parecem constituir a formação mais antiga, uma 

vez que quando presente as três unidades, estes quartzitos estarem sempre abaixo dos gnaisses 

da Formação Jucurutu. Como exemplos, podemos citar as ocorrências da Serra dos Quintos, 

imediatamente a leste de Santana do Seridó (RN). 

3.3 Rochas Plutônicas 

Além dos ortognaisses do embasamento, estão registrados na área vários corpos granitóides de 

texturas variadas, sempre mostrando formato alongado de direção NE-SW com foliação ou lineação 

mineral paralela a forma do corpo. Estes são corpos intrusivos nos metassedimentos do Grupo 

Seridó ou mesmo no embasamento, sendo que os granitos que ocupam a parte centro-norte da 

folha constituem a parte sul do Batólito Granítico Brasiliano de Acari. Intrusivos nestes granitos (ou 

nos metassedimentos) ocorrem corpos de pegmatitos heterogêneos ou veios de pegmatitos 

homogêneos, que são distribuídos por toda área, com grande concentração na parte nordeste da 

Folha, intrusivos nos xistos e quartzitos. Em complementação a estas litologias, pequenos corpos 

dioríticos, gabróicos ou mesmo ultramáficos ocorrem na região, estes últimos às vezes 

serpentinizados. Pelas relações intrusivas, está claro que estes granitóides são mais jovens que os 

metassedimentos, e que os pegmatitos são mais jovens que os granitóides. Contudo, as relações 

de campo não evidenciam claramente suas relações cronológicas com os corpos básicos citados. 

3.4 Unidades Tectônicas 

Na parte superior da coluna estratigráfica encontra-se uma unidade denominada de muscovita 

quartzito (quartzito tectônico). Trata-se de unidade formada por processos de cisalhamento que 

favoreceram a infiltração de grande quantidade de fluidos. Dependendo das condições 

termodinâmicas desses fluidos, os mesmos foram capazes de dissolver os minerais nas zonas de 

cisalhamentos e provocar a lixiviação de certos elementos químicos (Legrand & Magini, 1992). Os 

minerais mais vulneráveis a este ataque químico são os feldspatos e a biotita que são 

transformados em muscovita + quartzo liberando para a fase fluida o Na+, Ca+ e Fe++. Uma parte 

do ferro pode ser fixada sob a forma de magnetita. São rochas bem foliadas (Foto 3.9), cisalhadas 

(milonitos), com lineação de estiramento proeminentes e “ribbons” de quartzo, sempre com 

espessura aflorante restrita em relação aos quartzitos da Formação Equador. Podem ser produzidas 

por transformações de rochas do embasamento, dos granitos, gnaisses etc., mostrando não haver 

controle de posicionamento estratigráfico ou associação litológica característica. O único controle é 
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estrutural uma vez que estão associados a zonas de cisalhamento, sendo colocados na parte 

superior da coluna estratigráfica por terem sido produzidos simultaneamente aos cisalhamentos 

produzidos por F2, F3 ou F2+F3, que são tramas brasilianas. Exemplos desta unidade são os 

quartzitos mapeados no extremo sudeste da folha, os do extremo noroeste, que estão no contato 

cisalhado entre os micaxistos e os gnaisses. Embora não cartografados, estão também neste 

contexto os “metaconglomerados” de “matriz” xistosa (Foto 3.10) associados a estes últimos 

quartzitos citados, na região a oeste de Equador (RN), e na serra dos Juncos a sul de Santana do 

Seridó (RN), que são também sempre associados aos quartzitos tectônicos. São biotita xistos da 

Formação Seridó (rocha adjacente) com finos veios de granitos cinza e pegmatitos que, quando 

submetidos ao intenso cisalhamento foram milonitizados, intensamente estirados e “boudinados”, 

produzindo os clastos. Este fato pode ser comprovado quando nos micaxistos próximos não 

milonitizados, observam-se os veios da mesma composição dos clastos dos milonitos. De maneira 

similar, por hidrotermalismo, os mármores, anfibolitos e gnaisses cálcicos são parcialmente 

transformados em rochas calciossilicáticas (Fotos 3.11 e 3.12), observando-se que muitos destes 

níveis de rochas calciossilicáticas estão presentes em todas as unidades, sejam do embasamento, 

sejam das supracrustais. São produtos do metamorfismo hidrotermal em rochas que tinham Ca e 

condutos para transporte de fluidos. 

3.5 Coberturas Sedimentares Fanerozóicas 

Sedimentos detríticos, arenosos a conglomeráticos, com matriz quartzo-ferruginosa, compõem as 

rochas sedimentares mais novas da folha. Apresentam estratificações plano-paralelas e cruzadas, 

com seixos milimétricos a centimétricos subarredondados principalmente de quartzo e feldspato. 

Ocupam a parte superior de algumas serras, sempre em forma de platôs, representando resquícios 

erosionais de camadas sedimentares. Por esta descrição deve corresponder aos sedimentos 

paleógenos da Formação Serra do Martins e são mais abundantes na região próxima a cidade de 

Equador (RN). 
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4. PETROGRAFIA 

Aqui são abordadas as características estruturais e texturais gerais de campo dos principais 

litotipos das unidades geológicas (a começar pela mais antiga), envolvendo os aspectos 

micropetrográficos e quando possível considerações/discussões relativas à petrogênese ou rocha 

parental. 

A identificação mineralógico-textural foi efetuada com o auxílio das publicações de Roubault 

(1963), Deer et al. (1966), Spry (1969), Heinrich (1970), Zubkov (1972), Bard (1980) e 

MacKenzie et al. (1982). A classificação/nomenclatura das rochas teve apoio nas publicações de 

Winkler (1977), Streckeisen (1976), Suk (1983) e Spear (1993). 

4.1 Embasamento 

Biotita "augen" ortognaisse 

Relações de campo 

São rochas homogêneas de textura média a grossa, cor cinza avermelhada em algumas porções da 

área e composição tonalítica/granodiorítica a granítica. Em determinados locais, esses ortognaisses 

apresentam-se mais tectonizados caracterizando zonas de alta, intermediária a baixa deformação. 

Este fenômeno é enfatizado por xenólitos anfibolíticos, de ordem centimétrica, mais ou menos 

estirados, marcando a atuação e evolução da deformação heterogênea nestes gnaisses. Além dos 

xenólitos são encontrados diques/"sills" também de anfibolitos com espessura variável, no máximo 

de ordem métrica. Localmente nesses "augen" gnaisses podem ser desenvolvidos planos de 

dissolução recristalizando biotita e ao mesmo tempo sendo injetado por exudações de rochas 

pegmatóides, às vezes em estrutura de "dominó" (Figura 4.1.) Fraturas de extensão preenchidas 

por rochas pegmatóides são evidenciadas pelo crescimento de feldspato potássico (= K-feldspato) 

perpendicularmente ao contato ou bordas do dique/veio. 

Microscopia 

A mineralogia principal é constituída de plagioclásio (30-50%), microclina (15-40%), quartzo  

(20-30%) e biotita (5-15%). Os acessórios são opacos, titanita, anfibólio, clorita, epídoto, 

muscovita, zircão e apatita (cada um menor que 1%). 

O plagioclásio é oligoclásio com 25 a 29% An, hipidioblástico a xenoblástico (alguns cristais são 

subeuedrais com geminação Carlsbad), formando contatos retos a irregulares com tamanho médio 

em torno de l,8 mm. Muitos dos grãos mostram os planos de geminação (albita, albita-periclina e 

carlsbad) encurvados e a extinção ondulante varia de forte a fraca; caracterizando locais de maior 

e menor "strain". Frequentemente é saussuritizado, com aspecto turvo mais intenso relativo à 
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microclina (Foto 4.1), cristalizando principalmente epídoto, mica branca e cresce estaticamente às 

custas de biotita. Alguns cristais possuem inclusões de biotita e microclina e raramente apresentam 

bordas albíticas. 

A microclina é xenoblástica, com perfeita geminação albita-periclina (Foto 4.1), formando contatos 

retos, denteados com biotita, côncavo-convexos e às vezes ponto triplo. Mostra inclusões de 

biotitas (possivelmente primárias), opacos quartzo e plagioclásio, este às vezes subeuedral. Os 

cristais são levemente alterados com aspecto turvo, podendo apresentar microfissuras, 

descontinuidades dos planos de geminação em face à deformação frágil e forte extinção ondulante. 

Tem caráter intersticial, substituindo plagioclásio e frequentemente, evidenciando feições pós 

cinemática. Possivelmente seja correlata à foliação principal das rochas de cobertura. Duas 

gerações de feldspato-K são evidentes, uma como inclusão (microclina1) em plagioclásio  

(Figura 4.2) e outra (microclina2) englobando plagioclásio, biotita, minerais opacos e quartzo. 

O quartzo é xenoblástico e desenvolve bandas de extinção ao acaso (Foto 4.2). É fortemente 

recristalizado com inclusões de biotita, titanita, quartzo e em alguns locais é bastante fraturado 

com orientações diversas cujo preenchimento dessas fraturas se dá por muscovita. Ocupa os 

interstícios das rochas, como agregados, adquirindo arranjo amebóidal; ocorre também como 

inclusões globulares. Os tamanhos variam de 0,15mm (nas inclusões) a 4,5mm. 

A biotita ocorre em ripas quadráticas a retangulares, atingindo até 2,0mm de alongamento maior e 

invariavelmente está com suas extremidades serrilhadas a dactilíticas. É a principal marcadora da 

trama da rocha. Algumas lamelas têm planos de clivagem levemente encurvados, com dobras em 

"kinks bands", e pelo menos duas gerações são observadas: a mais jovem (Sn) deformada por 

eventos subseqüentes em microdobras abertas representadas por ondulações suaves e a mais 

antiga dispõe-se localmente orientada em baixo ângulo com Sn, não definindo uma estrutura 

planar penetrativa. É substituída por microclina, plagioclásio, titanita (Figura 4.2), opacos, alanita e 

clorita, e mostra inclusões de zircão, quartzo e opacos. A composição, pelo menos para algumas, 

parece ser bastante ferrosa (anita-siderofilita) quando se observou a grande concentração de óxido 

de ferro avermelhado ao longo dos planos de clivagem, em função da retromorfose e/ou aumento 

na fugacidade de (fO2) no sistema rocha. 

Os minerais opacos são irregulares, arredondados a semiquadráticos com tamanhos inferiores a 

0,9mm. Muitos deles estão associados à transformação de biotita e podem cristalizar titanita em 

suas bordas. Muito provavelmente são titanomagnetitas. 

A titanita é em sua maioria xenoblástica a semi-losangular, às vezes alongada atingindo 0,9mm de 

comprimento maior. Pode estar fraturada e associada com biotita. 

O anfibólio é ferrohastingsita e encontrou-se apenas um par de grãos arredondados. Um deles 

incluso em plagioclásio formando contatos difusos com este e o outro nos interstícios da rocha, 

podendo ser fases primárias recristalizadas. 

A clorita apresenta-se, invariavelmente, associada à biotita e cristaliza-se mimeticamente a partir 

desta. 
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O epídoto é representado por alanita, xenoblásticos, às vezes losangulares associados com 

plagioclásio e biotita; sendo mais freqüente com este último, podendo crescer e localmente 

englobar o primeiro (Figura 4.3). 

A muscovita ocorre em lamelas xenoblásticas, sem orientação preferencial e forma-se a partir de 

biotita e plagioclásio. 

O zircão é levemente alongado a arredondado com forte halopleocroísmo e encontra-se sempre 

como inclusão em biotita. 

A apatita é alongada, semiretangular ocorrendo na matriz e como inclusões em microclina. 

Discussão 

Uma foliação principal de biotita define a textura granolepidoblástica a lepidogranoblástica e 

macroscopicamente desenvolve textura "augen" em função dos blastos e fenocristais de microclina 

e plagioclásio. 

Localmente, esses "augen" ortognaisses, mostram-se fraturados (Foto 4.3), cujas fraturas são 

preenchidas por opacos e quartzo. 

A composição varia desde o limite tonalito-granodiorito até termos essencialmente graníticos, onde 

a cristalização/recristalização de microclina e do plagioclásio foi considerável. É possível que a 

formação, pelo menos parcialmente, dos K-feldspatos é por blastese - parte dos "augen" seriam 

porfiroblastos, a qual é favorecida pelas feições texturais da microclina, e cristalização a partir do 

magma - o restante dos "augen" seriam fenocristais. Esta última alternativa é assegurada pelas 

feições subeuedrais e pretectônica de alguns feldspatos, os quais seriam difíceis de ser gerados em 

regimes de intenso tectonismo e metamorfismo. 

O desenvolvimento de intercrescimento mirmequítico resulta de micropressão durante a separação 

de uma fase aquosa com feldspato-K, oligoclásio, quartzo e vapor, quando do processo de 

cristalização e podendo ser explicado pela transformação da molécula de "Schwantke" da seguinte 

forma: CaAl2Si6016 ↔ CaA12Si2O8 (Anortita) + 4SiO2 (quartzo = mirmequita) (Cox et al., 1981).  

O quartzo dentro da mirmequita representa a incapacidade da sílica difundir-se a partir do líquido 

resfriado e ocorrendo em hábito vermiforme (Hibbard, 1979), portanto é uma textura primária. Por 

outro lado, algumas mirmequitas parecem secundárias, ou seja, geradas a partir de uma fase 

fluida metamórfica (microclina e plagioclásio como blastos) (Figura 4.4), indo de encontro ao 

modelo de Hibbard (op.cit.). Mesmo assim a presença de mirmequitas e xenólitos anfibolíticos 

garantem, pelo menos parcialmente, uma história magmática para esses "augen" gnaisses, apesar 

do tectonismo e metamorfismo superpostos. 

Biotita – hornblenda gnaisses bandados com clorita e calcita 

Relações de campo 

Ocupa principalmente porções do quadrante SW da folha e uma pequena janela erosional na serra 

das Queimadas, na localidade Sítio Coqueiros (Equador-RN). Neste local, apresenta-se bandada 
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destacando bandas milimétricas a centimétricas, verde escura com biotita, hornblenda e clorita 

alternando com faixas leucocráticas, esbranquiçadas quartzo-feldspáticas anatéticas. 

Microscopia 

A rocha é constituída principalmente por plagioclásio, microclina e quartzo, com quantidades 

menores de hornblenda, biotita, calcita, clorita, titanita, opacos, epídoto, apatita e zircão. 

Apresenta textura granoblástica a granonematoblástica, exibindo bandamento irregular em 

espessura e comprimento, com intensa saussuritização de plagioclásio, epidotização da hornblenda 

e cloritização de biotita. O metamorfismo atingiu a fácies anfibolito superior com a microclinização 

do plagioclásio e retromorfose para a fácies xisto verde.  

Assim, foram registrados dois importantes episódios metamórficos e duas paragêneses minerais:  

(1) Plagioclásio + microclina + quartzo + hornblenda + biotita + zircão – metamorfismo 

progressivo na fácies anfibolito superior; 

(2) Calcita + clorita + epídoto + titanita + opacos - metamorfismo regressivo na fácies xisto 

verde. 

Diopsídio-hedenbergita anfibolitos 

Relações de campo 

São rochas homogêneas, verde escura, com pontuações esbranquiçadas dadas por plagioclásio e 

quartzo, textura nematoblástica e constituída por clinopiroxênio, anfibólio e muito pouco quartzo. 

Ocorrem como xenólitos, diques/"sills" mais ou menos alongados na fábrica principal dos biotita 

"augen" ortognaisses. Além dos xenólitos centimétricos foi encontrado apenas um corpo de ordem 

métrica, alongado, também em blocos rolados, paralelamente à foliação principal Sn. 

Microscopia 

Os minerais essenciais são representados por anfibólio (35%), clinopiroxênio (33%), plagioclásio 

(22%) e quartzo (5%). Os acessórios são opacos (3%) e titanita (2%). 

O anfibólio é representado por hornblenda verde xenoblástica a hipidioblástica, orientada na fábrica 

principal, com fraca extinção ondulante, localmente fraturada e mostrando inclusões de titanita, 

plagioclásio, quartzo e esporadicamente clinopiroxênio. Forma contatos retos, curvos e ponto 

triplo, podendo desenvolver trama-forma poligonizada. É intensamente substituido por 

clinopiroxênio. Os tamanhos dos cristais são menores que 2,5mm. 

O clinopiroxênio pertence à série diopsídio-hedenbergita, é xenoblástico a hipidioblástico, exibe 

feições esqueletais/amebóidais (Foto 4.4) e localmente, em função de sua segregação, torna-se 

poiquiloblástico incluindo plagioclásio (às vezes subeuedral com geminação Carlsbad), titanita, 

quartzo, hornblenda e opacos. Mostra fraca extinção ondulante, algumas fraturas e trama de forma 

em função do crescimento com a deformação. Os grãos podem atingir 5,0mm em seu comprimento 

maior. 

O plagioclásio é andesina com 34 a 38%An. Possui raras geminações polissintética e albita-

periclina, muitos deles são zonados e até euedrais formando ponto triplo. A deformação se 
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manifesta através da forte extinção ondulante, do encurvamento dos planos de geminação, das 

microfissuras, bem como da trama-forma em mosaico. Mostra inclusões esporádicas de diopsídio-

hedenbergita. 

O quartzo é xenoblástico, ocorre como inclusões globulares e preenchendo os interstícios das 

rochas. Pode apresentar aspecto ameboidal e alongado na foliação principal da rocha. 

Os minerais opacos são retangulares, quadráticos, hexagonais, xenoblásticos e englobam total ou 

parcialmente a titanita; às vezes mostra filmes de muscovita ou titanita em suas bordas. Crescem 

sobre o clinopiroxênio e titanita policristalina com feições texturais pós-cinemática. Apresentam 

inclusões de titanita e podem ser cincundados totalmente por esta. 

A titanita é xenoblástica a idioblástica ou forma agregados policristalinos com até 2,0mm de 

comprimento maior, sem orientação preferencial ou em grãos isolados associados com 

clinopiroxênio e opacos. 

Discussão 

A rocha mostra textura nematogranoblástica pouco desenvolvida, tendo, sua principal orientação 

dada por clinopiroxênio e hornblenda. A formação do primeiro evolui a partir da hornblenda, ou 

seja, uma transformação de desidratação. Por outro lado esta hornblenda traz esporadicamente 

inclusões de diopsídio-hedenbergita. Assim caracterizando a recristalização do anfibólio, em função 

possivelmente da presença de uma fase fluida aquosa, posterior à formação do clinopiroxênio 

magmático. 

Os aspectos texturais, tais como cristais subeuedrais de plagioclásios zonados e homogeneidade 

das rochas, favorecem o caráter ortoderivado para esses anfibolitos. A feição metamórfica da 

hornblenda, dada pela sua orientação, pode sugerir a formação desse ortoanfibolito a partir de 

dioritos a doleritos/gabros. A recristalização do clinopiroxênio dar-se-ia em metamorfismo de fácies 

anfibolito superior. 

4.2 Metasupracrustais - Formação Equador 

Quartzitos 

Relações de campo 

Denomina-se aqui de quartzitos a uma associação de rochas representadas por quartzitos puros, 

muscovita quartzitos e muscovita quartzitos arcoseanos, ocupando uma larga faixa na serra das 

Queimadas. 

A separação em mapa, das litologias citadas no parágrafo anterior, não foi possível se efetuar, 

devido os limites entre tais litotipos serem gradacionais, além das espessuras atingirem valores até 

centímetros. 

Os muscovita quartzitos são os tipos mais comuns e apresentam-se com granulação fina a média e 

cor cinza clara. A composição média estimada é de quartzo (80%) e muscovita (15%), e ainda 

biotita, minerais opacos (hematita), feldspato e algumas vezes, turmalina e fuchsita, como 

acessórios. 
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Nos quartzitos o quartzo atinge em torno de 95% em volume da rocha e a fração restante 

constitui-se essencialmente de muscovita. Raramente inclui algum mineral opaco e/ou fuchsita; 

este último mineral tornando as rochas levemente esverdeadas. 

Os quartzitos arcoseanos ou feldspáticos se caracterizam, muitas vezes, por alternâncias de níveis 

ricos em quartzo, em muscovita e em microclina, bem como, pela coloração rosada. 

Além das características citadas acima, ressaltamos que a muscovita e o quartzo alternam-se em 

leitos evidenciando o provável acamamento dessas rochas. A biotita, muito localizada, encontra-se 

associada com as faixas ricas em muscovita. Os minerais opacos são representados principalmente 

por hematita, a qual pode ser tanto disseminada como concentrada em estreitas camadas 

conferindo a orientação preferencial da rocha. A mica verde (fuchsita) e a lepidolita por vezes 

encontrada, proporcionam aos quartzitos uma tonalidade esverdeada e rosada respectivamente. 

Uma estreita faixa de metaconglomerado monomicto a dimicto, intercalado no topo dos quartzitos, 

está situada na porção centro-sul da serra das Queimadas, a Norte da cidade de Equador (RN). Os 

seixos são principalmente de quartzo incolor a esfumaçado e por vezes de gnaisses de composição 

granítica, ambos fortemente estirados na foliação principal, numa matriz silicosa. Ressalta-se que, 

localmente essa matriz adquire tonalidade esverdeada devido à concentração de epídoto. Às vezes 

encontra-se o componente hematita.  

No estremo norte da serra das Queimadas destaca-se uma espessa faixa de metaconglomerado 

polimicto e polimodal, grosso, com matriz cinza a esverdeada contendo quartzo, anfibólio e epídoto 

de retromorfose deste anfibólio, e exibindo seixos de quartzo, gnaisses, granitóides e minerais de 

ferro fortemente estirados -tectonito–L. Metaconglomerados monomictos com seixos de quartzo 

também fortemente estirados são encontrados ao sul daquela serra no topo dos quartzitos em 

contato com os micaxistos (Foto 4.5). 

Microscopia 

A mineralogia essencial é quartzo (70-95%) e muscovita (2-30%). Os acessórios são microclina  

(0-15%), plagioclásio (0-10%), opacos (0-10%), epídoto (0-5%), biotita e titanita (ambos menor 

que 1%). 

Quartzo apresenta-se xenoblástico com distribuição homogênea na rocha. Forma agregados 

granulares em mosaico com trama de forma e os contatos são retos, denteados a côncavo-

convexos. A extinção ondulante varia de suave a bandas de extinção com os cristais adquirindo 

feições de "ribbons" orientados na fábrica. Às vezes a recristalização é intensa mostrando inclusões 

de muscovita e opacos. Os tamanhos dos cristais variam de 0,1 a 9,0mm. 

Muscovita é hipidioblástica, bem orientada, às vezes radial, com distribuição homogênea nas 

rochas, formando contatos retos e serrilhados em suas extremidades e fraca extinção ondulante. É 

o principal mineral responsável pela orientação S2 (Foto 4.6) e localmente sua maior concentração 

dá um caráter xistoso à rocha onde pelo menos duas gerações são evidenciadas. Desestabiliza para 

a formação de microclina, plagioclásio e óxido de ferro. As lamelas são menores do que 0,9mm. 

Pelo menos, localmente, tem composição fengítica em face da intensa liberação de óxido de ferro, 

além de lepidolita. 
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Microclina é xenoblástica com boa geminação albita-periclina, ás vezes alongada na fábrica 

principal, com extinção ondulante forte, levemente sericitizada e apresentando caráter intersticial. 

Cristaliza-se a partir da desestabilização de muscovita (Foto 4.7), e mostra algumas inclusões de 

muscovita. Os cristais são menores que 2,0mm. 

Plagioclásio é xenoblástico com aspecto turvo em função da saussuritização (principalmente 

epídoto), levemente alongado na foliação principal, substituído por epídoto e tem ocorrência 

intersticial. São importantes as associações seguintes: plagioclásio + quartzo + epídoto e 

muscovita + plagioclásio + quartzo. Os grãos são menores do que 1,8mm. 

Epídoto apresenta-se xenoblástico, intersticial e na maioria dos casos está associado com 

muscovita, plagioclásio e cristalizando-se a partir deste último (Foto 4.8). 

Opacos ocorrem de várias formas tais como: losangulares, arredondados, retangulares e 

xenoblásticos. Apresentam-se em níveis (leitos) milimétricos a submilimétricos, anastomosados e 

os cristais encontram-se isolados ou formando agregados orientados na fábrica principal. Muitos 

deles crescem sobre a muscovita (Foto 4.9). 

Biotita é hipidioblástica e orientada na foliação principal juntamente com muscovita. As lamelas são 

menores do que 0,9mm. 

Titanita é idioblástica a hipidioblástica, com ocorrência localizada, sem orientação, estando 

associada com microclina e muscovita. 

Discussão 

Composicionalmente estas rochas variam de quartzitos puros a muscovita quartzitos arcoseanos/ 

opacos com textura granoblástica a lepidogranoblástica, respectivamente. 

Em função das análises modal e textural sugere-se que seja um sedimento original exclusivamente 

terrígeno, do tipo psamito-arenito (hoje quartzitos quase puros) com fácies lutáceas-arenitos 

sílticos/argilosos (hoje representadas pelas faixas submilimétricas a métricas de muscovita 

quartzitos xistosos). Os opacos e feldspatos são secundários e formados por transformação 

metamórfica de Fe-muscovita, não se descartando a possibilidade de alguns cristais desses 

minerais serem detríticos e recristalizados pelo metamorfismo. 

4.3 Metasupracrustais - Formação Jucurutu 

Clorita-biotita gnaisses 

Relações de campo 

São rochas de granulação média e se apresentam cinza clara, quando inalterada, com finas 

(milimétricas) bandas pretas a esverdeadas, estas quando as biotitas são cloritizadas fortemente, 

alternando com bandas claras (incolores a leitosas), dadas principalmente por quartzo. São 

intensamente dobradas, estiradas e com uma xistosidade principal proeminente, evoluindo a partir 

de uma clivagem de crenulação anterior (S1) pela sua transposição (Figura 4.5). 

São importantes as intercalações lenticulares de calciossilicáticas grossas e esverdeadas, textura 

granoblástica com incipiente orientação paralela a foliação principal S2 e associadas ou não com 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
24

calcita, tremolita e às vezes flogopita. Esta se apresenta cinza a esbranquiçada, granulação média 

a grossa, concordante com a foliação principal do clorita-biotita gnaisse. 

Microscopia 

A mineralogia principal é dada por plagioclásio (47-36%), quartzo (35-36%), biotita (5-12%) e 

clorita (l0%). Os minerais acessórios estão representados por calcita (1-6%), titanita (1%), 

anfibólio (0-l%), opacos (1%), muscovita (1-4%), epídoto (<1%), turmalina (<1%), apatita 

(<1%) e zircão (<1%). 

Plagioclásio é oligoclásio com 25 a 28%An, xenoblástico a hipidioblástico (semi-retangular), 

desenvolvendo fraca geminação albita, albita-Carlsbad e Carlsbad. Forma contatos retos, 

irregulares e localmente ponto triplo (textura em mosaico) indicando recristalização estática.  

É levemente fraturado, estando as fraturas por vezes preenchidas por clorita, epídoto e quartzo, e 

sempre apresentando forte extinção ondulante. Não mostra orientação preferencial, porém 

distribui-se homogeneamente, na maioria das vezes, em finos leitos associados com biotita, 

substituindo esta. São freqüentes a saussuritização e inclusões de opacos e biotita. Os tamanhos 

dos cristais são menores do que l,0mm. 

Quartzo mostra distribuição, relativamente homogênea, em níveis (exsudações) mais ou menos 

regulares definindo um milimétrico a submilimétrico bandeamento. Os grãos são xenoblásticos, 

levemente fraturados e evidenciam bandas de extinção. Muitos adquirem feições policristalinas em 

função da deformação e localmente formam "ribbons" na foliação principal. Atingem 2,5mm ao 

longo do eixo "c" cristalográfico, o qual algumas vezes pode se colocar paralelamente na foliação 

principal. 

