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RESUMO 

 Na porção noroeste da Província Uranífera de Lagoa Real (PULR), localizada no centro-sul 

da Bahia, está localizada uma das anomalias de urânio mais promissoras do Brasil (AN35, 

Depósito Gameleira I), pelas reservas e proximidade com a mina de U de Cachoeira. Outras 

anomalias desse setor (ex. AN 31 e AN34), também são consideradas estratégicas pelo 

conteúdo de minerais radioativos e ETR. O objetivo do trabalho foi desenvolver um estudo de 

um furo de sondagem representativo da AN35, onde estão presentes as principais rochas da 

PULR. A pesquisa focou nas variações mineralógicas e químicas observadas nas passagens da 

rocha metagranítica até os albititos, passando por gnaisses e rochas transicionais, e 

estabelecendo comparações com litologias equivalentes amostradas em testemunhos das 

AN31 e 34.  Os granitos classificam-se como álcali-feldspato granito hypersolvus grosso e 

estão variavelmente deformados. As porções mais rosadas destas rochas caracterizam-se por 

sericitização e hematitização dos feldspatos e presença de vazios. Os gnaisses têm, 

principalmente, cor cinza e alcançam termos  miloníticos a protomiloníticos. O granito tem 

como associação mineralógica principal ortoclásio 

pertítico+hedembergita+quartzo+hastingsita+biotita, e quantidades acessórias de zircão, 

apatita, ilmenita e titanita. A rocha possui carcterísticas de transformações subsolidus, caso 

das swapped rims e pertitas metassomáticas. A associação mineral tardi-magmática 

(anfibólio+biotita) indica cristalização final ou entrada de fluidos que resultaram em aumento 

de água e voláteis, como F e Cl, no sistema, que devem também ter transportado elementos 

terras-raras. Geoquimicamente, os granitos possuem afinidade com granitos tipo-A ferroan, 

A2, reduzidos e, geotectonicamente são pós-colisionais. Seus padrões de elementos 

incompatíveis e terras raras são equiparáveis ao Granito São Timóteo padrão da PULR, porém 

suas características petrográficas indicam ser uma fácies menos comum do granito. Os 

albititos do furo 10 foram classificados em granada albititos, magnetita albititos e biotita 

albititos. Os contatos entre albititios e gnaisses são macroscópicamente gradacionais. 

Entretanto, nos granada albititos, é possível observar petrograficamente a substituição dos 

minerais da facies granito pelos da facies albitito, indicando protólito granítico para esta 

rocha. Já para os magnetita albititos não é possível afirmar com segurança sua relação com o 

granito. Os albititos geralmente têm textura porfiroclástica com matriz granoblastica poligonal 

e textura chessboard nos porfiroclastos de albita. Os granada albititos são compostos por 

hedembergita, hastingsita, granada, titanita e magnetita. Os magnetita albititos, por sua vez, 
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possuem hedembergita, Fe-edenita, biotita, magnetita martitizada, allanita e titanita. A 

associação diopsídio+actinolita+eastonita é tardia e, nestas rochas, concentra-se em porções 

mais deformadas ou preenche espaços vazios. Os biotita albititos são compostos por biotita, 

zircão, apatita e hedembergita(?). A mineralização uranífera ocorre nos magnetita albititos 

como finas lentes de titanita, magnetita,carbonato e zircão. O mineral de U é a uraninita, que 

ocorre  preenchendo espaços entre cristais e  grânulos de titanita ou  de albita. Em relação aos 

granitos, os albititos apresentam maior conteúdo em Na2O, V, W, Zr, relativos de  Pb e Sr, e 

menores de K2O, SiO2 e F e possuem assinatura geoquímica de ETR idêntica. A semelhança 

macroscópica entre granitos e albititos, a presença de vazios, hematitização e sericitização dos 

feldspatos nas porções transicionais e a substituição de K-feldspato por plagioclásio do tipo 

albita-oligoclásio são sugestivas de processos de epissienitização. A presença de albita 

chessboard  nos porfiroclastos e as pertitas metassomáticas indicam que  processos sucessivos 

de albitização antecederam a deformação. A comparação entre albititos de diferentes 

anomalias e furos mostra que há diferenças nos processos de formação e mineralização dessas 

rochas. Assim, a formação de albititos é influenciada por processos locais, que variam  dentro 

da mesma anomalia.O enriquecimento em V e Mg, em alguns albititos, sugere que estas 

rochas possam ter sido resultantes da interação de fluidos de composições diversas com uma 

variada gama de rochas, como granitos, sienitos e rochas máficas. Desta forma, os albititos 

devem ser resultado de processos sucessivos de alteração influenciados pela interação de 

fluidos com as diferentes rochas da área, e variam composicionalmente em escala local, 

ocorrendo diferenças dentro da mesma anomalia.  

Palavras-chave: Província Uranífera de Lagoa Real - Bahia, petrologia, geoquímica, processos 

hidrotermais.
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ABSTRACT 

In the northwestern portion of the Lagoa Real Uranium Province (LRUP), located in south-

central Bahia, it is located one of the most promising uranium anomalies Brazil (an35, 

Gameleira I deposit), the reserves and proximity to the Cachoeira mine. Other anomalies of 

this sector (eg. 31 AN and AN34), are also considered strategic for the content of radioactive 

minerals and REE. The objective was to develop a study of a representative drillcore of an35, 

where the main rocks PULR are present. The research focused on the mineralogical and 

chemical changes observed in the passages of a lithology to another, from the rock to the 

metagranítica albititos, through gneiss and transitional rocks, and making comparisons with 

similar lithologies sampled on testimonies of AN31 and 34. The granites are classified as 

hypersolvus coarse alkali-feldspar granite and are variably deformed. The main mineral 

assemblage in granites are perthitic orthoclase+hedenbergite+ quartz +hastingsite + biotite, 

and zircon, apatite, ilmenite and titanite are acessories. The reddening of these rocks are 

characterized by feldspars sericitization and hematitization and the presence of vazios. The 

gneisses are mainly gray and reach milonitic to protomilonitics terms. These rocks have 

characteristics of subsolidus changes as swapped rims and metasomatic perthites. The tardi-

magmatic association (amphibole+biotite) indicates final crystallization or late influx by 

superficial fluids resulting in an increase in water and volatiles, such as F and Cl in the 

system, which must also have carried rare-earth elementsGranites have geochemical affinity 

with A-type ferroan granite, A2, reduced and are post-collisional. Their patterns of 

incompatible elements and rare earths are comparable to São Timóteo Granite, but their 

petrographic features indicate that it is a less common granite facies. Albitites were classified 

as garnet al.,bitites, magnetite albitites and biotite albitites. Contacts between albitites and 

gneisses are macroscopically gradational, however, in the garnet al.,bitites replacement of 

granitic mineral facies by the albitite facies were observed petrographically, implying a 

granitic protolith for this rock. On the other hand, magnetite albitites don’t have clear 

relashionships with granites. Albitites usually have porphyroblastic texture with granoblastic 

polygonal matrix and chessboard texture in albite porphyroclasts. The garnet al.,bitites 

comprise hedenbergite, hastingsite, garnet, magnetite and sphena. Magnetite albitites, in turn, 

have hedenbergite, Fe-edenite, biotite, martitized magnetite, allanite and sphene. The 

diopside+actinolite+eastonita association is late, and in these rocks, it is restricted to more 

deformed portions or filling voids. The biotite albitites comprise biotite, zircon and apatite 
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hedenbergite (?). Mineralization occurs in magnetite albitites as thin lenses composed by 

sphene, magnetite, carbonate and zircon. The uranium mineral is the uraninite, which occurs 

filling spaces between crystals and sphene or albite granules. In comparison to granites, 

albitites have a higher content of Na2O, MgO, V, W, Zr, Pb and Sr for and lower K2O, SiO2 

and F. They have a geochemical REE pattern that is identical to that of granite. The similarity 

between macroscopic granites and albitites, the presence of vazios, feldspar hematitization 

and sericitization causing macroscopical reddening in transitional portions and the 

replacement of potassic feldspar by albite and oligoclase are suggestive of episyenitization 

processes. The metasomatic perthites and presence of chessboard texture in porphyroclasts 

indicate successive albitization processes prior to deformation. The comparison between 

albitite samples of different drillcores and anomalies shows that there are differences in the 

formation and mineralization of these rocks. The V and Mg enrichment in some albitites 

suggests that these rocks may result from the interaction of fluids with different compositions 

with varied range of rocks, such as granite, syenite and mafic rocks. Thus, albitites must be 

the result of successive processes of change influenced by the interaction of fluids with 

different rocks in the area, and varying compositionally on a local scale. 

Keywords: Lagoa Real Uranium Province (LRUP), petrology, geochemistry, hydrothermal 

processes. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Província Uranífera de Lagoa Real (PULR) está situada no centro-sul do estado da Bahia, 

na parte central do Cratón São Francisco. Esta que possui a única jazida brasileira em fase de 

mineração (Mina Cachoeira), é explorada e explotada pela INB – Indústrias Nucleares 

Brasileiras, que é uma companhia governamental e única responsável pela prospecção, 

extração e beneficiamento de minério de urânio no país. A PULR possui cerca de 30% das 

reservas nacionais contendo 38 anomalias uraníferas, das quais oito (8) são consideradas 

depósitos economicamente viáveis e ocupa uma área de 35 km de extensão e 5 km de largura. 

A região noroeste da PULR, na qual se localiza a anomalia 35, tem sido nos últimos anos alvo 

de grande interesse da INB, pois desde a sua descoberta, há cerca de quatro anos atrás, abriu-

se a possibilidade de ampliação da mina Cachoeira devido à proximidade geográfica entre as 

duas. A anomalia 35, portanto, possui valor econômico e estratégico para a empresa.  

Os depósitos de urânio da PULR são associados a rochas dominadas por plagioclásio, 

denominadas “albititos” e subordinadamente a oligoclasitos (Raposo & Matos, 1982; Cruz, 

2004;). Os albititos são produtos de extensiva alteração metassomática de rochas granítico-

gnáissicas, que produziram nestas rochas, dentre outras coisas, enriquecimento em sódio e 

lixiviação de sílica (Lobato, 1985; Maruejol, 1989), mas outros modelos também são 

propostos (Chaves, 2013). O metassomatismo sódico somado à mineralização de urânio 

caracterizam depósitos denominados “tipo albitito” (Wilde, 2010) ou “tipo metassomático” 

(Cuney & Kyser, 2008), para os quais vários modelos genéticos foram propostos e entre eles 

ainda não há consenso. Para o depósito de Lagoa Real não é diferente, por isto o 

aprofundamento da discussão sobre sua metalogênese é o tema deste trabalho.  

Os trabalhos de Fuzikawa et al., (1984); Lobato (1985), e Maruejol (1989) apontam para uma 

alteração metassomática dos granitos que culminaram na formação e mineralização dos 

albititos, enquanto Chaves (2013)  indica que os albititos são rochas magmáticas mais antigas 

que os granitos e que a mineralização resulta de processos metamórficos. Recentes trabalhos 

desenvolvidos pelo CDTN enfocaram o estudo de inclusões fluidas (Souza, 2009; Oliveira, 

2010) e granitogênese (Amorim, 2012 e Amorim, 2016) nas rochas da área da PULR. São 

estudos muito relevantes, mas ainda não suficientes para suportar um modelo metalogenético 

bem fundamentado ao depósito. 
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A diversidade de tipos de albitito e a incerteza sobre a fonte dos fluidos e mineralização 

mostram que ainda há necessidade de estudos com o intuito de aprimorar o modelo genético 

da área. Para isso são necessários mais estudos petrológicos que permitam entendem a 

variação mineralógica e os eventos associados que resultaram na formação dos albititos, e são 

estas as principais motivações deste trabalho.  

A partir de amostras de furo de sondagem que abrangem os albititos e rochas granito-

gnáissicas associadas, este estudo permitiu acompanhar em pequena escala, as transformações 

minerais e texturais pelas quais as rochas experimentaram. A principal contribuição deste 

trabalho é, portanto, a caracterização química da assembléia mineralógica principal de parte 

dos albititos e rochas granitoides associadas, acompanhando as variações químicas lado a lado 

contidas no furo estudado, já que estudos anteriores abordaram estas rochas em caráter 

regional (Lobato, 1985; Cruz, 2004 e Chaves, 2013). O reconhecimento da química destes 

minerais é importante na determinação dos eventos superimpostos nas rochas e que 

resultaram na formação de diferentes fases minerais, além disso,  ampara o uso de futuras 

técnicas analíticas como geocronologia e isótopos estáveis, por exemplo. Ademais, uma nova 

fácies do Granito São Timóteo também é apresentada.  

Os contatos transicionais, a semelhança mineralógica e geoquímica entre granito e albititos, 

indicam que no furo estudado, o granito transformou-se em granada albitito e, provavelmente, 

em magnetita albitito. De forma, que as transformações minerais entre granito e granada 

albitito são mais nítidas, enquanto com o magnetita albitito nem tanto, devido ao alto grau de 

recristalização.  

O presente trabalho visa contribuir com os estudos metalogenéticos para entendimento da área 

da Província Uranífera de Lagoa Real. De forma, que as informações geradas, correlacionadas 

aos trabalhos passados possibilitem a proposição de um modelo metalogenético confiável. 

Estes modelos permitem identificar critérios diagnósticos associados a outros depósitos de 

classe mundial, e possiblitam novas descobertas.  
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1.1. Localização e acesso da Província Uranífera de Lagoa Real (PULR) 

A PULR está localizada na porção centro-sul do estado da Bahia, entre os distritos de Lagoa 

Real e Caetité a 246 km de Vitória da Conquista e 647 km de Salvador. Partindo de Salvador, 

o acesso dá-se pela BR-346 até a cidade de Feira de Santana, em seguida pelas BR-116, até 

Vitória da Conquista e BR-030, até Caetité. A partir de Caetité, são necessários 28 km 

seguindo pela BR-122 até a cidade de Maniaçu e 12 km por uma estrada não pavimentada, 

mas de boa qualidade até a Unidade de Concentração de Urânio (URA) (Figura 1).  

Está inserida na Folha Caetité (SD-23-Z-B-III), ocupando uma área de 1200 km
2
,
 
delimitada 

pelas coordenadas 42º07’30’’ – 42º22’30’’ W e 13º45’00’’ - 14º07’30’’ S. 

 

Figura 1: Mapa de localização da Província Uranífera de Lagoa Real (PULR). 
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1.2. Breve histórico sobre a  Província Uranifera de Lagoa Real   

A descoberta de urânio em Caetité e adjacências ocorreu a partir de levantamento 

aerogeofísico realizado pela CGA (Centro de Geofísica Aplicada) para o DNPM, estes dados 

foram repassados à CNEN, que posteriormente comunicou à Nuclebrás (Cruz et al., 2008). A 

Nuclebrás então, estabeleceu um programa de pesquisa e prospecção que resultou na 

confirmação das anomalias, além disso, outras anomalias foram constatadas por Geisel et al. 

(1978). 

No final da década de 70 e início de 80, alguns projetos foram executados na área (Moraes et 

al., (1980), Pedreira et al., (1975) e Costa et al., (1976),  resultante de convênio Prospec-

DNPM-CPRM. Nos anos de 1981 e 82 o Projeto Lagoa Real (Costa et al., 1985) foi 

executado pela CBPM. Com o desenvolvimento das pesquisas e tratamento dos dados pela 

Nuclebrás, dez áreas foram consideradas jazidas correspondentes a 12 anomalias com 98,100 

toneladas de U3O8. Posteriormente, campanhas de sondagem em 4 anomalias (LR31, 34, 35 e 

36) levaram a um aumento de 9.600 toneladas de U3O8, totalizando 107.300 toneladas na base 

do teor de corte de 300 ppm, com taxa de 2300 ppm e que excepcionalmente pode alcançar 

6% (Matos & Filho, 2014). O processo de beneficiamento do minério de urânio é feito na 

Unidade de Caetité (URA). 

Hoje, a PULR é explorada e explotada pelas INB – Indústrias Nucleares do Brasil. A INB é 

uma companhia governamental e responsável única pela extração e beneficiamento do 

minério, bem como pelo beneficiamento e venda do combustível nuclear para as duas usinas 

nucleares brasileiras, Angra 1 e 2. Cerca de 5000 toneladas foram extraídas até 2014, 

produzindo 3500 toneladas de concentrado, através de cava a céu aberto (cava em bancada), a 

Mina Cachoeira. O período de cava a céu aberto é estimado em 12 anos, após este período a 

lavra deverá ocorrer de forma subterrânea (Cruz et al., 2008). 
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Figura 2: Cava da Mina Cachoeira 

 Utilidades do urânio e demanda interna. 

O urânio é um dos mais importantes materiais relacionados a energia. Seu uso é quase 

completamente aplicado a geração de energia elétrica e uma pequena proporção aplica-se a 

produção de isótopos de uso na medicina. Cerca de 17% da energia elétrica do mundo é 

gerada a partir de 438 reatores distribuídos em 30 países, além de haver outros 270 reatores 

utilizados para fins de pesquisa (EIA, 2007; OECD/NEA-IAEA, 2010). 

O Brasil dispõe de 7 reatores nucleares, dos quais 3 são destinados a geração de energia 

(Usina de Angra dos Reis) e 4 para pesquisa (CDTN (1) , IPEN (2) e IEN (1)). A principal 

utilização do urânio, neste contexto, é para geração de eletricidade, compondo cerca de 1,3% 

da matriz energética do país (EPE, 2015). É largamente empregado na medicina em exames 

de diagnósticos clínicos utilizando radioisótopos, e sobretudo no tratamento do câncer. A 

tecnologia nuclear também tem se mostrado bastante eficaz também na esterilização de 

alimentos e materiais cirúrgicos, e vem sendo empregada para reduzir a carga microbiana de 

medicamentos e produtos fitoterápicos.  

A tonelagem de minério de urânio relativa à PULR é suficiente para garantir o provimento de 

Angra 1 e Angra 2, além de outras usinas que venham a ser instaladas, constituindo um 

recurso razoavelmente assegurado capaz de suprir os cenários previsíveis de geração de 

energia elétrica de origem nuclear para as necessidades brasileiras.  
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1.3. Justificativas do trabalho  

Apesar de conter a única jazida de urânio em atividade no Brasil, a Província Uranífera de 

Lagoa Real ainda não possui um modelo genético bem definido, permanecendo em aberto 

algumas incertezas, principalmente acerca da(s) fonte(s) do urânio, da abrangência do 

metassomatismo de Na e da gênese dos albititos, rochas portadoras da mineralização. Há, 

portanto, necessidade de desenvolver estudos complementares que tragam novas informações 

e que permitam aprimorar as interpretações. Nesse sentido, o acesso aos testemunhos de 

sondagem executados pela INB trouxe a oportunidade de melhor compreender a região NW 

da província, que por conter uma espessa cobertura laterítica, é escassa de afloramentos. 

Muitos trabalhos já foram executados em Lagoa Real, todos de grande importância. 

Entretanto, a maior parte deles foram de caráter regional, em função do grande tamanho da 

PULR ocupando 35 km  de extensão. Assim sendo, tornou-se necessário o desenvolvimento 

de um estudo em escala de detalhe de furo de sondagem representativo onde estivessem 

presentes granitos, gnaisses e albititos, as principais rochas do Complexo Lagoa Real. Esse 

perfil permitiria constatar, e complementar, os dados apresentados até o momento pelos 

diferentes autores que trabalharam no setor. Permitindo acompanhar as variações 

mineralógicas e químicas observadas nas passagens de uma litologia para outra, desde a rocha 

metagranítica até os albititos, passando por gnaisses e rochas transicionais.  O furo de 

sondagem escolhido da AN35, além de representativo, pertence a um depósito recentemente 

descoberto pelas INB (Depósito de Gameleira I) que se perfila como um dos mais importantes 

da PULR, do ponto de vista estratégico e econômico.   

Assim, a execução deste trabalho acrescenta novos dados a partir da perspectiva do estudo 

detalhado de testemunhos de sondagem através de dados petrográficos, litogeoquímicos e de 

química mineral. 
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1.4. Objetivos Gerais  

A partir dos problemas e desafios apresentados, é objetivo caracterizar petrográfica e 

quimicamente granitos, gnaisses e albititos presentes na anomalia 35, Depósito de Gameleira 

I. Procurar-se-á entender a variação composicional destas rochas, verificar feições 

magmáticas, não-magmáticas e hidrotermais, além de constatar a presença, ou não, de eventos 

metassomáticos. Pretende-se, assim, caracterizar a mineralogia, a geoquímica e a química 

mineral das fases graníticas, gnáissicas e dos albititos a fim de entender a evolução dos 

processos que levaram a formação dos albititos e estimar qual a sua ligação com os granitos e 

gnaisses relacionados ou com as outras rochas da área. 
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1.5. Objetivos específicos  

A partir dos objetivos apresentados pretende-se cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Caracterização petrográfica dos albititos e dos granitos e gnaisses associados, através 

do entendimento das suas relações de contato, discriminação dos diferentes litotipos 

em suas diversas fácies e definição de paragêneses; 

 Identificação da variação química dos minerais formadores destas rochas através dos 

estudos de microssonda eletrônica; 

 Definir o comportamento geoquímico destas rochas, discutindo, com base nisso, suas 

afinidades geoquímicas, tipologia e os processos que controlaram a sua evolução; 

 Comparar as características geológicas, petrográficas e geoquímicas das rochas aqui 

estudadas com rochas de outros setores da PULR (AN31, 34 e 35 ).  
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2. GEOLOGIA REGIONAL 

2.1. Contexto Geotectônico da Província Uranífera de Lagoa Real  

O depósito de Lagoa Real é localizado no Vale do rio Paramirim, na parte nordeste da 

entidade geotectônica de idade Ediacarana-Cambriana, denominada Orógeno Araçuaí, 

(Pedrosa Soares & Wiedeman, 2000; Pedrosa Soares et al., 2001, 2007, 2008; Alkmim et al., 

2006 ). na área limítrofe com o Cráton do São Francisco, em um setor denominado Corredor 

do Paramirim (Cruz, 2004),   

O vale do Paramirim separa dois domínios morfotectônicos cobertos por unidade 

sedimentares/metasedimentares Proterozóicas da região do Espinhaço a oeste, e da Chapada 

Diamantina a leste. A cobertura Proterozóica compreende ao Supergrupo Espinhaço , de idade 

Paleo a Mesoproterozóica e o Supergrupo São Francisco, de idade Neoproterozóica 

(Schobbenhaus, 1996; Misi & Veizer, 1996; Danderfer Filho & Dardenne, 2002). Este setor 

seria marcado por um conjunto de zonas de cisalhamento geradas durante a interação entre o 

Orógeno Araçuaí e o Aulacógeno do Paramirim. Ambos Supergrupos são relacionados a 

evolução da polifásica bacia Espinhaço-Macaúbas (Schobbenhaus, 1996; Alkmim, 2012 ),  

O embasamento das rochas da porção norte do Orógeno Araçuaí foram afetadas por um 

tectonometamorfismo de vários períodos: a) Fim do Arqueano – Evento Jequié; b) 

Paleoproterozóico (2,1 a 1,8 Ga); c) Espinhaço (1,3 – 1,0 Ga), e d) Neoproterozóico - Evento 

Brasiliano (0,6 - 0,5 Ga) (Inda & Barbosa, 1978; Brito Neves et al., 1980, 1999; Barbosa & 

Dominguez, 1996; Cordani et al., 1992; Barbosa & Sabate , 2002; Corrêa Gomes & Oliveira, 

2002; Cruz & Alkmim, 2006; Danderfer Filho et al., 2009).   

O significado do Espinhaço é alvo de debates (Chemale et al., 2010), mas a ideia tradicional é 

que o Evento Espinhaço foi responsável pela deformação e metamorfismo do Supergrupo 

Espinhaço e seu embasamento entre 1,4 e 1,1 Ga (Cordani et al., 1992). Outros autores 

entretanto demonstraram que as rochas do Espinhaço e as unidades de cobertura de idade 

Neoproterozóica na parte norte do cráton São Francisco foram submetidas a mesma história 

deformacional e, consequentemente, as rochas do Espinhaço não experimentaram deformação 

e metamorfismo regional antes de 600-500Ma (Caby & Arthaud, 1987; Danderfer Filho, 

1990, 2000; Uhlein, 1991; Trompette et al., 1992; Alkmim et al., 2006; Cruz & Alkmim, 

2006). Além disso, Cruz & Alkmin (2006) e (Cruz et al., 2007) postularam que os elementos 
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tectônicos que afetam o Complexo Lagoa Real e o Supergrupo São Francisco são das mesmas 

gerações.  

O complexo granítico-gnássico Lagoa Real está encaixado dentro do embasamento granítico-

gnáissico do Espinhaço e Chapada Diamantina. Este embasamento exposto a norte e leste de 

Lagoa Real, consiste de metagranitoides e migmatitos de idade Arqueana e Paleoproterozóica 

(Jardim de Sá, 1978; Bastos Leal et al., 1998). 

