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cutlda' ad.otou-se neste trabarho a coruna estratigrãfica da carta
do Brasil ao I4i lion6simo, Fo]has Jaguaribe (SB 24) e Natal (SB
25).

3,1 PRECAMBRTANO

precanibriano indiviso: é constituÍdo por complexos mlg_
rnatf tico-granÍtico e gnãis sico-rnigmatÍt.ico, além de rochas granf-
ticas, bãsicas e ultrabãsícas.

Precambriano C: o Grupo Caicó repousa discordante sobre
o embasarnento, é constituÍdo por metarcósios, metagrauvacas, xis-
tos, lentes de para-anfibolitos e de quartzitos. estanc.o essa l-i-
tologia parcial ou totalmente transformada em migmatitos. O grupo
distrÍbui-se em grandes ãreas tanto ao N como ao s do Lineamento
Parafba, com linhas estruturais aproximad.arnente NNE-ssrg e coin d.i.-
reções variãveis para E-üI e ENE-WSW. É encontrado também no cen-
tro das grandes anticlinais na região do Seridõ.

Precarrl¡riano j\: no rnai:¡a da Figrls¿ 2 o precamL,riano A es
tá representado pelos crupos Seridõ e Cachoeirinha.

O Grupo Seridõ se subdivide da base para o topo em For-
mações: Equador (com predominância de quartzitos), Jucurutu (com
predomlnância de rochas calcossilicãticas ) e Seridó (com predomi-
nâncla de micaxistos). o crupo seridó é ae grande expressão econô
mica pois inclui a malor parte da províncÍa scheelitÍfera da Bor-
borema, e nele se fnserem muÍtos corpos pegmatfticos, onde são
garimpados muscovita, berilo, caulim, etc. A principal área de
afloramento do crupo Serldó compreende uma faixa NNE que se esten
de desde o Lineamento paraÍba até a região dos sedimentos cretá-
ceos do Grupo Apodi.

O Grupo Cachoeirinha situa-se ao S do Lineamento paraf-
ba (porção S!{ do mapa da Figura 2), .é constituÍdo por fllitos e se
rlcita xistos com intercatações de lentes de quartzitos micáceos
e ltabirltos.
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3. 2 CRETÁCEO, TERCIÃRIO-QUATERNÃRIO

Ao norte, na região costeira situam-se os sedimentos da
Bacfa do Apodl (ou Bacia do Rio Grande ¿lo Norte), gue cornpreende

os Grupos Apodi e Barreiras.

O Grupo Apodi engloba as Formações Açu e Jandairat a pri
meira ê principalmente arenosa, senélo conglomerãtica na base e ten
do arenitos calcÍferos no topor a segunda é constitufcla princlpal
nente por calcários, tendo intercalações de margas, siltitos e fo-
thelhos .

O Grupo Barreiras está mapeado como Formação Serra dos
Martins (terciária) e Barreiras indiviso (terciário-quaternário).4
Formação Serra dos Mart.íns ê constituÍda por arenitos que capeam

vastas regiões precambrianas principalmente na zona de Nova Flores
ta e Lagoa Nova. o Barreiras Indiviso é constituÍdo por sedimentos
areno-argilosos que se estendem por uma faixa paralela ã costa.

o quaternário compreende os sedimentos praianos que ocor
rem na faixa litorânea e os aluviões do rio Açu.

3.3 EXTRUSIVAS BÃSICAS

As ocorrêncÍas de rochas extrusivas bãsícas não constam

no mapa da Figura 2' isso porque na Folha Jaguaribe (SB 24) da CFI
ta do Brasil ao MilionésÍmo, os diques de rochas básicas com dire
ção E-w foram colocad.os no terciário junto corn os derrames, sendo

os prlmeiros mesozõicos (as ocorrências de rochas basãlticas acham

-se projetadas na Figura 3).

Dentre as rochas báslcas estudadas verificam-se a ocor-
rêncl-a de estreitos díques (com espessura menor que 50 c¡n) concor-
dahtes com a orientação do micaxisto da Formação Seridó. Afloram
na reglão de Cruzeta, sua idade concorda com a do xisto encaixante
(isto ê, são mals novos' provavelmente eo-paleozóicos). l,la altura
do paralelo 5030' ocorre uma série de diques subparalelos em dLre-

.,r,r-- ---- .^1^.¡ f]-r^^^ --^sl^^- -
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alguns raros "necks" cortam o arenito da Formação Açu de idade cre
tãclca. també¡n arguns derrames próxlmos a Boa vista e eueimadas na
Parafba são terciári-os. Finalmente na região <1-e sarinópolis ao sul
da Macau, RN, há ocorrências esparsas d.e derrames de olivina basal
to, aflorando na zona de distribuição do Grupo Barreiras.

4" LOCALTZAçÃO

Nos estados do Rio crande d.o Norte e paraÍba ocorrem olí
vina basaltos sob a forma de "necks", d.errames e mais raramente dl
guest os "necks" concentram-se em um a1j_nhamento aproximadamente
N-S desde Jandaira até Cerro Corã, sendo a maioria deles intrusi-
vos em terrenos precambrianos i pequenos derrames são encontrados
ao su1 de Salinópo1is município de Macau no Rio crande do Norte e
próximos å Boa Vista e eueimadas na paraÍba. Uma ocorrência sob
forma de dique encontramos na Fazenda São paulo próximo a pedro
Àvelino, RN. TaI dÍque situa-se em terrenos sedimentares da Bacia
do Apodi (cortando a Formação Açu).

Na região ao norte de pedro Avelino, o Riacho do Meio
corre quase E-W paralelo ao contato precarnbriano-Bacia Apodí. Si-
tua¡n-se ã rnargem direita desse riacho os picos de Logradouro e Ca-
becinho de Logradouro (também conhecido por morro do Cabecinho) ren
quanto o Cabeço de João Felix situa-se mais ao norte e é um ,'neck"

intrusivo no calcário Jandaira.

Seguindo de su1 para norte encontram-se os "necks" Cabe-
Io de Negro, Cabugi, Caracarã, Alpargatas, Cabeço preto, Logradouro,
Cabecinho, Serra Aguda e João Felixr na literatura ( MORÀES L924,
ROLF 1965, SIAL 1976) consta aÍnda outros ',necks,' não estudados
neste trabalho: Serua Preta, Malhada Escondida, Cabugízinho da Ara
ra, Serrote Preto, Serrote da Àrara, Chapéu de SoI, Sant.a Rita,Can
tlnhos, Serra d.o Vidéo, todos no Rio Grande d.o Norte, e um "neck',
próxfmo a FreÍ Martinho na ParaÍba; na região os "necks,' são conhe
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deles (chamado de Dique rr por RoLF 1965) afrora em vãrios pontos
desde Jardim de Àngicos a leste, até Augusto Severo a oeste, por
uma extensão de aproximadamente 150 km.

o modo de ocorrêncla do cabeço de Caracarazinho é um tag
to duvldoso. Tratar-se-ia de uma ocorrência de diabás1o toleiítico
como os diques EI{; ROLF (1965) notou em estudo de fotointerpreta-
ção que alguns dos diques apresentavam "engrossamentos', ; supõem-se
que o cabeço do carcacarazlnho possa representaÌ um espessa¡nento
de algum dique não aflorante (?), ou aind.a, afloramento de a1gum
sill. o caracarazinho situa-se prõximo ao cabeço do caracarã, mas
o último é um "neck" de olivina basarto. Apesar da proximrdade
geográflca, os dois "cabeços" não apresentam gualquer afinidade ge
nétlca¡ são tipos petrográficos diferentes com cronologias dÍferen
tes. o caracarazinho tem a idade de 139110 MA e constituiria pos-
sivelmente única ocorrência de diabãsio toleiÍtico diferente de di
que, conhecÍda na região.

Os demals digues, interrompÍdos em vârios locaisrformam,
ao todo 6 grandes ',alinhamentos,' EW, sendo gue mais ao sul do para
lero 5045', eles são de menor extensão. Acham-se bem representados
prõximos à florânia no Rio Grande do Norte.

No município de Currais Novos destacam-se duas ocorren_
cl.as principais; uma na Þlina Brejuí e outra na Serrinha de Currais
Novos i na Mina BrejuÍ e proximidades ocorrem estreitos digues (tam
bém Ew) de olivina basalto e de orivina diabásia parcialmente ura-
rftizadost no lado oeste da serrinha de currais Novos encontram-se
diques de olLvina basalto semelhantes aos da Mina Erejuí, a1ém de
olivlna basaltos sem alteração. Jã no talvegue da serrinha, olivi-
na dlabásios foram encontrados no açude da Fazenda Egíto (locarida
de Joel calvão). o modo de ocorrência destes é de ctiffcir determi-
nação porgue afloram sobre a ãgua, somente em alg.uns pontos.

