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RESUMO 

L O caráter poHcTclIco da região do Precanbrlano do Rio 
Grande do Norte, teu dificultado sobremaneira seu estudo geocrono 
lógico e geológico. Una seqüência de quatro Importantes eventos 
tectonoaetaaórflcos Identificados» mascara na maioria das vezes'a 
composição Isotóplca original das rochas. 

Ate o aumento está bc» definido a presença de três eveii 
tos geocronológlcos que deixara» vestígios de sua atuação nas di
versas unidades lltológicas do Serldó. Um primeiro evento ê rela
cionado «o C1cl»> Jequli (2,7 b.a.) e reladona-se as rochas do 
Brupo CalcÓ. 0 segundo evento Importante define o Ciclo Transe»*-
sônico (2,1 b.a.), tendo atuado nas supracrustals^e gneisses gra
ni tlzados associados, ale» de rejuvenescer o e»basa»ento Calco. 0 
terceiro evento í correlacionado ao Ciclo Irasllisno, quando ecor 
reii a foraaçie de grani toldes diversos e corpos peg»a tf ticos. Es
te terceiro evonto foi o último a atuar na região t afetou também 
todas as demais unidades. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Precambriano do Rio Grande do Nortt t uma das áreas 
do Nordeste-aais estudadas geologicaaente. Entretanto»-face á sua 
grande complexidade,-auitos pontos carecem ate hoje de «aa defini, 
çio concreta. 

Neste trabalho nos propomos a tecer alguns comentários 
sobre a geocronologla desta região, baseado em dados prevlaaente 
conhecidos e discutidos ea trabalhos anteriores. Estas datações 
tio na sua na1orla Rb/Sr ea rocha total e K/Ar ea alneral separa
do. 

Vale ressaltar que alguns dados, por apresentarem pre* 
bleaas analíticos e ãs vezes por problemas de localização» não 
foraa relacionados. 

Face ao grande probleaa ea se definir eaa estratigrafia 
aceitável para esta região, adoteaos aqui» para «feito de discus 
são dos dados» ua critério lltolõgico/estrutural onde procuraaos 
distribuir os dados disponíveis ea seis unidades 11 toestrutarais. 

As idades isocrônlcas relativas as unidades V e VI (gra 
nltoldes C~ e Grupo Caicc, respectívauente), tlveraa seus valores 
recalculados a partir de uaa constante de desintegração de 1,42 x 
lO'^anos"1. Os pontos analíticos relativos a McReath t Jardim de 
Sã' (1979), tiveram seus valores modificados haja visto terea sido 
estes pontos reanaUsados pelo projeto RADAM Brasil. 

2 - GEOLOGIA REGIONAL 

2.1. Evolução dos Trabalhos no Sendo 

Crandall (1910) e Moraes'(1924). jí reconheciaa uaa se

qüência aetassediaentar assented* sobre um cabasaaeoto gníIssUo-

-»1gaatít',co. Trabalhos posteriores de Ebert (1966/67/69/70), f*r 
relra I Mbvqutrqw (1969). Santos (1973), Torres et ai (1973)» 

Hello I Mello (1974), Andrltzky ft Busch (1975) e Brito Neves .... 

(1975), reconheceram a seqüência aetassediaentar definida por 

Crandall (op.clt.) e Morae (op.clt.), como evoluída a partir de 

um importante evento tectonoaetaaõrfico, o qual afetaria Inclusl-



ve o seu esbasesento. Este «vento foi considerado coso sendo cau
sador de usa deforaação associado provocadora de usa organização 
estrutural sulto slsples para a faixa dobrada do Serldõ, refleti
da nua* sucessão de dobras autlcllnals e slncllnels, aoloaÕrflcas, 
de plaoo axial de aergulho vertical a subverti cal. Cem felçío se 
bordlneda a este dobraaento, terTaaos waa c11vages es leque e ei
xos de dobras retlITneos cos ca Isento suave ora para M E , ora pa
ra SSM, o que causaria culalnações e depressões estruturais» bes 
coao fechasentos perlcllnals. Os trabalhos de Siqueira i Maranhão 
(1973/77) poria, ressaltas MM^atuação sais acentuada da doforaa-
çio cospresslva cos esforço doainante no sentido de E para M, fo£ 
•ando dobras Isocllnals cujos planos axfais apresentas verginda 
para Oeste» chasando atençio para a'selor Incidência da ttctonlca 
rutural. Associara» esta deforaação a u» aetaaorflsso na fades 
cordlerlta-anf1boi1 to. 