A característica mais marcante da área do complexo Lagoa Real é a presença de várias 

intrusões de rochas porfiríticas conhecidas como Granito São Timóteo. Compreendido como 

sienitos, álcali-feldspato sienitos e sienogranitos de granulação grossa. Localmente estão 

transformados em protomilonitos, augen milonitos e ultramilonitos de mesma composição, 

exibindo estrutura gnáissica e, coletivamente são denominadas gnaisses albitizados (Lobato 

and Fyfe, 1990; Cruz &Alkmim, 2006; Cruz et al., 2007, 2008). Estes gnaisses seriam 

representantes de uma fase intermediária, ou transicional, entre o granito e o albitito. A 

evolução e as principais teorias acerca da formação dos componentes do Complexo Lagoa 

Real serão descritos no Capítulo 3.  
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Figura 3: Mapa geológico simplificado do Aulacógeno do Paramirim, enfatizando as principais unidades 

geológicas e estruturas. Compilado de Schobenhaus et al., (1981), Barbosa & Dominguez (1996) in Cruz et al., 

(2007). ES: Espinhaço Setentrional; CD: Chapada Diamantina; BG: Bloco Gavião; SRP: Saliência do Rio Pardo; 

VRP: Vale do Rio Paramirim ; BJ: Bloco Jequié SG; ZSBC: Zona de cisalhamento Brumado-Caetité; FRP: 

Faixa Rio Preto; AAJ: Anticlinal de Abaíra-Jussiape e; SG:Serra Geral   

 



 

 

12 

 

2.1.1. Embasamento  

O Bloco Gavião, redefinido por Barbosa & Sabaté (2002), compreende um conjunto de 

gnaisses metamorfizados na fácies granulito e anfibolito, além de migmatitos de composição 

tonalítica, trondjemítica e granítica, migmatizados ou não, de idade arqueana a 

paleoproterozóica, e ainda sequências supracrustais de rochas vulcanossedimentares de idade 

Paleoproterozóica e Arqueanas metamorfizadas na facies anfibolito que podem ser agrupadas 

nos greenstone belts Contendas Mirante, Mundo Novo, Ibitira-Ubiraçaba, Brumado, Guajeru 

e Riacho da Santana, nas sequências metavulcanosedimentares de Urandi e Boquira e 

metasedimentar de Licínio de Almeida (Silva e Cunha, 1999). 

Figura 4: Mapa geológico do Cráton do São Francisco. Modificado de Cruz et al., (2007). 

2.1.2. Supergrupo Espinhaço – Espinhaço Setentrional e Chapada Diamantina  

O Espinhaço é uma unidade de preenchimento do aulacógeno, daí ser chamado este também 

Aulacógeno do Espinhaço. E uma unidade que engloba uma sucessão de sedimentos 

terrígenos, com contribuições de rochas vulcânicas ácidas a intermediárias na base. Assentam-

se discordantemente sobre as rochas do embasamento, e progressivamente para sul, seus 

contatos passam a ser deformacionais com as rochas do Complexo Lagoa Real (Danderferº 

2000). 

O Supergrupo Espinhaço apresenta grandes diferenças quanto a sua ocorrência na Serra do 

Espinhaço setentrional e na Chapada Diamantina, com isso várias propostas de empilhamento 
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foram feitas, dentre as principais estão: Schobbenhaus (1996), Barbosa & Dominguez (1996) 

e Danderfer Fº (2000). Geotectônicamente, as rochas deste supergrupo registraram pelo 

menos oito episódios de rifteamento e subsidência flexural caracterizados pelos sintemas 

Algodão, São Simão, Saparinga, Pajeú, Bom Retiro, São Marcos e Sítio Novo, com uma 

história de preenchimento de cerca de 800 Ma (Danderfer & Dardenne, 2001 e 2002). 

Na Chapada Diamantina, Danderfer (2000) identificou cinco sintemas: Rio dos Remédios, 

Pajeú, Mangabeiras, Paraguaçu e Chapada Diamantina e propôs uma correlação entre as 

unidades do Espinhaço Setentrional e da Chapada Diamantina, em que as diferenças 

faciólogicas encontradas em um e outro podem ser explicadas á luz de um modelo de 

rifteamento assimétrico (Alkmin et al., 1993; Dominguez 1993,1996; Schobbnehaus, 1996). 

2.1.3. Supergrupo São Francisco  

Este grupo compreende um conjunto de rochas terrígenas e carbonáticas depositadas em 

ambiente marinho com influência glaciogênica. É representado pelo Grupo Santo Onofre, na 

região do Espinhaço Setentrional (Schobbnehaus, 1996), e pelo Grupo Una na Chapada 

Diamantina (Inda & Barbosa, 1978). 

O Grupo Santo Onofre engloba a Formação Canatiba, Boqueirão e João Dias, 

correlacionáveis à Formação Bebedouro, na Chapada Diamantina e ao Grupo Macaúbas, na 

região do Espinhaço Meridional. 

Correlações estratigráficas permitem supor uma evolução conjunta para as porções 

senterionais e meridionais do rift Santo Onofre- Macaúbas (Schobbnehaus, 1993, 1996 e 

Danderfer, 2000). Desta forma que os Grupos Una e Santo Onofre seriam o registro de uma 

bacia transtrativa iniciada em torno de 800 Ma, que não evoluiu na região da Chapada 

Diamantina, neste caso, tornando-se parte de um rift abortado. 

2.1.4. Complexo Lagoa Real  

O depósito de Lagoa Real localiza-se no vale do rio Paramirim, que separa dois domínios 

morfotectônicos distintos cobertos por unidades metassedimentares/sedimentares 

proterozóicas, representadas pelo Espinhaço Setentrional, a oeste, e Chapada Diamantina, a 

leste (Figura 3). A principal unidade que compõe a província é dada pelo Complexo Lagoa 

Real, que é importante não só por sua ampla ocorrência espacial, mas também por conter os 
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albititos, rochas hospedeiras da mineralização de urânio. Sua principal área de ocorrência é no 

vale do Paramirim e no núcleo do Anticlinal Abaíra-Jussiape. 

Arcanjo et al., (2000) agruparam sob a designação de Suíte Intrusiva Lagoa Real, os 

granitóides São Timóteo, o conjunto de álcali-gnaisses, e os albititos deles derivados, além 

das litologias então mapeadas por Costa et al., (1985) como granito fino, charnoquitos, 

anfibolitos e leucodioritos. Os granitoides são genericamente denominados de Granito São 

Timóteo e estão imersos em forma de lentes nas rochas gnáissicas do complexo (Maruèjol, 

1989), com contatos gealmente graduais ou bruscos, predominando o último tipo (Costa et al., 

1985; Cruz, 2004; Chaves et al., 2007). Por vezes têm textura granoblástica poligonizada com 

sinais de orientação cataclástica e indícios de ação metassomática (Oliveira et al., 1985; Cruz, 

2004). 

De acordo com o grau de deformação, estas rochas foram classificadas por Cruz et al., (2007) 

como metagranitoides Lagoa Real e granitoides milonitizados a ortognaisses. Os 

metagranitoides denominados Granito São Timóteo têm idade de 1,7 Ga (Turpin et al., 1988; 

Cordani et al., 1992) e compreendem um conjunto de álcali-feldspato metagranitos e 

metasienogranitos com uma fácies porfirítica a cumulática e outra  porfirítica, e por isso 

foram subdivididos respectivamente em metagranitoide São Timóteo e metagranitoide Jurema 

(Cruz, 2004; Cruz et al., 2007). 

Segundo estes autores, os metagranitoides apresentam dimensões batolíticas e são de 

coloração cinza rósea a cinza azulada e vasta composição (diorítica, monzonítica, sienítica, 

sienogranítica, álcali-feldspato sienítica e quartzo álcali-feldspato granítica). 

Mineralogicamente são compostos por biotita, anfibólio, com ou sem ortopiroxênio e granada. 

Possuem orientação de fluxo magmático, matriz de granulação fina a média e cumulatos de 

feldspato potássico. Os metagranitoides Jurema possuem facies porfirítica e granulação média 

com fenocristais de feldspato potássico e plagioclásio em uma foliação de fluxo magmático. 

São constituídos principalmente por quartzo, biotita, anfibólio, zircão, apatita e titanita. 

Estudos realizados nas rochas graníticas de Lagoa Real (Maruèjol, 1989; Amorim et al.,, 

2013) apontaram a ocorrência de minerais portadores de elementos terras raras (ETR) 

monazita, allanita e apatita, parisita, kainosita, e euxeanita.  

Os charnoquitos são rochas de cor cinza clara, finos a médios, ocorrem como enclaves ou 

bolsões no granito e são compostos por ortoclásio mesopertítico, quartzo, oligoclásio ou 
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andesina e hiperstênio, e são interpretados por Costa et al. (1985) como representantes de 

fenômenos de assimilação magmática ou bolsões de segregação magmática.  

Os gnaisses possuem a mesma composição do granito São Timóteo e constituem o maior 

volume no complexo. Correspondem aos granitoides milonitizados e ortognaisses e são 

resultado dos mais variados graus de deformação pelos quais aqueles granitos passaram 

durante a deformação que marcou a inversão do aulacógeno. Cruz (2004) e Cruz et al., (2007) 

discriminaram estas rochas de acordo com o grau de deformação e área de ocorrência da 

seguinte forma: Granitoides protomiloníticos Cercado, augen-gnaisses Lagoa Grande 

(milonitos) e gnaisse Caetité (ultramilonito). Costa et al., (1985) admite serem os augens, 

resultantes da deformação da fácies grossa do Granito São Timóteo enquanto, os fitados 

devem ser resultantes da deformação da fácies porfirítica. Como minerais dominantes 

ocorrem microclina pertítica, quartzo, plagioclásio, biotita, anfibólio e piroxênio (Costa et al., 

1985; Oliveira et al.,. 1985; Maruèjol, 1989).  

Os albititos foram definidos por Prates e Fuzikawa (1982, 1984) como rochas gnáissicas com 

no mínimo 70% de albita e até 5% de microclina. Formam corpos lenticulares a tabulares com 

comprimentos que variam de alguns metros, até quilômetros de extensão (Maruèjol, 1989). A 

largura dos corpos de albitito oscila entre alguns centímetros e centenas de metros. As 

sondagens mostram que estes albititos são encontrados até 850 m de profundidade (Ribeiro et 

al., 1984). 

Existem dois tipos principais de albititos: os mineralizados e os estéreis. Os albititos 

portadores da mineralização uranífera estão associados à tectonofácies gnáissico-milonítica 

(Maruèjol, 1989; Cruz, 2004) e sua composição é constituída principalmente por plagioclásio, 

piroxênio, granada, anfibólio e biotita, acompanhada de mineralizações de uraninita e 

pechblenda (Matos et al., 2003). 

Associados aos albititos ocorrem também microclinitos, oligoclasitos e epidositos. 

Frequentemente observa-se intercalações entre estas três litologias e alguns gnaisses, 

sugerindo relações genéticas entre elas (Cruz, 2004). Os microclinitos são rochas de coloração 

rosada com forma semelhante aos albititos (descontínuos e fusiformes) e foliados. 

Microscopicamente possuem mais de 70% de microclina, como acessórios ocorrem biotita 

verde, titanita, piroxênio, anfibólio e magnetita. 
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Os oligoclasitos e epidositos possuem contatos gradacionais entre si e estão encaixados em 

zonas de cisalhamento distensionais. Possuem coloração esbranquiçada e proporções de 

oligoclásio superiores a 70% e alguns deles hospedam a mineralização. Os epidositos são 

verdes a verde-amarelados e mais que 70% de epidoto. A mineralogia varietal destas rochas é 

dada por quartzo, hastingsita ou edenita, hedembergita, titanita, fluorita, apatita, monazita, 

magnetita, hematita e microclina. 

Cruz (2004) descreve ainda a ocorrência de enclaves de composição TTG, anfibolitos, 

piroxenitos, diabásios, biotita xistos e piriclasitos que ocorrem como enclaves e xenólitos nos 

gnaisses e granitos do Complexo Lagoa Real. Os anfibolitos são associados principalmente 

aos augen-gnaisses e são corpos de dimensões pequenas, tabulares, concordantes à foliação. 

Geralmente de coloração verde escura, maciça, microscopicamente nematoblásticos composto 

principalmente por pargasita, biotita e oligoclásio poligonal (Cruz et al., 2007; Chaves, 2013).  

Os diabásios são intrusões de corpos tabulares que cortam todas as rochas do Complexo 

Lagoa Real, inclusive os migmatitos encaixantes, com espessura máxima de 12 metros. 

Constituído por plagioclásio, hornblenda, biotita e augita de granulação fina a média. 

Truncam e são truncados pela foliação das encaixantes. 

 Mineralização uranífera 

A mineralização de urânio está hospedada em corpos ricos em albita (±oligoclásio) e que  

dispõem-se através de corpos lenticulares encaixados nos gnaisses ao longo de uma faixa 

estreita de 100 km na porção central da província. Os minerais de minério são representados 

por diminutos (5-25 µm) cristais arredondados de uraninita, uranofana e petchblenda 

disseminados em praticamente toda a associação mineralógica da rocha, principalmente 

andradita, mas também aegirina-augita, albita-oligoclásio, hastingsita, biotita, calcita e 

magnetita martitizada (Lobato & Fyfe, 1990; Oliveira et al., 2013). Além disso, corpos de 

oligoclasitos também podem conter mineralizações. 

Maruejol et al (1987), Turpin et al (1988) e Maruejol (1989), sugerem que os fluidos 

mineralizantes foram derivados do granitoide São Timóteo, que contêm minerais acessórios 

portadores de urânio e que seriam a principal fonte deste elemento, enquanto Lobato & Fyfe 

(1990), baseados em estudos de isótopos de 
87

Sr/ 
86

Sr, descartam esta idéia e ainda sugerem 
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que os fluidos responsáveis pela mineralização foram derivados das rochas do Supergrupo 

Espinhaço.  

Os estudos de Lobato & Fyfe (1990) mostraram que a mineralização de urânio desenvolveu-

se em associação com fluidos quentes (500-550º C), oxidantes que tiveram valores de 

isótopos de oxigênio similar para ambas rochas, não mineralizadas, -0.8 a +7.3 per mil, e 

mineralizadas, -0.7 a  +2.6 per mil.  

A disposição dos principais litotipos que compõem o Complexo Lagoa Real está na Figura 5 

 

Figura 5: Mapa geológico da Província Uranífera de Lagoa Real. (Modificado de Costa, 1985).  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Os primeiros sinais de mineralização uranífera na região de Caetité foram detectados 

através de estudos de aeroespectometria gama executados em meados da década de 70 pela 

NUCLEBRAS. Em 1978 o projeto Lagoa Real foi então estabelecido dando início à fase de 

pesquisa básica, com estudos de mapeamento geológico, sondagem, geoquímica de solo, 

magnetometria terrestre, dentre outros. 

Desde então diversos trabalhos foram realizados na área, tendo em vista a caracterização 

das rochas mineralizadas e suas encaixantes, arcabouço estrutural, gênese da mineralização, 

dos fluidos e melts associados, idade das rochas, além de geoquímica e mineralogia da 

alteração supergênica. Os principais trabalhos realizados nesse sentido foram o de Jardim de 

Sá (1978), Fyfe (1979, apud Brito et al., 1984), Sobrinho et. al. (1980), Stein et al., (1980), 

Geisel Sobrinho (1981), Raposo & Matos (1982), Lobato et al., (1983), Brito et al., (1984), 

Costa et al., (1985),  Lobato (1985), Caby & Arthaud (1987), Maruèjol et al., (1987), Turpin 

et al., (1988), Fuzikawa et al., (1988), Maruèjol (1989), Lobato e Fyfe (1990), Cordani et al., 

(1992), Pimentel et al., (1994), Cruz (2004), Gonçalves (2005), Chaves (2005), Chaves et al., 

(2007), Avelar (2008), Prates (2008), Chaves et al., (2009), Souza (2009), Chaves et al., 

(2010), Oliveira (2010), Amorim (2012), Chaves (2013), Lobato et al., (2015). 

 PRINCIPAIS TRABALHOS EXECUTADOS 

Os trabalhos até agora executados deram início a importantes discussões acerca da origem 

das rochas, da mineralização e eventos associados, e algumas ideias ainda são bastante 

divergentes. Os principais dados obtidos através dos anos e sua interpretação serão pontuados 

a seguir.  

Jardim de Sá (1978) estudou as rochas da região entre a Chapada Diamantina e a faixa 

Santo Onofre e as denominou de Complexo Paramirim, anos depois Costa et al., (1985) 

separou as rochas granitoides e gnáissicas contidas naquele complexo e as definiu Complexo 

Lagoa Real, afirmando que os gnaisses seriam derivados do Granito São Timóteo a partir de 

processos cataclásticos. Mais tarde os litotipos encontrados foram agrupadas por Arcanjo et 

al., (2000) sob designação de Suíte Intrusiva Lagoa Real. 
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  Os componentes da Suíte Intrusiva Lagoa Real seriam os granitoides São Timóteo, 

além do conjunto de álcali gnaisses e albititos supostamente dele derivados, cuja área de 

ocorrência principal seria o Vale do Paramirim. Fariam parte também rochas anfibolíticas e 

charnoquíticas associadas. 

 Classificação química das rochas 

Maruèjol et al., 1987 classificaram os granitoides do Complexo Lagoa Real como 

pertencendo aos termos mais evoluídos de uma associação subalcalina rica em ferro, 

associados a eventos tardi-orogenicos a anorogênicos. Os anfibolitos associados 

corresponderiam aos termos básicos de associação alcalina subsaturada, e seus protólitos 

seriam álcali basaltos ou, mais precisamente, olivina gabros. Os albititos definiriam um 

campo distinto das rochas do Complexo Lagoa Real, resultado, portanto, de um evento 

diferente. 

McReath & Sabaté (1987) baseando-se em análises químicas, sugeriram que os granitoides 

São Timóteo são anorogênicos, do tipo intraplaca continental e com assinatura geoquímica 

semelhante à de suítes rapakivi, embora não tenham reconhecido a textura rapakivi nestas 

rochas. Teixeira (2000) postulou que estes granitos teriam se formado pela fusão parcial de 

uma crosta ígnea com alguma contribuição sedimentar. As características descritas por 

McReath & Sabaté (1987) foram reforçadas por Amorim (2012), que acrescentou ainda serem 

estas rochas do tipo ferroan, metaluminosos a álcali-cálcicos (limite do cálcico-alcalino), com 

temperatura de cristalização de 900º C, a partir de estudos de saturação de zircão.  

Lobato (1985), Lobato e Fyfe (1990), não classificaram geotectonicamente as rochas do 

Complexo Lagoa Real, mas a partir de dados geoquímicos e de balanço de massa de rochas 

em diferentes graus de alteração, constatou que os albititos (rochas alteradas) seriam 

resultados de processos metassomáticos sódicos pelos quais passaram os microclina gnaisses 

(rochas não alteradas). Cruz (2004), embora não tenham feito estudos geoquímicos, reforça 

esta hipótese baseada em observações microestruturais. 

Chaves (2013), na contramão de Maruèjol (1989), Lobato (1985), Lobato e Fyfe (1990) e 

Cruz (2004), considera os albititos como rochas sieníticas metamorfizadas, pois a partir de 

estudos petrográficos estas rochas mostraram texturas magmáticas preservadas. Ao lado disso, 

mostrou que além de possuírem contatos abruptos, os microclina gnaisses supostamente 
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encaixantes não possuem afinidade geoquímica com os albititos (sienitos). Quando plotados 

em diagramas de classificação geotectônica, os gnaisses revelaram comportamento de rochas 

de ambiente sin-colisional, enquanto os albititos comportaram-se como tardi-orogênicos, e 

essas relações estão de acordo com as idades U-Pb realizadas por este autor e que serão 

apresentadas mais adiante. 

 Gênese dos albititos e metassomatismo associado(?). 

A grande maioria dos autores atribui a origem dos albititos a processos metassomáticos, 

dentre eles estão Fyfe (1979 apud Brito et al., 1984), Brito et al., (1984), Raposo et al., 

(1984), Lobato (1985), Maruèjol et al., (1987), Maruèjol (1989), Lobato & Fyfe (1990), Stein 

et al., (1990) e Cruz (2004). 

Para Brito et al., (1984), Raposo et al., (1984), Maruèjol et al., (1987) e Maruèjol (1989), 

Stein et al., (1990) o processo de formação dos albititos deve ter se dado a partir de duas 

principais fases metassomáticas, que seriam metassomatismo sódico seguido de  

metassomatismo cálcico. Sugerem, ainda, que o metassomatismo é anterior ao 

desenvolvimento das zonas de cisalhamento, e estaria associado ao magmatismo anorogênico 

que deu origem às rochas do Complexo Lagoa Real. Baseada nos estudos de Turpin et al., 

(1988), Maruèjol (1989)  propôs que a circulação de fluidos ocorreu 300 Ma após a colocação 

dos granitos anorogênicos, portanto de idade Mesoproterozóica, e este metassomatismo 

provocaria a lixiviação do urânio das rochas hospedeiras, redistribuindo-o nas zonas alteradas. 

Stein et al., (1980) consideram um metassomatismo potássico anterior ao sódico, porém 

Lobato (1985) e Lobato & Fyfe (1990) o desconsideram. 

Para Fyfe (1979 apud Brito et al., (1984),  Raposo et al., (1984), Lobato (1985) e Lobato & 

Fyfe (1990), a deformação que gerou os gnaisses Lagoa Real possuem íntima relação com o 

evento metassomático que gerou os albititos, e afirmam que a deformação das rochas do 

Complexo Lagoa Real foi acompanhada por transformações texturais e químicas que refletem 

o processo de metassomatismo sódico durante a nucleação das zonas de cisalhamento. Estes 

autores afirmam também que o metassomatismo e a deformação foram processos coevos, e 

aquele teria sido resultado do cavalgamento das rochas do Supergrupo Espinhaço pelo 

embasamento, o que teria mobilizado os fluidos contidos nas rochas metassedimentares. 
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Cruz (2004) também atribui a formação dos albititos como resultado da deformação das 

rochas granitoides, porém constatou a partir de estudos microestruturais que há um evento 

metassomático sódico precoce à deformação que individualizou os corpos de albititos e 

concentrou urânio. Ou seja, para esta autora, diferente do que haviam dito Lobato (1985) e 

Lobato & Fyfe (1990), há uma albitização precoce associada a um metassomatismo sódico-

cálcico, que é coincidente ao evento caracterizado por Maruèjol (1989), e que foi responsável 

pela albititzação dos granitoides São Timóteo, mas não pela individualização dos albititos. 

Ainda segundo Cruz (2004), há um segundo evento responsável pela deformação dos 

granitoides, individualização dos corpos de albititos e concentração de urânio nas zonas de 

cisalhamento.  

Ainda, segundo Chaves (2013) classifica os albititos como sienitos sódicos metamorfizados, a 

partir de suas observações petrográficas e estudos litogeoquímicos, que mostraram haver 

nestas rochas textura magmática preservada (anti-pertita). Foram observadas ainda, albita e 

augita rica em possiveis melt inclusions nas porções com textura magmática preservada. 

Além do mais, a ausência de quartzo nos sienitos uraníferos e de texturas que caracterizem 

dissolução de quartzo, confrontam a presença de metassomatismo sódico nestas rochas. Ao 

lado disso, os trends diferentemente lineares quanto ao conteúdo de álcalis para os albititos e 

gnaisses vs  anfibolitos, confrontam a ideia de mobilização destes elementos durante o 

metamorfismo, contradizendo a hipótese de formação dos “albititos” a partir do 

metassomatismo sódico do Granito São Timóteo. 

Segundo esse autor, os trends ainda sugerem uma diferenciação magmática a partir de um 

magma básico álcali diorítico, por cristalização fracionada, para um magma sienítico 

intermediário, hipótese reforçada pela clara associação entre albititos e anfibolitos. Estes 

últimos seriam dioritos metamorfizados considerados representantes da fase menos evoluída, 

e os representantes finais dessa diferenciação seriam dados pelos quartzo sienitos. Estes 

sienitos, então, teriam sido submetidos a um metamorfismo de alto grau na fácies anfibolito 

revelado pela associação oligoclásio+andradita. O epidoto e a biotita surgiriam de um novo 

estágio metamórfico menos intenso que outrora substituindo os minerais pré-existentes. 

 Fluidos e dados isotópicos 
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Fuzikawa (1980, 1982) estudou a origem do fluido que promoveu a mineralização, e 

constatou que seria rico em sódio, e deve ter transportado urânio sob condições oxidantes sob 

a forma de carbonato de uranila. Seus resultados apontariam para uma mistura de fluidos de 

alta (~23% de NaCl) e baixa salinidade (~2,3% de NaCl). Estas características foram mais 

tarde confirmadas por Alves & Fuzikawa (1984), que acrescentaram que estes fluidos são 

encontrados tanto nas rochas encaixantes quanto nas mineralizadas. 

Lobato (1985) obteve dados isotópicos de δO
18

 em gnaisses e albititos e constatou a presença 

de fases fluidas de origem metamórfica e meteórica, respectivamente, o que sugeriria que os 

fluidos encontrados nos albititos seriam provenientes das rochas do Supergrupo Espinhaço, 

em consonância com as ideias de Fyfe (1979, apud Brito et al., 1984). Os estudos de Maruèjol 

et al., (1987) e Maruèjol (1989) apontaram para a presença de uma fase fluida alcalina, 

oxidante, superficial que atribui ser proveniente também das rochas do Espinhaço. 

Ao analisar inclusões fluidas de quartzitos do Supergrupo Espinhaço, granitos, gnaisses e 

albititos do Complexo Lagoa Real, além dos veios que os truncavam, Fuziwaka et al., (1988) 

encontraram duas populações distintas. A primeira, de baixa salinidade (<4% de NaCl), 

relacionada aos sedimentos do Supergrupo Espinhaço, e a segunda, relacionada as rochas do 

Complexo Lagoa Real, que apresentou ampla variação de salinidade (0 a 30% de NaCl). As 

inclusões dos veios de quartzo apresentaram também um amplo espectro de salinidade (até 

32% de NaCl). Com esses dados concluíram que os fluidos responsáveis pela mineralização e 

albititzação não poderiam ser provenientes do Espinhaço dada sua baixa salinidade. Os 

fluidos das rochas do Complexo Lagoa Real e dos veios de quartzo seriam constituídos por 

H2O e CO2, enquanto os do Espinhaço de H2O, CO2, CH4 e N2. Portanto, ou os fluidos 

carbônicos só teriam ocorrido após o evento de mineralização de urânio, ou teriam sido 

decrepitados durante o metamorfismo Brasiliano. 

