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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva a caracterização de rochas carbonáticas da Formação 
Jandaíra, termalmente afetadas no contato com intrusões básicas do Paleógeno e 
Neógeno, na região dos municípios de Pedro Avelino e Jandaíra (RN), nordeste do Brasil. 
Para o estudo em foco, foram utilizados dados de campo, petrográficos, difração de raios-
X, microssonda eletrônica e litogeoquímica. Os calcários não afetados termalmente são 
wackstones, grainstones e packstones. Podem constituir fragmentos de foraminíferos 
bentônicos, espinhos de equinoderma, ostracodes, algas, bivalves, gastrópodes, pelóides 
e intraclastos. A porosidade encontrada se enquadra nos tipos vugular, intrapartícula, 
interpartícula, intercristalina e móldica. Como minerais essenciais, tem-se calcita, 
anquerita e dolomita; como fases detríticas, citam-se montmorilonita, pirita, limonita, 
quartzo e microclina. Os calcários termalmente afetados apresentam granulação muito 
grossa a muito fina e coloração cinza clara a escura. Os componentes fossilíferos 
desaparecem totalmente, e a porosidade tende a desaparecer. Com os dados obtidos, 
infere-se que os protólitos carbonáticos seriam calcários calcíferos a dolomíticos, ambos 
com pequena quantidade de minerais do grupo das argilas. Os calcários cristalinos de 
protólito dolomítico contêm calcita romboédrica e bastante sulfeto e óxido / hidróxido de 
ferro, tornando as rochas bem mais escuras. Os carbonatos de protólito calcítico 
apresentam grande variação de granulação em função do grau de recristalização, que 
aumenta na direção do contato com os corpos básicos. Neste grupo, foram identificados 
os minerais lizardita e espinélio nas amostras pouco e moderadamente afetadas, e 
espinélio e espurrita nas fortemente afetadas, além da calcita que ocorre em todos os 
casos. O contexto geológico (intrusões rasas de diabásios), a presença dos minerais 
pirometamórficos espurrita e olivina (pseudomorfisada para lizardita, serpentina, brucita), 
e comparação com diagramas da literatura permitem estimar temperaturas e pressões em 
torno de 1050-1200 °C e 0,5-1,0 kbar, respectivamente, para PTOTAL=PCO2. O resfriamento 
pós-intrusão teria propiciado a liberação de fluidos metassomáticos / hidrotermais, 
ensejando a abertura do sistema metamórfico, com eventual contribuição de elementos 
químicos das unidades hospedeiras (arenitos, folhelhos) e das próprias intrusões básicas. 
Isto favoreceria a hidratação de fases prévias, resultando em formação de serpentina, 
clorita e brucita. Os resultados mostram a forte influência do calor aportado por intrusões 
básicas no pacote sedimentar. Considerando que na porção offshore da bacia ocorrem 
soleiras com espessura de até 1000 m, o entendimento do pirometamorfismo poderá ser 
de grande utilidade na compreensão e dimensionamento das rochas termalmente 
afetadas.  
 
 

Palavras-chaves: Pirometamorfismo, Calcários, Intrusões Básicas, Bacia Potiguar, NE do 
Brasil. 
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ABSTRACT 
 

The present study aims the characterization of thermally affected carbonate rocks from 
Jandaíra Formation in contact with Paleogene and Neogene basic intrusions in the region 
of the Pedro Avelino and Jandaíra municipalities (RN), northeastern Brazil. For this study, 
field, petrographic, x-ray diffraction, electron microprobe, and whole rock litogeochemistry 
data of carbonates were undertaken. The thermally unaffected limestones are classified 
like wackstones, grainstones and packstones. They may constitute carbonates grains of 
benthic foraminifera, echinoderm spines, ostracods, algae, corals, bivalves, gastropods, 
peloids and intraclasts. The porosities are classified like vug, intraparticle, interparticle, 
intercrystal and moldic types. The major minerals are calcite, ankerite and dolomite; the 
detrital are montmorillonite, pyrite, limonite, quartz and microcline. The thermally affected 
limestones are very coarse to very fine-grained and light to dark gray color. The 
fossiliferous components totally disappear, and the porosity tends to disappear. With the 
data obtained, it can be inferred that the carbonate protoliths would be calciferous to 
dolomitic limestones, both with small amount of clay minerals. Crystalline carbonates from 
dolomitic protolith have rhombohedral calcite and iron oxides / hydroxides, making the 
rocks much darker. The carbonates from calciferous protolith have a wide variation of 
grain size according to the recrystallization degree, increasing toward contact with the 
basic bodies. In this group, it was identified the minerals lizardite and spinel in weakly to 
moderately affected samples, and spinel and spurrite in strongly affected rocks, as well as 
calcite, that occur everywhere. The geological context (shallow level diabase intrusions), 
the crystallization of the pyrometamorphic minerals spurrite and olivine, and comparison 
with diagrams from the literature allow estimating temperatures and pressures around 
1050-1200 °C and 0.5-1.0 kbar, respectively, for PTOTAL=PCO2. The post-intrusion cooling 
would have afforded the releasing of metasomatic / hydrothermal fluids, allowing the 
opening of the metamorphic system, with possible contribution of chemical elements from 
host units (sandstones, shales) and from basic intrusions. This would induce hydration of 
previous phases, allowing the formation of serpentine, chlorite and brucite. The results 
discussed here reveal the strong influence of the heat from basic intrusions within the 
sedimentary pile. Whereas in the offshore portion of the basin occur sills with up to 1000 m 
thickness, the understanding of pyrometamorphism might be useful for understanding and 
measuring the thermally affected rocks. 
 
 
Key-words: Pyrometamorphism, Limestones, Igneous Intrusions, Potiguar Basin, NE 
Brazil. 
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Pirometamorfismo em Calcários da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil                      1 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação e Objetivos 

Segundo Grapes (2011), intrusões rasas de rochas básicas em encaixantes frias 

podem gerar metamorfismo de contato de temperaturas muito elevadas e baixíssimas 

pressões, denominado pirometamorfismo. Resultam deste processo a formação de 

auréolas de contato e eventual fusão parcial de alguns tipos de rochas, em especial tipos 

siliclásticos e pelíticos. No caso de encaixantes carbonáticas, ainda não foram reportadas 

evidências claras de fusão, e sim de extensiva recristalização (Grapes, 2011). 

A colocação de rochas ígneas em uma bacia sedimentar pode apresentar grande 

importância, pois além de se comportarem como marcos estratigráficos regionais, elas 

podem atuar como selantes e/ou reservatórios, formar trapas estruturais, fornecer calor, 

colaborando na maturação da matéria orgânica em bacias rasas e frias, e propiciar, nos 

seus contatos, caminhos alternativos para a migração de hidrocarbonetos (Eiras e 

Wanderley Filho, 2003; Thomaz Filho et al., 2008; Chen et al., 1999).  

A Bacia Potiguar, localizada na margem equatorial brasileira, no nordeste do Brasil 

(Figura 1.1), uma das primeiras a serem descobertas nos anos 1970, ainda está entre as 

cinco principais produtoras de petróleo do país. Nesta bacia, ocorrem numerosos corpos 

básicos (basaltos e diabásios) do Paleógeno e Neógeno (Sial, 1976; Almeida et al., 1988; 

Mizusaki et al., 2002; Souza et al., 2003, 2004; Knesel et al., 2011) intrusivos em 

encaixantes sedimentares, incluindo reservatórios de hidrocarbonetos (Soares et al., 

2003; Pessoa Neto et al., 2007). Diversas exposições ocorrem na parte onshore, 

permitindo estudar o efeito termal das intrusões (Paiva, 2004; Silveira, 2006; Sousa, 2009; 

Sousa et al., 2008, 2009; Santos, 2011, 2013). Recentemente, Santos et al. (2014) 

reportaram descrições detalhadas de pirometamorfismo em arenitos da Formação Açu 

(Albiano – Cenomaniano da Bacia Potiguar), com temperaturas atingindo 1100 oC.  

É neste contexto que se insere a presente proposta de Mestrado. Objetiva 

caracterizar o efeito termal provocado por intrusões básicas hipabissais e subvulcânicas 

encaixadas em calcários da Formação Jandaíra (Turoniano – Santoniano da Bacia 

Potiguar), a partir de exemplos aflorantes na porção onshore. Serão enfatizados aspectos 

petrográficos e petrológicos de auréolas termais. Deste modo, o estudo ora em tela se 

torna de grande importância tanto para a compreensão petrológica (estimativas de 

pressão litostática, pressão de fluidos, temperatura), bem como a remobilização de 
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elementos químicos e efeitos potenciais em rochas associadas com reservatórios de 

hidrocarbonetos. 

 

Figura 1.1: Mapa geológico da porção emersa da Bacia Potiguar com a área de estudo delimitada pelo quadrado 
vermelho (modificado de Cassab, 2003; Angelim et al., 2006).  

Esta Dissertação compreende um dos requisitos exigidos para obtenção do título 

de Mestre em Geodinâmica pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 

Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e compõe-se 

de cinco capítulos, estruturados conforme segue. 
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1.2 Localização da área 

A área de estudo está localizada entre os municípios de Pedro Avelino e Jandaíra, 

porção setentrional do estado do Rio Grande do Norte. Encontra-se geograficamente 

limitada pelas coordenadas UTM 795482 / 9409767 e 814050 / 9391407 ou pelas 

coordenadas geográficas 36°20’0’’/ 5°20’0’’ e 36°10’0’’ / 5°30’0’’, compreendendo cerca 

de 340 km² (Figura 1.2). A principal via de acesso, partindo Natal, capital do Estado, é a 

BR-304 até a cidade de Lajes, seguindo pela RN-104 até o município de Pedro Avelino, e 

daí por estradas vicinais, não asfaltadas, e trilhas dentro da área. 

 

Figura1.2: Mapa de localização da área de estudo.  

 

1.3 Metodologia 

O procedimento adotado para a realização deste trabalho pode ser visualizado no 

fluxograma elaborado na figura 1.3.  
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Figura 1.3: Fluxograma de atividades realizadas durante este trabalho. 

 

 Etapa 1. Pesquisa bibliográfica 

Ao iniciar as atividades da pesquisa, primeiramente foi feito levantamento e leitura 

do acervo bibliográfico referente à geologia regional e local da área de estudo, a 

fundamentação teórica (pirometamorfismo e rochas carbonáticas), e de trabalhos e 

metodologias relacionados a rochas carbonáticas termalmente afetadas.  

 Etapa 2. Atividade de campo 

 Seguindo os estudos, anteriormente à realização das atividades de campo, foi 

necessária a seleção da região de estudo, compilação de mapas prévios de trabalhos 

realizados no local e de imagens satélites, e a partir deles, foram delimitadas as áreas e 

os corpos a serem estudados. Na etapa de campo, realizada em março de 2013, foram 

visitados afloramentos com registro de contato de intrusões básicas em calcários, e 

coletadas amostras para estudos de laboratório (vide adiante).  
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Etapa 3. Confecção de mapas 

Integrando os pontos de campo com mapas de trabalhos prévios, fotografias 

aéreas (escala 1:70.000) e imagens satélites tratadas por processamento digital de 

imagem, foi possível elaborar mapas litológicos das áreas delimitadas para o trabalho. 

 Etapa 4. Análises das amostras 

As amostras coletadas em campo foram analisadas por cinco diferentes métodos, a 

fim de identificar e descrever a mineralogia e textura das rochas, conforme descritos a 

seguir.  

 Microscopia óptica 

Para este relatório foram confeccionadas 45 lâminas de basaltos, diabásios, 

calcários e calcários pirometamorfisados no Laboratório de Laminação do Departamento 

de Geologia da UFRN. Todas estas lâminas foram descritas em microscópio óptico Leica 

DMLP no Laboratório de Microscopia do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 

Geofísica da UFRN. 

 Coloração com Alizarina Sulfonato Vermelha 

Em algumas lâminas de calcários e calcários pirometamorfisados foi empregado o 

método de coloração com Alizarina Sulfonato Vermelha (C14H7NaO7S.H2O). Este tipo de 

coloração tem como objetivo principal distinguir calcita, Mg-calcita e dolomita. A proporção 

da solução utilizada foi de 20 mg de Alizarina e 20ml de HCl (PM=36,46) diluído em 

0,15%. Após a preparação do produto, aplicou-se uma pequena quantidade sobre as 

amostras e esperou secar totalmente, para então poder analisá-las no microscópio 

petrográfico. A área de dolomita é incolor, e a calcita adquire tonalidade vermelha. Todo o 

procedimento foi realizado no Laboratório de Sedimentologia do Departamento de 

Geologia da UFRN.  

 Microssonda eletrônica 

Parte das análises químicas dos calcários termalmente afetados foi feita com a 

microssonda eletrônica. Foram realizadas no total 32 análises pontuais na microssonda 

eletrônica do Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da 

Universidade de Brasília.  
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A microssonda eletrônica utilizada foi a JEOL-JXA-8230 EMP com cinco 

espectrômetros, sob condições operacionais de 15 kV de voltagem, corrente de 10 nA, 10 

segundos de contagem e feixe de elétrons com diâmetro de 1 μm, adotando padrões 

sintéticos e naturais. Os erros analíticos são da ordem ±0.5-2% para SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

MgO, MnO, CaO e TiO2, e 4.5-5.6% para Na2O e K2O. 