Brito Neves (op.dt.), posicionou a fase principal de 
dobrasentos coso tendo acontecido es torno de 650 a.a., cos foraa 
ção de graoltos, tendo havido Intrusio de grani tos isôtropos a 
pouco foliados hí cerca de S40 a.a., consequentesente tardl-tectô 
nfcos, ttndo havido na fase final desse evento (510 a 410 s.a.) a 
foraaçio dt pega»t1tos. 

0 tsbasasento das supracrustals apresenta estruturas 
sufis coaplexas, o que Indica» a existência, neste esbasesento, de 
superposição de fases' deforsatlvas, sendo que estas fases mais 
antigas foras obllteradas e sascaradas pela superposição de even~-. 
tos. Brito Ntvts (1975) e Brito Noves et ai (1975), forneceres 1-
dade es torno dt 2,7 b.a. para estas rochas do «obasantnto. 

Santos (1973) t Jardls de Si (1973). suspeitarão • pela 
prlaelra voz. HU9 a evolução destas faixas setassedlsentares do 
Serldõ, tenhas sido os sais de usa fase, cos base es estudos rea
lizados nas sinas BrejuT e B«rra Verde (Currais Revos<-M) e na r% 
glão dt Caspo Redondo, resptctlvasente. 

Jardls dt Si (197B) e Jardls de Si a Sails (1980), apre 
sentas usa nova estratlgrafla para 'o Serldõ, tosando caso base a 
stquSncla dt evtntos tectonosetasSrflcos atuantes na reelIo e, to 
stsso ttspo, fazes usa cosparação cos as diversas colonas jí pro
postas para a região (fio. ' ) • 

2.2. Sequin d a de Eventos Ttctonosetasõrflcos no Serldõ 

Ltvando-se es conta os trabalhos sais recentes dt R1ts 



I Shackleton (1977). Jardia de Si (1977/78) e Jardia dt Si A Sa
ils (1980), a sequincia de eventos deforaativos pode ser sinteti
zada da seguinte for»a: 

a) Evento FJ/MJ - representado por dobras fsoclinals a 

Intrafollals, apresentando transposição. Este evento afeta sobre-

aanefra o coaplexo gníiss1co-a1g»*títico do eabasaaento (Grupo Ca^ 

có). Diversos tipos de ortognalsses estio presentes no eabasaaen-

to (8,). 

b) Evento Fj/Mg - denotado por dobraaentos apertados a 

Isocllnâls de plano axial de mergulho suave, recuabtntt. Apresen

ta transposição e i o primeiro evento a afetar a seqüência aetas-

sedlaentar. 0 aetaaorflsao associado í do fiel es anfibollto, coa 

áreas de xisto verde locais. Mobilização e Intrusões granTtlcas 

estio atualaentt representadas por augen e ortognalsses (8?). 

c) Evento F3/M3 * constitui-se de dobraaentos holoaõrfJ[ 

cos coa eixos contínuos, de superfície axial de aergulho subvert^ 

cal. Este evento representa as aacroestruturas JÍ aapeadas ea tra 

balhos anteriores. 0 aetaaorflsao associado i de fides anfiboll

to ea alguns lugares e ficles xisto verde ea outros. Associados a 

esta fase posldonaa-se os grandes batólltos granítlcos da região 

(63). 

d) Evento F4/M. - relaciona-se cllvagea de fratura e 

dobras suaves» algumas delas transversais. Assinala-se retroaeta-' 

aorflsao ta fides xisto vtrdt, e Intrusões de apllto e ptgaatl - • 

tot (8á). 