Biotita apresenta pleocroísmo verde claro/escuro, intensamente substituída por clorita, epídoto, 

muscovita, calcita, opacos e titanita. É xenoblástica, mostrando suas extremidades serrilhadas a 

dactilíticas, principalmente com plagioclásio. Duas orientações são freqüentes, formando ângulo 

forte entre si (Figura 4.6), onde a segunda (mais proeminente) foi produzida por crenulação e 

transposição da primeira. Está representada por biotitas em charneiras reliquiares. 

Clorita é xenoblástica e apresenta cristalização mimética a partir, invariavelmente, de biotita.  

Calcita é xenoblástica com aspecto amebóidal, incluindo grãos de opacos e quartzo, e aspecto 

puramente intersticial, crescendo ao longo dos limites de grãos. Preenche fraturas, planos de 

geminação de plagioclásio e localmente adquire feições poiquiloblástica com inclusões de biotita 

(quando a substitui), quartzo e titanita. Às vezes as lamelas de geminação acompanham os planos 

de clivagens romboedrais. Está associada à saussuritização de plagioclásio. 

Titanitas são idioblásticas a xenoblásticas, algumas com geminação de contato semelhante a 

Carlsbad, sem arranjo orientado. Podem formar agregados de grãos losangulares associados com 

anfibólios, calcita e crescem sobre biotita, desenvolvendo halopleocroísmo nesta última. 

Anfibólio é uma hornblenda verde, xenoblástica e mostra inclusões de quartzo. É substituído por 

plagioclásio e posteriormente alterado para clorita, calcita e epídoto. Seu comprimento maior 

atinge 0,5mm e orienta-se na xistosidade S2. 
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Os minerais opacos são xenoblásticos, losangulares e semi-quadráticos. Crescem às custas de 

biotita, titanita e formam paragênese com epídoto e clorita. Não apresentam orientação 

preferencial. 

Muscovita mostra cristalização mimética de biotita e também se forma pela atividade hidrotermal 

dos plagioclásios. 

Epídoto segrega-se a partir da biotita, plagioclásio e hornblendas. É xenoblástico, sem orientação e 

na maioria das vezes está associado com biotita. 

Discussão 

As rochas mostram textura inequigranular, bandada e de composição tonalítica, pela ausência de 

feldspato-K. Esse bandeamento, submilimétrico a milimétrico, é penetrativo, anastomosado e 

essencialmente tectonometamórfico. Por outro lado, evidencia-se variações granulométricas 

laterais repetidas (paralelo ao bandeamento), que eventualmente poderiam refletir o acamamento 

sedimentar. Este fato, juntamente com suas associações litológicas (intercalações de mármores, 

calciossilicáticas e xistos pelíticos) e composição, sugerem uma origem paraderivada a partir de 

grauvacas. 

Biotita-cordierita gnaisses com estaurolita e silimanita - kinzigito (não cartografados) 

Relações de campo 

São rochas homogêneas, cinza azuladas e pretas, compactas, exibindo extensivamente exsudações 

de quartzo incolor a leitoso, dobrados e com transposição. Estes dobramentos são de ordem 

centimétrica e as referidas exsudações proporcionam à rocha feições listradas. Encontram-se 

intercaladas no clorita-biotita gnaisse, definindo uma estreita e contínua faixa, aflorando 

principalmente a SW da folha. 

Microscopia 

Um total de duas seções delgadas foram utilizadas para caracterização da petrografia microscópica. 

Os constituintes minerais essenciais são plagioclásio (37%), quartzo (20%), cordierita (15%), 

biotita (12%) e magnetita (8%). Os acessórios são granada (4%), muscovita (1%), clorita (1%), 

estaurolita, silimanita, apatita, epídoto e zircão (cada um menor que 1%). 

Plagioclásio é andesina com 30%An, xenoblástico, sem alteração importante, com extinção 

ondulante e inclusões de cordierita, magnetita, biotita e quartzo. Muitas vezes as geminações 

albita, albita-periclina e carlsbad são bem desenvolvidas. Os contatos são côncavo-convexos, 

irregulares, ponto triplo e pode localmente mostrar trama-forma na foliação principal. Os tamanhos 

dos cristais são menores que 4,5mm. 

Quartzo ocorre como grãos xenoblásticos, com inclusões de biotita orientada, opacos, turmalina, 

muscovita e silimanita. Apresenta fraturas preenchidas por óxido de ferro, acentuada extinção 

ondulante e pode mostrar textura em mosaico com trama de forma seguindo a foliação principal 

S2. Os contatos são irregulares e localmente entre si são suturados. Os tamanhos dos cristais são 

menores que 5,0mm. 
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Cordierita é xenoblástica, com distribuição heterogênea, e a maioria é poiquiloblástica (Foto 4.10) 

exibindo inclusões de turmalina, opacos, biotita às vezes muscovitizada, quartzo globular, agulhas 

de silimanita orientadas, estaurolita com leve extinção ondulante e plagioclásio com geminação 

albita e albita-carlsbad. As fraturas são preenchidas por muscovita e clorita, esta última muitas 

vezes circundando a cordierita. Alguns cristais mostram acentuada extinção ondulante e leve alon-

gamento evidenciando seu caráter tardio à foliação principal. Cresce substituindo extensivamente a 

biotita, formando contatos irregulares e amebóidais envolvendo total e em parte a biotita e 

principalmente o plagioclásio. Os tamanhos dos grãos podem atingir até 4.0mm. 

Biotita apresenta distribuição heterogênea e as lamelas são hipidiomórficas (semi-retangulares) a 

xenoblásticas isoladas ou em agregados fluxosos orientados em foliação principal S2. Além de sua 

substituição por cordierita é cloritizada, muscovitizada e mostra inclusões de zircão. Pelo menos 

duas gerações são observadas, uma com orientação proeminente S2 e outra S1, ao acaso, sendo 

crenulada e superposta pela segunda geração. O comprimento ao longo do eixo maior das lamelas 

atinge 2,5mm. 

Magnetita mostra feições geométricas hexagonais, quadráticas, ripiformes (nas inclusões), e as 

vezes alongada, paralela a foliação principal. Cresce tardi a pós-foliação principal S2 e são 

freqüentes as inclusões de quartzo e plagioclásio. Os seus tamanhos são menores do que 2,3mm. 

Granada ocorre em grãos isolados e raramente em agregados. É xenoblástica, intensamente 

fraturada e apresenta uma textura predominante pós-cinemática. Por outro lado observa-se  

um grão com feição "snowball" caracterizando crescimento e rotação sin-foliação principal S2  

(Figura 4.7). Substitui fortemente a biotita e mostra inclusões de opacos e quartzo. 

Muscovita é xenoblástica, formando contatos dactilíticos e em grande parte está associada com 

minerais opacos. Cristaliza-se a partir de biotita e mais raramente de plagioclásio e cordierita. Os 

tamanhos das lamelas são menores que 0,9mm. 

Clorita ocorre, invariavelmente, associada à desestabilização de cordierita e biotita. Apresenta 

feições fibrosas quando forma-se de biotita. 

Estaurolita é xenoblástica e sempre ocorre inclusa em cordierita. Os grãos são menores que  

1.5mm e sem orientação. 

Silimanita apresenta-se orientada, como inclusões ou na matriz, hipidioblástica e orientada na 

foliação principal S2 (Figura 4.8). 

Apatita ocorre como grãos prismáticos a arredondados. É encontrada, em sua maioria, como 

inclusões. 

Epídoto os grãos são xenoblásticos e associados com plagioclásio nos limites deste e também como 

inclusões. 

Zircão é arredondado e ocorre sempre como inclusões em biotita. 

Discussão 

As rochas apresentam-se com textura granoblástica, sendo a orientação dada principalmente por 

estiramento de exsudações de quartzo. 
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Considerando o metamorfismo em sistema fechado, a mineralogia sugere um sedimento 

caracterizado pelo teor elevado de ferro, magnésio e alumínio. A presença de andesina aventa a 

existência original de calcita e/ou de componentes de grauvaca. A riqueza em ferro e magnésio 

elimina a possibilidade de uma origem laterítica ou partir de um sedimento oolítico ferroso. 

Se por um lado é difícil pensar numa origem sedimentar, por outro, também não existe 

correspondente ígneo com essa composição. Desta forma deve-se raciocinar na atuação de um 

evento tectonometamórfico aberto capaz de eliminar junto com a fase fluida, a sílica 

(testemunhada pela grande quantidade de exsudações de quartzo) e os álcalis, essencialmente 

representados por K2O. Isto é, em termos mineralógicos, reforçado pela freqüência de inclusões de 

biotita em cordierita sem a presença de qualquer mineralogia potássica capaz de fixar o K2O 

liberado pela biotita. 

A cristalização da cordierita e a recristalização do plagioclásio seriam tardi-tectônicos, com relação 

à foliação principal S2. A desestabilização de biotita e migração dos fluidos metamórficos se dariam 

contemporaneamente aos processos de cisalhamento e transposição. 

Epídoto-hornblenda gnaisses bandados 

Relações de campo 

São importantes as variações laterais em termos composicionais e de espessura das bandas. Estas 

se caracterizam por alternâncias claras e escuras constituídas, de modo geral, respectivamente por 

quartzo/feldspato e hornblenda/epídoto/às vezes biotita. Além das variações mineralógicas 

destacam-se as mudanças em espessura e continuidade longitudinal. As espessuras variam desde 

alguns milímetros até dezenas de centímetros para níveis lenticulares biotíticos, graníticos 

(injeções "lit-par-lit"), anfibolíticos e/ou cálciosilicáticos de vários metros de comprimento. Muito 

provavelmente estes níveis refletem variações composicionais da rocha original, que permitiram 

através de processos tectonometamórficos (p. ex. dissolução/recristalização por deformação) a 

formação dessas bandas descontínuas lateral e longitudinalmente. Por outro lado existem locais em 

que essas faixas ou bandas são irregulares em espessura, ao passo que se mostram bastante 

contínuas e regulares longitudinalmente por distâncias consideráveis, caracterizando feições de 

estrutura sedimentar. 

Ao longo desses gnaisses são encontradas lentes de quartzito puro esbranquiçado e textura 

granoblástica; hematita quartzito mostrando o crescimento levemente orientado daquele óxido, 

que engloba cristais inequigranulares de quartzo, este apresentando trama de forma na foliação 

principal e às vezes com textura em mosaico. Localmente nos epídoto–hornblenda gnaisses 

bandados, encontra-se uma lente esverdeada, grosseira, constituída principalmente por actinolita-

tremolita, acicular, com quantidades ínfimas de quartzo, talco e granada. Esta rocha apresenta-se 

fortemente estirada com um "network" de fraturas preenchidas por tremolita recristalizada e um 

material amorfo criptocristalino. Também nesses gnaisses bandados destacam-se lentes de 

muscovita quartzito, a qual se situa numa zona cisalhada. Nesta zona há uma alternância de 

quartzitos com pouca muscovita e muscovita quartzitos. O enriquecimento do quartzito em 

muscovita e opaco, muito provavelmente, dá-se em função do alto “strain” nas faixas 

muscovitizadas (bandas de cisalhamento), facilitando o fluxo da fase fluida rica em K
2
0, Al2O3, FeO 
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e Fe2O3, além de SiO2. Esses elementos se cristalizam na forma de muscovita, minerais opacos e 

quartzo. Assim a fase fluida e a deformação exercem papel importante nas mudanças texturais e 

químicas das rochas. Todas essas lentes apresentam espessuras de ordem métrica. 

São importantes as várias ocorrências lenticulares de ordem métrica de calciossilicáticas, por vezes 

portadoras de scheelita, de granulação média a grosseira, às vezes bandadas e textura 

granonematoblástica.  

Microscopia 

Aqui faz-se as relações micropetrográficas distinguindo-se em duas porções relativas as bandas 

máficas (1) e félsicas (2). 

(1) Bandas máficas 

Os minerais principais são anfibólio (30-70%), plagioclásio (20-40%), quartzo (20-30%), epídoto 

(0-25%) e biotita (0-20%). Os acessórios são turmalina (0-l0%), titanita (0-3%), diopsídio-

hedenbergita (0-2%), microclina (0-2%), clorita (0-1%) e minerais opacos (0-1%). 

Anfibólio é representado por hornblenda verde, xenoblástica a hipidioblástica, formando contatos 

muito irregulares e tamanho variando entre 0,1 e 1,8mm. Observa-se pelo menos duas gerações, 

em baixo ângulo, sendo a mais jovem bastante penetrativa. É comum mostrar textura 

poiquiloblástica, com inclusões de quartzo e plagioclásio, em função de sua nucleação e segregação 

progressiva, muitas vezes orientados na xistosidade principal S2 (Foto 4.11). Atividade hidrotermal 

permitiu sua desestabilização para formação de titanita, minerais opacos e epídoto. 

Plagioclásio é oligoclásio/andesina com 28 a 32%An, hipidioblástico a xenoblástico e, 

analogamente em termos texturais semelhante à hornblenda, algumas vezes desenvolvendo 

textura poiquiloblástica com inclusões globulares de quartzo, podendo estas inclusões, por vezes, 

serem orientadas no plano (010) da geminação albita. Normalmente mostra maclas polissintéticas 

tipo albita e menos frequentemente periclina. O aspecto turvo de alguns grãos dá-se em função da 

saussuritização, sendo o epídoto a fase mais expressiva desse processo, ao passo que as bordas 

são límpidas em face ao crescimento albítico. É comum apresentar extinção ondulante, arranjo 

granular e às vezes descontinuidades dos planos de geminação em face à deformação. Os 

tamanhos dos grãos variam de 0,1 a 1,8mm. 

Quartzo é xenoblástico, às vezes estirados, sendo comum apresentar formas amebóidais. Ocorre 

também como agregados em exudações com inclusões de plagioclásio, formando juntamente com 

este um bandeamento submilimétrico irregular e subparalelo a foliação principal da rocha.  

A extinção ondulante‘é muitas vezes forte, desenvolvendo bandas. 

Epídoto é xenoblástico e pode formar agregados sobre o mineral fonte ou nos interstícios da rocha. 

Apresenta distribuição heterogênea ao longo dos gnaisses bandados, no entanto pode se 

concentrar em níveis de composição favorável e crescer, de modo a desenvolver textura 

poiquiloblástica, principalmente com inclusões de plagioclásio, quartzo e titanita. Mostra feições 

texturais pós-cinemática com relação a foliação principal. É comum formar associações com 

hornblenda, plagioclásio, biotita e diopsídio-hedenbergita, sendo os três primeiros as fontes 

principais para a sua formação. 
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Biotita dispõe-se principalmente em agregados com feições, de cada cristal, retangulares, cujas 

extremidades em sua maioria é serrilhada e dactilítica e alongamento maior na xistosidade 

principal. Pelo menos duas gerações são caracterizadas, uma sin-cinemática formando paragênese 

com hornblenda e produzindo plagioclásio (portanto este sendo tardio a foliação principal S2) e 

outra, pós-foliação principal, crescendo aleatoriamente. A primeira é fortemente orientada e pode 

formar bandas submilimétricas (Foto 4.12), representando mudanças composicionais primárias 

e/ou secundárias em face ao mecanismo de solução por pressão. Epidotização, cloritização e 

formação de titanita e minerais opacos caracterizam os efeitos de retromorfose. Os tamanhos das 

ripas podem atingir 2,4mm. 

Turmalina apresenta-se como grãos arredondados, às vezes formando agregados, isométricos, 

alongados e com distribuição relativamente homogênea. 

Titanita ocorre como cristais hipidioblásticos a xenoblásticos e mostra distribuição heterogênea nas 

rochas. Na maioria dos casos cresce sobre a hornblenda e associa-se com minerais opacos e 

quartzo, formando halopleocroísmo em função, possivelmente, da presença de terras raras ou tório 

substituindo o cálcio. 

Clinopiroxênio pertence à série diopsídio-hedenbergita, é xenoblástico e apresenta distribuição 

heterogênea nas rochas. É quase totalmente consumido por hornblenda, plagioclásio e epídoto. Na 

maioria das vezes está associado com hornblenda e muito provavelmente foi uma fase mineral 

dominante que progressivamente sofreu alteração em função do regime metamórfico (hidratação) 

imposto pelo metamorfismo regional. 

Microclina mostra-se em cristais xenoblásticos, às vezes pertíticos ("strings") e alongados segundo 

a foliação principal, com boa geminação albita-periclina (Foto 4.13), caráter na maioria das vezes 

sempre intersticial, sendo produtos de transformação da biotita. Está ausente nas porções mais 

máficas (melanocrática-anfibolítica), passando a ser acessório nas partes mesocráticas com 

percentual menor de hornblenda, sendo freqüente nas bandas félsicas (graníticas). Portanto, 

caracteriza também a passagem gradativa entre as bandas. Com isso o bandeamento não somente 

pode representar uma variação composicional primária (So), como pode refletir um processo 

metamórfico de granitização. 

Clorita apresenta-se com hábito fibroso e invariavelmente está associado à transformação de 

biotita. Além desta, frequentemente forma associação com minerais opacos. 

Minerais opacos normalmente apresentam-se xenoblásticos a idioblásticos, estes com formas 

quadráticas (isométricas). Sua cristalização, às expensas de hornblenda e plagioclásio, é 

nitidamente pós-cinemática, podendo desenvolver grãos de titanita em seus limites. É muito 

provável que os opacos sejam titanomagnetitas. 

(2) Bandas félsicas 

Os minerais essenciais são representados por microclina (35%), quartzo (30%), plagioclásio (25%) 

e biotita (8%). Como acessórios tem-se epídoto, minerais opacos, clorita, muscovita e hornblenda 

(cada um menor que 1%). 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
30

Microclina mostra distribuição homogênea nas rochas e os grãos são essencialmente xenoblásticos, 

límpidos e exibem perfeita geminação albita-periclina. Alguns cristais possuem pertita do tipo 

"string", inclusões de biotitas, quartzo e plagioclásio, podendo substituir biotita e plagioclásio, 

sendo o primeiro com mais freqüência. O arranjo dos cristais é granular formando contatos 

irregulares, ponto triplo e amebóidais. As dimensão dos cristais variam de 0,1 a 3,5mm. 

Quartzo é fortemente recristalizado, englobando total ou parcialmente grãos de microclina, 

quartzo, biotita e plagioclásio, com a extinção ondulante se desenvolvendo, muitas vezes, em 

bandas. É xenoblástico, com a deformação tornando-o muitas vezes com aspecto policristalino. 

Algumas fraturas são preenchidas por clorita e quartzo. 

Plagioclásio é oligoclásio com 24 a 27%An, xenoblástico com fraca geminação albita, raramente 

Carlsbad sofrendo leve epidotização e saussuritização, com maior intensidade de alteração ao 

longo dos planos de geminação. Alguns cristais são antipertitizados e podem mostrar inclusões 

globulares de quartzo. Não apresenta orientação preferencial e raramente é microclinizado nas 

bordas. Pode formar contatos dactilíticos com quartzo e serrilhados com biotita. O tamanho varia 

de 0,2 a 3,0mm. 

Biotita ocorre em ripas quadráticas a retangulares (00l), com extremidades dactilíticas a 

denteadas, pleocroísmo marrom claro/escuro e é corroída, principalmente, por microclina.  

A maioria dos cristais é cloritizado, muscovitizado e epidotizado. Observa-se, pelo menos, duas 

gerações de biotita com leve orientação preferencial. O tamanho (alongamento maior) médio está 

em torno de 0,3mm. São raras as inclusões de zircão, o qual é criptocristalino, destacando-se 

manchas de halopleocroismo em função da sua radiatividade. 

Epídoto é xenoblástico, com distribuição heterogênea nas rochas e associado à desestabilização de 

plagioclásio e biotita. Os cristais são menores que 0,2mm. 

Minerais opacos são arredondados, às vezes quadráticos, com desenvolvimento de mica branca nas 

bordas. Os cristais atingem até 0,5mm. 

Clorita apresenta cristalização mimética invariavelmente a partir de biotita. 

Muscovita encontra-se principalmente associada à alteração hidrotermal de plagioclásio, biotita e 

como filetes ao redor de opacos. 

Hornblenda aparece apenas como grãos reliquiares, xenoblásticos e fortemente corroídos por 

plagioclásio. O tamanho médio dos grãos é em torno de 0,lmm. 

Discussão 

As bandas máficas apresentam-se, bem orientadas, heterogêneas em composição mineral, ora 

mais ou menos ricas em anfibólios, epídoto e quartzo, ora predominando biotita sobre os máficos. 

Assim essas bandas podem evoluir desde termos essencialmente máficos (ricos em hornblenda 

verde - melanocrática) até intermediários (predominando plagioclásio sobre hornblenda - 

mesocrática). 

As bandas félsicas mostram-se homogêneas, composição granítica, com uma orientação 

preferencial incipiente, porém penetrativa e textura essencialmente granoblástica. Destacam-se 
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pontuações escuras dadas por diminutas lamelas retangulares de biotita. A intensa formação de 

microclina a partir de biotita e plagioclásio, caracteriza o alto grau de homogeneidade e 

metamorfismo impostos às rochas, apagando por completo alguma eventual estrutura previamente 

existente.  

As observações petrográficas/texturais sugerem que, a formação das bandas félsicas também pode 

estar ligada a processos de migmatização (Ca-plagioclásio + biotita ↔ hornblenda + K-feldspato + 

Na-plagioclásio), segregação lateral e individualização dessas bandas de composição granítica. 

Mármores 

Relações de campo 

Ocorrem de forma lenticular e de corpos tabulares intercalados em biotita gnaisses com ou sem 

hornblenda e epídoto e bandeamento fino. Esses mármores são cinza claros, brancos, 

granoblásticos a nematoblásticos, às vezes bem laminados, granulação média a grossa, mostrando 

níveis milimétricos a centimétricos contendo flogopita e tremolita orientadas, alternando com 

calcita leitosa a enfumaçada, às vezes bastante deformado. Muitas vezes, associado a esses 

mármores encontram-se blocos "in situ" e lentes métricas de calciossilicáticas avermelhadas e 

esverdeadas com principalmente quartzo, epídoto e granada. Pelo menos duas ocorrências de 

fluorita incolor, verde, violeta e grossa, com atividade garimpeira, estão preenchendo fendas face à 

atividade hidrotermal. As maiores exposições encontram-se ao sul da cidade de Jardim do Seridó 

(RN) e no extremo NW da folha. 

Microscopia 

Os principais minerais são calcita (60-80%), flogopita (0-8%), condrodita (0-6%), plagioclásio  

(0-4%) e tremolita (0-20%). Os acessórios são representados por dolomita (<1%) clorita (< 1%), 

espinélio (<1%), minerais opacos (<1%), talco (<1%) e brucita (<1%).  

A calcita é xenoblástica a hipidioblástica, sem orientação, com duas clivagens perfeitas 

romboedrais, bem recristalizada e mostrando extinção ondulante suave. Alguns cristais 

desenvolvem lamelas de geminação acompanhando as clivagens ou dentro do ângulo agudo dessas 

clivagens (Figura 4.9). Mostra inclusões de flogopita e raramente chondrodita. Pelo menos três 

gerações são caracterizadas quando analisamos suas inclusões em flogopita (calcita1), sua 

recristalização segundo a foliação principal (calcita2) e seu preenchimento em fratura de 

chondrodita (calcita3). Os tamanhos dos cristais atingem 5mm. 

A flogopita ocorre em lamelas orientadas segundo a foliação principal. É hipidioblástica e 

fortemente consumida por chondrodita. Adquire textura fibrosa quando altera para clorita. 

Condrodita é xenoblástica, sem orientação preferencial, com leve extinção e fraturas preenchidas 

por óxidos de ferro oriundos dos interstícios da rocha e/ou do próprio cristal. Cristaliza-se, tardi a 

pós-foliação principal, a partir de flogopita e calcita (Figura 4.9). Os tamanhos dos grãos são 

menores do que 3,5mm. 

O plagioclásio é andesina/labradorita (com aproximadamente 50%An, método ótico), xenoblástico, 

intersticial, sem orientação e associado à desestabilização de calcita e flogopita (Figura 4.9). Sua 

neoformação é explicada pela reação seguinte: 
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5 flogopita + 5 calcita  ↔ 5 plagioclásio + 6 chondrotida + 8 quartzo + 5 K2O + 4 H2O. 

5 K2O(MgO)6Al2O3(SiO2)6 .4H2O + 5 CaCO3 ↔ 5 CaOAl2O3(SiO2)2 + 6(MgO)5(SiO2) .2H2O + 8 SiO2 

+ 5 K2O + 4 H2O. 

A tremolita se apresenta orientada na foliação principal. É xenoblástica e cristaliza-se englobando 

total e parcialmente a calcita. Encontra-se na maioria das vezes como agregados aciculares 

atingindo ao longo do eixo maior 1,5mm. 

A clorita é fibrosa, sem orientação preferencial e invariavelmente associada à retromorfose de 

tremolita e flogopita. 

O espinélio é idioblástico a hipidioblástico, às vezes fissurado, intergranular, por vezes incluso em 

clinohumita/condrodita e carbonatos. Localmente é substituída por brucita. Os tamanhos são 

inferiores a 1,5mm. 

O talco é ripiforme, intergranular com tamanho inferior a 0,6mm de eixo maior e raramente incluso 

em carbonato. Localmente exibe uma orientação incipiente. 

A brucita é ripiforme a fibrosa, intergranular e substitui a condrodita e o espinélio. 

Discussão 

As rochas apresentam textura granolepidoblástica inequigranular e a composição mineral das 

mesmas permite sugerir tratar-se de um calcário levemente argiloso (calcário margoso) como 

material parental. 

Rochas calciossilicática 

Relações de campo 

Ocorrem como corpos lenticulares de ordem métrica (alguns metros de espessura aparente e 

longitudinalmente aflorando em torno de 5 a 30 m), alongados na foliação principal S2, intercalados 

principalmente nos epídoto-hornblenda gnaisses bandados e clorita-biotita gnaisses com 

bandeamento fino, ambos pertencentes à Formação Jucurutu. Mostram continuidade longitudinal 

em função de repetições dos corpos numa mesma direção, além das semelhanças petrográficas 

entre eles. Muitas das ocorrências foram alvo de exploração garimpeira para scheelita e algumas 

para calcita e granada ornamentais. 

As rochas são esverdeadas, com granulação média a grosseira, compactas, às vezes bandadas, 

textura granoblástica a granonematoblástica e compostas principalmente por diopsídio, plagioclásio, 

quartzo, epídoto e às vezes por calcita, granada, tremolita-actinolita, vesuvianita e scheelita. 

Microscopia 

Os principais minerais são clinopiroxênio (10-70%), epídoto (15-70%), plagioclásio (5-15%), 

escapolita (0-20%), granada (0-12%), quartzo (12-8%) e tremo1ita (0-5%). Tem-se como 

acessórios a calcita, titanita e scheelita (cada uma menor que 1%). 

O clinopiroxênio é diopsídio-salita e apresenta arranjo em trama-forma na foliação principal.  

É xenoblástico, alongado, substituido por granada, epídoto, zoisita, calcita, escapolita (Figura 4.10 
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e Foto 4.14) e tremo1ita, por vezes, adquirindo feições esqueléticas. A distribuição nas rochas é 

homogênea e localmente mostra textura granoblástica com formação de contatos em ponto triplo 

caracterizando sua cristalização/recristalização num estado estático. As fraturas e planos de 

clivagem são preenchidas por óxido de ferro, epídoto e calcita. A extinção ondulante é forte e os 

tamanhos dos grãos atingem 2,0mm de comprimento maior. 

Os epídotos são representados por pistacita. Encontram-se preenchendo fraturas e interstícios das 

rochas, consumindo e englobando plagioclásio, diopsídio, tremolita e scheelita. Às vezes adquirem 

feições amebóidais. Formam agregados granoblásticos com ponto triplo e contatos côncavo-

convexos. Os tamanhos dos cristais atingem no máximo 3,0mm. 

O plagioclásio ocorre, com distribuição heterogênea, em grãos isolados, xenoblástico e raramente 

mostra boa geminação polissintética do tipo albita. Na saussuritização envolve crescimento de 

epídoto e calcita. Não mostra orientação preferencial e a extinção ondulante é suave. Os tamanhos 

dos cristais são menores do que 2,3mm. 

