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RESUMO: A Faixa Seridó constitui importante segmento crustal da Província Borborema, 
localizada do Domínio Rio Grande do Norte. Nesta faixa ocorre a Província Scheelitífera do 
Seridó, que compreende uma extensa faixa metassedimentar neoproterozóica de direção E-W 
dobrada, em regime compressivo, na forma de um anticlinal com caimento para o sul. A região 
de Bodó está localizada no Estado do Rio Grande do Norte, Ca. 40 km ao norte da cidade de 
Currais Novos, e representa uma das maiores reservas de tungstênio do Brasil, juntamente 
com os municípios de Currais Novos, Lajes, Santana do Seridó, Acari, Jucurutu e Santana do 
Matos. Nesta província são encontradas rochas calciossilicáticas portadoras de scheelita 
(skarns). O presente trabalho compreende uma abordagem geofísica ao estudo do controle 
estrutural das mineralizações de tungstênio-molibdênio (W-Mo) na região de Bodó. O objetivo 
do estudo é verificar as relações de controle estrutural exercida pelas principais estruturas 
dúcteis e rúpteis sobre as mineralizações de scheelita, a partir de anomalias magnéticas 
abundantes e semelhantes às respostas magnéticas de regiões onde são encontradas rochas 
calciossilicáticas no local de estudo. Sendo uma área de pouco acervo bibliográfico sobre sua 
evolução geológica, novas abordagens acerca das condições em que a mineralização se 
desenvolveu são necessárias. A metodologia utilizada baseia-se em dados aeromagnéticos de 
alta resolução, para a caracterização das estruturas crustais importantes para controle da 
mineralização de W-Mo, e gamaespectrometria, cujos dados foram processados a fim de obter 
mapas de contagens individuais de urânio (U), tório (Th) e potássio (K), para a construção do 
mapa ternário. Esses dados são marcados por linhas de vôo N-S e linhas de controle E-W de 
500 m e 10.000 m respectivamente. Os dados de aeromagnetometria passaram por técnicas 
de realce a partir do mapa de campo magnético residual (CMR) e observou-se a 
predominância de estruturas rúpteis de direção E-W, que condizem com a estruturação da 
Faixa Seridó. Dobramentos também foram observados na região próximas às zonas de 
cisalhamento de direção NE-SW, que são cortadas pelas estruturas rúpteis de direção E-W 
mais recentes. Os mapas de contagem individuais de U, Th e K confeccionados a partir dos 
dados de aerogamaespectrometria foram utilizados na caracterização e delimitação dos corpos 
graníticos que atuaram no desenvolvimento dos skarns ricos em tungstênio, permitindo prever 
possíveis locais com anomalias características da presença de scheelita. Essas informações 
permitem a identificação de uma possível relação de controle estrutural  das deformações 
dúctil e rúptil sobre as mineralizações de W-Mo bem como a identificação de corpos graníticos 
da área, através de interpretação dos dados aerogeofísicos. Entretanto, ainda é necessário um 
mapeamento geológico-estrutural de detalhe para a comprovação das relações propostas. 
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