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RESUMO 

 
Pirometamorfismo ígneo resulta de condições de altas temperaturas e baixíssimas 

pressões provocadas pela colocação de corpos básicos hipabissais em encaixantes 

sedimentares ou metassedimentares. A Bacia Potiguar (NE do Brasil), em sua parte 

continental, oferece exemplos deste tipo de metamorfismo nas proximidades e 

contatos de plugs, soleiras e diques de diabásios do Paleógeno e Néogeno, 

intrusivos em arenitos e folhelhos da Formação Açu (Albiano-Cenomaniano). O 

efeito termal nestas rochas se reflete em texturas e associações minerais que 

caracterizam a fácies sanidinito, com frequente fusão parcial da matriz feldspática a 

micácea. O líquido formado pela fusão é potássico e peraluminoso, formando um 

vidro riolítico de cores variadas (incolor, amarelo, marrom) englobando microcristais 

de tridimita, clinoenstatita e sanidina, além de clastos de quartzo e raramente zircão, 

estaurolita e granada. Lentes de folhelho, intercaladas nos arenitos, contêm 

cristalitos de Fe-cordierita (secaninaíta), mullita, sanidina, armalcolita (óxido de Fe e 

Ti) e espinélio marrom. As rochas formadas devido ao efeito termal das intrusões se 

chamam buchitos, sendo aqui descritos os tipos claros (protólito arenito e siltito 

feldspático) e escuros (protólito folhelho escuro). Texturas indicativas de que houve 

fusão parcial e minerais tais como sanidina, mullita, tridimita e armalcolita 

demonstram que foram atingidas temperaturas da ordem de 1000-1150°C, seguido 

por arrefecimento ultrarrápido. O resfriamento do líquido intersticial tem como 

consequência o fechamento de poros e a diminuição da permeabilidade dos 

protólitos, passando de 17-11% nas rochas não afetadas a zero naquelas mais 

transformadas. Apesar de essas rochas serem observadas apenas nos contatos ou 

a pouca distância dos mesmos, o grande número de corpos básicos intrusivos na 

Bacia Potiguar, tanto na parte emersa como na porção oceânica, deixa em aberto a 

possibilidade de fortes implicações do efeito termal na exploração de 

hidrocarbonetos nesta área como também em outras bacias cretáceas e paleozoicas 

no Brasil.  

 
Palavras-chaves: Pirometamorfismo; intrusões básicas; Bacia Potiguar; NE do Brasil 
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ABSTRACT 

 

Pyrometamorphism results from conditions of high temperatures and very low 

pressures provoked by the intrusion of hypabyssal basic bodies into sedimentary or 

metassedimentary hosting rocks. The onshore portion of the Potiguar Basin in NE 

Brazil offers examples of this type of metamorphism nearby the contacts of 

Paleogene to Neogene plugs, sills and dikes of diabases and basalts crosscutting 

sandstones, siltstones and shales of the Açu Formation (Albian-Cenomanian). The 

thermal effects over these rocks are reflected on textures and minerals assemblages 

that characterize the sanidinite facies of metamorphism, often with partial melting of 

the feldspathic and mica-rich matrix. The liquid formed is potassic and peraluminous, 

with variably colored rhyolitic glass (colorless, yellow, brown) comprising 

microcrystals of tridymite, sanidine and clinoenstatite, besides residual detrital clasts 

of quartz and rarely zircon, staurolite and garnet. Lenses of shale intercalated within 

the sandstones display crystallites of Fe-cordierite (sekaninaite), mullite, sanidine, 

armalcolite (Fe-Ti oxide) and brown spinel. The rocks formed due to the thermal 

effect of the intrusions are called buchites for which two types are herein described: a 

light one derived from feldspathic sandstone and siltstone protoliths; and a dark one 

derived from black shale protoliths. Textures indicating partial melting and minerals 

such as sanidine, mullite, tridymite and armalcolite strongly demonstrate that during 

the intrusion of the basic bodies the temperature reached 1,000-1,150°C, and was 

followed by quenching. Cooling of the interstitial melts has as consequences the 

closure of pores and decrease of the permeability of the protolith, which varies from 

about 17-11% in the unaffected rocks to zero in the thermally modified types. 

Although observed only at contacts and over small distances, the number of basic 

intrusions hosted within the Potiguar Basin in both onshore and offshore portions 

leaves opened the possibility of important implications of the thermal effects over the 

hydrocarbon exploration in this area as well in other Cretaceous and Paleozoic 

basins in Brazil.  

 

Key-words: Pyrometamorphism; basic intrusions; Potiguar Basin; NE Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação e Estrutura da Dissertação 

 

O termo pirometamorfismo pode ser aplicado às modificações mineralógicas e 

texturais provocadas pelo aporte térmico em decorrência de intrusões principalmente 

de rochas básicas, hipabissais, encaixadas em unidades sedimentares. O histórico e 

a evolução dos conceitos acerca deste tipo de processo geológico adotam como 

base Grapes (2011). De acordo com este autor, os produtos derivados da ação de 

alta temperatura proveniente de magmatismo, combustão e relâmpagos são 

reconhecidos como exemplos ou tipos de pirometamorfismo, ou seja, metamorfismo 

que ocorre à baixíssima pressão e elevada temperatura. 

O presente trabalho caracteriza a forma de ocorrência, composição modal e 

textura de buchitos, rochas derivadas de protólitos quartzo-feldspáticos e/ou 

micáceos que sofreram fusão parcial e subsequente resfriamento no fenômeno de 

pirometamorfismo ígneo (Grapes, 2011). Os buchitos pesquisados pertencem à 

unidade siliciclástica da Bacia Potiguar, denominada Formação Açu (Albiano-

Cenomaniano), e foram encontrados entre os municípios de Jandaíra e Pedro 

Avelino (Rio Grande do Norte, NE do Brasil). Nesta região, corpos básicos sob a 

forma de plugs e diques, com idades variando de 132 a 7 Ma (Sial, 1976; Mizusaki et 

al., 2002; Soares et al., 2003; Souza et al., 2003; Pessoa Neto et al., 2007; Knesel et 

al., 2011) intrudiram unidades diversas tanto do embasamento cristalino (Província 

Borborema) quanto da Bacia Potiguar.  

Nas unidades da Formação Açu, arenitos e folhelhos situados nas bordas de 

contato com intrusões sofreram modificações mineralógicas e texturais decorrentes 

do efeito térmico provocado por aquelas intrusões, com estudos iniciais atribuídos a 

Paiva (2004), Silveira (2006), Sousa et al. (2008) e Sousa (2009). Tais alterações 

consistem no aparecimento de fases minerais peculiares, tais como tridimita, 

sanidina, mullita e clinoenstatita, além de significativo conteúdo de material vítreo, 

que caracterizam condições de fácies sanidinito, abrangendo temperaturas entre 

840 a 1150°C e pressão inferior a 0,5 kbar (Santos, 2011; Santos et al., 2011, 2012; 

Souza et al., 2011, 2012).  
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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. 

 

Capítulo 1 – Introdução ao tema de estudo, objetivos, metodologias, relevância. 

 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica do estado da arte no que diz respeito ao 

pirometamorfismo e aos buchitos. 

 

Capítulo 3 – Artigo intitulado “Pirometamorfismo ígneo na Bacia Potiguar (RN), 

Nordeste do Brasil” aprovado para publicação no Boletim IG-USP Série Cientifica. 

 

Capítulo 4 – Discussão geral dos resultados obtidos.  

 

Capítulo 5 – Considerações Finais. 

 

1.2. Localização da Área de Estudo 

 

A área estudada dista aproximadamente 120 km da capital, Natal (Figura 1.1), 

localizando-se na porção setentrional do Rio Grande do Norte. Abrange os 

municípios de Jandaíra, Pedro Avelino e Afonso Bezerra. Geograficamente, é 

delimitada pelas coordenadas geográficas 5°22’31” e 5°30’47” de latitude sul e 

36°27’23” e 36°11’51” de longitude oeste, totalizando aproximadamente 440 km². 
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Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo (delimitada pelo retângulo roxo) e as 
principais vias de acesso. 

 

1.3. Objetivos e Relevância do Estudo Proposto 

 

A pesquisa proposta pretende caracterizar as condições de pressão e 

temperatura de formação dos buchitos da Formação Açu. O enfoque principal é, 

portanto, de cunho petrológico. Um aspecto relevante do tema se refere à 

compreensão dos efeitos do pirometamorfismo sobre as encaixantes da bacia. 

A presença de rochas ígneas em uma bacia sedimentar pode ser de grande 

importância no que diz respeito à exploração petrolífera (Chen et al., 1999; Thomaz 

Filho et al., 2008; Mizusaki et al., 2008; Eiras & Wanderley Filho, 2003). O efeito 

térmico produzido por intrusões no pacote sedimentar pode favorecer a maturação 

da matéria orgânica, reduzir a densidade do óleo, ocasionar compactação por 

(re)cristalização termal com consequente redução da porosidade e permeabilidade, 

e promover a migração do óleo para níveis crustais mais rasos por meio de falhas e 

fraturas (Mizusaki et al., 2008). Intrusões e derrames básicos podem também 

funcionar como reservatórios de petróleo, como selantes ou trapas estruturais para o 

aprisionamento de óleo e gás. Corpos magmáticos (soleiras, derrames, diques, 

plugs, tufos) também podem ser utilizados como marcos regionais na correlação 

estratigráfica e na datação relativa de rochas sedimentares (Eiras & Wanderley 

Filho, 2003). 

 



 Santos, L., 2013                                                                                                                          Capítulo I - Introdução 

 

Pirometamorfismo nos arenitos da Formação Açu, Bacia Potiguar, NE do Brasil 

4 

 

1.4. Metodologia 

 

Os procedimentos adotados nesta Dissertação compreenderam atividades de 

gabinete, laboratoriais e de campo, as quais tiveram seus resultados interpretados e 

arranjados neste relatório, obedecendo-se às etapas listadas abaixo.  

 

 Levantamento bibliográfico sobre a geologia regional e aspectos petrográficos 

e texturais de rochas sedimentares (em especial arenitos) termalmente 

afetadas por rochas básicas intrusivas.  

 

 Compilação e integração de mapas geológicos prévios (Paiva, 2004; Silveira, 

2006; Angelim et al., 2006; Sousa, 2009; Santos, 2011), com ênfase nas 

rochas encaixantes e nos lineamentos estruturais controladores da colocação 

dos corpos ígneos, com a finalidade de confeccionar um mapa geológico 

regional na escala 1:100.000 e mapas de detalhe dos principais corpos 

estudados com escalas superiores a 1:10.000.  

 

 Interpretação de produtos digitais (fotografias aéreas e imagens do Google 

Earth) e processamento digital de imagens Landsat-7, visando à identificação 

de contrastes indicativos de possíveis auréolas de metamorfismo de contato e 

estruturas rúpteis ainda não mapeadas.  

 

 Execução de atividades de campo com o intuito de confirmar a presença de 

feições visualizadas nos produtos digitais de sensoriamento remoto (para 

posterior integração e eventuais correções do mapa geológico), bem como 

coletar amostras para análises microscópicas.  