A escapolita é xenoblástica, com distribuição heterogênea, localmente poiquiloblástica exibindo 

inclusões de titanita e epídoto, apresentando leve extinção ondulante. Possivelmente trata-se de 

uma composição mais próxima do membro cálcico-meionita (mizonita) pela sua associação com 

titanita e epídoto (Foto 4.15). Sua predominância por vezes, relativa ao plagioclásio, garante a 

presença de alta pressão de CO2. 

A granada é xenoblástica, com a maioria dos cristais sendo poiquiloblásticos, em função do seu 

crescimento pós-cinemático, englobando quartzo, diopsídio, tremolita, epídoto e titanita. Mostra-se 

intensamente fraturada com o preenchimento desse fraturamento feito por opaco, calcita, epídoto 

e quartzo. Os diâmetros dos grãos chegam a 6,0mm. 

O quartzo é xenoblástico, com aspecto amebóide e cristaliza-se nos interstícios da rocha 

englobando total e parcialmente epídoto e diopsídio. Tem extinção ondulante fraca, distribuição 

heterogênea e sem orientação preferencial. 

A tremolita apresenta-se alongada, na foliação principal, às vezes com aspecto fibroso a acicular 

associada com titanita, epídoto e escapolita. É comum sua desestabilização para epídoto e 

granada. Os grãos são menores que 2,2mm. 

A calcita ocorre preenchendo os interstícios das rochas envolvendo epídoto e diopsídio, além de 

ocupar fraturas de granadas. 

A titanita possui distribuição heterogênea, ocorrendo isolada entre si e raramente formando 

agregados preenchendo fraturas de escapolita. É idioblástica a hipidioblástica sem orientação 

preferencial. 

A scheelita é xenoblástica, com ocorrência local e ao acaso, é substituida por zoisita e calcita. Em 

função dessa substituição adquire aspecto esquelético e forma associação com diopsídio, epídoto e 

quartzo/diopsídio e calcita. Os tamanhos dos grãos atingem 1,7mm. 
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Discussão 

As rochas apresentam textura granoblástica a nematoblástica inequigranular, às vezes sendo 

bandadas/listradas. Representam níveis cálcicos/margosos intercalados nos gnaisses bandados da 

Formação Jucurutu, que sofreram cristalização/recristalização face aos efeitos do metamorfismo 

hidrotermal. 

As observações texturais permitem destacar as associações da seguinte forma: 

a) Epídoto + quartzo (pré a cedo-foliação principal?) 

b) Diopsídio-salita + escapolita + tremolita + quartzo (sin a tardi-foliação principal);  

c) Granada + epídoto + calcita + scheelita (tardi a pós-foliação principal). 

Clinopiroxênio anfibolito (não cartografados) 

Relações de campo 

Ocorre na forma de corpos lenticulares, de ordem métrica, invariavelmente associados com as 

calciossilicáticas, intercalados nos gnaisses bandados da Formação Jucurutu.  

Essas rochas são homogêneas, granonematoblásticas, às vezes listradas, verdes escuras e de 

granulação fina a média. Os contatos relativos às calciossilicáticas não foram encontrados em face 

às poucas exposições desses litotipos. As fases minerais essenciais são compostas de hornblenda 

verde, clinopiroxênio, plagioclásio e quartzo. Estes dois últimos são responsáveis pelo aspecto 

localmente listrado das rochas. 

Microscopia 

A mineralogia essencial é dada por hornblenda (60-90%), clinopiroxênio (10-40%), plagioclásio  

(2-l5%) e quartzo (2-10%). Os acessórios são titanita (0-5%), zircão, epídoto e mineral opaco 

(cada um menor que 1%). 

Hornblenda é idioblástica a xenoblástica com extinção ondulante e tamanho médio por volta de  

0,9mm. Seu arranjo dá-se como agregados em trama-forma na foliação principal, sendo comum 

mostrar textura granoblástica com muitos cristais idioblásticos, formando contato em ponto triplo. 

É intensamente substituído por clinopiroxênio permitindo a formação de textura esquelética. Sua 

recristalização ocorre com o crescimento tardi-foliação principal S2 (Foto 4.16) mostrando inclusões 

de zircão, titanita, quartzo, clinopiroxênio e da própria hornblenda, assim caracterizando duas 

gerações desta última: a primeira orientada segundo a foliação principal e a segunda tardi a  

pós-foliação principal S2. 

Clinopiroxênio é representado pela série diopsídio-hedenbergita, predominando o membro 

ferrosalita-hedenbergita. É xenoblástico e poiquiloblástico (inclusões de hornblenda principalmente, 

plagioc1ásio e quartzo), na maioria dos casos, em face ao seu crescimento/sobrecrescimento 

orientado na foliação principal S2 a partir de hornblenda (Foto 4.17). As inclusões orientadas de 

hornblenda caracterizam sua cristalização sin a tardi-foliação principal. Localmente se observa 

cristais alongados, pelo menos um subeuédrico, substituídos por hornblenda e podendo ser 

representantes primários (Foto 4.18). Os tamanhos dos cristais atingem até 5,0mm de 

comprimento maior. 
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Plagioclásio é andesina/labradorita com 58 a 65%An. É xenomórfico, com boa geminação albita, 

mas raramente periclina, e leve saussuritização. Não apresenta orientação, mas por outro lado a 

extinção ondulante é forte com os planos de geminação encurvados, possuindo fraturas 

preenchidas por epídoto e calcita. Localmente adquire feição ameboidal, englobando clinopiroxênio 

e hornblenda. Destaca-se nas associações seguintes: clinopiroxênio + hornblenda + plagioclásio + 

epídoto; clinopiroxênio + plagioclásio + titanita; clinopiroxênio + plagioclásio + epídoto. Os 

tamanhos dos grãos são menores do que 0,4mm. 

Quartzo é xenoblástico, intersticial e raramente ocorre como inclusões globulares. Pode formar 

agregados e encontrar-se ligeiramente orientado com extinção ondulante fraca. 

Titanita é hipidioblástica a xenoblástica, por vezes fraturadas e formando agregados policristalinos 

substituindo hornblenda, com aspecto pós-cinemático relativamente à foliação principal. 

Zircão encontra-se exclusivamente na forma de inclusões em hornblenda. Os cristais são 

subeuedrais e euedrais, prismáticos bipiramidados. 

Epídoto ocorre, invariavelmente associado à alteração de anfibólio, sendo xenoblástico e sem 

orientação predominante. 

Mineral opaco apresenta distribuição heterogênea nas rochas. É xenoblástico e ocorre preenchendo 

fraturas e interstícios da rocha. Também cresce sobre a hornblenda e clinopiroxênio. 

Discussão 

As rochas se apresentam homogêneas, com texturas granoblástica e granonematoblástica 

inequigranular. Localmente desenvolve bandamento muito irregular, milimétrico (alternando 

plagioclásio e quartzo com anfibólio e clinopiroxênio), dando feições listradas às mesmas. 

4.4 Metasupracrustais - Formação Seridó 

Micaxistos 

Relações de campo 

Essas litologias ocupam grande parte da folha sendo representadas por filitos e biotita xistos com 

proporções variáveis de clorita, muscovita, plagioclásio, quartzo, granada, cordierita, e silimanita. 

Assim, tem-se, ora faixas contínuas granadíferas, ora faixas também contínuas ricas em cordierita 

e outras quartzosas (quartzo xisto). Tais faixas são irregulares em espessura, de ordem 

centimétrica a métrica, representando heterogeneidades composicionais no protólito sedimentar, 

possivelmente grauváquico. 

Apresentam textura lepidoblástica (partes mais argilosas) a lepidogranoblástica (partes mais 

quartzo-feldspáticas), com freqüentes nódulos/blastos centimétricos de cordierita às vezes 

cloritizadas e muscovitizadas. A granulação é fina a média, com xistosidade proeminente e 

tonalidade cinza. Em função da intensa deformação (dobramentos apertados) é evidente a 

tendência do paralelismo entre as camadas (félsicas/máficas) ocasionando, por vezes, rochas com 

estrutura bandada (Foto 4.19). Lentes de calciossilicáticas, de ordem centimétrica, são freqüentes 

e intercaladas na xistosidade principal S2, sendo descritas adiante. 
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Microscopia 

Os minerais principais são biotita (20-50%), quartzo (20-40%), clorita (3-10%) e granada  

(2-15%). Tem-se quantidades variáveis de cordierita (0-57%), muscovita (0-3%), plagioclásio  

(0-25%), minerais opacos (1-3%), silimanita (0-2%), microclina (0-5%), turmalina (0-5%), 

andaluzita (0-2%). Apatita (<1%) e zircão (0-1%) são acessórios freqüentes. 

A biotita é a mais comum, ocorrendo geralmente alongada na xistosidade principal.  

É hipidiomórfica, formando contatos retilíneos nas laterais e serrilhados/denteados em suas 

porções extremas. Apresenta pleocroísmo marrom claro/escuro, raramente esverdeado e inclusões 

de turmalina e zircão, sendo freqüente sua desestabilização para clorita, minerais opacos, 

plagioclásio e principalmente cordierita (Foto 4.20). É o principal mineral que oferece o caráter 

xistoso à rocha e em alguns locais permite a formação de um bandeamento milimétrico 

concordante com a xistosidade principal, bem como a interferência entre as xistosidades mais 

antiga So//S1 e a principal mais jovem S2 (Foto 4.21). Efeitos de extinção ondulante forte se 

ressaltam em zonas de "kinks bands". 

O quartzo apresenta-se xenomórfico, formando contatos curvos, ponto triplo e textura poligonal 

entre si. Forma agregados na matriz, muitas vezes constituindo faixas submilimétricas, podendo 

também ocorrer como inclusões globulares em granada, biotita e por vezes em plagioclásio. Corrói 

fortemente a biotita e recristaliza-se, por vezes, ao longo de "kinks bands". 

A clorita aparece como lamelas hipidioblásticas a xenoblásticas e algumas vezes fibrosa com 

dimensões semelhantes à biotita. É essencialmente produto da alteração de biotita e cordierita, 

principalmente da primeira. Ocorre, além de cristalização mimética a partir da biotita, preenchendo 

fissuras na rocha. 

A granada é hipidioblástica a xenoblástica, algumas com textura em atol (Foto 4.22). Observe-se 

seu crescimento, tardi a pós-foliação principal S2, ao longo dos limites de grãos de quartzo. Por 

vezes se apresenta alongada na xistosidade Sn+2 podendo ser também sintectônica a foliação 

principal (Foto 4.23) e raramente rotacionada com sombra de pressão assimétrica recristalizando 

quartzo (Foto 4.24). Também é comum granadas apresentarem feições isométricas octaedrais 

mantendo as porções centrais poiquiloblásticas (inclusões de quartzo e minerais opacos) e tendo as 

bordas límpidas (Foto 4.25) com ilhas reliquiares (Foto 4.26) preservando a granada 

poiquiloblástica. 

A cordierita ocorre predominantemente sob a forma de cristais grandes (podendo ultrapassar 

10,0mm de eixo maior) e xenomórficos, sendo alguns grãos na forma aproximada de elipses 

orientados na xistosidade principal. Apresenta suas bordas amareladas com alteração para clorita e 

mica branca. Raramente mostra geminação polissintética cujos planos são irregulares e 

descontínuos.  

A textura poiquiloblástica apresenta inclusões de granada, biotita, silimanita, quartzo e mineral 

opaco. A cordierita cristaliza-se às expensas de biotitas (Foto 4.27) e seu crescimento muito 

provavelmente ocorreu sin- a tardi à implantação da xistosidade principal. Nessa fotomicrografia se 

vê a foliação principal de biotita sobre a qual a cordierita cristaliza-se tardiamente, com trama-

forma subparalela às biotitas orientadas da foliação principal. 
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A muscovita apresenta-se sob a forma de cristais ripiformes, às vezes fibrosos, formando contatos 

retos nas laterais e denteados nas suas extremidades. O alongamento máximo varia de 0,5mm a 

2,0mm. É comum sua associação com clorita, biotita, cordierita, feldspato e minerais opacos. 

Raramente apresenta inclusões de turmalina. 

O plagioclásio é oligoclásio com 26 a 30%An e apresenta-se xenomórfico formando contatos 

irregulares, cujas dimensões variam de 0,01 a 0,2mm. Em algumas seções delgadas são comuns 

duas formas de ocorrência: uma grossa e alongada na xistosidade S2 e a outra, associada com 

biotita, possuindo granulometria menor e sem orientação preferencial. Os cristais muitas vezes 

chegam a formar ponto triplo em níveis preferenciais, além dos agregados em formas elipsóidais.  

A extinção ondulante é comum na maioria dos grãos observados. Alguns planos de geminação 

apresentam-se curvos, sendo freqüente as geminações da albita e mais raramente carlsbad. Possui 

normalmente inclusões de biotitas formando associações com estas. 

Os minerais opacos são cristais xenomórficos a hipidiomórficos com dimensões entre 0,1 e  

2,0mm. Geralmente estão associados à desestabilização de biotita. 

A silimanita ocorre como grãos hipidiomórficos a idiomórfico, às vezes com textura esquelética 

substituída por cordierita (Foto 4.28) e como inclusões nesta. Sendo assim, possivelmente foi 

cristalizada pré a sin-foliação principal. 

A microclina aparece como grãos xenomórficos, intersticiais, com diâmetro médio em torno de  

1,0mm. Provavelmente está ligada à desestabilização de biotita tardiamente à foliação principal. 

A turmalina encontra-se sob a forma de pequenos cristais arredondados e alongados com 

dimensões inferiores a 0,lmm. Ocorre essencialmente como inclusões em biotita e cordierita. 

A andalusita, apenas encontrada numa seção delgada, é xenoblástica, levemente quadrática, sem 

orientação e está associada à alteração de biotita; portanto podendo ser tardi a pós-foliação 

principal. 

O zircão apresenta-se com forte halopleocroísmo, arredondado e encontra-se principalmente como 

inclusões em biotita e clorita. Possui dimensões inferiores a 0,lmm. 

Discussão 

Em função da variação do conteúdo de minerais marcadores de deformação (p. ex. micas) nesses 

micaxistos, a textura oscila de lepidogranoblástica a granolepidoblástica.  

Trata-se de uma seqüência de rochas tipicamente metassedimentares (pelitos a grauvacas) quando 

se analisa o conteúdo considerável de quartzo e plagioclásio acrescido da presença de granada, 

cordierita, silimanita e andaluzita. A cristalização dos aluminossilicatos e da cordierita, ao longo de 

faixas estreitas centimétricas a métricas em espessura, também são explicados como corredores 

hidrotermais metassomáticos sob condições metamórficas adequadas, permitindo a neoblastese 

desses minerais. 

A presença do plagioclásio com o quartzo em proporções variáveis sugere uma evolução a partir de 

argilito a grauvaca argilosa. Os processos tectonometamórficos (deformações e remobilizações) 
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obliteraram as estruturas primárias sedimentares (embora sendo preservadas em local de baixo 

grau metamórfico) e criaram um bandeamento que pode ser paralelo ou discordante com So, 

primário.  

Tremolita-quartzo calciossilicáticas (não cartografadas) 

Relações de Campo 

É comum a ocorrência dessas rochas, na forma lenticular de dimensões centimétricas, intercaladas 

na xistosidade principal dos micaxistos. Essas lentes são fortemente estiradas, homogêneas, 

compactas, granulação fina, cinza a esverdeada e não mostram uma xistosidade proeminente 

(textura essencialmente granoblástica). 

Microscopia 

Os minerais principais são os seguintes: quartzo (58%), tremo1ita (20%), plagioclásio (10%) e 

clorita (8%). Os acessórios são representados por minerais opacos (2%), calcita (1%), granada, 

hornblenda e biotita (cada um menor que 1%). 

Quartzo ocorre sob duas formas: uma, como grãos bem recristalizados, constituindo agregados 

com ponto triplo, granulação em média de 0,4mm e em proporções menores e a outra de 

granu1ação menor, em média de 0,lmm, em agregados contínuos e constituindo níveis que 

definem e acompanham a xistosidade principal. Ambas formas mostram extinção ondulante e as 

inclusões de biotita e minerais opacos são ocasionais. 

Tremolita se apresenta hipidioblástica a xenoblástica, menos freqüentemente idioblástica (quando 

em seção basal) e acicular com extremidades dactilíticas. Os comprimentos na direção de maior 

alongamento atingem 0,7mm. Está orientada, fortemente deformada e observa-se pelo menos 

duas gerações: uma, segundo a foliação principal, e a outra mais jovem. O pleocroísmo pouco 

intenso garante sua baixa razão Fe/Mg, sendo comum suas bordas serem constituídas de clorita. 

Plagioclásio é xenoblástico, fracamente geminado, cujos grãos são inferiores a 0,lmm e muitas 

vezes estão saussuritizados (principalmente calcita). Junto com o quartzo, definem níveis félsicos 

da rocha. 

Clorita forma-se a partir da substituição (retromorfose) de biotitas e actinolita-tremolita. Os cristais 

são xenoblásticos, alongados, sem orientação preferencial, muitas vezes circundando totalmente os 

grãos de anfibólios e crescendo mimeticamente nas biotitas. 

Os minerais opaco são xenoblásticos, sem orientação preferencial, estando sempre associados à 

actinolita-tremolita e algumas vezes à biotita. 

Calcita encontra-se dispersa na rocha, através da alteração de actinolita-tremolita e nos interstícios 

dos grãos de quartzo. 

Granada é poiquiloblástica (inclusões de quartzo e mineral opaco), xenoblástica e fortemente 

corroída por quartzo. Apresenta-se sem orientação preferencial, caracterizando seu crescimento 

estático pós-foliação principal. Pode atingir 2,5mm de eixo maior. 

Hornblenda alguns grãos xenoblásticos reliquiares são observados e substituídos por actinolita-

tremolita, pela retromorfose. 
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Biotita apresenta-se de forma retangular, cujas extremidades são serrilhadas e dactilíticas sem 

orientação preferencial definida. Mostra inclusões de zircão e minerais opacos. Os grãos são 

menores que 0,5mm. É comum sua desestabilização para clorita ao longo dos planos de clivagens. 

Epídoto-hornblenda calciossilicáticas (não cartografadas) 

Relações de Campo 

Possui distribuição restrita nas proximidades do contato entre as Formações Equador e Seridó 

(serra das Queimadas), constituídas de quartzitos e micaxistos respectivamente. Ocorre como 

lentes, que variam em torno de 1,0 x 3,0 m, orientadas e encaixadas na xistosidade principal S2 

dos micaxistos e representam camadas contínuas estiradas e boudinadas. 

Apresenta textura média a grossa, compacta, esverdeada de modo geral e às vezes desenvolvendo 

um bandamento incipiente caracterizado por alternâncias esverdeadas vs leitosas. Seus minerais 

principais são hornblenda, actinolita, epídoto, plagioclásio, quartzo e às vezes diopsídio. Algumas 

dessas calciossilicáticas foram alvo de garimpagem para scheelita. 

Microscopia 

Os minerais principais são hornblenda (30%), quartzo (25%), epídoto (20%), plagioclásio (10%), 

actinolita (8%) e zoisita (5%). Como acessórios tem-se scheelita e titanita (cada um menor  

que 1%). 

A hornblenda se apresenta hipidiomórfica a xenomórfica, formando contatos irregulares devido a 

sua substituição por epídoto. Possui distribuição homogênea na rocha e são caracterizadas duas 

orientações distintas, formando um ângulo de aproximadamente 450. Mostra textura esquelética 

em função da sua substituição por epídoto, zoisita, quartzo e localmente óxido de ferro e scheelita. 

O quartzo ocorre tanto como grãos isolados, como na forma de exudações, definindo uma trama de 

forma alongada na foliação principal que é a xistosidade principal. Os contatos são irregulares, 

formando ponto triplo, e o diâmetro dos grãos atingindo 4,5mm nas exudações e 2,2mm nos 

isolados. São raras as inclusões de anfibólio e plagioclásio, tendo a deformação plástica 

intracristalina se caracterizado pela forte extinção ondulante em bandas pouco desenvolvidas. 

O epídoto aparece como cristais xenoblásticos, formando contatos irregulares, com leve extinção 

ondulante e estando o tamanho médio dos grãos em torno de 0,2mm. Em algumas porções da 

rocha preenche os interstícios da mesma e formam agregados com aspecto granular na matriz. 

Cresce sobre a hornblenda, actinolita e plagioclásio, em função da atividade hidrotermal. 

O plagioclásio é xenoblástico, com fraca geminação e forte saussuritização. Muitos grãos estão 

alongados na xistosidade principal e outros são intersticiais junto às exsudações (níveis/leitos) de 

quartzo, podendo ser substituídos por epídoto. 

A actinolita se apresenta na forma de cristais fibrosos/aciculares, caracterizando duas orientações 

tal como a hornblenda, com duas gerações. É importante a sua desestabilização para epídoto. 

A zoisita é xenoblástica, substitui anfibólio e plagioclásio e é intersticial com relação aos grãos de 

quartzo. Localmente define um bandamento submilimétrico junto com quartzo. 
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A scheelita é xenoblástica com tamanho médio em torno de 1,8mm. Pode estar fraturada e sem 

orientação preferencial. Alguns grãos mostram inclusões de actinolita. É comum formar paragênese 

com quartzo e epídoto. 

O esfeno se caracteriza por apresentar-se idioblástico (losangular) a xenoblástico, sem orientação 

preferencial e distribuição heterogênea na rocha. O tamanho médio está em torno de 0,1mm.  

É freqüente constituir associação com epídoto e hornblenda. 

Discussão 

Essa litologia apresenta textura nematoblástica com um bandamento incipiente e irregular. 

Duas orientações formando entre si ângulo em torno de 45o são observadas: uma, reliquiar, 

mais antiga, refletida por hornblenda esquelética e actinolita, e outra mais jovem, 

caracterizando a foliação principal, recristalizando os anfibólios, quartzo e gerando um fino 

bandeamento. Em seguida foi importante o crescimento de epídoto, zoisita e scheelita. 

Estruturas em "kinks bands" se desenvolvem restritamente reorientando actinolita e 

cristalizando epídoto e quartzo. 

Granitos pegmatóides, granitos porfiríticos e pegmatitos 

Relações de campo e macroscopia 

Os granitos pegmatóides ocorrem ao longo de toda área, algumas ressaltadas em mapa com 

exagero de escala por serem importantes (até algumas dezenas de metros de espessura 

aparente). Orientam-se segundo o "trend" regional NNE, sendo menos freqüentes aqueles com 

direção aproximada WNW-ESE. São essencialmente homogêneos, com granulação média a grossa, 

inequigranulares esbranquiçados a avermelhados. São quartzo-feldspáticos, pouco micáceos e com 

freqüência possuem magnetita. 

Os granitos porfiríticos são cinza a avermelhados, com biotita, homogêneos a fortemente 

gnaissificados quando encaixados em zona de cisalhamento. Estes granitos fazem parte da porção 

sul do Batólito de Acari. 

São importantes economicamente, sendo alvos de exploração para fins ornamentais.  

Os pegmatitos heterogêneos, subverticais, cujo comprimento e largura podem atingir em torno 

de 1,5 km e algumas dezenas de metros, respectivamente. Ocorrem principalmente ao longo da 

metade leste do domínio da folha e excepcionalmente ao longo da serra das Queimadas. Os 

mesmos podem apresentar quatro zonas assim resumidas: Zona 1 - é a mais externa, com a 

composição granítica e granulação média a fina; Zona 2 – é grossa e composta de quartzo, micas 

e feldspatos; Zona 3 - é constituída principalmente por feldspato; Zona 4 - é a mais interna 

(núcleo) e representada por quartzo e ocorrências ocasionais de berilo. As principais 

mineralizações (tântalo - nióbio e berílio) encontram-se no contato entre as zonas 3 e 4. Além do 

mais, o caulim é gerado pela alteração dos feldspatos por infiltração e percolação de água 

meteórica. 
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4.5 Unidades Tectônicas 

Rochas calciossilicáticas 

Diopsídio epídoto calciossilicáticas:  

Ocorrem como corpos lenticulares, de ordem métrica (alguns metros de espessura aparente e 

longitudinalmente aflorando em torno de 15 a 30 m), alongados na foliação principal, intercalados 

principalmente nos epídoto-hornblenda gnaisses bandados e clorita-biotita gnaisses com 

bandeamento fino, ambos pertencentes à Formação Jucurutu. Mostram continuidade longitudinal 

em função de repetições dos corpos numa mesma direção, além das semelhanças petrográficas 

entre eles. 

As rochas são esverdeadas, com granulação média a grossa, compactas, às vezes bandadas, 

textura granoblástica a granonematoblástica e compostas principalmente por diopsídio, 

plagioclásio, quartzo e às vezes por calcita, granada, tremolita e scheelita. 

Os principais minerais são clinopiroxênio (10-70%), epídoto (15-70%), plagioclásio (5-15%), 

escapolita (0-20%), granada (0-12%), quartzo (12-8%) e tremo1ita (0-5%). Tem-se como 

acessórios a calcita, titanita e scheelita (cada uma menor que 1%). 

O clinopiroxênio é diopsídio-salita e apresenta arranjo em trama-forma na foliação principal.  

É xenoblástico, alongado, substituído por granada, epídoto, zoisita, calcita, escapolita e tremo1ita, 

por vezes, adquirindo feições esqueléticas. A distribuição nas rochas é homogênea e localmente 

mostra textura granoblástica com formação de contatos em ponto triplo caracterizando sua 

cristalização/recristalização num estado estático. As fraturas e planos de clivagem são preenchidas 

por óxido de ferro, epídoto e calcita. A extinção ondulante é forte e os tamanhos dos grãos atingem 

2,0mm de comprimento maior. 

Os epídotos são representados por pistacita. Encontram-se preenchendo fraturas e interstícios das 

rochas, consumindo e englobando plagioclásio, diopsídio, tremolita e scheelita. Às vezes adquirem 

feições amebóidais. Formam agregados granoblásticos com ponto triplo e contatos côncavo-

convexos. O tamanho dos cristais atinge no máximo 3,0mm. 

O plagioclásio ocorre, com distribuição heterogênea, em grãos isolados, xenoblásticos e raramente 

mostram uma boa geminação polissintética (tipo albita). Na saussuritização envolve crescimento 

de epídoto e calcita. Não mostra orientação preferencial e a extinção ondulante é suave. Os 

tamanhos dos cristais são menores do que 2,3mm. 

A escapolita é xenoblástica, com distribuição heterogênea, localmente poiquiloblástica exibindo 

inclusões de titanita e epídoto, apresentando leve extinção ondulante. Possivelmente trata-se de 

uma composição mais próxima do membro cálcico-meionita (mizonita) quando se analisa sua 

associação com titanita e epídoto. Sua predominância por vezes, relativa ao plagioclásio, garante a 

presença de alta pressão de CO2. 

A granada é xenoblástica, com a maioria dos cristais sendo poiquiloblásticos, em função do seu 

crescimento pós-cinemático, englobando quartzo, diopsídio, tremolita, epídoto e titanita. Mostra-se 

intensamente fraturada com o preenchimento desse fraturamento feito por mineral opaco, calcita, 

epídoto e quartzo. Os diâmetros dos grãos chegam a 6,0mm. 
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O quartzo é xenoblástico, com aspecto amebóide e cristaliza-se nos interstícios da rocha 

englobando total e parcialmente epídoto e diopsídio. Tem extinção ondulante fraca, distribuição 

heterogênea e sem orientação preferencial. 

A tremolita apresenta-se alongada, na foliação principal, às vezes com aspecto fibroso a acicular 

associada com titanita, epídoto e escapolita. É comum sua desestabilização para epídoto e 

granada. Os grãos são menores que 2,2mm. 

A calcita ocorre preenchendo os interstícios das rochas envolvendo epídoto e diopsídio, além de 

ocupar fraturas em cristais de granadas. 

A titanita possui distribuição heterogênea, ocorrendo isolada entre si e raramente formando 

agregados preenchendo fraturas de escapolita. É idioblástica a hipidioblástica sem orientação 

preferencial. 

A scheelita é xenoblástica, com ocorrência local e ao acaso, sendo substituída por zoisita e calcita. 