Ainda nas proximidades de Cunais Novos ocorrem diques
de olLvina basalto na estrada currais Novos-Totoró, no Riacho Toto
rõ e Fazenda Riacho Seco.
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TOCALIZAçÃO DAS ROCHÀS BASÁ,LTTCAS
(os números referem-se aos indicados na Figura

basaLtos terciãrios:
"Necks" da região Lages-Pedro Avelino
Pequenos derrames ao sul de
Sal inõpo1i s
Derrames ao sul de Queimadas,pB
Derrames próximos a Boa Vista

EI^¡ Cretáceos
Mina Bonfim
A SI^I e S de Lages
Cabeço do Caracarazinho
Diques a 15 e 17 km - Estrada Lages-
Pedro Avelino
Dique a 26 km - Estrada Lages-Pedro
Avelino
DiqueaEdeLages
Dique ao N do Pico do Cabugi

MunlcÍpio de Currais ltrovos
14 - Mina Arejui

Olivina basaltos
Olivina basaltos uralitizados
Olívina diabásio ao N da Mina

15 - Serrinha de Currais Novos
Olivina basalto lado oeste da
Serrinha
Olivina diabásio, açude da Fazend.a
Egito

L5a- Currais Novos-Totor6

Açude Cruzeta
16 - Diques de olivina basalto concord.an

tes
Encaixantes

MunlcÍpio de Florânia
17a - Diabãsios sem oIÍvina
17b - Diabãsios e basaltos com olivina

MunicÍpio de São Vicente
lg _ Olivina basaltos e diabásios em

cr.ques

MunicípÍo de Santa Cruz
194 - Mlna Serrote Grande
I9b - Fazenda São Teodósio
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descrita para os dois "necks" anteriores. porém entre os minerais
félsicos da matriz distínguem-se seções retangulares de nefelina
(confLr¡nada por técnica de coloração) e algum plagioclásio. Tratar
-se-ía portanto de basanito; embora a proporção de plagioclásío
para nefelina seja tão pequenar eue â. rocha pocleria ser considera
da me smo um nefelinito. Em amostras dêsse "neck,' encontrou-se um

mineral acessõrio que não ocorre nos demais; exibe cor avermelha-
d,a, relevo alto e baixa birrefringência. poderia tratar-se de pe-
rovskita. Em seção delgada não foi possÍveì- determinar; um grão
euédrico desse mineral pode ser visto na Foto 2.

Amostras do Pico Serra Aguda diferem um pouco das ante-
riores, onde o plagioclãsio jarnais ocorre sob a forma de fenocris
tais. Neste caso encontram-se alguns fenocristais de plagioclãsio
possivelmente de alta temperatura; possuem contornos arredondados
e são cheios de inclusões (Foto 3). Dentre os constituintes de
maior tamanho encontram-se ainda titanoaugita com birrefringência
anômala, zc.nat, de cor Iilãs e levemente pleocróica. Olivinas com

formas euédrícas podem ocorrer tanto como fenocristais como na ma

triz. Nesta, distinguem-se grãos de olivina, titanoaugita, peque-
nas ripas de plagioclãsio e opacos. O clinopiroxênio forrna "clus-
ters" radiais de finos prismas; em volta dessas estruturas ê fre-
quente ocorrer maior proporção de vidro e ausência de opacos, o
que as torna semelhantes a drusas. Nestas, em alguns casos pde
ser percebida a presença central de grãos arredondados de quartzo,
certamente xenocristais reliquiares (sedimento encaixante ?) apa-
nhados em processo de reação com o magma (Foto 4). Em amostra d.e

mão a rocha é escura, afanítica, nela se destacando agregados de
fenocristals de olivina de cor esverdead.a. SIAI. (1976a) cita ocor
rêncla de xenólitos peridot,íticos neste "neck".

MuLto semelhante ao de Serra Aguda é o olivina basalto
do i'neck" Cabelo de Negro, e como aquele, apresenta os mesmos

agregados de clinopiroxênio. os fenôcristais são de olÍvina e ti-
tanoauglta. A matriz estã constituÍda por grãos prisrnãticos de ti
tanoaugita, opacos, finas ripas de plagioclãsio mal individualiza
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O ,'neck" Cabeço de João Felix é de olivina basalto com
textura porfirÍtica, e composição mineralógica semelhante aos d,e_
mais.

Nas vãrias amostras do pico do Cabugi nota_se al.gr¡{n ire_
terogeneidade; em La4 e 5 ocorrem fenocristais de olivina, de t,i_
tanoaugita e os "clusters" de piroxênio já descritos. Â matriz é
constLtuÍda de pequenas ripas de plagioclásio, titanoaugita, oli_
vina, vidro isótropo (em La 5), opacos e finas ag.ulhas com forte
birrefringência (rutilo?). Em La 4 observa-sê um grande fenocris_
tal de augita atravessado por vênula de ze6lita e por mesostasis.
Esse fenocristar está cheio de inclusões. sendo estas mais finas
no centro e de granulação maior à medida que se aproxima das bor_
das (Foto 6), passando por uma zona intermediária onde elas se
orientam fluxonarmente, a borda do fenocristal é mais rivre de in
clusões, possue cororação mais ri1ás e birrefringência anômara. E¡n
amostra mals próxima ao pico (La 39) notou-se maior proporção de
máficos e pouco vid¡o. Já em ta 56 a rocha é quase isogranular,
não se d.estacam muito os fenocristais em relação â matriz e não
ocorre vidro, mas apenas raro preenchimento intersertal com cloro
feita, Não se pode fazer nenhuma comparação mais precisa entre ba
se e topo, porque não se conseguem amostras ',in .loco,,; o cone to_
do estã recoberto por grandes brocos rorados encobrindo suas pare
des e parte do embasamento, parecendo à distância que o ',neck,,pos
sui maior área na base. LEONARDOS et atii (196g) encontrou . nõdu_
los peridotÍticos no flanco NE.

5.2 OLIVTNA BASALTOS EM PEQUENOS DERRAMES

Na região de Macau, RN, perto ao sul de Salinópils ocor
rem pequenos derrames de olivina basalto; possuem fenocrÍstais de
titanoaugita geminada e algumas ripas bem desenvolvidas de plagio
clãsio, sendo algumas deras zonares. Em menor tamanho que os ante
riores seguem-se titanoaugita e olivina, a ú1tima, fresca ou par_
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A maioria das amostras de diabãsio toleiftico são mine_
ralógica e texturaLmente bastante monótonas. principalmente na re
gião de Lages, essa homogeneidade é observada me smo para arnostras
bem distantes em um mesrno dique e tambêm entre diques diferentes;
as poucas diferenças que puderam ser observadas foram por exemplo:
no dique III amostras ao Sul- de Lages são de granulação mais fina
que as de S!{ de Lages. Aj-nda no dique III, amostras a I,5 km ao N

do Pico Cabugi, apresentam o plagioclásio um tanto saussuritizado
(sendo seus produtos secund.ãrios sericita. carbonato e epÍdoto) o
gue quase não ocorre nos demais. As diferenças mais marcantes são
portanto, de granulação e estado de ',alteração", enquanto as para
gêneses dos minerais essenciais (plagioclásio, augita subcálcica,
opacos, resíduo traquÍtico) são bastante constantes.

As amostras dos diques citados entre Lages e pedro Ave-
lino, encontram-se discriminadas no esquema da Figura 4.

Fig 4-¡¡q955 EW DA REGIÃO LAGES-PEDROAVELINO
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5.4 DIABÃSIO TOLEIÍTTCO (SEM OLIVINA) EM SILL(?)

O Cabeço do Caracarazinho (La 4g) situa_se a 1r5 km da
casa da Pazenda Conceição, prõximo ao Riacho Caracará (antígo Rig
cho Fechado), municÍpio de Lages, RN. o seu modo de ocorrência
não foi bem determinado (jã discutido no item 4). Trata-se de ro_
cha semelhante aos diabãsios em d.iques, send,o sua composição mi.ne
ralógica: plagioclásio, augita subcá1cica, mesostasis traquÍtica,
opacos, clorita secundária e pouco quattzo. Apresenta algumas par
ticularidades como: pragioclásio microfraturado e sericiti-zado ao
longo das microfraturas; augita subcálcica co¡n bordos titanÍferos
mals 1ilás, e finarmente' uma estrutura arredondada bastante gren
de (0r5 cm) em relação ã granulação d.a rocha, TaI estrutura,cons_
tituída exclusivamente por alcalifeldspato de pequeno 2V, negati_
vo ( sanidina-anortoclásio? ) disposto em prismas radiais, é um tan
to estranha, pois o vidro traquítico ocorre como mesostasis entxe
as,ripas de pragioclásio. Esta mesostasis é mostrada na Foto r_0.

