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RESUMO:Na região de Jardim do Seridó / RN, porção centro-sul da Faixa Seridó, NE do 

Brasil, afloram sequências supracrustais do Grupo Seridó e diversos corpos magmáticos 
intrusivos, correlacionados na literatura aos tipos Itaporanga (granitos e granodioritos 
porfiríticos, monzonitos, dioritos), datados do Ediacarano (idades U-Pb em zircão de 590-570 
Ma). Observações recentes de campo mostraram que o plutonismo nesta área contrasta 
nitidamente em relação aos clássicos granitoides tipo Itaporanga. Tratam-se, na verdade, de 
leucogranitos equigranulares, contendo quantidades variadas de biotita, muscovita e granada, 
sendo aqui denominados granitos peraluminosos. Micaxistos reliquiaresperfazendo contatos 
interdigitados sugeremo xistocomo a fonte de magma. O leucogranito mostra variação textural 
para fácies pegmatíticas, também contendo muscovita e granada, com turmalina ocorrendo 
localmente. São em geral de granulação maior (5-10 mm) em comparação às porções 
equigranularesdo granito (em geral < 5 mm). Tanto na fácies predominante (leucogranito 
equigranular) quanto na pegmatítica, nota-se uma orientação penetrativa de muscovita e 
biotita, refletindo seu aspecto gnáissico. Interpretação de imagens de sensores remotos 
(imagens de satélite, fotografia aéreas) e observações no terreno permitiram delimitar a forma 
e limites do corpo granítico. Ele é alongado na direção NE (30-40º Az), com comprimento de 5 
km (NE-SW) e largura de 700 m (NW-SE), perfazendo uma área de cerca de 3,5 km2. A 
encaixante do leucogranito é composta por biotita (± muscovita) xistos com proporções 
variadas de granada, cordierita, andalusita e sillimanita. Sua feição estrutural marcante é uma 
xistosidade (ou bandamento delineado por níveis ricos em mica, quartzo, feldspatos e 
exsudados de quartzo), denominada S2, de plano axial de dobras recumbentes. Estas dobras 
mostram eixos e lineação de estiramento (F2, L2

x) de baixo ângulo segundo E-W ou NW-SE. 
Próximo aos contatos com o leucogranito, ocorrem soleiras deste truncando a trama planar 
antiga (S1) do micaxisto e concordantes ou subconcordantes com o plano axial S2. Isto sugeriu 
interpretar os leucogranitos como sintectônicos ao evento de deformação tangencial (D2). Os 
micaxistos e o leucogranito peraluminoso foram afetados regionalmente por um evento de fraca 
intensidade (D3), caracterizado por dobras abertas a fechadas, com eixosde dobra e lineações 
(F3 e L3) de baixo caimento ora para NE ora para SW. Em faixa milonítica com espessura de 
cerca de 1 km a leste, ocorrem injeções de granito levemente inequigranular porfirítico, granito 
equigranular e dioritos, portando megaxenólitos de micaxisto, o conjunto fortemente deformado 
e milonitizado. Nesta região, ocorre a verticalização das estruturas prévias (S2, S3), que são 
paralelizadas à trama planar milonítica. Isto sugere que a faixa milonítica seria composta por 
zonas de cisalhamento de alta temperatura, que teriam atuado como canais para o transporte 
de magmas crustais e mantélicos. Como conclusões deste trabalho, sugere-se: (i) a existência 
de um importante magmatismo peraluminoso sincrônico ao evento tangencial D2; (ii) este 
magmatismo seriaprecoce e distinto em termos estruturais e tipo de fonte em relação aos tipos 
Itaporanga.  
 
PALAVRAS-CHAVE:GRANITO PERALUMINOSO; FAIXA SERIDÓ; NE DO BRASIL. 
 


	Souza, Z.S.1; Souza, L.C.1; Vilalva, F.C.J.1; Cruz, L.B.2;Ribeiro, C.V.A.2; Oliveira, A.L.S.2;Cruz,J.A. 2; Araújo, J.B.P.2
	Universidade Federal do Rio Grande do Norte:1Departamento de Geologia,2Curso de Geologia
	PALAVRAS-CHAVE:granito peraluminoso; faixa seridó; NE do Brasil.