Em função dessa substituição adquire aspecto esquelético e forma associação com diopsídio, 

epídoto e quartzo/diopsídio e calcita. Os tamanhos do grãos atingem 1,7mm. 

As rochas apresentam textura granoblástica a nematoblástica inequigranular, às vezes 

bandadas/listradas. Representam níveis cálcicos/margosos intercalados nos gnaisses bandados da 

Formação Jucurutu, que sofreram cristalização/recristalização com evolução do metamorfismo 

hidrotermal. 

As observações texturais permitem destacar as associações da seguinte forma: 

a) Epídoto + quartzo (pré a cedo-foliação principal?) 

b) Diopsídio-salita + escapolita + tremolita + quartzo (sin a tardi-foliação principal);  

c) Granada + epídoto + calcita + scheelita (tardi a pós-foliação principal). 

Tremolita-quartzo calciossilicáticas (não cartografadas):  

É comum a ocorrência dessas rochas, na forma lenticular de dimensões centimétricas, intercaladas 

na xistosidade principal dos micaxistos. Essas lentes são fortemente estiradas, homogêneas, 

compactas, granulação fina, cinza a esverdeada e não mostram uma xistosidade proeminente 

(textura essencialmente granoblástica). 

Os minerais principais são quartzo (58%), tremo1ita (20%), plagioclásio (10%) e clorita (8%). Os 

acessórios são representados por minerais opacos (2%), calcita (1%), granada, hornblenda e 

biotita (cada um menor que 1%). 

Quartzo destaca-se sobre duas formas de ocorrência: uma, como grãos bem recristalizados, 

constituindo agregados com ponto triplo, granu1ação em média de 0,4mm e em proporções 

menores e a outra de granulação menor, em média 0,lmm, em agregados contínuos e constituindo 

níveis que definem e acompanham a xistosidade principal. Ambas as formas mostram extinção 

ondulante e as inclusões de biotita e minerais opacos são ocasionais. 

Tremolita se apresenta hipidiob1ástica a xenoblástica, menos freqüentemente idioblástica (quando 

em seção basal) e acicular com extremidades dactilíticas. O comprimento na direção de maior 
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alongamento atinge 0,7mm. Está orientada, fortemente deformada e observa-se pelo menos duas 

gerações, uma, na foliação principal, e a outra mais jovem. O pleocroísmo pouco intenso denota 

sua baixa razão Fe/Mg, sendo comum suas bordas serem constituídas de clorita. 

Plagioclásio é xenoblástico, fracamente geminado, cujos grãos são inferiores a 0,lmm e muitas 

vezes estão saussuritizados (principalmente calcita). Junto com o quartzo, definem níveis félsicos 

da rocha. 

Clorita forma-se a partir da substituição (retromorfose) de biotitas e actinolita-tremolita. Os cristais 

são xenoblásticos, alongados, sem orientação preferencial, muitas vezes circundando totalmente os 

grãos de anfibólios e crescendo mimeticamente nas biotitas. 

Os minerais opacos são xenoblásticos, sem orientação preferencial, estando sempre associados à 

actinolita-tremolita e algumas vezes à biotita. 

Calcita encontra-se dispersa na rocha, através da alteração de actinolita-tremolita e nos interstícios 

dos grãos de quartzo. 

Granada é poiquiloblástica (inclusões de quartzo e minerais opacos), xenoblástica e fortemente 

corroída por quartzo. Apresenta-se sem orientação preferencial, caracterizando seu crescimento 

estático pós-foliação principal. Pode atingir 2,5mm de eixo maior. 

Hornblenda ocorre como alguns grãos xenoblásticos reliquiares e substituídos por actinolita-

tremolita, pela retromorfose. 

Biotita apresenta-se de forma retangular, cujas extremidades são serrilhadas e dactilíticas sem 

orientação preferencial definida. Mostra inclusões de zircão e minerais opacos. Os grãos são 

menores que 0,5mm. É comum sua desestabilização para clorita ao longo dos planos de clivagens. 

Epídoto-hornblenda calciossilicáticas (não cartografadas):  

Possui distribuição restrita nas proximidades do contato entre as Formações Equador e Seridó 

(serra das Queimadas), constituídas de quartzitos e micaxistos, respectivamente. Ocorre como 

lentes, que variam em torno de 1,0 a 3,0 m, orientadas e encaixadas na xistosidade principal dos 

micaxistos e representam camadas contínuas estiradas e boudinadas. 

Apresenta textura média a grossa, compacta, esverdeada de modo geral e às vezes desenvolvendo 

um bandeamento incipiente caracterizado por alternâncias esverdeadas vs leitosas. Seus minerais 

principais são hornblenda, actinolita, epídoto, plagioclásio, quartzo e às vezes diopsídio. Algumas 

dessas calciossilicáticas foram alvo de garimpagem para scheelita. 

Os minerais principais são hornblenda (30%), quartzo (25%), epídoto (20%), plagioclásio  

(10%), actinolita (8%) e zoisita (5%). Como acessórios tem-se scheelita e esfeno (cada um menor 

que 1%). 

A hornblenda se apresenta hipidiomórfica a xenomórfica, formando contatos irregulares em face a 

sua substituição por epídoto. Possui distribuição homogênea na rocha e são caracterizadas duas 

orientações distintas, formando um ângulo de aproximadamente 450. Mostra textura esquelética 

em função da sua substituição por epídoto, zoisita, quartzo e localmente óxido de ferro e scheelita. 
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O quartzo ocorre tanto como grãos isolados, como na forma de exudações, definindo uma trama de 

forma alongada na foliação principal que é a xistosidade principal. Os contatos são irregulares, 

formando ponto triplo, e o diâmetro dos grãos atingindo 4,5mm nas exudações e 2,2mm nos 

isolados. São raras as inclusões de anfibólio e plagioclásio, tendo a deformação plástica 

intracristalina se caracterizado pela forte extinção ondulante em bandas pouco desenvolvidas. 

O epídoto aparece como cristais xenoblásticos, formando contatos irregulares, com leve extinção 

ondulante e estando o tamanho médio dos grãos em torno de 0,2mm. Em algumas porções da 

rocha preenche os interstícios da mesma e forma agregados com aspecto granular na matriz. 

Cresce sobre a hornblenda, actinolita e plagioclásio, em função da atividade hidrotermal. 

O plagioclásio é xenoblástico, com fraca geminação e forte saussuritização. Muitos grãos estão 

alongados na xistosidade principal e outros são intersticiais junto às exudações (níveis/leitos) de 

quartzo, podendo ser substituídos por epídoto. 

A actinolita se apresenta na forma de cristais fibrosos/aciculares, caracterizando duas orientações 

tal como a hornblenda, com duas gerações. É importante a sua desestabilização para epídoto. 

A zoisita é xenoblástica, substitui anfibólio e plagioclásio e é intersticial com relação aos grãos de 

quartzo. Localmente define bandeamento submilimétrico junto com quartzo. 

A scheelita é xenoblástica com tamanho médio em torno de 1,8mm. Pode estar fraturada e sem 

orientação preferencial. Alguns grãos mostram inclusões de actinolita. É comum formar paragênese 

com quartzo e epídoto. 

O esfeno se caracteriza por apresentar-se idioblástico (losangular) a xenoblástico, sem orientação 

preferencial e distribuição heterogênea na rocha. O tamanho médio está em torno de 0,1mm.  

É freqüente constituir associação com epídoto e hornblenda. 

Essa litologia apresenta textura nematoblástica com um bandeamento incipiente e irregular. Duas 

orientações formando entre si ângulo em torno de 45o são observadas: uma, reliquiar, mais antiga, 

refletida por hornblenda esquelética e actinolita, e outra mais jovem, caracterizando a foliação 

principal recristalizando os anfibólios, quartzo e gerando um fino bandeamento. Em seguida foi 

importante o crescimento de epídoto, zoisita e scheelita. Estruturas em "kinks" se desenvolvem 

restritamente reorientando actinolita e cristalizando epídoto e quartzo. 

Muscovita Quartzitos (Quartzito tectônico) 

Para detectar os quartzitos tectônicos, é importante visualizar a evolução progressiva da rocha 

original para o quartzito. Na Faixa Seridó a muscovita é o mineral indicador da retromorfose 

associada a cisalhamento. No caso da transformação de uma rocha em quartzito, observe-se a 

rocha pretérita apresentar estruturas cataclásticas dos seus minerais primários, a cristalização da 

muscovita seguindo o plano de cisalhamento e a recristalização do quartzo estirado formando 

estruturas em “ribbons”. Freqüentemente temos a presença de óxidos de ferro proveniente de 

muscovitização das biotitas. Dependendo da intensidade da deformação, teremos 

progressivamente (i) um muscovita ortognaisse cataclástico, (ii) um muscovita ortognaisse 

quartzoso, (iii) um muscovita quartzito feldspático, (iv) um muscovita quartzito, (v) um sillimanita 
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muscovita quartzito e finalmente em caso extremo de fluxo de fluido, (vi) um sillimanita quartzito. 

O quartzito tectônico desenvolve se a partir de qualquer rocha quartzo-felspática, presente na área 

da Folhas Jardim do Seridó, podendo ser oriundo de rochas do embasamento, dos gnaisses da 

Formação Jucurutu ou dos próprios quartzitos da Formação Equador. Denota-se ainda, como um 

dado adicional que reforça esta origem tectônica para estas rochas, a presença constante de 

turmalinas marcando a lineação de estiramento. 
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5. LITOGEOQUÍMICA 

5.1 Introdução 

Um total de 27 amostras de rochas supracrustais e hidrotermais da Folha Jardim do Seridó foram 

analisadas para os elementos maiores e traços (quadros 5.1, 5.2 e 5.3). 

Foram caracterizados o ambiente geoquímico da sedimentação das supracrustais incluindo os 

quartzitos da Formação Equador, os biotita gnaisses da Formação Jucurutu e os micaxistos da 

Formação Seridó. O trabalho também procurou definir a origem dos anfibolitos presentes no 

embasamento, nos biotita gnaisses Jucurutu e nos micaxistos Seridó. 

Discutir a geoquímica das rochas metamórficas utilizando diagramas de rochas sedimentares  

ou magmáticas implica considerar os processos metamórficos como sendo isoquímicos.  

Vários trabalhos sobre este assunto mostram que podemos definir elementos móveis e  

imóveis dependendo do tipo de reação química. A mobilidade durante as transformações 

tectonometamórficas depende, sobretudo da quantidade de fluido envolvido. As maiores mobilidades 

são reconhecidas em zonas de cisalhamento 

e é dessa forma que na região estudada 

podemos evidenciar a transformação do 

biotita gnaisse em kinzigito, bem como  

em oxibiotitito e a formação de rochas 

calciossilicáticas a partir de várias litologias, 

sobretudo as mais ricas em cálcio. Na medida 

do possível foram utilizados diagramas com 

elementos químicos mais refratários à 

mobilização, como Al2O3, TiO2, Ni e Cr. 

5.2 A Seqüência Sedimentar 

Os pontos que representam litologias do 

Grupo Seridó no diagrama ternário de La 

Roche (1965) utilizando Al2O3 - SiO2 - (Fe2O3 

+ TiO2 + CaO) evidenciam um “trend” 

sedimentar (Figura 5.1). Apenas o ponto 

representativo do kinzigito está acima do 

“trend”. A linha que separa o kinzigito do 

campo dos gnaisses e micaxistos é quase paralela ao segmento SiO2 – (Fe2O3 + CaO + TiO2) do 

triângulo, indicando um valor constante de Al2O3 (imóveis) e a troca entre SiO2 e (Fe2O3 + CaO + 

TiO2). É mais realista sugerir a saída de SiO2 durante o processo de transformação do gnaisse em 

kinzigito. 

Figura 5.1: Caracterização do “trend” sedimentar para as 
rochas do Grupo Seridó – os quartzitos da Formação 
Equador, os biotita gnaisses da Formação. Jucurutu e os 
micaxistos da Formação Seridó. O kinzigito está 
intercalado nos gnaisses da Formação Jucurutu. Diagrama 
de La Roche (1965). 
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A colocação dos pontos dos biotita gnaisses da Formação Jucurutu entre os quartzitos da Formação 

Equador e os micaxistos da Formação Seridó sobre o “trend” sedimentar indica uma evolução 

normal de um processo de sedimentação, com enriquecimento progressivo da fração argilosa.  

A relação sedimentar dos gnaisses com os micaxistos é ainda comprovada pelos aspectos 

microestratificado dos micaxistos pouco deformados, que apresentam alternância de níveis 

milimétricos a centimétricos de gnaisses e xistos feldspáticos. Podemos também encontrar níveis 

de biotita-xisto feldspático nos biotita gnaisses. 

Embora os elementos K e Na (sob a forma de K2O e Na2O no diagrama) serem razoavelmente 

móveis durante o metamorfismo, tentamos definir o tipo de sedimentos que deram origem às 

rochas supracrustais da Folha Jardim do Seridó. 

Pettijohn et al. (1972) propôs um diagrama usando log (Na2O/K2O) versus log (SiO2/Al2O3) para a 

classificação de rochas detríticas. Posteriormente, Herron (1988) redesenhou os limites entre os 

diferentes campos (Figura 5.2). Como o diagrama não utiliza os valores absolutos de Na2O e K2O e 

sim o log (Na2O/K2O), o impacto da eventual mobilização desses elementos sobre a posição dos 

pontos no diagrama foi minimizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Distribuição dos pontos representativos da química das rochas do Grupo Seridó 
dentro do diagrama de Pettijohn et al. (1972) com os limites das áreas redesenhadas por 
Herron (1988). (Δ) quartzitos Formação Equador; (o) gnaisses Formação Jucurutu; (x) 
micaxistos Formação Seridó e (●) rocha kinzigítica da Formação Jucurutu. 

 

A distribuição dos pontos representativos dos biotita gnaisses e certos micaxistos ocorrem no 

campo das grauvacas e três amostras de micaxisto estão localizadas no campo de arenitos 

sublíticos. Estas distribuições evidenciam que se trata de uma única seqüência sedimentar de 

componentes imaturos do tipo “flysh”. 

Os pontos representativos dos quartzitos da Formação Equador apresentam razões Na2O/K2O e 

SiO2/Al2O3 muito baixas. Esta situação é definida pela mineralogia atual da rocha, quase 
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totalmente constituída de muscovita e quartzo. A transformação metamórfica do K-feldspato 

detrítico em muscovita libera 2 K+ e 2 moles de SiO2 para cada mol de microclina transformado.  

A perda de SiO2 provoca automaticamente a diminuição da razão SiO2/Al2O3 e isto poderia explicar 

as posições estranhas dos pontos representativos do quartzito da Formação Equador no diagrama 

de Pettijohn. 

Devemos ressaltar que os biotita gnaisses reconhecidos nas áreas são bastante diferentes dos 

gnaisses Jucurutu típicos, definidos na região da cidade de Jucurutu (RN). Os gnaisses da folha de 

Jardim do Seridó são quartzo-feldspáticos com presença de teores variáveis de biotita e não 

apresentam níveis de grande espessura. Os gnaisses típicos da Formação Jucurutu apresentam-se 

em grande extensão e são ricos em minerais cálcicos como epídoto e actinolita. 

5.3 Os Anfibolitos e as Rochas Calciossilicáticas 

A origem orto ou paraderivada dos anfibolitos sempre foi um assunto discutido na literatura (Leake 

1964, So 1978 e Weaver et al.  1982) e até hoje não se encontrou critérios universalmente 

aplicáveis e definitivos. Certamente a mobilidade dos elementos químicos durante o metamorfismo 

é responsável por esta dificuldade. 

Foram analisados 8 anfibolitos e 3 calciossilicáticas considerados como transformação hidrotermal 

dos próprios anfibolitos (Quadro 5.3). Todos os anfibolitos contêm quartzo, o que não seria 

favorável a uma origem magmática, a menos que o quartzo tivesse uma origem 

tectonometamórfica. Três amostras (90-2; 90-2.1 e 98) apresentam clinopiroxênio, mas esse 

mineral apresenta inclusões ativas de hornblenda, o que comprovando sua origem metamórfica. 

Os anfibolitos são encaixados no embasamento e nos gnaisses da For-

mação Jucurutu, ou seja, na base dos micaxistos da Formação Seridó. 

As amostras 90-2, 90-2.1, 80 e 127c são duplas de um mesmo 

afloramento. A segunda citada é a amostra da borda do corpo. 

No diagrama de Leake (1964), os pontos representativos das 

rochas anfibolíticas e calciossilicáticas distribuem-se principal-

mente perto do pólo CaO, indicando segundo Leake (op. 

cit.), rochas paraderivadas (Figura 5.3). Só duas 

amostras localizam-se no campo das ortoderivadas. As 

amostras deste último campo são justamente as 

partes centrais dos corpos anfibolíticos (estão 

menos contaminadas) e as amostras das suas 

respectivas bordas são enriquecidas em CaO e 

migram para o campo das paraderivadas. 

Considerando as três calciossilicáticas como de 

origem hidrotermal, ou seja, metassomatizadas, podemos concluir que as rochas cujos pontos 

representativos estão localizados no campo dos para-anfibolitos são na verdade anfibolitos de 

origem magmática enriquecidos em CaO, o que corrobora a favor da teoria dos processos 

tectonometamórficos em sistema aberto.  

Figura 5.3: Distribuição dos pontos representativos 
da química dos anfibolitos e das rochas calcios-
silicáticas dentro do diagrama de Leake (1964). 
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O Cr e o Ni são dois elementos químicos típicos do magmatismo ultramáfico e máfico, e  

sempre apresentam uma correlação positiva. Esses dois elementos são, a princípio, pouco  

móveis durante os eventos tectonometamórficos. A distribuição dos pontos representativos  

dos anfibolitos e rochas calciossilicáticas em um diagrama Cr versus Ni evidencia dois  

“trends” positivos e paralelos que poderiam reforçar uma origem ortoderivada para os  

anfibolitos encaixantes, tanto no embasa-

mento como nos gnaisses da Formação 

Jucurutu e nos micaxistos da Formação 

Seridó (Figura 5.4). 

 
 
Figura 5.4: Distribuição dos pontos repre-
sentativos da química dos anfibolitos e das 
rochas calciossilicáticas dentro de um diagrama 
Cr-Ni. (+) anfibolitos encaixados dentro do 
embasamento; ( ) anfibolitos intercalados nos 
biotita gnaisses da Formação Jucurutu; ( ) 
anfibolitos intercalados na base da Formação 
Seridó e ( ) rochas calciossilicáticas. 

 

Quadro 5.1: Análise química em rocha total dos micaxistos da Formação Seridó. A amostra 68.4 é um biotitito 
que resultou de um processo hidrotermal em zona de cisalhamento. 

 Micaxistos Biotitito 

Amostras 68.1 68.3 68.9 79 126 68.4 

SiO2 59,8 62,1 68,1 61,5 62,6 31,2 

TiO2 0,92 0,9 0,78 0,99 0,9 0,3 

Al2O3 16,4 16,1 13,5 15,8 16,6 16,6 

Fe2O3 1,7 0,1 1 1,3 1,1 20,5 

FeO 5,83 7,58 4,37 6,27 5,2 9,18 

MnO 0,12 0,16 0,09 0,21 0,11 0,16 

MgO 3,7 3,6 3 3,6 3,2 11,4 

CaO 3 2,5 2 3,1 3,3 0,1 

Na2O 3,4 3,1 3,1 3,3 3,6 0,22 

K2O 3,4 2,7 2 2,5 2,6 8,1 

P2O5 0,22 0,21 0,16 0,24 0,25 0,07 

H2O+ 0,63 0,62 0,62 0,89 0,12 0,64 

Total 99,12 99,67 98,72 99,7 99,58 98,47 
       

Ni 128 68 134 130 33 140 

Cr 280 196 350 290 100 10 

Mo 10 nd 12 14 nd 22 

Nb 20 20 42 38 20 76 

Be nd nd nd nd nd nd 

Co 34 28 44 40 9 840 

Sn 10 nd nd nd 20 nd 

V 220 124 340 360 84 164 

W nd nd nd nd nd nd 

Li 84 84 41 36 31 434 

Cu 14 31 59 13 38 4 

Sr 180 170 160 190 245 10 

Rb 110 98 90 96 73 470 

Ba 750 660 610 670 707 280 
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Quadro 5.2: Análise química em rocha total das rochas da Formação Jucurutu (gnaisses, kinzigito e micaxisto) 
e da Formação Equador (quartzito). 

 Gnaisses Kinzingito Micaxisto Quartzitos 
Amostras 84.1 86 54 93 95 104 43 42x 80.1 107 

SiO2 72 73,9 75,1 66,8 65,8 71,6 51,3 65,8 87,2 75,8 
TiO2 0,66 0,77 0,18 0,65 0,57 0,34 3,1 0,78 0,19 0,21 

Al2O3 10,5 10,5 13,4 13,6 15,6 12,4 16,9 14,2 6,3 11,3 
Fe2O3 1,9 2,1 0,67 2,1 2,6 1,6 11 1,5 0,35 1,5 

FeO 1,6 1,59 1,01 4,77 2,6 2,02 8,6 4,08 0,29 0,72 
MnO 0,12 0,11 0,03 0,08 0,12 0,1 0,3 0,1 0,01 0,05 
MgO 2,7 1,2 0,5 1,9 1,6 1,2 3,1 2,4 0,06 0,6 
CaO 3,2 3,2 2,4 2,3 3,3 1,4 2,2 2,4 0,01 3 

Na2O 2,7 2,9 4,5 2,7 4,6 3,2 1,2 3,7 0,08 0,13 
K2O 3,8 2,5 2,1 3,7 2,9 3 1,1 2,8 3,4 4,6 

H2O+ 0,69 0,24 0,12 0,1 0,1 0,12 0,78 0,76 0,23 0,15 
P2O5 0,14 0,18 0,05 0,14 0,24 0,1 0,24 0,28 0,05 0,11 
Total 100,01 99,19 100,06 98,84 100,03 97,08 99,82 98,8 98,17 98,17 

           

Ni 50 21 12 50 13 15 180 86 16 13 
Cr 156 64 8 73 6 10 320 230 22 13 
Mo 12 nd nd nd nd nd 20 nd 10 nd 
Nb 30 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Be 12 4 5 4 4 17 nd nd nd 3 
Co 16 7 nd 14 7 6 132 26 nd nd 
Sn 5 11 nd nd nd nd nd nd nd nd 
V 168 73 58 100 78 87 540 192 52 52 
W nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Li 11 11 17 34 20 74 48 22 32 28 
Cu nd 5 nd 42 nd nd 434 18 nd nd 
Sr 230 230 210 110 285 610 92 180 21 115 
Rb 130 82 110 204 154 276 44 160 120 120 
Ba 930 750 485 548 448 1450 480 320 460 950 

Quadro 5.3: Análise química em rocha total dos anfibolitos encaixados no embasamento (54.1, 98), na 
Formação Jucurutu (90.2, 90.2.1, 81, 82), na Formação Seridó (127c, 80) e em skarnitos. 

 Anfibolitos Skarnitos 
Amostras 54.1 82 127c 81 80 98 90.2 90.2.1 57.9c 90.7 42c 

SiO2 59 47,4 61,9 47,2 58,3 59,3 50,8 52,6 48,4 45,2 55,7 
TiO2 0,48 0,3 0,93 0,1 2,3 0,2 0,4 0,26 2,3 0,63 0,9 

Al2O3 19,4 22,1 10,7 29,2 10,2 5,1 6,6 4,4 8,2 8,1 13,4 
Fe2O3 2,4 3 4,7 1,3 8,8 5,7 3,4 0,57 4,3 4,8 2,1 

FeO 2,89 2,62 2,75 0,43 3,35 3,32 9,1 5,78 5,49 3,03 1,46 
MnO 0,45 0,1 0,13 0,03 0,15 0,48 0,29 0,31 0,4 0,49 0,09 
MgO 1,8 6,2 4,4 2,1 3,9 3,1 14,3 12,9 5,7 6,2 4,3 
CaO 12,3 15 12,9 17,1 7,2 19,9 13 21,8 23,3 29,2 19,1 

Na2O 0,92 1,7 0,09 1,8 3,8 0,07 0,68 0,23 0,52 0,06 1,1 
K2O 0,2 0,23 0,6 0,04 0,67 0,02 0,58 0,08 0,17 0,01 0,18 

P2O5 0,11 0,05 0,1 0,05 0,48 0,06 0,21 0,14 0,27 0,11 0,16 
H2O+ 0,19 0,54 0,11 0,23 0,9 0,02 0,1 0,15 0,4 0,11 0,42 
Total 100,14 99,24 99,31 99,58 100,05 97,27 99,46 99,22 99,45 97,94 98,91 

            

Ni 21 220 78 74 34 50 54 25 92 45 142 
Cr 66 2000 130 66 60 21 35 35 100 72 400 
Mo nd 16 6 14 16 nd 6 22 16 16 28 
Nb 44 nd 33 22 56 nd nd 25 83 26 120 
Be 14 nd nd nd nd 4 3 4 15 nd 20 
Co 13 52 20 14 56 14 38 18 43 16 44 
Sn 16 nd 80 nd nd 85 165 16 100 74 5 
V 46 300 130 92 280 140 140 92 140 140 196 
W nd nd nd nd nd nd nd 1800 nd nd nd 
Li 2 4 2 2 4 2 2 2 6 2 2 
Cu nd 62 12 4 40 10 nd nd nd nd nd 
Sr 280 230 720 260 1280 61 65 83 290 210 1360 
Rb 13 21 21 23 20 10 10 10 21 10 20 
Ba 167 110 650 29 780 113 36 20 450 20 150 
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6. GEOLOGIA ESTRUTURAL E METAMORFISMO 

6.1 A Deformação no Embasamento 

O embasamento e as supracrustais da área são rochas que foram submetidas à intensa 

deformação dúctil e metamorfismo. Foliações de plano axial proeminentes e penetrativas marcadas 

por orientação e recristalização de minerais, placas de micas e prismas de anfibólios, são muito 

comuns nos gnaisses e xistos, bem como bandamentos metamórficos bem desenvolvidos, quer 

seja nas rochas do embasamento ou nas supracrustais do Grupo Seridó. Dobras isoclinais a 

transpostas, superpostas por dobras mais apertadas a mais abertas são feições tectônicas muito 

comuns na região, inclusive com superposições de fases de deformação, exibindo diversos padrões 

de interferência de estruturas. 

No embasamento é comum a formação de estruturas bandadas formadas pela alternância 

centimétrica a decimétrica de níveis leucocráticos graníticos e níveis tonalíticos a anfibolíticos, ou 

mesmo bandas mais ricas em biotita, caracterizando os chamados gnaisses bandados. Estas 

bandas são formadas devida a intensa deformação sobreposta, paralelisando e transpondo antigos 

veios ou diques e segregando minerais com formação de paleossoma ou neossoma. Este 

bandamento constitui hoje uma foliação metamórfica, característica do embasamento chamada 

genericamente de Sn. Em rochas mais homogêneas, esta deformação é refletida pela extensa 

orientação de minerais, principalmente quartzo, anfibólio e biotitas, ou mesmo pórfiros de quartzo 

e feldspatos em rochas originalmente porfiríticas, caracterizando os “augen” gnaisses. 

Devido às fases deformacionais superposta, a trama Sn não apresenta em muitos afloramentos 

uma direção definida, ou mesmo só é observada como foliação intensamente crenulada e 

preservada em estruturas tipo “pods”, dentro dos migmatitos. As dobras associadas são em geral 

dobras isoclinais a transpostas, com espessamento apical pronunciado e muitas vezes sem raiz 

devido à boudinagem dos flancos. 