5.5 DIABÁSTO COM OLTVINA, EM DTQUES

Diques Ew de diabásio portadores de olivina são encon_
trados: a) pr6ximo ã Florânia, RN (CN 391a con lg,2t de olivina
modal, F501 com 158 de olivÍna modal e L2,62 d,e oLivina normati_
va); b) na serrinha de currais Novos, localidade Joer Galvão,açu-
de da Fazenda Egito, cujo modo de ocorrência é duvidoso (citado
no item 4) e de onde se obtiveran as amostras CN 46g com I2r5E de
olivina modal e CN 506, não analisada; c) diques ao N e NNE da Mi
na Brejui (amostra cN 129 com 19,3å de olivina modal e CN 207 com
25,88) e d) em Serra Preta, estrada Currais Novos-São Vicente, na
Fazenda Saco dos Veados (amostraå cN 85 com J-g,gt de olivina mo-
dal e CN 87 não analisaila). Embora portadores de olivina, . esses
diabásios podem ser de natureza Ëoleiítica (Figura tO,aná.lise fV).
São constituidos por plagioclásio, augita subcáIcica as vezes
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5.6 DIQUE DE EPIDTABÃSIO

À 27 km SE de Lages, na Mina Bonfim (La 54) encontrou_se
um dlque EW com 10 m de espessura, aflorando, apenas em trincheira
para garlmpagem de scheelita. parecia tratar-se de diabásio fresco
como os demais, mas a seção delgiada mostrou caracterÍsticas de epi
diabáslo. o plagioclãsio estã parcialmente saussuritizado (transfol
mado em sericita e finos grãos de epídoto-zoisita) . Entre as ripas
feldspáticas, que formam urna malha fechada em tipo de textura sub-
ofítica, encontra-se apenas clorita (Foto 1r). Esta é de coloração
verde lntenso, preocróica, com birrefringêccia anômara; algurnas pa
lhetas são idioblãsticas, não restando quarquer remanescente dos
ferromagnesianos primários. outros constituintes, que ocorrem em
menor proporção, são: massas irregulares de carbonato, .agregados
de pequenos grãos de leucoxênio provenientes da alteração de opg
cos e esparsos grãozinhos de quartzo. Em amostra de ¡não nota-se a
presença de alguns grãos de pirita.

5.7 DIQUE DE METABASTTO

A 4 km de pedro Avelino, na estrad.a Lages-pedro Avelino
foL encontrado um dlque de metabasito, que a princÍpio haviâ sido
confundLdo com os diques de diabãsio toleiÍtico pois suas a¡nos-
tras apresentam poucas diferenças" tanto em fratura fresca como
em superfície meteorizada. Em seção delgada nota-se que a textura
da rocha é palimpséstica, isto é, lembra ainda a malha subofÍtica
de u¡n dlabãsio. A rocha é const.ituÍ¿la essencialmente de plagioclã
sio e anfib6lio esverdeado claro, bastante geminado (parecendo
tratar-se de cummingtonita e tremolita). Em seções deste mineral
encontram-se remanescentes de clinopiroxênio. Somam-se ã essa pa-
ragenese graos opacos, sericita, carbonato e algnrmas vênulas de
prehnitå. A textura da rocha é vista na Foto l-2.



Foto 9 - Mesostasis Ricrográfica em diabásio toleiÍt.ico (ta 40),
dique próximo ao Pico Cabugi, Lages,RN. Nicois cruzados.
L34 x.



Foto 11 - Epictiabásio (La 54), dique ET4f na Mina Bonfim, Lages,RN.Nlcois cruzados. 27 X.

-2r-
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5.8 DTQUES DE OLTVINA BASALTO

Foram encontrados em várÍas localídades como lq.ina Brejui,
Serrlnha de Currais Novos, Açude Cruzeta, próximo à florânia e a
1'0 km sE de são vicente. podem ter olivina parciar ou totarnente
transformada, acompanhado de quantidade variãveJ. de material secun_
dãrio na matriz. ocorrem quase sempre em diques esÈreitos (menores
que 0,5 m). Algunas anostras apresentam fraturas planas ortogonais
e perpendiculares ao contato.

Separam-se em dois grupos :

5.8.1 0livina basaltos parcialmente uralitizados

possuem textura porfirÍtica e os fenocrist,ais são de pla
gloclásio e olivina, não se encontrand.o piroxênios. Em um caso no-
tou-se uma estrutura de fruxo com pararelismo entre os fenocris-
tais de pragioctásio (cN 491). A matriz d.esses basaltos é consti-
tuída por plagioclásio, pequenos prismas de titanoaugita ou grãos
arredondados de augita mar individuali zada, opacos e minerais se-
cundários- Entre os últ,imos pode ocorrer carbonato, anfibólio ura-
lftico, clorita, Ieucoxênio, prehnita; o carbonato pode estar pre-
enchendo fraturas- Em alguns casos (como em cN 495) a matriz é qua
se vftrea, encontrando-se apenas plagioclãsio mais vidro rico em
rnicrólitos de augita e opacos.

As estruturas pseudomõrficas de olivina podem se consti-
tul-r de: serpentina + taLco, talco + opacos, ou anfibótio com "ver
mes" concêntricos de carbonato, Apenas em a¡nost.ra de furo de sonda
gem ã 26,4 m de profundidade, enconÈrou-se remanescentes de olivi-
na (amostra CN 502, Foto f3), mostrando que alguns pseudomorfos
são realmente de olivina e não de outro ferromagnesiano. Todavia
não. se observou relação de alteração corn profundidade; em ¿Lmos -
tras à 31,5 e 40,5 m do mesmo furo não se encontrou olivina fresca.

5.8.2 0l ivina basa I tos ural it i zados



plagioclásio e pseudomorfos de olivina, em matriz fina onde se dis
tinguem pequenas ripas de plagioclásio em meío à uma ,'massa,' de ¡n
fibólio uralÍtico secundãrio e grãos opacos. pode ocorrer ainda
carbonato, clorita, leucoxênio, mas o anfibólio uralítico é o mi-
neral secundãrio mais abundante.

Foram encontrados nas estradas Currais Novos-São vicente
(CN 140 e 4771, Currais Novos-Totorõ (CN 416), no Rio Grande do
Norte e na estrada Suné-Congo na paraÍba (Suné I).

5.9 OLIVINA BASALTO EM DTQUES, COM OLIVINA FRESCA

possuem textura porfirítica e os constÍtuintes prÍnci_
pais são plagioclásio, titanoaugita, olivina fresca ou levemente
serpentinizada ao longo das fraturas, e opacos. pod.e ocorrei como
mlneral secundãrio um pouco de carbonato e um mineral félsico de
blrrefringência alta que lembra cancrinita(?). e¡n um caso encon_
trou-se uma a¡nostra bastante fresca (cN 416) cuja textura pode ser
vista na Foto 14, a qual fol escolhida para represent.ar este grupo.

O olivina basalto de Sumé, pB, difere um pouco dos ante-
riores. É de granulação mais grossa¡ a t.itanoauglta forma algum in
tercrescimento ofitico, isto é, inclui poiguitit,icanente algumas
rlpas de ptagioclásio. O tamanho das ripas feldspãticas é variãvel ,
sendo que as maiores acha¡n-se orientadas subparalelamente. O con-
junto forma uma textura porfrrÍtica seriada. A olivina está ponti-
thada de inclusões o que a torna escura. Em menor proporção ocor-
rem opacos e algumas palhetas de biotita titanÍfera avermelhada.

-23-
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vfna modal e L2,6* de olivina normativa) . Já na região de CurraÍs
Novos os diques são rnais estreitos, não mostram a mesma extensão
que os de Lages e sempre contem ol-ivina modal, âs vezes transfor-
mada em talco, serpentina ou anfibõIio. No entanto, um dique (CN
416) aflorante na estrada currais Novos-Totoró a 6 km de currais
Novos é de olivina basalto fresco, com textura porfirÍtica (Foto
14) constituido por plagioclãsio, titanoaugit.a, olivina, opacos
pouca apatita e biot.ita. Não contem qualquer minerar secundário e
possui 7,4* d,e olivina mod.al , sendo que a mesma ocorre guase que
excrusiva¡nente em fenocristais. A rocha lembra de perto os olivina
basaltos terciários. Âs vezes torna-se difÍcir separar as duas sui
tes. prlnciparmente quando o mod.o de ocorrência é idêntÍco e não
se dlspõem de maiores dados (análises quÍmica e radiométrica) . Mes_
mo assim, entre os diabásios toleifticos ,pode-se est.abelecer uma
relação "grosseira" entre presença de olivina e espessura dos di-
ques, assim como entre proporção de olivina e resÍduo traguÍtlco.
Do norte para o sul nota-se a tendência de adelgaçamento e encurta
mento de diques,enriquecimento de olivina e diminuição de resÍduo
traquftico.