 

 Descrição e caracterização petrográfica e textural detalhadas de lâminas 

delgadas de rochas magmáticas e de arenitos afetados em diferentes graus 

de acordo com a distância em relação ao contato com as intrusivas 

(Laboratório de Microscopia do Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica da UFRN).  
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 Análise semiquantitativa - difração de raios-X no Laboratório Multi-Usuário de 

Técnicas Analíticas (LAMUTA) da UFMT e do CT-Gás RN, e quantitativa, por 

meio da microssonda eletrônica do Instituto de Geociências da UnB, de 

buchitos, visando investigar a composição química de componentes (matriz e 

microcristais) não reconhecidos sob o microscópio de luz transmitida e inferir 

as condições de pressão e temperatura a que estas rochas foram 

submetidas.  

 

 Integração dos dados adquiridos (gabinete, campo e laboratório) e elaboração 

do texto final, incluindo redação e submissão do artigo (capítulo 3).  
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2. PIROMETAMORFISMO  

 

2.1. Contextualização do Pirometamorfismo  

 

O presente capítulo apresenta o histórico relacionado ao pirometamorfismo, 

que engloba a formação de tipos litológicos pouco conhecidos, dentre os quais se 

destacam os buchitos. O livro de Rodney Grapes “Pyrometamorphism” é referência 

quando se trata de rochas formadas em condições de fácies sanidinito. Ele faz uma 

abordagem aprofundada sobre esse tipo de metamorfismo e seus produtos, que 

geralmente não são exemplificados na maioria dos materiais didáticos clássicos de 

petrologia metamórfica. Em sua obra, o autor considera os regimes termais e 

consequentes efeitos nos processos de formação de diferentes rochas 

pirometamórficas e propõe diversas reações minerais metaestáveis. Sendo assim, o 

capítulo em questão foi elaborado principalmente com base em Grapes (2011) e 

Callegari & Pertsev (2007). 

A Figura 2.1, compilada de Grapes (2011), mostra o campo do 

pirometamorfismo ígneo no diagrama pressão versus temperatura. Ilustra também 

os terrenos de alta pressão (granulitos) em ambientes colisionais e de zonas de 

subducção, as curvas de solidus de composições granítica (hidratada e anidra) e de 

solidus e liquidus de composição basáltica (hidratada e anidra), e a faixa de 

temperaturas extremas relacionada ao metamorfismo de combustão de matéria 

orgânica.  

A Figura 2.2, também compilada de Grapes (2011, p. 54), permite situar 

várias fases minerais no campo do metamorfismo de baixa pressão, com destaque 

para os buchitos, ou seja, rochas formadas a pressões muito baixas (P<0,5 kbar) e 

temperaturas muito altas. Como estas rochas derivam de protólitos de composição 

do tipo grauvaca e folhelho, também são reportadas as curvas de solidus destes 

materiais. É importante ressaltar que a parte de alta temperatura dos buchitos se 

situa na região de estabilidade de tridimita, sillimanita (meta-estável), mullita, 

coríndon, cordierita e safirina.  
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Figura 2.1 – Diagrama pressão versus temperatura mostrando a região do pirometamorfismo ígneo. 
Para comparação, foram plotadas as áreas dos terrenos de alta pressão (granulitos) e as curvas de 
solidus hidratado e seco de granito e solidus e liquidus de basalto hidratado e seco. Compilado de 
Grapes (2011, Fig. 1.2, p. 4). 

 
 

 
Figura 2.2 – Diagrama pressão versus temperatura para pressões abaixo de 2 kb. As associações 
minerais estão plotadas para composições quartzo-feldspáticas. A e B representam solidus de 
grauvaca e folhelho, respectivamente. A figura e referências citadas foram compiladas de Grapes 
(2011, Fig. 3.10, p. 54).  
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2.2. Estado da Arte sobre Pirometamorfismo 
 

O texto que segue foi compilado de Grapes (2011, caps. 1 e 2). Deste modo, 

as citações de autores são referidas a Grapes (2011), exceto onde expressamente 

enfatizado.  

Inicialmente, em 1912, Brauns usou a palavra “pirometamorfismo” para 

descrever mudanças de alta temperatura que ocorriam nas adjacências do contato 

de magma com rochas encaixantes, independente de haver ou não troca de 

materiais. O termo foi aplicado para os xenólitos de xisto encontrados em magmas 

traquíticos e fonolíticos da região de Eifel, Alemanha, que tinham sofrido fusão e 

troca de elementos com o magma. Neste caso, foram consideradas como evidências 

de pirometamorfismo a presença de vidro com a implicação de que as temperaturas 

foram suficientemente altas para induzir a fusão, a formação de minerais 

pirogênicos, a substituição de minerais hidratados por minerais anidros, bem como, 

a preservação dos hábitos dos minerais que reagiram e de texturas das rochas. 

Um pouco depois, em 1926, Tyrrell definiu o pirometamorfismo como 

pertencente aos efeitos de mais alto grau possível de calor sem fusão efetiva, 

podendo sua aplicação ser estendida a todos os produtos da ação de temperaturas 

ígneas muito altas, auxiliada ou não por ação química de substâncias magmáticas. 

Assim, Tyrrell não incluiu a presença de vidro ou rochas fundidas que estão entre os 

produtos mais comuns do pirometamorfismo. 

Outras expressões, tais como “metamorfismo cáustico” (Milch, 1922) e 

“metamorfismo optálico” (Tyrrell, 1926), foram usadas para descrever diferentes 

efeitos de queima produzidos por lavas e pequenas intrusões. Eles são semelhantes 

aos que ocorrem de forma artificial na fabricação de tijolos e cerâmica bruta. O 

cozimento de camadas de carvão por intrusões ígneas, oxidação de rochas com 

ferro que se tornam vermelhas e estruturas colunares observadas em camadas de 

carvão e em arenitos são também considerados como efeitos do metamorfismo 

optálico. Entretanto, esses termos caíram em desuso e a combustão de carvão e 

outras matérias orgânicas são incluídas no pirometamorfismo. 

Rochas pirometamórficas são extensivamente documentadas em relação a 

xenólitos em lavas básicas e em auréolas imediatamente adjacentes a necks e 

intrusões basálticas rasas e como fragmentos em tufos e brechas vulcânicas. A 

ocorrência do pirometamorfismo se localiza em geral no contato com rochas ígneas. 
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Apesar da ocorrência localizada (no contato) do pirometamorfismo associado 

com rochas ígneas, e em particular no caso de relâmpagos, é importante notar que 

os produtos pirometamórficos da queima de camadas de carvão e sedimentos 

carbonáceos podem ter extensão regional, com áreas de centenas de milhares de 

quilômetros quadrados, a exemplo do que se observa no oeste dos Estados Unidos. 

Na África do Sul, Ackermann & Walker (1959) descreveram o 

pirometamorfismo de uma camada de rochas sedimentares arcoseanas associadas 

a uma soleira de dolerito de 15 metros de espessura. Entre o arcósio e o dolerito 

desenvolve-se uma zona híbrida ou de mistura com algumas partes definitivamente 

ígneas, contendo clinopiroxênio, plagioclásio cálcico e vidro escuro, e outras partes 

claramente sedimentares com vidro pálido contendo quartzo reliquiar. Em direção ao 

contato, o arcósio torna-se mais duro devido ao aumento na quantidade de material 

vítreo que atinge 70% no contato com o dolerito, de modo que a rocha assemelha-se 

a um pitchstone verde escuro. Além de vitrificação ocorrem variações progressivas 

na mineralogia, no conteúdo de vidro e na gravidade específica que são precedidas 

por deformação e fraturamento de alguns minerais. Desenvolvem-se micrólitos de 

cordierita no vidro ou em contato com feldspato ou dentro do próprio feldspato. A 

fusão em contato com o ortoclásio cristaliza para um tipo rico em potássio, às vezes 

fibroso, e as bordas dos grãos recristalizam para micrólitos de feldspato ou formam 

glóbulos isotrópicos. Como a quantidade de vidro aumenta, a densidade da rocha 

cresce ligeiramente, e placas de tridimita tornam-se comuns formando franjas em 

torno de clastos de quartzo. 

Spry & Solomon (1964) realizaram estudos do pirometamorfismo gerado por 

um plug de álcali-basalto em arenitos do Triássico na Tasmânia. Eles descrevem 

vitrificação parcial e desenvolvimento de juntas colunares, bem como fusão parcial 

adjacente ao plug, resultando em buchitos e porcelanitos. Em um estágio avançado 

de reconstituição termal, pelotas de argila fundidas se transformam em vidro verde 

pálido, com fusão incipiente de minerais micáceos, conversão da matriz argilosa e 

da muscovita detrítica para vidro incolor contendo agulhas de mullita, e a 

substituição de biotita por vidro amarelado que, por sua vez, engloba óxido / 

espinélio hercinitíco. O vidro incolor ainda pode conter quantidades variadas de 

minerais neoformados, tais como cordierita, espinélio, mullita, coríndon e tridimita. 



Santos, L., 2013                                                                                                           Capítulo II – Pirometamorfismo 

 

Pirometamorfismo nos arenitos da Formação Açu, Bacia Potiguar, NE do Brasil 

10 

 

Na Ilha de Mull, Escócia, sheets de basalto intrudem lavas paleógenas, 

sedimentos subjacentes mesozoicos e rochas metassedimentares do Proterozoico. 

Também ocorrem numerosos xenólitos parcialmente fundidos (Buist, 1961). Preston 

et al. (1999) identificaram xenólitos aluminosos distinguidos como: mullita buchitos, 

consistindo de agulhas de mullita em um vidro claro; cordierita buchitos, consistindo 

de pequenos cristais de cordierita e agulhas de mullita; e mullita buchitos com 

bordas de plagioclásio, caracterizado por um núcleo de vidro rico em mullita 

circundado por uma espessa borda de plagioclásio. 

Del Moro et al. (2011) descreveram xenólitos de buchito ejetados durante 

violentas explosões do Stromboli (Ilhas Eólias), Itália. Foram analisadas amostras de 

estruturas micro a hipocristalina com quantidades variadas de material vítreo (10 a 

70% do volume total). Devido às heterogeneidades na composição química 

caracterizada por diferentes associações mineralógicas, as amostras foram 

agrupadas em três fácies. A fácies cordierita-plagioclásio consiste principalmente de 

cordierita, plagioclásio rico em cálcio, ortopiroxênio, armalcolita e vidro, podendo ou 

não conter fenocristais de plagioclásio reliquiar. A fácies mullita-plagioclásio palisade 

é composta predominantemente por vidro e mullita criptocristalina. A fácies tridimita-

clinopiroxênio consiste principalmente de tridimita microcristalina, com cristais 

prismáticos de até 500 μm. Piroxênio e rutilo ocorrem intersticialmente entre os 

cristais de tridimita. 

No campo vulcânico de Auckland, norte da Nova Zelândia, Searle (1962, 

citado por Grapes, 2011) estudou os efeitos pirometamórficos de olivina basalto 

alcalino em sedimentos argilosos para produzir mullita, cordierita e piroxênio-

sanidina buchitos. Em um dos exemplos, foi desenvolvida uma zona de vidro 

amarelo esverdeado de até 1,3 cm de espessura entre o basalto e o porcelanito. No 

contato com o basalto, o vidro corresponde a uma massa fibrosa de agregados 

plumosos ou radiais de sanidina e agulhas de clinopiroxênio. Embora a composição 

do piroxênio não tenha sido determinada, a sua cor amarela sugere se tratar de um 

tipo rico em Fe3+. Distanciando-se do contato, o vidro se torna quase incolor, com o 

clinopiroxênio ocorrendo em agulhas aleatoriamente orientadas ou agregados 

radiais e prismas associados à sanidina. 