 Difração de Raios-X (DRX) 

O método de difração de raios-X (DRX) foi utilizado em calcários afetados e não 

afetados pelo pirometamorfismo, com a finalidade de identificar a composição 

mineralógica destas rochas. Antes de levar para o difratômetro de raios-X, foi retirado um 

pequeno fragmento das amostras selecionadas, que foram pulverizadas, reduzindo-as a 

pó, no moinho de bolas de ágata tipo Fritsch Pulverisette, no Laboratório de Moagem e 

Separação de Minerais (DGEO-UFRN).  

Parte do pó das amostras foi submetida ao ataque com ácido clorídrico (HCl) a 5% 

para realizar a análise concentrada da rocha, ou seja, identificar com maior detalhe as 

composições de menores quantidades. O remanescente do procedimento foi lavado com 

água destilada em um filtro de papel, e posteriormente seco em uma chapa aquecedora 

com temperatura de até 60°C, para não alterar as argilas, se existentes. Todo este 

procedimento foi realizado no Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do Museu 

Câmara Cascudo da UFRN. 

As análises de DRX foram realizados no Laboratório Multi-Usuário de Técnicas 

Analíticas da UFMT (difratômetro Shimadzu XRD-6000, com tubo de cobre, voltagem de 

45 kV, corrente de 35 Ma, varredura de 10-160º (2θ) e velocidade de 2°/min) e no 

Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do Departamento de Materiais da 

UFRN (difratômetro Shimadzu XRD-7000, tubo de cobre, voltagem 40 kV, corrente 30 

mA, varredura de 5 a 120 (2θ) e velocidade de 1°/min). Os dados obtidos foram 

interpretados com o auxílio do programa Search Match Crystallographica. 

 Litogeoquímica 

Análises de óxidos, elementos traço e terras raras da rocha total foram realizadas 

em seis amostras de calcários e calcários pirometamorfisados pelo método de 

espectrometria de massas com fonte de plasma (ICP-MS). Inicialmente, as amostras 

foram fragmentadas a 1-3 cm com o britador de mandíbula, em seguida, reduzidas para 

fração argila com um moinho de anéis de tungstênio, depois foram submetidas à fusão 
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por tetraborato de lítio e digestão ácida, para então serem colocadas no espectrômetro de 

massa com plasma indutivamente acoplado. As análises por ICP-MS foram executadas 

no State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources da Universidade 

de Geociências da China, em Wuhan, e no AcmeLabs, com matriz em Vancouver, 

Canadá. 

Etapa 5. Interpretação e análise dos dados 

 Os dados obtidos de todos esses procedimentos descritos foram analisados, e 

permitiram algumas interpretações sobre as rochas objetivadas neste trabalho. 

Etapa 6. Dissertação de mestrado 

Por fim, com todas estas 5 etapas concluídas, foi possível elaborar a redação final 

desta dissertação de mestrado, incluindo o artigo (capítulo 3). 
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Capítulo 2. ESTADO DA ARTE DO PIROMETAMORFISMO 

2.1 Conceitos básicos  

Segundo Winter (2001), existem diversas classificações dos processos 

metamórficos, dividindo-se em cinco tipos principais: 

 Metamorfismo de contato (incluindo o pirometamorfismo); 

 Metamorfismo regional, subdividido em 

o Metamorfismo orogênico, 

o Metamorfismo de assoalho oceânico, e 

o Metamorfismo de carga; 

 Metamorfismo hidrotermal; 

 Metamorfismo de zona de falha; 

 Metamorfismo de impacto ou choque. 

O metamorfismo de contato ocorre adjacente a intrusões ígneas, sendo provocado 

pela transferência de calor do magma para as rochas encaixantes comparativamente 

mais frias, formando uma auréola de contato. A magnitude do gradiente termal e a 

duração dependem do contraste de temperatura inicial e tamanho, forma e orientação do 

corpo ígneo. Dependendo da dinâmica da intrusão, estas rochas encaixantes podem ou 

não apresentar deformações significantes (Winter, 2001; Callegari e Pertsev, 2007). 

O pirometamorfismo foi primeiramente definido por Brauns (1912) como decorrente 

do efeito de altas temperaturas que ocorrem no contato imediato do magma com a 

encaixante, apresentando ou não troca de material entre eles. Os seus principais 

indicadores seriam a presença de vidro, minerais pirogenéticos (cristalizados de um 

liquido anidro), a preservação do hábito cristalino dos minerais reagentes e das texturas 

das rochas. 

Segundo Tyrrel (1926), o pirometamorfismo seria o efeito de maior grau de calor 

possível sem ocasionar fusão real. Posteriormente, o termo foi estendido a todos os 

produtos resultantes de temperaturas magmáticas muito altas, incluindo ou não trocas 

químicas com elementos do magma.  

Rochas pirometamórficas são geralmente encontradas em xenólitos de lavas 

básicas e intrusões rasas, em auréolas estreitas no contato com necks basálticos e 

intrusões rasas, e como fragmentos em tufas e brechas vulcânicas. Porém, também 
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podem se formar a partir de combustão de camadas de carvão ou sedimentos 

carbonosos, e como produto de relâmpagos (Grapes, 2011). Callegari e Pertsev (2007) 

separam estes dois últimos tipos de rochas como resultantes de metamorfismo de 

combustão e metamorfismo de relâmpago, respectivamente. 

Grapes (2011) define o pirometamorfismo como sinônimo de sanidinito, que 

segundo Eskola (1920, 1939) seria fácies de maiores temperaturas e menores pressões, 

caracterizado pela ocorrência de sanidina e pigeonita. O problema com esta definição é 

que muitos tipos de rochas não cristalizam estes minerais-chaves (Grapes, 2011). 

A fácies sanidinito, apesar de estar entre uma das dez principais fácies 

metamórficas recomendadas por Smulikowski et al. (1997), apresenta ocorrências 

relativamente insignificantes, comparado com as demais fácies. As altas temperaturas e 

rápido aquecimento e resfriamento geram nas rochas um conjunto de características 

(associação mineral pirometamórfica, composições, hábito dos cristais, texturas e 

preservação de vidro) que permitem distingui-las das demais fácies de metamorfismo de 

contato. 

A partir das temperaturas e pressões estimadas para algumas ocorrências de 

rochas pirometamorfizadas, Grapes (2011) sugeriu um campo de estabilidade da fácies 

sanidinito, ou seja, um campo de atuação do pirometamorfismo, mostrada na figura 2.1. O 

limite superior das pressões foi definido a partir de alguns dados publicados, que 

indicaram condições de pressão litostática = pressão de vapor menores que 3 kbar. As 

temperaturas máximas são definidas, no caso do pirometamorfismo ígneo, pela faixa de 

temperatura do liquidus basáltico hidratado para o anidro (1190 – 1260 °C), e para os 

demais tipos (combustão e relâmpago) estimam-se temperaturas superiores a 1500 °C. 
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Figura 2.1: Diagrama pressão versus temperatura, modificado de Grapes (2011), posicionando o campo do 
pirometamorfismo. 

Analisando diagramas de pressão e temperatura das principais fácies 

metamórficas, observa-se que o campo da fácies sanidinito encontra-se em contato com 

as fácies granulito e piroxênio-hornfels (Figura 2.2). A distinção entre a fácies sanidinito e 

a fácies piroxênio-hornfels em baixas pressões (< 2kbar) é caracterizada pela ausência 

dos minerais andalusita e granada piralspita (piropo, almandina e espessartita) nas rochas 

quartzo-feldspáticas, ausência de grossulária nas calcio-silicáticas, e presença de 

monticellita a partir do diopsídio e forsterita em calcários pobres em sílica. 

Comparando com a fácies granulito, as rochas das fácies sanidinito e granulito 

podem conter o mineral pigeonita, feldspatos desordenados (ex: sanidina) e fusão da 

rocha encaixante, porém apresentam taxas de resfriamento distintas. Na fácies granulito, 

os minerais recristalizam completamente e não se misturam durante o resfriamento lento. 

Já na fácies sanidinito, as rochas apresentam cristais muito pequenos, devido ao rápido 

resfriamento, e exibem associações minerais indicativas de baixa pressão.  
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Figura 2.2: Gráfico pressão versus temperatura com os campos das principais fácies metamórficas, destacando com o 

círculo vermelho a região do pirometamorfismo. Modificado de Winter (2001). 

 

2.2 Pirometamorfismo ígneo 

O pirometamorfismo ígneo ocorre associado à intrusão de corpos magmáticos, 

geralmente máficos a intermediários, que afetam as rochas em contato e xenólitos. Nas 

auréolas de contato, a reconstituição mineral das rochas ocorre apenas até 0,5 metro do 

contato ígneo. Porém, em alguns casos, os efeitos termais e algumas estruturas do 

pirometamorfismo são observados acima de 50 metros do contato (Grapes, 2011).  

A eficiência da transferência de calor do magma para as encaixantes depende 

principalmente do regime de fluxo do magma, mas também do mecanismo de propagação 

do calor e da litologia das encaixantes. 
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O fluxo do magma pode ser turbulento ou laminar. A turbulência é comumente 

associada a taxas de fluxo elevada e viscosidade baixa, ocorrendo onde o conduto age 

como fonte de novos fluxos de lava (ex: locais com irregularidades, como mudança de 

espessura ou de atitude de camadas). O fluxo turbulento pode aumentar 

consideravelmente as temperaturas no contato das rochas, resultando em fusão das 

encaixantes e desenvolvimento de auréolas de contato extensas. Já o fluxo laminar gera 

rápido aquecimento e resfriamento nas encaixantes, e as temperaturas no contato são 

relativamente baixas, geralmente a média da temperatura do magma e da encaixante fria 

(Grapes, 2011).  

A transferência do calor, na maioria das vezes, ocorre a partir do mecanismo de 

convecção junto com a condução. Nos locais onde acontece apenas a condução, a 

temperatura máxima atingida no contato das rochas é, aproximadamente, dois terços da 

temperatura do solidus do magma (Jaeger, 1968). Por outro lado, apresentando somente 

a convecção, camadas estreitas da encaixante ao longo do contato atingirão temperaturas 

iguais ou um pouco acima do solidus basáltico durante os estágios iniciais da cristalização 

(Shaw, 1974).  

A respeito das litologias, as rochas que apresentam como minerais principais o 

feldspato potássico e sódico, quartzo e muscovita / biotita, como os pelitos, arcósio e 

granito-granodiorito, são mais condutoras, ou seja, tendem a fundir mais rápido que as 

rochas refratárias, como o quartzito (Grapes, 2011).  

2.3 Metamorfismo de contato em calcários 

Calcários submetidos a metamorfismo de contato vêm sendo intensamente 

estudados desde o trabalho de Goldschmidt (1911). Bowen (1940) desenvolveu uma 

sequência petrogenética para calcários, que se tornou ferramenta padrão para definição 

qualitativa dos graus metamórficos em auréolas de contato. Esta sequência consiste em 

uma série de minerais provenientes de reação de descarbonatação, que, em direção ao 

aumento do grau, são: tremolita – forsterita – diopsídeo – periclásio – wollastonita – 

monticellita – akermanita – espurrita – merwinita – larnita.  

Os altos graus de metamorfismo de contato em pressões baixas são 

caracterizados por associações minerais incomuns, anidras e descarbonatadas. As 

reações presentes nas rochas vão depender, principalmente, da composição do protólito 
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e dos fluidos. Além da temperatura e pressão, a composição fluida exerce um controle 

importante na estabilidade das associações minerais (Tracy e Frost, 1991).  

A composição do fluido em calcários consiste basicamente na razão da quantidade 

de CO2 e H2O encontrada, representada por XCO2. Para os calcários constituídos no 

sistema CaO-MgO-SiO2, a redução de CO2, e consequente aumento de H2O, na fase 

fluida tende a reduzir as temperaturas das reações, para uma mesma pressão. Em 

pressões totais mais elevadas, esta redução da temperatura se torna bem mais 

acentuada (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3: Diagrama de Pressão e Temperatura ilustrando o efeito da diluição do CO2 pelo H2O no fluido em três 
principais reações de descarbonatação que ocorrem em metamorfismo de contato de calcários (Tracy e Frost, 1991). 

As fases hidratadas dos mármores, como brucita, talco, tremolita e serpentina, 

ocorrem somente com presença de H2O no fluido, e são encontrados nas partes mais 

externas das aureolas de contato, com temperaturas mais baixas (porém, acima de 

350°C). 
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A adição de outros elementos, como alumínio e potássio, é comum nestas rochas, 

formando várias fases minerais importantes no sistema. Dentre elas encontram-se a 

granada grossulária, gehlenita, prehnita, anortita, clorita, espinélio, flogopita, muscovita, 

feldspato potássico e outros. 

2.4 Calcários pirometamorfizados 

 Rochas carbonáticas pirometamorfizadas apresentam diferentes associações 

minerais na fácies sanidinito. De acordo com Grapes (2011), elas podem ser divididas a 

partir de seus protólitos como sendo principalmente calcários silicosos, calcários 

magnesianos silicosos, dolomitos silicosos e margas. Rochas com baixas concentrações 

de SiO2 apresentam, no geral, composições mais primárias, e as constituídas por grande 

quantidade de MgO podem indicar contaminação por um magma básico durante o 

pirometamorfismo. Ferro, Al2O3 e álcalis seriam provenientes de minerais acessórios 

(autigênicos ou detríticos) do protólito ou da interação difusiva com magma básico, 

compondo as rochas margosas. 