6. }ITNEMLOGIA

6.1 PLAGIOCLÃSIOS

6.1.1 Hétodo de determinação

usou-se o mêtodo de máxima ext - ¡ 1inçao na zona [010] segun-
do RITTMAN-EBERT (1929). coroca-se o plagioclásÍo com á ãt:.t.g"*
(0r0) paralela ao fio verticar do retÍcur-o girando-se o eÍxo A1 da
Platina universart orienta-se a clivagem girando-se A2 para a es-
querda ou para a direita até ficar bem nÍtida; f j.xa-se A, de 10 em
l0o; medindo-se as extinções para a direita e para . ."q,l"rd. (no
caso da geminação Albita são siméÈr.icas), até encontrar-se o máxi-
mo de extlnção da ,""" [ofo] paratela a b.

Se o indivfduo mostrar a clivagem (OO1) já se tem a posi
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O ângulo de extinção máximo em indivíduos orÍentados,foi
a seguir levado ã tabela de Tröger, pg 111, para se obter a porce¡r
tagem em anortita, jã que o ângulo de extinção varÍa com o teor em
Na e Ca nos plagioclãsios, consid.erou-se ainda que os plagioclá_
sios devem ter se formado a alta temperatura.

Um exemplo da aplicação do método consta na Figura 5.

CN qO - oì¡"iho, Dio},<ísio, FozenJo- R*"Ào 5ê.", C,..a;s No,ros, fl,,/

Flgura 5 - Entre o indivÍduo A e B existe geminação de carrsbad.
O indivÍduo B não atingiu o máxlmo de'extinção-ãã ,orr".

6.1.2 f ipo de plagíoclásio

Para cada amostra mediu-se um mÍnimo de
Os resultados em termos de g de An e nomenclatura
plagloclásios constam da Tabela I.
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cLASsrFrcAçÃo

Sol 70 Hialo olivina basalto

CN 207a Olivina diabãsio

Sol 33 Hialo olivina basalto

CN 129 Olivina basalto

CN 140 Olivina basalto

CN 330 Olivina basalto

CN 90 Olivina diabásio

CN 501 Olivina diabãsio

CN 368 Olivina diabásio

CN 391b OlÍvina basal-to

La 10 Olivina basalto

CN 87b Olivina diabãsio

La J Dlabasro

La I Olivina basalto

CN 88 OLivina diabásio

CG 13 Hialo olivina basalto

CG 12 Hialo olivina basal,to

La 6 Olivina basalto

La 5 Olivina basalto

La 4 Olivina basalto

SC 32 olivina basalto

cN 380 Olivina basalto

CN 416 Olivina cliabásio

CN 466 Uralita basalto

TABELA 1

EXTfNçã.O
MÁXTI-ß

300

3Lo

330

300

2go

310

310

310

--oJJ

300

320

".ro

2go

300

3oo

3oo

" ..o

290

2go

300

2Bo

280

32"

"oo

Etf An

45

47

50

AE

44

47

47

47

50

45

45

44

qtr

ÀÊ

45

44

44

45

42

42

48

42
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TIPO DE PLAGIOCLÂ,STO

Andesina básica

Andesina bãsica

Andesina,/Labradori ta

Andesina básica

Anoeslna þasrca

Andesina bãsica

Andesina bãsica

Andesina bãsica

Ande sina/Labradorita

Andesina básica

Andesina básica

Andesina bãsica

Andesina bãsica

Andesina básica

Andesina básica

Andesina bã.sica

Andesina básica

Andesina básica

Andesina básica

Andesina básica

Andesina básica

Andesina básica

Andesína básica

Andesina bãsica
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Construiu-se um histograma (Figura 6) e verificou_se fre
qllência maior na extinção máxima de 30o (Annr). o tipo de plagio-
ctãsio mais comum nessas intrusões básicas é portanto andesina bã-
sica, e a gama de variação estã entre A.42_50.

6.1.3 Plagíoclásìos zonados

São bem freqüentes, formando fenocristais que na maio-
ria das vezes pode incluir uma zona de augita indicando que a gera
ção de plagioclásio na sequência de cristalização acompanha mais
de uma geração de piroxênio.

Comumente o plagioclásio é mais básj-co no centro e mais
ácido nos bordos obed.ecendo ã sgquência normal de cristalização (mã
ximo de extinção at6 40o que correspond.e a An6O no centro,até qua-
se oo nos bordos, variando portanto de rabradorita a oligocrãsio).
Nem sempre o zoneamento é perfeito- qËndo se forr¡a¡ rÉrios i¡rdivíd'os zg
nados como na Fi-gura 7, pode aparecer também mais de um núcleo bã-
sico em um mesmo indivÍduo (Figura 8).
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6.1.4 plagioclásío nos diabásios de Lage s, RN

os dlgues de ¿ages são de diabãsio ácido com idades em
torno de 120 MA. sua paragênese é muito semerhante a dos diabãsios
da Baci'a do paranã- os plagioclãsios formam sempre cristais maiores
de uma s6 geração não havendo ouÈro tipo na mesostasis. Colorindo_
-se as Iâ¡ninas com cobaltonitrito de sõdio, vê-se que essa mesosta
sis apresenta coJ-oração alaranjada tÍpica para ferdspato arcarlno.
Também os plagiocrãsios apresentam muitas inclusões de . ferdspato
alcalino não bem crist.alizado, o gue impede a obtenção de boas me_
didas do ângulo de extinção. Contudo as poucas medidas obtidas não
foram muito diferentes das verificad,as para olivina basalto e ori-
vina diabásio- os diabãsios de Lages poderian ser considerados rni-
cropegmatÍti.cos , porque se observa intercrescirûento gráfico na me-
sostasis, como mostra a Foto 9.

Caso muito estranho também foi verificad.o em um dique de
"diabásio anfibolízado" (no Apêndice consta metabasito) onde encon
trou-se o valor mais alto em An (extinção rnáxima de 44o he zs)labradorlta básica quase byto'mita. o fato é fora do comum no sen-
tido de que este plagioctásio não deve coexistir em equilÍbrio
com hornblenda.

6.1.5 Concl usões

6.1.5.1

Pode-se conc.Luir que o tipo de plagioclãsio das rochas
basãlticas do nordeste estudadas é const.ante, independentemente do
tlpo de magma, toleiÍtico ou ol_ivÍnico, paterno. Esperava_se que
no magma toleiftico o plagioclãsio fosse mais ácido, pois, nesses
aparece até feldspato alcal ino.

6.1.5.2



cer em diferentes tj.pos; olivina, quartzo,
blenda. Os acessórios são opacos e apatiËa,
cundârios. Portanto os basaltos e diabásios
quadram nesse tipo de cl-assificação, a não
o limite de basicid.ade do plagioclásio atê

6.I.5.3

O mesmo problema foi verificado por O.J.Marini (comunica
ção verbal) em diques de diabásio na folha de Rio Branco do Sul,pa
raná. Para saber se isso ocorre apenas no Brasil, fizeram-se vã-
rias medidas em amostras d.as rrhas Lipari, rtãlia. usando o mesmo
método verificou-se que a extinção mãxíma varia de 30 a 34o, o que
corresponde a um teor "* Ar45_52,5 p"a. o máximo de extinção da zo
na e, An47_55 guando se observa a clivagem (00I), o que indica o
llmite entre andesina bãsica e a labradorita ácida.

6.1.6 0bservações

6.1,6.I

Hã casos em que os fenocristais de plagioclásio formam
uma geração mais básica, enquanto que os plagioclãsios da matriz
são mais ácidos, como por exempro em F 501 um orivina diabásio de
Florânia, RN. Aqui, observa-se uma geração com um máximo de ext.Ín-
ção em torno de 23,go, Anr' andesina ácida, e outra média de m4xi
mos de extinção em 30,70, 4n45, andesina básica. Acontece o mesmo
em CN 391b, olivi.na basaLto de Currais Novos, com um máximo de 30o
e outro de 25o respectivamente andesina básica e ácida.

6,1.6.2

30-

ortopiroxênio e horn-
al-ém dos minerais se-
do nordest,e não se en-

ser que seja diminuido
andesina básica (Ãn45).



6.2 PIROXÊNIOS

Verificou-se apenas a presença de clinopiroxênio em
das as amostras, sendo mais constante a pigeonita e augitare
menos a ti tanoaugita.

6.2.1 Hé todo s de dete rm inação

Para se ter certeza sobre os tipos de clinopiroxênio
fêz-se a d.eterminação do Índice de refração combinado com ângulo
2V.

