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RESUMO: A realização do mapeamento geológico de detalhe ocorre no último período dos 
cursos técnicos em geologia como parte integrante da matriz curricular do curso. O objetivo 
principal desta atividade realizada pelos estudantes dos cursos técnicos em geologia é 
principalmente melhorar e/ou aperfeiçoar a capacidade profissional dos técnicos em auxiliar 
nos projetos de mapeamento geológico de detalhe. A área mapeada possui 12km², dividida em 
seis áreas de 2km² cada, e situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó 
Oriental, limitando-se com os municípios de Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Santana 
do Seridó, Equador, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e São Vicente do Seridó. Distando da 
capital do Rio Grande do Norte cerca de 250 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado 
através das rodovias pavimentadas BR-101 e BR-226. Está litoestratigraficamente localizada 
no Domínio Rio Piranhas-Seridó, cujo embasamento deste Domínio é constituído por rochas 
metaplutônicas e metavulcanossedimentares de idade paleoproterozóica-riaciana, incluindo 
possíveis remanescentes de idade arqueana, que caracteriza o Complexo Caicó (PP2cai) e por 
uma suíte de augen gnaisses graníticos de idade paleoproterozóica-orosiriana, denominada de 
Suíte Poço da Cruz (PP3ypc). Sua cobertura é composta por rochas supracrustais do 
Neoproterozóico designada de Faixa Seridó (FSE), composta pelo Grupo Seridó que engloba 
as Formações Serra dos Quintos (NP3sq), Jucurutu (NP3sju) constituída de mármores e 
paragnaisses; Equador (NP3se) caracterizada por metaconglomerados e quartzitos; e Seridó 
(NP3ss) formada por micaxistos, de idade Ediacarana. A região apresenta ainda a Suíte 
intrusiva Itaporanga (NP3y2it) representada por anfibólio-biotita ou biotita monzogranitos, 
variando a quartzo monzonitos, sienogranitos e granodioritos com idade variando de 580 a 573 
Ma e corpos pegmatíticos constituindo um último estágio magmático cambriano com idade 
variando de 514 a 509 Ma. A pós a realização do mapeamento no período de cinco dias, foram 
coletadas mais de 300 amostras, que foram descritas macroscopicamente. No total, foram 
alcançados cerca de 500 pontos e individualizadas 5 unidades geológicas, cujo resultado foi 
apresentado na forma de relatório técnico com as correlações desses diferentes litotipos; sua 
alocação na coluna litoestratigráfica regional; e o entendimento do comportamento 
geoestrutural desses litotipos. Esses parâmetros foram utilizados como base para a construção 
dos mapas geoestrutural e topográfico na escala de 1:10.000. Os mesmos foram 
confeccionados no ArcGIS, a partir de dados geológicos vetoriais do Geobank na escala de 
1:500.000 e da folha geológica Jardim do Seridó (SB.24-Z-B-V) na escala de 1:100.000. 
Contribuindo para melhorar os conhecimentos geológicos do Rio Grande do Norte em escala 
de detalhe.  
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