Em Asuk, no nordeste de Disko, centro-oeste da Groenlândia, ocorrem raros 

xenólitos de folhelho buchítico com até 20 cm de tamanho, contendo ferro nativo e 
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grafite, em basalto toleítico formado a menos de 6 metros de uma sequência de lava 

andesítica e brecha com espessura de 40 a 50 metros (Pederson, 1978, 1979). Os 

xenólitos são folhelhos carbonáceos e arenitos e exibem vários graus de fusão e 

reação com o magma.  A parte andesítica da sequência também contém xenólitos 

de folhelho que, em sua maioria, estão fortemente modificados por reações com o 

magma, resultando em minerais pirometamórficos neoformados do tipo cordierita, 

espinélio magnesiano, coríndon e grafite. Um dos buchitos consiste de grãos de 

quartzo clástico reabsorvidos, feldspato esponjoso em avançado estágio de fusão e 

zircão em uma matriz fina parcialmente fundida. A matriz vítrea contém grafite e 

bandas difusas de troilita e ferro nativo que ocorre paralelamente ao acamamento 

sedimentar original. A troilita frequentemente forma o manto de um núcleo de ferro 

nativo (raramente armalcolita), e grãos de ferro podem conter cohenita exsolvida. 

Agregados de rutilo e armalcolita rica em alumínio substituíram clastos de ilmenita, 

rutilo e grãos finos de pseudomorfos de TiO2. Fraturas são preenchidas por vidro 

incolor englobando cordierita, clinopiroxênio de baixo cálcio, plagioclásio, ilmenita, 

rutilo e, muito raramente, armalcolita. 

Em Eifel, na Alemanha, foram descritos os primeiros xenólitos 

pirometamorfisados por Brauns (1912, citado por Grapes, 2011). Estudos mais 

recentes realizados por Wörner et al. (1982) e Grapes (1986) mostram que as 

unidades traquíticas piroclásticas mais tardias do maar vulcânico de Wehr contém 

uma grande quantidade de xenólitos centímetros e são derivados da parte superior 

do embasamento xistoso em fácies anfibolito. Os xenólitos possuem camadas 

recristalizadas ricas em micas e camadas ricas em quartzo e plagioclásio. Estas 

últimas foram submetidas à fusão para formação de buchitos silicosos, dos quais 

novas fases de alta temperatura foram cristalizadas tais como quartzo-β, cordierita, 

plagioclásio rico em cálcio e mullita-sillimanita. Em contrapartida, as camadas ricas 

em minerais micáceos foram reconstituídas através de reações de desidratação, 

fusão e cristalização para uma associação mais refratária de plagioclásio cálcico, 

sanidina, mullita-sillimanita rica em ferro, coríndon rico em ferro, biotita rica em 

titânio, espinélio do tipo pleonasto e cordierita. 
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2.3. Termos Aplicados a Rochas em Contexto de Pirometamorfismo 

 

 Grapes (2011, p. 2-5) apresenta uma revisão de termos usados em contexto 

de pirometamorfismo, a exemplo de hornfels, buchito, porcelanito, sanidinito, 

esmeril, paralava, clinker, fulgurito, além das denominações mais gerais para rochas 

vitrificadas ou fundidas, “cozidas” e queimadas (baked e burnt rocks). A Fig. 2.3 

mostra esquematicamente os tipos mais frequentes. Segue-se, então, a explicação 

dos termos empregados.  

 

 
Figura 2.3 – Principais termos aplicados a rochas em contexto de pirometamorfismo. Ilustração 
baseada em Grapes (2011, p. 2-5).  

 

Hornfels 

Termo utilizado antigamente na Saxônia, Alemanha, para uma rocha metamórfica de 

contato, dura e compacta, desenvolvida na margem de um corpo ígneo. Possui 

granulação variável e compõe-se de silicatos e óxidos (geralmente sem vidro) e 

exibe fratura subconchoidal ou irregular. Também se aplica a uma rocha 

completamente recristalizada ou na qual a fusão parcial tenha ocorrido, sendo 

tipicamente desenvolvida na parte mais interna da auréola de contato, ou ocorre 

como xenólitos em rocha ígnea. Nas porções onde há fusão parcial, existem 

evidências macroscópicas como a presença de material vítreo ou cristalização in situ 

do material que fundiu para produzir segregações de pegmatito e/ou leucossoma 

rico em plagioclásio. Em alguns casos, evidências macro e microscópicas indicam 

que ocorreu deformação por fluxo. Este tipo de rocha também pode ser formado 

durante metamorfismo de combustão, especialmente em torno de zonas de escape 
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de gases quentes, onde rochas de contato completamente recristalizadas podem ser 

formadas. 

 

Esmeril 

É uma rocha escura, densa, granular, muito dura, consistindo principalmente de 

coríndon, magnetita e/ou ilmenita-hematita (às vezes com pseudobroquita, mullita, 

cordierita, sanidina), originada por metamorfismo de alta temperatura de sedimentos 

aluminosos e lateritos (bauxita ferruginosa) ou resíduo aluminoso resultante da 

remoção da fração granítica do fundido de rochas pelítico-psamíticas. Vidro 

intersticial desvitrificado pode estar presente. 

 

Porcelanito 

Foi usado inicialmente em 1789 por Werner para rochas naturalmente “cozidas” 

(baked), embora considerada naquela época como uma variedade de jaspe. É 

aplicado a uma rocha de cor clara e granulação muito fina, que foi totalmente 

recristalizada pelo pirometamorfismo de argilas, margas, folhelhos ou bauxita 

caolinítica.  

 

Sanidinito 

Foi proposto inicialmente por Nose em 1808 para rochas ígneas e segregações / 

inclusões nelas contidas consistindo principalmente de sanidina ou anortoclásio, 

aegirina–augita, escapolita. Atualmente, o termo é usualmente restrito a rochas 

pirometamórficas (quase exclusivamente xenólitos) com sanidina / anortoclásio, 

biotita, cordierita, ortopiroxênio, sillimanita, mullita, espinélio, coríndon, ilmenita e Ti-

magnetita. São derivadas de protólitos micáceos (xistos, gnaisses) que foram 

submetidos à extensa reação e fusão, seguindo-se de rápida cristalização sob alta 

temperatura. 

 

Buchito 

É aplicado a uma rocha extensivamente vitrificada oriunda de intenso metamorfismo 

de contato. Xenólitos pirometamórficos e rochas de auréolas de contato descritas 

como arenitos (buchitos) alterados (verändert) ou vítreos (verglast) associados com 

rochas vulcânicas foram primeiramente descritos em várias localidades na 
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Alemanha no século XIX. O nome “buchito” parece ter sido cunhado por Mohl em 

1873, presumivelmente após o geólogo alemão Leopold von Buch descrever rochas 

fundidas no contato com basalto. Embora inicialmente aplicado a arenitos 

parcialmente fundidos, “buchito” foi usado a partir do início do século XX para 

descrever rochas pelíticas fundidas. Outro termo raramente usado, para-obsidiana, 

descreve um buchito quase holohialino contendo micrólitos de mullita e tridimita. 

 

Clinker 

Foi usado inicialmente na Holanda por Gresley em 1883 para uma rocha dura, 

semelhante a tijolo queimado de pavimentação, e que emite o som de sino quando 

batida com martelo. Atualmente o termo é aplicado para rochas sedimentares que 

foram “cozidas” e/ou parcialmente fundidas por combustão de camadas de carvão 

ou sedimentos betuminosos. De acordo com Grapes (2011), clinkers vítreos (às 

vezes referidos como escórias) seriam efetivamente buchitos.  

 

Paralava 

É um termo aplicado no início do século XX a rochas tais como folhelho, arenito e 

margas que foram fundidos e possuem textura vesicular e afanítica, assemelhando-

se aparentemente com escórias artificiais ou basalto e são produzidas pela 

combustão de camadas de carvão. Durante certo tempo, foi considerada como lava 

basáltica devido à sua estrutura altamente vesicular e à presença de evidências de 

fluxo (exemplo, estrutura tipo estalactite).  

 

Fulguritos 

São gerados pela fusão de areia, sedimentos inconsolidados e também rocha dura 

devido à ação de relâmpagos. Geralmente ocorrem como corpos tubulares ou na 

forma de bastão, com textura vítrea e irregular. Foram descritos no século XIX sob 

vários nomes (Blitzröhre, Blitzstein, tubos vítreos, tubos de relâmpago, buracos de 

relâmpago).  
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2.4. A Fácies Sanidinito 

 

O campo da fácies metamórfica sanidinito foi definido como aquele que 

apresenta as temperaturas mais elevadas e as pressões mais baixas, 

caracterizando-se pela presença de sanidina com alto teor de sódio e clinopiroxênio 

de baixo cálcio (pigeonita). Além destes, existe pelo menos setenta minerais listados 

por Grapes (2011, Tab. 1.1, p. 6-7) que podem se formar nesta fácies. 

As rochas da fácies sanidinito representam o produto final de um espectro 

contínuo de metamorfismo de contato, que ocorre sobre distâncias muito pequenas, 

variando de centímetros a dezenas de metros e se formam em auréolas de contato 

de intrusões basálticas rasas, em sedimentos que cobrem camadas de carvão e em 

sedimentos carbonáceos que sofreram combustão. Os efeitos da alta temperatura e 

do desequilíbrio químico, provocados por reações incompletas decorrente do rápido 

aquecimento e resfriamento, são indicados por associações minerais 

pirometamórficas, composições químicas e hábitos dos cristais, texturas e 

preservação de vidro. Tais feições são normalmente muito distintivas e não se 

encaixam bem em outras fácies de metamorfismo de contato.  

Em rochas quartzo-feldspáticas, sob pressões inferiores a 2 kbar, as rochas 

da fácies sanidinito diferenciam-se daquelas da fácies piroxênio hornfels pela 

ausência de andaluzita e de granada rica em piralspita. Apesar de ocorrências de 

rochas da fácies sanidinito não serem de grande relevância volumétrica quando 

comparadas a outras fácies metamórficas, elas claramente possuem composições 

únicas e incomuns e exibem paragêneses que indicam uma mistura com rochas 

ígneas. Em buchitos e paralavas ocorre a cristalização de minerais de alta 

temperatura a partir de um líquido (magma). Associações minerais originadas da 

fusão de composições pelíticas, psamíticas e de margas em particular são análogas 

a produtos de cristalização de magmas anidros em laboratório a partir de 

experimentos de resfriamento a pressão atmosférica.  

Como mencionado anteriormente, a definição proposta para a fácies 

sanidinito inclui como mineral essencial a sanidina rica em sódio e reflete a solução 

sólida contínua entre feldspatos potássico e sódico submetidos a temperaturas 

superiores a 650°C. Porém, muitas rochas da fácies sanidinito, como por exemplo 

tipos cálcio-silicáticos e litologias básicas e ultrabásicas não contêm potássio e são 
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pobres em sílica e alumínio, assim como muitos buchitos derivados da fusão de 

rochas quartzo-feldspáticas não contêm sanidina. No caso dos buchitos o 

componente K-feldspato geralmente permanece dissolvido no fundido que se 

transforma em vidro por resfriamento rápido (quenching). 