Padrões de interferência desta fase Fn com outras mais recentes (vide adiante) são encontrados, 

seja em padrão tipo laço (tipo 3 de Ramsay, 1967) ou mesmo boumerangue e domo e bacia. Estes 

últimos são sugestivos que a direção original desta trama Sn deveria fazer um alto ângulo com as 

direções superpostas. Evidências de mobilização intensa com segregação em bandas formando 

neossomas e paleossomas, cristalização/recristalização de feldspato potássico, silimanita e granada 

e formação de migmatitos bandados, estromáticos e nebulitos em muitos afloramentos, 

caracterizam condições metamórficas de fácies anfibolito, isógrada da anatexia. Na região a ENE de 

Santa Luzia (PB), é possível individualizar extensas áreas de nebulitos. Via de regra, nesta folha, 

estas são as condições PT observadas nas rochas do embasamento. 
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6.2 A Deformação Dúctil nas Metasupracrustais 

Nas supracrustais do Grupo Seridó, é comum identificar sucessivas foliações e fases de 

dobramento, identificando-se sempre nos afloramentos um mínimo de duas fases 

tectonometamórficas. Esta caracterização torna-se mais evidente nos micaxistos de baixo 

grau na região entre as cidades de Jardim do Seridó (RN) e Caicó (RN), na estrutura 

conhecida como Sinforme de Cruzeta (vide perfil geológico no mapa). Nas partes centrais 

desta estrutura é possível identificar estruturas como alternâncias de antigas camadas 

sílticas com níveis mais argilosos, refletindo estruturas primárias de sedimentação (So) 

ou mesmo estratificação gradual com determinação de topo e base de camada. Estes 

níveis So são crenulados e dobrados formando dobras mais abertas (F1) e de plano axial 

subvertical (S1) no centro do sinforme, “deitando” progressivamente para este ou para oeste, em 

direção E ou W, respectivamente, formando uma megaestrutura em flor positiva. Quando estas 

estruturas S1 estão progressivamente se horizontalizando nos flancos do sinforme, torna-se cada 

vez mais evidente a superposição de uma nova foliação (S2), subvertical, que crenula a anterior, 

configurando inclusive padrões de interferência tipo 3 (Ramsay, 1967). Nestes locais as dobras 

associadas a F1 são mais fechadas, isoclinais, horizontais a subhorizontais como na região de 

Jardim de Seridó (RN), onde a foliação S1 é bem desenvolvida, e as dobras F2 são mais abertas, 

subverticais, também com foliações bem desenvolvidas. 

Os minerais que compõem a foliação S1 ou foram desenvolvidos durante F1, são muscovitas, 

cloritas e biotitas finas na parte central, com desenvolvimento de biotitas e granada nos flancos, e 

até mesmo de silimanita e estaurolita. 

Na parte central da área entre a ponta sul do granito de Acari (RN) e os quartzitos e 

conglomerados da serra das Queimados, F2 é dominante desenvolvendo uma tectônica em flor 

positiva com S2 (vide perfil geológico). 

Numa deformação contínua, em muitos locais ocorre o desenvolvimento de inúmeros 

cisalhamentos transcorrentes destrais (F3), responsáveis por muitos milonitos e zonas de 

cisalhamentos encontrados na área. Os quartzitos tectônicos, por exemplo, seriam um dos 

produtos deste processo de milonitização (F3 ou F2+F3). Associado a esta fase estariam também a 

produção de muitos corpos graníticos que tem a sua forma alongada possivelmente por terem se 

posicionados concomitantemente aos esforços que provocaram o cisalhamento, sendo 

possivelmente por isto que só são observados nestes granitóides uma única foliação ou orientação 

de minerais. O metamorfismo associado também desenvolve nestes locais biotitas, silimanitas, 

cordieritas e granadas, caracterizando condições PT de fácies anfibolito, de pressão baixa.  

A coexistência em certos micaxistos de andaluzita estável junto com cordierita indica um gradiente 

geotérmico pelos menos de 40°C/km. Esta fase desenvolve localmente feições de migmatização 

nos xistos próximos aos chamados granitóides porfiríticos brasilianos, indicando também condições 

PT de fácies anfibolito alto. 

Esta fase F3, penetrativa em toda área, é menos proeminente que a fase F2. Em geral é 

responsável pela presença de dobras antiformais e sinformais abertas de planos axiais subverticais 
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provocando uma ondulação das foliações S2, a exemplo da região a oeste da área e a oeste dos 

quartzitos e conglomerados da serra das Queimadas. A fase F3 também pode ser traduzida como 

um processo contínuo de desenvolvimento da fase anterior, responsável por muitos milonitos e 

zonas de cisalhamentos encontrados na área. Os quartzitos tectônicos, por exemplo, também 

poderiam ser o produto deste processo de milonitização. 

Estas fases de deformação (F1, F2 e F3), incluindo as foliações miloníticas, apresentam direção NNE-

SSW, com variações de mergulho que configuram sucessões de antiformes e sinformes na área 

(vide mapa e perfil geológico). As lineações de eixos de dobras L2 ou L3 são quase sempre de 

mergulho (“plunge”) fraco ora para NNE ora para SSW, configurando um arcabouço tectônico com 

braquianticlinais e braquisinclinais. As lineações de estiramento Lx, ligados ao desenvolvimento de 

cisalhamento, são também em geral de baixo “rake”, sub-horizontais, havendo contudo setores 

onde são encurvados progressivamente, tais como na zona de cisalhamento na região a NW de 

Ouro Branco (RN), desenvolvendo estruturas do tipo dobras em bainha. Os quartzitos ali mapeados 

configuram dobras sin-miloníticas. 

Na parte sul da folha, principalmente em direção a Equador (RN)/Junco do Seridó (PB), estas 

foliações NNE-SSW se encurvam progressivamente para NE-SW (e mais a sul para E-W), 

possivelmente devido aos efeitos do cisalhamento transcorrente destral do Lineamento Patos, que 

provoca regionalmente o “arrasto” destes planos. Os quartzitos da região a sul de Junco do Seridó 

(PB) retratam muito bem este encurvamento da foliação conjugada S2 + S3. 

6.3 As Estruturas Frágeis 

Estruturas frágeis tipo pequenas falhas e juntas são encontradas em toda a região, quase sempre 

não preenchidas. Localmente é possível visualizar algumas juntas preenchidas com material muito 

fino, de largura milimétrica. Observa-se que estas estão posicionadas em várias direções, podendo 

constituir diferentes “sets” de juntas, formadas seja durante a exumação das rochas, numa fase 

tardia em relação aos eventos dúcteis descritos, ou mesmo com algumas destas tendo sido 

formadas durante o fanerozóico (mesozóico ou cenozóico). 

Na parte oeste da área, a partir de imagens de satélite, fotos aéreas e orientações das drenagens, 

denota-se em particular grandes estruturas retilíneas de direção E-W, expressa no campo  

em boqueirões cortando as rochas mais competentes tipo quartzitos, formando estruturas  

tipo “grabens” onde aparecem janelas de micaxistos, tais como na região a nordeste de Carnaúba 

dos Dantas (RN). Essas fraturas/falhas extensionais poderiam ter sido desenvolvidas  

no fanerozóico e correlacionadas a tectônica extensional caracterizada por Matos (1992), inclusive 

preenchida mais a norte, em direção à Bacia Potiguar, pelo magmatismo vulcânico datado de  

120-140 Ma. 
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7. EVOLUÇÃO TECTÔNICA E METAMÓRFICA 

7.1 Idade de Formação das Unidades 

7.1.1 Embasamento 

Nestes últimos anos várias datações absolutas U-Pb e Sm-Nd foram realizadas na região da Faixa 

Seridó, envolvendo também rochas da Folha Jardim do Seridó. Van Schmus et al. (1995), Dantas 

(1997) e Dantas et al. (1998) realizaram várias datações por estes métodos citados, cobrindo 

ampla área da região do embasamento da Faixa Seridó, tendo sido os primeiros a identificarem 

núcleos de idade arqueana dentro do complexo do embasamento da Faixa Seridó. Nestes trabalhos 

ficou bem caracterizado que este complexo gnáissico-migmatítico do embasamento é representado 

por um núcleo arqueano com idades U-Pb de 2,6 a 3,4 Ga, ocupando uma área no leste da Faixa 

Seridó (o Maciço São José do Campestre), e amplas regiões de gnaisses e migmatitos de idade 

paleoproterozóica com idades de 2,15 a 2,30 Ga ocupando o restante da Faixa Seridó. Os dados de 

Trindade (2004), obtidos próximos à região da Folha Jardim do Seridó, corroboram plenamente 

com estes resultados, quando analisando zircões extraídos do paleossoma de migmatitos do 

Complexo Caicó em várias localidades, obteve idades sistemáticas de 2,22 a 2,26 Ga. Estas foram 

as primeiras idades U-Pb realizadas na Faixa Seridó, com zircões extraídos do paleossoma e 

neossoma (vide adiante resultados do neossoma) visando datar idade da rocha (embasamento) e 

do metamorfismo superposto. Está então bem indicado que as rochas mapeadas como do 

embasamento da Folha Jardim do Seridó pertencem ao Complexo Caicó formado no 

paleoproterozóico com idade de formação em torno de 2,3-2,15 Ga. Todavia, Legrand (dados 

inéditos) aponta a possibilidade de existência de núcleos arqueanos na Folha Jardim do Seridó ou 

adjacências ao obter em seixos centimétricos de tonalitos e leucogranitos do conglomerado da 

Formação Equador (região de Parelhas-RN) idades Sm-Nd TDM de 2,7 e 3,8 Ga. 

7.1.2 Supracrustais (Formações Jucurutu e Equador) 

Uma extensa gama de dados geocronológicos Sm-Nd e U-Pb em zircões tornaram-se disponíveis 

em rochas do Grupo Seridó nestes últimos anos, com ênfase no trabalho de Van Schmus et al. 

(2003), que realizaram análises pelo método Sm-Nd em rocha total em metassedimentos e 

metavulcânicas, e análises U-Pb (diluição isotópica e SHRIMP) em zircões destas rochas. As 

informações disponíveis sobre a idade de formação deste grupo estão fortemente embasadas neste 

trabalho supracitado. Zircões detríticos de meta-arcósios da parte inferior da Formação Jucurutu 

(Fazenda Lapa) a Oeste da Folha Jardim do Seridó, forneceram idades consistentes entre 2200 e 

1800 Ma, com alguns grãos indicando fontes mais novas. Em adição, zircões detríticos de biotita 

gnaisses desta mesma unidade forneceram idades (SHRIMP) consistentes, num leque que varia de 

650 a 970 Ma. Estes dados acoplados apontam uma idade neoproterozóica para a deposição desta 

Formação Jucurutu. Por sua vez, as idades TDM Sm-Nd nestes metassedimentos forneceram valores 
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bastante consistentes em torno de 1500 Ma, que são valores que descartam idades mais antigas 

propostas para esta formação. Não há dados disponíveis de idades para os quartzitos da Formação 

Equador, há apenas a idade já citada TDM(Sm-Nd) em seixos do conglomerado que apontam uma 

idade arqueana para a fonte dos seixos de composição tonalítica e granítica. 

7.1.3 Supracrustais (Formação Seridó) 

Estão disponíveis várias análises de zircões desta formação em várias localidades da região. 

Centenas de cristais oriundos de biotita xistos arenosos de baixo grau, granada-biotita xistos e 

cordierita-biotita xistos forneceram idades bastante consistentes entre 650 e 1000 Ma, com alguns 

grãos indicando fontes mais antigas. Mesmo em rochas de grau metamórfico elevado, os autores 

evitaram análises pontuais no sobrecrescimento (metamórfico ?) das bordas dos zircões, devendo 

os dados indicarem idades primárias. Estes resultados são compatíveis com os dados apresentados 

pela Formação Jucurutu e apontam que a fonte dos biotita xistos da Formação Seridó foram rochas 

predominantemente do Neoproterozóico. Trindade (2004) obteve idades Sm-Nd TDM semelhantes 

para estes micaxistos na região de Parelhas-RN (dentro desta folha), com valores entre 1,25 e 

1,37 Ga. Por sua vez, as idades TDM Sm-Nd apresentadas por Van Schmus et al. (2003) também 

nestes metassedimentos e em várias localidades da região do Seridó (RN e PB), forneceram 

valores bastante consistentes com valores entre 1200 e 1600 Ma similares aos dados produzidos 

pela Formação Jucurutu e que corroboram a informação que este grupo não pode ter sido formado 

em época mais antiga que estas idades. 

Baseado nestes dados geocronológicos, não há evidências geocronológicas de grandes hiatos de 

deposição dentro do Grupo Seridó, que pudessem caracterizar inconformidades regionais, 

indicando que todo este grupo foi depositado durante o neoproterozóico, com fortes evidências que 

a Formação Seridó tenha sido depositada na parte superior do Neoproterozóico. 

7.2 Idade do Metamorfismo 

7.2.1 O Ciclo Transamazônico 

O embasamento da região é sempre em alto grau metamórfico, atingindo por vezes a isógrada da 

anatexia. Os trabalhos de Van Schmus et al. (1995), Dantas (1997), Dantas et al. (1998) e 

Trindade (2004), forneceram importantes informações para determinação da idade deste 

metamorfismo, apontando que estas rochas já estavam deformadas quando da deposição do Grupo 

Seridó. Estas informações foram ficando mais evidentes quando Dantas (1997) e Dantas et al. 

(1998) encontraram idades ca. 2.0 Ga em tonalitos arqueanos interpretando estes valores como 

representando zircões metamórficos produzidos no Ciclo Transamazônico. Trindade (2004) 

separando cristais de monazita de migmatitos ortoderivados do Complexo Caicó obteve idades em 

torno de 2,0 Ga. Devido às monazitas sistematicamente serem mais susceptíveis ao metamorfismo 

que o zircão, estes valores podem ser interpretados como a idade do metamorfismo que provocou 

ao menos parte da migmatização sempre proeminente nestas rochas do embasamento, dados que 

corroboram com os fornecidos por Dantas et al. (1998) e pelos dados produzidos por J. M. Legrand 

(dados inéditos). Em conclusão, está caracterizado que os efeitos do Ciclo Transamazônico estão 

presentes e fortemente impressos nestas rochas do embasamento da região da Folha Jardim do 

Seridó. 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
56

7.2.2 O Ciclo Brasiliano 

As rochas do Grupo Seridó foram fortemente afetadas por sucessivos/contínuos eventos 

deformacionais, em condições de fácies xisto verde até a fácies anfibolitos, com cordieritas, 

estaurolitas e silimanitas bem desenvolvidas. Sendo a deposição das rochas creditadas ao final do 

neoproterozóico (ao menos a Formação Seridó), torna-se evidente que a idade mínima para estas 

deformações seja do período Ediacariano. Na região de Parelhas (RN), Trindade (2004) tentou 

obter idades que representassem a idade do metamorfismo analisando o neossoma (leucossoma) 

de micaxistos de alto grau através do método Rb-Sr. Obteve idade ca. 0,59 Ga, porém com pouca 

precisão devido à demonstrada mobilidade do Sr. Porém, em toda a região do Seridó (RN/PB) 

existem granitos com assinatura sinorogênica intrusivos nos micaxistos da Formação Seridó, com 

idades em torno de 600-550 Ma (p. ex., 550 Ma para o maciço de Acari, Legrand et al. 1991). 

Estes granitos são apontados como granitos brasilianos, demonstrando a forte presença deste ciclo 

nesta região. Silva e Legrand (1996) e Silva (2000) relacionam as extensivas zonas de 

cisalhamento dúcteis com forte percolação de fluidos e mineralizações a este ciclo. As recentes 

investigações de Araújo et al. (2002, 2003, 2005) forneceram idades Ar-Ar obtidas em biotitas com 

valores entre 523 e 532 Ma para as rochas da região de Parelhas (RN), e valores de 500 Ma 

obtidas em muscovitas a nordeste desta região. Para estes autores que estudaram as 

mineralizações de Au associadas a zonas de cisalhamento, estas idades significam os impulsos 

finais do ciclo brasiliano na região. De fato, os dados apontam que todos os efeitos das 

deformações dúcteis impressas nas rochas do Grupo Seridó foram unicamente desenvolvidos pelo 

ciclo orogênico brasiliano, que teve seu início há ca. 600 Ma, no final do neoproterozóico, com 

efeitos finais já no fanerozóico, há cerca de 500 Ma. 

7.3 Síntese da Evolução Tectonometamórfica 

Como uma síntese evolutiva, visualiza-se a existência de um embasamento paleoproterozóico 

(Complexo Caicó), que já exibia pelo menos os efeitos de uma fase de deformação intensa em 

condições de fácies anfibolito alto, isógrada da anatexia, antes mesmo da deposição das 

supracrustais do Grupo Seridó. As observações de campo apontam para a existência de uma 

discordância entre estas duas unidades. De acordo com Dantas et al. (1998) e Trindade (2004), 

estas rochas foram formadas (ao menos pró-parte) há cerca de 2,2 Ga e foram deformadas há 

cerca de 2,0 Ga. Pelos dados disponíveis esta fase de deformação deve representar os efeitos do 

Ciclo Transamazônico responsável pelo desenvolvimento de muitos destes gnaisses bandados e 

ortognaisses. 

Após um longo período de exumação deste orógeno, possivelmente a partir do final do 

mesoproterozóico ou mesmo apenas no neoproterozóico (Van Schmus et al., 2003), os arenitos, 

conglomerados, grauvacas, calcários, margas e pelitos do Grupo Seridó foram depositados. Os 

dados geocronológicos apontam que todas as deformações superimpostas às rochas deste grupo 

foram desenvolvidas durante o ciclo orogênico brasiliano, caracterizando assim que as fases F1, F2 

e F3, são pulsos ou representam desenvolvimento de um sistema de compressão contínua de 

direção predominante E-W, culminando em alguns locais com o desenvolvimento de zonas de 

cisalhamento transcorrentes. Os milonitos e os quartzitos tectônicos estariam associados a estes 

impulsos finais do ciclo brasiliano. Neste mesmo processo orogenético, houve geração de um 
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extenso magmatismo plutônico, com formação de granitóides associados. Nesta evolução, todos 

(ou pelos a grande maioria) os granitóides do neoproterozóico mapeados nesta folha, representam 

granitóides sin- a tardi-orogênicos formados simultaneamente ao desenvolvimento da fase F3, ou 

mesmo com seu início durante a fase F2. Neste contexto, toda a evolução tectônica e 

desenvolvimento das estruturas dúcteis presentes nas rochas do Grupo Seridó teriam ocorrido 

unicamente no ciclo brasiliano. 
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8. RECURSOS MINERAIS 

8.1 Introdução 

A região delimitada pela Folha Jardim do Seridó abrange parte de uma importante província 

mineral do nordeste do Brasil definida como “Província Pegmatítica da Borborema”. Esta região se 

destaca pelas inúmeras ocorrências e jazimentos, incluindo rochas ornamentais, minerais 

metálicos, industriais e gemas, associados em sua grande maioria aos vários corpos de pegmatitos 

brasilianos, em sua quase totalidade intrusivos nos quartzitos e metaconglomerados da Formação 

Equador. paragnaisses da Formação Jucurutu, e micaxistos da Formação Seridó. 

8.2 Segmentos Mineiros 

De acordo com os dados fornecidos pela CPRM (GEOBANK) e atualizado junto ao DNPM (2005), 

pelo menos um conjunto de 621 (seiscentos e vinte e uma) ocorrências estão cadastradas nesta 

folha. Como substâncias principais, estão catalogadas 117 ocorrências de berilo, 196 de tantalita, 

49 de columbita, 19 de caulim, 5 de feldspatos, 4 de micas, 2 de coríndon, 2 de turmalinas, 27 de 

barita, 2 de amianto (serpentina), 1 de talco, 2 de bismuto, 4 de minerais de cobre, 3 de fluorita, 3 

de minerais de ferro, 29 mármores, 14 de rochas ornamentais, 1 de minerais de urânio, 2 de 

vermiculita e 139 de scheelita (Figura 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Número de ocorrências minerais principais da Folha Jardim do Seridó. 
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O número de ocorrência destas substâncias principais pode ser maior, uma vez que algumas delas, 

como por exemplo, berilo, tantalita, columbita, feldspatos e caulim, estão registradas também 

como substâncias secundárias. 

A luz destes dados foram considerados 6 (seis) segmentos mineiros, observando suas 

peculiaridades geológicas, distribuição geográfica e capacidade produtiva, como segue:  

Segmento dos Minerais de Pegmatitos e Gemas, Segmento das Rochas Ornamentais, Segmento 

dos Minerais Industriais, Segmento dos Minerais Metálicos, Segmento das Argilas e Segmento dos 

Carbonatos. 

8.2.1 Segmento dos Minerais de Pegmatitos e Gemas 

A importância econômica dos pegmatitos é decorrente da exploração de feldspatos, micas, caulim 

(produto de alteração dos feldspatos), columbita-tantalita (minerais de Nb e Ta), berilo industrial e 

de sua variedade gemológica água marinha (berilo azul), turmalinas coradas (afrisita e elbaítas), 

minerais de Li e mais raramente euclásio. 

A abordagem litogeoquímica e de química mineral dos pegmatitos, objetivando construir modelos 

ou mecanismos petrogenéticos, incluindo fonte, termobarometria, grau de especialização, duração 

e fluidos envolvidos durante a cristalização, ainda é incipiente. Neste contexto destacam-se as 

contribuições de Da Silva (1993), Da Silva & Beurlen (1997) e Soares (2004). Este último 

desenvolveu seus estudos utilizando inclusões fluidas, litogeoquímica e química mineral em 

feldspatos, granadas, turmalinas, micas nióbio-tantalatos e ganita dos pegmatitos, perfeitamente 

zonados, dos Quintos, Boqueirão e Capoeira 1, 2 e 3 encaixados nos quartzitos e 

metaconglomerados da Formação Equador, nos municípios de Parelhas e Equador (RN) e 

mineralizados em tatalatos, berilo e espodumênio, elementos terras raras, além de turmalinas 

elbaíticas (azul turquesa gemológica - turmalina Paraíba). Soares (op. cit.) revela ainda que as 

elbaítas possuem altos teores de Cu (<1,73%) e excesso de Al e crescem primariamente 

associadas com albita na zona III na direção de bolsões de quartzo no núcleo dos pegmatitos 

Capoeira e Quintos. As turmalinas negras nestes corpos são dravitas e não schorlitas. As granadas 

são do tipo espessartita (56 mol% <MnO < 88 mol%), sendo os maiores valores de MnO 

registrados em granadas do pegmatito dos Quintos. 

As altas razões médias de Zn/Fe em gahnitas (grupo dos espinélios) nos pegmatitos dos Quintos 

(Zn/Fe = 18,1), Capoeira 2 (Zn/Fe = 13,9) (Soares, 2004) e Alto do Mirador, município de 

Carnaúba dos Dantas (RN), (Zn/Fe = 53,64) (Ferreira et al., 2003). Estes resultados associados 

aos dados de elementos maiores e traços em muscovita, cujas razões K/Rb versus Rb, K/Rb versus 

Ba, K/Rb versus Ga, além da química mineral de feldspatos, granadas e turmalinas, apontam para 

pegmatitos tipo complexo, subtipo lepidolita, com alto grau de fracionamento do pegmatito Alto 

Mirador, Quintos, Capoeira 2 e 3 (gerados a partir do Capoeira 1), sendo os corpos de Boqueirão e 

o Capoeira 1 os menos fracionados. Os resultados microtermométricos em inclusões fluidas 

permitiram estimar pressão baixa da ordem de 3,5 Kbar e temperaturas entre 580 e 400oC 

(Soares, Op. Cit.). 

Os Feldspatos, como substância principal, destacam-se em cinco ocorrências, sendo uma em 

pegmatito encaixado em gnaisses da Formação Jucurutu, três em pegmatitos intrusivos em 
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quartzitos (Foto 8.1) e metaconglomerados da Formação Equador e uma em pegmatito encaixado 

micaxistos da Formação Seridó. 

Os feldspatos são tectossilicatos subdivididos em 1) potássicos - (K, Na)AlSi3O8  (microclina, 

ortoclásio e sanidina), 2) série isomórfica calcio-sódica ou plagioclásios (NaAlSi3O8 - albita, 

CaAl2Si2O8 - anortita, além dos termos intermediário oligoclásio, andesina, labradorita e bitonita) e 

3) feldspatos de bário [BaAl2Si2O8 - celsiana, hialofana - (K,Ba)Al (Al,Si)3O8]. Os dois primeiros 

conjuntos mineralógicos são os principais formadores dos corpos pegmatíticos homogêneos e 

heterogêneos constituintes dos Pegmatítica da Folha Jardim do Seridó. A importância dos 

feldspatos, no meio industrial, reside em suas propriedades de fusibilidade, capacidade de vidrar 

e de induzir a fusão em temperaturas mais baixas no domínio da fabricação de vidro e 

revestimento cerâmicos. 

No domínio da Folha Jardim do Seridó foram caracterizados 62 corpos pegmatíticos heterogêneos 

abrangendo os municípios de Jardim do Seridó-PB (2), Carnaúba dos Dantas-RN (11), Equador-RN 

(16) e Parelhas-RN (33). Resultados analíticos a partir de 27 amostras de feldspatos originados dos 

pegmatitos das regiões do Seridó, além do município de Tenente Ananias-RN evidenciaram 

concentrações de álcalis acima de 14%, Al2O3 superiores a 18%, SiO2 acima de 62%, K2O entre  

11 e 14%, além da razão K2O/Na2O entre 2,5 a 8,1. Estes parâmetros indicam que os feldspatos 

podem ser úteis na fabricação de vidro e revestimentos cerâmicos (Nesi & Carvalho 1999). 

Os feldspatos, de boa qualidade, são representados por ortoclásio e microclina e por vezes albita, 

ocupando principalmente a zona III contornando o núcleo quartzoso da zona IV, definindo faixas 

feldspáticas métricas, em espessura e comprimento, de agregados de cristais megascópicos de 

ordem métrica e colorações creme, esbranquiçada e às vezes avermelhada. Feldspatos com textura 

gráfica, associados com micas e quartzo, também ocorrem principalmente na zona II. 

Mineralogicamente os pegmatitos homogêneos assemelham-se à zona II dos pegmatitos 

heterogêneos, onde os feldspatos em geral possuem micas e quartzo associados. 

Ensaios tecnológicos de cone, fusibilidade, contração linear, densidade, dureza, resistência à 

ruptura por flexão realizados por Bezerra et al. (1994) e Bonzanini (2001) garantem que os 

feldspatos são excelentes para usos em revestimentos cerâmicos, pasta cerâmica para porcelana 

dentária, além outros produtos nobres no domínio cerâmico. 

Dados do DNPM em 2002 apontam reserva medida de feldspatos, dos municípios de Equador, 

Parelhas e Currais Novos (RN), este último fora do domínio da folha, da ordem de 96.339 

toneladas. Adicionalmente, 33 corpos de pegmatitos zonados, das regiões de Equador, Parelhas, 

Carnaúba dos Dantas, Rui Barbosa e São Tomé (estes dois últimos municípios fora do domínio da 

folha), possuem reserva estimada da ordem de 1.132.000 toneladas de feldspatos (Bezerra & 

Carvalho, 1996 e Petta et al., 2000). A este último valor devem ser somadas as reservas medidas 

de feldspato dos municípios de Nova Palmeira (34.064 toneladas) e Junco do Seridó (83.043 

toneladas), ambos no estado da Paraíba (Santos et al., 2002) Os feldspatos brutos produzidos, 

através de atividade legal, são provenientes dos pegmatitos Mamões e Alto do Giz (Equador), 

Malhada Vermelha (Parelhas) e Ubaeira (Currais Novos-RN, fora do domínio da folha). No período 

entre 1995 e 2002 a produção foi da ordem de 26.125 toneladas, com média de 3.266 t/ano, com 
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uma arrecadação total equivalente em torno de R$ 535.342,00, onde os preços oscilaram entre 

R$13,30/t e R$35,20/t com uma média de R$ 26,31/t (Figura 8.2). Estes valores são 

subestimados, pois são comuns as atividades garimpeiras paralelas à revelia do DNPM. 

Uma unidade de beneficiamento industrial está localizada nas proximidades de Parelhas-RN, 

destinando-se à britagem e moagem de minerais industriais, destacando-se os feldspatos, caulim, 

quartzo, calcita, dolomita e argilas. Esta unidade tem capacidade de produção da ordem de 50.000 

t/mês de material britado, com granulometria de 16mm e 6.500 t/mês de material moído com 

granulometria entre 30 e 325 malhas (Xavier et al., 2004). 