3 - 6EOCRONOL0GIA 

3.1. Introdução 

Nestt trabalho, fact i dificuldade ta st definir uaa as 

tratlgrafla para titã rtglão, adotartaos ua crltírlo lltolÕglco/ 

estrutural na discussão dos dados gtocronológicos disponíveis. A 

partir dtist crltírlo Indlvlduallzaaos stls unldadts lUotitrutu-

rifs» • sabtr: 
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- Unidade I (pegmatitos) 

• Unidade II (granltõldes G3) . 

- Unidade III (rochas básicas) I 

- Unidade IV (metassedimentos do 6rupo Seridõ) 

- Unidade. V (granltõldes 62) -

- Unidade VI (embasamento. Grupo Calco). 

3.2. Unidade I 

Não levando-se em conta os derrames basíltlcos mesozôi-

cos e terclãrlos que ocorrem no Estado» estes corpos peomatíticos 

representa* o ultimo estágio de atividade Tgnea no Stride. Sio 

corpos alongados, discordantes em relação as estruturas 'e muitas' 

vezes a)1neral1zados. 

Os dados geocronológicos disponíveis sío datações fei

tas pelos métodos K/Ar (rocha total e mineral separado) e U/Pb em 

uranlnlta. Ao todo são 10 datações (tabela 1). As Idades encontre/ 

das» quer por um método ou outro» situam-se sempre ma faixa do 

SOO m.a.» o que nos* leva a admitir serem estes corpos tardi-tectÕ 

nlcos no ciclo Brasiliano. 0 fato de não se ter uma isõcrona para 

os mesmos, não descarta o valor dessas datações» pois houve una 

coerência nas idades encontradas nos dois métodos utilizados. Cm 

adição datações Rb/Sr em pegmatltos da Região do Seridõ-PB confljr 

mam também estes valores» ou seja» na faixa de 500 m.a. 

3.3. Unidade II 

Csta unidade engloba os granltõldes mais jovens que o-

correm no Estado» denominados por Jardim de Sã et ai (Inédito) c© 

•o 63. Estes corpos se desenvolvem sob forma dlapTrlca, tm gran

des batõlitos compostos (Santos, 1973; legrand, 1977), sendo no 
geral correlacionados aos tipos Itaporanga e Conceição» segundo c 

classificação de Almeida tt ai (1967). Estão distribuídos por qua, 

se todo o Estado» sendo exemplos corpos de Acaru (em parte)» Mon

te das Cameleiras» Oeste de Lages, Jucurutu/São Rafael, etc 

(flg. 2). 

Os dados geocronolôglcos disponíveis relativos a esta 

unidade» são datações convencionais Rb/Sr rocha total e X/Ar en 

minerais separados (tabelas 2 e 3), e duas isõcronas de referin -



cia traçadas por Brito Neves et ai (1975). 

As idades convencionais Rb/Sr RT estio na sua maioria 

dentro da faixa 600 a 700 m.a.. o que nos leva a posicionar esta 

unidade como sendo sin a tarditectônlca ao ciclo Brasiliano. Esta 

afirmação vem a ser corroborada pelas idades K/Ar, as quais si

tuam-se na faixa de 500 a 600 «.a. Isõcronas de referência traça

das por Brito Neves et ai (op.cit.), com dados conjuntos dos esta, 

dos do CE, RN, Pb e PE (fig. 3), vem confirmar o que foi dito, 

pois os pontos se alinham em uma isõcrona de 630 * 10 m.a. e ou

tra de 540 t 23 m.a. Apesar do pequeno número de pontos com or 

quais foram traçadas tais isõcronas "(n « 12), em se tratando de 

uma extensa írea, a sua coerência com as Idades convencionais Rb/ 

Sr e as Idades K/Ar, tornam~as confiáveis. 

3.4. Unidade III 

Esta unidade tem um posicionamento estratlgrãflco ainda 

mal definido dentro %da estratlgrafla do Serldõ. Provavelmente a 

mesma engioba uu«s ger«çõe> oe rvihas b«5ica>, a mais «iitiga m e u 

morflzada e deformada previamente em relação aos grani tos 6*. o 

que provavelmente reflete o evento regional F«. Outras têm textu

ra mais IsÕtropas e podem ser apenas precoces com respeito as In

trusões 6- (Jardim de Sã, comunlcaça? pessoal). 