Com base em estimativas de pressão e temperatura de ocorrências de rochas 

pirometamorfisadas, o campo de estabilidade da fácies sanidinito indica pressão 

litostática (= pressão de vapor) menor que 3 kbar. Apesar das condições de 

temperatura máxima resultantes da atividade ígnea serem definidas pelas 

temperaturas de liquidus de magmas básicos hidratados a anidros 

(aproximadamente 1190-1260°C a 1 kbar), sob condições atmosféricas, as 

temperaturas são maiores que 1500°C, podendo resultar da combustão de camadas 

de carvão e sedimentos carbonáceos, e são ainda maiores, ultrapassando 2000°C, 

no pirometamofismo por efeito de relâmpago. 

 

2.5. Auréolas de Pirometamorfismo Ígneo 

 

Pirometamorfismo relacionado à intrusão de magma básico e ao aquecimento 

de matéria orgânica pode resultar em expansão termal anisotrópica e mudanças 

positivas de volume no contato das rochas devido à reação e fusão de fases 

minerais. Disjunção colunar, fraturamento e dilatação são as estruturas que podem 

se desenvolver. A variação de temperatura pode ser extrema com gradientes 

termais de várias centenas de graus em alguns metros ou dezenas de centímetros, 

particularmente no caso de combustão. No metamorfismo por relâmpago, onde o 

gradiente de temperatura é extremo, o efeito termal é na escala de milímetros.  

O pirometamorfismo ígneo afeta rochas que estão na região de contato com 

intrusões de magmas geralmente de composição básica a intermediária. Evidências 

de pirometamorfismo em metassedimentos, metabasitos e encaixantes graníticas 

intrudidas por plugs, soleiras e diques rasos basálticos foram reportadas em várias 

localidades, normalmente com o desenvolvimento de buchitos no caso de protólitos 

pelíticos-psamíticos. A reconstituição mineral se restringe a cerca de meio metro do 

contato do corpo ígneo, mas em alguns casos o efeito termal e as estruturas 

resultantes (ex. disjunções colunares) se desenvolvem além de 50 m do contato. A 

Fig. 2.4, compilada de Grapes (2011, p. 16), mostra que a temperatura ainda é alta, 
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cerca de 800°C, a 10-15 m do contato de intrusões de gabro e peridotito. Até aqui, 

pode ocorrer fusão parcial, que é extensiva no caso do gabro. A partir de 30 m do 

contato, a temperatura nos dois casos fica abaixo de 400°C. 

 

 
Figura 2.4 – Perfil termal (parte inferior) e proporção de fusão (parte superior) de encaixante 

arcoseana no entorno de plugs de gabro e peridotito em Mull, Escócia (compilado de Holness, 1999, 

por Grapes, 2011). Curva A - temperatura do magma peridotítico a 1200°C mantida constante por 

três anos; curva B - temperatura do magma peridotítico a 1000°C mantida constante por dez anos. 

As demais curvas correspondem a magmas gabroicos mantidos a temperaturas constantes de 1250 

e 1200°C por 35 e 40 anos, respectivamente. 

 

A geração de temperaturas muito altas, às vezes chegando a 1200°C, em 

auréolas de contato é consequência de forte gradiente termal atribuído ao fluxo de 

magma através de condutos que representam distribuidores de fluxos de lava, fluxo 

de magma turbulento, circulação convectiva em grandes corpos magmáticos ou 

tempo de preenchimento relativamente curto, menor que 100 anos, geologicamente 

“instantâneo” no caso de intrusões pequenas. Ambos, convecção e condutividade, 

transferem calor através da água dos contatos e em zonas internas permeáveis.  

A eficiência da transferência de calor através de um conduto magmático 

depende essencialmente do regime de fluxo do magma. O fluxo turbulento pode 

aumentar severamente a temperatura no contato da rocha hospedeira que está 

próxima ao magma, resultando na fusão e no desenvolvimento de uma vasta 
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auréola. Rochas contendo quantidade modal significativa de K-feldspato, 

plagioclásio sódico, quartzo e biotita / muscovita como, por exemplo, arcóseo, pelito, 

granito e granodiorito, tendem a fundir mais facilmente do que rochas refratárias do 

tipo quartzito, junto a um magma basáltico de fluxo turbulento. A turbulência é 

comumente associada com alta taxa de fluxo e viscosidade reduzida, 

particularmente quando o conduto favorece o fluxo contínuo de magma. Pode se 

desenvolver em torno das áreas de irregularidades locais na parede de rocha, onde 

existe uma mudança acentuada na atitude ou uma alteração na espessura do corpo 

intrusivo. O efeito é o oposto no caso de magma com fluxo laminar; a temperatura 

no contato é relativamente mais baixa. Quando a condução de calor é o único 

mecanismo de transporte de energia dentro do magma e nas encaixantes, a 

temperatura máxima atingida no contato é igual a aproximadamente dois terços da 

temperatura de solidus do magma. Por outro lado, a convecção no interior da 

camada limite ao longo de um estreito contato vertical mantém a temperatura de 

contato constante ou ligeiramente acima da do solidus basáltico durante as fases 

iniciais de cristalização. 
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Resumo 

 

Na Bacia Potiguar (NE do Brasil), rochas cretáceas (arenitos, siltitos, folhelhos, calcários) são 

intrudidas por corpos básicos do Paleógeno e Neógeno. Como resultado, formam-se buchitos, 

rochas pirometamórficas indicativas de pressões muito baixas e altíssimas temperaturas. 

Observações de campo permitiram distinguir buchitos claros (BCs) e buchitos escuros (BEs), 

os quais foram investigados com estudos de petrografia, microssonda eletrônica e difração de 

raios-X. Os BCs contêm abundantes clastos de quartzo circundados por acículas radiais de 

tridimita, além de fenocristais de sanidina e clinopiroxênio incluídos na matriz vítrea. Os BEs 

são compostos predominantemente por microcristais de Fe-cordierita (secaninaíta), mullita, 

armalcolita, ilmenita e espinélio, dispersos em uma matriz criptocristalina escura. 

Quimicamente, os BCs são mais ricos em SiO2 (~76,7 %) e K2O (~5,7 %) e empobrecidos em 

Al2O3 (~12,8%) em relação aos BEs (respectivamente ~51,5, ~0,2 e ~42,7%). Com base em 

diagramas da literatura, o hábito dos cristais (aciculares, alongados, às vezes ocos) e o 

significativo conteúdo de material vítreo considera-se que o líquido formado pela fusão a 

~1100-1150
o
C de material sedimentar resfriou rapidamente a temperaturas elevadas e 

pressões abaixo de 1 kbar. Os resultados obtidos são relevantes em termos petrológicos e 

podem igualmente ter implicação econômica já que grande número de corpos básicos intrude 

reservatórios de hidrocarbonetos. 

 

Palavras-chaves: Bacia Potiguar; Magmatismo; Pirometamorfismo. 
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Abstract 

 

In the Potiguar Basin (NE Brazil), cretaceous rocks hosting hydrocarbon deposits are intruded 

by Paleogene to Neogene basic bodies. Buchites were then formed resulting from the 

metamorphism of psamitic and pelitic protoliths under very low pressures and very high 

temperatures. Field, petrographic and textural observations, together with microprobe and X-

ray diffraction data allow characterizing light buchite (LB) and dark buchite (DB). WB 

contains abundant clasts of quartz surrounded by tridymite needles, as well as sanidine and 

clinopyroxene microphenocrysts, all these phases immersed in a vitreous groundmass. BB has 

microcrysts of Fe-cordierite (sekaninaite), mullite, armalcolite, ilmenite and spinel, all 

dispersed within a black cryptocrystalline matrix. Chemically, WBs are richer in SiO2 (~76.7 

%) and K2O (~5.7 %) and poorer in Al2O3 (~12.8%) when compared to BBs (respectively 

~51.5, ~0.2 and ~42.7%). Based on phase diagrams published in the literature, the habit of 

crystals (acicular, elongated sometimes hollow crystals) and the significant content of glassy 

material we consider that the liquid formed by melting at ~1100-1150°C of sedimentary 

protolith cooled quickly at very high temperatures and pressures below 1 kbar. The results 

obtained are relevant in petrological terms, and may also have economic implications since a 

large number of basic bodies intrude rocks with hydrocarbon reservoirs.  

 

Keywords: Potiguar Basin; Magmatism; Pyrometamorphism.  
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INTRODUÇÃO 

Pirometamorfismo é um tipo de metamorfismo de contato reconhecido 

particularmente por ocorrer a pressões muito baixas (< 3 kbar) e temperaturas muito elevadas, 

podendo alcançar 1000-1200°C, provocando fusão parcial ou total de determinadas rochas, 

caracterizando a fácies sanidinito. As altas temperaturas no pirometamorfismo podem ser 

atingidas pelo fluxo de magmas máficos em condutos, degaseificação de magmas, combustão 

de carvão, de sedimentos carboníferos, óleo e gás, queima superficial de matéria orgânica e 

ação de relâmpagos (Grapes, 2011).  

A presença de rochas ígneas em uma bacia sedimentar pode ter forte implicação na 

exploração petrolífera (Chen et al., 1999; Eiras & Wanderley Filho, 2003; Mizusaki et al., 

2008; Thomaz Filho et al., 2008). O efeito térmico produzido por intrusões no pacote 

sedimentar favorece a maturação da matéria orgânica, diminui a densidade do óleo, pode 

ocasionar compactação por recristalização termal e consequente redução da porosidade e da 

permeabilidade, e promover a migração do óleo para níveis crustais mais rasos por meio de 

falhas e fraturas. Intrusões e derrames básicos podem também funcionar como reservatórios 

de óleo e gás, como selantes ou trapas estruturais. Corpos magmáticos (soleiras, derrames, 

diques, plugs, tufos) também podem ser utilizados na correlação estratigráfica e na datação 

relativa de rochas sedimentares (Eiras & Wanderley Filho, 2003). 

Na Bacia Potiguar, localizada na porção oriental da margem equatorial brasileira, são 

registrados numerosos corpos básicos intrusivos (plugs, necks, diques) em rochas 

carbonáticas, pelíticas e psamíticas (Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 2002; Soares et al., 

2003; Pessoa Neto et al., 2007). A presente pesquisa enfoca rochas pelíticas e psamíticas da 

Formação Açu (Neocretáceo da Bacia Potiguar emersa) termalmente afetadas por 

pirometamorfismo. Estas rochas, denominadas buchitos na acepção de Grapes (2011), sofrem 

expressivo efeito térmico nas proximidades e nos contatos de intrusões básicas oligocênicas a 

miocênicas, cujas idades variam de 50 a 6 Ma (Souza et al., 2003, 2004; Knesel et al., 2011). 

Apesar das intrusões serem conhecidas há décadas (Sial, 1976), apenas recentemente têm sido 

feitas referências sobre efeitos termais provocados nas encaixantes sedimentares (Paiva, 2004; 

Silveira, 2006; Sousa et al., 2008; Sousa, 2009). Santos (2011), Santos et al. (2011, 2012) e 

Souza et al. (2011) aplicaram o termo buchitos a rochas na fácies sanidinito, resultantes de 

fusão parcial da matriz feldspática de arenitos da Formação Açu. O presente estudo abrange 

esta formação, principal unidade reservatório da Bacia Potiguar na porção onshore. O 

trabalho desenvolvido permitiu caracterizar a ocorrência de campo e as feições petrográficas, 

texturais e químicas de buchitos, conforme reportados em simpósios (Santos et al., 2011; 

Souza et al., 2011) e congressos (Santos et al., 2012; Souza et al., 2012).  

A metodologia utilizada incluiu trabalhos de campo, interpretação de imagens de 

satélite e de fotografias aéreas, descrição petrográfica e textural de amostras afetadas e não 

afetadas pelo pirometamorfismo, análises por microssonda eletrônica e difração de raios-X. 