 Conforme referido anteriormente, as temperaturas das reações de 

descarbonatização nos carbonatos pirometamorfizados dependem das proporções de 

CO2 e H2O na fase fluida. Contudo, reações ausentes de vapor não são afetadas por 

estes elementos (CO2 e H2O) e apresentam indicadores de temperatura de condições 

metamórficas de alta temperatura mais confiáveis (Grapes, 2011).  

 Calcários silicosos são formados por minerais silicáticos do sistema CaO-SiO2-CO2, 

podendo cristalizar, na fácies sanidinito, os minerais wollastonita, pseudowollastonita, 

larnita, tilleyíta, espurrita e, raramente, rankinita e hatrurita. Em condições isotermais e 

isobáricas, as reações destas rochas são controladas por potenciais químicos de SiO2 e 

CO2 (Grapes, 2011). Na figura 2.4 são apresentadas algumas curvas de reações que 

formam os minerais esperados nestas rochas, em condições de PT = PCO2. 
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Figura 2.4: Diagrama de Pressão e Temperatura apresentando curvas de algumas reações que ocorrem nos calcários 
silicosos pirometamorfizados, para XCO2 = 1, comparando-as com alguns campos referenciais de pressão e temperatura, 
como o ponto tríplice dos polimorfos de sílica e a curva de liquidus do basalto anidro (modificado de Grapes, 2011).  

Em temperaturas mais elevadas do pirometamorfismo, relações de liquidus no 

sistema CaO-MgO-CO2-H2O e CaO-SiO2-CO2-H2O indicam que a fusão da calcita (calcita 

= liquido + CO2) pode ser possível. Na presença de vapor constituído quase totalmente 

por H2O, a 1 kbar, a temperatura de fusão da calcita é de 650 °C, e com vapor puro em 

CO2, é acima de 1300 °C (Wyllie e Tuttle, 1960). No caso das temperaturas muito 

elevadas com reação de descarbonatação, sem fusão da calcita, estas rochas poderiam 

formar a cal virgem (calcita = CaO + CO2) (Treiman e Essene, 1983). 

Registros de fusão parcial nos carbonatos são raros e bastante ambíguos, devido, 

principalmente, estas rochas apresentarem recristalização intensa, e também pela 

escassez de estudos tentando identificar esta fusão. Alguns trabalhos, como Wenzel et al. 

(2001), Jutras et al. (2006) e Floess et al. (2015), descreveram possíveis registros de 

fusão parcial nos carbonatos, em especial, os dolomíticos. 

 Calcários magnesianos silicosos podem ser constituídos de silicatos de Ca e Ca-

Mg, melilita, merwinita e raramente bredigita. A presença de alumínio e ferro nestas 

rochas propicia a cristalização de melilita gehlenítica, piroxênio fassaítico, plagioclásio rico 

em Ca, granada grandita (grossulária e andradita) e espinélio (Grapes, 2011) (Figura 2.5).  
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Figura 2.5: Diagrama de Pressão e Temperatura apresentando algumas curvas de reações que ocorrem em calcários 
dolomíticos silicosos pirometamorfizados, para XCO2 = 1 (modificado de Joesten, 1976). 

 Em dolomitos silicosos, observa-se a ocorrência dos minerais akermanita, 

merwinita, diopsídio, monticellita, forsterita, periclásio, e tipicamente ausentes de silicatos 

de cálcio. Adição de alumínio e, em alguns casos, álcalis, resulta em formação de 

espinélio, flogopita, kalsilita e feldspato potássico (Grapes, 2011) (Figura 2.6).  
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Figura 2.6: Diagrama de Pressão e Temperatura apresentando algumas curvas de reações que ocorrem em dolomitos 
silicosos pirometamorfizados, para XCO2 = 1, comparando-as com as condições de ocorrência do liquidus de basalto 
anidro e o ponto tríplice dos polimorfos de sílica (Modificado de Wallmach et al., 1989). 

 As margas são compostas basicamente por SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO e CaO e 

podem apresentar os minerais calcita, granada, gehlenita, anortita, wollastonita. Algumas 

curvas de estabilidade mineral destas rochas apresentam limites superiores do 

metamorfismo da fácies sanidinito definido por reações de fusão, que ocorrem geralmente 

no pirometamorfismo de combustão. Os liquidos são formados a partir das composições 

anortita-wollastonita / pseudowollastonita-quartzo / tridimita-vapor e anortita-wollastonita / 

pseudowollastonita-gehlenita-vapor, e em baixas pressões intersectam o campo do 

basalto líquido nas temperaturas entre 1175-1250 °C (Grapes, 2011) (Figura 2.7).  
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Figura 2.7: Diagrama de Pressão e Temperatura apresentando algumas curvas de reações que ocorrem em margas 
pirometamorfizados, para XCO2 = 1, comparando-as com as condições de ocorrência do liquidus de basalto anidro e o 
ponto tríplice dos polimorfos (modificado de Huckenholz et al., 1975). 
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RESUMO 

Este trabalho enfoca o efeito termal provocado por intrusões básicas hipabissais encaixadas em 

rochas carbonáticas cretáceas da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar emersa, NE do Brasil. Com tal 

objetivo, foram usados dados de campo, microscópicos, difração de raios-X, microssonda eletrônica 

e litogeoquímica de rocha total dos calcários. Os calcários preservados, situados nas proximidades 

da área de estudo, são constituídos de grãos carbonáticos, matrizes, cimentos, poros, e, 

mineralogicamente, contêm calcita, ankerita, dolomita, pequena quantidade de argilas 

(montmorilonita) e traços de quartzo, microclina, pirita e limonita. Nos calcários 

pirometamorfizados ocorre aumento da granulação, desaparecem os componentes fossilíferos e a 

porosidade é insignificante. A composição modal dos carbonatos sugere como protólitos calcários 

calcíferos a dolomíticos. Nos carbonatos recristalizados, podem ser formados os minerais lizardita e 

espinélio nas amostras pouco e moderadamente afetadas, e espinélio, espurrita e forsterita nas 

fortemente afetadas. Considerando o contexto geológico, a composição mineralógica e diagramas 

petrológicos da literatura, sugerem-se temperaturas e pressões máximas de 1050–1200 °C e 0,5–1,0 

kbar, respectivamente. Além da importância petrológica na caracterização do pirometamorfismo, as 

conclusões desta pesquisa deixam em aberto a possibilidade de modificação no sistema petrolífero 

em reservatórios de hidrocarbonetos na Bacia Potiguar e demais bacias sedimentares brasileiras 

com rochas magmáticas associadas. 

 

Palavras-chaves: Pirometamorfismo; Calcários; Bacia Potiguar; NE do Brasil. 

 

ABSTRACT 

This work focuses on the thermal effects caused by hypabyssal basic intrusions hosted in cretaceous 

carbonatic rocks of the Jandaíra Formation, onshore Potiguar Basin, northeastern Brazil. For this 

purpose, we used data from field work, microscopic, X-ray diffraction, electron microprobe, and 

whole rock lithogeochemistry of carbonates. The preserved limestones, located nearby the studied 

area, have carbonates grains, matrices, cements, pores, and, mineralogically, they have calcite, 

ankerite, dolomite, minor amount of clays (montmorillonite), and traces of quartz, microcline, 

pyrite and limonite. Pyrometamorphosed limestones are coarser, the fossiliferous components 

disappear, and the porosity is irrelevant. The modal composition of carbonates suggests as 

protoliths calciferous to dolomitc carbonates. Lizardite and spinel minerals can be formed within 

recrystallized carbonates in little to moderate affected samples, and spinel, spurrite and forsterite in 

strongly affected samples. Considering the geological context, the mineralogical composition and 

petrological diagrams from the literature, maximum temperatures and pressures of 1050–1200°C e 

0.5–1.0 kbar, respectively, are suggested. Besides the petrological importance for the 

characterization of the pyrometamorphism, the conclusions of this research open the possibility of 

mailto:zorano@geologia.ufrn.br
mailto:legrand@geologia.ufrn.br
mailto:nilsonfb@unb.br
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changing the petroliferous system of hydrocarbon reservoirs in the BP and other brazilian 

sedimentary basins with associated magmatic rocks. 

 

Key-words: Pirometamorphism; Limestones; Potiguar Basin; NE Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo “pirometamorfismo” foi primeiramente utilizado por Brauns (1912, segundo 

Grapes, 2011) para descrever mudanças de alta temperatura no contato entre o magma e rochas 

encaixantes. Segundo Grapes (2011), o pirometamorfismo é um tipo de metamorfismo de contato, 

da fácies sanidinito, que ocorre em pressões muito baixas (< 3 kbar) e temperaturas muito altas (> 

800 °C), chegando a produzir fusão da encaixante e gerar textura vítrea durante o resfriamento. As 

fontes de calor para este tipo de evento são, geralmente, intrusões rasas e lavas, afetando xenólitos 

ou formando auréolas de contato até poucos metros da encaixante. Além destas fontes, o 

pirometamorfismo também pode ser gerado a partir de eventos de combustão e relâmpagos. Os 

efeitos causados nas rochas são, normalmente, bastante distintos das outras fácies de metamorfismo, 

distinguindo-os pelas composições, assembleias minerais pirometamórficas, presença de vidro e 

preservação do hábito cristalino dos reagentes e das texturas das rochas. 

Na Bacia Potiguar estas intrusões manifestam-se pela ocorrência de rochas vulcânicas e 

hipabissais que afloram como plugs, diques, soleiras e pequenos derrames, referidos na literatura 

como o magmatismo cenozóico (Sial, 1976; Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 2002). Com a 

presença numerosa destes corpos encaixados nas rochas sedimentares, torna-se de grande relevância 

o estudo da interação termal e química entre estas rochas e os eventuais efeitos nas encaixante, 

especialmente reservatórios de hidrocarbonetos.  

Trabalhos recentes de Santos (2011, 2013) e Santos et al. (2014) mostraram influência 

destas intrusões em rochas pelíticas e psamíticas da Formação Açu, com formação de buchitos, 

definidos, segundo Grapes (2011), como rochas extensivamente vitrificadas derivadas da fusão 

parcial ou total de protólitos pelíticos-psamíticos. Carbonatos submetidos às condições similares 

aos destes buchitos ainda não foram estudados detalhadamente em nenhuma das bacias brasileiras. 

No trabalho ora em tela, são analisadas as interações das intrusões com rochas carbonáticas da 

Formação Jandaíra, compreendendo a influência e extensão do efeito térmico das intrusivas nas 

encaixantes, com enfoque em descrições petrográficas e texturais das rochas pirometamorfizadas. 

A área pesquisada está situada na porção setentrional do estado do Rio Grande do Norte, 

entre os municípios de Pedro Avelino e Jandaíra, inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar 

(Figura 1). 

 

METODOLOGIA 

Neste trabalho, foram realizadas atividades de campo, confecção de mapas, análises das 

amostras e interpretação e análise dos dados obtidos. As amostras coletadas em campo foram 

submetidas a estudos com microscópio óptico, microssonda eletrônica, difração de raios-X, análises 

litogeoquímicas, e coloração com alizarina sulfonato vermelha em lâminas delgadas polidas. 

Durante o trabalho, foram descritas 45 lâminas de basaltos, diabásios, calcários e calcários 

pirometamorfizados com microscópio óptico Leica DMLP (Laboratório de Microscopia – 

PPGG/UFRN). Trinta e duas amostras de calcário pirometamorfizado foram analisadas por meio da 

microssonda eletrônica JEOL-JXA-8230 (IG/UnB). Vinte e uma amostras de rocha total e 

concentrados, após ataque com HCl a 5%, foram analisadas por difração e raios-X na UFMT na 

UFRN. No primeiro, usou-se o difratrômetro Shimadzu XRD-6000. Para este último, usou-se tubo 

de cobre, voltagem de 45 kV, corrente de 35 mA, varredura de 10-160º (2θ) e velocidade de 2°/min. 

No segundo, usou-se o difratrômetro Shimadzu XRD-7000, com tubo de cobre, voltagem 40 kV, 

corrente 30 mA, varredura de 5 a 120 (2θ) e velocidade de 1°/min. A litogeoquímica das rochas foi 

descrita a partir de análises de elementos principais, menores, traços e terras raras, obtidas pelo 

método de espectrometria de massas com fonte de plasma (ICP-MS), realizado no State Key 
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Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources da Universidade de Geociências da 

China, em Wuhan, e no AcmeLabs, em Vancouver, Canadá. 

 

 

GEOLOGIA REGIONAL 

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo leste da Margem Equatorial Brasileira, distribuída 

entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, abrangendo uma área total de aproximadamente 

48.000 km², sendo 55% na porção submersa e 45% na parte emersa (Pessoa Neto et al., 2007). 

 
Figura 1: Mapa geológico da porção emersa da Bacia Potiguar com a área de estudo delimitada pelo quadrado preto 
(modificado de Cassab, 2003; Angelim et al., 2006). 

 

A origem desta bacia está diretamente relacionada à evolução da margem continental 

brasileira, submetida a uma tectônica transtensional (Françolin e Szatmari, 1987). Segundo Pessoa 

Neto et al. (2007), o preenchimento sedimentar da Bacia Potiguar se relaciona às diferentes fases de 

sua evolução tectônica, sendo sua estratigrafia dividida em três supersequências: rifte, pós-rifte e 

drifte. A Supersequência Drifte compreende toda a sedimentação marinha (transgressiva e 

regressiva) a partir do Albiano inferior, depositada durante a fase termal da bacia, abrangendo as 

formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas, Jandaíra, Ubarana, Guamaré, Tibau e Barreiras. Além 

das unidades relativas a estas supersequências, são encontradas rochas vulcânicas referentes a três 

eventos magmáticos, denominados de Rio Ceará Mirim (132,1±1 Ma), Serra do Cuó (93,1±0,8 Ma) 

e Macau (70 a 6 Ma) (Souza et al., 2003; Knesel et al., 2011). 