As micas pertencem à subclasse dos filossilicatos representando um conjunto de minerais 

laminados compostos de alumínio, potássio, ferro, magnésio, lítio, cromo, algumas vezes titânio, 

manganês, vanádio, sódio e cálcio, além de flúor e água. 
 

 

 
Figura 8.2: Evolução da produção, arrecadação e preços de feldspatos da região do Seridó no período 
entre 1995 e 2002, Xavier et al. (2004). 

 

As micas podem ser agrupadas em três subgrupos: 1) biotita (ferromagnesianas); 2) muscovita 

(aluminosas); 3) lepidolita (litiníferas). O primeiro é constituído pela biotita [K(Mg,Fe)3 

(AlSi3O10)(OH,F)2] de cor negra, e flogopita [KMg3AlSi3O10(OH,F)2] de cor amarelada. Estas micas 

podem possuir impurezas de TiO2, Na2O, CaO, MnO, SrO, Li2O, BaO, NiO, V2O3, Cs2O, etc.  

O segundo subgrupo é representado pela muscovita [KAl2(AlSi3O10)(OH)2], incolor a verde 

(variedade rica em cromo - fuchsita), paragonita [NaAl2(AlSi3O10)(OH)2] incolor a amarelada, e 

margarita [CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2] cinza, amarelada a esverdeada. O terceiro subgrupo é composto 

pela lepidolita [KLi1,5Al1,5(AlSi3O10)(OH,F)2] rosa a púrpura, e zinvaldita [KLiFeAl(AlSi3O10)(OH,F)2] 

cinza, castanha, amarelada a rosa. 

Ressalta-se que as muscovitas (as mais importantes economicamente, Foto 8.2), biotitas e 

lepidolita são as micas mais comuns dos pegmatitos da Província Pegmatítica do Seridó. 
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Industrialmente são importantes, pois se apresentam flexíveis, transparentes, com alta resistência 

térmica (fusão em torno de 800oC), elevada rigidez dielétrica (1.000 volts/0,025mm de espessura) 

e alto poder isolante, além de serem quimicamente estáveis. 

Comercialmente as micas são classificadas de acordo com as espessuras das lâminas, como segue: 

a) em blocos (0,18mm e 6,45 cm2) usados nos tubos a vácuo; b) películas (0,03 a 0,1mm) úteis 

em dieletros em capacitores; e c) lâminas (0,03 e 4,84cm2) aplicadas na fabricação de fitas 

isolantes, chapas de moldagem, chapas para aquecedores, chapas flexíveis, papel especial, 

plástico, linho e seda. Os fragmentos ou pó de mica também são comercializados e após moagem, 

peneiramento seguido de adição de resina e prensagem para uso como aditivos em lama de 

perfuração, moldes para indústria de pneus, tintas, plásticos, etc. Considerando a área útil, as 

lâminas de micas são principalmente adquiridas pela indústria eletroeletrônica e manufatura do 

papel, ao passo que, o desperdício é aproveitado em fluidos de perfuração e também, após a 

moagem, em cerâmica, tintas e eletrodos. 

A muscovita concentra-se principalmente nos pegmatitos heterogêneos, distribuindo-se em todas 

as zonas, sendo mais abundante na zona I, e menos freqüente na zona IV, formando agregados de 

placosos de até dezenas centímetros. 

As micas estão registradas em 4 (quatro) ocorrências como substância principal e localizam-se na 

porção leste da Folha Jardim do Seridó. Estas ocorrências possuem berilo, tantalita e columbita 

como minério secundário e encontram-se invariavelmente em pegmatitos encaixados nos 

micaxistos da Formação Seridó. No entanto, em torno de 55 (cinqüenta e cinco) corpos 

pegmatíticos portadores de micas foram registrados no domínio folha abrangendo os municípios de 

Equador (6), Parelhas (33), Jardim do Seridó (2) e Carnaúba dos Dantas (14) no Estado do Rio 

grande do Norte (Nesi & Carvalho, 1999). Por outro lado, não há indicações oficiais sobre avaliação 

de reservas, além do mais a atividade de exploração é essencialmente garimpeira e o 

beneficiamento artesanal. Contudo, o volume comercializado, em Parelhas e Currais Novos (RN), 

de micas é estimado em torno de 500 toneladas/ano (Xavier et al., 2004.). 

O caulim é um minério argiloso, branco, friável e refratário resultante de alterações superficiais em 

regiões quentes e úmidas, e hidrotermal de baixas temperaturas a partir de feldspatos, constituída 

principalmente pelo filossilicato caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e quantidades menores de halloysita 

Al2Si2O5(OH)4.2H2O, dickita (Al2Si2O5(OH)4] e nacrita (Al2 Si2 O5 )(OH)4. 

O caulim é um recurso mineral de uso essencial na indústria cerâmica de revestimento  

branco, papel, borracha, tintas, plásticos, tecidos, inseticidas, fertilizantes, adesivos, esmaltes, 

medicamentos, couros, etc. 

As concentrações anômalas de caulim se dão preferencialmente nos pegmatitos da Província 

Pegmatítica do Seridó, encaixados em quartzitos da Formação Equador (Foto 8.3 a, b; Foto 8.4 a, 

b), destacando-se com 17 corpos pegmatíticos cadastrados e apenas 2 em pegmatitos encaixados 

em micaxistos da Formação Seridó e abrangendo principalmente os município de Parelhas e 

Equador no RN e Junco do Seridó e Juazeirinho na PB. Nestes pegmatitos o caulim ocupa as zonas 

II (mais comum, impuro com micas e quartzo, tipo "sal") e III (massas homogêneas faixas e 

bolsões, tipo "gordo"). A espessura média destes corpos atinge 20 m com comprimentos de  
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até centenas de metros, sendo lavrados de modo garimpeiro onde a profundidade pode atingir  

30m. 

Mineralogicamente, em geral, o caulim é constituído por caulinita lamelar e mais raramente 

halloysita tubular, além de impurezas de feldspato, muscovita e quartzo (Bezerra et al., 1994; 

Wilson et al., 1998; Nesi & Carvalho, 1999). As análises químicas (14) e ensaios tecnológicos (16) 

de caulim oriundos das regiões de Equador e Carnaúba dos Dantas (RN) revelaram baixas 

concentrações de Fe2O3 (<1,2%), TiO2 (em torno de 0,2%), alvura de 71% a 87%, além de 

análises físicas relativas à tensão de ruptura à flexão, granulométrica com peneira de malha  

325, absorção de água e queima a 950oC, 1250oC e 1450oC, em geral de cor branca, atendendo  

as especificações recomendadas para usos industriais tais como cerâmica branca - porcelanas 

duras e coberturas e carga de papel (Ferreira, 1972; Bezerra & Carvalho, 1997; Nesi & Carvalho, 

1999). 

Considerando uma recuperação média de 35%, a reserva total subestimada (medida + indicada + 

inferida) de caulim bruto, tipo "sal" é da ordem de 947.240 toneladas, obtidas em 11 corpos 

pegmatíticos situados entre Equador e Parelhas no Rio Grande do Norte (Tanquinhos, Jacu I e II, 

Pitombeira, Baixa da Catingueira, Serra Redonda, Galo Branco, Cajueiro, Icó I e II e Serra da 

Borborema) (Rêgo, 1983 e Souza, 1985). Estima-se que 40% daquela reserva já tenham sido 

explorados (Xavier et al,, 2004). Àquela reserva, devem ser adicionadas as reservas medidas nos 

pegmatitos dos municípios de Junco do Seridó (127.443 toneladas) e Juazeirinho (66.895 

toneladas) ambos no Estado da Paraíba (Santos et al., 2002). 

O beneficiamento do caulim é ainda rudimentar, inicialmente sendo lavado com a separação de 

grãos de feldspatos, quartzo, micas, etc., classificando o caulim na faixa com granulometria abaixo 

de 100 e 200 malhas em tanques de decantação. Subseqüentemente o caulim é secado ao ar livre 

e forno a lenha, pulverizado, embalado e comercializado principalmente para o mercado regional 

destinada ao uso em cerâmica, tinta, papel, plástico e borracha. 

A columbita e a tantalita formam os extremos de uma série isomórfica representada pela fórmula 

química (Fe, Mn) (Ta, Nb)2 O6. Em função da substituição mútua entre Nióbio e Tântalo diversos 

termos podem ser identificados como columbitas (Nb), tântalo-columbitas (Ta - Nb), columbo-

tantalitas (Nb - Ta) e tantalitas (Ta). Estes termos podem ser cristalizados nos pegmatitos da 

Província Pegmatítica Borborema do Seridó. A tantalita e a columbita caracterizam-se pela altas 

densidades, 7.0 g/cm3 e 5.5 g/cm3 respectivamente, além de possuírem alto ponto de fusão e 

elevada resistência à corrosão. Além destes, destacam-se outros minerais portadores de tântalo e 

nióbio tais como pyrocloro {(NaCa[Nb2O6(OH,F)]} – microlita {NaCa[Ta2O6(OH,F)} samarskita 

[Y(Fe,U) (Ta,Nb)2O8)], loparita {(Ce,Na,Ca)[(Ti,Nb)O3]}, etc, ocorrendo também em pegmatitos. 

Aplicabilidades e a exploração dos minerais minérios de Tântalo e Nióbio iniciaram no período da 

segunda guerra mundial, sendo úteis na fabricação de materiais bélicos. As aplicações são amplas, 

destacando-se seu emprego em reatores nucleares, capacitores eletrolíticos, em mísseis, aviões, 

foguetes, aplicações cirúrgicas, ferramentas de corte (carbetos de tântalo), vidros especiais para 

câmaras fotográficas e mais recentemente, a partir dos anos 90, na indústria eletrônica em 

telefonia celular, computadores e equipamentos eletrônicos automotivos. Todavia a partir de 2001, 
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face à desaceleração do setor eletrônico, houve retração da demanda de tantalatos, contribuindo 

para o aumento do estoque e queda dos preços (Luiz et al. 2002). 

As mineralizações de tantalita, também associadas aos pegmatitos, concentram-se essencialmente 

nas porções leste e nordeste da folha. Distribuem-se principalmente ao longo dos micaxistos da 

Formação Seridó com 196 ocorrências cadastradas, 8 encaixadas nos quartzitos da Formação 

Equador, pelo menos 10 encaixadas em granitóides brasilianos, 1 no gnaisse da Formação Jucurutu 

e 177 nos corpos pegmatíticos intrusivos no micaxistos da Formação Seridó. 

As ocorrências de columbita distribuem-se na porção leste da folha e estão associadas aos 

pegmatitos intrusivos principalmente nos micaxistos da Formação Seridó com 42 ocorrências. 

Apenas 7 ocorrências foram cadastradas em pegmatitos encaixados nos quartzitos da Formação 

Equador. 

No domínio da Folha, além da tantalita e columbita, são identificados as variedades ricas em 

manganês (mangano-tantalita) em cristais avermelhados escuros (Foto 8.5) e aluminosa 

(calogerasita), microlita, samarskita,. além de tantalatos e niobatos de terras raras são referidos 

por Xavier et al. (2004). 

Cerca de 281 pegmatitos, portadores de tantalatos e niobatos, foram cadastrados pela CDM/RN em 

1989 na Província Pegmatítica do Seridó, em sua maioria corpos zonados, distribuídos nos 

municípios de Equador (19), Parelhas (110), Jardim do Seridó (118) e Carnaúba dos Dantas (34) 

(Xavier et al., 2004.). 

Uma estimativa segura das reservas e produção dos minerais de tântalo e nióbio nos corpos 

pegmatíticos é imprecisa, face ao comportamento descontínuo do minério e atividade de 

exploração garimpeira, além dos insuficientes estudos relativos ao mapeamento sistemático. Assim 

mesmo, o extenso período de exploração corrobora a potencialidade da província pegmatítica e as 

reservas medidas e lavráveis, apontadas pelo Anuário Mineral Brasileiro (2005), no Rio Grande do 

Norte são da ordem de 1375 kg (Ta2O5). Obviamente este valor engloba outros pegmatitos 

situados fora do domínio da folha. 

A Figura 8.3 evidencia o comportamento do setor produtivo no período de 1996 a 2002, face às 

exportações e preços a luz das informações cedidas pelos produtores e Secretaria de Comercio 

Exterior (SECEX-RN). Nesse período foram registrados exportações do concentrado de 

tantalita/columbita da ordem de 12, 16, 20, 60, 100, 40, 17 e 20.5 toneladas, respectivamente aos 

de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. A exceção dos anos 1999/2000/2001 com 

uma produção média próxima de 70 toneladas/ano, onde ocorreu forte elevação dos preços, a 

contribuição do Estado do Rio Grande do Norte às exportações tem sido tímidas, relativamente aos 

outros anos do período considerado, com a produção média não ultrapassando 17.1 toneladas de 

concentrado de minérios de tântalo e nióbio. 

O berilo é um ciclossilicato de berílio e alumínio [Be3Al2(Si6018)], onde o BeO varia em torno de 

10,5 e 13,5% ou 4,9 a 5,8% do metal berílio. Pode conter traços de metais alcalinos tais como 

sódio, potássio, lítio, césio e mais raramente rubídio, além de H2O. O berilo ocorre na forma 

industrial e gemológica (Foto 8.6). A primeira pode ocorrer em cristais gigantes da ordem de 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
65

dezenas de centímetros a métrica. A forma gemológica possui granulometria de menor expressão. 

Ambas as formas cristalizam-se em corpos pegmatíticos, principalmente naqueles heterogêneos, 

mais diferenciados e com volumosas zonas de substituição. 

 

 
Figura 8.3: Comportamento da produção, arrecadação e preços de venda de tantalita-columbita no 
Estado do Rio grande do Norte. Gráfico construído a partir das informações de Xavier et al., 2004. 

 
O berilo encontra-se invariavelmente associado aos corpos de pegmatitos distribuindo-se 

principalmente ao longo de toda faixa leste da folha. Apenas duas ocorrências são registradas 

como Água Marinha. Estes corpos de pegmatito apresentam com freqüência minerais de 

importância secundária, tais como tantalita, columbita, micas, caulim, minerais de Li e mais 

raramente cassiterita. Dentre as 117 ocorrências cadastradas, 5 encontram-se nos pegmatitos 

encaixados em gnaisses da Formação Jucurutu, 14 nos pegmatitos intrusivos nos quartzitos da 

Formação Equador, 4 em pegmatitos intrusivos em rochas granitóides e a grande maioria, 94 nos 

pegmatitos encaixados em micaxistos da Formação Seridó. 

O berilo industrial cristaliza-se mais freqüentemente nos pegmatitos heterogêneos (zona III, 

feldspática e margens da zona IV, quartzosa) em comparação ao berilo gemológico, tipo água 

marinha. Situação oposta se dá com os pegmatitos homogêneos, pouco diferenciados.  

A procura por minérios de berilo foi bastante intensificada entre os anos de 1935 a 1945, 

impulsionada pela segunda guerra mundial, face ao seu amplo campo de aplicabilidade industrial, 

na forma metálica (10%), ligas especiais (75,0% ) com cobre, alumínio, ferro, níquel, cobalto e 

outros metais, óxidos e sais (15%). Neste contexto destaca-se o BeO, obtido industrialmente com 

elevadas condutividade térmica e resistência química, baixa condutividade elétrica, além de seu 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
66

alto ponto de fusão (2.570 oC), tornando-se assim o berílio, a partir de 1955, um metal estratégico 

com o advento das pesquisas espaciais. 

Não há mensuração de reservas de berilo industrial da folha, inclusive da Província Pegmatítica 

Borborema-Seridó, pois a atividade de exploração é predominantemente garimpeira e não envolve 

prospecção sistemática. A produção do berilo industrial é fruto da atividade garimpeira geralmente 

como um subproduto da exploração de feldspatos, minerais de lítio, tantalita-columbita, água 

marinha, etc, nos municípios de Equador, Parelhas e Carnaúba dos Dantas (RN). 

Para simples efeito ilustrativo, pois não há mensuração de produção no domínio da folha, 

destacamos que o apogeu da produção da Província Pegmatítica do Seridó, estimada do 

concentrado, de berilo se deu na década de 80, onde em 1984 foram produzidas em torno de 500 

toneladas. No entanto, com a queda dos preços nos anos subseqüentes houve declínio na 

produção, tornando-a baixa e oscilatória. A produção 

estimada e preços retomam o crescimento nos anos de 2000 

e 2001 com 8,5 e 20 toneladas respectivamente, porém em 

2002 é registrado novo declínio, cuja produção não 

ultrapassou as 10 toneladas de berilo (figuras 8.4 e 8.5). 

Neste contexto, toda a produção do concentrado de berilo 

estocada é de 15 a 20 toneladas destinadas à exportação 

esporádica, principalmente para os Estados Unidos da 

América, uma vez que o mercado interno brasileiro é retraído 

e incerto. Além do mais, as exportações enfrentam a forte 

concorrência de outros países produtores, tais como China, 

Angola, Moçambique e Rússia que ofertam seu produto ao 

mercado norte-americano. Dificuldade adicional é assinalada 

pela Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana,  

pois os gases e poeiras do berílio metálico ocasionam distúrbios pulmonares sérios ("berilosis")  

(Xavier et al., 2004). 

As gemas associadas aos pegmatitos restrin-

gem-se principalmente aos pegmatitos encai-

xados nos metaconglomerados/quartzitos e 

micaxistos das respectivas formações Equador e 

Seridó do Grupo Seridó. 

A turmalina, em duas ocorrências, na folha, 

concentra-se em pegmatitos intrusivos em 

quartzitos e micaxistos pertencentes respectiva-

mente as formações Equador e Seridó. O berilo 

é o minério secundário associado com as 

turmalinas. 

Na serra das Queimadas, nos municípios de 

Equador e Parelhas (RN), destaca-se pelos 

Figura 8.4: Comportamento dos preços 
de berilo industrial na Província egma-
títica do Rio Grande do Norte. Gráfico 
construído a partir das informações de 
Xavier et al, 2004. 

Figura 8.5: Comportamento da produção e arreca-
dação de berilo industrial na Província Pegmatítica do 
Rio Grande do Norte. Gráfico construído a partir das 
informações de Xavier et al, 2004. 
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pegmatitos heterogêneos, com volumosos corpos de substituições tardios, hospedando bolsões de 

gemas, mineralizados em elbaítas gemológicas de diversas cores, consumidas pelos mercados 

nacional, europeu e asiático. Estas turmalinas coradas cristalizam-se com faces estriadas 

longitudinalmente, até dezenas de centímetros de comprimento e larguras centimétricas, azul-

clara, azul-turquesa a azul-intenso, rósea, lilás, púrpura, verde e às vezes com zoneamento de 

cores e transparentes a translúcidas (Soares & Ferreira, 2000; Ferreira et al., 2001). Muitas vezes, 

as turmalinas não gemológica, formando cristais individuais euedrais e agregados coloridos, são 

comercializados para colecionadores e museus. No pegmatito Capoeira, em Parelhas (RN), foram 

identificadas elbaítas cupríferas, azuis turquesa tipo indicolita, semelhante aquelas da região de 

Batalha na Paraíba (Adusumilli et al., 1993). 

Ao longo da serra das Queimadas, destacam-se ainda as ocorrências de granada manganesífera 

(espessartita), cordierita, lazulita, euclásio e quartzo róseo. A cordierita foi cadastrada em apenas 

duas ocorrências situadas a oeste de Parelhas, sendo ambas encaixadas nos micaxistos da 

Formação Seridó (Foto 8.7). 

A exploração nesta região (Parelhas/Equador-RN) se dá através de empresas de mineração 

organizadas e autorizadas pelo DNPM e também de forma garimpeira, às vezes semi-mecanizadas, 

onde a produção é intermitente fugindo ao controle do DNPM. No que concerne às reservas  

de gemas, sabe-se apenas que principalmente a porção centro-sul da Folha dispõe de dados 

oficiais. 

Ao longo de uma faixa da ordem de 35 km, entre os municípios de Parelhas/RN e parte  

do município de Junco do Seridó/PB são conhecidos pelos menos 19 depósitos turmaliníferos, 

dentre os quais se destacam os da Capoeira e Fazenda Quintos de Baixo (Moraes, 1999), onde as 

reservas medidas ultrapassam um pouco mais de 15 toneladas (Xavier et al,, 2004.). Esta faixa 

continua para os municípios de Salgadinho no estado da Paraíba (fora do domínio da folha), 

destacando-se as ocorrências de heitorita (turmalina azul turquesa) Nova Era e São José da 

Batalha (PB). 

A produção de gemas é pontual, tendo como destaques os corpos pegmatitos Capoeira e Quintos 

de Baixo na região de Parelhas (RN). Nestes depósitos cristalizam-se turmalinas gemológica 

(consumidas pelos mercados nacional, europeu e asiático), cascalhos de turmalinas de baixo valor 

comercial destinadas para artesanatos, além de turmalinas coloridas e opacas apreciadas por 

colecionadores e museus. 

Considerando que grande parte da produção das gemas do Rio Grande do Norte é originada  

dos pegmatitos no domínio da folha, a ilustração seguinte evidencia um importante crescimento  

da produção, de 13 kg para 49 kg no período entre 2000 e 2002, e uma receita total da ordem  

de R$ 1.851.900,00 (Figura 8.6). Associada a esta produção há uma outra desconhecida 

proveniente de atividade artesanal derivada de turmalina eluviais e coluviais próxima aos corpos 

pegmatíticos. 

Minerais de lítio são representados principalmente por Espodumênio (LiAlSi2O6), ambligonita 

[LiAl(PO4)2], e lepidolita [KLi1,5Al1,5(AlSi3O10)(OH,F)2] os quais se cristalizam predominantemente 

em pegmatitos em suas zonas III e IV. A importância destes minerais reside em seus usos na 
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forma metálica (em ligas de LiMg e LiAl, baterias de lítio e metalurgia dos materiais não ferrosos), 

em compostos químicos (carbonato de lítio - indústrias cerâmica e de alumínio, hidróxido de lítio - 

baterias alcalinas e graxas, cloreto e brometo de lítio – sistemas de refrigeração, e o lítio-butil - 

como catalisador no processo de produção dos polímeros), e como concentrados (vidro e 

cerâmica).  

 

 
Figura 8.6: Produção, arrecadação e preços de gemas da região de Parelhas. Gráfico construído a 
partir das informações de Xavier et al., 2004. 

 

Pelo menos 20 (vinte) ocorrências de minerais de lítio em pegmatitos estão distribuídas nos 

municípios de Parelhas (13), Jardim do Seridó (01) e Carnaúba dos Dantas (06), todos no Estado 

do Rio Grande do Norte, foram avaliados por Nesi & Carvalho (1999). 

Quimicamente algumas amostras revelaram teores de LiO2 em torno de 7% em espodumênios e 

8,6% em ambligonitas atendendo satisfatoriamente as especificações dos graus químico (LiO2 

inferior a 6%) e cerâmico (LiO2 inferior a 3%).  

Não há números oficiais contabilizando as reservas e produção dos minerais de Li, pois as 

atividades exploratórias são garimpeiras, não havendo prospecção sistemática nos corpos 

pegmatíticos. O desinteresse na produção de espodumênio no RN, pelo menos em parte, é 

atribuída à concorrência deste minério originado dos pegmatitos das regiões de Itinga e Araçuaí no 

estado de Minas Gerais, situadas próximas às fontes consumidoras. 
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8.2.2 Segmento das Rochas Ornamentais 

As rochas ornamentais encontram-se invariavelmente cadastradas como depósitos (minas), com 

exploração destinada à construção civil, englobando 9 corpos de pegmatitos, 3 minas de 

metaconglomerados, 1 corpo granítico e 1 depósito de migmatito. Estes depósitos estão 

encaixados nos micaxistos da Formação Seridó (3), na Formação Equador (5) e na Formação 

Jucurutu (6). 

Na extremidade norte da serra das Queimadas no município de Parelhas (RN) destacam-se, franca 

exploração, os metaconglomerados esverdeados, polimictos e polimodais exibindo seixos de calcio-

silicáticas, granitóides, gnaisses e quartzo fortemente estirados (Foto 8.8). Ainda na mesma serra, 

entre Parelhas/RN e Junco do Seridó/PB, são vários os depósitos, em atividade, de quartzitos puros 

a micáceos - placosos (Foto 8.7) esbranquiçados (muscovíticos), róseos (lepidolíticos) (Foto 8.10 a, 

b, c, d) e esverdeados (fuchsíticos). Outros garimpos ativos de quartzitos ocorrem no extremo 

oeste da folha na região NW de Ouro Branco (RN), ao longo serra do Poção (Foto 8.11 a, b, c). 

Os pegmatitos homogêneos e granitóides com textura pegmatóide, constituídos predomi-

nantemente de feldspatos e quantidades menores de quartzo, micas e alguns óxido de ferro, 

exibindo cor rosa e esbranquiçada são alvo de exploração na extremidade norte da serra das 

Queimadas/Parelhas e no município de Santa Luzia-PB, sítio Queimada, entre este último no 

município de São José do Sabugi-PB (Foto 8.12). 

8.2.3 Segmento dos Minerais Industriais  

As vinte e sete ocorrências de barita filoneanas estão encaixadas principalmente nas supracrustais 

do Grupo Seridó, especialmente nas formações Jucurutu e Seridó. Infelizmente, não foi observada 

a exploração de qualquer depósito. O maior número de ocorrências se distribui numa região a SSW 

de São José do Sabugi-PB, nos sítios Camalaú, Redinha e adjacências. Em muitas dessas 

ocorrências são apenas encontrados seixos na forma de rolados e trincheiras como testemunhos de 

atividade garimpeira (Foto 8.13a, b; Foto 8.14a, b). 

O amianto (serpentina) foi cadastrado em duas ocorrências, localizadas no extremo centro-sul da 

folha, sendo uma encaixada em micaxistos da Formação Seridó e outra em gnaisses 

provavelmente da Formação Jucurutu. 

O talco é o constituinte principal dos esteatitos e popularmente denominado de pedra sabão, onde 

suas propriedades tais como fácil pulverização, resistência ao choque térmico, baixa condutividade 

termoelétrica, alta capacidade de lubrificação e absorção de graxas e óleos, inércia química e seu 

alto ponto de fusão, permitem sua ampla utilização industrial, no domínio dos cosméticos, papel, 

têxtil, cerâmica, revestimentos de fornos, produtos alimentícios, materiais plásticos, tintas, 

vernizes, borrachas, além da modelagem artesanal. 

Há de se destacar o jazimento de talco, em atividade, no NW da folha, município de Ouro Branco 

(RN), encaixado em gnaisses (provavelmente da Formação Jucurutu), geralmente ocorrendo 

associado a xistos máficos ou ultramáficos em corpos de pequeno a médio porte alinhados na 

direção NE, com espessuras métricas e extensão da ordem de dezenas a centenas de metros (Foto 

8.15a, b) e metamorfisados no fácies xisto verde. 
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Análises químicas em talco xisto da região de Ouro Branco revelaram concentrações de MgO em 

torno de 27%, FeO, com média de 5,5% e Fe2O3 entre 0,0 e 3,6%. Embora estes parâmetros 

limitem a aplicabilidade para cerâmica branca, papel e borracha, etc (MgO>30,0% e FeO<1,5%), 

os talco xistos estão sendo usados na produção de massa cerâmica da indústria de cerâmica 

vermelha e inseticida (Oliveira, 1979). Nesi & Carvalho (1999) consideraram 11 ocorrências de 

talco-xisto nesta faixa mineralizada (Várzea/PB fora do domínio da folha e Ouro Branco/RN) e 

estimaram recursos econômicos da ordem de 1.782.000 toneladas de talco xisto, assumindo 

d=2,7t/m3. Os mesmos acreditam que cerca de 30% deste total já foram exploradas. 