6.2.1.1 fndlce de refração

Determi-nou-se
fragmentos com fratura
guintes amostras: CN 90, CN 97, CG 13, CN 36g, La 1, CN gg, La 3
e cN 207, escolhidas entre as que apresenÈavam em ramÍna dergada
fenocristais d.o mesmo mj,neral. Tomou-se um pedaço da amostra e
pulveri-zou-se procurando não ultrapassar o tamanho médio dos
grãos da mesma, separaram-se com bromofõrmio os minerais mais Ie_
ves e obteve-se ìlm pó concentrad.o em minerais pesados (piroxênios,
olivinas e opacos). euando o opaco era magnetita, este foi separa
do facil-mente com um imã manuar, obtendo-se um concentrado de pi-
roxênio o gue facilitou o trabalho. Não se dispunha de equipamen_
to necessãrio para separação de minerais, o que iornou dÍfÍcil em
lâmina de põ a separação de olivina do piroxênio. Usando-se uma
bateria de lÍquidos com índices de refração conhecidos fêz-se uma
série de dez lâminas para cad.a amostra e observou-se o Índice pe-
Ia migração da linha ile Becke em seções (100) alongadas de piroxê
nlo. Colocadas em posição perpendicular ao plano de víbração do
microscõpio, suas figuras de interferência, mostrarão a tiireção
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o Índice nédio {n* = y) de refração em
ou partição (I00) de piroxênios para as se

to-
bem
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r e 41, que os piroxênios dos basaltos e diabásios do nordeste
apresentam um Índice médio de I,69 a 1,20 correspondendo â porcen
tagem atômica de Fs 37 a 472 e En 63 a 53?. Na direção de enrique
cimento em Ca os piroxênios podem ser discriminados pelo ânguJ.o
2v. o grupo com 2v pequeno pode apresentar de r0 a 20t de ca e o
outro com 2V maior, de 30 a 40? de Ca (ver Figura 9). No diagrama
de porcentagem molecurar crinoenstatita-clinoferrossirita-diopsÍ-
dio-hedenbergita, nota-se que os piroxênios estudados situam-se
no campo da pigeonita intermediária a magnesiana no primeiro caso;
e no da augita comumrno segund.o caso.

A presença desses dois tipos de piroxênio em rochas que
contém olivina é incompatível, segund.o o diagrama de ,,trend,, de
cristalização entre diopsÍdio, olivina e quartzo, de SMITH (1963
pg I75¡. fig. 10-9). A cristalização se faz na direção ou da augi_
ta ou da pigeonita, depois de cristalizada a olivina. Tem-se por-
tanto uma exceção(?) onde se encontram coexistindo: olivina, augi
ta e pigeonÍta.

r19 
?. Ê iô-¡.o F."l F.'l M,.

Flgura 9 - Variação das propriedades õpticas com a composição quí
mica dos clinopÍroxênios d.os basaltos e aiaËásiðs -dõ
Rio Grande do Norte e paraÍba

6.3 OLIVINA

Este mineral está presente na maioria dos basaltos e em
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samo é de 0,15 a 0,16 e o da olivina, 0,I4. AIém disso certos pi_
roxênios não mostram boa clivagem. por outro rado, em olivina ba-
saltos terciãrios (20144) que ocorrem sob a forma d.e "necks,, ¡ ã.

dÍstinção entre os dois é fác.i.l. No caso anterior entretanto só
poderiam distinguir-se pelos ângulos 2V, ânguIo de ext.inção e bir
refringênci a.

O ângu1o 2V estimado em seções perpendiculares a um dos
eixos ópticos, apenas pela forma da hipérbole, indica valores
perto de 9Oo, o que determína para a olivÍna rÍqueza de Mg e por-
centagem de Fa, entre 10 e l5g.

Aproveitando o método (já descrito anteriormente) de de
terminação do fndice de refração para piroxênios, em amostras que
contlnham oLivinas, observou-se que seu Índice de refração médio
(n*) é geralmente inferior ao dos piroxênios, indo de 1,6g0 até
L,692, o que corresponde u F.I4 até FarU, coincidindo port,anto
com a avaliação pero ångu1o 2v. Em amostras cnde a orivi¡ra é nais rica
em Fe, um pouco colorida e com alterações para id.dingsita, obser_
va-se um nn' de até 1,707 que fornece uma porcentagem molecular de
Farrr alnda dentro do campo da crysolÍta (Segundo Deer,Howie,Zus_
sman, "Rock Forming Minerals", vol.I, pg lI e Tröger Í!am.L2}, pS
37).

por vezes a olivina mostra configurações tÍpícas de cor
rosão magmática (Foto 5, p.15) o que indica que se cristalizou ce
do tendo posteriormente sido em parte reabsorvida pelo próprio
magma.

As alterações maj.s comuns verificadas na olivina são iÉ
dingsita, serpentina e talco, começando principalmente pelas fen_
das e se propagando por todo mineral, as vezes conservando o con-
torno externo, (Foto 15).

Foto 15

Fenocristal de olivína
alterada rcom núcleo em
serpent,ina e borda em
talco.Olivína basalto
(CN503) ,Furo CN6 8-850-
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6.4 PSEUDOMORFOSES DUVTDOSAS

Esse nome foi aplicado para um típo de alteração não
identLficada e que se julgou a princÍpio ser proveniente de oli-
vlna. Na Tabela 2, de composição modal, olivina com interrogação
corresponde a esse tipo de alteração.

A ocorrência dessas pseudomorfoses é típica e definida
no grupo de basartos mais verhos (400i\4A) concenËrad.os na ¡tina gre
jui, Currais Novos, RN. É um tipo de basalto uralitizado, quaêè
sempre ausente a olivina fresca, exceto em um caso (ver Foto 13
pS 241 . O fato de ocorrer na zona de mineralização da scheelita
faz supor que o basalto também tenha sid.o atingido por hidroterma
1i smo.

A princÍpio tais pseudomorfoses pareciam ídent,icas, mas
uma análise mais acurad.a revelou que elas são diferentes (como

se vê a seguir), mas, tendo em comum um contorno euhédrico do mi-
neral gue the deu origem, grãos opacos e ,,vermes,,.

A Foto 16, mostra os delgados e abundantes ',vermes', rcom
os opacos formando apenas um contorno. Na foto 17 os opacos loca-
1lzan-se no centro, em disposição radial. A birrefrÍngência do
fundo dessas pseudomorfoses lembra a d.a ',sericita', (ou talco)e as
estruturas concêntricas ("vermes") formam-se de um nrineral- não
identÍficado, incolor e de relevo alto (que em alguns casos pare-
ce carbonato) .

Em CN 120, Foto 18, as pseudomorfoses dão uma indicação
mais clarat uma seção rômbica, atravessada por vênula.de clorita,
é uma massa microcristalina de "sericita" englobando muitos grão-
zlnhos opacos, formando "hour glass structure,'. Tal aspecto textu
ral não parece reminiscente de olivina.

Na Foto 19, vêm-se dois indivÍduos intercrescidos sob a
forma de cruz, o que fez pensar tratar-se de estaurolita, parage-
netj.camente, bem pouco provável.

Alumossilicatos t.ais como and.aluzita ou cordierita po-
dem se formar a partir de material argiloso englobado pelo magma
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Foto 18 - Pseudomorfose, seção rômbica. Os opacos centrais for_m¡n "hour glass structure'r, em olii¡ina basalto (CN 120)Lado oeste da Serrinha de Currais Novos,RN. Nicois pa_ralelos. 87 x.
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para tentar sol-ucionar o problema foram levadas para A1e
manha, seções poridas para se determinar os minerais microcristali
nos pelo nétodo de microssonda. Esperam-se os resuftados.

6.5 NEFELINA

A nefelina ocorre em alguns olivina basaltos terciãrios
em pequena quantidade, situando-se quase sempre na mesostasís. po-
rén, no "neck" Pico do Lograd.ouro, o mineral é um constituinte es-
sencial , em grânulos anédricos equidimensionais.

A determinação da nefelina foi feita por meio de técnica
de coloração descrita por HEINRICH (1972, pg 20).

6.6 V]DRo

Nos diabásios não olivÍnicos r o vidro apresenta-se parcial
mente desvitrificado e como tal, mostra leve birrefringência. É de
composição alcalifeldspática (tinge de laranja com cobaltonitrito
de sódio) e formam mesostasis (mesostasis = entre posição) nos in-
terstfcios angulosos entre as ripas mais desenvolvidas de plagio-
clásio. Quando o vidro já se encontra bastante desvitrificado, a
rnesostasis mostra-se traguítica ou micrográfica.

Os diabãsios olÍvÍnicos raramente contém vidro.
Nos olivina basaltos o vidro pode ser tanto claro como

escuro e pontilhado de õxido de ferro. No primeiro caso(vidro cla-
ro), encontram-se formas esqueléticas (microlÍticas) de plagioclá-
slo e, no segundo (vidro escuro) encontram-se finos prismas de au-
gita 1iIãs, em geral mais coloridas que os grãos maiores, parecenilo
que se dá un errriquecirrento en Litãnio nas fasês incipienterrente q¡lsf¿fi2a¡laq.

