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RESUMO: A Província Borborema (PB) é constituída por sequências metassupracrustais do 
Meso- e Neoproterozoico, as quais foram depositadas sobre um embasamento gnáissico do 
Arqueano/Paleoproterozoico e intrudidas por corpos graníticos do Brasiliano. Durante a 
Orogênese Brasiliana, alguns cinturões foram formados, dentre esses a Faixa Seridó, que está 
inserida no Domínio Rio Piranhas-Seridó (DPS).  A Faixa Seridó é composta pelos 
paragnaisses da Fm. Jucurutu, quartzitos da Fm. Equador e micaxistos da Fm. Seridó, além de 
ser afetada por intrusões graníticas e deformações rúpteis e dúcteis. Umas dessas intrusões 
corresponde ao Plutão Ediacarano Acari, o qual aflora com área aproximada de 103 Km2 nas 
proximidades dos municípios de Acari e Currais Novos, ambos no Estado do Rio Grande do 
Norte. Essa intrusão granítica é subdividida em três fácies: (i) sieno a monzogranitos 
porfiríticos; (ii) lentes de dioritos e gabros; e (iii) leucogranitos equigranulares que ocupam a 
borda do plutão. Datações U-Pb em zircão das fácies porfirítica e leucogranítica apontaram 
idades de cristalização de 577 ± 4,5 e 572 ± 4,6 Ma, respectivamente. O objetivo deste trabalho 
foi caracterizar a auréola térmica provocada pela intrusão do Plutão Acari na Faixa Seridó e, 
como produto, confeccionar um mapa geológico de detalhe na escala 1:25.000. Além da 
consulta à literatura, foram feitas interpretações de fotografias aéreas e de imagens de satélite, 
descrição de afloramentos e análise de seções delgadas representativas das unidades. Foram 
identificados os seguintes domínios estruturais: (i) embasamento gnáissico-migmatítico do 
Paleoproterozoico; (ii) sequência de rochas metassupracrustais do Neoproterozoico; (iii) rochas 
intrusivas brasilianas; e (iv) diques mesozoicos de direção Leste-Oeste. Também foi possível 
distinguir cinco unidades litoestratigráficas, classificadas da base para o topo: (i) ortognaisses 
do Complexo Caicó; (ii) biotita-gnaisses, mármores e calciossilicáticas (skarns) da Formação 
Jucurutu; (iii) biotita-xistos aluminosos da Formação Seridó; (iv) granitoides sienograníticos a 
granodioríticos do Brasiliano; e (v) diques de basalto do magmatismo Rio Ceará Mirim. 
Verificou-se que o desenvolvimento das calciossilicáticas se deu na região de contato entre a 
intrusão e as rochas da Formação Jucurutu, em função do aporte térmico cedido pelo plutão 
durante a sua colocação. Isto é, a intrusão granítica nas rochas do Grupo Seridó causou um 
metamorfismo de contato, característico de altas temperaturas e baixas pressões. Os 
resultados obtidos são significativos na investigação e identificação de depósitos de minerais 
metálicos como Wo, Au e Ag, que são amplamente encontrados no contexto de mineralizações 
do DPS. 
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