Souza (2009), Chaves et al., (2010), Oliveira (2010) e Oliveira et al., (2013)  executaram 

estudos na região das anomalias 09 (Engenho), 13 (Cachoeira) e 03 (Lagoa da Rabicha), 

respectivamente. Abordaram as inclusões fluidas dos principais minerais dos albititos 

mineralizados (piroxênio, granada, titanita, plagioclásio e epidoto), além de plagioclásio do 

microclina gnaisse. Chaves et al., (2010) estudou o piroxênio que representaria a fase 

magmática dos sienitos (albititos) e seus fluidos mostraram ser aquo-salinos, com salinidade 
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de 16% eq NaCl. Detectou a presença de Na nestes fluidos, bem como em suas inclusões 

fundidas, que além de Na também mostraram presença de Al e Ti.  

Os fluidos do piroxênio metamórfico e granada apresentaram características equivalentes nas 

três anomalias, sendo aquo-salinos, primários, sem fases carbônicas e com média a alta 

salinidade (11 a 18% de NaCl). Já os fluidos associados ao plagioclásio (albita) dos albititos, 

conforme Souza (2009), embora também sejam aquo-salinos e sem fases carbônicas, 

apresentam salinidade muito inferior aos dos outros minerais estudados (0,2 a 7% de NaCl), 

sugerindo processo de diluição no sentido das fases minerais mais recentes. 

A microscopia de IF do plagioclásio dos gnaisses feita por Souza (2009) indicou que haveria 

fluidos carbônicos primários nestes minerais, porém não foram realizados estudos 

microtermométricos devido ao diminuto tamanho das inclusões, mas indícios deste fluido 

foram encontrados no plagioclásio do albitito através dos estudos de esmagamento. Oliveira 

(2009) obteve, para a albita recristalizada que atribuiu ser representante da fase metassomática 

nos microclina gnaisses, um fluido aquo-salino com salinidade bastante variável (0,3 a 10% 

de NaCl), que concluiu ser de mesma origem, portanto mesmo evento, do plagioclásio do 

albitito. 

A partir de inclusões nos quartzos do Granito São Timóteo, Amorim (2010) constatou a 

presença de duas gerações de fluidos aquo-carbônicos secundários, com salinidade entre 9-

16% eq NaCl que seriam de origem hidrotermal. A primeira representaria o início da fase pós-

magmática, caracterizada por fluidos ricos em F e Cl, com temperaturas inferiores a 700ºC e a 

segunda, seria o final do estágio pós-magmáticos, com fluido rico em CO2, e temperatura de 

480 a 600ºC. 

Estudos mais recentes e ainda não publicados (trabalho de iniciação científica de Frederico 

Guimarães) abordaram o estudo das inclusões fluidas no plagioclásio (albita) dos quartzo-

sienitos (leucodioritos), até então nunca estudados, próximos à mina Cachoeira, onde foram 

encontradas inclusões primárias com salinidade maiores que 18% (eq NaCl) e de composição 

aquo-salina, mas provavelmente com influência de outros cátions, como MgCl, CaCl e FeCl. 

Os fluidos encontrados são, até agora, infrequentes na região de Lagoa Real e precisariam ser 

ratificados em outros setores da província. 
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Portanto, até agora, os estudos de inclusões fluidas têm mostrado que houve várias (pelo 

menos três) gerações de fluidos aquo-carbônicos na região de Lagoa Real, mas nenhuma até 

agora primária e nem claramente associada à mineralização, o que levou Souza (2009) e 

Oliveira (2010) concluírem que a ideia que Fuzikawa et al., (1988) permanece válida.  

 Geocronologia  

As primeiras tentativas de datar o Granito São Timóteo foram feitas por Lobato et al., 1983a, 

e Lobato et al., 1983b, através do método Rb-Sr e resultaram em idade Arqueana, porém 

posteriores dados isotópicos U-Pb e Pb-Pb em zircões executados por Turpin et al., 1988 e 

Cordani et al., 1992, revelaram idades em torno de 1,7 Ga, e tem sido a idade aceita até então.  

No entanto as idades dos gnaisses e albititos são bastante controversas. Cordani et al., (1992) 

encontrou para estas rochas, através de datação Rb-Sr em rocha total, idade entre 1520 e 1280 

Ma. Chaves et al., (2007) e Chaves (2013), utilizando razões isotópicas U/Pb através de LA-

ICP-MS em núcleos e bordas de cristais de zircão dos microclina gnaisses, obteve um 

intercepto superior de 2,0 Ga ± 78 Ga, e a interpretou como sendo idade de cristalização do 

protólito dos microclina gnaisses. Esse autor, utilizando o mesmo método em zircão para 

determinar a idade dos sienitos metamorfizados de três anomalias diferentes, constatou um 

intercepto superior que resulta em idade de 1,9 Ga, que seria a idade de cristalização e/ou 

influência do metamorfismo Orosiriano, e um intercepto inferior de 483 Ma, que marcaria o 

metamorfismo Brasiliano. Os dados foram reforçados por Avelar (2005) que utilizou datação 

química U-Th-Pb em titanitas, e obteve idade de 2,0 ± 80 Ga, que interpretou como sendo  

idade de cristalização do protólito ígneo. Além disso, obteve idades diversas (1,7 Ga, 1,4 Ga 

1,2 Ga 1,1 Ga e 0,9 Ga), que interpretou serem respostas dos eventos hidrotermais 

posteriormente superimpostos. 

O minério foi primeiramente datado por Stein et al., (1980) que encontrou idades U-Pb de 820 

Ma para  uraninitas. Posteriormente, Turpin et al., (1988) utilizando um concentrado de 

minerais pesados, zircão e uraninita, obteve uma idade de 1395 Ma, que foi atribuida à idade 

de mineralização do urânio, e supôs um rejuvenescimento de 0,47 Ga. Pimentel et al., (1994) 

obteve idades de 960 Ma, através do método U-Pb em titanita nos albititos, o que para ele, 

demarca a idade de mineralização de urânio do depósito. Portanto, Pimentel et al., (1994) e 

Turpin et al., (1988) concordam que a mineralização em Lagoa Real tenha se dado por volta 
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de 1 Ga. Avelar (2008) concorda, pois além de ter encontrado idades diversas que se 

enquadrariam nessa faixa de idade, como mostrado anteriormente, também encontrou idade 

de 0,5 Ga para uraninitas, semelhante à Turpin et al., (1988), que representariam múltiplas 

remobilizações ocorridas nos sienitos (albititos). 

 Chaves et al., (2007) e Chaves (2013) também estabeleceram idades para cristais de 

uraninita, através de razões isotópicas U-Pb por LA-ICP-MS. Estes autores consideraram que 

as uraninitas foram formadas em eventos metamórficos e analisaram duas populações deste 

mineral: uma relacionada a andradita e outra ao epidoto. A primeira população mostrou idade 

de 1,8 Ma, o que representaria o pico do metamorfismo que se deu, então no 

Paleoproterozóico, enquanto a segunda população resultou em idade de 605 Ma e 

representaria uma cristalização durante o evento metamórfico Brasiliano, concordante com a 

idade encontrada para o sienito uranífero, já mencionada anteriormente. A influência do 

Brasiliano também foi observada nos estudos de Avelar (2008), que ao estudar uraninitas 

semelhantes à segunda geração de Chaves et al., (2007), por datação química obteve idade de 

489 Ma. 

 Fonte do urânio 

A provável fonte de urânio é uma das grandes controvérsias sobre a mineralização na 

Província de Lagoa Real. Os trabalhos de Stein et al., (1980) o levaram a concluir que o 

urânio contido nos albititos teria sido remobilizado dos depósitos vulcanossedimentares 

arqueanos do embasamento ou de rochas magmáticas paleoproterozóicas. Maruèjol et al., 

(1987) e Maruèjol (1989) atribuíram a fonte da mineralização aos minerais acessórios (zircão, 

titanita, allanita e apatita), contidos nas encaixantes,  e ricos em elementos incompatíveis. 

Chaves (2013), porém afirma que provavelmente titanita é o mineral primário portador de 

urânio. A partir de observações petrográficas pôde identificar titanita magmática rica em 

urânio, que deve ter sido liberado durante os eventos metamórficos, seja por processos de 

controle redox ou não. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Materiais  

Foram utilizadas amostras de testemunhos de furos de sondagem executados no furo 10 da 

anomalia 35 e que cortaram a sequencia albitito / granito / gnaisse, além de porções do furo 

11 da anomalia 31, uma amostra mineralizada da anomalia 34 (AN34) e outra do furo 11 da 

anomalia 35 (BAB129). 

4.2. Métodos  

Para alcançar os objetivos, foi executado o seguinte procedimento metodológico: 

4.2.1. Pesquisa bibliográfica  

Consistiu na leitura e compreensão dos principais trabalhos publicados na área do depósito 

Lagoa Real (Geisel Sobrinho, 1980; Fuzikawa et al., 1984; Lobato, 1985; Lobato et al., 1980; 

Maruèjol, 1989; Cruz, 2004; Oliveira, 2010, Amorim, 2009 e Chaves, 2013), dentre os quais 

os referentes à geologia da região, depósitos de U hospedados em rochas graníticas, 

metassomatismo e geoquímica de rochas e minerais. 

4.2.2. Atividades de campo  

Foi executada uma etapa de campo no mês de junho/2015 que consistiu no reconhecimento de 

área, coleta complementar de amostras, e documentação fotográfica completa dos furos 

estudados. 

4.2.3. Petrografia  

Esta etapa consiste na confecção e descrição de 40 lâminas delgadas polidas para análise em 

microscópio petrográfico para caracterização das paragêneses minerais, bem como dos 

minerais opacos. Estas amostras foram analisadas em microscópio Leica DMRXP e 4500P 

pertencente ao Laboratório de Inclusões Fluidas e Metalogenêse (SETEM/LIFM) do CDTN, 

em luz refletida e transmitida. Foram também realizadas análises modais em amostras 

representativas das diferentes fácies identificadas, utilizando para tanto, um contador 

eletrônico de pontos, da marca Swift, onde foram contados em média 1500 pontos para cada 

amostra. 
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4.2.4. Microscopia eletrônica de varredura 

Foram executadas análises semiquantitativas (EDS) para amparar os estudos petrográficos e 

reconhecer os minerais de difícil visualização pelos métodos petrográficos convencionais, 

principalmente os relacionados à mineralização. Utilizou-se o microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) do Laboratório de Microscopia Eletrônica no CDTN, modelo SIGMA VP, 

fabricado pela Carl Zeiss Microscopy. Foram feitas também imagens de elétrons 

retroespalhados (BSE) e mapa multielementos. 

4.2.5. Geoquímica das rochas  

Com base nos estudos macro e microscópicos, foram selecionadas 28 amostras, que abrangem 

os diferentes tipos de rochas, para análises químicas de elementos maiores, menores e traços. 

As amostras foram britadas e pulverizadas no laboratório de preparação de amostras do 

CDTN, e em seguida enviadas para análise na ACME LABS em Vancouver, Canadá. 

Foram determinados os teores dos componentes maiores (SiO2,  TiO2,  Al2O3,  Fe2O3(total),  

MgO,  CaO,  Na2O, K2O, MnO, Cr2O3 e P2O5) por ICP-ES e dos elementos traços (Rb, Sr, 

Ba, Be, Zr, Nb, Y, Ta, Sn, Ga, Th, Tm, U, V, W, Yb, Hf, Sc, Cs, Ag, As, Au, Bi, Cd, Ni, Hg, 

Mo, Pb, Sb, Tl, Se, Co, Zn e Cu) e terras raras por ICP-MS. 

4.2.6. Microssonda eletrônica  

Para os estudos de microssonda foram utilizados o equipamento JEOL, modelo JXA-8900RL, 

do consórcio Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / CDTN.  

Esta técnica consiste na análise não destrutiva de minerais a partir de lâminas polidas. Seu 

limite de detecção depende do elemento a ser analisado, mas para fins práticos considera-se 

como sendo 50 ppm. 

Esta etapa foi  empregada com o intuito de caracterizar quimicamente os principais minerais 

formadores das rochas estudadas. 

5. GEOLOGIA LOCAL  

5.1. Geologia dos furos estudados 

Foi estudado, principalmente, um furo de sondagem (AN35-F10- Depósito Gameleira I)) que 

abrange as principais litologias que compõem o Complexo Lagoa Real (albititos, granitos e 
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gnaisses). Com o intuito de estabelecer comparações, foram estudadas também amostras 

mineralizadas, e não mineralizadas, de outros setores:  

(a) Amostras do furo 11 da AN35, Depósito Gameleira I (biotita albitito); 

(b) Amostras do furo 11 da AN31, Depósito Barreiro (albititos, granitos e gnaisses) 

(c) Amostra de afloramento da AN34 (piroxênio albitito). 

Os depósitos Gameleira I e Barreiro estão localizados no extremo noroeste do corredor 

estrutural que atravessa a PULR, a poucos quilômetros do depósito Cachoeira. O depósito 

Barreiro encontra-se ainda em fase de prospecção. O depósito Gameleira I, segundo dados 

obtidos pela INB em Março de 2013, possui reservas indicadas de cerca de 5000 ton de U3O8 

com teor de 2800 ppm, enquanto o depósito Barreiro possui reservas indicadas de 2000 ton de 

U3O8. 

Os furos de sondagem estudados, F-10 (Gameleira I) e F-11 (Barreiro), cortam anfibolitos, 

rochas graníticas, gnáissicas e albititos (mineralizados ou não), com contatos geralmente 

gradacionais, à exceção dos anfibolitos que possuem contatos bruscos com o gnaisse 

encaixante. A radiometria das rochas não mineralizadas ao cintilômetro indica valores médios 

de 350 cps entre 4000 até 8000 cps nos níveis mineralizados (dados INB). 

Macroscopicamente, os granitos possuem coloração cinza azulado, cinza rosado e rosado, 

com granulação fanerítica fina a grossa, e podem estar foliados ou não. Podem ser isotrópicos 

com fenocristais de feldspato que chegam a alcançar até 8 cm e matriz composta por 

anfibólio, biotita e, variavelmente, sulfetos. Alguns cristais de feldspato apresentam bordas 

argilizadas. Gradacionalmente tornam-se foliados até alcançarem termos gnáissicos no F10 

Gameleira. Em algumas porções do F11 Barreiro, apresentam aspecto rosado, maciço ou 

foliado, rico em cavidades. 

Os gnaisses apresentam, assim como os granitos, coloração rosa, cinza rosada, e cinza. As 

porções mais acinzentadas ocorrem nas proximidades dos granitos, enquanto as mais rosadas 

desenvolvem-se nos limites dos albititos. Possuem foliação milonítica bem definida, 

desenvolvendo augens de feldspato de até 2 cm ou ainda, podem ser fitados. Seus limites são 

gradacionais tanto com os granitos quanto com os albititos.  
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Os albititos variam entre piroxênio albititos, biotita albititos, biotita piroxênio albititos e 

magnetita albititos, e os níveis mineralizados concentram-se na última variedade. 

Texturalmente podem ser granulares isotrópicos (graníticos), com granulação fina a grossa, 

cor esbranquiçada ou ainda, gnaissicos a brechóides, e comumente de cor rosada. Nas porções 

brechoides podem ser ricos em cavidades, algumas delas preenchidas por minerais 

secundários de urânio com cor amarelo-esverdeada. São comumente cortados por vênulas de 

carbonato, que podem ser concordantes ou discordantes à foliação. Apresentam níveis 

centimétricos silicificados, que ocorrem entre os níveis de albititos ou na proximidade dos 

contatos com os gnaisses, e em algumas porções estão enriquecidos em anfibólio, piroxênio, 

carbonato e biotita. 

No furo 10 de Gameleira, o albitito passa bruscamente para um rocha proto a ultramilonítica, 

rica em porfiroclastos de feldspato com cor rosada. Esta rocha é de cor rosada, granulação 

fina, fanerítica, grada para níveis graníticos e é cortada por veios feldspáticos de granulação 

grossa. Seu limite com o albitito é caracterizado por intensa silicificação e é cortado por 

biotitito. 

 Uma síntese dos furos de sondagem estudados estão representados na Figura 7. 
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Figura 6: Mapa representativo da área de ocorrência das anomalias 31 e 35. Modificado de Costa (1985). 
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Figura 7: Perfis esquemáticos dos furos de sondagem estudados no depósito Gameleira I e a porção estudada do 

depósito Barreiro, mostrando as principais feições encontradas  

 



 

 

32 

 

6. PETROGRAFIA  

Os resultados dos estudos petrográficos apresentados a seguir incluem a fase executada no 

Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV, a partir do qual foi obtido análises EDS, 

imagens de elétrons retroespalhados e mapas multielementares. Estas ferramentas amparam a 

petrografia de forma a esclarecer informações impossíveis de serem obtidas somente com a 

petrografia convencional, como minerais de difícil visualização, ocorrência dos minerais de 

urânio, além de outras texturas. As siglas minerais seguem a proposta de Whitney & Evans 

(2010). A classificação dos minerais foi obtida a partir da microssonda eletrônica e os 

resultados completos dessa fase compõem um capítulo à parte - Capítulo 7. 

A partir da análise macroscópica foram diferenciados dois tipos de rochas: granitos e albititos, 

de forma que ambos podem estar gnaissificados. É importante destacar que nos granitos a 

contagem de pontos dos grãos de plagioclásio refere-se aos cristais que compõem o centro dos 

feldspatos potássicos e grãos recristalizados, pois nestas rochas não é observado plagioclásio 

intersticial. Já que a distinção entre albita e oligoclásio nessa fase é inviável, o plagioclásio foi 

plotado no campo do P. Nos albititos, onde seguramente todo o plagioclásio é albita, a 

estimativa modal do plagioclásio foi somada ao do feldspato potássico, tal como 

recomendado por Streckeisen (1976). 

Segundo o diagrama de Streckeisen (1976), os granitos plotam no campo dos sienogranitos a 

monzogranitos, com a ressalva do conteúdo de plagioclásio que é correspondente às manchas 

no feldspato potássico, ou seja, não possuem plagioclásio intersticial magmático e, portanto, 

podem ser classificados como álcali-feldspato granitos. As rochas graníticas de cor 

avermelhada e que ao microscópio petrográfico apresentam maior grau de recristalização, 

tendem a deslocar-se para o campo dos monzogranitos, enquanto as rochas com albita e 

quartzo plotam no campo dos álcali feldspato granitos e as sem quartzo, no campo dos 

sienitos Figura 8.  

O termo “albitito” foi definido por Prates & Fuzikawa (1982 e 1984), amparados pela 

literatura russa, para classificar rochas que possuem mais que 70% de albita, menos que 5% 

de quartzo, e até 5% de microclina com proporções variáveis de anfibólio e piroxênio, além 

de granada, biotita e alguns minerais acessórios, porém o uso deste termo é alvo de 

controvérsias. 
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Algumas rochas descritas neste trabalho são mais enriquecidas em albita do que as rochas 

granitoides e gnáissicas. São maciças isotrópicas e com proporção modal de albita variando 

entre 17 a 100%, valores muito superiores aos observados nos granitos (12 a 26%) e gnaisses 

(11 a 22%). Por ser já consagrado pela literatura o termo albitito será mantido, porém para 

fins práticos, o critério de conteúdo modal mínimo de albita não será utilizado. Desta forma 

todas as rochas com albita poligonal serão, neste trabalho, denominadas albititos.  

Com base na mineralogia máfica predominante os albititos dos furos 35 e 31  subdividem-se 

macroscópicamente em: granada albitito, magnetita albitito, biotita albitito e piroxênio albitito 

grosso. Nestes, a mineralização está contida nos magnetita albititos. Para fins de comparação 

foram estudadas também amostras mineralizadas de outros furos de sondagem ou anomalias, 

que foram classificadas como: piroxênio albitito gnaisse (AN34) e biotita piroxênio albitito 

brechoide (AN35-F11-BAB129). 

.  

Figura 8: Diagrama QAP com as amostras estudadas. Streckeisen (1976) 
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6.1. Granito  

6.1.1. Alcali-Feldspato Granito Hipersolvus Grosso (AFGH)  

Rocha de granulação muito grossa (> 5 mm), textura hipidiomórfica, inequigranular, contendo 

fenocristais de feldspato de até 8 mm de comprimento. Os minerais máficos formam 

agregados intersticiais, ou inclusos nos feldspatos alcalinos podendo ser comuns agregados 

simplectíticos que geralmente contêm anfibólio e biotita nas bordas e, apatita, quartzo e 

carbonato no interior (Figura 9).   

A associação mineralógica essencial é composta por álcali-feldspato (43,91%), quartzo 

(29,98%), e plagioclásio (10,35%) - representativa das manchas nos fenocristais de álcali-

feldspato, ou ainda, dos cristais recristalizados, já que não foi identificado plagioclásio 

instersticial nestas rochas). Como minerais varietais ocorrem clinopiroxênio (provavelmente 

reliquiar), anfibólio, biotita, titanita, zircão, apatita, calcopirita, pirita e ilmenita. 

O ortoclásio pertítico é a principal fase constituinte deste litotipo, com megacristais de 

dimensões entre 2 mm  a 8 mm. É subédrico a anédrico, com pertitas dos tipos veios, filmes e 

patchy ou com manchas irregulares límpidas de albita com mesma orientação ótica das 

pertitas. É bastante comum a ocorrência de manchas de plagioclásio no interior destes cristais. 

Estas manchas possuem maclamento polissintético, são irregulares e por vezes sericitizadas 

(Figura 10a, e, f). Possuem inclusões locais de hedembergita e hastingsita. Seus contatos com 

os outros minerais são irregulares, geralmente lobados. Alguns cristais estão parcialmente 

sericitizados e argilizados. Raramente possuem inclusões de pirita.  

Nas porções menos deformadas é bastante comum a ocorrência de texturas de coroas trocadas 

(swapped rims), caracterizadas pela presença de albita com orientação cristalográfica 

invertida no contato entre dois cristais de K-feldspato anédricos (Figura 10C e D). Nestas 

rochas a albita pode ter forma irregular “ameboide” mirmequítica, cristais anédricos límpidos 

ou com maclamento polissintético, que se projetam para o interior do cristal adjacente.  
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Figura 9: Fotomicrografias mostrando a textura geral do álcali-feldspato granito grosso. A) luz natural e B nicóis cruzados. Siglas: Amp: anfibólio, Bt: biotita, Qz: 

quartzo, Kfs: K-feldspato; Ilm: ilmenita; Ttn: titanita. Amostra F11-8-11 
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Figura 10: Fotomicrografia de feldspatos em álcali-feldspato granito grosso. A) Megacristal de feldspato 

potássico com centro de plagioclásio maclado, e albita sem maclamento e quartzo – nicóis cruzados; B) 

Plagioclásio pertítico – nicóis cruzados; C e D) Cristais de feldspato potássico com albita no limite entre cristais, 

caracterizando coroas trocadas (swapped rims) – em C nicóiis cruzados e D – compensador de gipso; E) Cristal 

de plagioclásio sericitizado ocupando o centro de feldspato potássico, contornado e cortado por cristais menores 

de plagioclásio com ou sem maclamento; e F) Igual a E porém os cristais menores de albita atravessam o cristal 

pelas fraturas ou clivagens. Siglas Qz: quartzo, Kfs: K-feldspato; Pl: plagioclásio. 
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O plagioclásio ocorre de duas formas: a) ocupa o centro do álcali-feldspato, subédrico, com 

geminação polissintética e dimensões com cerca de 500 µm a 1 mm. Estão parcialmente 

sericitizados, carbonatados e saussuritizados, principalmente em seus centros (Figura 10A). A 

carbonatação tem preferência por direções de clivagem, centro e fraturas. Nas porções mais 

deformadas, são bordejados ou atravessados pelas clivagens por cristais menores poligonais 

de plagioclásio com ou sem maclamento. Raramente possuem inclusões de pirita; e b) de 

ocorrência subordinada formando mirmequitas, com dimensões entre 500 µm nas bordas do 

feldspato potássico (Figura 10B). Com o avanço da deformação surge uma outra geração de 

plagioclásio granoblástico poligonal com maclamento albita ou sem maclamento, que bordeja 

e corta os megacristais de feldspatos (Figura 10E e F). 

O carbonato pode ser produto da alteração do plagioclásio, como descrito anteriormente, ou 

pode ocupar o centro das coronas de anfibólio, apresentando forma granoblástica poligonal. 

Nas porções mais deformadas, é intersticial, e granoblástico poligonal com cerca de 250 µm. 

Os cristais de quartzo possuem três formas de ocorrência: a) subédricos a anédricos, com 

moderada extinção ondulante, dimensões entre 1 e 3 mm. Quando anédrico tem formato 

circular, com dimensões de 1 mm. Está associado aos limites do feldspato alcalino, fazendo 

com este ora contatos lobados, ora retilíneos (quando subédrico) (Figura 10A,B); b) 

aglomerados de cristais anédricos que ocorrem no centro dos anfibólios com dimensões de 50 

a 100 µm, associados à biotita, anfibólio, carbonato e apatita, compondo a porção mais 

interior das coronas; e c) associado ao plagioclásio como gotículas compondo textura 

mimerquítica. 