Na porção emersa da bacia são localizadas apenas rochas das formações Açu (unidades 

Açu 3 e 4), Jandaíra e Barreiras.  
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A Formação Jandaíra, objeto do presente trabalho, foi definida por Sampaio e Schaller 

(1968) como a seção carbonática de alta energia sobreposta aos arenitos da Formação Açu. O limite 

entre as duas formações é concordante e representa a superfície de inundação máxima do Cretáceo 

Superior. Em consequência, o pacote da Formação Jandaíra foi depositado no Trato de Sistema de 

Mar Alto, com ambiente de plataforma / rampa carbonática dominada por maré (Pessoa Neto et al., 

2007). Segundo Córdoba et al. (1996) e Córdoba (2001), ela é composta por calcários classificados 

como mudstones a grainstones (Dunham, 1962), constituídos predominantemente por bioclastos, 

oólitos, oncólitos, intraclastos e pelóides, e são associados, por vezes, com rochas dolomíticas, 

evaporitos, arenitos e pelitos.  

O magmatismo Macau é composto por rochas ígneas básicas (basalto e diabásios 

associados) e vulcanoclásticas (Mizusaki, 1989). Ocorre na forma de derrames, necks, plugs e 

diques intrudindo os sedimentos da bacia e no embasamento cristalino Pré-cambriano. Datações 
40

Ar-
39

Ar indicam diversos pulsos magmáticos no intervalo de 70-65 Ma a 9-7 Ma, com picos em 

93,1±0,8, 48,9±2,9, 31,4±1,5, 24,4±1,8, 14,7±0,9 e 8,1±0,7 Ma (Souza et al., 2003; Pessoa Neto et 

al., 2007; Knesel et al., 2011). 

 

GEOLOGIA LOCAL 

A figura 2 ilustra o contexto geológico local dos corpos estudados, respectivamente 

Serrinha, São João (também chamado Massapê) e Nova Conquista, situados entre os municípios 

Jandaíra e Pedro Avelino (RN), no contato da Formação Açu e Formação Jandaíra (Bacia Potiguar). 
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Figura 2: Geologia dos corpos estudados Serrinha (modificado de Santos et al., 2014), São João (ou Massapê; 

modificado de Santos, 2011) e Nova Conquista (modificado de Gurgel, 2013).  
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Os calcários da Formação Jandaíra próximos aos corpos ígneos são encontrados em lajedos 

e blocos soltos, exibindo camadas com suaves mergulhos (até 20 graus) para NE, SE e SW, e 

colorações bege claro, creme, cinza claro e levemente róseo. Constituídos, por vezes, de geodos de 

calcita milimétricos a centimétricos, birdseyes, contendo gretas de ressecamento, e falhas, fraturas e 

juntas de duas direções principais (30º e 330º Az). De acordo com a classificação de Dunham 

(1962), são classificados como wackestones, packstones e grainstones. 

Microscopicamente, é possível observar no arcabouço destas rochas grãos carbonáticos, 

matrizes, cimentos, poros, traços de terrígenos e alguns processos diagenéticos. Os grãos 

carbonáticos foram identificados como pelóides, intraclastos simples e compostos, bem como 

bioclastos do tipo foraminíferos bentônicos (miliolídeo, textularina e rotalina), espinhos de 

equinodermas, ostracodes, algas verdes, briozoários, gastrópodes, corais e fragmentos de bivalves. 

As matrizes são micrítica recristalizada fina a grossa ou siltica-peloidal e os cimentos encontrados 

são do tipo sintaxial, mosaico blocoso, calcita espática fina a grossa e cimentos de calcita 

preenchendo cavidades. Os poros foram classificados como de intrapartícula, interpartícula, 

intercristalina, móldica, vugular e de canal, abrangendo até, aproximadamente, 5% da rocha. Os 

grãos terrígenos foram identificados como quartzo e feldspato potássico. Usando difração de raios-

X (DRX) de amostra concentrada, foram identificados os minerais montmorollonita, microclina, 

ankerita e dolomita. 

Além da cimentação, encontram-se outros processos diagenéticos nestas rochas, como 

micritização parcial ou total nos grãos carbonáticos, diferentes graus de dolomitização, 

desdolomitização, indicadores de compactação e dissolução, como contatos suturados e estilólitos, e 

precipitação de pirita, com consequente limonitização (Figura 3). 
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Figura 3: Exemplos de calcários não afetados termalmente pelas intrusões básicas. (a) Calcário fossilífero, com grãos 
parcialmente a totalmente micritizados e rica em fominíferos bentônicos (amostra HZ-15). (b) Calcários bastante 
micritizado e com acentuada compactação, evidenciada por contatos suturados entre os grãos e estilolitos, apontado 
pela seta vermelha. E no tracejado vermelho encontra-se um intraclasto (amostra J4C-2B). (c) Calcário com matriz 
siltica-peloidal, birdseyes parcialmente preenchidos por cimento de calcita espática, e gretas de ressecamento (amostra 

HZ-3) (d) Rocha parcialmente dolomitizada com matriz siltica-peloidal. Dolomita identificada com auxílio da coloração 
com alizarina sulfonato vermelha (amostra J71.1). (c) Pirita xenomórfica e idiomórfica provenientes de processos 
diagenéticos, apontadas pelas setas vermelhas (amostra VH-23B). (d) Porosidades móldica e intercristalina destacada 
pela impregnação com resina epóxi azul (amostra SJ6). Fotomicrografias em nicóis paralelos. 
 

As rochas básicas intrusivas correspondem a olivina basalto e olivina diabásio, com 

texturas incluindo tipos micro a criptocristalinos, microporfiríticos, com feno e xenocristais de 

olivina e clinopiroxênio, além de ocasionais xenólitos de peridotito e amígdalas (nos basaltos) 

preenchidas por phillipsita, calcedônia e calcita (Figura 4A, B, C). A olivina é do tipo forsterita, 

observada em seção delgada com hábito anédrico a euédrico, fraturadas, e com serpentinização em 
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fraturas e bordas de grãos. O piroxênio é augita, de tonalidade castanho clara, ocorrendo, por vezes, 

zonado e com textura em peneira. 

Os diabásios chegam a se tonar, pontualmente, em micrograbos, e são em geral 

inequigranulares, compostos por olivina, piroxênio, plagioclásio e minerais opacos, apresentando 

por vezes carbonato intersticial, indicando percolação de fluidos ricos em CO2 (Figuras 4D, E, F). 

Em algumas rochas, ainda é possível observar diques milimétricos a centimétricos de basaltos 

cortando diabásios. Esses, via de regra, afloram nas porções centrais dos corpos, ao passo que os 

basaltos se restringem às bordas internas.  

 
Figura 4: Fotomicrografias de basaltos e diabásios. (A) Basalto microcristalino com xenocristal de olivina (Ol) bastante 
fraturado (foto da amostra HZ-12E sob nicóis paralelos). (B) Basalto criptocristalino com amígdala preenchida por 
phillipsita (Php), calcedônia (Cd) e calcita (Cal) (foto da amostra HZ-16B sob nicóis cruzados). (C) Basalto 
criptocristalino com fenocristal de augita (Cpx) euédrica e com textura em peneira (amostra HZ-4A sob nicóis paralelos). 
(D) Diabásio cortado por dique de basalto (amostra J21A sob nicóis paralelos). (E) Diabásio com carbonato intersticial, 
com partes indicadas pelas setas vermelhas (amostra SJ-1C sob nicóis cruzados) (F) Ripas de plagioclásio e 
fenocristais de augita zonada (Cpx) (amostra SJ-1C sob nicóis cruzados).  
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CALCÁRIOS PIROMETAMORFIZADOS 

Os calcários afetados pelo pirometamorfismo (calcários cristalinos ou “mármores”) 

ocorrem em auréolas de contato, distribuídos em distâncias de até, aproximadamente, 30-90 m do 

corpo ígneo. São encontrados em afloramentos do tipo lajedo e concentração de blocos decimétricos 

a métricos, apresentando um arcabouço bem mais compacto que os calcários normais, e coloração e 

granulometria bastante variadas, de creme claro a cinza escuro. Em alguns pontos das auréolas 

termais, são localizados em contato com os basaltos e intercalados com siltitos calcíferos e 

folhelhos escuros (buchitos). De acordo com a composição dos protólitos, as rochas carbonáticas 

foram divididas em dois grupos, sendo um de composição calcítica e outro de natureza dolomítica. 

 

Protólito calcítico 

Nos calcários calcíticos termalmente afetados, foi possível observar uma diferença no grau 

de cristalização, ocasionada devido à variação do fluxo de calor ocorrido ao longo da auréola de 

contato. A partir desta característica, elas foram divididas em três subgrupos, a saber: pouco 

afetados, moderadamente afetados e muito afetados termalmente. 

 

Calcários pouco afetados termalmente 

 Os calcários termalmente pouco afetados foram observados nos três corpos intrusivos 

estudados (São João, Serrinha e Nova Conquista), caracterizados nas seções delgadas das amostras 

J4K, J4-3P2, J107-11, J107-12A, J91A e J114.  

São encontrados nas porções mais externas das auréolas de contato afetados por 

temperaturas mais baixas em comparação aos grupos a seguir. De um modo geral, estes calcários 

compõem-se de uma matriz criptocristalina a microcristalina, com granulometria variando de fração 

argila a fina. Em parte das amostras, esta matriz ainda se encontra muito similar a matriz micrítica e 

síltica-peloidal das rochas originais. Em outros lugares, nota-se a aglomeração de pequenos 

romboedros distribuídos aleatoriamente.  Apresentam um arcabouço bastante fechado e integram 

falhas e fraturas de mais de uma direção, preenchidas por calcita, por vezes associada à dolomita na 

porção central da fratura, ou clorita em forma de franjas fibrosas nas bordas. Na trama destas 

rochas, é possível observar partes com coloração muito escura e partes com tons castanho-

alaranjados, interpretados como sulfetos e óxidos/hidróxidos de ferro, respectivamente, muito finos. 

 Constituintes do arcabouço dos protólitos, como os grãos carbonáticos e cimento espático, 

ainda são possíveis de serem localizados em algumas amostras, porém os grãos também podem 

ocorrer totalmente recristalizados, perdendo toda a sua característica e constituindo calcita de 

cristalinidade mais grossa, ou formando pequenos nódulos de calcita (Figura 5).  

As análises de difração de raios X realizadas em amostras de rocha total e concentradas 

indicaram a presença de calcita, ankerita, espinélio, lizardita e clorita (chamosita) (Figura 6A, B). 
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Figura 5: Exemplos de calcários pouco afetados pelo pirometamorfismo. (A) Calcário pouco afetado com matriz 
criptocristalina, similar à matriz micrítica de calcários preservados (amostra J91A). (B) Calcário pouco afetado com 
matriz constituída de romboedros aleatórios (amostra J107-11). (C) Calcário pouco afetado com matriz criptocristalina, 
similar à matriz siltica-peloidal, e grãos carbonáticos da rocha original com hábito preservado, como o bioclastos de 
bivalve (GC) (amostra J4-3P2). (D) Calcário pouco afetado com matriz microcristalina e grãos carbonáticos da rocha 
original com hábito preservado, como o intraclasto lamoso (GC) (J107-11). Fotomicrografias obtidas com polarizadores 
paralelos. 
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Figura 6: Difratogramas representativos de amostras concentradas e totais dos subgrupos de calcários calcíticos pouco 
afetados termalmente (A, B), moderadamente afetados (C, D) e fortemente afetados (E, F).  
 

Calcários moderadamente afetados termalmente 

 Localizam-se um pouco mais próximos do corpo intrusivo comparado ao grupo anterior, 

aproximadamente 45 a 15 metros do contato, tendo sido expostas a temperaturas um pouco mais 

elevadas. Foram encontradas na auréola de contato dos três corpos intrusivos, descritas em lâminas 

petrográficas das amostras J4C-4A, J79-1B, J79-3C, J107-12B, J13-2B e J13-2C. 

 Estas rochas são encontradas, como um todo, com granulometria fina a média, constituídas 

predominantemente por calcita de dimensão, em média, de 0,2 a 0,4 mm, hábito anédrico a euédrico 

(romboédrico), incolores, e com resquícios de material micrítico nas partes centrais (Figura 7). Em 

determinadas amostras, a calcita ocorre como cristais policristalinos a microcristalinos, por vezes 

fraturados, e em outras como cristais poiquiloblásticos, com dimensões de até 1,5 mm, englobando 

pequenos romboedros calcíticos (iguais aos descritos nas rochas pouco afetadas). 
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 As características das rochas originais são praticamente ausentes neste grau de 

recristalização. Porém, em algumas amostras é possível verificar a presença de grãos carbonáticos, a 

partir de pequenos trechos compostos por calcitas grossas. 