Em relação ao vidro pode-se verificar ainda gue na ¿Lmos -
tra CG 13, um olivina basalto da paraÍba, ocorrem simultaneamente



7. PETROGRAFIA

7.1 TEXTURAS

7.1.1 Def in ição das texturas isot r6p icas usadas pa ra ¿t

classificação

a) Na sequência de intersertal a holovÍtrea há uma va-
rÍação quanto ao grau de cristarinidade desde horocristalina até
holovf trea.

aI - fntersertal (ZfRKEL, lg70) é uma variedad.e da tex_
tura ofÍt,j.ca cujos interstÍcios não são necessa-
riamente preenchidos por piroxênio, mas sim por
gualguer outro mineral, podendo ainda a mesostasis
ser hipocristalina.

a2 - HialofÍtica (POLENOV, Ig99). A mesost,asis vÍtrea é
mais abundante que no caso anterior e a malha de
plagioclãsios pode ser fechada ou aberta.

a3 - HialopilÍtica (ROSENBUCH, 1887). predomina mesosta
sÍs vÍtrea sobre a fração cristaJ.ina, sendo esta
úItima representada por micróIitos ou microcris-
tais.

an - HolovÍtrea. crau de crístalinidade rnÍnimo, sendo
consÈituÍda por apenas vidro e alguns micrõlitos.

b) Para OPPENHEIN (1964), a relação de ofÍtica até in-
tergranular baseia-se no tamanho do grão de piroxênio; assim como
na relação piroxênio x lO O/plagioclásio + piroxênio.

. bI - ofÍtica (vãrios autores) grandes indivÍduos de pi-
roxênio incluem os plagioclásios.

b, - SubofÍtica (CLARK, LgS2). Os piroxênios podem ou
não incluir os plagioclãsios.

ba - Isogranular, quando os piroxênios e os plagioclá-
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b4 - Intergranular, muitos grãos pequenos d,e piroxênio
situam-se entre os plagioclásios e a malha geralmen
te é fechada.

A todas essas texturas pode-se adicionar ainda o prefi-
xo "pórfiro't guando ocorrem fenocristais ou aind.a "glomero-pórfi-
ro'r...quando esses fenocristais acham-se agrupados em'rclusters,r.

/.1.2 Texturas na área em estudo

Analisaram-se as texturas de todas amostras, segundo a
classificação descrita, Èend.o-se obtido os seguintes tipos segun-
do as áreas consideradas:

a - os olivina basaltos da região d.e Macau,RN, apresen-
tam textura hipocristalÍna intersertal predominante, variando até
intergranular.

b - Em Santa Cruz, RN, há olivina basalto amigdaloÍdal
(Foto 20), de mesostasis microgranular holocristalina, com o pla-
gioclásio formando uma rede fechada, e alguns fenocrist.ais mais
ou menos orientados. A textura é intergranular porfirÍtica com
tendênci a a fluidal.

c - Na região de Currais Novos,RN, devem-se distfnguir
quatro tipos mÍneralogicamente diferentes, com texturas variadas.
Nos olivina diabásios encontra-se uma textura intergranular porfi
rfttca t.Ípica, variando até glomero-Íntergranular-fluida1.Nos ura
lita basaltos observam-se as seguintes texturas: microgranular
porflrftica, micro j-ntergranular porfrrÍtica, e intergranular por
firÍtica. Nos olivina basaltos é intergranular, e nos diabãsios
comuns é intersertal -

. d - Em Lages,RN, nos olivina basaltos de ,'necks,, predo-
minam variações de uma textura granular (isogranular e intergranu
lar), mais a presença de vidro ou não, de fenocristais aglomera-
dos ou não. A Foto 21 ilustra bem a textura d.esses olivina basal-
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rados durante a intrusão), o que é visto na Foto 22. Taís orivina
basaltos podem ainda formar uma textura porfirÍtica seriad.a, com
graduação de tamanho desde fenocristais até matriz, como exibido
na Foto 23.

e - Os diabásios da região Lages_pedro Avelino são ni_
cropegmatfticos com textura intersertal , em cuja mesostasis ãs ve
zes. apareæ vidro i¡¡æ10r. orserva-se também um intercrescimento gráfi-
co de feldspato alcalíno e quartzo (Foto 9).

f - Os olivina basaltos da paralba são semelhantes aos
de Lages; apresentam textura granuLar com ou sem vid,ro; com ou
sem fenocristais, aglomerados ou não. Como exemplo. um hialo oli
vina basalto, 6 km ao Su1 de eueimadas (Fotos 7 e g), apresenta
textura glomero intergranular porfirítica.

g - O ûnico caso em que se encontrou uma texÈura ofíti_
ca tfpíca foi em um olivina diabãsio de Sumé,pB, que também apre
senta textura granular.

h - Do pÍauÍ obtiveram-se apenas amostras de diabãsio
com textura intersertal.

7.1.3 Conc I u são

Predomina nos basaltos uma Èextura intergranular e nos
diabásios toleifticos a intersertar. Ào contrário do que se pensa
a texÈura ofÍtica não é tão freqüente, tendo sido encontrada em

apenas um exeruplo. AIém disso não se consegue identificar um típo
exato de textura mas simruma graduação entre os vários tipos.

Foto 20

Olivina basalto amigda-
loidal,com textura in-
tergranular porfirf tica ;
ao centro um aglomerado
de fenocrlstais de o1i-
vina;à direita , fenocri s
tais de plagíoclãsio ã
a esquerda,3 amigdalas
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7.3 ANÃLrsE QUfMrcA

Os dados de anáIises quÍrnÍcas de quatro rochas basálti_
cas do Rio Grande do Norte constam da Tabe1a 3.

As quatro anãIises revelaram
Fazendo-se o cãlcuro da composiçu" *r".:::;ril"t]";"lilï"ï:":i:'
se quínr'ica, verifica-se que nas anãIÍses r, rr e rv há otrvinl
normativa de acordo com a análise mod.al , e na rIf aparecem felds_pato potássico e quartzo.

A análise f evidencia grande discrepância entre os re_
sultados modais e normativos no que respeita principalmente aosplagioclãsios. Isso se d.everia ao fato d.e, na anáIise modaL, apa_
recem l5t de vidro com possÍvel composição plagioclásica. O mesmo
se observa na fI em relação ao piroxênio e olivina; lgt de vLdro
nesse caso, poderiam presumivelmente ter composição ferromagnesia
na.

As quatro anã1ises da TabeLa 3 quando projetadas no dia_
gramat soma de álcalis contra porcentagem em peso de sÍIica, de
YODER (1967), Figura 10, ficam assim distribuidas: 19) as anãli_
ses r e rr caem no campo arcalibasalto, e se referem à orivina-ba-
salto-arcalino terciário ("necks" cabeço de João Ferix e cabugi).

29) a análise frl confirma um diabásio toleiÍtico meso_
z6ico.

39) a amostra F 501 (anãlise fV) que apresenta olivina
normatlva e modal., situa-se no limite toleito-alcalibasalto. Es-
ta incerteza é acentuada pelo fato de que a amostra fornece idade
radlogênica anômara (623MA), tornando indefinida sua cr-assificação
como diabásio toleiÍtico mesozõico, ou algum outro grupo indepen_
dente, mais antigo.

,I

,l
1l
o^.6f 9

''"à

-r,**t''t*n
Figura 10
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7.4 CLASSTFTCAçÃo

As classificações das rochas fgneas são muito discutidas,
baseando-se no teor e¡n mãficos umas e na basicidade do pragiocrã-
sio, outras. Associa-se-Ihes ainda, o modo de íntrusão, extrusívo
ou intrusivo- srREcxErsEN (1967), baseand.o-se na opinião da vários
autores, construiu um gráfico que reune os dois critérios de clas-
sificação e que será aqui utilizado. para fins de classi ficação, fo
ram neste trabarho somados os teores de feldspato e ferromagnesia-.
nos de amostras em que jã tinham sido determinad.os os teores em
anortita dos pragioclãsios (Tabela 4). os resurtados obtidos em 13
anostras constam da Figura 11.

Verifica-se que a maior parte das amostras caem no cam_
po de andesina basalto (ou mela-andesito). As que possuem teor me
nor que 40* de máficos ficam no limite entre leucobasalto e ande-
sito. Apenas uma amostra cai no campo de basalto ',sensu strito,,,
com teor em anortita maior que 5OC e mãficos maior que 40E.