A hastingsita é subédrica a anédrica de coloração verde, com pleocroísmo verde claro/verde 

escuro e dimensões que variam entre 1 e 2 mm. Apresenta-se sob três formas: a) formando 

simplectitos, neste caso envolvendo principalmente quartzo, biotita, carbonatos, apatita e o 

próprio anfibólio, comumente bordejada pela biotita que pode compor as porções mais 

externas dos simplectitos, substituí-la seguindo suas direções de clivagem, ou ainda formar 

finas franjas quando no contato com feldspato alcalino (Figura 10F); b)  prismática, bastante 

fraturada e comumente apresenta inclusões muito finas de ilmenita, titanita e pirita (Figura 

10D, E) e c) de ocorrência restrita, apresenta-se como inclusão no feldspato alcalino, neste 

caso coroando o clinopiroxênio de composição hedembergita (Figura 10C).  
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A biotita de composição siderofilita é proveniente da alteração principalmente de anfibólio, 

titanita e feldspato potássico. Possui coloração marrom e dimensões entre 100 a 250 µm. 

Quando substitui o anfibólio e a titanita, ocorre geralmente nas bordas ou seguindo os planos 

de clivagem destes minerais. Quando altera os minerais pelas bordas, possui arranjo radial e 

compõe a parte mais externa das coronas dos anfibólios e titanita (Figura 12e). Altera 

parcialmente para clorita, neste caso é associada à calcopirita, pirita, titanita e ilmenita (Figura 

12c e d). 

Os minerais acessórios são: titanita, apatita e zircão. A titanita é anédrica, forma agregados 

granulares e associa-se a zircão e ilmenita, formando coronas com esta última (Figura 12A e 

B). Calcopirita e pirita disseminadas estão associadas às coronas de titanita e ilmenita, ou 

junto ao anfibólio tabular. Podem estar como inclusões preenchendo planos de fratura. 

Formam cristais maiores quando associadas à clorita. A ilmenita ocorre nos centros das 

coronas da titanita ou também, como finas inclusões nos anfibólios. A apatita é acicular, 

apresenta divisibilidade basal característica, e está comumente associada aos anfibólios, seja 

compondo a associação do centro das coronas, seja como inclusões neste mineral. Geralmente 

são envolvidas por biotita. 

 O zircão pode ocorrer como cristais transparentes com extinção reta, euédricos a subédricos, 

associados à mineralogia ferro-magnesiana, podem apresentar inclusões de albita, ilmenita e 

allanita (?) e estão bastante fraturados e corroídos. Na seção basal apresentam cor de 

interferência amarela e hábito cúbico. 
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Figura 11: Fotomicrografias de quartzo e anfibólio em álcali-feldspato granito grosso. A) Cristais de quartzo em 

granito pouco a não deformado; B) Formação de subgrãos e novos grãos em cristal de quartzo em granito 

deformado; C) Clinopiroxênio coroado por anfibólio, inclusos em cristal de feldspato potássico; D) Finas 

palhetas de biotita contornando cristal de anfibólio; E) Cristal de anfibólio com diminutas inclusões de ilmenita, 

e biotita preenchendo fraturas; F) Cristal de anfibólio coroníticos com apatita, quartzo e anfibólio preenchendo o 
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centro. Siglas: Amp: anfibólio, Bt: biotita, Qz: quartzo, Kfs: K-feldspato; Ilm: ilmenita; Ttn: titanita; Ap: apatita; 

Cpx: clinopiroxênio. 

 

Figura 12: Fotomicrografias de minerais varietais em álcali-feldspato granito grosso. A) Ilmenita maclada 

associada à titanita e zircão – luz refletida; B) Titanita envolvendo cristais de ilmenita, zircão e allanita – nicóis 

cruzados; C) Clorita associada à calcopirita, pirita, além de ilmenita e titanita – luz natural; D) Foto anterior – luz 

refletida; e E) As duas formas de ocorrência do zircão, ambos associados ao minerais máficos. Observar as 
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franjas de biotita envoltas na ilmenita+titanita coronítica – nicóis cruzados. Siglas: Bt: biotita; Ilm: ilmenita; Ttn: 

titanita; Zr: zircão; Chl: clorita; Ccp: calcopirita; Py: pirita. 

6.1.2. Álcali-Feldspato Granito Hipersolvus Gnaisse (AFGHGN). 

Os granitos tornam-se gradacionalmente foliados e alcançam termos miloníticos com foliação 

cada vez mais contínua e penetrativa. Desta forma, as rochas foliadas possuem a mesma 

associação mineralógica do granito, diferenciando-se apenas pelo grau de deformação e 

recristalização dos seus minerais, que então começa a se dar de forma mais intensa. Além 

disso, seus níveis tendem a ser cada vez mais distintos até progressivamente alcançarem 

formas de augens. Por isso, os granitos, granitos foliados e gnaisses de mineralogia idêntica 

são descritos sob o ponto de vista das etapas de evolução microestrutural pelos quais 

passaram os granitos até então tornarem-se gnaisses.  

Nas porções de deformação incipiente, a granulação é grossa e a deformação é intracristalina, 

sem sinais de orientação mineral. Há pouco fraturamento dos cristais de feldspato potássico e 

o quartzo possui extinção ondulante. Com o aumento da deformação observa-se maior grau de 

recristalização dos minerais, representados por formação de subgrãos e novos grãos 

principalmente nos minerais de quartzo. Há maior ocorrência de carbonato poligonal 

intersticial. O feldspato potássico começa a formar subgrãos poligonais, ás vezes sem 

maclamento ou com maclamento xadrez e forte extinção ondulante. O plagioclásio, que antes 

formava manchas dentro do K-feldspato, agora torna-se subgrãos poligonais que cortam ou 

contornam aquele mineral (textura núcleo-manto). Neste estágio, os minerais máficos 

começam a ficar orientadosformando uma foliação incipiente e o quartzo forma níveis 

descontínuos.  

A orientação e estiramento dos agregados de quartzo tendem a ser cada vez mais marcantes à 

medida que se aproximam do contato com os gnaisses. Imersos na matriz há porfiroclastos de 

feldspato potássico pertítico e de plagioclásio sericitizado.  O feldspato potássico possui 

maclas de deformação (deformation  twins). 

Os granitos gnaissificados diferenciam-se pela foliação penetrativa, que pode ser descontínua 

ou contínua. São compostos por níveis quartzo feldspáticos e de ribbon quartzo bem 

separados que alternam com níveis de biotita+anfibólio+titanita. Estes níveis quartzo-

feldspáticos possuem porfiroclastos de microclina pertítica que geralmente gradam para 

álcali-feldspato poligonal caulinizado, e estão imersos numa matriz quartzo-feldspática de 
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granulação fina. Os porfiroclastos de plagioclásio, por sua vez, gradam para plagioclásio de 

granulação média, com bordas lobadas e maclamento albita. A mudança de forma dos 

principais minerais pode ser vistas nas Figura 13 Figura 14 
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Figura 13: Fotomicrografias dos diferentes graus de deformação do quartzo. A) Granito - Granulação grossa, 

subédrico extinção ondulante e bordas retas a lobadasB) Formação de subgrãos com bordas interlobadas; C) 

Formam aglomerados contínuos (direita) ou não (esquerda) de forte extinção ondulante, estirados e com bordas 

lobadas; D) Gnaisses – formam níveis bem definidos e contínuos de granulação mais fina e bordas lobadas. 

Siglas: Qz-quartzo; Pl: plagioclásio; Kfd: K-feldspato. 

 

Figura 14: Fotomicrografias da evolução microestrutural de anfibólio e titanita. A) Granito – anfibólio 

coroníticos; B) Granito deformado – anfibólio com textura que ainda lembra as coronas com quartzo no centro; 

C) Granito foliado - anfibólio acompanhando a foliação e contornado por biotita; D) Gnaisse - anfibólio e biotita 
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acompanhando a foliação e concentram-se na periferia dos níveis de quartzo; E) Titanita em granito sem 

deformação com finos filmes de titanita coroando ilmenita; F) Titanita em gnaisse – coroando ilmenita porém 

com proporção maior em relação à ilmenita. Siglas: Amp: anfibólio; Bt: biotita; Ttn: titanita; Ilm: ilmenita. 

 

Nas porções mais profundas do furo 10, HÁ um gnaisse de granulação fina e composição 

granítica, e seus limites com o gnaisse são dados por zonas intensamente cisalhadas e 

silicificadas. A rocha é composta por plagioclásio (albita), K-feldspato, anfibólio 

(hastingsita), biotita verde (siderofilita), titanita e pontualmente Nb-tantalato (euxenita ou 

samarskita). 

O quartzo tem granulação fina e está diperso na matriz com forte extinção ondulante, ou 

preenche veios monominerálicos; neste tem granulação mais grossa e bordas lobadas. O K-

feldspato raramente é porfiroclástico e pertítico; sua forma mais comum é como cristais de 

granulação fina dispersos na matriz com maclamento xadrez e bordas lobadas com aspecto 

nebuloso, principalmente nos bolsões feldspáticos (Figura 15A). O plagioclásio tem 

granulação fina e maclamento polissintético.  

A hastingsita tem cor verde escuro e ocorre associadA à biotita (Figura 15D). A siderofilita 

está sob forma de finas palhetas de cor verde dispersas na matriz e associadas a titanita; é 

produto da alteração do anfibólio. Carbonato ocorre preenchendo espaços vazios e associado 

ao Nb-tantalato (Figura 15F), que por sua vez contém inclusões de galena. 

Esta rocha contêm bolsões de composição granítica e quartzo-feldspática. Nestas, os 

feldspatos são de granulação grossa, com aspecto nebuloso. Os bolsões graníticos têm a 

mesma composição da rocha hospedeira, porém granulação mais grossa.  
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Figura 15: A) Amostra de AFGH gnaisse protomilonítico laminada no contato entre gnaisse e bolsão feldspático; 

B) Textura da porção gnáissica escura, C) Textura da porção feldspática com cristais de microclina com aspecto 

sujo, D) Hastingsita e biotita alinhados na direção da foliação e F) Imagem multielementos (imagem de eletrons 

retroespalhados) - Cristal Nb-tantalato associado a carbonato que preenche fraturas radiais. Observar o 

zoneamento de Nb e Y. 
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6.2. Albitito 

Geralmente estas rochas apresentam características texturais muito semelhantes entre si. São 

em sua maioria granoblásticas poligonais e variavelmente preservam porfiroclastos de 

plagioclásio em maior ou menor expressão. No furo F10 (Gameleira I) é possível diferenciar 

três intervalos em que ocorrem estes tipos de rochas. Um intervalo mostra intercalação de 

faixas de piroxênio e granada e a magnetita pode ser ausente a pouco abundante (granada 

albititos), enquanto no outro a granada é ausente e a magnetita martitizada é o mineral de 

maior expressão, mas também ocorrem piroxênio, anfibólio e biotita (magnetita albititos), no 

terceiro intervalo a biotita é o mineral predominante (biotita albititos). No furo F11 do 

depósito Barreiro, o albitito tem granulação grossa e é formado principalmente por piroxênio 

e anfibólio, e foi denominado piroxênio albitito grosso. A seguir serão descritas as principais 

características da albita, quartzo e feldspato potássico, minerais comuns a estas rochas, para 

então fazer uma descrição mais detalhada em termos de tipos de albitito, comparando com 

rochas de outros furos e anomalias. 

 ALBITA 

A albita é o mineral comum a estes tipos de rocha e pode apresentar-se sob quatro formas: a) 

cristais entre 1 e 4 mm, subédricos, tabulares, com geminação polissintética e bordas 

serrilhadas (Figura 16A). Estão envolvidos por cristais de albita poligonal e cortados por 

vênulas de calcita. Em alguns cristais o maclamento está dobrado e outros apresentam centros 

argilizados. Podem conter palhetas de biotita inclusas, além de epidoto, pirita e carbonato ou 

haver neoformação de anfibólio. Algumas vezes os porfiroclastos são atravessados por trilhas 

de plagioclásio poligonal e\ou alterados para carbonato. Localmente há manchas de 

microclina; b) é recristalizado, de granulação fina (200 a 250 µm), e possui na maioria das 

vezes bordas retas entre si compondo a textura granoblástica poligonal (Figura 16B), e  

contatos lobados ou irregulares com os porfiroclastos. Nas porções gnaissificadas são 

alongados segundo a direção da foliação. Geralmente não possuem maclamento, mas a 

geminação polissintética também pode ocorrer. Esta pode ser de crescimento (growth twinns) 

ou de deformação (deformation twins). Podem bordejar cristais de feldspato potássico ou 

quartzo; c) são granoblástico poligonais com maclamento polissintético (Figura 16C) e 

ocorrem principalmente nas porções gnaissificadas, representando uma outra geração de albita 
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metamórfica, e d) albita com textura chessboard típica, via de regra, dos porfiroclastos 

(Figura 16D). 

 

 

Figura 16: Fotomicrografias de gerações de plagioclásio em albititos. A) Porfiroclasto com bordas irregulares 

com finas palhetas de biotitas inclusas; B) Cristais poligonais de albita alongados segundo a foliação; C) Albita 

metamórfica caracterizadas por cristal poligonal com maclamento albita,  D) Albita com textura chessboard; E) 
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Porfiroclasto dobrado e F) Porfiroclasto epidotizado.  Todas as fotos em nicóis cruzados. Siglas: Plg: 

plagioclásio; Bt: biotita. 

 FELDSPATO POTÁSSICO 

É mais comum nas zonas ricas em granada e hedembergita  e sua forma de ocorrência é 

geralmente subédrico a anédrico, como agregados de cristais poligonais com maclamento 

difuso. Está parcialmente argilizado. Nas zonas ricas em magnetita, ocorre de forma não 

modal, intersticiais a albita poligonal e com maclamento tartan. No piroxênio albitito grosso 

forma cristais anédricos com aparência caracteristicamente suja, algumas vezes como 

manchas dentro do plagioclásio, associado a galena e epidoto, evidenciando seu caráter tardio. 

 QUARTZO 

Apresenta-se de forma anédrica com forte extinção ondulante e nas porções mais deformadas 

forma níveis monominerálicos de ribbon quartzo.  

6.2.1. Granada albititos (GRAAB)  

É composto por clinopiroxênio (hedembergita), anfibólio (hastingsita), granada, titanita, 

allanita, zircão, quartzo, epidoto, magnetita e rara hematita. Seus contatos com o granito são 

marcados por intensa magnetitização da hastingsita, e formação de piroxênio e granada. 

Diferenciam-se dos outros albititos pela presença de granada, ausência de biotita, e incipiente 

formação de magnetita. 

A hedembergita possui cor verde clara, anédrica, pleocroísmo fraco - verde amarelado/verde 

claro e às vezes é esqueletiforme. Está associada a granada e titanita formando níveis máficos. 

Substitui quartzo e hastingsita e é substituído por carbonato (Figura 17C), magnetita e 

allanita. Nas porções em que a granada é presente há clara reação caracterizada pela 

substituição de anfibólio verde-escuro (hastingsita) por piroxênio (Figura 19A), que o 

substitui principalmente pelas clivagens. Nas porções transicionais (albitito/granito gnaisse) a 

hastingsita predomina sobre a hedembergita e é associada à magnetita (Figura 17B). 

A granada ocorre estritamente nestas rochas. Possui cor castanha e é subédrica a anédrica. 

Pode estar inclusa em porfiroclastos de plagioclásio ou dispersa na matriz, além de 

frequentemente conter trilhas de inclusões fluidas e estar zonada. Este zoneamento geralmente 

é reflexo da transformação em titanita (Figura 17E).  É substituída pela magnetita que forma 
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caminhos retilíneos através do cristal (Figura 17D). Carbonato e piroxênio também podem 

substituí-la pelas bordas (Figura 17F). Pode englobar o quartzo da matriz.  

 

Figura 17: Fotomicrografias de cristais de anfibólio, clinopiroxênio e granada em granada albititos. A) 

Hedembergita formando-se a partir de hastingsita ; B) Magnetita associada a hastingsita, biotita e titanita nas 

regiões próximas ao contato com o granito; C)Granada associada a carbonato e hedembergita I; C) Magnetita 

substituindo granada em forma de trilhas; D) Manchas de titanita dentro dos cristais de granada; E) 
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Hedembergita I bordejando granada, que por sua vez possui epidoto, titanita e carbonato inclusos. Siglas: Hdb: 

hedembergita; Hast: hastingsita: Grn: granada; Bt: biotita; Mgn: magnetita; Carb: carbonato; Ep: epidoto. 

A titanita é geralmente balonar prismática de coloração castanha, com fraco pleocroísmo, 

formando agregados lineares, ou treliças, de minerais prismáticos entre si. Associa-se 

principalmente a granada e magnetita, allanita e carbonato. O epidoto é euédrico a subédrico, 

possui cor de interferência anômala característica, está geralmente associado aos níveis 

máficos, mas raras vezes também ocorre disperso com titanita e plagioclásio (Figura 18C). A 

allanita ocorre como manchas marrons nos clinopiroxênios indicando formação a partir dele, 

ou também como diminutos cristais prismáticos associados principalmente aos plagioclásios, 

titanitas e apatita. 

O carbonato ocorre de forma  intersticial preenchendo espaços vazios acompanhado de 

titanita euédrica. Geralmente é envolvido por piroxênio, bordeja o quartzo e granada, além de 

preencher fraturas nos porfiroclastos de plagioclásio (Figura 18A e B). 

Ocorrem de forma disseminada magnetita, hematita, calcopirita, pirita e, pontualmente, 

esfalerita. A calcopirita e a pirita ocorrem de forma pontual como finas inclusões em cristais 

de plagioclásio ou esfalerita, ou ainda, associada a pequenos aglomerados de allanita. As duas 

ocorrem via de regra associadas. A esfalerita somente foi encontrada onde a granada é 

ausente. Um cristal subédrico, incolor, menor que 80 µm, aparece incluso em porfiroclasto de 

plagioclásio, e ainda possui inclusões de calcopirita (Figura 18D). A magnetita ocorre como 

cristais euédricos a subédricos de granulação fina a média, associada ao piroxênio. A hematita 

é pontual, anédrica e está inclusa em plagioclásio. 
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Figura 18: Fotomicrografias de minerais varietais nos granada albititos. A) Carbonato preenchendo espaços 

vazios acompanhado de titanita e algum zircão; B) Carbonato preenchendo fraturas de plagioclásio; C) Epidoto 

acompanhada de titanita dispersos na matriz; D) Esfalerita com inclusões de calcopirita inclusas em plagioclásio. 

Siglas: Carb: carbonato; Ttn: titanita; Plg: plagiocásio; Grn: granada; Ep: epidoto: Sp: esfalerita; Ccp: 

calcopirita. 

6.2.2. Magnetita albitito(MAAB)  

Ocorre no furo 10 separado do granada albitito por uma faixa de granito gnaissificado. Possui 

textura granoblástica poligonal e é composto por clinopiroxênio (hedembergita), anfibólio 

(Fe-pargasita), biotita verde, titanita, magnetita martitizada, carbonato, calcopirita, pirita, 

zircão, allanita. Em algumas porções, principalmente nas mais foliadas, ocorre uma 

associação tardia caracterizada por diopsídio, actinolita, biotita verde e carbonato. 

A hedembergita ocorre associada ao anfibólio de cor azul-esverdeado (Fe-edenita) e allanita 

(Figura 19A). Suas relações com o anfibólio não são muito claras e é substituído por allanita. 

Piroxênio, anfibólio, magnetita, biotita e allanita ocorrem associados a magnetita (Figura 19A 

e D), que deve ser proveniente destes minerais. Ferroedenita e hedembergita por sua vez são 
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substituídas por biotita verde. Ocorrem associações tardias nos contatos com gnaisses, ora 

preenchendo espaços vazios (Figura 19C), ora como aglomerados (Figura 19B). 

A titanita pode formar grânulos aglomerados, ser prismática balonar, raramente formar 

coronas com  ilmenita e também contornar a magnetita como finas coronas. Pode associar-se 

a biotita e magnetita ou estar inclusa em porfiroclastos ao longo de fraturas. Nestas rochas a 

titanita granular é mais comum e geralmente forma coronas com a magnetita, e de ocorrência 

secundária forma coronas com ilmenina. Ambas, geralmente são associadas a zircão. As do 

tipo balonar euédrico são de ocorrência restrita e estão associadas aos níveis de quartzo 

(Figura 19E) e bordas de porfiroclastos de albita. 

A magnetita está parcialmente martitizada através de manchas ou filetes nas bordas e fraturas 

dos cristais (Figura 20A). A magnetita pode ser substituída por carbonato nas proximidades 

do porfiroclasto de plagioclásio. Geralmente está associada à titanita e zircão. As coronas de 

ilmenita em titanita são raras e podem estar martitizadas. Nas porções em que a magnetita é 

predominante, a allanita é bem desenvolvida e forma cristais euédricos a subédricos (Figura 

20B e C). O zircão está associado à titanita e magnetita, é subédrico a euédrico, bastante 

fraturado e com inclusões de albita e allanita (?). 

O carbonato pode preencher espaços vazios na matriz da rocha ou preencher fraturas sozinho 

ou juntamente com piroxênio, anfibólio e biotita. Nas porções mineralizadas contorna as 

associações com minerais de urânio. 
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Figura 19: Fotomicrografias de piroxênio e anfibólio nos magnetita albititos. A) Hedembergita  associada a Fe-

edenita nas porções; B) Actinolita substituindo diopsídio nas rochas mineralizadas; C) Diopsídio e actinolita 

preeenchendo cavidades e substituindo albita nas rochas mineralizadas; D) Biotita verde associada a magnetita e 

titanita+zircão e E) Titanita prismática associada a bordas de quartzo nas porções gnáissicas e F) Titanita 

prismática marrom avermelhada associada a mineralização com inclusões de ilmenita. Siglas: Hdb: 

hedembergita; Fprg: Fe-pargasita; Diop: diospísio; Act: actinolita; Bt: biotita; Ttn: titanita; Zr: zircão; Bt: biotita; 

Qz: quartzo. 
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Figura 20: Fotomicrografias e mapas multielementos de minerais dos magnetita albititos. A) Magnetita 

martitizada contornada por finos filmes de titanita-luz refletida; B) Magnetita e allanita euédrica associadas nas 

porções em que elas perfazem a maior parte da rocha; C) Allanita subédrica contornadas por finos cristais de 

óxido de ferro (hematita?); D) Mapa multielementos de carbonato com inclusões de hematita com textura 

coloidal. As manchas amarelas representam a ocorrência do elementos K; E) Epidoto de cor verde associado a 
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hematita e carbonato; F) Detalhe de E. Mapa multielementos mostrando a relação de hematita, carbonato e K. 

Siglas:  Hem: hematita; Ep: epiidoto; Mgn: magnetita; Aln: allanita. 

Onde mineralizados os magnetita albititos contêm titanita, carbonato, uraninita e uranofana. A 

associação de minério ocorre como manchas “esfumaçadas” disseminadas nos cristais de 

albita. Os minerais que compõem estas manchas são principalmente uranofana e 

subordinadamente uraninita, bordejados por carbonato e óxidos de ferro, provavelmente 

hematita (Figura 21C e D). Acompanhando os minerais de urânio, ocorrem cristais de zircão 

menores que 10 µm, que contornam os contatos entre albita, e carbonato. O carbonato 

compõe as partes mais externas desse aglomerado. O zircão pode cimentar os contatos entre 

os cristais de albita juntamente com minerais de urânio. A uraninita além de estar inclusa na 

titanita, sua principal forma de ocorrência, também preenche os contatos entre os cristais de 

albita poligonal e as fraturas dos zircões maiores (Figura 21A, B, E, F). 

Os cristais de zircão são arredondados, bastante fraturados e porosos. Uma nova geração de 

zircão cimenta e sobrecresce os cristais anteriores, ou, à luz do MEV, formam diminutos 

cristais arredondados menores que 10 µm, inclusos na titanita e associados à uranofana, ou 

ainda à uraninita, sugerindo formação por processos hidrotermais (Figura 22). 
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Figura 21: Fotomicrografias, imagens de elétrons retroespalhados e mapa multielementos das porções 

mineralizadas no magnetita albitito. A) Uranofana amarelo-esverdeada associada a titanita nos magnetita 

albititos (MAAB) – luz natural; B) Nicóis cruzados; C) Porções nebulosas onde concentram-se minerais de 

urânio bordejados por carbonato – nicóis cruzados; D) Imagem de elétrons retroespalhados de C, em que é 

possível distinguir a uranofana no centro (cor branca), misturadas com óxidos de ferro (não distinguível na 

imagem) e bordejados por carbonato (porções cinza clara); E) Mapa multielementos de titanita. Observar a 

associação titanita-zircão (pontos verdes)-minerais de urânio e carbonato (região rosada); F) “Massa” de zircão 
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com uranofana contornando os contatos intergranulares entre albita poligonal. Siglas: Upn – uranofana;  Zr – 

zircão; Pl – plagioclásio; Carb – carbonato; Cpx – clinopiroxênio; Ttn – titanita. 

 

 

Figura 22: : Fotomicrografias e imagens de elétrons retroespalhados das formas de ocorrência de zircão nos 

magnetita albititos mineralizados. A) Cristais de zircão com sobrecrescimento associados à titanita; B) Imagem 

de elétrons retroespalhados da área 1 de A, detalhando o zircão com sobrecrescimento em que é possível 

observar um cristal zonado no interior, bastante fraturado e poroso, com cristais de uraninita preenchendo suas 

fraturas (pontos brancos mais a direita); C) Aglomerado de cristais de zircão bastante fraturados cimentados e 

sobrecrescidos por uma nova fase de zircão (as manchas pretas em cima do zircão são tinta de caneta). Sigla: Zr 

– zircão. 
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6.2.3. Biotita Albitito (BIAB)  

Ocorre no limite magnetita albitito/gnaisse onde a rocha torna-se enriquecida em biotita, 

principalmente de cor marrom e, subordinadamente, alterna-se com biotita verde. A textura é  

granoblástica poligonal, subordinadamente porfiroclástica. Composta por biotita marrom, 

raros anfibólio e clinopiroxênio poligonal, rara titanita.  