Na etapa de gabinete, efetuou-se a pesquisa bibliográfica sobre a geologia regional e aspectos 

petrográficos e texturais de rochas sedimentares (especialmente arenitos) termalmente 

afetadas por intrusões básicas. Também foram interpretadas fotografias aéreas e utilizadas 

técnicas de processamento digital de imagens de satélite a fim de delimitar com maior 

precisão o contorno dos corpos magmáticos, possíveis contatos e estruturas, objetivando 

compor o mapa geológico de detalhe de cada corpo estudado e suas auréolas de contato. Nas 

etapas de campo, foram marcados com GPS pontos de coleta de amostras e contatos entre as 

rochas encaixantes e as intrusivas para corrigir e refinar o mapa preliminar. Foram coletadas 

amostras de arenitos afetados e não afetados pelo pirometamorfismo, situados a diferentes 

distâncias dos corpos básicos, para confecção de lâminas delgadas e polidas.  

Na etapa de laboratório foram descritas 50 seções delgadas em microscópio óptico de 

luz polarizada Olympus e Leica DM EP (Laboratório de Microscopia do PPGG/UFRN), 
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visando identificar minerais e texturas e determinar a composição modal através do método 

da contagem de pontos, totalizando 1000 a 500 pontos por lâmina delgada. Também foram 

feitas 40 análises químicas pontuais com uso da microssonda eletrônica JEOL-JXA-8230 

(Instituto de Geociências da UnB) com quatro espectrômetros, para identificar fases minerais 

e a composição química da matriz vítrea; as condições operacionais foram de 15 kV e 20 nA. 

Três amostras foram analisadas no difratômetro de raios-X marca Shimadzu XRD-6000 com 

goniômetro horizontal do Laboratório Multi-Usuário de Técnicas Analíticas (LAMUTA) da 

UFMT, nas seguintes condições operacionais: tubo de cobre (K=1,541838 Å), tensão de 45 

kV, corrente de 35 mA, varredura (θ) de 5° a 80° com velocidade de 2°/min. As medidas 

foram realizadas em temperatura ambiente.  

 

ARCABOUÇO GEOLÓGICO 

A área estudada insere-se no contexto geológico da Bacia Potiguar, situada no extremo 

leste da Margem Equatorial Brasileira, distribuindo-se pelos estados do Rio Grande do Norte 

e Ceará e ocupando uma área de aproximadamente 48.000 km² (Figura 1). De acordo com 

Pessoa Neto et al. (2007), a evolução tectônica da bacia se deu ao longo de três estágios 

denominados rifte, pós-rifte e drifte. O primeiro teve início no Neocomiano, caracterizando-se 

por um regime tectônico rúptil distensivo formando grabens que acomodaram a implantação 

de sedimentação flúvio-deltáica e lacustre correspondente às formações Pendência e Pescada. 

O segundo iniciou-se no Neoaptiano e foi dominado por um regime marcado por subsidência 

termal e deposição de uma sequência flúvio-deltáica com os primeiros registros de ingressão 

marinha (Formação Alagamar). O último estágio (Albiano) corresponde a uma sequência 

flúvio-marinha transgressiva, representada pelos sedimentos das formações Açu, Ponta do 

Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana, recoberta por uma sequência clástica e carbonática 

regressiva (formações Tibau e Guamaré). Três eventos magmáticos são reconhecidos na 

Bacia Potiguar: enxame de diques sinrifte relacionados aos magmatismo Rio Ceará Mirim 

(132 ± 0,1 Ma), derrames de basaltos alcalinos Cuó (93,1 ± 0,8 Ma) e basaltos e diabásios do 

magmatismo Macau, com idades distribuídas de 70 a 6 Ma (Souza et al., 2003; Knesel et al., 

2011).  

Mediante interpretação de imagens de satélite e trabalhos de campo, foi possível 

delimitar e redefinir os contatos entre corpos básicos intrusivos referidos à Formação Macau, 

e as rochas da Bacia Potiguar, na região dos municípios de Jandaíra, Pedro Avelino e Afonso 

Bezerra (RN), e inferir as formas e dimensões das auréolas de metamorfismo de contato. A 

observação do efeito térmico foi realizada principalmente nas circunvizinhanças dos corpos 

Serrinha e Serra Verde, sendo também utilizados exemplos das regiões dos plugs São João, 

Serrote do Bugre e Baixa do Meio, este último localizado a aproximadamente 6,5 km a 

noroeste de Pedro Avelino-RN. De maneira geral, esses corpos afloram como blocos 

decimétricos a métricos de basalto e/ou diabásio, que se encontram dispersos em solo escuro 

ou em blocos soltos. 

Observa-se que tanto os calcários quanto os arenitos e folhelhos, que formam 

intercalações no topo do pacote de arenitos, sofrem modificações de mineralogia, 

composição, textura, porosidade e permeabilidade, advindas das elevadas temperaturas 

aportadas pelos corpos magmáticos. A depender da rocha encaixante, das condições de 

pressão e temperatura às quais foram submetidas e da distância entre a intrusão e a 

encaixante, uma ampla gama de associações minerais pode ser produzida. Por esta razão, o 

trabalho restringiu-se ao estudo das rochas siliciclásticas (Formação Açu), as quais formam 

camadas relativamente espessas de arenito médio a muito grosso esbranquiçado, com 

intercalações de folhelho e argilito verde claro e siltito castanho-avermelhado (Araripe & 

Feijó, 1994). 
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Os corpos Serrinha e Serra Verde (Figura 2) estão localizados entre os municípios de 

Jandaíra, Lajes e Pedro Avelino (RN), distando deste último 15 e 20 km, respectivamente. O 

plug Serrinha (Figura 3A) é um corpo alongado na direção NNW-SSE, medindo 

aproximadamente 500 m no eixo maior, sendo intrusivo em rochas das formações Açu e 

Jandaíra. Divide-se em duas porções de relevo destacado, uma a norte e outra a sul. Observa-

se entre elas uma área arrasada com solo escuro e fragmentos de basalto e rochas de aspecto 

quartzítico. O plug Serra Verde (Figura 3B) corresponde a um corpo com forma de pera, 

alongado na direção N-S, com a porção meridional mais estreita em relação àquela 

setentrional. 

Nas adjacências dos corpos intrusivos, encontram-se arenitos termicamente 

transformados (buchitos), que se apresentam silicificados em diferentes graus e/ou 

parcialmente fundidos, tornando-se mais compactos, maciços e resistentes à fragmentação. O 

efeito térmico provocado pelo alojamento do plug Serrinha é observado ao longo do contato 

com arenito feldspático (na porção sul) e níveis decimétricos de folhelho (Figura 4A), arenito 

calcífero e calcário, sendo o conjunto transformado em arenitos e siltitos “quartzíticos” 

(buchitos claros), folhelhos compactos, calcários cristalinos (“mármores”) com geodos e 

venulações de calcita, e veios de quartzo (Figura 4B). Os “mármores” exibem texturas 

variando de fina à grossa, em nítido contraste com o calcário micrítico original. O plug Serra 

Verde, que aflora em blocos de basalto finos a microcristalinos, apresenta as mesmas feições 

observadas no contato do plug Serrinha, adicionado à presença de rochas escuras, 

criptocristalinas a vítreas, assemelhando-se a taquilito, porém com clastos de quartzo (Figura 

4C) e aspecto brechado (Figura 4D), denominadas buchitos escuros. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS BÁSICOS INTRUSIVOS 

O plug Serrinha compõe-se de basalto nas bordas e diabásio nas partes centrais. Os 

basaltos são criptocristalinos, microcristalinos porfiríticos, finos a médios, com fenocristais e 

xenocristais de olivina, e fenocristais de clinopiroxênio, podendo conter amígdalas com 

carbonato. Os diabásios têm textura média equigranular, com fenocristais de olivina e 

clinopiroxênio e textura intergranular. Propriedades ópticas sugerem piroxênio do tipo augita 

ou Ti-augita (coloração marrom, pleocroísmo fraco, ângulo de extinção ~40º, ângulo 

2VZ~60º, elongação positiva).  

Nos basaltos e no diabásio, a olivina geralmente ocorre como fenocristais (até 5,0 mm) 

anédricos a subédricos (Figura 5A), com terminações triangulares, sofrendo processos de 

alteração (oxidação e serpentinização) principalmente ao longo de fraturas. Nos grãos sem 

alteração, propriedades ópticas (incolor, biaxial positivo com 2VZ~80º) sugerem olivina rica 

em moléculas de forsterita. Na fácies microcristalina, os grãos podem exibir extinção 

ondulante ou bordas de corrosão. No basalto criptocristalino porfirítico os fenocristais de 

olivina formam textura do tipo synneusis (Figura 5B). 

No basalto microcristalino, o clinopiroxênio pode formar agregados de formas 

arredondadas, que podem incluir olivina, caracterizando uma textura porfirítica a 

glomeroporfirítica. Já no diabásio, o clinopiroxênio ocorre em cristais verde pálidos, 

subédricos, prismáticos e anédricos, frequentemente formando textura em corona envolvendo 

olivina. Em ambos, basalto e diabásio, o clinopiroxênio apresenta propriedades ópticas 

similares àqueles do plug Serrinha. No basalto criptocristalino, aparece como grânulos na 

matriz.  
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Figura 4. Efeitos de contato no topo da Formação Açu. (A) Intercalação de arenito, calcário e folhelho negro, 

todos afetados termalmente. (B) Arenito compacto, termalmente recristalizado, com aspecto de quartzito 

(hornfels), cortado por veio de quartzo branco (Qz). (C) Fragmentos reliquiares de quartzo do arenito protolítico 

em matriz escura. (D) Gerações de buchitos escuro (fusão de folhelho) e claro (fusão da matriz feldspática do 

arenito), conferindo aspecto de brecha magmática. (A) e (B) Plug Serrinha. (C) e (D) Plug Serra Verde.  

 

 

O plagioclásio (An30-40) ocorre como finas ripas na matriz e raramente como 

fenocristais (Figura 5C). No basalto microcristalino, micrólitos orientados delineiam texturas 

traquitóide, hialopilítica ou pilotaxítica, revelando orientação de fluxo magmático. Os 

fenocristais nos basaltos chegam a medir 0,6 mm, podendo alcançar 2,0 mm nos diabásios, 

onde têm hábito tabular subédrico a anédrico, incluem olivina e clinopiroxênio e mostram 

zonação concêntrica. Porções de vidro marrom podem ser encontradas intersticialmente 

definindo a textura intersertal (Figura 5D). Em basalto criptocristalino, ocorrem amígdalas 

(Figura 5E) unicamente com calcita ou zonadas (vidro amarelo pálido na parte periférica e 

carbonato e/ou calcedônia no centro). Minerais opacos encontram-se dispersos pela matriz ou 

inclusos em fenocristais de olivina.  

O plug Serra Verde comporta rochas básicas com feições interpretadas como autólitos 

com contatos interlobados entre diferentes basaltos (cripto e microcristalino) e diabásio fino a 

médio. Também ocorre basalto de granulação média com textura amigdaloidal, tendo 

preenchimento de natrolita radial, calcedônia e fluorita na borda. 

