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RESUMO: Os corpos plutônicos ediacaranos situados nos domínios Rio Piranhas-Seridó e São 
José de Campestre (NE da Província Borborema) são individualizados em suítes Shoshonítica 
(Shos), Cálcio-alcalina de Alto K Porfirítica (CalcKP), Cálcio-alcalina de Alto K Equigranular 
(CalcKEq), Cálcio-alcalina (Calc), Alcalina (Alc) e Alcalina Charnoquítica (AlcCh), com base em 
litoquímica. Contudo os aspectos petrográficos podem dar indicativos a que suíte pertence um 
corpo plutônico pesquisado. Assim, este trabalho objetiva analisar dados modais de 435 
amostras em diferentes corpos dos domínios Rio Piranhas-Seridó e São José de Campestre, 
afim de sugerir previamente a que filiação magmática estes corpos estão associados. Para isto 
os dados modais foram plotados no diagrama QAP acrescidos dos trends de séries 
magmáticas. Para comparação também foram usados dados litoquímicos (335 amostras), 
plotados no diagrama Q’-ANOR (normativos CIPW) também com trends de séries magmáticas. 
Para a suíte Shos, os dados modais mostram predominância na variação entre quartzo dioritos 
a quartzo monzonitos, com ocorrências de dioritos a monzonitos e tonalitos. No Q’-ANOR 
variam entre monzodioritos a monzonitos e entre quartzo monzodioritos a quartzo monzonitos. 
Para suíte CalcKP predominam monzogranitos, subordinadamente granodioritos e 
sienogranitos, além de quartzo monzonitos. No Q’-ANOR essa suíte está representada por 
monzogranitos a sienogranitos. Os dados modais para a suíte CalcKEq evidenciam 
monzogranitos indo a sienogranitos, o que se repete no diagrama Q’-ANOR. A suíte Calc é 
representada no QAP por tonalitos a granodioritos, enquanto que no Q’-ANOR variam entre 
granodioritos a monzogranitos. A suíte Alc é representada no QAP, em sua maioria, por 
quartzo álcali-feldspato sienitos e álcali-feldspato granitos, além de monzogranitos a 
sienogranitos, o mesmo ocorrendo no Q’-ANOR. Na suíte AlcCh o QAP mostra variação entre 
quartzo monzonitos e quartzo sienitos, com evolução para monzogranitos a sienogranitos. Já 
no Q’-ANOR são representadas por quartzo sienitos a sienogranitos. Quando se olha para os 
trends de séries magmáticas no diagrama QAP percebe-se que a suíte Shos não define uma 
série devido a ampla variedade de rochas, ao passo que as suítes CalcKP e CalcKEq tendem a 
a porção final do trend cálcio-alcalino monzonítico (alto K). A suíte Calc fica na parte final do 
trend cálcio-alcalino trondhjemítico (baixo K), já a suíte Alc segue o trend alcalino (aluminosos 
potássicos), enquanto que a AlcCh fica na parte final da transição entre cálcio-alcalino 
monzonítico (alto K) e alcalina (peralcalina). Para os trends de séries magmáticas no diagrama 
Q’-ANOR, a suíte Shos mostra um alinhamento junto ao trend álcali-cálcio em sua porção 
menos evoluída, enquanto que as suítes CalcKP e CalcKEq se encaixam no final do trend 
álcali-cálcico. A suíte Calc alinha-se com o fim do trend cálcio-alcalino. Por fim, as suítes Alc e 
AlcCh seguem o trend alcalino em seu segmento mais evoluído. A clara concordância entre as 
classificações e as definições de séries magmáticas das rochas pesquisadas tanto no 
diagrama QAP (dados modais) como no Q´-ANOR (normativos CIPW) deixam evidentes que os 
dados modais podem ser usados inicialmente não só para dar nome as rochas, mas também 
para indicar/sugerir a que série magmática pertence. 
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