Quando de cor marrom, possui tons avermelhados e forma grandes palhetas de até 1 mm 

associada a magnetita, apatita e zircão (Figura 23D), e este último pode estar subédrico 

inclusos nas palhetas, ou como fragmentos dispersos que acompanham a foliação.  Chumbo e 

Mn são encontrados através de análises de EDS entre as clivagens da biotita. Nas porções 

gnaissificadas, a biotita concentra-se nos níveis feldspáticos com granulação grossa, ou de 

granulação mais fina dispersa na matriz poligonal (Figura 23E e F).  

A biotita de cor esverdeada está na maioria das vezes associada aos cristais de plagioclásio 

poligonal, definindo a foliação (Figura 23C). Há também biotitas associadas ao plagioclásio 

porfiroclástico, geralmente de granulação fina (<200 µm), sem direção preferencial 

(neoformadas?) (Figura 23A). Possui inclusões de allanita com halos pleocróicos (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.B) e localmente são associadas à fluorita.   

O clinopiroxênio é granoblástico poligonal de granulação fina. Nestas rochas é comum 

ocorrer uma “massa” de cor marrom e textura micácea preenchendo espaços vazios associada 

a diminutos cristais de hematita coloidal, juntos substituem biotita verde (Figura 24:). 

Algumas vezes associados a esses minerais de preenchimento ocorrem titanita e epidoto. 

 



 

 

59 

 

 

Figura 23: Fotomicrografias de gerações de biotita em biotita albitito. A) Biotita verde associada a magnetita e 

zircão; B) Biotita verde preenchendo fraturas juntamente com carbonato; C, D, E e F – zonas enriquecidas em 

biotita - C) Biotita verde que alterna-se com a biotita marrom. Observar que são mal formadas e corrídas por 

albita; D) Biotita marrom com inclusões de zircão; E e F) Biotita marrom nas porções mais deformadas 

concentra-se em níveis féldspáticos. Siglas: Bt- biotita; Mgn – magnetita; Zr – zircão; Pl – plagioclásio; Qz – 

Quartzo. 



 

 

60 

 

 

Figura 24: Fotomicrografias de espaços vazios preenchidos em biotita albititos. A) Mineral de textura micácea e 

cor marrom preenchendo vazios;B) Mesmo mineral de A associado a hematita coloidal. 

6.2.4. Piroxênio albitito grosso (PIABg)  

Albitito composto por plagioclásio, anfibólio, raro quartzo, clinopiroxênio, titanita, galena, 

apatita, carbonato, zircão, K-feldspato, allanita. 

Localizado no furo 11 da anomalia 31, diferencia-se dos demais albititos por ter uma 

granulação mais grossa, talvez devido a uma deformação menos eficiente, a biotita é ausente e 

a albita chessboard é bem mais proeminente do que nos outros albititos. Nesta rocha há 

evidência de alteração potássica tardia, representada pela ocorrência de microclina+galena 

substituindo albita (Figura 26A), processo não encontrado em outros tipos.  

O piroxênio é do tipo hedembergita, possui cor verde clara, é anédrico a subédrico, de 

granulação grossa. O piroxênio possui, na maioria das vezes, bordas irregulares com os finos 

cristais de albita, pode estar rodeado por carbonato, ou ainda,  apresentar cavidades 

preenchidas por albita ou carbonato. É variavelmente fraturado e algumas vezes a pirita 

preenche estas fraturas.O piroxênio altera para anfibólio do tipo Fe-edenita que pode estar sob 

forma de manchas irregulares dentro do piroxênio evidenciado pela cor verde escura (Figura 

25B), ou formar simplectitos (Figura 25C). Ó anfibólio pode também preencher clivagens ou 

estar intersticial com textura granoblástica poligonal. Ambos, anfibólio e piroxênio, possuem 

inclusões de albita, carbonato e piroxênio.  

Nas porções foliadas a rocha é dominada por anfibólio, provavelmente porque o piroxênio já 

foi totalmente consumido. Neste estágio o anfibólio é granoblástico poligonal e acompanha a 

foliação (Figura 25A). Há neoformação de anfibólio a partir de plagioclásio, nesta apresenta-
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se como diminutos cristais aciculares inclusos no plagioclásio que são mais frequentes e 

visíveis nas porções mais foliadas (Figura 26E).  

O carbonato é bastante frequente e ocorre preenchendo espaços vazios entre os cristais de 

plagioclásio com textura granoblástica poligonal e é mais frequente nas porções isotrópicas. 

Por vezes possui inclusões de vários minerais como anfibólio, piroxênio, quartzo, zircão, 

titanita, apatita e albita, caracterizando uma textura poiquilítica (Figura 26F). Juntamente com 

carbonato, ocorre galena que pode apresentar-se bordejando os cristais de piroxênio ou estar 

inclusa no carbonato e/ou plagioclásio.  A galena também forma inclusões no epidoto de cor 

castanha, este mineral também acompanha anfibólio, piroxênio, carbonato e titanita em outras 

porções. 

A titanita apresenta-se sob duas formas: a) euédrica a subédrica de granulação fina, com típica 

forma de bastonete, pleocroísmo fraco castanho/marrom e dimensões de 200 µm. Seus cristais 

arranjam-se como bastonetes de forma radial (Figura 25F) e podem estar associadas ao 

carbonato ,ou aindaestar inclusa nos cristais de piroxênio; b) nas porções mais foliadas é 

granular e intersticial. Acompanha a foliação juntamente com piroxênio associada à allanita e 

epidoto, estes últimos provavelmente produtos da alteração da titanita (Figura 25D). 

Raramente o epidoto e a titanita apresentam inclusão de ilmenita. A allanita é anédrica a 

subédrica e está inclusa nos cristais de piroxênio. O zircão é subédrico a euédrico bastante 

fraturado e rico em inclusões de albita, associado ao carbonato como inclusões juntamente 

com apatita.  

O epidoto possui duas gerações: a) associado às porções ricas em allanita e titanita, 

provavelmente resultado da transformação deste ultimo. Ocorre com cristais finos às vezes 

com inclusões de ilmenita com coloração e hábito muito parecido com o da titanita, 

diferenciando-se apenas pela cor de interferência anômala, e b) como cristais anédricos com 

cor castanha ou esverdeado, associada a galena ou ao carbonato (Figura 25E). 
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Figura 25: Fotomicrografias de piroxênio albitito grosso. A) Anfibólio poligonal concordante à foliação nas 

regiões mais foliadas - nicóis cruzados; B) Clinopiroxênio sendo substituído por anfibólio nas regiões menos 

recristalizadas – luz natural; C) Anfibólio com finas gotículas de clinopiroxênio – luz natural; D) Titanita 

granular e allanita associadas – luz natural; E) Epidoto, incolor e esverdeado, e galena associados – luz natural; 

F) Titanita em forma de bastonetes associada a carbonato - nicóis cruzados. Siglas: Amp-anfibólio; Cpx- 

clinopiroxênio; Aln – allanita; Ttn – titanita; Gn – galena; Carb – carbonato. 

 



 

 

63 

 

 

Figura 26: Fotomicrografias de piroxênio albitito grosso. A) Feldspato potássico contornando e substituindo 

plagioclásio; B) Porfiroclasto de plagioclásio contornado por matriz granoblástica poligonal de albita sem 

maclamento; C) Feldspato potássico intersticial com aspecto sujo; D) Quartzo anédrico de granulação grossa e 

bordas corroídas; E) Cristais aciculares de anfibólio formando-se às expensas de plagioclásio; F) Apatita e zircão 

associados a carbonato – todas as fotos estão a nicóis cruzados. Siglas: Pl – plagioclásio; Kfd – kfeldspato; Cpx 

– clinopiroxênio; Ap – apatita; Amp –anfibólio; Zr – zircão. 
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6.3. Transição albititos/gnaisses graníticos 

Os limites entre granito gnaissificado e albitito são marcados por rochas de coloração rosada, 

às vezes ricos em vazios. Estas rochas são compostas por mineralogia semelhante aos granitos 

ou ainda podem ter mineralogia transicional (misturada granito/albitito). Petrograficamente a 

feição mais marcante é o aparecimento de feldspatos (microclina e plagioclásio) intensamente 

nebulosos, consequência de intensa hematitização, além de sericititzação e carbonatação 

desssa fase mineral e formação de allanita. Ocorrem hastingsita, Fe-pargasita, hedembergita, 

titanita, allanita, biotita, calcopirita, pirita, esfalerita, galena e magnetita. 

O plagioclásio é de granulação fina a média (até 1 mm) com maclamento albita bem marcado. 

Seus contados entre si são retilíneos, quando de granulação fina, a interlobados, quando a 

granulação é média, revelando que o principal mecanismo de recristalização foi por migração 

por deslocamento de bordas (grain boundary migration). Estes minerais estão intensamente 

hematitizados, caracterizados pelo seu aspecto nebuloso (Figura 27A), sericitizados, 

epidotizados e carbonatados (Figura 26B).  Além disso, são substituídos por biotita e fluorita. 

Calcopirita e pirita podem preencher espaços entre grãos.  

A microclina é poligonal com maclamento xadrez ou com aspecto nebuloso que é mais 

intenso do que no plagioclásio. Está associado à biotita, que também é produto da alteração da 

microclina e plagioclásio (Figura 27C). Carbonato também ocorre preenchendo espaços 

vazios 

Ocorrem sulfetos como calcopirita, pirita e galena (Figura 27D). A calcopirita e pirita 

geralmente estão juntas; podem estar associadas ao anfibólio, biotita e principalmente 

magnetita, ou ainda a diminutos aglomerados de cristais que à luz do MEV mostram ser um 

uma associação de titanita+allanita+thorita+flúor-carbonato de ETR ±fluorita, sendo a 

presença desta associação  muito mais marcante nesta fase (Figura 27 E e F).  A galena é rara 

e ocorre alterando magnetita juntamente com calcopirita e pirita. 
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Figura 27: Fotomicrografias e imagens de elétrons retroespalhados das regiões de contato entre gnaisses e 

albititos. A) Plagioclásio maclado intensamente hematitizado; B) Plagioclásio sericitizado com restos de 

kfeldspato; C) Novas palhetas de biotita inclusas em plagioclásio; D) Pirita e calcopirita substituindo magnetita 

em hastingsita; E) Aglomerados de allanita e fluorita; F) Imagem de eletrons retroespalhados de coronas de 

allanita e titanita, com inclusões de thorita, bordejadas por pirita. Siglas: Pl: plagioclásio; Ser: sericita; Bt: 



 

 

66 

 

biotita; Mag: magnetita; Ccp: calcopirita; Py: pirita; Hast: hastingsita; Fl: fluorita; Aln: allanita: Thr: thorita.

  

6.4. Outros albititos  

 Piroxênio albitito gnaisse (AN34) – (PIABgn) 

Rocha de textura granoblástica poligonal, com marcante foliação milonítica. 

Mineralogicamente composta por piroxênio, plagioclásio (albita), rara microclina, titanita, 

epidoto, ilmenita?, allanita e zircão. 

Em relação aos outros albititos das anomalias 35 e 31 a amostra AN 34 diferencia-se  pela 

textura milonítica (Figura 28B) e forma do plagioclásio, que neste caso apresenta-se de 

granulação média e com maclamento albita bem marcado. Neste caso, também, a 

mineralização se dá através de canais que dentro do piroxênio se conectam a titanitas e 

allanitas.  

A albita é essencialmente granoblástica poligonal, granulação média, com 1 a 3 mm e 

geminação polissintética marcante (Figura 28C). Possui bordas retas a subordinadamente 

irregulares e raramente estão sericitizadas no centro. Formam níveis félsicos juntamente com 

raros cristais de microclina (Figura 28D), que se separam dos minerais máficos. A microclina 

é intersticial ao plagioclásio, anédrico com contatos lobados e com tamanho 150 a 200 µm.  

O diopsídio é também granoblástico poligonal, possui coloração verde claro e pleocroísmo 

fraco. Associa-se com titanita, allanita e mineral micáceo com baixo K, formando agregados 

minerais que lembram caminhos ou canais dentro do piroxênio, caracterizados por conter 

minerais de urânio, basicamente uraninita e uranofana. A uraninita ocorre como inclusões nos 

cristais de titanita e allanita. Associado aos máficos também está o zircão. 

A allanita é anédrica a subédrica, de cor marrom e pleocroísmo forte marrom escuro/castanho 

claro. Quando subédrica geralmente é zonada, que à luz do MEV define-se por um 

enriquecimento em elementos terras raras no centro, principalmente La, Ce e Nd, e possui 

diminutas inclusões de uraninita (Figura 29 A, B e C). Pode também formar aglomerados 

dentro dos cristais de piroxênio, como manchas de cor marrom clara (Figura 29D). Forma 

fraturas nos minerais circundantes devido aos halos pleocróicos.  
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Figura 28: Fotomicrografias e foto da amostra de mão do piroxênio albitito gnaisse da anomalia 34. A) Textura 

geral granoblástica poligonal – nicóis cruzados; B) Amostra de mão evidenciando níveis félsicos e máficos bem 

separados; C) Plagioclásio com maclamento albita e textura granoblástica poligonal – nicóis cruzados; e D) 

Feldspato potássico anédrico, intersticial e com geminação tartan – nicóis cruzados. 

A titanita é granular anédrica, de cor marrom, pleocroísmo fraco, e alta cor de interferência. 

Geralmente está inclusa no piroxênio, associada à allanita e epidoto (Figura 29E), com 

inclusões de uraninita e uranofana. A hematita ocorre localmente junto com uranofana(?) 

como uma vênula perpendicular à foliação (Figura 29G). 
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Figura 29: Fotomicrografias e imagem de elétrons retroespalhados de titanita e allanita em piroxênio albitito 

gnaisse da anomalia 34. A) Allanita zonada com inclusões de uraninita (pontos brancos) e associada a zircão – 

imagens de elétrons retroespalhados. B) Desenho esquemático de A; C) Fotomicrografia de A – luz natural; D) 

Clinopiroxênio, associado a titanita e allanita. Observar que a allanita forma “caminhos” dentro do piroxênio – 

luz natural. E) Titanita associada a epidoto com cor de interferência anômala – nicóis cruzados. F) Titanita e 
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allanita bem formadas associadas a clinopiroxênio – luz natural; e G) Veio de hematita cortando a foliação – luz 

natural. 

 

A porção mineralizada nesta rocha é caracterizada por uraninita e uranofana que ocorrem 

inclusas em cristais de titanita e allanita (Figura 30A). A distinção entre uraninita e uranofana 

é difícil até por microscopia eletrônica e sua ocorrência foi detectada apenas por anaálise de 

EDS. As titanitas e allanitas estão inclusas em piroxênio interconectadas entre si através de 

canais que à luz do MEV têm textura micácea e composição parecida com a da biotita, porém 

com conteúdo de potássio bem menor, por isso é possível inferir que se trata de uma 

hidrobiotita (Figura 30B). Os minerais de minério também podem preencher espaços entre 

cristais ou pequenas fraturas interconectadas com os minerais formadores de rocha (Figura 

30E). Além disso, ocorre também flúor-carbonatos de terras raras inclusos nos piroxênios ou 

na albita que frequentemente possuem altos conteúdo de U e Th (Figura 30C).  
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Figura 30: Imagens de elétrons retroespalhados das porções mineralizadas no piroxênio albitito gnaisse. A) 

Canais de mineral micáceo no interior do clinopiroxênio conectados com allanita. Uraninita e uranofana são os 

pontos brancos. Observar que eles estão inclusos tanto na allanita quanto nos canais.B) Detalhe dos canais; C) 

Fluor-carbonato de terras raras inclusos principalmente em allanita e secundariamente em piroxênio; D) Allanita 

associada a zircão e clinopiroxênio com inclusões de uraninita (pontos brancos)  dispersa; E) Uraninita 

preenchendo espaços entre grãos de plagioclásio conectados aos fluor-carbonatos. Siglas: Hidrobiot: 

hidrobiotita; Aln: allanita; Cpx: clinopiroxênio; Upn: uranofana; Flc-etr:flúor-carbonato de terras raras: Pl: 

plagioclásio; Zr: zircão. 

 Biotita-piroxênio albitito brechoide (AN35-F11-BIAB-129)- (BPABbr) 

Este albitito diferencia-se dos outros principalmente por ter textura brechoide foliada, devido 

a forma arredondada do plagioclásio que neste caso também apresenta textura chessboard 

bem mais marcada. Nesta rocha, a biotita ocorre associada ao clinopiroxênio e não a 

anfibólio+clinopiroxênio como é comum nas outras rochas. 
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A textura é brechoide\sacaroidal (?) e secundariamente granoblástica poligonal (Figura 31A e 

B), composta por biotita, piroxênio, plagioclásio, titanita, carbonato, mineral de  Pb e Mn, 

ilmenita, zircão, uranofana. 

A associação mineral ferromagnesiana, juntamente com titanita e finos cristais de plagioclásio 

poligonal, contornam os porfiroclastos de plagioclásio que são arredondados e chegam a 

medir 3 mm (Figura 31Ce D). O carbonato também bordeja os porfiroclastos e preenche 

espaços vazios. 

O plagioclásio apresenta-se sob duas formas: a) como cristais arredondados que alcançam até 

3 mm, geralmente com maclamento albita, mas também podem estar completamente ou 

parcialmente com textura chessboard (Figura 31D). Algumas vezes os cristais parcialmente 

alterados com textura chessboard possuem inclusões de biotita, piroxênio, titanita e carbonato 

(Figura 31E); b) como finos cristais de cerca de 20 µm com textura granoblástica poligonal 

que circundam ou cortam os porfiroclastos albitizados. Possuem bordas retas entre si e com o 

carbonato, e bordas serrilhadas com os porfiroclastos. 

A biotita e o piroxênio ocorrem circundando os cristais porfiroclásticos de plagioclásio, dando 

uma característica mais foliada à rocha. A biotita é mais frequente que o piroxênio, possui 

coloração marrom avermelhada e pleocroísmo castanho claro/marrom. É substituída por 

mineral de Pb e Mn, pelas clivagens ou pelas bordas, ou ainda por uranofana que ocupa suas 

clivagens (Figura 32A, B e C). Pode formar-se a partir da alteração dos porfiroclastos de 

plagioclásio, principalmente nas porções em que ele está com textura chessboard. O piroxênio 

possui cor verde clara, subédrico. 

A titanita é de coloração marrom avermelhada, subédrica, possui pleocroísmo marrom 

claro/vermelho claro (Figura 31F), inclusões de ilmenita e uranofana. Está associada à 

allanita, porém este mineral é de difícil visualização ao microscópio petrográfico devido às 

suas pequenas dimensões e por compor uma mistura juntamente com os minerais de urânio. O 

carbonato pode ocupar a matriz da rocha, como cristais tardios de até 1 mm, que 

sobrecrescem o quartzo ou como finos cristais inclusos no plagioclásio resultantes da sua 

alteração.  
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Figura 31: Fotomicrografias de biotita-piroxênio albitito brechoide. A) Textura geral da rocha destacando os 

porfiroclastos de plagioclásio com textura chessboard contornados por biotita, piroxênio, calcita e plagioclásio 

poligonal; B) Aspecto da amostra de mão; C) Porfiroclastos de plagioclásio arredondados contornados por 

biotita – luz natural; C) Porfiroclasto de plagioclásio parcialmente com textura chessboard e geminação 

polissintética, contornado por cristais poligonais de plagioclásio sem maclamento; D) Porfiroclasto de 

plagioclásio com maclamento albita, na porção esquerda está parcialmente com textura chessboard onde há 
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concentração de palhetas de biotita.- nicóis cruzados; e F) Porfiroclasto de plagioclásio cortado por cristais 

poligonais de albita sem maclamento – nicóis cruzados. 

 

Figura 32: Fotomicrografias e imagens de elétrons retroespalhados de associação ferromagnesiana em biotita 

piroxênio albitito brechoide. A) Cristais de titanita dobrando as clivagens de biotita indicando neoformação (?) – 

Imagem de elétron retroespalhados; B) Calcita sobrecrescendo cristais de albita poligonal indicando formação 

tardia – nicóis cruzados; C) Aspecto geral da rocha mostrando a associação mineral nas porções foliadas – luz 

natural; D) Aspecto de titanita com cor avermelhada associada a zircão e biotita. 
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Nestas rochas, as porções mineralizadas são caracterizadas pela presença principalmente de 

uranofana sem uraninita. A principal forma de ocorrência da uranofana é como diminutos 

cristais inclusos, principalmente, na titanita, mas também podem estar inclusos na biotita e no 

carbonato (Figura 33A, B e C). Nestes últimos casos, apresenta-se com hábito fibroradial, de 

cor amarela-esverdeada. Associado a allanita, ocorre um silicato de U, Ca e Ti que pode ser a 

uranofana acompanhada de algum Ti remobilizado. 

 

Figura 33: Imagens de elétrons retroespalhados e fotomicrografia da ocorrência do minério em biotita-piroxênio 

albitito. A) Uranofana (pontos brancos) inclusa na titanita. Observar a ocorrência de Pb e Mn nas clivagens de 

biotita; B) Inclusão de uranofana radial em carbonato e preenchendo clivagens na biotita – nicóis cruzados e C) 

Imagem de eletros retroespalhados de allanita preenchida por mineral de urânio (Si, U, Ca, Ti) nas suas fraturas. 

Siglas: Upn: uranofana. Siglas: Ttn: titanita; Ilm: ilmenita; Zr: zircão; Upn: uranofana; Carb: carbonato. 
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6.5. Considerações iniciais sobre a petrografia  

 É possível observar que o contato entre o AFGH e os gnaisses adjacentes é 

gradacional, marcado principalmente pelo aumento do grau de recristalização, 

alinhamento dos minerais máficos e separação de níveis máficos e félsicos. Além 

disso, há semelhança mineralógica entre estas duas rochas indicando que os gnaisses 

que estão em contato com os granitos tratam-se de uma porção gnaissificada do 

AFGH. 

 A ausência de plagioclásio intersticial nos granitos permite classificá-lo como um 

granito hipersolvus, conforme Tuttle & Bowen (1951) e Best (2002).   

 A textura de coroas trocadas (swapped rims) encontrada no granito é indicativa de 

entrada de sódio no sistema seja por fluidos deutéricos ou tardi-magmáticos, já que 

Peng (1970) afirma que este tipo de textura pode ser gerada em ambiente com 

disponibilidade de sódio ou em estágio tardi-magmático, neste caso, quando soluções 

ricas em sódio penetram nos limites dos grãos e a troca de íon (íon-exchange) causa 

dissolução de feldspato potássico seguida de deposição de albita orientada. 

 Os albititos possuem mineralogia principal e acessória semelhante aos granitos e 

diferenciam-se entre si pelas proporções minerais e grau de recristalização.   

 A tabela com a classificação petrográfica dos principais litotipos estudados é 

apresentada a seguir. A classificação proposta neste trabalho versus sua nomenclatura 

correspondente proposta pela empresa INB é dada nos anexos.  

ROCHA CLASSIFICAÇÃO PETROGRÁFICA 

FURO E 

ANOMALIA  

GRANITO 

Álcali-feldspato granito hipersolvus grosso: ±hedembergita+K-

feldsapato+quartzo+hastingsita+biotita+titanita+apatita+zirc

ão 
AN35 E AN31 

Álcali-feldspato granito hipersolvus grosso gnaisse 

A
L

B
IT

IT
O

 

Granada albitito (GRAAB): 

andradita+hedembergita+hastingsita+titanita+magnetita F10-AN35 

Magnetita albitito (gnaissificado ou não) (MAAB): 
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magnetita+allanita+hedembergita+Fe-

hastingsita+titanita±ilmenita±uraninita e uranofana 

Biotita albitito (BIAB): eastonita+augita+titanita 

Piroxênio albitito grosso (PIABg): hedembergita+Fe-

edenita+titanita+carbonato+apatita+epidoto+zircão F11-AN31 

Biotita-piroxênio albitito brechoide (BPAB) F11-AN35 

Piroxênio albitito gnaisse (PIABgn): diopsídio+titanita+allanita AN34 
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7. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS PRINCIPAIS MINERAIS FORMADORES DE 

ROCHA  

Este capítulo contêm os dados de química mineral para os minerais de feldspato, anfibólio, 

biotita, piroxênio, titanita e granada representativos de diversas gerações nos variados tipos de 

rochas. Estes dados permitem classificar, bem como identificar os principais tipos de variação 

química que ocorreram nestes minerais. A aquisição de dados foi executada no Centro de 

Microscopia da UFMG. As análises representativas de cada mineral são apresentadas no 

decorrer do texto. 

7.1. Feldspatos  

Nos granitos os plagioclásios analisados correspondem às manchas nos centros do feldspato 

potássico e o plagioclásio poligonal que corta e rodeia estes.  Quanto aos feldspatos 

potássicos foram analisados o feldspato potássico com manchas de plagioclásio e os cristais 

poligonais. 

A partir dos diagramas de classificação (Figura 34), é possível observar que o plagioclásio 

que ocupa o centro dos feldspatos potássicos possui composição de oligoclásio a albita, nas 

porções com menores sinais de recristalização os teores de anortita variam entre 16 e 22%, 

enquanto nas porções mais recristalizadas e gnaissificadas o An está entre 7 e 15%. Os cristais 

poligonais plotam no campo da albita, porém com An menor (entre 2 a 9) e as pertitas, como 

esperado, plotam no campo da albita com An entre 2 e 9.  

Nos gnaisses resultantes da deformação dos granitos, foram analisadas gerações de 

porfiroclastos de plagioclásio com maclamento polissintético, as porções que ocupam os 

centros dos cristais de feldspato potássico, além de plagioclásio poligonal que por vezes 

cortam os porfiroclastos. O plagioclásio associado ao feldspato potássico sob forma de 

manchas inclusas apresentamcomposição albítica, assim como nos granitos, porém com teores 

de An mais baixos (An = 9 a 16%), os porfiroclastos com maclamento albita, são de 

composição albita com An entre 2 e 4%. O plagioclásio mirmequítico continua plotando no 

campo da albita com An variando entre 6 e 9%. Os cristais poligonais também plotam no 

campo da albita com composições variando entre An 5 e 7%. 