Na rocha com autólitos (Figura 5F), a porção mais escura, criptocristalina, é formada 

essencialmente por matriz escura com grânulos opacos e microfenocristais de olivina e 

plagioclásio, enquanto microautólitos de diabásio contêm ripas (até 1,0 mm) de plagioclásio 

(An30-40), clinopiroxênio (0,4 mm), fenocristais (1,0 mm) de olivina e minerais opacos. 
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Apresenta textura ofítica a subofítica e, localmente, microfenocristais de olivina. Xenocristais 

(1,0 mm) de olivina são fraturados e exibem extinção fortemente ondulante. No tipo 

amigdaloidal, as ripas de plagioclásio da matriz formam a textura traquitóide.  

No basalto com autólitos também estão presentes raros xenocristais de quartzo e de 

espinélio marrom (interpretado como Cr-espinélio pela cor avermelhada em observação com 

nicóis paralelos). Os primeiros são envoltos por material vítreo e grãos de clinopiroxênio, 

enquanto o espinélio tem borda de opaco, possivelmente cromita.  

 

BUCHITOS 

 

Caracterização dos buchitos 

O termo buchito relaciona-se ao fenômeno de pirometamorfismo, definido como um 

tipo de metamorfismo de contato sob elevadas temperaturas e baixíssimas pressões, em 

condições da fácies sanidinito, capazes de provocar fusão em certas litologias. O 

pirometamorfismo ígneo se reflete em auréolas termais nos contatos de intrusões rasas de 

magmas máficos ou intermediários, ou em xenólitos preservados de suítes 

pirometamorfisadas (Grapes, 2011).  

Os buchitos são rochas extensivamente vitrificadas (Grapes, 2011), derivadas da fusão 

(parcial ou total) de protólito pelítico-psamítico submetido a temperaturas de 

aproximadamente 830 a 1150°C e pressões inferiores a 0,5 kbar. Segundo Grapes (2011), 

buchitos derivados de rochas quartzo-feldspáticas pirometamorfisadas contêm fases minerais 

peculiares tais como tridimita, mullita / sillimanita, Fe-cordierita, piroxênios (clinoenstatita, 

pigeonita), faialita, sanidina, dentre outros, geralmente associadas com vidro dacítico a 

riolítico. As rochas termalmente afetadas, mas não fundidas, são denominadas burnt rocks ou 

baked rocks (rochas “queimadas” ou “cozidas”) e juntamente com os clinkers (rochas 

parcialmente fundidas) e paralavas (totalmente fundidas) estão, normalmente, associadas ao 

pirometamorfismo por combustão de matéria orgânica. 

 

Petrografia e texturas dos buchitos estudados 

Em função de diferenças petrográficas, texturais e composicionais dos buchitos 

analisados, tais rochas foram subdivididas em buchitos claros (Figuras 6A e 6B) e escuros 

(Figuras 6C e 6D). Os primeiros apresentam coloração cinza clara ou branca e composição 

rica em sílica (76,76 %). Por sua vez, os buchitos escuros, que possuem coloração cinza 

escura a preta em amostras de mão, assemelham-se macroscopicamente a taquilito e tem 

composição sílico-aluminosa-potássica, com quantidade de SiO2, Al2O3 e K2O de, 

respectivamente, 53,60-49,44, 44,16-41,24 e 0,39-0,07 %.  

 

Buchito claro 

Petrograficamente, os buchitos claros, encontrados nas regiões dos corpos Serrinha e 

Serra Verde, são rochas de origem siliciclástica, compostas por clastos de quartzo e 

feldspatos, minerais opacos e quantidades traço de grãos detríticos de zircão, epídoto, clorita, 

granada, estaurolita, biotita e apatita, imersos em matriz criptocristalina a vítrea. Com o 

aumento do efeito termal, ocorre formação de material vítreo e cristais fibro-radiados de 

tridimita (Figuras 7A e 7B). A composição modal sugere que se tratava de um arenito 

arcoseano, mal selecionado, imaturo, possuindo grãos arredondados a muito angulosos e de 

baixa esfericidade, com granulometria variando de areia muito fina a muito grossa (0,1 a 2,0 

mm) e apresentando grãos flutuantes, contatos retos ou longos e côncavo-convexos.  

As rochas sedimentares menos afetadas termalmente possuem cimento silicoso, 

constituído por sílica neoformada micropolicristalina (chert) e fibrosa (calcedônia), 
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preenchendo fraturas ou ocupando espaços intergranulares (Figura 7C). Nos clastos de 

quartzo são frequentes bordas de crescimento secundário.  

 

  

  

  

Figura 5. Tipos texturais nas rochas básicas intrusivas. (A) Basalto microcristalino exibindo fenocristal 

subédrico de olivina (Ol - amostra J14). (B) Basalto cripto a microcristalino porfirítico com fenocristais de 

olivina formando textura tipo synneusis e amígdala com calcita (Cc) na amostra J111B. (C) Fenocristal de 

plagioclásio (Pl) e micrólitos orientados do mesmo mineral compondo a matriz (amostra J14). (D) Diabásio 

contendo porção vítrea amarronzada (Vid), plagioclásio (Pl), olivina (Ol) e clinopiroxênio (Cpx) na amostra 

J116. (E) Amígdala preenchida por calcita (Cc - amostra J111B). (F) Basalto com autólitos de texturas cripto e 

microcristalinas (limitadas pela linha amarela); no centro da imagem observa-se um microautólito de diabásio, 

delineado pelo contorno verde (amostra J24-14). 
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Figura 6. Tabletes representativos de buchitos claros (A, B) e escuros (C, D), o último com aparência de 

taquilito. Amostras J13A (A), J13C (B), J41H (C) e VD70B (D). 

 

 

Nos buchitos mais representativos desaparece o cimento silicoso (chert e calcedônia). 

Observa-se intenso processo de vitrificação, denotado por uma matriz criptocristalina a vítrea 

englobando clastos de quartzo, bem como cristais prismáticos finos e aciculares de tridimita e 

clinoenstatita-pigeonita (Figuras 7D e 7E). O hábito acicular e o vidro silicoso indicam que 

houve um estágio com líquido magmático e que o mesmo evoluiu por resfriamento ultra-

rápido. A extensão do efeito termal é visualizada nos contatos laterais de venulação basáltica 

(Figura 7F); neste caso, pode ocorrer interdigitação ou limite abrupto, em ambos provocando 

efeito termal no arenito.  

A Tabela 1 mostra a composição modal com base em contagem de pontos de arenitos 

não afetados e arenitos buchíticos. Em termos comparativos, os arenitos não afetados 

possuem clastos de microclina, com frequente presença de minerais de argila (caolinita, ilita-

esmectita), além de preservação de porosidade geralmente do tipo intergranular e raramente 

móldica ou intragranular. Algumas amostras podem conter grãos detríticos de diferentes 

minerais, principalmente zircão, que também ocorre no arenito buchítico. Em amostras com 

micas detríticas, é comum a presença de hidróxido de ferro e/ou opacos, além de clorita, 

decorrentes de processos de alteração como oxidação e cloritização, respectivamente. É 

possível encontrar também, em ambos arenitos, clastos de plagioclásio. Em algumas amostras 

observa-se grãos de quartzo formados provavelmente antes do soterramento, portanto 

autigênicos, por vezes compondo bordas de crescimento secundário, que também ocorre em 

arenito buchítico extensivamente vitrificado. O material vítreo aparece apenas nas amostras 
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termalmente afetadas, bem como uma grande quantidade de acículas de tridimita. Nota-se 

aumento gradativo de vidro nos sentido do contato do corpo intrusivo, passando de 6,2 a 32%. 

Nas amostras afetadas com menor conteúdo de vidro, é comum a ocorrência de sílica 

criptocristalina ou calcedônia. 

De maneira geral, os clastos de quartzo são mais abundantes tanto nas rochas afetadas 

quanto nas não afetadas. Nos arenitos não afetados, ocorre porosidade, enquanto que nos 

afetados o material vítreo está presente e a porosidade desaparece. Minerais como 

clinoenstatita-pigeonita e tridimita ocorrem apenas nas amostras afetadas, comprovando a 

atuação do pirometamorfismo. 

 
 

Tabela 1. Composição modal (em %) de arenitos não afetados (HZ6A, J41-2 e J24-13) e arenitos 

termalmente afetados (J13C, J13-2A4, J13A). D = detrítico; A = autigênico. 

 
 Não Afetado Afetado (Distância da intrusão) 

    (40 m) (60 m) (80 m) 

 HZ6A J41-2 J24-13 J13C J13A J13-2A 

Quartzo D 53 43,2 52,2 45,8 41 56,1 
Microclina D 10,1 21 6 - - - 
Caolinita A 9,4 3,6 0,2 - - - 
Hidróxido / Opacos 3,6 - - 0,4 - 0,4 
Plagioclásio D 2,6 2,4 - - 2,2 4,6 
Biotita D 1,8 - - - - - 
Clorita 1,7 - - - - - 
Muscovita D 0,4 - - - - - 
Zircão D 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 
Microclina A 0,1 0,2 - - - - 
Granada D - - - - 0,2 0,2 
Epídoto D    0,2 0,3 0,3 
Estaurolita D - - - - - 0,4 
Calcedônia A - 0,4 24,2 - 10,4 17 
Ilita-Esmectita A - 27,8 5,6 - - - 
Quartzo A - - - 0,4 - - 
Tridimita - - - 14 25,4 14,6 
Clinopiroxênio - - - 6,8 - - 
Material vítreo - - - 32,0 20,3 6,2 

Porosidade 17,1 1,2 11,6 - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Grãos clásticos de quartzo geralmente são monocristalinos e angulosos, fraturados, por 

vezes policristalinos e com extinção ondulante. Observa-se a presença de argila 

(possivelmente um componente reliquiar da matriz) intra e intergranular bordejando os grãos 

de quartzo, caracterizando o crescimento secundário durante a diagênese.  

Além de quartzo, encontram-se cristais incolores de clinopiroxênio prismático e 

alongado (Figura 7E), de relevo forte, ângulo de extinção até 44°, elongação positiva, biaxial 

positivo com ângulo 2V baixo (~60º), e raras seções com duas clivagens subortogonais. 

Cristais alongados, com porções ocas e faces cristalinas incompletas caracterizam uma textura 

de resfriamento muito rápido (quenching). Análises dos piroxênios, obtidas por microssonda 

eletrônica (Tabela 2), mostram que eles possuem baixo teor de CaO e quantidades 

semelhantes de MgO e FeO. Considerando os critérios de classificação sugeridos por 

Morimoto (1989), os piroxênios estudados apresentam os parâmetros Q (=Ca+Mg+Fe
2+

) e J 

(=2Na) no campo Quad, em função dos altos valores de Mg e Fe
2+

. Assim, eles podem ser 

plotados no diagrama triangular Wo-En-Fs, sendo classificados como clinoenstatita-pigeonita 

(Figura 8). 

Acículas de tridimita (exibem extinção reta, relevo fraco negativo, baixa 

birrefringência) aparecem na matriz e, localmente, na borda de alguns clastos de quartzo, 

formando franjas. Ocorrem em cristais isolados ou em aglomerados no meio de porções 
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vítreas. O aspecto textural permite interpretar que houve resfriamento rápido a partir de um 

líquido silicoso.  

A matriz é representada por um material criptocristalino a vítreo, apresentando 

comportamento isotrópico em tons de marrom ou amarelo. Análises pontuais por microssonda 

eletrônica mostram que o vidro possui composição riolítica, sendo rico em quartzo e 

ortoclásio normativos, com coríndon abaixo de 2,5% e albita normativa de 6-12% (Tabela 3).  