Os dados geocronolôglcos disponíveis são datações K/Ar 

rocha total e mineral separado (tabela 4). Nem todos os dados fo

ram relacionados, em parte devido a problemas analíticos e em pajr 

te quanto a localização. 

As Idades K/Ar, quer rocha total ou mesmo mineral sepa

rado (anflbõllos),' me strain uma grande variação, desde 600 até ... 

1.470 m.a. De Imediato estes dados confirmam que pelo menos parte 

dos corpos são pribraslHanos. E provável que em sua maior parte 

os dados sejam de idades parciais (valores mais elevados) ou to

talmente rejuvenescidos (valores menores) no ciclo Brasiliano. Fa_ 

ce i sua pequena quantidade, bem como ã falta de outros tipos de 

análises, fic»-$e no momento sem condições de se definir a conter» 

to o real posicionamento geocronológico de tais corpos. 

Um fato que queremos desde já salientar, ê que tais cor 

pos, segundo os vários autores que têm trabalhado no Serldõ, es* 

tio Intrudldos tanto no embasamento como ;<as supracrustais (metas, 

sadimtntos do Grupo Serid/), e como os mesmos apresentam idades 



en parte prê-brasi l ianas, ê de se esperar que estes aetassediaen-
tos tenham una idade de deposição e primeiro metaaorflsao tanbéa 
prê-brasi l iana, assunto que discutiremos na continuação. 

3.5. Uni d?de IV 

Esta soquõncia supracrustal foi primeiramente identifi

cada ns região por Crandall (1910) e Mwraes (1924). Ea trabalhos 

mais recentes, Jardim de Sa (1978 a.b) e Jardia de Sã e Sal in ... 

(1980), definem esta seqüência coao constituída por paragnaisses 

diversos, quartzitos, mármores, anflbolltos e aicaxistos. Esta se 

quêncía sofreu um mínimo de três féses de deformação, as duas pr£ 

meiras intensas e acompanhadas por metamorfismo, gradando de xis

to verde a anflbolito. 

Os daCos geocronolõglcos disponíveis são na sua totali

dade datações Rb/Sr em rocha total (tabela 5), obtidos por McReatfi 

e Jardim de Sã (1979) e Brito Neves et ai (1978). Algumas Idades 

convencionais calculadas a partir de uma razão Inicial de 0,706 * 

w,ww2, vai .«.«• n* in,». w<í 500 a J0C ......, .......... «.!<..«..anlo de ,iot£ 

ca confiabilidade. 

Brito Neves et ai (op.cit.) apresentam, uaa isõcrona <Ja 

referência para estes metassedlmentos, todavia coa apenas dois 

(2) pontos e uma Idade de 600 a.a. Esta Isócrona não ê de confia^ 

bilidade e confirma em parte tão somente os valores obtidos . coa • 

os dados convencionais. 

HcReath e Jardim de Sã (1979), apresentaa uaa "scatter-

crona" (fig. 4), para estes metassedlmentos, onde foraa traçadas 

três linhas a partir de uma razão Inicial próxima a 0,705. A pri

meira Unha tem t « 2.000 a,a., a segunda i de 1.100 a.a. e a ter 

celra de 600 a.a. Verifica-se aqui que os pontos de uaa aesaa soé 

ção (Mina BrejuT), não definem sequer uaa Isócrona aceitável 

(t « 1,1 b.a.). t tanbéa patente a total dispersão dos pontos, não 

se conseguindo determinar para todo' o conjunto uaa única Isócro

na. 

De um modo geral fica definido para esta unidade alguns 

pontos como: 

a) Nã evidências marcantes da atuação do ciclo Brasilia, 

no nestzs rochas (Isócrona de referindo e Idades convencionais). 

b) A "seattererona" de McReath e Jardia de Sã (op.cit.) 