Adotando-se esses dois critérios pode_se amptiar mais a
classiflcação. se for ænsiderado alænas o teor sn anortita (segr_¡ndo JOHÃN-
NSEN) ter-se-ia praticamente só andesitos e, se apenas o t.eor em
máflcos, for encarad.o, pod.e-se imaginar rochas portadoras de p1a_
gioclásio sõdico (caso dos espiritos) não excluÍdas da categoria
de basalto.

Tem-se, portanto, adotando os dois critérios (basicida_
de do plagioclásio e teor em máficos) , as amostras de basartos e
diabáslos estudadas, projetadas no centro do diagrama, como .rm
grupo de transição entre quatro tipos.

Seguindo essa classificação, deixa-se de considerar va_
riações não expressas por e1a, corno a presença ou não de olivina,
de feldspatõide, de quartzo etc...fatos de grande importância pe_
trogenética
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8. GEOCRONOLOGIA

8.1 DADOS RADIOMÉTRICOS

elêm dos dados que jã constam da bibtiografia sobre a
ãrea em estud.o, outros foram cedidos pelo centro de pesquisas .ceo
cronolõgicas da USP. A maioria das idades radiométricas, necessã-
rias para elucidar os problemas principais, foram determinadas pe
la própria autora em estágios no referido 1aboratõrio, em janeiro
de 1968 e 1970. Tod,os esses dados constam da Tabela 5.

8.2 INTERPRETAçÃO DAS ANÃLISES

Considerando os dados radiométricos (da Tabela 5) junt,a
mente com as evidências de campo e a composição mÍneralógica as

rochas estudadas, podem se separar em grupos de idade crescente:

iupo Roeha

Ollvlna basaltos
r terctãrlos

Dtabásios tolelftrcos
r¡esozólcos Diques Ew e stII(?) 125 a 139MÀ tages, RN

ollvlna basaltos
eopaleozóico (?)

t4otlo de ocorrêncLa ldade

"Necks", derrames e

altques (?) ¡'8 a 42ÀtÀ

fGta¡aslto, Pre éC Dique (?)

olr.vlna basaltos e

oltvlna dtabásios, vãrlos
tdaates anôrnalas

Dlques Ew e NE-SW

Iôca1

Lages-Pedro Àve llno,!1acau,RN
Boa Vlsta' Quelnadas, PB

400 a 455MÀ

l.l20MÀ

-623 a 2.47 0¡,1À

Cruzeta, Currals Novos, IIN

su$ê, PB

Próxirno a Pedro Àvellno, RN

Florânla, Brejulr serrl.nlla
¿le Currais Novos, Cruzeta,RN
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crupo III - Olivina basaltos eopaleozõícos (?)

Ocorrem sob a forma de estreiÈos diques (até SO cm). No
sangradouro do açude cruzeta foram coletadas e datadas a¡nostras
do dlque e das rochas encaixantes. As idades radiométricas resur-
taram em 398,56 ! 25,9 r"rÀ para o dique de orj.vína basaJ.to;
552,60 !. 29,92MA para a biotíta do micaxisto encaixante a Or5m SE
do dique e, 446,37 ! 25,07 MA para a biotita do micaxisto a lm SE
do dique. Esta ocorrência chama a atenção, pelo fato de ser o úni
co caso de dique concord.ante com a xistosidade do micaxisto seri-
iló, o qual, nesse local, segue a orientação geral NE-sw.Essa ocor
rência já havia sido citada por SIQUETRA (1961). O dique se reve_
Iou pouco mais jovem que o úIt.imo evento tér¡nico regional , que
at,lnglu a rocha encaixante.

Outra idade similar para olivina basalto, foi a de
430r90 I 11,45 MA obtida en dique discordante na Mina Brejui.Aqui
ta¡nbén datou-se o gnaisse encaixante (0,5m N do dique = 45I,g6 t
! 23,7 MÀ; 0.5m S do dique 463,L0 ! 27,6L MÀ). Assim como no ca_
so änterlor, o dique revelou-se pouco mais jovem que as encaixan_
tes, mas tão próxì.mas, que a diferença de idades é quase igual- ao
erro analítico. Um oÌivina diabãsio a 7 km de Sumé na paraÍba,com
456 I 28MÀ, parece pertencer a este grupo.

Em ALMARÀZ (1962) é citado um dado de 495MA para um dia
básio no Rio Branco, (6000'5 49045'I^I) estad.o do parã. Aquele au-
tor julga ter havido um vurcanismo eopareozõico, o que este traba
tho parece confirmar (apesar de o embasanento ser diferente nos
dois casos).

-5r-



Grupo IV - Metabasito

Um metabasito, com textura palimpséstica, ocorrendo pos
slvelmente sob a forma de dique (blocos soltos alinhados), é in-
Èrusivo no grupo Caicõ, à 4 km ao Sul de pedro Avelino e, fornece
idade concordante com a das encaixantes (1.120 MA).

crupo v - oIívina basalto e olivina diabásios com idades anômaras

Os dados mais velhos para os basaLtos da Mína Brejui (di
ques estreítos) fornecem idades êparentes em torno de 640 a 690 ¡4A
(tendo sido essa amostra datada em duplicata), a causa das dÍscre
pânctas nos resurtad.os, em reração aos d.e 430 MA, não são conheci
das. Um olivina diabãsio de Florânia (jã citado no Grupo II) for_
neceu idade de 623 1 31MÀ. os diques de Frorânia são tão largos
quanto os de Lages, parecendo que a espessura dos diques não tem
relação com as diferenças de idades observadas.

As idades mais antigas, foram obtidas para olivina ba_
salto e dlabãsio no tarvegue a oeste da serrinha de currais No-
vos, açude da Fazenda Eglto. o modo de ocorrência destes é difÍ_
cil de se determinar, como jâ foi dito, porque aflorarn em alguns
pontos sobre a água. o olivina basalto forneceu l.3ogMA e o olivi
na diabãsio 1.446M4. Dados anteriores para diques que ocorrem
mais no topo da "Serrinha" forneceram idades em torno de 790 MA.
Est,as últimas Ldades referem-se a basalto já transformad.o, enquan
to que as primeiras, são em olivina basalto e diabásios frescos.
Em ambos os casos, isto é, tanto em rocha fresca, como em rocha
com alteração hidrotermal , as idades obtidas são sémpre aparentes.

Um caso semelhante ao da Mina Brejui acontece com os di
ques de olivina basalto de Cruzeta, que fornecem idades de 400 MA
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9. CONCLUSÃO

AGRUPAMENTO PETROGRÃFICO-GEOCRONOLÓGICO DAS ROCHAS BASÃLTICAS ES-
TUDADAS

9.1 REGIÃO LAGES-PEDRO AVELTNO, RN

9.1.1 0livina ba sa I tos terciários

Na reglão desde o SuI de Lages atê pedro Àvelino ocor-
rem "necks" de olivina basaltos aparentemente homogêneos. pos-
suem ollvina fresca em fenocristais, varia o comportamento dos
clÍnopiroxênios e os minerais férsicos são representados por pra-
gloclãsio e vidro. No pico do Cabugi, por exemplo, observa-se que
as quatro anostras estudadas são todas di.ferentes entre si rquanto
ã textura e cornposição mineralógica; algumas são porfirÍticas, ou
tras não; umas contém vidro e outras não (ver anãr.ises modais 5 e
6).

Mais a NI{ do Cabugí ocorrem os ,,necks,, Cabeço de Caraca
rã e o Pico das Alpargatas, sendo os dois olivina basalto muito
semelhantes.

Já perto de pedro Avell_no ocorrem três ,'necks" bem dis-
tlntos, o Morro do Cabecinho na Fazenda Logradouro, o Cabeço pre-
to na Fazenda Recreio e o pico serra Aguda na Fazenda são Francis
co, todos nuito semelhantes e com idade ¡rróxiina à ao Cabugi
(2oMA) .

O t'lorro do Cabecinho de Logradouro e Cabeço de João Fe_
l1x são olivina þasaltos intrusi-vos sn sedi¡rentos cretáceos, da Bacia.do Apo
d1 . Os outros localizam-se no cristalino.

' Esses "necks,' podem pertencer ao mesmo tipo de magma
olivlna basáltico parental , ilesde o Cabelo de Negro ao Su1 , até
João Felix ao Norte.

Nas proximidades de Macau, afloram pequenos derrames de
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9.1.2 D iabãsios tolei íticos mesozóicos

Ocorrem em diques 1ardos de lO a 40 m, com direção EW.
Pertencem a um tipo de magma parentar mais ãcido e suas anárises
modais revelam de t2 a 358 de feldspato aJ-calino, ou intercresci_
mentos grãfÍcos. o plagioclásio desses diabásios é um tanto fos_
co, e a técnica de coloração evidencia que essas partes ,,foscas,,
são incrusões de sanidina- o plagioclásio é andesina. wão ocorre
olivina. o piroxênio gerarmente é pigeonita e subordinadamente au
gita.