 

Buchito escuro 

Os buchitos escuros, presentes nas regiões do Assentamento Baixa do Meio e dos 

plugs Serrote do Bugre e Serra Verde, contêm uma matriz criptocristalina a vítrea, podendo 

ter ainda clastos de quartzo e feldspatos reliquiares do folhelho protolítico. Distinguem-se dos 

buchitos claros por terem material criptocristalino escuro e feldspatos intensamente 

obliterados, estes reconhecidos pelo hábito e traços de geminação (Figura 9A). Alguns desses 

buchitos exibem fraturas preenchidas por calcedônia e nota-se que nas porções mais escuras 

há redução granulométrica. Foram ainda encontrados buchitos muito finos, homogêneos, com 

aspecto textural de taquilito em amostra de mão, com raros clastos de quartzo e de feldspato 

alterado, diminutos cristais de minerais opacos, e fraturas preenchidas por carbonato. São 

comuns cristalitos de Fe-cordierita (Figura 9B), reconhecida por meio de análises por 

microssonda eletrônica e difração de raios-X (vide abaixo). Também há ocorrências de 

buchitos escuros compostos apenas por clastos de quartzo envolvidos em nódulos opacos 

(óxidos de titânio e ferro) e matriz amorfa de coloração marrom, gerando um aspecto 

brechado em amostra de mão (ver Figura 4D).  

A Figura 10 mostra espectros de difração de raios-X de três amostras, sendo um 

folhelho escuro parcialmente afetado no contato com plug básico Serrinha (VH6C) e dois 

buchitos escuros (VD70B e VH8B), um da região do Serrote do Bugre e o outro do plug São 

João, respectivamente. Na primeira, encontram-se picos de sanidina, cordierita e muscovita. 

Em VD70B, observam-se picos de secaninaíta (Fe-cordierita), mullita, armalcolita e tridimita. 

Armalcolita é um óxido de titânio, magnésio e ferro ((Mg,Fe
2+

)Ti2O5) encontrado 

inicialmente em amostras de basaltos lunares (Pederson, 1979). Em VH8B, encontram-se 

picos de flogopita, sanidina e cordierita, podendo refletir um protólito com contribuição do 

tipo marga. 

Análises por microssonda eletrônica indicam que os buchitos pretos possuem 

composição essencialmente sílico-aluminosa, o que resulta em altos valores de coríndon 

normativo (11-38%), com ortoclásio e albita normativos inferiores a 8% (Tabela 4).  

 

DISCUSSÕES 

O efeito térmico provocado por intrusões básicas nos arenitos se reflete 

petrograficamente por recristalização parcial ou total do material argiloso e dos clastos de 

quartzo, que os transformam em arenitos silicificados, e da obliteração de clastos de 

feldspatos. Além destes indícios, a presença de fases minerais sob a forma de cristais 

prismáticos alongados e/ou aciculares e ocos nos arenitos transformados indica que estes 

minerais foram formados a partir de uma elevada taxa de arrefecimento de um material 

fundido, o que também resultou em intensa vitrificação posterior ao quenching.  

Através de observações em microscópio petrográfico, não foi possível identificar tais 

fases minerais, devido ao tamanho e forma dos cristais. Porém, com base em análises 

químicas obtidas por microssonda eletrônica, foram reveladas composições compatíveis com 

tridimita e piroxênio (clinoenstatita-pigeonita) para os cristais aciculares e prismáticos 

alongados, respectivamente. Tais evidências corroboram o conceito de buchito proposto por 

Grapes (2011), que o define como sendo uma rocha derivada de protólito pelítico-psamítico 
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pirometamorfisada no contato com uma intrusão, geralmente de natureza básica, com 

extensiva vitrificação e minerais típicos da fácies sanidinito.  

 

  

  

  

Figura 7. Texturas dos buchitos claros. (A) e (B) Clastos de quartzo (Qz) e vidro (Vid) em tons amarronzados 

contendo acículas e cristalitos de tridimita (Td) e clinopiroxênio (Cpx) na amostra J13C. (C) Calcedônia (Ca) 

intersticial em arenito maciço, compacto, sem evidência de fusão (amostra J13A). (D) Aspecto geral de um 

buchito com destaque para material vítreo (Vid) de diferentes tonalidades de marrom (limitado pelas linhas 

amarelas) e cinza englobando clastos de quartzo (Qz) na amostra J24-19B. (E) Clastos de quartzo (Qz) 

circundados por agulhas de tridimita (Td) e cristais alongados de clinopiroxênio (Cpx) imersos em matriz vítrea 

(amostra J13C). (F) Venulação de basalto (porção castanha com micrólitos de plagioclásio) em contato com 

arenito buchítico (amostra J24-20). 
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Figura 8. Diagrama Wollastonita (Wo) – Enstatita (En) – Ferrossilita (Fs) mostrando a classificação dos 

clinopiroxênios (Morimoto, 1989) encontrados no buchito da amostra J13C.  
 

Tabela 2. Composições químicas de clinopiroxênios encontrados em buchitos da Formação Açu, Bacia Potiguar, 

amostra J13C. Análises obtidas por microssonda eletrônica JEOL JXA 8230 (IG/UnB). 

 

Óxidos 
% em peso 

1 2 3 6 8 11 12 média σ 

SiO2 52,67 52,36 52,02 52,47 52,33 52,87 52,36 52,44 0,27 

TiO2 0,30 0,28 0,24 0,31 0,28 0,27 0,27 0,28 0,02 

Al2O3 1,09 1,06 1,05 1,25 0,92 1,01 1,24 1,09 0,12 

Cr2O3 0,14 0,07 0,11 0,05 0,03 0,08 0,06 0,08 0,04 

FeO 20,13 19,79 19,42 19,97 22,46 20,68 21,46 20,56 1,07 

MnO 0,73 0,65 0,78 0,73 0,87 0,82 0,79 0,77 0,07 

MgO 21,83 21,48 22,17 22,13 19,70 21,15 20,48 21,28 0,91 

CaO 2,23 2,24 2,10 2,25 2,71 2,30 2,97 2,40 0,32 

Na2O 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,02 0,02 

Total 99,14 97,97 97,89 99,16 99,30 99,21 99,69 98,91 0,69 

Cátions Cátions 

Si 1,97 1,99 1,96 1,96 1,99 1,99 1,97 1,97 0,01 

Ti 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

Al 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,01 

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fe2+ 0,63 0,63 0,59 0,63 0,71 0,65 0,67 0,65 0,04 

Mn 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 

Mg 1,22 1,22 1,24 1,23 1,11 1,19 1,15 1,19 0,05 

Ca 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,09 0,12 0,10 0,01 

Na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nº Cátions 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 

N° Oxigênios 6,01 6,02 6,00 6,00 6,01 6,02 6,00 6,01 0,01 

Q (Ca+Mg+Fe+2) 1,94 1,93 1,94 1,95 1,94 1,93 1,94 1,94 0,01 

J (2Na) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Wo (%mol) 4,64 4,71 4,28 4,62 5,68 4,82 6,18 4,99 0,68 

En (%mol) 62,85 62,82 63,44 63,28 57,51 61,48 59,04 61,49 2,33 

Fs (%mol) 32,51 32,47 32,28 32,10 36,81 33,70 34,78 33,52 1,74 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100,00 0,00 
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Tabela 3. Análises químicas (% em peso recalculada em base anidra) determinadas por 

microssonda eletrônica JEOL JXA 8230 do IG/UnB e respectivas normas CIPW da matriz 

vítrea de buchito claro da amostra J13C.  

 

Óxidos 
% em peso 

7 9 10 15 16 17 8 10.1 11 26 27 média σ 

SiO2 78,00 77,22 75,30 77,02 76,78 76,91 76,54 76,87 76,65 78,05 74,86 76,74 0,97 

TiO2 0,57 0,73 0,76 0,52 0,49 0,55 0,66 0,56 0,59 0,81 0,91 0,65 0,14 

Al2O3 12,97 12,93 12,70 12,89 12,83 13,05 12,93 13,20 12,92 12,29 11,77 12,78 0,41 

Fe2O3 0,39 0,46 0,61 0,39 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 

FeO 0,82 1,00 1,28 0,81 0,84 0,85 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,51 0,50 

MnO 0,03 0,02 0,07 0,05 0,02 0,03 1,44 1,74 1,64 1,64 3,91 0,96 1,25 

MgO 0,03 0,07 0,12 0,22 0,27 0,20 0,10 0,07 0,13 0,00 0,37 0,14 0,11 

CaO 1,40 1,38 1,72 1,19 1,18 1,03 1,47 1,41 1,66 0,77 1,94 1,38 0,33 

Na2O 0,93 0,95 1,34 0,93 0,90 0,88 0,82 0,91 0,74 1,02 0,76 0,93 0,16 

K2O 4,85 5,23 6,10 5,98 6,28 6,11 6,02 5,24 5,66 5,42 5,47 5,67 0,46 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

Norma CIPW 

Quartzo 51,51 49,10 40,19 46,02 44,66 46,14 45,11 48,07 46,52 49,57 43,16 46,37 3,17 

Anortita 6,75 6,65 8,24 5,71 5,65 4,95 7,06 6,82 8,00 3,71 9,46 6,64 1,61 

Hiperstênio 0,27 0,34 0,74 0,73 0,86 0,67 1,28 1,72 1,69 1,16 4,75 1,29 1,24 

Albita 8,06 8,23 11,53 8,02 7,75 7,59 7,08 7,91 6,41 8,84 6,66 8,01 1,36 

Ortoclásio 30,04 32,38 37,51 36,85 38,64 37,68 37,15 32,54 35,03 33,58 34,25 35,06 2,73 

Ilmenita 0,61 0,78 0,81 0,56 0,52 0,59 0,71 0,60 0,63 0,87 0,99 0,70 0,15 

Corindon 2,47 2,17 0,54 1,84 1,62 2,09 1,61 2,34 1,72 2,26 0,73 1,76 0,63 

Magnetita 0,29 0,35 0,45 0,29 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 

 
 

  

Figura 9. Texturas dos buchitos escuros. (A) Relicto de feldspato (Felds) obliterado (lâmina VD70B). (B) 

Cristalitos de secaninaíta (Fe-cordierita; Fe-Cd) e clastos de quartzo (Qz) na amostra J24-11B.  

 

O mineral armalcolita, encontrado na amostra VD70B (Figura 10B), forma-se durante 

resfriamento rápido (quenching) a pressões muito baixas e altíssimas temperaturas, superiores 

a 1000
o
C (Pederson, 1979). Este autor reportou ocorrências de armalcolita em protólito do 

tipo folhelho carbonoso por reação e interação com magma basáltico toleítico na Groenlândia. 

Neste caso, também são encontrados plagioclásio, cordierita, Mg-espinélio, coríndon e 
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grafite, relictos de vitrinita, além de clastos de quartzo e feldspato esponjoso devido à reação 

com o magma básico; agregados de rutilo e armalcolita substituíram clastos de ilmenita, rutilo 

e pseudomorfos granulares de óxido de titânio. São inferidas condições redutoras (matéria 

orgânica do folhelho original) e temperaturas da ordem de 1150-1200
o
C. Secaninaíta, mullita 

e tridimita corroboram cristalização e quenching de fases aluminosas e/ou silicosas. A 

sequência de liquidus teria mullita + tridimita, seguida por cristalização de secaninaíta e 

finalmente faialita + clinoferrossilita (Grapes, 2011). 