Ilustra be» a dificuldade em se datar rochas poHcTcllcas e defi

nir una isÕcrona aceitável.. 

c) A distribuição de pontos acima da linha de €00 a.a. 

nostra que estes metassedimentos sofreram deformações e aetaaor -

fisDo num evento prê-braslliano, que pode ter uaa Idade de * até 
2,0 b.a. 

d) Se algumas Intrusões Tgneas bísicas siò de Idade pri 
-brasiliana (até 1.470 a.a.), estes dados confiraaa a possibility 
de antes referida. 

3.6. Unidade V 

Jardia de Si et ai (Inédito), propuseraa uaa estratigra 

fia para os granitõides da reglio do Seridó, onde foraa definidos 

e caracterizados quatro grupos de granitõides associados aos eveji 

tos tectononetamõrficos já anterloraente identificados. Dentro des, 

te conceito, os granitõides G9 sio representados por augengnaisses 

e ortognaisses porf íroblasticos, relacior ác ao v»nto é -' e ^ 
vo F2/M2 que atingiu as supracrustals, sendo mais forte ea . sua 

"base". 

Pessoa (1976), trabalhando nas regiões de Calco e Flori 

nia, datou ortognaisses posicionados estruturalmente na base dos 

netassediaentos Seridõ, e considerou-os coao parte do "Coaplexo -

São Vicente*. Tendo em vista o caráter litolõgico de tais rochas 

bem coao o seu posicionamento estrutural, achamos mais provável 

relaciona-los aos granitõides tipo 6~ de Jardim de Si et ai (op. 

clt.). 

Os dados geocronolõglcos disponíveis relativos a esta 

unidade sio datações Rb/Sr em rocha total, convencionais t isocrõ 

nicas, e datações K/Ar mineral, dados esses relativos ao trabalho 

de Pessoa (op.clt.), e relacionados nas tabelas 6 t 7. 

As Idades convencionais ralatlvas a esta unidade, foraa 

calculadas com R0 » 0,705 +0,002 t situam-st na faixa de 2,0b.a. 

0 teor de Rb raramente chega na faixa de 200ppm, e estes dados por 

si so Induzem a posicionar tais rochas no contexto do ciclo tran-

samazõnico. 

Pessoa (op.clt.), traçou para as mesmas uaa IsScrona 

(fig. 5), com pontos coletados nas regiões de Florinla/Calcõ, ten 

do a raesna 16 pontos. Os mesmos tia ua bom alinhamento, exceçio a 



dois que apresentes dispersão, e se «listai segunda tina rttê de 
2.246 1 40 B.t. A boa qualidade da Isôcroaa coafiraa aa parte os 
dados convencionais, eu seja. fica coaprovada m a Idade traasaaa-
zôo1ca par» *osti**«»ch»R. . 

As datações X/Ar oincral separado (Pessoa. cp.dt.).s5o 
•a saa caloria ca biotita. neaa' Idade cedia de SOO a 600 a.a. A 
partir de tais resultados, vê-se que estas rochas forea ret rabo Ha 
das durante o Brasiliano, fato este que ocorre ea todas* as unida
des Htolcgicss/estrutorcls da reglio do SerldÕ. 

3.7. Unidade VI < 
i 

Este tinida ê constituída por ua coaplexe gní1ss1co-a£ 
aatítlco, denominado Ca'"Grupo Calco". 0 terão "Calei" para esto 
conjunto de rocfcac foi oriseirecente proposto por Heeaier (1964). 
posterlorccntc Eocrt ;i!?69) e Ferreira (7970). Nals receateoeate 
Brito deres et ai (1075), definira» lltoestratlgraflceaante e po- ' 
slclonaran dsntro do contento da geologia do SeHdo esta conjunto 
Aa ^çK«» t;«at?r*"*"-'"- *•• "Complexo Calco* e res*-*****»**-»* * 
sua área tipo. 

Os dedos geccronológicos disponíveis são dataçies Rb/Sr 
rocha total c X/Ar cn oinera? separado e Idades Isocrõelcas (tobe 
Ia 8). 