 
Figura 7: Exemplos de calcários moderadamente afetados pelo pirometamorfismo. (A) Calcário moderadamente afetado 
composto por calcitas de granulação média a fina com grandes quantidades de óxido/hidróxido de ferro entre os cristais 
(amostra J13-2B). (B) Calcário moderadamente afetado com calcitas de granulometria média a fina, por vezes 
romboedral, e com concentração de calcita de granulometria grossa, indicando grãos carbonáticos prévios (amostra 
J79-1B). (C) Calcário moderadamente afetado constituído de calcitas policristalinas anédricas, e com mineral opaco e 
hidróxido de ferro associados (amostra J13-2C). (D) Calcário moderadamente afetado composto de calcita de 
granulometria fina a média e resquícios de romboedros criptocristalinos, e seccionado por um veio posterior ao 
pirometamorfismo, preenchido de quartzo, delimitado pela linha tracejada vermelha (amostra J4C-4A). Fotomicrografias 
obtidas com polarizadores paralelos. 

 

 Além de calcita, também foram identificados minerais opacos e óxidos/hidróxidos de ferro. 

Estes minerais são encontrados localmente em quantidades expressivas, distribuídos entre os grãos 

de calcita, fornecendo à amostra de mão uma coloração escura. 

Por meio de difração de raios X, foram identificados os minerais de calcita, ankerita, 

espinélio, lizardita, chamosita e quartzo (Figura 6C, D). Nesta rocha, os picos principais da lizardita 

apresentaram menores quantidades, comparado com os do calcário termalmente pouco afetado. 

 Como feições tardias ou pós-evento termal, citam-se ocorrências de falhas e fraturas 

preenchidas por calcita ou quartzo, ou formando porosidade do tipo fratura.  

 

Calcários muito afetados termalmente 

 No contato com as intrusões básicas, encontram-se os calcários mais fortemente afetados 

pelo pirometamorfismo. Neste local, as rochas foram submetidas às maiores temperaturas do 

evento, apresentando, consequentemente, maior grau de recristalização, resultando tipos com 

granulação média a muito grossa. As amostras descritas em seção delgada deste grupo de rochas 

foram a J96E, J96H, VH-D1 e VH-6E, todas localizadas no corpo Serrinha. 
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Microscopicamente, nota-se a predominância dos minerais de calcita, espurrita, espinélio, 

com quantidades subordinadas de minerais opacos e óxidos / hidróxidos de ferro (Figura 8). A 

espurrita e o espinélio foram identificados com o auxílio de difração de raios-X (Figura 6E, F) e 

microssonda eletrônica (vide adiante). 

 
Figura 8: Feições texturais de calcários fortemente afetados termalmente. (A) Calcita (Cal), spurrita (Spu) e espinélio 
(Spl). (B) Detalhe da espurrita e espinélio da figura (A) (amostra VH6E). (C) Cristais de calcita de granulometria muito 
grossa e opacos granulares inclusos e entre os cristais (amostra VH6D1) (D) Calcário com espinélio verde escuro e 
spurrita granoblástica (amostra J96H). Fotomicrografias obtidas com polarizadores paralelos. 
 

 A calcita aparece em grãos variando de 0,2 a 0,8 mm, com hábito anédrico ou euédrico, 

romboedral. Podem conter resquícios de argilominerais nas porções centrais ou concentrados ao 

longo das clivagens. A espurrita é encontrada em até 15% da rocha, distribuída entre e por vezes 

inclusos na calcita. Ocorre em grãos incolores, euédricos ou subédricos, com dimensões de até 0,2 

mm e relevo muito alto. O espinélio, quantificado em até 5% da rocha, tem hábito anédrico ou 

euédrico, pequenas dimensões (aproximadamente 0,04 mm), relevo alto, cor verde a castanho com 

tons esverdeados, e ocorre geralmente entre os cristais de calcita, associado à espurrita, e raramente 

incluso nas calcitas. Os minerais opacos são finos a muito finos, ocorrendo como inclusões em 

calcita e associados a óxidos / hidróxidos de ferro. 

 Apesar da classificação feita destes calcários pirometamorfizados ao longo da auréola de 

contato, localmente são observadas estas variações de grau de recristalização em escala bem menor, 

com transição do grau de fraco para o grau intermediário em uma mesma amostra, de uma 

extremidade para outra da lâmina delgada.  Nestas rochas é observado um fluxo preferencial dos 

cristais (amostra J122 do corpo Serrinha) (Figura 9). 



Capítulo 3 – Artigo   Terra, S. A. 
  

 
Pirometamorfismo em calcários da formação Jandaíra, Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil                     32 
 

 
Figura 9: Variação textural na escala microscópica, evidenciando aumento do efeito termal de uma extremidade para 
outra da seção delgada. Foto mosaico de parte da amostra J122 sob polarizadores paralelos.  

 

Protólito dolomítico 

A partir da amostra analisada J115, localizada no corpo Serrinha, pode-se dizer que estas 

rochas são compostas de cristais médios de calcita, incolores a castanho de tons alaranjados, 

euédricos a subédricos, com hábito romboédrico, e com uma ou mais zonações, marcadas por 

pontuações de material opaco. 

Os minerais opacos geralmente são encontrados associados a materiais de cor castanho 

escura castanho alaranjado, interpretados como sulfetos e óxidos / hidróxidos de ferro 

respectivamente. A abundância destes dois constituintes fornecem uma coloração bastante escura à 

amostra, em escala macroscópica (Figura 10). 

O arcabouço da rocha é cortado por diferentes gerações de falhas / fraturas, preenchidas por 

calcita. 

A localização intermediária na auréola e a ausência de minerais pirometamórficos nestas 

rochas permitem inferir que, com relação ao grau de recristalização, elas seriam moderadamente 

afetadas. 
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Figura 10: Feições texturais de calcário cristalino de protólito dolomítico. (A) Calcário com arcabouço escuro, cortado 
por falhas / fraturas posteriores preenchidas por calcita. (B) Opacos e material castanho com tons alaranjados muito 
finos e em grande quantidade na rocha. (C) Romboedros de calcita com coloração castanha e tons alaranjados, devido 
à presença de óxido / hidróxido de ferro, e com zonação delineada por opacos. (D) Coloração com Alizarina 
comprovando a presença de calcita. Fotomicrografias da amostra J115 obtidas com polarizadores paralelos. 

 

LITOGEOQUÍMICA DOS CARBONATOS 

Alguns dos calcários não afetados (C1) e afetados (C2) pelo pirometamorfismo foram 

submetidos a análises de rocha total para elementos principais, traços e terras raras, com o objetivo 

de comparar e relacionar estes dois grupos de rocha. Dentre as amostras C1, foram selecionados 

dois calcários (VH-16 e J4C-2A) e um dolomito (VH10), e dos C2, um de protólito dolomítico 

moderadamente afetado (J115), um de protólito calcítico pouco afetado (J4-K) e um muito afetado 

(VH6E). 

As análises foram feitas pelo método de espectrometria de massa (ICP-MS), realizado nos 

laboratórios AcmeLabs (Vancouver) e CUG (Wuhan), e os resultados obtidos estão dispostos na 

tabela 1. Devido à perda ao fogo (PF), as análises de óxidos foram recalculadas para 100%.  
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Tabela 1: Composição química de rocha total para calcários não afetados (C1) e afetados termalmente (C2).  

Calcários não afetados 
              (C1) 

Calcários afetados 
(C2) 

Calcários não afetados 
                (C1) 

Calcários afetados 
(C2) 

Concentração de óxidos (% peso) Concentração de Elementos Terras Raras (ppm) 

Amostra  VH10 
J4C-
2A VH16 J115 J4-K VH6E Amostra  VH10 J4C-2A VH16 J115 J4-K VH6E 

SiO2  1,92 8,24 3,85 20,16 5,14 14,70 La 2,70 4,63 2,76 25,35 6,32 15,35 

TiO2 0,06 0,04 0,05 0,24 0,07 0,20 Ce 4,70 9,24 5,46 37,25 11,23 24,99 

Al2O3 0,81 0,44 0,78 4,71 1,00 4,19 Pr 0,54 0,65 0,39 3,26 0,83 2,36 

FeOt 0,30 0,00 0,00 3,31 0,00 0,72 Nd 2,00 2,37 1,45 12,40 3,04 8,51 

MnO 0,02 0,02 0,00 0,17 0,00 0,04 Pm 
      

MgO 38,56 0,44 1,54 15,51 8,27 1,04 Sm 0,35 0,47 0,26 2,25 0,58 1,56 

CaO 58,07 90,65 93,56 55,79 85,24 78,94 Eu 0,07 0,12 0,06 0,57 0,14 0,33 

Na2O 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gd 0,32 0,54 0,25 2,44 0,59 1,41 

K2O 0,19 0,14 0,18 0,06 0,25 0,13 Tb 0,05 0,08 0,04 0,38 0,09 0,23 

P2O5 0,02 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 Dy 0,28 0,44 0,19 2,17 0,49 1,21 

Total 100 100 100 100 100 100 Ho 0,05 0,09 0,04 0,44 0,10 0,24 

PF 46,50 43,91 47,45 31,64 45,41 35,56 Er 0,16 0,26 0,10 1,28 0,28 0,72 

Concentração de ElementosTraços (ppm) Tm 0,02 0,03 0,01 0,17 0,04 0,09 

Amostra  VH10 
J4C-
2A VH16 J115 J4-K VH6E Yb 0,15 0,20 0,08 1,02 0,21 0,60 

Ba  9,00 5,66 7,42 68,66 19,82 67,48 Lu 0,02 0,03 0,01 0,15 0,03 0,09 

Co 8,40 3,75 11,46 10,55 9,72 5,79 ∑ETR 11,41 19,16 11,10 89,13 23,96 57,69 

Cr 13,68 17,94 9,74 36,01 61,93 24,37 ∑ETRL 10,29 17,37 10,32 80,51 22,00 52,78 

Nb 0,60 0,38 0,30 4,24 1,10 4,62 ∑ETRP 1,12 1,79 0,78 8,62 1,96 4,91 

Ni 1,10 45,11 47,04 54,12 80,58 44,75 
       

Rb 3,70 2,77 2,96 1,53 5,69 1,58 
       

Pb 0,70 1,48 0,70 2,54 2,77 4,27 
       

Sr 95,40 286,55 132,09 151,01 294,49 182,08 
       

Th 0,40 0,42 0,23 1,98 0,41 2,72 
       

U 0,50 0,56 1,12 1,82 0,77 0,81 
       

V <8 3,53 6,95 32,08 7,88 11,21 
       

Y 1,90 4,77 1,77 21,49 4,31 9,60 
       

Zn 2,00 37,36 6,65 41,14 130,47 56,22 

        

As amostras termalmente afetadas dolomíticas e calcíticas mostraram valores, em 

porcentagem de peso, maiores nos óxidos de Ti, Al, Si, Fe (total) e Mn e um pouco menores em 

Mg, K e Ca, do que as amostras não afetadas.   

Analisando os padrões de distribuição das amostras nos plotes binários, exibidos na Figura 

11, observa-se que os carbonatos moderadamente e muito afetados (VH10 e J115) apresentam 

concentrações de SiO2, TiO2 e Al2O3 bem maiores que o calcário pouco afetado (J4K), exibindo, 

este último, valores bem próximos aos C1. O alumínio e o titânio expressam comportamentos 

essencialmente similares. O FeOt aumenta proporcionalmente ao MnO, e ambos demonstram 

valores maiores na amostra de protólito dolomítico, e nenhum aumento nos calcários pouco 

afetados. O MgO, K2O e CaO apresentaram, no geral, valores levemente menores nas amostras C2, 

comparado com as C1. No MgO e K2O esta diminuição ocorreu somente das amostras 

moderadamente e muito afetadas, e o CaO decresceu nos calcários afetados calcíticos (pouco e 

muito afetado) e permaneceu com praticamente a mesma quantidade nos calcários afetados 

dolomíticos. 
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Figura 11: Plotes binários para óxidos de calcários afetados (ponto vermelho) e não afetados (quadrado azul) 
termalmente. Dados da Tabela 1.  

 

Com relação aos elementos traços, foram analisados 13 elementos em concentrações de 

ppm. Dentre eles, Ba, Cr, Nb, Pb, Sr, Th, V, Y e Zn apresentaram, no geral, valores maiores nos 

calcários afetados do que nos calcários não afetados, em ambos os tipos (calcíticos e dolomíticos), e 

o Rb apresentou valores menores. Bário, nióbio e tório são encontrados em concentrações maiores 

nos carbonatos moderadamente a muito afetados (VH10 e J115), e nos poucos afetados com valores 

próximos aos das rochas C1 (Ba 19,8 a 68,7 ppm; Nb 1,1 a 4,6 ppm; Th 0,41 a 2,72 ppm). Vanádio 

e ítrio estão concentrados em maiores quantidades no C2 de protólito dolomítico (V 7,88 a 32,08 

ppm; Y 4,31 a 21,49 ppm); cromo e zinco, com valores maiores nos calcários pouco afetados (Cr 

24,37 a 61,93 ppm; Zn 41,14 a 130,47 ppm), e o Pb, no calcário mais afetado (Pb 2,54 a 4,27 ppm). 

Os comportamentos destes elementos traços podem ser bem visualizados e analisados a 

partir dos diagramas de perdas e ganhos de cada tipo de calcário (calcítico e dolomítico) nas figuras 

12 e 13, no diagrama tipo spider, com os elementos normalizados ao condrito (McDonough e Sun, 

1995), na figura 12, e nos diagramas de plotes binários da figura 13. 
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Figura 12: Diagrama tipo Spider dos elementos traços normalizados ao condrito de McDonough e Sun (1995), com os 
calcários não afetados (C1) representados pelas linhas e quadrados azuis, e os calcários termalmente afetados (C2), 
pelas linhas e pontos vermelhos.   

