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RESUMO: O magmatismo cenozoico no extremo nordeste do Brasil ocorre como plugs, necks 
e derrames básicos de afinidade alcalina a subalcalina; sendo referido na literatura como 
magmatismo Macau – Queimadas. Um desses corpos, alvo do presente estudo, localiza-se na 
região de Pedro Avelino, 150 km a oeste de Natal/RN. Trata-se de basaltos e diabásios do 
corpo Serra Preta, com idade 40Ar/39Ar em rocha total de 14,1 ± 0,7 Ma, intrusivos nas 
formações Jandaíra (sequência carbonática com predomínio de calcários) e Açu (sequência 
siliciclástica com arenitos e níveis pelíticos subordinados) da Bacia Potiguar. Publicações 
anteriores interpretam essa ocorrência como composta por derrames na porção central e plugs 
nas extremidades, controlados por falha na sua borda leste. O trabalho ora reportado 
caracteriza a geometria, a composição modal e textural dessas rochas e o efeito térmico 
provocado nas encaixantes. Foram utilizados produtos de sensores remotos (imagens de 
satélite, fotografias aéreas), observações de campo e microscopia de luz transmitida. As 
rochas básicas apresentam-se em afloramentos in situ e blocos desmoronados que, em parte, 
mascaram seus contatos. São olivina basaltos e diabásios com textura fina a média e 
comumente microporfirítica. A matriz, cripto a microcristalina, é composta por micrólitos de 
plagioclásio e grânulos de augita, forsterita, minerais opacos e vidro intersticial; sendo comuns 
amígdalas com preenchimento de zeólitas. Ocorrem, também, venulações tardias em contato 
interdigitado com a matriz basáltica criptocristalina, compondo-se de nefelina, anortoclásio, 
biotita vermelha, opacos (magnetita?), zeólitas (filipsita?), ripas de clinopiroxênio castanho 
(augita?) e abundantes acículas de apatita. Nas rochas encaixantes, os calcários termalmente 
afetados apresentam matriz carbonática parcial ou completamente modificada por 
recristalização estática, chegando a transformar-se em mármores de granulação fina a média. 
Em arenitos e siltitos, nota-se o aspecto túrbido de feldspatos, neoformação de mosaicos 
poligonais de quartzo, crescimento fibroradial de calcedônia e vidro intersticial; o conjunto 
sendo denominado buchito. É típica a presença de cavidades parcialmente preenchidas por 
calcita, quartzo ou calcedônia, resultantes de processos de dissolução e precipitação pós-
evento térmico. Essas rochas mostram comportamento maciço e extrema compactação, 
tornando-se difíceis de fragmentar. No que se refere a geometria do corpo básico, análises de 
produtos de sensores remotos associadas à dados de campo permitiram delimitar a área de 
ocorrência da intrusão e a auréola termal. Sugere-se uma geometria na forma de Y (ípsilon) 
invertido, com eixo maior NNW e eixo menor SW. Este arranjo é corroborado pela orientação 
de fenocristais de olivina e de ripas de plagioclásio, que indicam direção de fluxo magmático de 
NNE a NNW. Assim, o corpo seria resultado do preenchimento de falhas NS e NNW (conduto 
principal), esta última com aparente cinemática dextrógira transcorrente. A dinâmica permitiu, 
também, a acomodação do corpo Bugre – a norte – em espaço criado pelo movimento 
extensional NNW. Para delimitação mais precisa e caracterização geológica, sugere-se a 
continuidade da investigação com o uso de ferramentas adicionais, a exemplo de métodos 
geofísicos e análises litogeoquímicas.  
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