A Figura 11 ilustra as condições mínimas de pressão e temperatura atingidas. O 

piroxênio indica temperaturas superiores a 800
o
C. Todavia, o mesmo é estável acima de 

1000
o
C, que marca a presença de mullita + sillimanita ou superior a 1100

o
C no caso de 

mullita sem sillimanita associada, que parece mais adequada ao observado. A ocorrência de 

tridimita reforça pressão inferior a aproximadamente 1,0 kbar (ou profundidade equivalente a 

3,3 km), o que é coerente com o contexto de campo e a textura de rochas básicas hipabissais 

(diabásios são característicos no núcleo dos plugs).  

Os buchitos apresentam uma matriz vítrea a criptocristalina de composição sílico-

aluminosa, com proporções variáveis, na maior parte com predominância de SiO2 em relação 

a Al2O3. Neste caso, foram individualizados dois grupos de buchitos, os claros com 

quantidades de SiO2 até cerca de seis vezes mais altas que as de Al2O3, e os escuros com 

teores elevados e próximos de SiO2 e Al2O3 e, portanto, bem mais ricos em coríndon 

normativo, corroborando origem por fusão crustal. Grapes (2011) relata que em auréolas de 

contato podem ser atingidas temperaturas extremamente elevadas, em alguns casos 

aproximando-se de 1200°C, que resultam em um acentuado gradiente geotérmico, por ele 

atribuído à percolação de magma através de condutos, fluxos de magma turbulento e correntes 

de convecção em câmaras magmáticas. As relações temperatura-distância são suportadas pela 

abundância de vidro presentes nas rochas de contato, descritas como buchito. Tomando como 

exemplo os perfis térmicos de plugs de gabro e peridotito na Escócia, Grapes (2011) reporta 

que a uma distância de cerca de 15 m do corpo gabroico inicia-se a fusão nas rochas 

arcoseanas, que no caso dos peridotitos ocorre a menor distância (6 m), e em ambos o volume 

de material fundido aumenta significativamente com o início da fusão, chegando a 75% em 

poucos metros. Acredita-se que os buchitos presentes na Bacia Potiguar, também de 

composição arcoseana e intrudidos por rochas hipabissais, foram submetidos a condições 

similares àquelas reportadas na Escócia. A auréola termal delimitada na Fig. 3A indica que o 

efeito se estendeu até pelo menos a 80 m da intrusão, com vidro perfazendo 6,2% (Tabela 1, 

amostra J13-2A4). Próximo do contato (a 40 m da intrusão), a quantidade de vidro atinge 

32% (Tabela 1, amostra J13C). Admitindo que a porcentagem de vidro seria uma estimativa 

mínima da taxa de fusão, o efeito termal do corpo estudado teria sido mais proeminente 

(maiores distâncias e volume) do que o reportado por Grapes (2011) para o exemplo da 

Escócia.  
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Figura 10. Difração de raios-X das amostras VH6C (A), VD70B (B) e VH8B (C). (A) representa um folhelho 

no contato como o plug Serrinha. (B) e (C) representam buchitos escuros de aspecto taquilítico em amostra de 

mão (cf. Figs. 6C, D), encontrados no entorno dos plugs Serrote do Bugre e São João, respectivamente.  
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Figura 11. Diagrama P-T compilado de Grapes (2011) com elipse marcando o campo de pressão e 

temperatura efeito termal estudado. 

 

 

CONCLUSÕES 

Com base no exposto, são enumeradas como principais conclusões: 

(1) intrusões de rochas básicas, geralmente na forma de plugs, na Bacia Potiguar (RN) 

produziram efeitos de contato proeminentes em arenitos feldspáticos, folhelhos e calcários; 

(2) em particular no caso de arenitos feldspáticos e folhelhos, observam-se feições de 

cozimento (hornfels) e formação de buchitos, com graus variados de fusão parcial do protólito 

sedimentar estendendo-se até a 60-80 m do contato; 

(3) fusão de arenitos e folhelhos se evidencia por estudos petrográficos, texturais e de química 

mineral, com aparecimento de vidro vulcânico (tipo obsidiana), em parte peraluminoso (alto 

coríndon normativo), englobando acículas de tridimita e clinopiroxênio, além de cristalitos de 

mullita, sanidina e Fe-cordierita; 

(4) as paragêneses citadas indicam que foram ultrapassadas temperaturas de 800°C, podendo 

atingir 1100-1150°C; 

(5) estas altas temperaturas certamente modificaram as rochas encaixantes no contato dos 

plugs podendo provocar remobilização de hidrocarbonetos em um primeiro momento, mas, a 

seguir, gera líquidos derivados de fusão da encaixante e que resfriam rapidamente, 

funcionando como selantes dos depósitos de óleo e gás;  

(6) como sugestão diante da importância do tema, recomenda-se efetuar estudos petrofísicos 

(porosidade, densidade, fluxo térmico) para avaliar a extensão do efeito termal, 

litogeoquímica do vidro e química mineral detalhada, bem como estudar outros corpos 

presentes na área. 
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4. DISCUSSÃO E ABORDAGEM DE ALGUNS EXEMPLOS NO BRASIL 

 

A pesquisa realizada no âmbito desta dissertação possibilitou a 

caracterização das ocorrências de campo e das feições petrográficas, texturais e 

químicas de rochas conhecidas como buchitos, as quais resultam do efeito 

térmico produzido por intrusões básicas hipabissais quando alojadas em rochas 

quartzo-feldspáticas.  

A partir de interpretações e tratamentos por meio de processamento digital 

de imagens de satélite e trabalhos de campo, foi possível delimitar e redefinir os 

contatos entre os corpos básicos intrusivos Serrinha e Serra Verde, 

correlacionados ao magmatismo cenozoico, e as rochas cretácicas da Bacia 

Potiguar, na região dos municípios de Jandaíra, Pedro Avelino e Afonso Bezerra 

(RN), e inferir as formas e dimensões das auréolas de metamorfismo de contato 

que circundam estes plugs. 

De modo geral, tanto os calcários quanto os arenitos sofrem modificações 

em sua mineralogia, composição, textura, porosidade e permeabilidade advinda 

das elevadas temperaturas aportadas pelos corpos magmáticos. Conforme a 

composição da rocha encaixante, condições de pressão e temperatura as quais 

elas são submetidas, e distância entre a intrusão e a encaixante, uma ampla 

gama de associações minerais e outros efeitos térmicos podem surgir. Por este 

motivo, o trabalho restringiu-se ao estudo das rochas siliciclásticas termicamente 

afetadas pertencentes à Formação Açu. 

Os estudos petrográficos demonstram que o efeito térmico ocasionado 

pelos corpos magmáticos básicos intrusivos reflete-se na recristalização parcial 

ou total de material argiloso e de grãos de quartzo, e na obliteração de clastos de 

feldspato, o que resulta na transformação de arenitos em rochas silicificadas. 

Outros indícios, tais como a presença de fases minerais com formas alongadas 

em arenitos transformados, sugerem que estes minerais formaram-se em 

condições de elevada taxa de arrefecimento de um material fundido, dando 

origem também à matriz vítrea cristalizada após o processo de quenching. 

A observação somente por meio de microscópio petrográfico não foi 

suficiente para reconhecer com precisão algumas fases minerais devido ao 
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tamanho e forma desses cristais. No entanto, baseando-se em análises químicas 

realizadas em microssonda eletrônica, foram discernidas composições 

compatíveis com tridimita e piroxênio (clinoenstatita) para os cristais aciculares e 

prismáticos alongados, respectivamente. 

A armalcolita, encontrada na amostra VD-70B, assim como as fases 

supracitadas, foi formada sob as mesmas condições, ou seja, baixíssima pressão 

e elevada temperatura, acima de 1000°C de acordo com Pederson (1979). 

No Brasil ainda não foram reportadas descrições detalhadas de relações 

de campo e aspectos petrográficos e geoquímicos de rochas pirometamórficas 

formadas em condições de fácies sanidinito. Porém, existem trabalhos que 

abordam o efeito térmico provocado pelas intrusões no que diz respeito à 

maturação da matéria orgânica e migração de hidrocarbonetos por meio de 

falhas, mas sem especificar a temperatura atingida neste efeito. Souza et al. 

(2008) e Vasconcelos et al. (2003) reportam na bacia do Paraná a ocorrência de 

intrusões básicas com temperaturas variadas influenciando no tamanho da zona 

termicamente afetada e a presença de sanidina em rochas encaixantes sugerindo 

que foram atingidas temperaturas acima de 900°C e interpretadas como da fácies 

sanidinito. Anjos & Guimarães (2008) estimaram temperaturas mínimas entre 300 

e 500°C para a formação de piroxênio em rochas carbonáticas da Formação Irati 

intrudidas por soleiras, com influência térmica ocorrendo a no mínimo um metro 

acima da soleira e a 5,5 metros abaixo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, seguem as principais conclusões desta pesquisa. 

 Os corpos básicos intrusivos, comumente sob a forma de plugs na Bacia 

Potiguar (RN), geraram efeitos de contato significativos em arenitos 

feldspáticos, folhelhos e calcários. 

 Particularmente em se tratando de arenitos feldspáticos e folhelhos, foram 

observadas feições de cozimento e formação de buchitos derivados de 

diferentes graus de fusão parcial do protólito sedimentar se estendendo até 

20-25 metros do contato; 

 A fusão de arenitos e folhelhos foi evidenciada por estudos petrográficos, 

texturais e de química mineral, com aparecimento de vidro vulcânico, em 

parte peraluminoso, incluindo acículas de tridimita e piroxênio 

(clinoenstatita), além de cristalitos de mullita, sanidina, Fe-cordierita e 

armalcolita. 

 As paragêneses mencionadas sugerem temperaturas superiores a 800°C, 

podendo alcançar 1100-1150°C. 

 Estas elevadas temperaturas provavelmente alteraram as rochas 

encaixantes no contato dos plugs e é possível que tenham produzido 

remobilização de hidrocarbonetos, bem como líquidos gerados da fusão 

das encaixantes pelítico-psamíticas que, ao resfriar rapidamente, passam a 

atuar como selantes dos depósitos de óleo e gás. 

 Dada a importância do tema e escassez de trabalhos referentes a rochas 

pirometamórficas no Brasil, recomenda-se a realização de estudos 

petrofísicos para avaliar a extensão do efeito termal, estudo geoquímico 

detalhado da porção vítrea e das fases minerais, e pesquisa de intrusões 

em outras bacias. 
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 Estudos adicionais envolvendo petrologia experimental a altas 

temperaturas (>1.000oC) também são recomendados para determinar com 

precisão a faixa de temperaturas atingidas durante o pico do efeito termal. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se: continuidade da 

pesquisa realizando o mapeamento de zonas metamórficas; estudos 

petrofísicos para delimitar com maior precisão a extensão do efeito térmico 

e as alterações devidas ao calor das intrusões nas rochas encaixantes; 

análise de parâmetros relacionados à maturação da matéria orgânica em 

folhelhos; processamento digital de imagens e estudos geofísicos para 

melhor definição dos contatos e geometria dos corpos; testes de 

reservatório e, em caso de presença de hidrocarbonetos, estudo da 

densidade do óleo, análises quantitativas e qualitativas de porosidade e 

permeabilidade, mapeamento de um possível sistema petrolífero e coleta 

de dados que indiquem a viabilidade de exploração não só em relação aos 

corpos estudados, mas também em outros corpos de maiores dimensões. 
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