 

Comparando os elementos traços com os óxidos, é possível correlacionar o aumento positivo 

nas amostras termalmente afetadas (C2) dos elementos V e Y com os óxidos de Fe e Mn, e dos 

elementos Ba, Nb e Th com óxidos de Si, Al e Ti.  
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Figura 13: Plotes binários para elementos traços para carbonatos afetados (ponto vermelho) e não afetados (quadrado azul) termalmente. Dados da Tabela 1. 
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Os elementos terras raras exibiram um aumento da soma total nos calcários afetados (C2), 

comparado com os não afetados (C1). Em todas estas rochas (C1 e C2) a soma dos elementos terras 

raras leves apresentaram valores bem maiores do que os elementos terras raras pesados, 

representando cerca de 90% da quantidade total (Tabela 01).  

Espectros de elementos terras raras (Figura 14) mostram similaridades na forma geral dos 

padrões e na anomalia moderadamente negativa de Eu (0,63-0,74). Há uma clara tendência de 

aumento de YbN nos carbonatos afetados termalmente. Os espectros são paralelos entre si, com 

razões (La/Sm)N entre 4,98 e 7,27, e (Gd/Yb)N de 1,76 a 2,59. Todavia, nota-se valores absolutos 

mais elevados tanto dos termos leves (La-Sm) quanto dos pesados (Gd-Lu) para os carbonatos 

afetados termalmente.  

 
Figura 14: Espectros de elementos terras raras (normalizados em relação ao condrito de Sun e McDonough (1989), 
comparando calcários afetados (linha e ponto vermelho) e não afetados (linha e quadrado azul). Dados da Tabela 1. 
Eu/Eu* = anomalia de európio, calculada do seguinte modo – Eu/Eu* = EuN/((SmN+GdN)/2). 
 

REAÇÕES METAMÓRFICAS E CONDIÇÕES DE PRESSÃO E TEMPERATURA 

A partir do que foi exposto nas descrições dos calcários pirometamorfizados, pode-se inferir 

que os principais minerais resultantes do evento termal encontrados na área de estudo foram calcita, 

lizardita, espinélio e a. Com base, passamos a tecer considerações sobre as condições de pressão 

litostática, pressão de vapor e temperatura atuantes no pirometamorfismo. 

A calcita é um dos minerais com distribuição mais generalizada, e sua recristalização 

acontece numa faixa muito ampla de temperaturas desde muito baixas a elevadas, porém a fusão 

para vapor e liquido ocorre somente em temperaturas superiores a 1300 °C (para pressão de 1 kbar, 

em um sistema anidro, PT = PCO2) (Deer et al., 2008). Na presença de vapor constituído quase 

totalmente de H2O, a fusão pode ocorrer em temperaturas aproximadas a 650 °C, para PT = 1 Kbar 

(Wyllie e Tuttle, 1960).  

A lizardita (Mg3Si2O5(OH)4) é o mineral mais estável e abundante do grupo das serpentinas 

(Deer et al., 2008). É formada em temperaturas relativamente baixas (até 375-425°C), estável em 

até, aproximadamente, 700-800 °C, e apresenta-se, normalmente, em grãos extremamente finos, não 



Capítulo 3 – Artigo   Terra, S. A. 
  

 
Pirometamorfismo em calcários da formação Jandaíra, Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil                     39 
 

permitindo uma descrição óptica completa. Nas rochas em estudo, a lizardita foi identificada 

somente pelo método de difração de raios X, nos calcários pouco e moderadamente afetados.  

Para sua formação sugerem-se duas prováveis reações, uma durante metamorfismo 

progressivo, e outra de alteração hidrotermal. A primeira (1), baseada no trabalho de Anjos e 

Guimarães (2008), consiste em dolomita e quartzo, em presença de água, formando a lizardita e 

calcita, liberando CO2. E a segunda (2) seria a reação mais tradicional de formação deste mineral, a 

serpetinização de olivinas. 

 

(1) 3 dolomita + 2 quartzo + H2O ↔ lizardita + 3 calcita + CO2 

3CaMg(CO3)2 + 2SiO2 + H2O ↔ Mg3Si2O5(OH)4 + 3CaCO3 + 3CO2 

 

(2) 3 forsterita+ 4 H2O ↔ lizardita + brucita 

3Mg2SiO4 + 4H2O ↔ Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2 

 

 Esta primeira reação (1) foi fundamentada na reação de formação do talco (3), pois estes 

dois minerais (talco e serpentina) apresentam estabilidade térmica e composições semelhantes (Deer 

et al., 2008). A reação do talco é muito comum na fase inicial do metamorfismo de calcários 

dolomíticos silicosos, porém aparentemente não ocorreu nas rochas analisadas. A condição que 

distinguirá a formação destes minerais será a disponibilidade de sílica, necessitando quantidades 

menores para a formação da lizardita (Anjos e Guimarães, 2008). 

 

(3) 3 dolomita + 4 quartzo + H2O ↔ talco + 3 calcita + 3 CO2 

3CaMg(CO3)2 + 4SiO2 + H2O ↔ Mg3Si4O10(OH)2 + 3CaCO3 + 3CO2 

 

 A olivina do tipo forsterita (Mg2SiO4) pode ser encontrada em diversas rochas vulcânicas 

como fenocristais e/ou constituinte da matriz, e em rochas metamórficas provenientes de rochas 

com composição ultrabásicas ou carbonatos impuros. A temperatura de formação deste mineral vai 

depender das condições ambientais (pressão e saturação de água), variando de 500 a 1400 °C, e seu 

ponto de fusão em sistema anidro é de 1890 ± 20°C. Na área de estudo não foi possível comprovar 

a presença deste mineral diante das amostras analisadas, porém acredita-se na possibilidade de sua 

cristalização devido as composições das rochas estudadas. 

 Segundo Deer et al. (2008), sob condições anidras, a formação da forsterita em carbonatos 

impuros pode ser dada pela seguinte reação: 

 

(4) 2 dolomitas + quartzo ↔ forsterita + 2 calcita + 2 CO2 

2CaMg(CO3)2 + SiO2 ↔ Mg2SiO4 + 2CaCO3 + 2CO2 

 

 Metz e Trommsdorff (1968 segundo Winkler 1977) propõem em uma de suas reações para o 

metamorfismo de calcários dolomíticos silicosos, a formação da forsterita a partir do talco com a 

dolomita (5). Baseando nesta reação, e utilizando o mesmo fundamento citado para a reação (1) da 

lizardita, foi possível sugerir a formação desta olivina a partir da lizardita com a dolomita (6).  

 

(5) talco + 5 dolomita ↔ 4 forsterita + 5 calcita + 5CO2 + H2O 

Mg3Si4O10(OH)2 + 5CaMg(CO3)2 ↔ 4Mg2SiO4 + 5CaCO3 + 5CO2 + H2O 

 

Reação sugerida: 

(6) lizardita + dolomita ↔ 2 forsterita + calcita + CO2 + 2 H2O 

Mg3Si2O5(OH)4 + CaMg(CO3)2 ↔ 2Mg2SiO4 + CaCO3 + CO2 + 2H2O 

 

O espinélio é encontrado frequentemente em rochas metamórficas e xenólitos ricos em 

alumínio. Em calcários com metamorfismo de contato, ocorre geralmente associados a forsterita e 
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diopsídio. O campo de estabilidade deste mineral é bastante variado, podendo ocorrer a partir de 

temperaturas de 450 °C, e o ponto de fusão do mineral puro (MgAl2O3) é em 2135±20 °C (Brown et 

al., 1988; Deer et al., 2008). No grupo dos espinélios há uma substituição contínua desde o 

espinélio (MgAl2O4) até a hercinita (Fe
2+

Al2O4), com a troca Fe
2+

↔Mg. Para a identificação precisa 

deste mineral foi utilizada a microssonda eletrônica em uma das amostras, e em seguida foi feito o 

cálculo da fórmula química com os dados obtidos (Tabela 2). Para sua formação, sugere-se a reação 

(7) da dolomita com o alumínio proveniente de minerais detríticos do protólito (microclina, 

montomorilonita) ou das rochas adjacentes, carreados com a percolação de fluidos. 

 

(7) Al2O3 + dolomita ↔ espinélio + calcita + CO2 

Al2O3 + CaMg(CO3)2 ↔ MgAl2O4 + CaCO3 + CO2 

 

A espurrita (Ca5(SiO4)CO3) é um mineral tipicamente encontrado em metamorfismo de 

contato de calcários silicosos em altas temperaturas e baixas pressões, ocorrendo em contato com 

rochas intrusivas como diorito, granito (skarns), riolito e rochas básicas (Deer et al.,1986) . O 

campo de estabilidade deste mineral é significantemente afetado pela pressão parcial de CO2 e 

H2O, com redução das temperaturas em presença de altos teores de vapor de H2O no sistema, 

variando a partir de 430°C até valores superiores a 1000°C (Henmi e Henmi, 1978; Tuttle e Harker, 

1957; Joesten, 1976). Na série progressiva de descarbonatação de Bowen (1940), ela ocorre após o 

mineral akermanita e antes da merwinita. Foi diferenciada dos minerais similares com o auxílio da 

microssonda eletrônica, tendo sua composição química na Tabela 2. Para a formação deste mineral 

sugere-se a reação: 

 

(8) 2 quartzo + calcita ↔ espurrita + 4CO2 

2SiO2 + 5CaCO3 ↔ Ca5(SiO4)2CO3 + 4CO2 
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Tabela 2: Composição química (óxidos) de espinélio e espurrita, obtida por microssonda eletrônica. Amostras VH6E e J96G, classificadas como calcários muito afetados. 

Análises de microssonda da Espurrita (%peso) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Média σ 

   SiO2   26,61 26,56 26,22 26,50 26,38 26,47 25,90 26,65 26,53 26,34 26,37 26,27 26,60 26,50 26,06 26,43 26,37 26,40 0,20 

   Al2O3  0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

   MnO    0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,03 0,06 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

   FeO    0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,04 0,02 0,01 0,05 0,06 0,00 0,09 0,05 0,10 0,03 0,09 0,04 0,04 

   MgO    0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,14 0,03 0,01 0,02 0,07 0,01 0,04 0,03 0,03 

   CaO    62,97 63,37 62,80 63,00 62,50 62,74 62,56 62,90 63,02 62,48 61,78 62,69 63,47 63,57 61,68 63,13 62,72 62,79 0,51 

   Na2O   0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - 0,03 0,02 

TOTAL 89,97 90,19 89,33 89,92 89,06 89,49 88,83 89,71 89,75 89,07 89,50 89,27 90,33 90,37 91,88 89,83 89,41 89,76 0,71 

Cálculo  da fórmula da Espurrita (%mol) 

SiO2 (%)  28,29 28,12 28,04 28,20 28,27 28,25 27,87 28,34 28,21 28,24 28,50 28,12 28,12 28,01 28,28 28,10 28,18 28,18 0,14 

CaO (%) 71,71 71,88 71,96 71,80 71,73 71,75 72,13 71,66 71,79 71,76 71,50 71,88 71,88 71,99 71,72 71,90 71,82 71,82 0,14 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,00 

Análises de microssonda do Espinélio (%peso) 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Média σ 
     SiO2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     Al2O3  61,52 54,73 59,22 59,80 60,54 60,52 61,55 61,60 62,04 54,96 51,02 57,75 61,80 61,67 65,60 59,62 3,38 
     MnO    0,65 0,63 0,59 0,61 0,52 0,48 0,51 0,46 0,52 0,70 0,84 0,65 0,53 0,48 0,52 0,58 0,06 
     FeO    11,98 17,33 14,06 13,07 12,95 12,91 12,50 11,02 10,59 17,57 20,14 14,93 10,71 10,05 9,58 13,29 2,99 
     MgO    24,49 23,69 24,56 25,19 24,78 24,99 24,96 25,99 25,91 24,89 24,18 25,00 25,76 25,69 27,81 25,19 0,49 
     CaO    0,52 1,04 0,47 0,52 0,24 0,62 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,33 
     Na2O   0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
  TOTAL 100,17 98,28 100,06 100,14 99,94 100,37 100,67 99,22 99,30 98,62 98,41 98,63 98,97 98,11 103,68 99,35 0,87 
  Cálculo da fórmula do Espinélio (%mol) 
  Al2O3 (%) 46,95 43,56 45,47 45,39 46,08 45,89 46,43 45,88 46,22 42,60 40,83 44,28 46,22 46,38 46,21 45,26 1,74 
  FeO (%) 5,83 8,80 6,88 6,33 6,28 6,24 6,01 5,23 5,03 8,68 10,28 7,30 5,11 4,82 4,30 6,43 1,62 
  MgO (%) 47,22 47,64 47,64 48,29 47,64 47,86 47,55 48,89 48,75 48,72 48,89 48,42 48,67 48,80 49,48 48,31 0,59 
  TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,00 
  Herc (%) 10,99 15,59 12,63 11,58 11,65 11,54 11,23 9,67 9,35 15,12 17,37 13,10 9,50 8,99 8,00 11,75 2,53 
  Esp (%) 89,01 84,41 87,37 88,42 88,35 88,46 88,77 90,33 90,65 84,88 82,63 86,90 90,50 91,01 92,00 88,25 2,53 
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Segundo Grapes (2011), os calcários pirometamorfizados podem ser classificados a partir de 

seus protólitos e associações minerais. Os protólitos apresentam proporções variáveis de dolomita, 

calcita e quartzo, que são as fontes para as associações metamórficas de alta temperatura, composta 

por silicatos de Ca e/ou Mg. A cristalização de minerais ricos em alumínio e ferro pode indicar 

contaminação pelo magma e/ou presença de minerais acessórios (detríticos e autigênicos) no 

protólito. Esse mesmo autor apresenta projeções no sistema CaO-SiO2-MgO-CO2 com campos que 

permitem inferir protólitos e assembleias minerais destes calcários, e diagramas de pressão e 

temperatura para cada tipo deles. Para estas projeções, foram utilizadas porcentagens molares 

calculadas a partir das análises dos óxidos citados anteriormente na Tabela 1. Deste modo, as 

amostras afetadas analisadas plotaram no campo de calcários (VH6E), calcários dolomíticos (J4-K) 

e dolomitos calcíticos (J115), e as não afetadas no campo dos calcários (J4C-2A, VH16) e 

dolomitos (VH10) (Figura 15). 