A fluorita se destaca através de 3 ocorrências nos municípios de Jardim do Seridó (RN) e São José 

do Sabugi (PB) e estão encaixadas em mármores e biotita gnaisses da Formação Jucurutu e 

pegmatitos. O jazimento situado a SE de Ouro Branco (RN), na borda sul da serra Redonda, 

município de São José do Sabugi (PB) encontra-se em atividade, onde a fluorita é granoblástaica, 

grossa e predominantemente verde (Foto 8.16a, b). É filoneana, hidrotermal preenchendo 

cavidades de dissolução em mármores. Este depósito produz em torno de 150 kg/mês. Esta 

produção é vendida para Governador Valadares (MG), com preço variando entre R$ 90,00 e R$ 

120,00/kg. 

Duas ocorrências de Vermiculita são cadastradas e situadas a SW das cidades de Santa Luzia (PB) 

e São José do Sabugi (PB), no sudoeste da folha, sendo a primeira beneficiada na proximidade da 

ocorrência. Ambas estão encaixadas em gnaisses do Complexo Caicó e associadas à alteração de 

rochas máficas/ultramáficas (p. ex. anfibolitos/hornblenditos portadores de biotitas) (Foto 8.17a, b, 

c). Estes depósitos estão próximo da exaustão e pesquisas estão sendo efetuadas para prospecção 

de novos depósitos. 

8.2.4 Segmento dos Minerais Metálicos 

Os minerais de bismuto foram cadastrados em duas ocorrências, no extremo centro-sul da folha, 

em pegmatitos encravados em quartzitos da Formação Equador, apresentando columbita e 

tantalita como minerais secundários. Sua ocorrência esporádica associada à baixa quantidade não 

encoraja sua exploração. 

Os minerais de cobre estão registrados em quatro ocorrências, dentre elas três situam-se no 

extremo leste da folha associados aos pegmatitos encaixados em quartzitos da Formação Equador 

e em actinolita cálciossilicática e veios de quartzo encaixados em biotita gnaisses xistosos da 

Formação Jucurutu (Foto 8.18a, b). Nestes gnaisses há registros de atividade mineira com 

informações da ocorrência de ouro associado com malaquita nos veios (Foto 8.19a, b). Além do 

mais há um registro de ocorrência de cobre no extremo centro-sul da folha, associada aos 

quartzitos da Formação Equador. Estas ocorrências foram apenas alvo de pesquisa. 

As anomalias dos minerais de ferro são destacadas pelas três ocorrências associadas aos gnaisses 

da Formação Jucurutu, localizadas uma no município de Ouro Branco/RN e outras duas no 

município de São José do Sabugi/PB. Estas ocorrências não têm despertado interesse e ocorrem 

principalmente na forma de blocos mais ou menos “in situ”, onde se torna difícil uma estimativa 

segura da espessura. As rochas são maciças a fortemente deformadas, laminadas com quartzo 

subordinado (Foto 8.20). 
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Somente uma ocorrência de urânio, não explorada, tem sido cadastrada ao norte do município de 

Parelhas, sendo possivelmente associada à granitogênese brasiliana (batólito de Acari-RN). 

A scheelita é a segunda maior em número de ocorrências da folha, com 139 pontos cadastrados, 

dentre estes, 113 garimpos. As rochas calciossilicáticas são lenticulares, com espessura e 

comprimento de ordem métrica, esverdeadas, média a grossa e constituídas por epídoto, granada, 

calcita, plagioclásio, quartzo, diopsídio-hedenbergita e por vezes portadoras de scheelita.  

Estão encaixadas em sua grande maioria em paragnaisses e mármores da Formação Jucurutu  

(Foto 8.21a, b) e em menor proporção nos micaxistos da Formação Seridó. As ocorrências 

concentram-se principalmente numa faixa diagonal de direção NE-SW da folha, sendo observado 

no sítio Caieira, município de Santana do Seridó, um garimpo em cálcio-silicática em atividade, 

explorando calcita ótica e granada para fins ornamentais (Foto 8.22). 

8.2.5 Segmento das Argilas 

As argilas formacionais para cerâmica vermelha, ou de vázeas de rios (argilas comuns) são 

compostas de um conjunto de argilo-minerais representado por ilita e/ou caulinita principalmente, 

e esmectita/montmorilonita, matéria orgânica, além de quantidades menores de quartzo, 

feldspato, mica, óxidos e hidróxidos de ferro, estes últimos sendo responsáveis pela cor de queima 

avermelhada, após 950oC. Estas argilas são úteis na fabricação essencialmente de tijolos e telhas, 

etc (cerâmicas estruturais), para uso na construção civil. Os depósitos de argilas estão distribuídos, 

principalmente nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas (RN), em planícies aluviais e 

vazantes dos açudes encerrando reservas pouco expressivas. Ocorrem em corpos lenticulares com 

espessuras variando em torno de 1 a 3 m, exibindo coloração cinza-escura (Foto 8.23a, b). 

Os equipamentos mais utilizados são retro-escavadeiras, escavadeiras, ou dragas. O transporte do 

material é feito por caminhões e caçambas até o pátio das empresas, onde são formados grandes 

estoques para homogeneização e sazonamento (estocagem a céu aberto). 

No domínio da folha destaca-se o município de Parelhas (RN), onde a primeira indústria de 

cerâmica vermelha mecanizada data do ano de 1975, com o surgimento de uma sociedade entre os 

senhores Itamar Marcolino e Dário Macedo no povoado Boa Vista. Antes disto existiam apenas 

olarias manuais, que, segundo informações de Azevedo (2003), chegaram a 132 olarias no ano de 

1990. 

Atualmente no município de Parelhas existem 27 indústrias cerâmicas em atividade (Foto 8.24c), 

dentre elas merecendo destaque citamos a Cerâmica Tavares. Esta é dotada de uma estrutura 

diferenciada e bastante desenvolvida, com um conjunto de produtos variado, além de 

investimentos sistemáticos na melhoria da qualidade de seus produtos e processos. 

Este segmento cerâmico estrutural sofre com o constante declínio das vendas, face à retração do 

setor da construção civil. Além do mais, o parque tecnológico é altamente atrasado e 

consequentemente necessitando melhoria no padrão de qualidade de seus produtos. Esta é um 

obstáculo a ser vencido, pois se trata de um segmento que movimenta mensalmente em torno de 

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). A produção mensal atinge aproximadamente 

24.000.000 (vinte e quatro milhões) peças unitárias, separadas em telhas 1.ª, 2.ª e 3.ª qualidade, 
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tornando assim a principal fonte de emprego e renda da região, ultrapassando o setor de extração 

mineral e o funcionalismo público deste município (Azevedo, 2003). Portanto, a região de Parelhas 

destaca-se como o principal Pólo Cerâmico do estado, rendendo-lhe o título de Capital Estadual da 

Cerâmica. Neste contexto, o conjunto de cerâmicas parelhenses emprega diretamente em torno de 

1.000 (um mil) empregados, envolvendo recursos da ordem de R$ 265.000,00 (duzentos e 

sessenta e cinco mil reais) em folha de pagamento mensal (Silva, 2004). 

Este seguimento impulsiona um outro setor, o de transporte, englobando pelo menos 60 (sessenta) 

caminhoneiros, conforme relato da ACAMPAR - Associação dos Caminhoneiros de Parelhas.  

A classe empresarial deste segmento deve despertar para a necessidade de investimentos que 

assegurem a boa qualidade dos seus produtos e a conseqüente competitividade das cerâmicas, 

uma vez que ainda é inferior comparativamente àquelas da região sul do Brasil, e até mesmo de 

empresas de outras regiões do Rio Grande do Norte, tais como as cerâmicas do Vale do Assú – que 

já estão desenvolvendo seu Arranjo Produtivo Local (APL) – e as de São Gonçalo do Amarante na 

Grande Natal, que possuem um gerenciamento bem mais avançado. 

8.2.6 Segmento dos Carbonatos 

As vinte e nove ocorrências cadastradas de mármores encontram-se principalmente distribuídas na 

metade oeste da folha e estão em sua grande maioria intercala em gnaisses da Formação Jucurutu. 

É bem verdade que dezenas de outras ocorrências de mármores estão associadas às 

calciossilicáticas portadoras de scheelita, não representadas no mapa face à limitação da escala. 

Estes metacarbonatos são calcíticos, granoblásticos e nematoblásticos, com granulometria fina a 

grossa, coloração cinza a branco e metamorfisados no fácies anfibolito (Foto 8.25a, b). Constituem 

corpos tabulares e lenticulares, muitas vezes estirados, dobrados e com freqüência mostrando 

feição bandada, face à presença de minerais acessórios tais como tremolita-actinolita (Foto 8.26a, 

b), epídoto, flogopita, óxido de ferro e eventualmente sulfetos (molibdenita, pirita). Adquirem 

espessura aparente de até centenas de metros e atingem extensões da mesma ordem, com 

direção predominantemente NE-SW. 

Xavier et al. (2004) postularam estimativa de reserva de mármore da ordem de 4.900.000 de 

toneladas para os mármores do município de Jardim do Seridó (RN). No sítio Manhoso neste 

município há dois fornos ativos com produção efetiva da ordem de 36 toneladas/mês de cal 

(Carvalho et al., 2000). 

As mais importantes faixas de mármores distribuem-se no setor NW da folha, mais precisamente ao 

sul de Jardim do Seridó e NW de Ouro Branco (RN) e eventualmente são extraídas na produção de cal. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O POTENCIAL ECONÔMICO 

A Folha Jardim do Seridó pode ser considerada uma das mais importantes, ou se não a mais 

importante, no que concerne as diversidades de rochas e minerais minérios envolvendo os estados 

do Rio Grande do Norte e, em menor proporção, da Paraíba. 

O embasamento gnáissico–migmatítico (Complexo Caicó), ocupa essencialmente a porção SW da 

folha, destacando-se uma área de exploração de migmatitos para fins ornamentais, sítio Lajeiro do 
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Riacho, SE de Santa Luzia (PB). A prospecção de novas áreas, no embasamento, no segmento de 

rochas ornamentais merece atenção. Importantes depósitos de vermiculitas derivadas da alteração 

de corpos máficos/ultramáficos, intrusivos neste embasamento, são encontrados nas proximidades 

e SE de Santa Luzia (PB) e exploradas pela Mineração Pedra Lavrada. Neste setor há necessidade 

de prospecção de novos depósitos, pois os atuais encontram-se próximo da exaustão.  

Na Formação Equador são observados vários locais com franca exploração, para fins de 

revestimento, de placas de quartzitos muscovíticos (esbranquiçados), lepidolíticos (rosados) e 

fuchsíticos (esverdeados), distribuídos principalmente ao longo da serra das Queimadas nos 

municípios de Parelhas (RN), Equador (RN) e Junco do Seridó (PB). Soma-se a estas rochas, o 

espesso pacote de metaconglomerados explorados, pela Mineração Coto, também para fins 

ornamentais, no sítio Boqueirão, leste de Parelhas (RN). Neste contexto, ressalta-se que a 

Formação Equador funciona como um importante aqüífero fissural, sendo a água de excelente 

qualidade para o consumo humano. Além do mais, a grande maioria e os mais importantes dos 

depósitos de caulim estão associados aos pegmatitos encaixados nessa formação, mais 

especificamente nos municípios de Equador (RN) e Junco do Seridó (PB). 

Na Formação Jucurutu, no domínio da folha, se destacam expressivas faixas de mármores, além de 

várias lentes menores de ordem métrica, por vezes associadas com calciossilicáticas portadoras de 

scheelita e filões de fluorita. No entanto, apenas alguns garimpos extraem o mármore para fins de 

jardinagem, tinta e cal, duas no município de Santa Luzia (PB), uma em Jardim do Seridó-RN 

(fluorita) e outra no sítio Latadinha, município de São José do Sabugi (PB). Os mármores poderão 

ser úteis principalmente na produção cal. Apesar das inúmeras lentes de calciossilicáticas 

portadoras de scheelita, não parece uma atividade promissora, pelo menos a curto e médio prazos. 

No sítio Pedra Branca, município de Nova Palmeira (PB), NE da folha, foi cadastrada um garimpo 

abandonado em biotita gnaisse xistoso com exsudados de quartzo e lentes de calciossilicáticas 

impregnadas de malaquita [Cu2CO3(OH)2]. Informações de garimpeiros no local dão conta da 

retirada de aproximadamente 1 kg de ouro associado aos exsudados de quartzo. Estas ocorrências 

de Cu e Au não despertam interresse econômico, à luz do conhecimento atual.  

A Formação Seridó, representada pelos micaxistos, ocupando pelo menos 50% da folha,  

apenas contribui com duas ocorrências (um garimpo em atividade) de cordieritas gemológicas,  

nodulares, centimétricas, azuis e transparentes situadas próximas à cerâmica Sussuarana, a NW de  

Parelhas (RN). 

Corpos granitóides/pegmatóides também são alvo na produção de rochas para fins ornamentais, 

destacando-se as explorações da Amaral Mineração, no sítio Olho D’água dos Lajes, NNE de Santa 

Luzia/PB, da Mineração Itaroca, no sítio Pingal, NE de Parelhas/RN e da Mineração Coto no sítio 

Boqueirão, extremo norte da serra das Queimada, município de Parelhas/RN. O segmento das 

rochas ornamentais encontra-se em plena atividade e as reservas garantem um futuro promissor, 

pois além dos inúmeros corpos pegmatóides distribuídos ao longo da folha, ainda há boa parte da 

porção sul do batólito granítico de Acari, situada na região centro-norte da folha. 

Os pegmatitos se tornaram o segmento mais importante e ativo, no domínio da folha, pois 

atravessaram décadas de atividades, embora em sua maioria garimpeira, produzindo caulim em 
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larga escala, feldspatos para fins cerâmicos, minerais estratégicos tipo tantalatos-niobatos, 

minerais de lítio (lepidolita, espodumênio e ambligonita), micas, berilo industrial, minerais 

gemológicos tais como quartzo, água marinha e turmalinas coradas. Estas últimas empregando 

pelo menos 190 pessoas nas empresas Terra Branca e HIR, segundo informações da COOPMINAS e 

Associação dos Mineiros de Parelhas – AMP. O segmento dos minerais de pegmatitos é ainda parco 

ou inexistente de informações quantitativas concernentes aos valores de reservas e produções, 

necessitando de organização cooperativa indispensável. Em todo caso, as várias centenas de 

corpos pegmatíticos intrusivos, em praticamente todas as unidades estratigráfica (embasamento e 

supracrustais), garantem as atividades de pesquisa, prospecção e exploração a longo prazo.  

É neste sentido que vem sendo realizado um projeto interinstitucional para implantação de um 

Arranjo Produtivo Local. 

Todos os depósitos de barita são filoneanos em nível de ocorrências e garimpos inativos. Em todo 

caso, ressaltamos a ocorrência do sítio Camalaú, encaixada em ortognaisse, sul de São José do 

Sabugi/PB, com chances de reativação através de cooperativa. Neste local já foram extraídas pelo 

menos 200 toneladas, segundo informações de garimpeiros da região. 

É importante ressaltar as faixas, da ordem de dezenas de metros de espessura aparente, de 

quartzitos tectônicos, associados às zonas de cisalhamento brasilianas, particularmente àqueles da 

serra do Porção no município de Ouro Branco (RN), extremo oeste da área, onde há intensa 

atividade de exploração de placas para fins ornamentais. Outras faixas semelhantes contribuem 

para o incremento das reservas, consequentemente aumentando as possibilidades de atividades 

exploratórias de médio e longo prazo. 

Encerrando as mineralizações da folha, as argilas contribuem com uma enorme parcela de 

produtos cerâmicos estruturais (telhas e tijolos) e na distribuição de emprego e renda, 

especialmente no município de Parelhas (RN). Ainda é um segmento carente de orientação e 

organização no sentido da melhoria da qualidade de seus produtos e diminuição do desperdício. Por 

outro lado, é devastador a utilização incessante e em grande volume da vegetação como matéria 

prima para combustão e queima dos produtos cerâmicos, principalmente na região de Parelhas. 

Assim, infringindo os princípios da Legislação Ambiental do Rio Grande do Norte, conforma a Lei 

no. 6.769, de 11 de maio de 1995, a qual estabelece que “as atividades florestais deverão 

assegurar a manutenção da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico e a preservação do 

patrimônio genético, observando-se os seguintes princípios: a) Preservação e conservação de 

biodiversidade; b) Função social da propriedade; c) Compatibilização entre o desenvolvimento e o 

equilíbrio ambiental; d) Uso sustentado dos recursos naturais renováveis. 

Além do mais, observado o leque de atividades mineiras de exploração e beneficiamento, não 

constatamos qualquer iniciativa de preservação e/ou recuperação do meio ambiente afetado. 

Enfim, o conjunto das mineralizações invocam pelo menos dois modelos genéticos: 

1) mineralizações com afinidade magmática sendo representadas pelo corpos graníticos (rochas 

ornamentais) e enxame de pegmatíticos homogêneos e diferenciados (Ta-Nb, turmalinas, berilo, 

etc) com subseqüentes corpos de substituição/metassomatismo/hidrotermalismo (p. ex.; 

albitização, caulim); 
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2) mineralizações com afinidade tectonometamórfica/hidrotermais brasilianas, lenticulares 

(cálciossilicática scheelitíferas) e filoneanas (Ba, F, Cu e Au). Neste contexto, adicionamos os 

mármores, quartzitos tectônicos e milonitos em zonas de cisalhamento e; 

3) mineralizações com afinidade sedimentar exemplificadas pelos depósitos recentes de fundo de 

lagos, lagoas e planícies de inundação dos rios. 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó 
76

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

9.1 Cartografia e Evolução Geodinâmica 

A base de dados utilizada para a delimitação das unidades litológicas, muitas vezes com trabalhos 

prévios em escalas maiores do que a apresentada, complementada com os trabalhos executados 

neste projeto, além de detalhes em alguns setores, faz com que a cartografia e a delimitação das 

unidades apresentadas, tenha assegurado um grau de confiabilidade elevado. 

Todavia, cabe ressaltar alguns pontos, a título de considerações e sugestões para trabalhos 

futuros, que poderiam fornecer dados adicionais para uma melhor e mais segura compreensão da 

evolução não só da evolução geodinâmica da área, bem como da região da Faixa Seridó. 

1) Do ponto de vista estrutural, mesmo com alguns detalhes tendo sido realizados no escopo deste 

trabalho, a região da serra dos Quintos ainda não está totalmente esclarecida no que concerne ao 

posicionamento estrutural das unidades. Uma estrutura sinformal com caimento para sul do seu 

eixo está bem caracterizada, contudo no núcleo desta estrutura afloram rochas caracterizadas 

como do embasamento, denotando uma estrutura com estratigrafia invertida ainda não 

devidamente esclarecida. Mapeamentos de detalhes, com ênfase a tectônica e estratigrafia é 

recomendada para esta área. 

2) Uma das unidades identificadas ao longo de toda esta folha, foram os quartzitos gerados através 

de cisalhamentos simples com alta mobilidade de fluidos, denominado de quartzitos tectônicos. 

Porém, mesmo com a experiência adquirida pela equipe, nem sempre fica evidente a sua 

caracterização e determinação precisa em trabalhos de campo. Por se tratar de um assunto de alta 

relevância, devido a possíveis interpretações equivocadas que podem influenciar na determinação 

da evolução estratigráfica ou mesmo conclusões errôneas do ponto de vista de geologia econômica 

e outros temas correlatos, recomendamos fortemente estudos para determinação de critérios 

estruturais, metamórficos e geoquímicos para diferenciar estes quartzitos tectônicos dos quartzitos 

metassedimentares intercalados ou mesmo os da Formação Equador.  

3) É nosso entendimento que em áreas de alto grau metamórfico, notadamente as que envolve 

migmatização de gnaisses, principalmente nas partes mais basais da Formação Jucurutu ou em 

áreas de complexidade estrutural mais elevada, torna-se difícil precisar se estes migmatitos foram 

gerados a partir das rochas das unidades supracrustais ou mesmo dos gnaisses do embasamentos. 

Além disto, muitas vezes são suscitadas questões sobre a época desta migmatização, se 

desenvolvida em tempos paleoproterozóicos devido aos efeitos do ciclo transamazônico, ou em 

épocas brasilianas, no final do neoproterozóico. Estes problemas são colocados não só na região da 

Folha Jardim do Seridó, como também persista em toda a extensão da Província Borborema. Como 

nesta folha há extensas áreas de migmatitos, recomenda-se além de mapeamentos de detalhes 
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visando informações adicionais e sistemáticas, como também estudos geocronológicos direcionados 

para determinar idades modelo da rocha fonte bem como do evento tectnometamórfico em tela. 

4) Na descrição do embasamento desta região são sempre descritos gnaisses bandados e 

migmatitos, muitas vezes sem precisar a rocha pretérita, ou mesmo que tipos de unidades teriam 

gerado estas rochas do embasamento, se orto ou paraderivadas. Para o conhecimento de uma 

região ou mesmo para a proposição de modelos evolutivos e determinação de paleoambientes, é 

fundamental a determinação destes parâmetros. Afirma-se que devido a diversidade de tipos 

litológicos e variações petrográficas encontradas, não foi possível afirmar em muitos locais a 

origem da rocha pretérita deste embasamento. Sugerimos fortemente, a montagem de projeto de 

pesquisa visando principalmente identificar, caracterizar e delimitar rochas paraderivadas na 

unidade do embasamento desta região. Os resultados deste trabalho auxiliarão sobremaneira na 

proposta das bacias paleoproterozóicas na região e sua evolução geodinâmica. 

9.2 Recursos Minerais 

No que concerne aos recursos minerais da Folha Jardim do Seridó, denotamos sua importância 

relativa às diversidades das espécies minerais e minérios gemológicos e industriais, além de rochas 

industriais, distribuídos nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, este em menor escala. 

A área de embasamento, representada por ortognaisses e migmatitos do Complexo Caicó,  

ocupa essencialmente a porção SW da folha, constitui uma porção significativa destinada  

à exploração de migmatitos para fins ornamentais, como por exemplo no sítio Lajeiro do Riacho, 

SE de Santa Luzia (PB). Portanto, são recomendáveis incentivos a prospecção de novos alvos,  

para o fortalecimento e expansão do segmento das rochas ornamentais nas áreas de 

embasamento. Neste contexto, ressaltamos os importantes depósitos de vermiculitas,  

nos arredores e a SE de Santa Luzia (PB) e exploradas pela Mineração Pedra Lavrada. Estes 

minerais, caracterizados por propriedades expansivas, são originados da alteração de corpos 

máficos/ultramáficos, intrusivos nos ortognaisses e migmatitos daquele embasamento. Estes 

depósitos revestem-se da necessidade urgente da prospecção de novos alvos, pois os atuais 

encontram-se próximo da exaustão. 

Na base das supracrustais do Grupo Seridó destacam-se os metassedimentos quartzíticos da 

Formação Equador, ocupando principalmente a serra das Queimadas nos municípios de Parelhas 

(RN), Equador (RN) e Junco do Seridó (PB), os quais são alvos de extração, para fins de 

revestimento, de placas de quartzitos esbranquiçados (muscovíticos), rosados (lepidolíticos) e 

esverdeados (fuchsíticos). Adicionalmente é explorado uma espessa faixa de metaconglomerados 

também para fins ornamentais, no sítio Boqueirão, leste de Parelhas (RN). Neste contexto, 

ressalta-se que a Formação Equador também funciona como um importante aqüífero fissural, 

sendo a água de excelente qualidade para o consumo humano. Além do mais, a grande maioria e 

as mais relevantes explorações de caulim estão associadas aos pegmatitos encaixados nessa 

formação. Do ponto de vista sócio-econômico, as atividades mineiras no domínio da Formação 

Equador são intensas e ocupam posição de destaque dentro da folha, assim sendo recomendáveis 

ações de fiscalização concernentes ao meio ambiente, e de melhoria da deficiente organização 

cooperativa. 
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Na posição estratigráfica intermediária do Grupo Seridó, a Formação Jucurutu se destaca pelas 

expressivas faixas de mármores, por vezes mostrando lentes de ordem métrica de calciossilicáticas 

portadoras de scheelita e mais raramente filões de fluorita. No entanto, apenas alguns garimpos 

extraem o mármore para fins de jardinagem, tinta e cal, duas no município de Santa Luzia (PB), 

uma em Jardim do Seridó-PB (fluorita) e outra no sítio Latadinha, município de São José do Sabugi 

(PB). É recomendável a extração dos mármores principalmente na produção cal, embora não seja 

descartado o seu uso para fins ornamentais. Apesar das inúmeras lentes de calciossilicáticas 

portadoras de scheelita, não nos parece uma atividade promissora, embora os preços nos 

mercados nacional e internacional tenham atualmente se tornado atrativos e compensatórios. 

Assim, é recomendável incentivar a reativação de antigos garimpos scheelitíferos e também a 

abertura de novas frentes de pesquisa.  As ocorrências de Cu e Au, respectivamente em lentes de 

calciossilicáticas e exsudados de quartzo, no sítio Pedra Branca, município de Nova Palmeira (PB), 

não despertam interesse econômico, à luz das observações atuais. 

No topo do Grupo Seridó repousam os micaxistos da Formação Seridó, os quais ocupam grande 

parte da folha em apreço. Aquelas rochas apenas contribuem com um garimpo de cordieritas 

gemológicas, nodulares, centimétricas, azuis e transparentes, em atividade e situados próximo à 

cerâmica Sussuarana, a NW de Parelhas (RN). Neste contexto, é recomendável pesquisas/ 

prospecção em faixas contínuas e longitudinais, sendo portanto provável a localização de novos 

alvos de cordierita gemológicas. 

Ressaltamos fortemente os corpos granitóides/pegmatóides como alvos na produção de rochas 

ornamentais, destacando-se as explorações da Amaral Mineração, no sítio Olho D’água dos Lajes, 

NNE de Santa Luzia (PB), da Mineração Itaroca, no sítio Pingal, NE de Parelhas (RN) e da 

Mineração Coto no sítio Boqueirão, extremo norte da serra das Queimada, município de Parelhas 

(RN). É plena atividade deste segmento, onde as reservas e muitos prováveis novos alvos 

garantem um futuro promitente, pois além dos inúmeros corpos pegmatóides distribuídos ao longo 

da folha, é recomendável investigações na porção sul do Batólito Granítico de Acari, situada na 

região centro-norte da folha em apreço. 

Consideramos os pegmatitos o segmento mais importante e ativo, pois o mesmo tem atravessado 

décadas de atividades, embora em sua maioria garimpeira, produzindo caulim em larga escala, 

feldspatos para fins cerâmicos, minerais estratégicos tipo tantalatos – niobatos, minerais de lítio 

(lepidolita, espodumênio, ambligonita), micas, berilo industrial, minerais gemológicos tais como 

quartzo, água marinha e turmalinas coradas. Centenas de pessoas estão diretamente ligadas a este 

segmento, embora ainda sejam parcos ou inexistentes as informações quantitativas concernentes 

aos valores de produção e reservas, sendo portanto recomendável a organização indispensável em 

cooperativa. Os inúmeros corpos pegmatíticos intrusivos garantem as atividades de pesquisa, 

prospecção e exploração a longo prazo, sendo portanto fortemente recomendável o 

acompanhamento técnico especializado e multidisciplinar, no que concerne as esferas da pesquisa, 

prospecção, lavra e comercialização dos bens minerais e rochas industriais relativos aos pegmatitos.  

Os depósitos de barita são filoneanos em nível de ocorrências e garimpos inativos. Em todo caso, 

ressaltamos a ocorrência do sítio Camalaú, encaixada em ortognaisse, sul de São José do Sabugi 

(PB). As chances de reativação aumentam considerando as atividades cooperativas.  
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É importante ressaltar as faixas, da ordem de dezenas de metros de espessura aparente, de 

quartzitos relativos às zonas de cisalhamento brasilianas, especialmente àqueles da serra do 

Porção no município de Ouro Branco (RN), extremo oeste da folha, onde há intensa atividade de 

exploração de placas para fins ornamentais. É interessante recomendar outras faixas semelhantes, 

pois estas contribuem para o incremento das reservas. 