Nos gnaisses protomiloníticos foram analisados cristais recristalizados da matriz e o 

plagioclásio de granulação grossa dos bolsões feldspáticos. A geração de granulação fina 
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possui teor de anortita entre 2,3 e 6,5% enquanto os de granulação grossa estão entre 0,6 e 

2,3%. 

Nos albititos foram analisados gerações de porfiroclastos com maclamento, suas porções com 

textura tabuleiro de xadrez e plagioclásio poligonal com e sem maclamento. Todos os cristais 

independente das gerações e tipo de albitito possuem composição albita. As Figura 35 A e B 

mostra que há pequena variação nos teores de albita, sendo que os menores valores pertencem 

às gerações de albita chessboard com valores entre 0,2 a 1,5%, seguidos dos plagioclásios 

poligonais sem maclamento que geralmente são An=0,8 a 1,7%. Os porfiroclastos possuem 

teor de anortita entre 0,7 e 1,6%, já os cristais com maclamento que devem corresponder ao 

plagioclásio metamórfico, possuem teor de An entre 1,6 e 2,6% e correspondem aos maiores 

conteúdos de An dentre as gerações de plagioclásio nestas rochas.  

Os feldspatos potássicos plotam no campo do ortoclásio, sem grandes mudanças em termos de 

elementos vs gerações. O único fator relevante a se observar é que o conteúdo de Or dos 

albititos alcança valores maiores do que as outras rochas.  
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Figura 34: Diagrama  Ab-An-Or  em  que  estão  representadas  as  composições  dos  feldspatos  das variedades 

de rochas estudadas. 
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Figura 35: Diagrama Ab vs An com as gerações de plagioclásio dos albititos. A) Todas as amostras, B) Detalhe 

de A sem as amostras da An34 e C) Ab vs An de granitos e gnaisses. 
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Tabela 1: ANÁLISES SELECIONADAS PARA AS DIFERENTES GERAÇÕES DE PLAGIOCLÁSIO NAS ROCHAS ESTUDADAS. 

ROCHA GRANITO GNAISSE ALBITITO 

TIPO CENTRO  POLIG PORFIRC. GROSSO FINO 
POLIG COM 

MACLA  CHESS POLIG SEM MACLA PORFIROC 

AMOSTRA 8_11 8_11 GRA01 GRA01 5-8A 9-9A 
GNA 
05 

GNA 
05  

GNA 
05 

GNA 
05   GNA 04  AN34 

 GNA 
04 

 GNA 
04 

F10-7-
1B ALB05 F10-BAB129 

GNA 
04 

 GNA 
04 

SiO2 63.3 61.9 65.7 65.7 68.1 65.8 67.2 70.0 66.2 66.6 64.6 67.5 65.6 64.9 69.3 67.3 66.4 67.6 65.7 

Al2O3 23.8 24.0 21.9 21.8 20.3 22.3 18.9 19.6 19.8 19.4 20.7 20.5 20.8 20.6 19.9 20.6 20.7 20.5 21.1 

CaO 3.6 3.7 1.8 1.9 0.9 2.7 1.0 0.4 1.2 1.3 0.5 1.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.6 

Na2O 10.0 10.4 11.0 11.1 10.0 9.2 11.2 11.9 10.3 10.5 9.9 9.9 12.6 12.5 10.4 12.1 12.0 11.8 12.9 

K2O 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

TOTAL 101.0 100.3 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 

  CALCULADO NA BASE DE 8 ÁTOMOS DE OXIGÊNIO  

Si 2.8 2.7 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 

Al 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

Ca 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Na 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 

K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.1 5.1 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 

An 16.2 16.3 8.3 8.6 4.9 14.0 4.6 1.6 6.2 6.3 2.6 6.3 0.8 0.9 0.8 1.1 0.3 1.8 2.6 

Ab 82.2 82.1 90.4 90.0 94.4 85.2 94.5 97.5 92.9 92.3 96.3 92.7 98.8 98.5 98.6 97.8 99.2 97.6 97.0 

Or 1.6 1.6 1.3 1.4 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 1.4 1.1 1.0 0.4 0.6 0.6 1.1 0.5 0.7 0.4 
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7.2. Piroxênio  

Os diagramas mostram a classificação dos diversos piroxênios encontrados nas rochas 

estudadas. As gerações analisadas foram:  

a) Granitos: centro das coronas de anfibólios e;  

b) Albititos: granada albitito – matriz; magnetita albitito – cristais da matriz, veios e 

preenchendo espaços vazios; piroxênio albitito (AN34) – matriz; piroxênio biotita albitito– 

matriz; piroxênio albitito grosso – matriz.  

Em quase todas as amostras e gerações, o piroxênio está sendo substituído por anfibólio à 

excessão do piroxênio albitito e piroxênio-biotita albitito, em que este último é substituído 

diretamente por biotita. 

Todos os piroxênios das rochas são cálcicos (Figura 36A) e plotam nos campos da 

hedembergita, diopsídio e augita (Figura 36B). Os piroxênios dos granitos, granada albititos, 

piroxênio albitito grosso e magnetita albititos são classificados como hedembergita, porém 

cada um possui conteúdos diferentes de Fe e Mg, o que os torna grupos diferenciados dentro 

do campo da hedembergita. Suas fórmulas minerais são, respectivamente: O piroxênio albitito 

grosso mostra composição intermediária plotando na transição diopsídio/hedembergita. Os 

piroxênios que ocorrem preenchendo veios e/ou espaços vazios no furo 10, juntamente com 

os  piroxênio albititos da AN34, plotam  no campo do diopsídio. Apenas os cristais do 

piroxênio-biotita albitito plotam no campo da augita.  

Na hedembergita (Wo45-50 En0-25 Fs30-50), os conteúdos de Fe desde os granitos, granada 

albititos até os magnetita albititos são 23-24%26-28%17-18%, respectivamente, e 

portanto observa-se que os maiores conteúdos deste elemento estão na hedembergita dos 

granada albititos. O Mg apresenta relação inversa com o Fe, sendo portanto os piroxênios do 

granada albitito os mais empobrecidos neste elemento. Os cristais do piroxênio albitito grosso 

mostram composição transicional entre hedembergita e diopsídio (Wo46-49 En21-29 Fs23-31), 

porém suas características petrográficas e associação com o anfibólio do tipo Fe-pargasita os 

torna mais semelhante à hedembergita. O diopsídio (Wo45-48 En27-31 Fs20-26) mostra 
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composições bastante homogêneas para todas as amostras analisadas em relação aos 

conteúdos de Fe, Mg, Al, Na e K. 

 

Figura 36: Composição dos piroxênios das amostras estudadas. A) Diagrama Q-J e B) Diagrama Wo-En-Fs para 

classificação de piroxênio do tipo Quad. Ambos Morimoto et al., (1988). 
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Figura 37: Diagrama de relações catiônicas entre os cristais de hedembergita e diopsídio encontrados. A) Mg vs 

Fe+2 de todos os tipos encontrados; B) Mg vs Fe+2 das hedembergitas; C) Mg vs Fe+2 dos diopsídios; D) Ca vs 

Fe/(Fe+Mg) mostram relação inversa; E) Al vs Fe/(Fe+Mg) das hedembergitas e F)  Diagrama K vs 

Fe/(Fe+Mg). Observar a ampla distribuição dos GRAAB quanto aos conteúdos de K (todos os elementos estão 

representados em a.p.f.u). 
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Os diagramas binários mostram as principais relações entre a actinolita e a hedembergita nas 

rochas estudadas em relação aos conteúdos de Fe, Mg, Ca, Al e K. No diagrama Fe
+2

 vs Mg 

observa-se que há um gap entre as hedembergitas (Figura 37A), ditado pelos diferentes 

conteúdos de Fe e Mg, no qual a composição dos cristais do magnetita albitito assemelham-se 

mais com os do albitito grosso, do que com os granitos e granada albititos. Na figura 37C, que 

mostra em detalhe as composições do diopsídio não percebe-se grande mudança entre os 

conteúdos de Fe e Mg. No diagrama detalhe da hedembergita (Figura 37B) destaca-se a 

relação entre as diversas composições e ainda é possível destacar que os cristais do granada 

albitito que mostram relação direta com a granada, substituindo-a, mostram ainda maior 

conteúdo de Fe dentre as gerações da mesma rocha.  

O diagrama de relação de álcalis (Figura 37D) mostra que o Ca e o Fe/(Fe+Mg) possuem 

relação direta. De forma que o piroxênio dos granitos e granada albititos se agrupam como as 

fases mais enriquecidas em ambos elementos, o conteúdo de Ca cai sensívelmente no restante 

dos albititos, mas o conteúdo de Fe é o principal fator que agrupa estas amostras. Por fim, o 

piroxênio do biotita piroxênio albitito é o mais empobrecido em Ca e Fe. 

O Al não mostra relações claras com Fe e Mg, a não ser pela augita dos biotita piroxênio 

albititos que mostram pequeno enriquecimento naquele elemento (Figura 37E). O K mostra 

que hedembergita dos granitos, augita dos biotita piroxênio albititos e algumas hedembergitas 

dos granada albititos são os mais empobrecidos neste elemento. Observa-se também que nos 

granada albititos os conteúdos mais elevados de K coincidem com a presença de granada. No 

restante dos albititos a hedembergita dos piroxênio albititos apresentam os menores conteúdos 

de K em relação ao diopsídio dos magnetita albititos (Figura 37F). 
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TABELA 2: ANÁLISES REPRESENTATIVAS DOS DIVERSOS PIROXÊNIOS DAS AMOSTRAS ESTUDADAS 

  GRANITO GRANADA ALBITITO 
MGN 

ALBITITO TARDIO PIROX ALBITITO GROSSO BIOT PIROX ALBITITO PIROX ALB 

ANOMALIA AN35-F10 AN31-F11 AN35-F11 AN 34  

AMOSTRAS F11-811 F11-811 7-9B F10-7-2B ALB/GNA01  ALB/GNA01 ALB05 F11- ALB01 F11- ALB01 F11-BAB-129 F11-BAB-129 AN 34  AN 34  

  HEDEMB HEDEMB HEDEMB DIOPSÍDIO HEDEMB/DIOPS AUGITA DIOPSÍDIO 

   SiO2   49.98 49.38 50.84 49.77 53.38 51.76 54.16 50.63 50.55 57.54 57.60 52.96 52.32 

   TiO2   0.06 0.09 0.00 0.07 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.05 0.10 0.06 0.03 

   Al2O3  0.51 0.45 0.37 0.72 0.65 0.81 0.65 0.55 0.79 1.05 1.05 1.20 1.22 

   FeO    24.15 24.40 28.07 27.81 13.24 18.50 12.59 15.12 17.28 6.04 6.14 14.08 14.48 

   MnO    0.59 0.64 0.75 0.59 1.09 1.13 0.34 0.74 0.67 0.30 0.28 0.41 0.37 

   MgO    2.62 2.60 0.14 0.63 9.55 6.35 10.54 8.13 6.87 20.55 20.31 8.74 8.65 

   CaO    22.60 22.74 21.39 21.08 21.68 20.01 21.53 22.45 21.52 12.76 12.35 21.30 21.26 

   Na2O   0.03 0.00 0.67 0.02 1.56 2.05 1.64 0.84 1.27 0.17 0.14 1.90 1.79 

   K2O    0.46 0.46 0.01 1.57 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.42 0.63 0.00 0.01 

   F      0.00 0.00 0.00 0.13           0.18 0.33     

   Cl     0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

  Total   101.05 100.76 102.24 102.37 101.21 100.66 101.47 98.50 99.00 99.02 98.82 100.65 100.14 

  FORMULA CALCULADA NA BASE DE 6 OXIGÊNIOS 

Si 2.00 1.98 2.01 1.97 1.95 1.92 1.95 1.92 1.96 2.08 2.07 1.93 1.93 

Al iv 0.00 0.02 -0.01 0.03 0.05 0.08 0.05 0.08 0.04 -0.08 -0.07 0.07 0.07 

T 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Al vi 0.02 0.00 0.03 0.01 -0.03 -0.05 -0.02 -0.06 -0.02 0.12 0.12 -0.02 -0.02 

Fe+3+Cr+Fe+2 0.81 0.82 0.93 0.92 0.40 0.57 0.38 0.42 0.47 0.18 0.18 0.43 0.43 

Mn 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mg Tetra. 0.17 0.16 0.05 0.06 0.56 0.39 0.61 0.57 0.51 0.81 0.81 0.56 0.56 

M1 1.02 1.00 1.03 1.01 0.97 0.95 0.98 0.94 0.98 1.12 1.12 0.98 0.98 

Mg Oct -0.02 0.00 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 0.30 0.28 -0.08 -0.08 

Ca 0.97 0.98 0.91 0.90 0.85 0.79 0.83 0.84 0.93 0.49 0.48 0.83 0.83 

Na 0.00 0.00 0.05 0.00 0.11 0.15 0.11 0.12 0.06 0.01 0.01 0.13 0.13 

K 0.00 0.00 0.05 0.00 0.11 0.15 0.11 0.12 0.06 0.01 0.01 0.13 0.13 

M2 0.95 0.97 0.97 0.88 1.02 1.05 1.02 1.06 1.02 0.82 0.78 1.02 1.02 

Total 3.97 3.97 4.00 3.89 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 3.89 4.00 4.00 

Wo 50.11 50.10 49.18 48.27 47.85 46.24 46.79 46.53 49.54 27.69 27.20 47.91 47.91 

Em 8.08 7.95 0.45 2.01 29.34 20.40 31.86 29.93 25.70 62.08 62.25 27.36 27.36 

Fs 41.81 41.95 50.37 49.72 22.81 33.36 21.35 23.54 24.76 10.23 10.55 24.73 24.73 

Aegirina 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 
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Jadeíta 0.22 0.00 5.36 0.17 11.50 15.61 12.11 12.67 5.95 2.30 2.01 13.92 13.92 

Diopsídio 99.78 100.00 94.64 99.83 88.50 84.39 87.89 87.33 94.05 97.70 97.99 86.08 86.08 

Q 1.93 1.95 1.84 1.86 1.77 1.72 1.78 1.80 1.88 1.78 1.75 1.74 1.74 

J 0.00 0.00 0.14 0.00 0.22 0.29 0.23 0.24 0.12 0.02 0.02 0.27 0.27 

Fe/(Fe+Mg) 0.84 0.84 0.99 0.96 0.44 0.62 0.40 0.44 0.49 0.14 0.14 0.47 0.47 

Fe/Mg 5.17 5.27 112.46 24.73 0.78 1.64 0.67 0.79 0.96 0.16 0.17 0.90 0.90 
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7.3. Anfibólio  

Segundo os diagramas (Figura 38 A e B) todos os anfibólios analisados independentes da 

rocha hospedeira e da geração são cálcicos (CaB >1,5). As composições encontradas foram 

hastingsita, ferroedenita [(Na+K)A> 0,5] e magnésiohornblenda a actinolita [(Na+K)A<0,5]. 

Os anfibólios analisados nas rochas granitoides foram: a) anfibólio coroando hedembergita, 

b) anfibólio com coronas de quartzo, calcita e do próprio anfibólio e c) anfibólio com 

exsoluções de ilmenita, de hábito tabular e todos plotam no campo da hastingsita. Suas 

composições são em geral bastante homogêneas independente da associação, do grau de 

deformação e/ou recristalização. Os conteúdos de TiO2 variam entre 0,21 e 1,22%, 

ressaltando-se que os maiores valores deste elementos concentram-se nos anfibólios com 

exsolução de ilmenita (0,89 a 1,22%). Valores de Al2O3 entre 9 e 12% e Mg/(Mg+Fe) entre 

0,10 e 0,14%. Nos gnaisses os valores de Al2O3 são bem semelhantes aos dos granitos, apenas 

o conteúdo de Mg/(Mg+Fe) apresenta sensível mudança, estando entre 0,03 e 0,06% nos 

granitos, enquanto nos gnaisses são pouco variáveis com valores de 0,04%. 

No granada albitito o anfibólio é da mesma composição do granito, hastingsita, nesta 

situação este mineral está associado à hedembergita substituindo-a. Diferenciam-se por 

significativa queda nos conteúdos de Al2O3 (7 e 9,7%) e suas sensíveis mudanças no conteúdo 

de Mg/(Mg+Fe) < 0,04 o tornam mais semelhantes aos anfibólios dos gnaisses próximos do 

que aos granitos.  

Nos outros albititos as gerações analisadas foram: a) cristais coroando  e substituindo 

piroxênios (hedembergita e diopsídio) e b) cristais preenchendo fraturas e espaços vazios. Em 

termos composicionais foram indentificados dois tipos de anfibólio. O primeiro é verde-

azulado escuro e plota no campo da Fe-edenita e o outro é verde-azulado claro e plota no 

campo da Mg-hornblenda a actinolita. A Fe-edenita está dispersa na matriz das rochas e 

ocorre como mineral secundário substituindo a hedembergita. Apresenta conteúdos de 

Mg/(Mg+Fe) entre 0,31 e 0,46%, Al2O3 entre 4,9 e 9% em que, os maiores valores se 

concentram nas regiões mais profundas e vice-versa. A actinolita ocorre substituindo o 

diopsídio, principalmente em fraturas e espaços vazios. Seus conteúdos de Mg/(Mg+Fe) estão 

entre 0,56 e 0,7% e os de Al2O3 entre 2,31 e 4,75%. 
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Figura 38: Diagrama de classificação de anfibólios segundo Leake et al., (1997). 

 Principais substituições identificadas 

A análise de diagramas catiônicos permitiu identificar os principais tipos de substituições que 

ocorreram nos anfibólios das rochas estudadas. 

No diagrama (Figura 39), a forte correlação positiva entre 
IV

Al e álcalis confirma a 

importância da substituição edenítica (
IV

Na
IV

Al = □
IV

Si) nos anfibólios das diferentes rochas, 

ratificada pelo diagrama (Anderson & Smith, 1995),Figura 39B, que mostra de forma mais 

clara essa substituição. Os anfibólios tendem a incorporar 
IV

Al no sítio tetraédrico. 

Outro tipo de substituição importante é a tschermakítica (
VI

Al
IV

Al = 
VI

Mg 
IV

Si), responsável 

pela incorporação de 
IV

Al em substituição aos cátions divalentes nos sítios M1-M3. A forte 

correlação linear mostrada no diagrama (Figura 39C), mostra que ocorreram substituições 

entre Al e Ti no sítio octaédrico e evidencia a participação do Ti nas substituições que 

comandaram a evolução do anfibólio desde os granitos até as rochas mais albitizadas. 
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Figura 39: Diagramas de relações catiônicas entre os grupos de anfibólios estudados. A e B) Substituição 

edenitica e C e D) Substituição tschermakítica. 

Os diagramas binários (Figura 40) mostram as principais relações entre os elementos maiores 

nos anfibólios das rochas estudadas. A partir destes diagramas é possível observar a relação 

inversa do conteúdo de Fe/Fe+Mg e o TiO2, Al2O3, álcalis e Cl desde a hastingsita até a 

actinolita. Observa-se que os trends variam em termos de grupos de anfibólios e não de 

variedades de rochas.  

O diagrama versus Cl mostra pequenas diferenças entre o grupo da hastingsita, no qual há 

discreta separação. A hastingsita dos albititos possuem os menores conteúdos de Cl dentre 

este grupo. Nos granitos, os maiores valores pertencem aos cristais que bordejam o piroxênio 

formando coronas, enquanto os menores representam os anfibólios com simplectitos de 

quartzo, semelhantes à este, estão também os gnaisses ultramilotíticos. 

 Os estudos de Ernst & Liu (1998) mostraram que com o aumento do grau metamórfico os 

anfibólios cálcicos exibem aumento nos conteúdos de Mg/(Mg+Fe), Ti, Al, Na e K, perda de 

Si e total Fe+Mg+Mn±Ca. Estas mudanças refletem aumentos nas substituições 
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tschermakitica, pargasitica e edenitica como consequência das reações bem como mudança de 

equilíbrio, porém os diagramas apresentados mostram relações inversas às estabelecidas por 

aqueles autores. 

 

Figura 40: Diagramas de relação elementos maiores vs 100*[Fe/Fe+Mg)] nos anfibólios das rochas estudadas..  
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TABELA 3: ANÁLISES REPRESENTATIVAS DE ANFIBÓLIOS DAS DIVERSAS AMOSTRAS ESTUDADAS 

  GRANITO GRANITO GNAISSE GRANADA ALBITITO MAGNETITA ALBITITO TARDIOS 

  HASTINGSITA FE-EDENITA ACTINOLITA 

AMOSTRAS LR35-F11-811 5-7B F 10 9 4  GNA 05  7-9B 7-9B 
GNA 

02 ALB/GNA01 
F11- 

ALB01 
F11- 

ALB01 ALB/GNA01  ALB 04 ALB05  

SiO2 40.18 38.89 37.78 36.61 39.98 41.90 46.36 43.84 42.29 44.69 52.84 51.77 52.85 

TiO2 0.52 0.77 0.55 0.66 0.47 0.38 0.36 0.39 0.79 0.56 0.02 0.27 0.11 

ZrO2 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 10.91 10.66 11.58 10.59 9.44 7.87 4.99 7.87 8.90 7.61 2.26 3.46 2.35 

Mn2O3 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 

Fe2O3 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 

FeO 27.85 32.56 33.00 33.06 35.17 33.77 24.08 25.03 24.86 22.95 14.54 18.64 16.24 

MnO 0.50 0.56 0.67 0.53 0.34 0.38 0.15 1.00 0.50 0.53 1.15 0.10 0.41 

NiO 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 

MgO 2.28 0.86 0.64 0.64 0.33 0.53 8.24 5.72 6.16 7.34 14.11 12.08 13.60 

CaO 11.30 10.80 10.75 10.66 10.61 10.53 10.10 10.45 10.74 10.82 10.94 9.53 11.55 

Na2O 1.42 1.58 1.55 1.54 1.51 1.42 2.03 2.19 1.83 1.63 1.49 2.17 0.99 

K2O 2.09 2.13 2.28 2.10 1.97 1.49 1.26 1.56 1.41 1.13 0.82 0.48 0.33 

F 1.09 0.17 0.00 0.00 0.27 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cl 0.62 0.49 0.74 0.36 0.22 0.13 0.03 0.10 0.10 0.08 0.02 0.01 0.01 

O=F 0.46 0.07 0.00 0.00 0.11 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O=Cl 0.14 0.11 0.17 0.08 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 

Total 98.16 101.08 101.26 98.69 101.86 100.41 99.66 100.23 99.67 99.41 100.29 100.62 100.55 

  FORMULA NA BASE DE 22 ÁTOMOS DE OXIGÊNIO 

Si 6.49 6.24 6.07 6.05 6.37 6.74 7.09 6.81 6.56 6.86 7.66 7.50 7.64 

Ti 0.06 0.09 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04 0.05 0.09 0.07 0.00 0.03 0.01 

Zr 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 

Al 2.08 2.02 2.19 2.06 1.77 1.49 0.90 1.44 1.63 1.38 0.39 0.59 0.40 

V 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 

Cr 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 

Mn3+ 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 

Fe3+ 0.05 0.68 0.89 0.96 0.90 0.56 0.69 0.41 0.66 0.50 0.32 0.69 0.38 

Fe2+ 3.71 3.69 3.54 3.62 3.78 3.99 2.39 2.84 2.57 2.44 1.44 1.57 1.59 

Mn2+ 0.07 0.08 0.09 0.07 0.05 0.05 0.02 0.13 0.07 0.07 0.14 0.01 0.05 

Ni 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 

Co 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 

Zn 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 

Mg 0.55 0.21 0.15 0.16 0.08 0.13 1.88 1.32 1.43 1.68 3.05 2.61 2.93 

Ca 1.95 1.86 1.85 1.89 1.81 1.82 1.65 1.74 1.79 1.78 1.70 1.48 1.79 
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Ba 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 

Sr 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 

Na 0.44 0.49 0.48 0.49 0.47 0.44 0.60 0.66 0.55 0.49 0.42 0.61 0.28 

K 0.43 0.44 0.47 0.44 0.40 0.31 0.25 0.31 0.28 0.22 0.15 0.09 0.06 

Li 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 

F 0.56 0.09 0.00 0.00 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cl 0.17 0.13 0.20 0.10 0.06 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 

Tot. Cat. 15.83 15.78 15.80 15.83 15.68 15.56 15.50 15.71 15.62 15.49 15.27 15.18 15.13 

(Na+K)A 0.83 0.78 0.80 0.83 0.68 0.56 0.50 0.71 0.62 0.49 0.27 0.18 0.13 

Ca+(Na)B 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

(Na+Ca)B 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Mg/(Mg+Fe2) 0.13 0.05 0.04 0.04 0.02 0.03 0.44 0.32 0.36 0.41 0.68 0.63 0.65 

Fe(Fe+Mg) 0.87 0.95 0.97 0.97 0.98 0.97 0.62 0.71 0.69 0.64 0.37 0.46 0.40 

100Fe(Fe+Mg) 65.93 66.99 66.24 66.15 67.91 68.99 59.24 63.11 59.57 58.54 48.19 51.60 47.81 

Mg/(Mg+Fe2) 0.13 0.05 0.04 0.04 0.02 0.03 0.44 0.32 0.36 0.41 0.68 0.63 0.65 
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7.4. Biotita  

As biotitas foram distinguidas em termos de coloração e modo de ocorrência. A respeito da 

coloração, as variedades encontradas foram marrons e verdes. A partir do diagrama pode-se 

estabelecer grupos de biotitas de acordo com a coloração e rocha hospedeira, as marrons 

ocorrem geralmente nos granitos e gnaisses relacionados enquanto as verdes nos albititos, seja 

na matriz ou preenchendo fraturas. Biotitas de cor marrom também ocorrem nos albititos, mas 

no F10 ocorre somente nas zonas em que este mineral é predominante (biotita albititos), neste 

caso ela também intercala-se com biotita verde, formando níveis distintos. No piroxênio 

biotita albitito (F11-AN35) a biotita é marrom e ocorre na matriz associada ao piroxênio 

definindo a foliação. 