 
Figura 15: Projeção dos calcários analisados no diagrama CaO-MgO-SiO2 (proporção molar, com campos baseados em 
Grapes, 2011). Ponto vermelho = calcário afetado termalmente, quadrado azul = calcário não afetado termalmente. 
 

As projeções com os campos das assembleias minerais das rochas pirometamorfizadas, são 

divididos em dois tipos, um para temperaturas mais baixas, denominado de subfácies monticellita-

melilita, e outro para temperaturas mais altas, a subfácies larnita-merwinita-espurrita. Para as rochas 

analisadas, estes diagramas sugerem os minerais wollastonita, melilita, calcita, monticellita, 

forsterita e periclásio, em temperaturas mais baixas, e merwinita, espurrita, calcita, monticellita e 

periclásio, nas mais altas (Figura 16). 
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Figura16: Projeções CaO-SiO2-MgO com excesso de CO2 (campos baseados em Grapes, 2011).(A) Campos das 
assembleias minerais para temperaturas mais baixas. (B) Campos das assembleis minerais para temperaturas mais 
altas.  Ponto vermelho = calcário afetado termalmente.  

 
Comparando as projeções, observa-se que as assembleias wollastonita-melilita-calcita e 

merwinita-espurrita-calcita seriam para as rochas com protólito calcário, e a monticellita-forsterita-

calcita, forsterita-periclásio-calcita e monticellita-periclásio-calcita para o protólito do tipo calcário 

dolomítico / dolomito calcítico.  

Entre as amostras termalmente afetadas analisadas, somente uma se encontra 

pirometamorfizada, também designada neste trabalho como calcário termalmente muito afetado 

(VH6E). Na mineralogia desta rocha e de todos os outros carbonatos muito afetados descritos neste 

trabalho, foi identificado somente o mineral espurrita, com relação aos propostos no diagrama 

acima. Os minerais monticellita, melilita e merwinita provavelmente não foram formados por 

deficiência de SiO2 no sistema. A forsterita e o periclásio possivelmente não foram encontrados 

pela escassez de amostras de protólito dolomítico na área. 

Analisando os diagramas de pressão e temperatura dos calcários pirometamorfizados 

juntamente com as descrições das rochas em estudo, é possível dizer que os minerais índices de 

maiores temperaturas para este caso, são a espurrita e olivina.  

Um dos fatores principais que caracteriza o pirometamorfismo é a ocorrência da pressão 

baixa durante o evento. O valor desta pressão está intimamente relacionado com o tipo de intrusão 

que ocorreu no local. Considerando que as encaixantes foram intrudidas por corpos básicos rasos, 

sugerem-se pressões litostáticas máximas de, aproximadamente 0,5 a 1 kbar. 

A partir dos diagramas PT (Ptotal=PCO2) proposto por Joesten (1976) e Grapes (2011), 

interpreta-se que o campo de estabilidade da espurrita, nas pressões estimadas no local, sugere 

temperaturas máximas de 1050 °C para o pirometamorfismo, e o da olivina, temperaturas máximas 

de 1100-1200 °C (Figuras 17 e 18). 
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Figura 17: Diagrama PxT modificado de Joesten (1976) com curvas de reações possíveis no pirometamorfismo de 
calcários calcíticos, indicando com o círculo tracejado azul o mineral índice e com o tracejado vermelho a pressão e 
temperatura máxima estimada para estas rochas. 
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Figura 18: Diagrama PxT (Ptotal=PCO2) modificado de Wallmach et al. (1989), com curvas de reações possíveis no 

pirometamorfismo de calcários de composições dolomíticas, indicando com o círculo tracejado azul o mineral índice e 
com o tracejado vermelho a pressão e temperatura máxima estimada para estas rochas. 

 

DISCUSSÕES 

Os calcários pirometamorfizados da área de estudo ocorrem, em alguns locais, em contato e 

intercalados com buchitos (rochas pirometamorfizadas da Fm. Açu), e estão inseridos em auréolas 

termais provocadas por corpos básicos intrusivos, provenientes do magmatismo Macau. 

As auréolas termais delimitadas neste trabalho apresentaram distâncias de até 90 metros do 

contato ígneo em superfície, porém com dimensões bem distintas de um lado para outro do corpo.  

Segundo Grapes (2011), a reconstituição mineral das rochas pirometamorfizadas ocorre 

apenas em até 0,5 metros do contato ígneo, e em alguns casos, efeitos termais e estruturas do evento 

podem ser encontrados a cerca de 50 metros da intrusão. A partir desta informação, juntamente com 

as feições observadas na área, sugere-se que as dimensões reais das auréolas são um pouco menores 

das máximas calculadas em superfície. Medidas mais precisas só poderiam ser inferidas após a 

caracterização da morfologia do corpo em subsuperfície.  

As rochas da Fm. Jandaíra termalmente afetadas, descritas neste trabalho, apresentaram 

protólitos de composições calcítica e dolomítica. 

 

Protólito dolomítico 

Os calcários cristalinos advindos de dolomitos são descritos como rochas bastante escuras, 

pouco a moderadamente afetadas pelo calor, compostas por cristais de calcita zonados, minerais 

opacos entre as zonações e óxido/hidróxido de ferro. 

O protólito destas rochas provavelmente sofreu processos diagenéticos de dolomitização em 

todo o arcabouço (por substituição e/ou precipitação) e sobrecrescimento/ precipitação de dolomita 

ferrosa ou ankerita, formando cristais zonados de dolomitas. Além deste processo, é comum nestas 

rochas a formação de pirita autigênica e a limonitização deste mineral.  

Durante o metamorfismo, os cristais de dolomita foram substituídos pela calcita, com o 

processo denominado de desdolomitização. Para este processo sugere-se a formação da calcita a 

partir da reação de dissociação da dolomita, formando calcita, periclásio e liberando CO2, ou a 

alteração hidrotermal da dolomita, resultando em calcita, brucita e liberando CO2.  
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Segundo Flügel (2010), uma das possíveis condições para a ocorrência desta reação nos 

carbonatos é a percolação de fluidos com sulfato de cálcio (CaSO4). Na literatura encontra-se que 

este sulfato pode ser proveniente de alteração hidrotermal de calcários ou até mesmo dolomitos. 

Com estas informações tem-se a hipótese de que, fluidos com sulfato de cálcio percolaram pelas 

fraturas destas rochas provocando, juntamente com as temperaturas, a reação de desdolomitização. 

O enxofre (S) destes sulfatos juntamente com o ferro (Fe) liberado das dolomitas ferrosas/ ankeritas 

formaram sulfetos, precipitados entre as zonações dos cristais, e ainda o Fe destas dolomitas, 

formaram óxidos/hidróxidos de Fe, observados em boa parte do arcabouço das rochas (não 

esquecendo os sulfetos e óxidos/hidróxidos de Fe provenientes dos protólitos). Estes minerais 

(óxidos / hidróxidos de Fe e sulfetos de Fe) forneceram o tom escuro da rocha, visualizado 

macroscopicamente, que é uma das características distintivas de rochas que sofreram 

desdolomitização (Flügel, 2010). 

 

Protólito calcítico 

Os calcários calcíticos afetados pelo pirometamorfismo são observados com diferentes graus 

de recristalização, que aumentam no sentido das extremidades da auréola termal para os contatos 

com o corpo intrusivo, devido à variação do fluxo térmico.  

Partindo dos calcários pouco afetados termalmente para os muito afetados nota-se, no geral, 

um grande aumento da granulometria, extinção de minerais e texturas reliquiares dos protólitos e 

cristalização dos minerais pirometamórficos espinélio e espurrita, além da recristalização da calcita.  

Muitas das rochas pouco afetadas deste grupo apresentam, em pelo menos parte do 

arcabouço, matriz de frações micrométricas, que se assemelham a matriz micrítica ou síltica-

peloidal presentes nos protólitos. Para estas rochas sugere-se que, com a atuação do calor, as 

matrizes começaram a sofrer recristalização, formando pequenos romboedros na rocha, preenchidos 

ainda pelo material muito fino. O progressivo aumento da temperatura provocou a recristalização 

deste mineral com dimensões cada vez maior, chegando a formar cristais incolores com dimensões 

de até 8 milímetros. 

O aumento da granulometria destes calcários também ocorreu devido às rochas mais 

afetadas pelo evento térmico estarem mais próximas do corpo, ou seja, o resfriamento foi mais 

lento, comparado com as rochas mais distais. Em zonas de diminuição de temperatura 

extremamente rápida, além da pequena granulometria das rochas, foi possível observar calcitas 

poiquilotópicas em algumas amostras. 

Durante a recristalização da calcita, elementos presentes neste mineral, como o ferro, foram 

liberados, formando óxidos/hidróxidos de ferro, encontrados em muitas rochas (além dos detríticos 

do protólito). 

 

Análises químicas 

Nas análises químicas, os calcários pirometamorfizados apresentaram valores maiores e 

menores de concentração de alguns elementos (principais, traços e terras raras) do que os calcários 

não afetados pelo calor.  

Nas concentrações dos óxidos estudados observou-se um grande aumento de Si, Al e Ti nas 

rochas mais afetadas pelo pirometamorfismo (calcítica e dolomítica), porém no caso do TiO2 as 

proporções foram em números bem menores.  

O FeOt e o MnO apresentam propriedades químicas semelhantes, e geralmente se 

correlacionam positivamente quando o fator controlador da distribuição é a substituição isomórfica 

em calcitas e dolomitas. As concentrações destes elementos ocorrem em quantidades maiores nos 

dolomitos do que nos calcários (Veizer, 1978). Neste trabalho estes elementos seguiram o 

dissertado na teoria, com semelhanças no padrão de distribuição das amostras no plotes binários e 

maiores concentrações nas rochas com protólito dolomítico.  

No caso dos elementos traços, os calcários termalmente afetados calcíticos e dolomíticos 

apresentaram anomalias positivas nos elementos Ba, Cr, Nb, Pb, Sr, Th, V, Y e Zn, e negativa no 
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Rb. Analisando o comportamento dos elementos traços e principais, supõe-se que o aumento dos 

elementos Ba, Nb e Th estão relacionados com o dos elementos SiO2, Al2O3 e TiO2, e o V e Y com  

FeOt e MnO. 

Os elementos terras raras, segundo Figueiredo (1985), são praticamente imóveis durante 

eventos de metamorfismo, se mobilizando significativamente apenas em caso de fusão parcial, 

anatexia e/ou influência de fluidos nas rochas. 

Comparando os elementos terras raras (ETRs) das amostras analisadas, observou-se 

aumento de concentração dos elementos e do grau de fracionamento nos calcários que sofreram o 

pirometamorfismo. Como nas descrições de campo e lâmina delgada não foi notado nenhuma 

indicação de fusão parcial e anatexia destas amostras, deduz-se que durante o metamorfismo as 

rochas sofreram influências de fluidos, ocasionando a mobilidade dos ETRs. 

Integrando as informações obtidas a partir das análises de óxidos, elementos traços e 

elementos terras raras, pode-se interpretar que os calcários da área de estudo foram submetidos a 

um metamorfismo com sistema aberto, perdendo e ganhando material de fontes externas. A 

incursão dos elementos ocorreu através da percolação dos fluidos, que passaram pelas rochas em 

contato (buchitos da Fm. Açu e/ou ígneas dos corpos intrusivos), e atuaram com maior intensidade 

nos calcários submetidos a maiores temperaturas, ou seja, nas rochas mais afetadas pelo 

pirometamorfismo.  

O Al2O3 e o SiO2 inseridos nos calcários cristalinos contribuíram na cristalização dos 

minerais encontrados, porém não ocorreu incursão de SiO2 suficiente para formar os minerais 

previstos por Grapes (2011). 

A anomalia negativa do Eu (Tabela 1 e Figura 14) sugere a prevalência de um ambiente 

redutor na formação dos calcários analisados. Este tipo de ambiente é propício para a precipitação 

de sulfetos, como a pirita, encontrado em grande parte das amostras descritas. 

 

Reações metamórficas e condições de pressão e temperatura 

Com o calor proveniente dos corpos intrusivos, os calcários foram afetados em diferentes 

níveis, de acordo com a distância do contato, alterando texturas, porosidade e composição da rocha 

original. A partir das descrições e análises das rochas, observa-se que ocorreram reações e 

recristalização desde as rochas menos até as mais afetadas pelo calor (Figura 19). 