Como exemplo de modo de ocorrência dÍscrepante. cita_se
a intrusão (s111- ou dique espessado) chamada Cabeço de Caracarazi
nho, perto do Riacho Caracará (antigo Riacho Fechado), cujo aspec
to petroqráfico e idade, são semelhantes aos dos diabásios em di_
ques .

Este grupo de diabãsíos forma uma suite tendo em comum
o magfna toreiftico parental e a idade de aproximadamente r30 MA.

9. 1.3 Diabásios transformâdos

Fof encontrado um dique de mais ou menos 10¡n de espes_
sura, que não aflora, diferente dos diabásios toleiíticos; possui
rnulta peninita e nenhum remanescente de piroxênio. Talvez tenha
sofrldo alteração hidrotermal; . assemelhando-se âs descrições da-
das para espilitos (?).

Um outro diabãsio transformado, com muito anfibólio pro
venlente de piroxênio, foi datado en 1.120 MÀ. o carãter magmáti-
co da rocha é evidenciado pela textura, o que excrui a possibiri-
dade de urn para-anfibollto.

!.1.4 Conc I usão sobre a reg ião de Lages



9.2 p0RçÃ0 MERIDÌONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(Triângulo Curnais Novo s - Florânia- Cru zeta )

Considerando-se os seguintes locais: Serrinha de Cur_
rals Novos, Mina Brejui, Estrada currais Novos-São Vicénte, Cur_
rais Novos-Totorõ, Florânia e cruzeta.

É interessante notar-se que¡ de um modo geral, em toda
região cÍ.tada, quase não ocorre olivina basalto fresco, e sim ba-
salto uralitizado. por outro lado, o diabásio é fresco e contém
ollvlna; exatamente o contrário do gue suced.e em Lages, onde oli-
vina basaltos são frescos e os diabásios não contém olivina.

Na Serrinha de Currais Novos ocorre basalto com "pseudo
morfoses dlvidosas,,, oJ.ivina basalto porfírítico com piroxênio
parcialmente uralitizad.o e raras "pseudomorfoses " a1ém de olivina
dlabãsio fresco. Pode-se estabelecer dois tipos distintos: basal-
tos uralítizad.os no topo da "serra" e olivina diabásio no sopé da
"Serra". Provavelmente pertençam ao mesmo magma parente (?) ,varian
do a composição mineralógica de acordo com o estado de alteração.

À respeito dos basaltos da lr1ina Brejui, em nova coleta
de amostras dos digues e das rochas encaixantes, foi possÍvel ve
riflcar que, tnesmo ã profundidade de 130 m, tanto no contato com
tactl-to como com gnaisse, o basal_to mostra-se sempre uralitizado
e sem vesÈÍgios de olivina fresca; indicando que a uralitização
dos basaLtos não se relaciona com o tipo de rocha encaíxante.

Tais basaltos uralitizados fornecem idades que poderiam
ser consideradas tanto como eopaleozõicos, assim como, aparentes,
mals velhas.

O mesmo pode ser dito em relação aos diques de Cruzeta.
São pouco menos alterados, contém alguns remanescentes de oLivina
e, fornecem idades tanto eopaleozõicas como anômal_as.

Entre Currais Novos-Totoró e Currais Novos-São Vícente
ocorrem basaltos e diabãsios frescos, com olivina, semelhantes
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Dlquê à 1t,05 k& d€ ¡àgês-pê¿tro Àvê¡tno
Dlque å 26,3s rû de tåges-Þ€dlo Ave¡,rno
Dlqú€(?) kE 26,5 óår!ådÃ !Àg€E-p€d¡o Àv6I1Do (.!.-¡5)
cåbêtôoP!êto,FÂ..Roc¡ø1ô(¿le!Þ1! d! rÀr.rþFâilouro)¡tu!¡.it. !d!,o
Pt@ Se!!a,ÀE!dår¡¿¿.S,Frùc1Êcn,â E ale peat¡o Àe.¡1Þ(.¿. a2)
27 lñ 6E do ¿¡gès, üt¡À Boñfttr. xun.dâ t¡gsr
1,5 kñ !o N do ltco ito cabu9j.,Hqn.i¡€ !àgo. (t t aol
Þfco do c.bugr¡ úun.d€ Lrg€s (. !å ¡, !â S, tå 39)
câbcço alo João lsux À ¡¡, de p€dro Àvô¡Iþ
Ào sul do Pogo ¿¡o Bll&do, l,{u¡.dê ü¿o.t¡

PB

PA

ÞÈ

PE

PB

PB

PE

ÞE

P¡
P¡
Þ¡

PI
PI

t'IÀ

A@6 l¡rlb ollvlñà dhbáÊ1ô
cC 12 ouvtnÀ b¿s.Iro
CG 13.,b Ollvlûâ b¡s!1ro åÀtgdâtoldÀt
CC a7 oltvlna bÀ!âlto
SoI ?0 oltvrD¡ bùsâlèo
so¡, :13 ottvtnÂ b¡salto
sôI ?1 olivln. !¡åEã!ro
c¿ 2 Eàoalto (crànBfotuito)

.tB-l9r,b EâràIto (?)
ra 6I audtzopó¡fllo
r¡, D1âbâ.1otnre¡æltal
Þ2 Dlåbá¿lo
P! D1¿báslotnrer.e¡rål
Pa BôÊåltoùfgttàtotdâl
P5 Eàr.1to q1gdèbrdàt
P6 Dt.bá.tô1ntèrB6¡tqt
Þ7 DråbádLo lrte¡aerrd
P8 Dlàbãslolnre¡.6!tà1
lll, Ollvt¡Ê b¡6a1to
ll2 tlt ¿tobälltto
ü3 D!¡bis1o rnrerærÈlI
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Cânto dè !ed!å, rruñ. de üaeu
Ào sul de SàÌ1n6po11â.
ca¡to dè pe¿rã. ÌruÃ. dê ¿qåu
,lo SùI de s¡tl,nópolf., xuh. d. I,råêaù
¡7 kr dè Es¿ladâ Àrãøu-Eplrác1ô pessoå
Xlbã Sê!!otê c¡aDite, üq, de SÀntà Caz
lrlnå Sê.lote G!å¡dê, Uu¡. ¿le SåÃra C!!2
Fãzeûdâ são leod6sro, tur. de sånta ca¿
Fa2enda sãô Teodó61o, Íb. dê sånra chz
ttl¡å Selloee crande lcârundå ) , ¡iu. ilê Såotå Crlr
¡l1na se¡lot€ c!ade{cã!uñdå), xú. d€ sMt. eü2

E.trã¿iå Swé-Coñgo¡ 7 tû ¿t€ SurÉ
Þerto åo súI de OùeIÉdäÊ
6 hr ao s de Oûe!@dàa,Rod@.cà!ptn! c¡qit€-a.rsâri¡
5,5 ko ao s dè qüelcdàt
? kE E de ad vlsta
2,5 kn s1r dê EoÀ v1sÈà
Â sn d€ Èoâ v13râ
Â sill do slt.ro do Nùner, rh¡n. it€ .túo.tão
Eatràdå p¿r. sðtnå Salgådà¡ rr!¡. ito J.:boåÈão
Est!ádq påra U6tnã sãtgådã, xqn. dè Jåb.rão
Sondåg4 HP626À Petrob!ás
Sondågêù Ea05 Pêt¡ob¡¡.
Þoções, ¡rs, de paurtBÈå

caåIbåÉ(ãrÈo sê!renq!) ttun. ¿¡€ vrt€¡çr
609 kn dô re!êztm, il€Folr dc vòt.Dç.
Flollano, esr!Àitå Þüâ Ol€1Eà.

Regalo | ¡lun. dê P1o!I.Ñ

ne. de E¿nùei,¡âÉ
Àdlãnte ile ¡{arel!ã

ReÈNo do Srubln, Rto Pünalba

üa B!6à1toù.lgd¡¡otilâ¡
¡19 D.(.bå81ôtnÈ6lsêrrà¡
¡16 Dlåbá.lo1ntelEcrÈàt

Nû,ERo DE ÀrroslÀÀs EsTúDÀDÀs poR ¡þcÀafDÀDE

EgtÀDO ñ0IERO DE ÀBO5i!RÀS ROCE¡

Rto G¡.!d6 do Nolt€
s) RéEleo d€ Î¡gos 22 o11ernå bà6å1Èo!

18 Dl¡bástoE
' L) Rrslão ¿r. cù!â1. Èow' 

:å::ì::Í":"**.- ¿rrv.!¡o. ¡.t.

càchoelrå sânto À¡toôfo. 12 ¡G de Eo! vtBÈâ

Gå¡gorr., Mu¡- Ae P¡rto6 BoE