Segundo os diagramas de classificação (Figura 41) observa-se que as biotitas mostram trend 

sub-horizontal marcado por variações nos conteúdos de Fe/(Fe+Mg), nos quais as marrons 

com razões maiores tendem a concentrar-se no campo das siderofilitas, enquanto as verdes se 

deslocam em direção ao campo da eastonita por valores menores na razão Fe/(Fe+Mg). No 

diagrama de Foster (1960) as de coloração marrom plotam no campo das siderofilitas e as 

verdes no campo das Fe biotita a Mg biotitas. As marrons são mais enriquecidas em Fe e Al, 

enquanto as verdes formam um trend em direção a composições mais ricas em Mg. Apenas a 

biotita marrom do piroxênio biotita albitito (F11-AN35) é mais enriquecida em Mg em 

detrimento ao Fe, plotando no campo das eastonitas e Mg biotitas, e tem composição próxima 

à biotita verde encontrada em veios no F10.  

Nos granitos e gnaisses relacionados as biotitas possuem composição da siderofilita com 

razões Fe/(Fe+Mg) entre 0,8 e 1 e não mostram variações a respeito do grau de deformação e 

recristalização, enquanto as biotitass verdes associadas a anfibólio e piroxênio nos albititos 

possuem razões entre 0,4 e 0,6, as biotitas que preenchem veios possuem cerca de 0,3 e as 

biotitas marrons do F11 possuem as menores razões (~0,2).   
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Figura 41: Diagramas de composição de biotitas estudadas. Segundo, A) Deer et al., (1992) e B) Foster (1960). 

Os diagramas binários mostram as principais relações encontradas entre os elementos nas 

biotitas estudadas.  

O TiO2 não exibe relações claras com o XMg (Mg apfu), Figura 42A , nota-se apenas que as 

biotitas marrons são portadoras dos maiores conteúdos de TiO2 e menores de Mg, enquanto as 

verdes possuem relação inversa. As biotitas marrons do magnetita albitito e do piroxênio 

biotita albitito mostram conteúdos intermediários de TiO2. O Cl (Figura 42B) mostra relação 

inversa com o XMg de forma que as rochas mais enriquecidas em Cl são mais empobrecidas 

em Mg , apesar das rochas graníticas apresentarem um trend linear entre si, ele não é 

relacionado ao grau de deformação ou recristalização, muito embora as análises do gnaisse 

protomilonítico exibam sensível tendência a serem mais empobrecidas em Cl do que os 

granitos e gnaisses relacionados, seguidos dos albititos que mostram comportamento 

semelhante a mais empobrecido neste elemento. 

O conteúdo de Alt possui relação  parecida com o TiO2 (Figura 42C) quando relacionados ao 

Mg,  diferenciando-se apenas pela biotita verde da amostra GNA09 que tem assemelha-se as 

biotitas dos granitos/gnaisses e à biotita marrom da mesma amostra à qual ela intercala-se. O 

Alt possui relação inversa com a Si  nas biotitas verdes, porém nas biotitas marrons essa 

relação não é bem marcada (Figura 42D).  
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O FeO mostra comportamento negativo em relação ao Mg, ressaltado pela relação 

Fe/Fe+MgO que mostra comportamento linear positivo com o MgO (Figura 42 E e F). 

 

Figura 42: Diagramas de relação de elementos maiores em biotitas. 
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TABELA 4: ANÁLISES REPRESENTATIVAS DAS DIVERSAS BIOTITAS NAS ROCHAS ESTUDADAS. 

ROCHA GRANITO GNAISSE 
MAGN 

ALBITITO BIOTITA ALBITITO TARDIA 
PIROX BIOT 
ALBITITO 

  BT MARROM BT MARROM BT VERDE BT MARROM BT VERDE BT VERDE BT MARROM 

  AN35-F10 AN35-F11 

AMOSTRAS 

F11-

811 5-7B  9 4 

GNA 

05  

GNA 

02 ALB04 ALB/GNA02  ALB/GNA02 ALB/GNA02  ALB/GNA02 ALB/GNA01 ALB/GNA01  BAB-129 BAB-129 

SiO2 33.83 33.18 35.14 34.46 39.38 39.23 36.54 36.26 36.37 37.21 41.90 41.18 42.98 40.95 

TiO2 3.24 1.90 2.44 2.13 1.13 1.88 2.71 2.34 0.94 0.88 0.26 0.28 1.56 1.67 

Al2O3 13.13 13.98 13.87 14.44 12.29 13.27 14.55 14.34 15.44 15.81 11.67 11.79 14.08 12.70 

FeO 31.36 37.43 35.42 33.47 24.83 21.12 26.79 27.58 25.46 25.15 16.75 16.24 10.57 10.36 

MnO 0.30 0.42 0.40 0.27 0.13 0.00 0.22 0.17 0.33 0.23 0.57 0.53 0.11 0.12 

MgO 2.66 1.47 1.08 0.97 10.23 12.47 5.87 5.95 8.05 8.16 16.49 16.27 20.10 18.99 

CaO 0.08 0.04 0.03 0.09 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 

Na2O 0.10 0.04 0.06 0.31 0.05 0.14 0.07 0.09 0.24 0.33 0.07 0.08 0.09 0.09 

K2O 9.52 7.88 9.24 9.26 9.70 8.89 9.77 9.63 9.12 9.11 10.14 9.98 9.72 9.92 

F 0.26 0.06 0.00   0.00 0.00             0.00 1.12 

Cl 0.54 0.38 0.55 0.21 0.07 0.07 0.19 0.18 0.22 0.16 0.04 0.03 0.04 0.03 

H2O* 3.36 3.50 3.60   0.00 0.00             4.46 3.68 

Subtotal  98.53 100.27 102.36 95.61 97.82 97.06 97.68 97.39 97.09 98.19 97.93 96.42 106.52 101.86 

O=F,Cl 0.23 0.11 0.12 0.05 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.01 0.01 0.01 0.48 

Total 98.30 100.16 98.10   97.81 97.05 96.70 96.49 96.16 97.03 102.20 105.20 106.51 101.38 

FORMULA CALCULADA NA BASE DE 22 ÁTOMOS DE OXIGÊNIO 

Si 5.61 5.49 5.64 5.67 5.99 5.88 5.64 5.64 5.60 5.63 6.13 6.10 5.76 5.82 

Al IV 2.39 2.51 2.36 2.33 2.01 2.12 2.36 2.36 2.40 2.37 1.87 1.90 2.23 2.13 

Sitio Tetra. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.99 7.95 

AlVI 0.17 0.22 0.26 0.48 0.20 0.22 0.29 0.27 0.40 0.44 0.14 0.16 0.00 0.00 

Ti 0.40 0.24 0.29 0.26 0.13 0.21 0.32 0.27 0.11 0.10 0.03 0.03 0.16 0.18 

Cr 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 

Fe 4.35 5.18 4.75 4.61 3.16 2.65 3.46 3.59 3.28 3.18 2.05 2.01 1.19 1.23 

Mn 0.04 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 0.03 0.02 0.04 0.03 0.07 0.07 0.01 0.01 

Mg 0.66 0.36 0.26 0.24 2.32 2.79 1.35 1.38 1.85 1.84 3.59 3.60 4.02 4.02 

Zn 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 

Sn 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 

Ga 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 

Ni 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 

Cu 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 

Li 0.11 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.58 0.53 0.55 0.68 0.00 0.00 1.50 1.26 

Sitio Octae. 5.72 6.06 5.97 5.62 5.83 5.87 6.03 6.07 6.23 6.28 5.88 5.87 6.87 6.70 
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Ca 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

Na 0.03 0.01 0.02 0.10 0.02 0.04 0.02 0.03 0.07 0.10 0.02 0.02 0.02 0.03 

K 2.01 1.66 1.89 1.94 1.88 1.70 1.92 1.91 1.79 1.76 1.89 1.89 1.66 1.80 

Sr 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 

Ba 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 

Rb 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 

Cs 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 

Sitio A 2.06 1.68 1.92 2.06 1.90 1.74 1.95 1.94 1.87 1.86 1.92 1.92 1.69 1.83 

OH* 3.71 3.86 3.85 3.94 3.98 3.98 3.95 3.95 3.94 3.96 3.99 3.99 3.99 3.49 

F 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

Clapfu 0.15 0.11 0.15 0.06 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 

TOTAL 19.78 19.75 19.88 35.37 19.72 19.61 35.96 36.01 36.19 36.27 35.59 35.58 20.56 20.48 

Al total 2.56 2.73 2.62 2.80 2.20 2.34 2.65 2.63 2.80 2.82 2.01 2.06 2.23 2.13 

Fe/(Fe+Mg) 0.87  0.93  0.95  0.95  0.58  0.49  0.72  0.72  0.64  0.63  0.36  0.36  0.23  0.23  

Al iv 2.39  2.51  2.36  2.33  2.01  2.12  2.36  2.36  2.40  2.37  1.87  1.90  2.23  2.13  
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7.5. Titanita  

A titanita ocorre em uma ampla variedade de associações, como por exemplo, bordejando 

ilmenita e/ou magnetita, no centro de granadas ou associadas a biotita e anfibólio.  Foram 

analisadas todas as gerações e nenhuma diferença marcante foi constatada neste sentido, por 

isso os resultados serão tratados de acordo com a rocha hospedeira. 

De acordo com a fórmula geral: 
[7]

Ca
[6]

Ti [O/
[4]

SiO4],  a estrutura da titanita contêm quatro 

possíveis lugares de substituição (Sahama,1946; Ribbe, 1982), e são elas: 

 Sítio Ca: REE, Y, Mn, Fe
2+

, Sr, Ba, Mg, Na, K, Li,U, Th, Pb; 

 Sítio Ti: Al, Fe
3+

, Nb, Ta, Zr, Sn, V, Cr; 

 Sítio Si: P, Al, 4H; 

 Sítio O1: OH, F, C 

Franz & Spear, 1985; Troitzsch & Ellis, 2002 e Tropper et al., 2002 destacam que a mais 

comum é a Al ↔ Ti, que ocorre através da substituição acoplada: 

 (Al, Fe
+3

) + (F, OH)
-
 ↔ Ti

+4
 + O

2-
 (1) 

As titanitas estudadas apresentam conteúdos de Ca bastante regulares, entre 3,8 e 4,2,  Fe 

entre 0,02 e 0,37, Al 0,05 a 0,7 e Ti 2,8 a 3,8 apfu, sendo que estes dois últimos elementos 

representam as variações mais significativas e mostram que há substituição de Al por Ti no 

sítio Ti, como já ressaltado pelos referidos autores. Os elementos U e Th foram analisados em 

alguns cristais e a sua presença não foi significativamente observada, com valores de 0 a 

0,5%, portanto, próximo a abaixo do limite de detecção da microssonda eletrônica. 

A Figura 43 A mostra a relação negativa entre Al+Fe
+3

 vs Ti constatando a importância da 

substituição (1), como mecanismo de substituição dominante, ressaltados pelos diagramas das 

Figura 43 B e C, que confirmam que essa relação é importante em todas as amostras, porém  o 

conteúdo de Fe nos granitos é bem menor em relação às outras rochas indicando que nos 

granitos esta substituição é controlada pelo Al e não pelo Fe.  

Frost et al., (2000) mostraram que a titanita comporta-se como uma sólução sólida com seus 

membros finais de composição CaTiSiO5-CaAlSiO5(OH)-CaAlSiO5(F). Porém, a 

classificação das titanitas através dos membros finais ficou impossiblitada devido a falta de F 
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na calibração estes minerais por problemas técnicos na microssonda eletrônica. O F é  

elemento importante na classificação destes minerais, já que faz parte da solução sólida e 

além disso a presença da substituição Al+F pode ser um bom indicador das condições de P e 

T atuantes durante os processos ígneos e metamórficos (Troitzsch and Ellis, 2002; Tropper et 

al., 2002), ainda que esta relação seja alvo de controvérsias (Seifer & Kramer, 2003). 

Contudo, algumas análises preliminares constataram a presença do F  em quantidades que 

alcançaram até 2% e que além disso, a presença do fluor possui relação direta com o Al e 

inversa com o Ti. Essa relação pode ser confirmada através da relação Al vs Total como 

observado na Figura 43 D, que mostra que em conteúdos mais elevados de Al as análises têm 

fechamento mais baixo ( 95 a 97%) e os melhores fechamentos são obtidos no decréscimo à 

ausencia deste elemento e o inverso acontece sintomaticamente com o elemento Ti, como 

mostrado no diagrama. Além disso, as amostras graníticas são as que possuem os maiores 

conteúdos de Al e, portanto, também de F, enquanto as amostras mineralizadas da AN35 

(magnetita albitito e biotita piroxênio albitito) contêm os menores conteúdos de Al, o que 

levanta a questão sobre a importância da substituição Al+FTi nos processos que levaram à 

alteração/mineralização das rochas estudadas. 

.  
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Figura 43: Diagrama de correlação entre elementos selecionados nas titanitas. 
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TABELA 5: ANÁLISES REPRESENTATIVAS DE TITANITAS NAS ROCHAS ESTUDADAS 

ROCHA GRANITO GRANITO GNAISSES GRN ALBITITO 
MAGN 

ALBITITO PIROX ALBITITO GROSSO 
PIROXENIO 
ALBITITO 

PIROX BIOT 
ALBITITO 

ANOMALIA AN35-F10 AN31-F11 AN34 AN35-F11 

AMOSTRAS 

f10-8-

11 

F10-8-

11  5-8A F10 - 9-4  GNA05 7 - 9B 7 - 9B 

GNA 

02  

ALB 

05 F11 ALB 03 F11 ALB 03  AN 34  AN 34  

BAB 

129 

BAB 

129 

SiO2 31.45 30.95 30.99 31.56 30.18 30.91 28.66 29.72 30.77 31.10 31.27 30.76 31.22 29.40 29.84 

TiO2 31.38 30.98 30.47 31.66 33.56 30.68 32.62 35.80 35.71 33.26 35.40 32.56 32.97 39.13 38.14 

Al2O3 4.81 4.76 3.63 4.92 2.91 3.54 3.38 1.47 0.62 2.71 1.61 1.38 1.85 0.54 0.65 

FeO 1.33 1.59 2.06 1.53 2.12 3.18 2.63 2.38 1.67 2.08 2.06 2.03 2.04 0.13 0.20 

MnO 0.09 0.07   0.12         0.03 0.09 0.04         

MgO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 

CaO 28.28 27.21 28.35 27.90 28.01 29.18 28.57 28.50 27.20 27.97 28.61 27.54 28.48 28.33 28.47 

Na2O 0.03 0.02   0.07         0.11 0.06 0.05         

K2O 0.02 0.12   0.00         0.04 0.01 0.01         

Cl 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

UO2     0.00 

 

0.12 0.00 0.00 0.07       0.11 0.09 0.02 0.17 

ThO2     0.08 

 

0.00 0.00 0.00 0.04       0.07 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 97.41 95.69 95.58 97.75 96.90 97.50 95.87 97.98 96.18 97.29 99.05 94.45 96.68 97.56 97.46 

FORMULA CALCULADA NA BASE DE 5 ÁTOMOS DE OXIGÊNIO 

Si 1.05 1.03 1.03 1.05 1.00 1.03 0.95 0.99 1.02 1.04 1.04 1.02 1.04 0.98 0.99 

Ti 0.79 0.78 0.76 0.79 0.84 0.77 0.82 0.90 0.89 0.83 0.89 0.82 0.83 0.98 0.95 

Al 0.14 0.14 0.11 0.14 0.09 0.10 0.10 0.04 0.02 0.08 0.05 0.04 0.05 0.02 0.02 

Fe3+ 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 

Mn 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 

Mg 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 

Ca 0.50 0.49 0.51 0.50 0.50 0.52 0.51 0.51 0.49 0.50 0.51 0.49 0.51 0.51 0.51 

Na2 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 



 

 

103 

 

7.6. Granada  

Nas rochas estudadas neste trabalho ocorre apenas uma geração de granada que está nos 

granada albititos, que caracteriza-se por conteúdos bastante homogêneos, com FeO entre 23 e 

25%, Ca 31 e 33%, F 0,1 a 0,7% e TiO2 0,3 a 0,7% . Plotam no campo da andradita (Figura 

44) com membros finais Sp 0,62-2,69 Alm 0,49-5,89 Gro9,7-14 And73-83. 

 

Figura 44: Membros finais da granada a partir de dados de microssonda eletrônica. Siglas: Gro: grossulária; 

Alm: almandina; Pyr: piropo; Sp: esperssatina e Andra: andradita 
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TABELA 6: ANÁLISES REPRESENTATIVAS DE GRANADA 

Analise (wt%) 

F10-7-
1B F10-7-1B LR35-F10-7-28 

F10-7-
28 

F10-7-
28 F10-7-28 F10-7-28 

SiO2 35.62 35.98 36.00 36.35 36.42 35.88 34.83 

TiO2 0.77 0.72 0.62 0.74 0.72 0.72 0.53 

Al2O3 3.98 3.70 3.80 3.54 3.95 3.88 3.37 

FeO / FeOtot 23.66 25.67 24.77 24.03 24.95 24.18 25.83 

MnO 0.37 0.62 0.64 0.28 0.50 0.31 0.65 

MgO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 

CaO 32.45 31.27 32.69 34.17 32.98 33.29 32.01 

Na2O 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.01 0.07 

F 0.48 0.18 0.35 0.50 0.18 0.79 0.15 

O=F (calc)   
     

  

Total (calc) 97.16 98.10 98.94 99.50 99.74 98.77 97.47 

    

     

  

Recalculado (wt%)   

     

  

final FeO 1.61 3.02 1.25 0.38 1.31 1.30 0.21 

final Fe2O3 24.51 25.17 26.1 4 26.28 26.27 25.43 28.46 

final MnO 0.37 0.62 0.64 0.28 0.50 0.31 0.65 

final Mn2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 99.61 100.62 101.56 102.13 102.37 101.33 100.31 

    
     

  

Membros finais   
     

  

Spessartine 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

Pyrope 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Almandine 0.03 0.06 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 

Grossular 0.15 0.10 0.12 0.14 0.13 0.14 0.10 

Andradite 0.77 0.78 0.81 0.80 0.80 0.78 0.84 

        Total 0.95 0.96 0.97 0.95 0.97 0.95 0.98 
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7.7. Considerações iniciais sobre a química mineral 

 A composição do K-feldspato não varia, independentemente da rocha. 

 Nos granitos o plagioclásio possui composição oligoclásio e tornam-se de composição 

albita à medida que tornam-se gnaissificados passando de An 16 a 22% nos granitos 

para 2 a 4% nos granitos gnaissificados. 

 Nos albititos há quatro gerações de plagioclásio, todos de composição albita, a dizer: 

porfiroclastos, poligonal com maclamento, poligonal sem maclamento e albita 

tabuleiro de xadrez. Observa-se nestas rochas que o teor de anortita é função do grau 

de recristalização e alteração do plagioclásio, já que o conteúdo de Ca aumenta no 

sentido albita tabuleiro de xadrez  albita poligonal sem maclamento  

porfiroclastos  plagioclásio com maclamento. 

 A composição do piroxênio é bastante variada. No granito é do tipo hedembergita, nos 

albititos pode ser do tipo hedembergita (GRAAB ou MAAB), diopsídio (MAAB, 

PIAB e PIABg) ou augita (BIAB), com valores de Fe e Mg variados. Ás vezes há 

variações composicionais dentro do mesmo grupo. 

 A composição do anfibólio varia de acordo com a composição do piroxênio o qual 

substitui. No granito e no granada albitito classifica-se como hastingsita, porém o 

anfibólio do granada albitito possui menor conteúdo de Cl e Mg em relação ao granito. 

No restante dos albititos há duas gerações deste mineral: uma de composição Fe-

edenita e outra, que é tardia, de composição actinolita. 

 A principal forma de ocorrência da biotita é substituindo anfibólio e sua coloração 

varia entre marrom e verde. Raramente preenche fraturas. No granito e seu 

correspondente gnaissificado a composição da biotita não varia e plota no campo da 

siderofilita ou Fe-biotita.  Nos albititos a biotita ocorre em um amplo espectro de 

variação, principalmente a respeito dos conteúdos de Fe, Mg, Cl e Al (apfu) e varia 

entre siderofilita e eastonita (Mg-biotita), segundo o diagrama de Deer et al., (1992).   

 Apesar de apresentar-se de diferentes maneiras, a titanita não apresenta diferenças 

químicas marcantes quanto ás gerações. Sua classificação foi limitada devido a 

dificuldade de dosar o F na fase de aquisição dos dados, porém através da relação 

inversa entre F e Al é possível inferir que o granito possui os maiores conteúdos deste 

elemento, enquanto, dos albititos para as rochas mineralizadas os conteúdos 
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decrescem.  É possível notar que há marcante relação negativa entre Al+Fe
+3

 e Ti, 

indicando que este foi o mecanismo de substituição dominante. 

 A granada ocorre apenas nos granada albititos e não há variações composcionais. 
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8. GEOQUÍMICA  

Foram analisadas um total de 27 amostras que abrangem os  variados tipos de rocha. As 

amostras foram analisadas pela ACME Analytical Laboratories Ltd., em Vancouver, no 

Canadá, para elementos maiores, menores e traço. Foram realizadas também análises de F por 

absorção atômica em amostras selecionadas. Os dados foram tratados e plotados nos 

principais diagramas de classificação e multielementares de acordo com o tipo de rocha. 

Análises químicas representativas de amostras de granitos, gnaisses e rochas com albita estão 

dispostas na TABELA 7. 

8.1. Granito  

 Composição em termos de elementos maiores, traços e assinatura de ETR. 

Os granitos apresentam uma moderada variação em sílica 67%>SiO2>75%  com baixas 

concentrações de TiO2 (0,26-0,67%), MgO (0,6-0,27%), CaO (1,11-2,22%) e P2O5 (0,03-

0,14%). No diagrama multicatiônico R1-R2 de De La Roche et al., (1980), Figura 45A,  as 

rochas plotam exclusivamente no campo dos granitos, apenas a amostra onde a albitização foi 

nítidamente mais intensa plota no campo do sienito. 

A afinidade alcalina destas rochas é ressaltada pelo diagrama adotado por Silvester (1989), 

usado para rochas com SiO2 > 68% (Figura 45B)e discrimina entre granitos alcalinos, 

altamente cálcico-alcalinos/altamente evoluídos e altamente peraluminosos. O índice 

agpaítico (Al= Na+K/Al) destas rochas está entre 0,97 e 1,03 e mostram afinidades alcalinas a 

peralcalinas (Figura 45D) de acordo com Liégeois e Black (1987), sendo que as amostras mais 

albitizadas tendem a plotar no campo cálcico-alcalino. Possuem baixos valores de Al2O3 (11-

12%) e são classificados com metaluminosos (Figura 45D) de acordo com Maniar e Piccoli, 

(1989).  

Os padrões de distribuição dos ETR normalizados ao condrito Boyton (1964) (Figura 46A) 

são uniformes para todas as amostras e mostram moderada a inexistente anomalia negativa de 

Eu (Eu/Eu*= 0,04 – 0,07) e enriquecimento relativo de ETRL em relação aos ETRP (LaN/LuN 

= 91,08 – 114,71). A abundância dos ETR varia entre 218 e 394 ppm. 

O diagrama multi-elementar normalizado ao condrito Thompsom (1982) (Figura 46B) é 

também bastante uniforme entre as amostras graníticas, gnáissicas alteradas ou não. Mostram 
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anomalia negativa em Ba, K, Sr, P e Ti. Apesar de serem rochas enriquecidas em potássio 

devem mostrar enriquecimento negativo neste elemento por serem mais enriquecidas em Th e 

Nb do que o condrito, elementos vizinhos ao K no diagrama. As amostras têm altas 

concentrações de Sr, Zr, moderado Ba, Hf, Rb, Ga e baixo Y, Th, U, Nb, além de baixas 

razões Rb/Sr (0,7-1,44). 

Em relação aos outros granitos e gnaisses, os granitos albitizados apresentam leve 

empobrecimento em SiO2 e enriquecimento em Fe2O3, MgO, TiO2 e ∑ETR, o que não 

reflete diferença textural nem mineralógica. Algumas amostras de cor mais rosada mostraram 

enriquecimento em Na2O (3à4,8%) e perda de K2O (5à2,7%), o que reflete baixos valores de 

K2O/Na2O (0,57 a 0,38) além de baixas razões Rb/Sr e Rb/Ba, nas mais intensamente 

albitizadas (amostra 6-10). Na e Rb apresentam relação inversa, de forma que as amostras 

mais enriquecidas em Na são mais empobrecidas em Rb.  

 

Figura 45: Diagramas de classificação de rochas graníticas. A) Diagrama R1-R2 de De La Roche, (1980); B) 

Diagrama de classificação de granitóides SiO2 >68%  (Silvester, 1988); C) Diagrama de Liegeois e Black 
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(1987) e  D) Diagrama de Maniar e Piccoli (1989). Quadrados preenchidos: granitos, quadrados sem 

preenchimento: gnaisses. 

 

 

Figura 46: Diagrama de elementos terras raras padronizados ao condrito Boyton (1984). A) Amostras estudadas; 

B) Diagrama de elementos incompatíveis normalizados ao condrito Thompson (1982). 