Brito Heves et ai (1975) deteralnaraa para este 'Coaple. 
xo" duas Isõcronss» tendo uaa 6 pontos e outra 2 pontes. Ba prf • 
aelra os pontos se alinhaa segundo una rata de 2.815 a.a. coa ra
zoável allnhocsnto, o que nos leva a posicionar estas rachas no 
ãsblto da cfcia Jegyic. A segunda Isõcrona da uaa idade da 1.811 
a.a. e coao tal Indica a possibilidade da tais rochas terea sido 
retrabalbedss no trcr.ccaazõnlco, Interpretação esta qua ficara oo 
lhor delineada ceando nos referloos U Idades convencioneis adi
ante. 

Pecsoa (1976) deternlnou aaa Isôcroaa verdadeira ' para 
esta unidade (?1<?. 5}, onde foraa taabéa plotados pautas analisa
dos pôr esto eutora e taobéa os dados de Brito leves at ai (tp. 
clt.). Esta isõcrona tea 9 pontos, que se allnhaa segunde «*» •'•to 
de 2.764 t 100 ia.*., refletindo o que Jí tinha sido visto ante-
rloraente ou seja, tais rochas foraa afetadas pala dela Jeqeli. 

As 1d3d35 convencionais sltuao-se seapre «a faixa 4r. 
2.0 b.a,, Indicando ua possível retrabslbeaeato da tais rachai ra 
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.ladonado ao ciclo transamaiõnlco, como jí se tinha observado na. 
isõcrona de referência de 1.8 b.a. As datações por K/Ar eu minerei 
separado» dão sempre Idades na faixa de 500 - €00 «.a. (tabela 8), 
refletindo a atuação do dclo Brasiliano nestas rochas» sendo este 
o último evento tectonometamõrflco atuante no Serldô. 

4 - CONCLUSÕES \ 

• 

A partir de dtodas as considerações que aqui foram feitas 
relativas a geologia e geocronologle do precambrlano do SerldÔ-PJ, 
poder s concluir que: 

a) A complexidade estrutural da área, associada a superpo, 
slção de eventos tectonometsmõrflcos, dificulta sobremaneira i ;ua 
Interpretação gsocron&lõglca. 

b) Pica bem definido e caracterizado • presença de M nS-
cleo arqueano tjí1ss1co-«1gmatTt1co (2,7 b.a.), na região de Ca1e5, 
com outros prováveis corrtlatos no Estado. 

c) E fato concreto que a base das supracrustals (Grupo Se 
rldõ) sofreu gran1t1zêçÍo« e que tais rochas (granltít.des 6 2 ) v tio 
correlacionadas ao ciclo Trantamaiônlco. 

d) A dlflcuHade em se datar rochas poli cíclicas e "mor 
demais conhecida e ai, reside o grande problema da região do Serl
dô. Este fato se caracterln mais nos metassedlmentos do Grupo Strj. 
do (unidade IV)» entretanto fiel mais ou menos definida uma Idade 
pré-braslllana para o metenorfismo destas rochas. 

e) As rochas bíslcif tio nê sua grande maioria corpos,1n-
truslvos nas supracrustals e apresentam Idades que refletem o efej. 
to do ciclo Brasiliano mas que também Indicam uma Idade prê-brasl • 
liana necessariamente estendida pêrê as supracrustals. 

f) Os granitõldf* i*>e flj be*.ce*o ot corpos pegmetTti
cos, ficam bem definidos no ti tio brasiliano, ejvtr por idades con
vencionais ou mesmo 1 soe fona* s de referência. 

g) As. datações tt/A> definem concretemente a presença do 
ciclo brasiliano como o Glifitf CVsfnto ttcttfnemeteetórflco a atuar 
nesta região» evento este que afetou desde as rochas do embasamento 
(Grupo Cíirfj iii ii WFIfcWsttii (Grupe Serldi). 
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h) Mca patente a carência de dados geocronolõglcos no 
Serldõ-RN. A /alta de outras métodos além do Rb/Sr e K/Ar» e «es
mo a slsteaatlzação no uso destes» dif iculta una melhor definiçêo 
da historia' geocronolõglca da citada região. 
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