A lizardita é um mineral que normalmente ocorre em granulometrias bastante finas. No caso 

das rochas deste trabalho não foi possível identificar este mineral em microscópio óptico, pois, além 

desta característica, ele foi formado em condições de resfriamento rápido, favorecendo mais ainda a 

pequena dimensão do grão. Foi localizado a partir do DRX nas rochas pouco a moderadamente 

afetadas termalmente, com quantidades maiores nas pouco afetadas, e teria derivado a partir de duas 

possíveis reações. Uma seria a reação da dolomita (ou do Mg da calcita magnesiana) com o quartzo, 

na presença de água, com a sílica proveniente dos fluidos metamórficos (citado nas análises 

químicas), ou de minerais detríticos do protólito. E outra, a partir da alteração hidrotermal de 

olivinas (forsterita), também chamado de serpentinização da olivina. 

A primeira reação também foi encontrada em calcários da Fm. Irati (Bacia do Paraná) 

afetados por intrusões de rochas básicas pós-Triássicas descritos por Anjos e Guimarães (2008). Os 

principais minerais encontrados nas rochas da Fm. Irati foram talco, serpentina (lizardita) e 

diopsídio, com a serpentina ocorrendo em condições de menores teores de sílica do que o talco. No 

caso da Fm. Jandaíra não houve sílica suficiente no sistema para a cristalização do talco, formando 

apenas a serpentina. 

O espinélio cristalizou a partir da reação da dolomita com o alumínio proveniente dos 

fluidos metamórficos ou de argilominerais e minerais detríticos dos protólitos (ex: montmorollonita 

e feldspatos). Por apresentar um range relativamente grande de temperatura de cristalização (a partir 

de 450 °C), ele foi encontrado desde as rochas pouco a muito afetadas. Porém o mineral só tomou 

dimensões visíveis em microscópio óptico nos calcários mais próximos do contato ígneo. 
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A ocorrência dos minerais lizardita e espinélio nas rochas pouco a moderadamente afetadas, 

sugerem temperaturas mínimas de aproximadamente 450°C, e máximas de aproximadamente 800 

°C.  

Por fim, nas rochas calcíticas com maior grau de recristalização, a sílica proveniente de 

fluidos metamórficos e/ou dos minerais detríticos dos protólitos reagiu com a calcita, originando a 

espurrita. Nas rochas mais dolomíticas, ocorreu a formação da olivina a partir da reação da dolomita 

com o quartzo, ou da lizardita com dolomita. 

Comparando os calcários com os calcários cristalinos, observa-se que após o evento houve 

grande redução da porosidade, deixando as rochas bastante compactas, e o arcabouço foi totalmente 

transformado, perdendo todos os constituintes do calcário, como matriz, cimento e grãos 

carbonáticos. Feições dos constituintes primários foram identificadas somente nas rachas de mais 

baixo grau de cristalização. Comparando as rochas pirometamorfizadas com as pouco e 

moderadamente afetadas, observa-se a extinção da ankerita, proveniente do protólito, e da lizardita, 

resultante das reações metamórficas de menores graus. 

Como dito anteriormente, ao longo de algumas auréolas termais formadas pelos corpos 

ígneos da área de estudo, os calcários são encontrados intercalados com folhelhos negros e buchitos, 

que foram estudados por Santos et al. (2014). Os autores descreveram estas rochas como 

constituídas por vidros (obsidiana) e fases minerais sob a forma de cristais prismáticos alongados 

e/ou aciculares e ocos, que são características de fusão do protólito seguido de um rápido 

resfriamento (quenching). Os minerais identificados foram mullita, secaninaíta, sanidina, tridimita, 

clinopiroxênio e armalcolita, sugerindo temperaturas máximas de 1100 a 1150 °C durante a 

formação dos buchitos.  

A presença de vapor de H2O (XCO2 < 1) no metamorfismo de rochas carbonáticas provoca 

deslocamento das curvas de reações dos minerais para temperaturas menores, em uma mesma 

pressão. Fluidos com composição de H2O são possíveis no sistema das rochas estudadas neste 

trabalho, porém as temperaturas estimadas no contato da intrusão, para XCO2 = 1, são muito 

próximas das encontradas para os buchitos que estão no seu contato (trabalho de Santos et al., 

2014). Portanto, durante este metamorfismo, fluidos com composição de H2O ocorreram somente 

na parte mais externa da auréola, permitindo a reação da lizardita, e no contato da intrusão o sistema 

era praticamente anidro, com muito pouco ou nada de H2O. 

Estruturas de fusão parcial, similares aos já identificados na literatura, como em Floess 

(2015), não foram identificadas nestas rochas.  
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Figura 19: Desenho esquemático mostra a evolução da cristalização dos calcários e uma tabela de comparação com os 
calcários originais. 

 

CONCLUSÕES 

Com base no exposto, temos as conclusões listadas abaixo. 

- Os corpos Serrinha, São João e Assentamento Nova conquista intrudiram nas rochas sedimentares 

da Formação Açu e Jandaíra, ocasionando um pirometamorfismo no contato, e formando auréolas 

termais de até 90 metros em superfície. 

- Os calcários primários foram totalmente transformados, formando rochas compactas, com 

diferentes graus de recristalização, devido à variação do fluxo térmico.  

- O metamorfismo ocorreu em condições de sistema aberto com percolação de fluidos transportando 

SiO2, Al2O3 e TiO2 das rochas do contato (além dos elementos traços e terras raras) para as 

encaixantes, e carreando um pouco do MgO, K2O e CaO. 

- O aumento dos elementos traços Ba, Nb e Th estariam relacionados com o aumento do SiO2, 

Al2O3 e TiO2, e o V e Y com o FeOt e o MnO. 

- Os elementos terras raras leves e pesados aumentaram na mesma proporção, com o crescimento do 

grau de recristalização. 

- Os protólitos das rochas eram calcários, calcários dolomíticos e dolomitos calcíticos. Estas rochas 

foram submetidas a um metamorfismo com percolação de fluidos, que favoreceu a cristalização da 

lizardita e espinélio nas rochas de menores graus metamórficos, e espurrita, espinélio e forsterita 

nos calcários pirometamórficos.  

• Calcita + Dolomita -> Calcita + Espurrita + Espinélio + Forsterita 

- As condições de pressão e temperaturas máximas sugeridas a partir das associações mineralógicas 

e comparação com dados da literatura seriam de, aproximadamente, P=0,5-1,0 kbar e T=1050-

1200°C, para Ptotal=PCO2.  
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- No caso áreas com reservatórios em rochas carbonáticas, a ocorrência do pirometamorfismo 

prejudicaria significativamente o sistema petrolífero, devido a diminuição expressiva da porosidade 

nas rochas termalmente afetadas. 
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Capítulo 4. DISCUSSÕES GERAIS 

 A realização desta dissertação permitiu a caracterização petrográfica e química dos 

calcários pirometamorfizados encontrados na Formação Jandaíra (Bacia Potiguar) em 

contato com corpos ígneos cenozoicos. A intrusão destas rochas funcionou como fonte de 

calor, gerando metamorfismo da fácies sanidinito nas encaixantes, com altíssimas 

temperaturas e pressões muito baixas, nas suas encaixantes. 

 As descrições de campo juntamente com interpretações de imagens satélites e 

compilação de mapas da região, permitiram delimitar os contatos das litologias 

encontradas nas proximidades dos corpos magmáticos Serrinha, São João e 

Assentamento Nova Conquista, e consequentemente contornar a auréola de contato 

formada por estes corpos. A partir destes mapas pôde-se interpretar que as rochas 

basálticas foram intrudidas com uma inclinação, gerando, na superfície, auréolas termais 

com dimensões irregulares em relação ao corpo com até 90 metros de distância do 

contato ígneo. 

 A ocorrência significativa de corpos ígneos na região estudada, incluindo os corpos 

deste trabalho, já era conhecida na literatura, com descrições e datações. O efeito térmico 

provocado nas encaixantes também já havia sido reportado em trabalhos anteriores. As 

rochas encontradas afetadas termalmente foram os arenitos da formação Açu e os 

calcários da formação Jandaíra. Os arenitos afetados, ou buchitos, foram bastante 

descritos e detalhados por Santos (2011) e Santos et al. (2014), restando os calcários 

afetados, utilizados neste trabalho. 

 A partir das análises realizadas durante toda esta pesquisa observou-se que o 

calor das rochas intrusivas afetou os calcários em diferentes graus de recristalização, 

aumentando da borda das auréolas para o contato ígneo. As rochas pirometamorfizadas 

foram encontradas somente nas proximidades do contato ígneo, com o arcabouço 

totalmente transformado, porosidade extremamente reduzida, granulometria média a 

grossa, e cristalização dos minerais espinélio, spurrita e forsterita. Apesar do espinélio e 

spurrita serem visíveis em microscópio óptico, a identificação destes minerais contou com 

o auxílio da microssonda eletrônica e difração de raios-X.  

 Nos locais um pouco mais distais dos corpos, o calor modificou as rochas, porém 

em menor grau. Foram observados calcários muito finos a médios, alguns ainda 

permitindo, raramente, a identificação de constituintes da rocha original (rochas pouco 
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afetadas/ mais finas), porém com o arcabouço bastante modificado e mais fechado. A 

partir dos DRXs foram identificados os minerais metamórficos lizardita e o espinélio, 

verificando maiores quantidades nos calcários pouco afetados. Eles não foram 

visualizados em lâmina delgada, provavelmente, por terem sido formados em condições 

de resfriamento extremamente rápido, cristalizando, consequentemente, em 

granulometrias bastante finas. Para a reação da lizardita foi sugerido o análogo 

encontrado no trabalho de Anjos & Guimarães (2008) e a típica reação de alteração 

hidrotermal da forsterita, formando-a juntamente com a brucita. 

 Os calcários foram submetidos a um metamorfismo com o sistema aberto, 

ocorrendo a percolação de fluidos metamórficos, que inseriram elementos das rochas de 

unidades adjacentes (basaltos / diabásios dos corpos cenozoicos ou arenitos da Fm. Açu) 

nos calcários. Esta interpretação foi adquirida a partir de estudos litogeoquímicos, 

comparando as rochas não afetadas próximas da área com as afetadas. Nestas análises, 

foi observado um aumento significativo dos óxidos de Si e Al, além dos elementos terras 

raras e alguns traços, que podem ter contribuído nas reações dos minerais encontrados 

nas rochas pirometamórficas.  

 No Brasil, além da área estudada neste trabalho, pesquisas relacionadas com os 

efeitos térmicos de intrusões ígneas foram somente encontradas na Formação Irati da 

Bacia do Paraná (Vasconcelos et al., 2003; Souza et al., 2008; e Anjos & Guimarães, 

2008). Nestes trabalhos foram estimadas temperaturas máximas atingidas nas rochas de 

900°C, definida a partir do mineral sanidina encontrado nas encaixantes siliciclásticas. 

Para as rochas carbonáticas, foram sugeridas temperaturas menos elevadas, devido a 

associação mineral encontrada (talco, serpentina e piroxênio), com mínima de 300 a 

500°C e máxima de 800°C, não as associando a metamorfismo de altas temperaturas. 

Portanto, observa-se que descrições detalhadas, com relações de campo e aspectos 

petrográficos e geoquímicos de rochas carbonáticas pirometamorfizadas ainda não foram 

relatadas em nenhum trabalho nas bacias sedimentares brasileiras. 
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Capítulo 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do que foi exposto neste trabalho, estão listadas a seguir as principais 

conclusões.  

 Os corpos básicos cenozoicos intrudiram nas rochas sedimentares da Formação 

Açu e Jandaíra, ocasionando alterações nestas rochas em auréolas termais em 

superfície de até, aproximadamente 90 metros do contato ígneo. 

 As rochas foram encontradas, no geral, com um aumento de grau de cristalização, 

e consequentemente, de granulometria, no sentido da borda da auréola para o 

contato com a rocha ígnea, devido o fluxo térmico do calor proveniente dos corpos 

intrusivos. 

 Os calcários pirometamorfizados são de dois tipos de protólitos, um 

predominantemente dolomítico, e outro calcítico. 

 Nos calcários cristalinos foram observados reações metamórficas formando 

lizardita e espinélio nas rochas pouco a moderadamente afetadas, e espinélio, 

spurrita e forsterita, nas mais afetadas, além da calcita recristalizada.  

 Análises litogeoquímicas evidenciaram a mobilização de Si, Al e Ti, além de alguns 

elementos traços (Ba, Nb, Th, Cr, Pb) e terras raras, provenientes das unidades 

adjacentes dos calcários (Formação Açu e/ou corpos básicos) através da 

percolação de fluidos, durante o metamorfismo em sistema aberto. Estes 

elementos contribuíram para a formação dos minerais metamórficos encontrados 

nestas rochas.  

 A partir dos minerais pirometamórficos spurrita e forsterita e diagramas 

encontrados em Grapes (2011), foram estimadas para estas rochas temperaturas 

máximas de 1050-1200 °C e pressões de 0,5-1,0 kbar, em condições de 

PTOTAL=PCO2. 

 Em função dos resultados atingidos, sugere-se para trabalhos posteriores realizar 

uma amostragem mais detalhada ao longo e transversalmente às auréolas termais, 

definindo melhor as diferentes zonas metamórficas, bem como estudos petrofísicos 

para avaliar a extensão do efeito termal e variação do fluxo térmico, e 

litogeoquímicos, visando compreender os mecanismos de intercâmbio de 

elementos químicos a partir dos corpos intrusivos.  
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