Finalmente devem ser incluídas as argilas, as quais contribuem com uma parcela significativa de 

produtos cerâmicos na forma de telhas e tijolos e também na distribuição de emprego e renda, 

particularmente no município de Parelhas (RN). Esclarecemos que o segmento é ainda carente de 

orientação e organização, pois suas linhas de produção necessitam melhorar a qualidade de seus 

produtos e diminuir o elevado desperdício. Adicionalmente, constatamos a intensa e constante 

utilização do grande volume da vegetação para a queima dos produtos cerâmicos, principalmente 

na região de Parelhas (RN). Assim, infringindo os princípios da Legislação Ambiental do Rio Grande 

do Norte, conforma a Lei no. 6.769, de 11 de maio de 1995, sendo portanto fortemente 

recomendável ações de fiscalização para minimizar ou desacelerar o processo de desertificação da 

região Seridó. 

Enfim, constatamos que as atividades mineiras de exploração e beneficiamento são por vezes 

intensas e contínuas, sendo recomendáveis iniciativas no sentido da preservação e/ou recuperação 

do meio ambiente envolvido. 
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Capítulo 1 

 

 
Foto 1.1: Superfície de relevo dissecado predominantemente tendo como substrato 
geológico, os micaxistos da Formação Seridó do grupo homônimo. Ao fundo corpos 
de granitos mostram um relevo mais elevado. 

 

 
Foto 1.2: “Altos” topográficos marcados pela presença de corpos de pegmatitos 
posicionados nos micaxistos da Formação Seridó. 
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Foto 1.3: Relevo retilíneo e alongado tendo como substrato geológico os quartzitos 
da Formação Equador. 

 

 
Foto 1.4: Serra alinhada cujo relevo é marcado por um substrato geológico 
formado por quartzitos e metaconglomerados da Formação Equador. Serra das 
Queimadas 
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Capítulo 3 

 
Foto 3.1: Foliação Sn subhorizontal do embasamento transamazônico crenulada 
por S2 da deformação Brasiliana. 

 

 
Foto 3.2: Gnaisses bandados do embasamento paleoproterozóico cortado por um 
pegmatito neoproterozóico. 

 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó Anexo Capítulo 3 
90

 
Foto 3.3: Foliação fantasma em migmatito nebulítico. 

 
 
 
 

 
Foto 3.4: Quartzito da Formação Equador cortado por um pegmatito parcialmente 
caolinizado. 
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Foto 3.5: Conglomerado da serra das Queimadas localizado na base da Formação 
Equador.Observe se que  epídoto só pertence a matriz do conglomerado 

 
 

 
Foto 3.6: Biotita gnaisse da Formação Jucurutu mostrando um microbandamento. 
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Foto 3.7: Relação S0/S1 nos micaxistos de baixo grau. Na parte esquerda da foto o 
desenvolvimento mais forte de F1 quase apaga a estrutura primaria (estratificação 
gradacional) do sedimento. 

 

 
Foto 3.8: Relação S1/S2. Neste caso S2 não é forte e permite ver a crenulação de 
S1 marcado pelas exsudações de quartzo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Geologia do Brasil – Folha Jardim Seridó Anexo Capítulo 3 
93

 
Foto 3.9: Formação do quartzito tectônico a partir de um “augen” gnaisse. Vê-se o 
estiramento dos cristais porfiríticos da rocha pretérita e o crescimento de quartzo e 
muscovita no plano da falha. 

 
 

 
Foto 3.10: Milonito do micaxisto numa falha transcorrente da deformação 
Brasiliana. Os porfiroclastos são pedaços de pegmatitos, aplitos e exsudações de 
quartzo que cortam os micaxistos. 
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Foto 3.11: Nível anfibolítico na base da Formação Seridó. Observa-se uma 
eskarnitização parcial associada ao desenvolvimento de epídoto. 

 

 
Foto 3.12: Eskarnitização parcial de um nível de anfibolito. 
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Capítulo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Injeção de material pegmatóide (Peg) aproveitando planos de 
dissolução em "augen" biotita ortognaisse (Aogn), com deslocamento associado em 
função da deformação. Localização: UTM 766636/4096405 (Vista horizontal). 

 

 

 (a)       (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.1: (a) Fotomicrografia de "augen" biotita ortognaisse do Complexo Caicó mostrando microclina (Mi) 
xenoblástica, com perfeita geminação albita-periclina e o seu crescimento, substituindo biotita (Bi) pelo 
metamorfismo de alto grau, permitiu englobar plagioclásio (Pl). (b) Figura compilada da foto 4.1(a). 
Localização: UTM 763408/4090271 (NE de Santa Luzia-PB). Aumento 10X; NX. 
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Figura 4.2: "Augen" biotita ortognaisse do Complexo Caicó caracterizando 
biotita (Bi) como fase principal para formação de microclina (M12), 
plagioclásio (Pl1) e titanita. Observe que a blastese de microclina engloba 
cristais de plagioclásio. A localização e a mesma da foto 4.1. 

 
 
 
 
    
(a)                                                (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.2: Fotomicrografia em "augen" biotita ortognaisse do Complexo Caicó, mostrando forte deformação 
plástica em cristais de quartzo (Qz) recristalizando em pequenos grãos nas suas bordas (centro-direita da 
fotomicrografia-"a"). Observe que a partir dos limites da extinção ondulante, pela deformação plástica, começa 
o rearranjo intracristalino no sentido de individualização de novos grãos de quartzo (parte esquerda da 
fotomicrografia; as linhas tracejadas na Figura "b" (compilado da foto “a”) representam os limites dos 
novos/futuros grãos). Localização: UTM 768200/4095335. Aumento 40X; NX. 
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Figura 4.3: "Augen" biotita ortognaisse mostrando a formação de alanita (Al), que por sua vez libera opacos 
(Op), a partir de biotita (Bi) e plagioclásio (Pl); onde a alanita com cristalização tipo "atol", envolve quase 
totalmente cristais de plagioclásio. Localização: a mesma da foto 4.1. 

 
 
 
  (a)        (b) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 4.3: "Augen" biotita ortognaisse de composição granítica apresentando textura granoblástica com 
fraturamento. As linhas serrilhadas que recortam os cristais de rnicroclina (Mi), plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz) 
são fraturas preenchidas principalmente por opacos (Op). Localização: UTM 768859/4094241. 
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Figura 4.4: Formação de mirmequita em plagioclásio no contato deste com microclina e quartzo; em "augen" 
ortognaisse. Provavelmente a mirmequita tenha uma evolução secundária (pelo metamorfismo) isso porque sua 
formação envolve uma fase fluida com microclina (Mi), plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz), onde pelo menos a 
microclina e quartzo são fases metamórficas. Localização: UTM 764899/4094537. 

 
 
 
 
 (a)             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.4: Fotomicrografia em clinopiroxênio anfibolito do Complexo Caicó caracterizando a segregação 
orientada de um cristal apresentando mesma continuidade óptica de clinopiroxênio (Cpx - pontilhado na figura 
"b") com aspecto poiquiloblástico/ameboidal incluindo plagioclásio (Pl), hornblenda (Hb), titanita (Ti) e quartzo 
(Qz). Localização: UTM 767725/4093518. Aumento 40X, NX. 
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Foto 4.5: Metaconglomerado da Formação Equador com seixos principalmente de 
quartzo fortemente estirados em S2, paralelamente ao cabo do martelo. 
Localização: UTM 769118/4083985 (oeste da serra das Queimadas). Vista de perfil. 
 

 
(a)             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.6: Fotomicrografia de um muscovita quartzito da Formação Equador com textura granolepidoblástica 
mostrando crescimento de muscovita (Mu) nos limites de grãos e na xistosidade S2, bem como a recristalização 
de quartzo (Qz) englobando a muscovita. Localização: UTM 764863/4078105 (Pedra Redonda - serra das 
Queimadas). Aumento com 40X; NX. 
 

 
 (a)       (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.7: Fotomicrografia de muscovita quartzito (Qzt) da Formação Equador mostrando a formação de 
microclina (Mi) a partir da transformação metamórfica da muscovita (Mu) tardi-S2. Localização: UTM 
769057/4080569 (serra das Queimadas - sul de Jacu). Aumento 40X, NX. 
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 (a)             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.8: Fotomicrografia de muscovita quartzito da Formação Equador caracterizando a cristalização de 
epídoto (Ep) as expensas de plagioclásio (Pl}. Observe a forte saussuritização de plagioclásio. Localização: UTM 
764691/4082726 (serra das Queimadas, sudeste de Trapiá de Cima). Aumento 40X; NX. 

 
 
 
 (a)           (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.9: Fotomicrografia de opaco-muscovita quartzito caracterizando faixas irregulares de minerais opacos 
(Op)/muscovita (Mu) versus quartzo(Qz). Observar o crescimento de opacos a partir de Fe-muscovita (fengita). 
Localização: UTM 769118/4083985 (extremo SW da Serra das Queimadas). Aumento l0X, NX. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Clorita-biotita gnaisse com bandeamento fino caracterizando intensa 
deformação com dobras intrafoliais e transposição. A foliação principal Sn+2 = S2 se 
evidencia pelo bandeamento milimétrico. S0//Sn+1 = S1. Localização: UTM 
768641/4092452. Vista de perfil. 
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    (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

       (b) 
 
 
 
Figura 4.6: Clorita-biotita gnaisse com bandeamento fino, da Formação Jucurutu, caracterizando as relações 
entre S1=Sn+l e S2=Sn+2 em escala microscópica (a) e mesoscópica (b). Observar o intenso processo de blastese 
das biotitas (Bi), na formação de plagioclásio (Pl), minerais opacos (Op) e titanita (Ti), além da diaftorese 
evidenciada pela cloritização (Cl) também de biotita. Localização: UTM 766054/4091655 (a) e 768641/ 
4092452 (b). 

 
 
 
 
 (a)            (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.10: Fotomicrografia de biotita-cordierita gnaisse com estaurolita e silimanita da Formação Jucurutu 
mostrando, o crescimento tardi-S2, de cordierita (Cd) xenoblástica e poiquiloblástica cujas inclusões são de 
biotita (Bi), muscovita (Mu) ambas orientadas e minerais opacos (Op). Localização: UTM 765932/4091337, 
porção SW da folha . Aumento 10X; NX. 
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 (a)          (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.11: Fotomicrografia de uma porção máfica dos gnaisses bandados mostrando a cristalização de 
hornblenda verde (Hb) poiquiloblástica intersticial, com inclusões de quartzo (Qz), titanita (Ti) e englobando 
parcialmente plagioclásio (Pl); isto acontece em função de seu crescimento, numa matriz de composição 
tonalitica, na foliação Sn+2 = S2. Localização: UTM 765469/4089542 (parte centro-oeste da folha). Aumento  
40X; N//. 
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 (a)              (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foto 4.12: Fotomicrografia, de uma porção de "a", do gnaisse bandado com biotita e turmalina da Formação 
Jucurutu intensamente deformado (a), caracterizando bandas claras (quartzo-Qz e feldspato-Pl) e escuras 
(biotita-Bi e turmalina-Tu); Sn+2=S2. (b). Ver o crescimento estático de turmalina sobre a biotita (c). 
Localização: UTM 764001/4085968 (centro-sul da folha). Aumento 40X; N//. 

 
 
 (a)                   (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.13: Fotomicrografia de uma porção félsica dos gnaisses bandados da Formação Jucurutu, de 
composição granítica mostrando textura granoblástica com algumas ripas de biotita (Bi) pobremente 
orientadas; uma matriz de microclina (Mi), plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz). A pouca orientação dá-se devido à 
quase ausência de minerais marcadores de deformação, baixo "strain" e/ou forte recristalização estática. 
Localização: UTM 765479/4089535 (parte centro-oeste da folha). Aumento 40X; Nicóis X. Sn+2 = S2. 
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Figura 4.9: Flogopita-chondrodita-calcita mármore da Formação Jucurutu, 
mostrando textura granolepidoblástica onde a orientação é incipiente e dada por 
flogopita(Flp). Veja o crescimento de chondrodita (Cd) e plagioclásio às expensas 
de calcita (Cc) e flogopita (Flg). Localização: UTM 766023/4091788 (próximo ao 
contato com o embasamento, NE de Santa Luzia-PB). 

 
 
 
 (a)             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.14: Fotomicrografia de cálciossilicática intercalada na Formação Jucurutu, caracterizando arranjo em 
trama de forma, em Sn+2 = S2, de diopsidio-salita (Di) além de seu consumo por granada (Gr), epídoto (Ep) e 
calcita (Cc). Observe o crescimento de granada, com textura poiquiloblástica, englobando clinopiroxênio, 
epídoto e calcita. Localização: UTM 766126/4088934 - (b) é imagem de (a). Aumento 40X, NX. 
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Figura 4.10: Cristais xenoblásticos de escapolita (Ecp), em cálciossilicática intercalada na 
Formação Jucurutu, crescendo tardi a pós-Sn+2 = S2 às custas, principalmente, de epidoto 
(Ep). Ao longo das microfissuras há geração de titanita (Ti). Localização: UTM 
768364/4090223. 

 
 
 (a)        (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.15: Fotomicrografia em calciossilicáticas intercaladas na Formação Jucurutu, evidenciando substituição 
de tremolita (Tr) por granada (Gr - área pontilhada), esta englobando fragmentos de tremolita (a e b). 
Localização: UTM 766023/4091788. Aumento 40X, NX. 
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(a)       
         
        (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.16: Fotomicrografia em calciossilicática intercalada em gnaisse da Formação Jucurutu, mostrando 
crescimento de agregados de titanita (Ti) ao longo de fraturas de escapolita (Ecp). Ver o sobrecrescimento de 
epídoto (Ep) em escapolita (cantos superiores direito e esquerdo). (b) é compilado de (a) Localização: UTM 
763395/4090270. Aumento 40X, NX. 

    
 
 (a)            (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.17: (a) Fotomicrografia em clinopiroxênio-hornblenda anfibolito intercalado na Formação Jucurutu, 
evidenciando o crescimento de hornblenda(Hb-área pontilhada) tardio a pós-Sn+2 = S2 englobando fragmento 
de ferrosalita-hedenbergita (Dh). (b) Ver o contato difuso entre a inclusão (Dh) e o cristal maior de hornblenda 
limitado pelas linhas tracejadas. Localização: UTM 766126/4088934. Aumento: 40X, N//. 

    
 
 (a)        
 
          (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.18: Fotomicrografia de clinopiroxênio-hornblenda anfibolito intercalado na Formação Jucurutu, 
caracterizando a cristalização de ferrosalita-hedenbergita (Dh), sin a tardi-Sn+2 = S2, a partir de 
hornblenda(Hb). Observar a formação de minerais opacos (Op) nos limites de grãos, além de sobrecrescimento 
destes e epídoto (Ep) nos clinopiroxênio e anfibólios. Localização: UTM 766126/4088934. Aumento: 100X; NX. 
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 (a)           
 
           (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.19: Fotomicrografia de clinopiroxênio anfibolito intercalado na Formação Jucurutu, mostrando cristais 
subeuedrais alongados/orientados, podendo ser primários e recristalizados em Sn+2 = S2, de ferrosalita-
hedenbergita (Dh), dispostos numa matriz granoblástica de hornblenda (Hb) e substituídos por esta. (b) é 
compilado de (a). Localização: UTM 769154/4092505 (NE de Santa Luzia). Aumento 40X, NX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.20: Fotografia em micaxisto da Formação Seridó, intensamente deformado 
(S2), com transposição, evidenciando um fino e descontínuo bandeamento em 
função do paralelismo dado pelas exudações de quartzo (partes esbranquiçadas) 
versus níveis micáceos (partes cinza escuras), provocado pelo intenso tectonismo. 
Localização: UTM 767254/4086145. Vista em plano horizontal. 
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Foto 4.21: Fotomicrografia em cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, 
evidenciando a substituição de biotita (Bi) por cordierita (Cd) caracterizando 
condições de fácies anfibolito-metamorfismo progressivo. Formação de muscovita 
(Mu) a partir das biotitas e cristalização de clorita (Cl) em fraturas das cordieritas, 
garantem o metamorfismo regressivo na fácies xisto verde. Localização: UTM 
767694/4087147 (sítio Poço Salgado). Aumento 40X, NX. 

 
 (a)        (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.22: Fotomicrografia em biotita-quartzo xisto da Formação Seridó caracterizando interferência entre as 
xistosidades de biotitas-Bi (Sn+1=S1) e (Sn+2=S2). Observe os grãos de quartzo (Qz) em agregados poligonais 
(textura de equilíbrio). (b) é compilado de (a). Aumento 100X, N//. 
 

(a)           (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.23: Fotomicrografia em granada-biotita-quartzo xisto da Formação Seridó, caracterizando (a) textura 
em atol em granada (Gr) evoluindo para poiquiloblástica; (b) textura granolepidoblástica com granada (Gr) em 
atol. Ver o crescimento pós-S2, da granada nos limites de grãos e orientação dada por biotita (Bi) de S2. 
Aumento 100X, N//. 
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Foto 4.24: Fotomicrografia em granada-cordierita-biotita xisto da Formação 
Seridó, mostrando trama de forma alongada de grãos de granada (Gr) na 
xistosidade Sn+2=S2, bem como substituição de biotita (Bt) por cordierita (Cd) e 
granada. Localização: UTM 764660/4083864. Aumento; l00X, NX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.25: Fotomicrografia em granada-biotita xisto da Formação Seridó, apresentando granada (Gr) 
rotacionada com movimento incipiente, destral, evidenciando inclusões principalmente de quartzo (Qz) e 
pequenas placas de biotita (Bt). É óbvia a geração de sombra de pressão assimétrica recristalizando quartzo. 
Localização: UTM 767254/4086145. Aumento l00X, NX. 
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Foto 4.26: Fotomicrografia em granada-biotita xisto da Formação Seridó, 
apresentando um cristal idioblástico de granada (Gr) com sua parte central 
poiquiloblástica (inclusões de quartzo-Qz e opacos-Op). Observar o crescimento, 
com bordas límpidas, tardia a pós-S2. Localização: UTM 7646660/4083864. 
Aumento l00X, NX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto 4.27: Fotomicrografia em granada-biotita xisto da Formação Seridó, 
caracterizando um cristal idioblasto de granada (Gr), onde na porção extrema 
esquerda do cristal estão individualizadas "ilhas" (I) preservadas, de composição 
similar àquela da parte central da granada, em função do crescimento estático das 
margens do cristal. Localização: UTM 767977/4074531 (leste de Equador-RN). 
Aumento 100X, NX. 

I 
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Foto 4.28: Fotomicrografia em cordierita-biotita xisto da Formação Seridó, 
mostrando a substituição de biotita (Bt) por cordierita (Cd) e na porção superior 
esquerda a formação de muscovita (Mu) a partir também de biotita. Observar 
fraturas transversais, a xistosidade Sn+2=S2, preenchidas por clorita (Cl). 
Localização: UTM 764660/4083864. Aumento 40X, NX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.29: Fotomicrografia em silimanita-cordierita-biotita xisto da Formação 
Seridó, mostrando silimanita (Sl) esquelética, orientada e corroída por cordierita 
(Cd). Ver as inclusões de apatita (Ap) arredondadas e algumas prismáticas na 
silimanita. Localização: UTM 767694/4087147 (poço Salgado-N de Equador-RN). 
Aumento 40X, NX. 
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Capítulo 8 

 
Foto 8.1: Garimpo em pegmatito para exploração de feldspatos. Corpo intrusivo 
em quartzitos da Formação Equador. Localizado no Sítio Trigueiro, Domo da 
Coruja; a NE de Parelhas (RN). UTM: 772839/9263514. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.2: Garimpo ativo em pegmatito mostrando segregação de placas de 
muscovita (Mu). Corpo intrusivo em quartzitos da Formação Equador. Localizado no 
sítio Trigueiro, Domo da Coruja; a NE de Parelhas(RN). UTM: 772839/9263514. 

Mu 
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(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
      (b) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 8.3: Produção de caulim em pegmatitos intrusivos em quartzitos da Formação 
Equador. (a) Visualização de garimpos de caulim e (b) das condições rudimentares 
de exploração de caulim tipo “sal” ao custo de R$7,00/tonelada e tipo puro ao custo 
de R$36,00/tonelada. Mina do Alto dos Culas, serra das Queimadas, norte de 
Equador (RN), UTM:751479/9235820. 
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Foto 8.4: Produção de caulim em pegmatitos intrusivos em quartzitos da Formação 
Equador. (a) Visualização de garimpo de caulim e (b) transporte do caulim tipo 
“pedra mofo” ao custo de R$6,00/tonelada. Sítio Exu, Junco do Seridó (PB), W de 
Junco do Seridó, lado esquerdo da BR-230; UTM: 743704/929232. 

(a) 

(b) 
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Foto 8.5: Exemplares de columbita-tantalita (Cta) e manganotantalita (Mnt) 
originadas de pegmatitos da região de Parelhas/RN (serra das Queimadas). 

 

 

 
Foto 8.6: Exemplares de cristais de berilo verde e azul originados de pegmatitos 
da região de Parelhas/RN`(serra das Queimadas). 
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(c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 8.7: (a) Garimpo de cordierita (Cd) em micaxisto da Formação Seridó com (b) 
fenoblastos de cordierita e (c) cordieritas gemológicas azuis. Localizado a NW de 
Parelhas (RN), sítio Sussuarana; UTM: 752487/923872. 

 

 

 
Foto 8.8: Mina de metaconglomerado, para fins ornamentais, da Formação 
Equador. Mineração Coto, localizada a E de Parelhas (RN), sítio Boqueirão. 

 

 

Cd 

Cd
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Foto 8.9: Garimpo em produção de placas de quartzitos, para fins de revestimento, 
na Formação Equador. Localizado no flanco oeste da serra das Queimadas, Alto dos 
Culas, norte de Equador (RN); UTM: 751082/9235588. 
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(b) 

(c) 
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Foto 8.10: (a) Porção norte da serra das Queimadas com garimpo de (b) 
muscovita quartzitos laminados da Formação Equador, evidenciando o (c) 
beneficiamento das placas e a (d) enorme quantidade de rejeito. Localizado no 
flanco oeste da serra das Queimadas, leste de Parelhas (RN); UTM: 
759738/9257764. 

 

 

 
 

(d) 

(a) 
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Foto 8.11: (a) Flanco oeste da serra do Porção composto de (b) muscovita 
quartzitos laminados, tectônicos, evidenciando (c) a extração de placas. Localizado 
no flanco oeste da serra do Poção, NW de Ouro Branco (RN); UTM: 
723991/9260516. 

 

 

 

 

(b) 

(c) 
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Foto 8.12: (a) Frente de lavra de granito pegmatóide, homogêneo e leucocrático 
para fins ornamentais e em (b) um conjunto de blocos deste granito, da Amaral 
Mineração.Localizada no sítio Olho d´Água dos Lajes, NNE de Santa Luzia (PB); 
UTM: 735209/9243928. 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Foto 8.13: (a) Trincheira como testemunho de exploração garimpeira de barita e 
(b) blocos e seixos de barita branca e grossa. Localizada no sítio Lagoa de Redinha, 
NE de Santa Luzia (PB); UTM: 741191/9238814. 

 

 

(a) 

(b) 
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Foto 8.14: (a) Pequena galeria como testemunho de exploração garimpeira de 
barita e (b) filão deste mineral encaixado em gnaisse do Complexo Caicó. Localizada 
no sítio Camalaú, NE de Santa Luzia (PB); UTM: 742326/9242826. 

 

Filão de barita 

Gnaisse do 
Complexo Caicó 

(a) 

(b) 
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Foto 8.15: (a) Frente de lavra a céu aberto, explorada pela Cerâmica Elizabeth, 
em clorita-talco xisto encaixado em gnaisses do Complexo Caicó e (b) a foliação 
proeminente e subvertical destas ultramáficas hidrotermalizadas, esverdeadas e 
fortemente deformadas. Localizada no sítio Pedra D’água – Fazenda Pedreira, NW 
de Ouro Branco (RN); UTM: 724733/9265304. 

 

(a) 

(b) 
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Foto 8.16: (a) Exploração garimpeira de fluorita neocristalizada em filões 
hidrotermais encaixados em mármores da Formação Jucurutu e (b) exemplares de 
agregados verdes e incolores, granoblásticos e grossos deste mineral. Localizada na 
borda sul da serra Redonda, SE de Ouro Branco (RN); UTM: 731465/9252058. 

(a) 

(b) 
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Corpo máfico/ultramáfico 

Gnaisses do C. Caicó 

(a) 

(b) 
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Foto 8.17: (a) Garimpo onde foram extraídas vermiculitas originadas de (b) corpos 
máficos/ultramáficos, intrusivos em rochas gnaissico-migmatíticas do Complexo 
Caicó, e intensa epidotização e que sofreram (c) alteração hidrotermal de baixa 
temperatura com epidotização e intensa vermiculitização. Localizada a ESE de 
Santa Luzia (PB); UTM: 732389/9236202. 

 

(c) 
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(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.18: (a) Afloramento rasteiro de actinolita calciossilicática portadora de 
malaquita e (b) exsudado de quartzo com malaquita remobilizada. Garimpeiros da 
região informam da retirada de ouro deste veios. Ambas as rochas estão 
intercaladas em biotita gnaisses xistosos da Formação Jucurutu. Localizadas a NE 
de Parelhas (RN); sítio Pedra Branca, município de Nova Palmeira (PB); UTM: 
773917/9262044. 

 

Veio de quartzo com malaquita 

Biotita gnaisse xistoso 

(a) 

(b) 
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 (a) (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.19: (a) Trincheira, em biotita ganisse xistoso, como testemunho de atividade garimpeira na exploração 
de veio de quartzo (Qzt) com ouro. (b) Venulação de quartzo com malaquita (Maq) e possivelmente ouro, 
segundo informações de garimpeiros da região. Ambas as rochas estão intercaladas em biotita gnaisses 
xistosos da Formação Jucurutu. Localizadas a NE de Parelhas (RN); sítio Pedra Branca, município de Nova 
Palmeira (PB); UTM: 773917/9262044. 

 

 

 
Foto 8.20: Seixos e blocos ‘in situ’ de formação ferrífera laminada, rica em 
hematita, com níveis milimétricos de quartzo.Localizado a NW de São José do 
Sabugi e NE da serra Exu; UTM: 743227/9254634. 
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              (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.21: (a) Garimpo inativo em calciossilicática scheelitífera intercalada em 
mármore.(b) A calciossilicática apresenta granulometria granoblástica grossa sendo 
constituída principalmente por epídoto, ferroactinolita, granada, plagioclásio e 
quartzo. Localizado no sítio Caieira, SW de Parelhas (RN); UTM 752198/9258950. 
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Foto 8.22: Garimpo ativo explorando calcita e granada, para fins ornamentais, em 
calciossilicática granoblástica grossa contendo principalmente calcita, vesuvianita, 
epídoto e quartzo, sendo intercalada mármores. Localizado no sítio Caieira, 
município de Santana do Seridó (RN); UTM: 749991/9258832. 

 

Foto 8.23: Exploração de argilas para fins 
cerâmicos (telhas e tijolos) em planícies de 
inundação de rios e riachos nos sítios (a) Pingal 
a NE de Parelhas (RN) e (b) Mulungu na margem 
do rio Seridó, periferia de Parelhas. UTM: 
769707/9260556 (sítio Pingal) e 760169/ 
9260022 (sítio Mulungu). (c) Cerâmica Sussua-
rana I na produção de telhas, situada a NW de 
Parelhas. 

(a) (b) 

(c) 
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Foto 8.24: Mármores explorados para fins industriais (cal, tintas, etc).(a) Calcita 
em mármores cinza a branco com lentes de calciossilicáticas, próximo a Santa Luzia 
(PB) e (b) mármore dolomítico branco com leitos tremolíticos; sítio Redinha, NE de 
Santa Luzia. UTM: 737040/9233466 (Próximo a Santa Luzia, BR-230) e 
745316/9242400 (sítio Redinha). 
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Foto 8.25: (a) Tremolita–calcita mármore com feição bandada e fortemente 
dobrada e (b) tremolita-calcita mármores cinza com leitos tremolíticos (Tr) também  
com forte deformação. Ambos pertencentes à Formação Jucurutu. Localizado no 
sítio Redinha, NE de Santa Luzia (PB). UTM: 745316/9242400. 

 

 