 Granitos tipo-A e configuração geotectônica 

As rochas são classificadas como granitos tipo-A segundo os diagramas de Whalen et al., 

(1987) e plotam no campo de rochas pós-colisionais delineado por Pearce (1996). Todos 

possuem afinidades com granitos intraplaca (diagrama Nb vs Y) (Figura 47A, B).  

Eby (1992) definiu dois subtipos de rochas dentre as tipo-A baseado nos elementos traço: a) 

Tipo A1, relacionado a fontes geradas por cristalização fracionada, e b) Tipo A2, relacionadas 

a fontes originalmente formadas por fusão parcial da crosta inferior por subducção ou colisão 

continente-continente (pós-tectônico). Neste sentido as rochas classificam-se como as do 

subtipo A2 (Figura 47C).  

No diagrama de FeOt/(FeOt+MgO) vs SiO2 (Frost et al., 2001) (Figura 47D, E, F)a 

composição plota no campo dos granitos tipo A ferroan e possuem caráter reduzido de acordo 

com o diagrama FeOt/(FeOt+MgO) vs Al2O3 (Dall’Agnol & Oliveira 2007) .  

O empobrecimento em Ba, Sr, Eu, P e Ti também são comuns nos granitos tipo-A no 

diagrama de elementos traço. O marcado enriquecimento em álcalis e HSFE e 

empobrecimento em Al2O3 e CaO e elementos compatíveis em minerais máficos (Co, Sc, Cr e 

Ni) e feldspatos (Ba, Sr e Eu) ratificam seu caráter tipo-A. A razão K2O/Na2O é geralmente 

maior nos granitos mais preservados de alteração e a razão  FeOt/(FeOt+MgO) é muito alta (> 

0,93).  
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Figura 47: A) Diagrama de classificação de granitoides (Whalen et al., 1987); B) Discrimação de ambiente 

tectônico (Pearce et al., 1984); C) Diagrama Nb-Y-Ce (Eby 1992); D) Diagrama  Frost et al (2001) demostrando 

o caráter ferroan dos granitos;  E) Diagrama Na2O+K2O-CaO vs SiO2 de Frost et al (2001) F) Diagrama definido 

por Dallagnol e Oliveira (2007) caracterizando o caráter reduzido dos granitos.  

8.2. Albititos  

As rochas dominadas por albita são caracterizadas por conteúdo de, pelo menos, 7% de Na2O. 

Apenas uma amostra revela conteúdo anômalo de Na (~3%), porém (Pires, 2010) revela que 

“albititos” com baixos conteúdos deste elemento não são incomuns em Lagoa Real. O 

conteúdo de CaO destas rochas é variável  (0,79 a 8,8%) e são controlados pela presença de 

anfibólio, piroxênio e/ou granada. O MgO geralmente é baixo (0,12 a 1,78%) nas rochas dos 
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furos 10 e 11. Apenas as amostras mineralizadas dos outros furos estudados apresentam os 

mais altos valores (2,59 a 4,22%) e, neste caso, é governado por associação mineralógica mais 

magnesiana (diopsídio e augita+eastonita).  

A partir de diagramas binários SiO2 vs álcalis; SiO2 vs Ba, Rb e Sr, é possível estabelecer as 

principais mudanças dos albititos em relação aos granitos (Figura 48). Há diminuição de K2O, 

SiO2, Ba e Rb, enriquecimento em Na2O, V, W, Zr e relativamente CaO, Pb e Sr. A perda de 

Sr está sutilmente relacionada à perda de K, representada pelas baixas razões K/Sr nas rochas 

empobrecidas neste elemento. As variações definem trends lineares a curvilíneos, sem gap 

composicional entre granitos, granitos albitizados e albititos.  

O U e Th não apresentam relação linear com o enriquecimento em sódio, mas são os albititos 

que apresentam os valores máximos destes elementos, mesmo os estéreis. Os albititos 

apresentam valores de U bastante variáveis, entre 2,6 e 85 ppm nas não mineralizadas. Destas, 

o valor máximo pertence às zonas ricas em biotita, e 1336 a 2394 ppm nas mineralizadas. O 

conteúdo de Th é mais variável nos albititos do que nos granitos e alcançam entre 9 a 19 ppm 

nas não mineralizadas e 15 a 70 ppm  nas mineralizadas, em que o valor máximo está na 

amostra da AN34. 

Enquanto as rochas graníticas apresentam razão Zr/Hf  pouco variável (37,7 a 42,2), as rochas 

com albita apresentam as maiores variações (36 a 64). São os albititos ricos em biotita, o 

granito protomilonítico e as rochas mineralizadas que detêm as maiores razões (49 a 64) 

(Figura 49B) devido, principalmente ao aumento de Zr, que é indicativo de fracionamento 

deste elemento em relação ao Hf.  

As análises feitas em amostras selecionadas revelaram uma tendência dos granitos em 

incorporar mais F em relação aos albititos (Figura 49D), de forma que os granitos albitizados 

tendem a empobrecer neste elemento progressivamente até aos albititos. Nestas amostras, o 

conteúdo de F não é diferenciável quando comparadas rochas não mineralizadas e 

mineralizadas. 
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Figura 48: Diagramas SiO2 vs K2O; SiO2 vs Na2O; SiO2 vs CaO; SiO2 vs TiO; SiO2 vs Al2O3; SiO2 vs P2O5; 

SiO2 vs Ba; SiO2 vs Rb; Sr; Rb vs Na2O; Ba vs Na2O  para as rochas estudadas. Os diagramas mostram que as 

rochas têm relações lineares para os elementos apresentados. 
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Figura 49: Diagrama K2O/Al2O3 vs Na2O/Al2O3 (% óxido) para as rochas estudadas; B) Diagrama Zr/Hf vs Zr 

(ppm); C) U/Th vs U (ppm) e D) F vs U (ppm) e E) U vs V. 

Em geral, o padrão de elementos incompatíveis é semelhante para granitos e gnaisses 

encaixantes independentemente dos tipos de alteração aos quais foram submetidas, apenas 

uma amostra apresenta anomalia positiva de P e, em outra, o P é ausente. O padrão de ETR da 

mesma maneira não apresenta significativas diferenças em relação aos granitos, com ressalva 
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da amostra AN34 que mostra um maior enriquecimento no conteúdo de terras raras em 

relação aos granitos e albititos, o que ratifica o enriquecimento nestes elementos na área da 

anomalia 34, já que trata-se de uma anomalia de terras raras, segundo relatórios internos da 

empresa. 

 

Figura 50: Diagrama de distribuição de elementos incompatíveis e terras raras normalizados ao condrito 

Thompson (1982) e Boyton (1984), respectivamente. 



 

 

115 

 

 

Figure 51:  Distribuição de elementos selecionados no furo 10. 
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TABELA 7: COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS ROCHAS ESTUDADAS. TODOS ELEMENTOS TRAÇO EM PPM. n.d. – abaixo do limite de 

detecção n.a – não analisado. 

  

SiO2 

(%) TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeOt Mn MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI Sum K2O/Na2O F (ppm) Fe+2  Mo Cu Pb Ni Co 

GRANITO                                           

F10-2-4 75,01 0,26 11,48 3,57 3,57 0,08 0,06 1,11 2,81 5,05 0,03 0,30 99,80 1,80 n.a n.a 2,20 11,50 14,50 

 

1,80 

F11-8-11 67,67 0,67 13,03 6,68 6,68 0,12 0,27 2,22 3,32 5,09 0,14 0,50 99,70 1,53 1800 15700 6,50 18,60 7,90 

 

4,40 

GNAISSE                                           

F10-GNA01 72,63 0,36 12,07 4,20 4,20 0,11 0,09 1,39 3,05 5,01 0,03 0,60 99,59 1,64 n.a n.a 3,40 13,10 17,20 

 

194,40 

F10-9-3 70,68 0,53 11,87 5,79 5,79 0,10 0,13 1,72 2,88 5,19 0,07 0,70 99,72 1,80 1700 11300 3,70 23,80 8,60 

 

3,30 

F11-GNA01 69,85 0,50 13,01 5,35 5,35 0,11 0,21 1,92 3,27 4,59 0,11 0,60 99,56 1,40 1700 15400 2,00 10,60 10,30 

 

191,50 

F11-GNA02 67,01 0,63 13,32 6,74 6,74 0,13 0,28 2,32 3,49 4,71 0,12 0,80 99,51 1,35 n.a n.a 2,60 8,10 9,60 

 

231,70 

F10-GNA03 74,76 0,43 10,70 4,61 4,61 0,10 0,09 0,76 2,43 5,08 0,03 0,60 99,58 2,09 n.a n.a 2,60 8,90 6,60 

 

197,10 

GRANITO ALBITIZADO                                       

F11-9-9 69,66 0,62 13,22 5,79 5,79 0,11 0,42 1,65 4,84 2,77 0,14 0,50 99,75 0,57 n.a n.a 1,60 34,80 15,10 

 

4,60 

F10-GRA01 72,82 0,39 12,12 4,32 4,32 0,08 0,27 1,35 5,15 2,45 0,04 0,60 99,64 0,48 1000 13300 1,70 6,70 7,40 

 

183,60 
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F10-6-10 64,31 0,54 15,66 5,51 5,51 0,09 0,12 3,30 7,30 2,76 0,00 0,00 99,61 0,38 n.a n.a 0,50 8,20 13,00 

 

2,40 

ALBITITO - NÃO MINERALIZADO                                   

F10-GNA02 72,73 0,36 12,16 3,92 3,92 0,07 0,12 0,79 3,48 5,30 0,04 0,60 99,57 1,52 1800 7400 5,40 23,10 18,00 

 

186,50 

F11-ALB01 62,42 0,44 15,27 4,85 4,85 0,16 1,66 5,06 8,46 0,28 0,17 0,90 99,67 0,03 500 10700 0,40 4,90 50,70 

 

90,50 

F10-7-5 66,82 0,45 13,55 5,66 5,66 0,12 0,07 4,40 6,95 1,37 0,00 0,30 99,72 0,20 n.a n.a 0,70 23,30 11,30 

 

1,60 

F10-ALB01 72,59 0,41 12,45 5,14 5,14 0,04 0,27 0,80 7,09 0,29 0,04 0,60 99,71 0,04 n.a n.a 0,60 3,90 3,00 

 

147,10 

F10-ALB02 72,07 0,43 12,67 5,27 5,27 0,05 0,13 0,79 7,14 0,22 0,04 0,90 99,70 0,03 1200 6100 0,80 4,40 3,10 

 

145,20 

F10-ALB03 65,06 0,41 16,53 3,82 3,82 0,02 1,59 0,89 8,94 0,94 0,02 1,50 99,68 0,11 n.a n.a 0,20 3,70 10,20 

 

125,90 

F10-ALB05  62,25 0,48 17,84 4,63 4,63 0,04 1,78 0,88 8,97 1,38 0,11 1,10 99,50 0,15 500 7400 0,10 6,00 54,40 

 

81,30 

ALBITITO - MINERALIZADA                                 

AN35-F11-B1AB-

129 52,54 0,58 14,73 2,95 2,95 0,12 4,22 7,95 7,12 1,89 0,07 7,10 99,24 0,27 n.a n.a 0,40 3,10 456,10 

 

35,50 

AN-34 58,41 0,49 13,78 6,18 6,18 0,13 2,59 8,80 6,93 0,53 0,00 1,40 99,21 0,08 700 11000 0,50 11,30 22,30 

 

1,00 

F10-ALB04 62,42 0,58 16,63 5,11 5,11 0,08 1,46 2,60 9,26 0,42 0,07 0,90 99,48 0,05 900 7800 0,20 3,10 134,50 

 

51,80 
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8.3. Considerações iniciais sobre a geoquímica das rochas 

 O granito possui baixa concentração de TiO2, MgO, CaO, P2O5, Y, Th, U, Nb, 

moderados  Ba, Hf, Rb, Ga e altas concentrações de K2O, Sr e Zr. 

  Nos diagramas de classificação geotectônica, o granito foi classificado como 

granito tipo-A, subtipo A2, ferroan, reduzido e pós-colisional, e é metaluminoso 

com afinidade alcalina. No diagrama multielementar normalizado ao condrito 

Thompson  (1982), as  anomalias negativas em Ba, K, Sr, P e Ti são típicas de 

granitos tipo-A, confirmando a classificação obtida nos outros diagramas. 

 As rochas dominadas por albita caracterizam-se com conteúdo de, pelo menos, 

7% de Na2O, com conteúdo anômalo <3%. Com conteúdo de Ca variável 

(0,79% a 8,8%), baixo Mg (0,12 a 1,78%), e nas rochas mineralizadas esses 

valores aumentam para (2,59 a 4,22%). São também enriquecidos em V, W e Zr, 

com conteúdos relativos de Pb e Sr e baixo F. 

 Em relação aos diagramas multielementares, os albititos apresentam 

comportamento semelhante ao granito e não há diferenças marcantes entre 

albititos estéreis e mineralizados nestes diagramas. 

 A amostra AN34 mostrou enriquecimento considerável em elementos terras-

raras, com padrão semelhante aos demais albititos. Nesta amostra há anomalia 

negativa de Ce.  
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9. DISCUSSÃO  

9.1. Aspectos texturais, químicos e tipologia do granito 

O AFGH estudado possui textura granular hipidiomórfica grossa que nas regiões de 

maior deformação é substituída por texturas miloníticas e protomiloníticas, com 

microclina pertítica oval e ribbon quartzo. São mineralogicamente compostos por álcali-

feldspato, quartzo, hedembergita, hastingsita, Fe-biotita, titanita, ilmenita, apatita, 

zircão, calcopirita e pirita. A principal característica textural do granito é a formação de 

um único feldspato magmático (ortoclásio) pertítico, onde as pertitas possuem formas 

de veio, filme e manchas. Por não conter plagioclásio intersticial, os granitos estudados 

podem ser classificados como de condições hipersolvus. Segundo Tuttle & Bowen 

(1958), Philpotts (2003) e Best (2002), os granitos hipersolvus cristalizam-se a partir de 

magmas relativamente pobres em água e caracterizam-se pela associação ortoclásio 

pertítico+fases máficas anidras. Neste caso, a fase máfica anidra é representada pela 

hedembergita. 

Nas porções em que a textura ígnea é livre de recristalização é possível observar a 

formação de albita intersticial na forma de swapped rims. Esta textura juntamente com a 

ocorrência de patch pertita sugere incipiente formação de albita no estado subsolidus.  

Algumas porções do granito, que correspondem a porções transicionais entre esta rocha 

e o albitito, são macroscopicamente de cor rosada e marcados por cavidades. 

Microscopicamente estas rochas são caracterizadas por maior intensidade de alterações 

do tipo sericitização e carbonatação nos feldspatos, além de sulfetação. Algumas destas 

amostras mostraram enriquecimento principalmente em Na2O e perda de K2O, Fe2O3, 

MgO, TiO2 e ∑ETR, baixas razões K2O/Na2O, Rb/Sr e Rb/Ba (amostra 6-10). Sódio e 

Rb apresentam relação inversa, de forma que as amostras mais enriquecidas em Na são 

mais empobrecidas em Rb.  

Os diagramas da Figura 52 e os diagramas multielementares normalizados ao condrito 

da Figura 52, mostram que o AFGH, apresenta anomalias negativas de Ba, K, Sr, P e Ti, 

que segundo Bonin (2007), são  típicas de granitos tipo-A, que é confirmado pelo 

diagrama de Whalen et al (1987) da Figura 47 A. São  granitos ferroan, do subtipo A2, 

metaluminoso, álcali-cálcico a cálcico-alcalinos, reduzidos e pós-colisionais, 
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características semelhantes aos resultados de estudos anteriores para o Granito São 

Timóteo.  

● Comparação com outros granitos estudados na PULR 

Alguns trabalhos anteriores abordaram aspectos petrográficos e químicos dos granitos 

que ocorrem na PULR, como Maruejol, (1989), Cruz, et al., (2007), Amorim (2012) e 

Amorim, 2016 no prelo.  

O Granito São Timóteo típico é definido texturalmente por Maruejol (1989) como uma 

rocha de granulação grossa a porfirítica, coloração cinza azulada, contendo 

porfiroclastos de microclina de até 5 cm. Em relação a esta rocha as amostras estudadas 

são ligeiramente diferentes: possuem granulação mais fina (fenocristais de até 8 mm 

versus  5 cm do ST), não possuem fenocristais de plagioclásio, nem plagioclásio na 

matriz. Entretanto, são muito semelhantes nos principais aspectos petrográficos, como 

mineralogia idêntica e presença comum da textura de corona entre minerais de 

anfibólio+quartzo e titanita+ilmenita. Geoquimicamente estas rochas são muitos 

semelhantes também. Ambas mostram idênticas anomalias negativas de Ba, K, Sr, P e 

Ti, além de igual enriquecimento e assinatura de elementos terras raras, concordantes 

aos granitos e gnaisses de outras áreas da PULR estudados por Amorim (2012), 

conforme a Figura 52.  

Além disso, Maruejol et al., (1987) já havia descrito em trabalhos de mapeamento 

regional  a existência de granitos hipersolvus que são de alta sílica e afinidade alcalina, 

caracterizados principalmente por altos conteúdos de Zr (400-650 ppm), Th (20-108 

ppm), Nb (36-111 ppm) e ETR (400-3000 ppm), e baixos Ba (10-1500 ppm) e Sr (10-

210 ppm). A composição do AFGH é ligeiramente diferente daqueles, principalmente 

por ter conteúdos mais baixos de Th (13-20,6 ppm), Nb (18,5-40,2 ppm) e ETR (250-

444 ppm), provavelmente porque minerais de terras raras e Nb-tantalatos são ausentes 

nestas rochas, diferentemente do encontrado por Maruejol (1989), porém a mineralogia 

principal, textura, conteúdos de Zr (456-701 ppm), Ba (798-1048 ppm) e Sr (102-186 

ppm) assemelham-se ao das rochas descritas pela autora. 

Os dados deste trabalho, portanto, corroboram com a interpretação de que o granito 

encontrado nos furos da Anomalia 35 e 31 pertencem ao granito São Timóteo, podendo 
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ser apenas uma fácies menos comum deste granito e que as rochas adjacentes de 

mineralogia semelhante correspondem a uma fácies gnaissificada do AFGH.  

 

Figure 52: Diagrama de elementos terras raras padronizados ao condrito Boyton, 1984. A) Amostras 

estudadas; B) Amostras estudadas por Amorim, 2012; C) Diagrama de elementos incompatíveis 

normalizados ao condrito Thompson, 1982; D) Amostras estudadas por Amorim, 2012. 

9.2. Albititos  

Nas rochas metassomáticas, o termo albitito em geral é usado para descrever uma rocha 

leucocrática composta de albita e quartzo, contendo algum feldspato residual (Pirajno, 

2009). A substituição de álcali feldspato por albita é a forma mais comum de 

metassomatismo sódico e a albititzação é um processo associado com a precipitação de 

hematita e sericitização, indicando introdução de K, bem como de Na e Si na fase fluida 

(Engvik et al., 2008). A albitização de feldspatos e de outros minerais pode ocorrer 

dentre um grande espectro de pressão e temperatura, e indica uma reação entre rocha 

félsica e um fluido salino.  

No caso de Lagoa Real, o termo “albitito” foi definido por Prates & Fuzikawa (1982 e 

1984), baseados na literatura russa para classificar rochas que possuem mais que 70% 

de albita, menos que 5% de quartzo, e até 5% de microclina com proporções variáveis 

de anfibólio e piroxênio, além de granada, biotita e alguns minerais acessórios, porém o 

uso deste termo é alvo de controvérsias.  
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Os albititos em Lagoa Real são bem mais enriquecidos em albita do que as rochas 

granitoides e os gnaisses dele derivados. Por ser já consagrado pela literatura e por ser 

um termo comumente utilizado para classificar rochas enriquecidas em albita não 

magmática, o termo albitito foi mantido. Porém observou-se que nas rochas estudadas 

não há possibilidade de separar rochas com ou sem quartzo e microclina, já que essas 

variações são centimétricas. 

Os dados do presente trabalho mostram que o granada albitito exibe contato gradacional 

com o AFGH, e há nítida transição e substituição dos minerais desta rocha pelos do 

granada albitito. O magnetita albitito também possui limites gradacionais, porém a 

composição dos minerais ferro-magnesianos difere consideravelmente dos granada 

albititos e AFGH gnaisse. Além disso, texturas de substituição não são tão claras 

tornando mais difícil estabelecer a sequência de eventos de alteração que atuaram na 

rocha. O limite magnetita albitito/gnaisse protomilonítico é marcado por intensa 

deformação e silicificação, onde ocorre o biotita albitito, que ora assemelha-se 

mineralogicamente ao AFGH, ora ao albitito. De acordo com a semelhança 

mineralógica, o granada albitito deve corresponder às rochas transicionais do tipo B 

estudadas por Lobato & Fyfe (1990). 

Maruejol (1989) sugere que o protólito dos granada albititos seja o granito subalcalino 

subsolvus, enquanto o do magnetita albitito e piroxênio albitito seria o alcalino 

hipersolvus. Entretanto a transição granito hipersolvus granada albitito é clara no furo 

estudado, contrariando a proposta daquela autora. É possível que o protólito do 

magnetita albitito seja uma rocha um pouco diferente, com associação mineralógica 

sensivelmente mais enriquecida em Mg do que o AFGH, talvez uma outra fácies deste 

mesmo granito. 

● Comparações com outros albititos 

Os albititos estudados diferem entre si principalmente pelo grau de recristalização, além 

da presença ou não da granada e magnetita, composição química dos minerais máficos e 

raramente pela composição da albita.  

Em relação aos albititos de outros furos estudados, texturalmente, todos eles são muito 

semelhantes, diferindo apenas pela intensidade de deformação, de forma que o BAPB 

tem textura brechoide e é caracterizado por preservar ainda uma grande quantidade de 
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porfiroclastos de plagioclásio que são contornados pelos minerais ferromagnesianos. O 

PIABgn é um gnaisse e a textura é granoblástica poligonal equigranular sem 

porfiroclastos e o PIABg tem textura equigranular grossa. 

A comparação levada a risco dos albititos estudados é dificultosa, pois mesmo albititos 

da mesma anomalia têm importantes diferenças texturais e mineralógicas revelando 

importantes diferenças locais, inclusive dentro da mesma anomalia. Os principais 

fatores que atuaram na evolução destas rochas foram a intensidade da deformação e 

interação fluido/rocha, ou ainda, a interação de fluidos com diferentes rochas que 

ocorrem localmente. 

● Minerais de minério 

Uraninita e uranofana representam os minerais de minério. Estes podem estar inclusos 

em titanita e/ou carbonato ou ainda allanita. Nos magnetita albititos observa-se que nas 

regiões em que estes minerais ocorrem, o mineral hospedeiro, geralmente titanita, estão 

bastante alterados e fraturados, algumas vezes com buracos. É possível que o evento 

responsável pela mineralização tenha sido capaz de dissolver a titanita e allanita, 

restanto em algumas partes somente a uraninita. 

Podem também preencher espaços entre grânulos de titanita, estar nos limites de cristais 

de albita, microfraturas e direções de clivagem na biotita, que devem representar uma 

fase tardia de mineralização, ou redistribuição dos minerais em evento posterior. No 

PIABgn, estão inclusas em titanita e em canais de um mineral micáceo com composição 

semelhante a uma hidrobiotita (EDS) que interconectam minerais de titanita e allanita. 

À exceção da uraninita inclusa na titanita e no carbonato, o restante das características 

denuncia um caráter tardio para a mineralização.   

Chaves (2013) observou nas amostras da mina Cachoeira, titanitas uraníferas que são 

interconectadas entre si e com os outros minerais por canais de titanita e a partir disto, 

argumenta que a titanita é a principal fonte de urânio. Titanitas uraníferas e canais de 

titanita não foram observados nas amostras estudadas, porém comumente as titanitas 

possuem inclusões de uraninita. A forte associação e comum substituição de titanita por 

allanita nas porções mineralizadas mostra uma possível correlação entre o processo de 

alteração da titanitaallanita e o evento mineralizante.  
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A mineralização é sempre acompanhada pela formação de minerais de carbonato, que 

está bordejando aglomerados de titanita+uraninita+uranofana (MAAB) ou contêm 

inclusões de uranofana (BPAB).  

Nos magnetita albititos ocorre zircão associado à uraninita e no PIABgn associado à 

allanita. Geralmente estão sob forma de finos cristais que bordejam titanita, ou ainda, 

como uma massa amorfa preenchendo contatos entre cristais de albita. A presença de 

zircão “gel” é comum em alguns depósitos de urânio relacionados à albititos (Wilde, 

2013) e fases com zircão amorfo (“zircon-like”) também ocorrem no depósito de Mount 

Isa (Wilde et al., 2013). Segundo Frost et al (2000), zircão é o único mineral contendo 

Zr na maioria das rochas e pode participar de reações somente se interagir com fluidos 

contendo Zr ou com  Zr que tenha sido dissolvido em quantidades traço de outras fases 

da rocha. 

A forma de ocorrência de carbonato e de zircão indica, portanto, que concomitante à 

precipitação do minério, houve também carbonatação, e em um evento tardi/pós 

mineralização ocorreu precipitação de Zr, por fluidos ricos neste elemento. 

9.3. Variações químicas nos minerais formadores de rochas 

Apesar de conterem associação mineralógica muito semelhante, os minerais das rochas 

estudadas apresentam algumas diferenças composicionais marcantes quando 

comparados os diversos tipos de rochas.  Apenas os feldspatos serão discutidos em um 

item à parte - item 8.5 (Processos de albitização e formação dos albititos). 

● Anfibólio, piroxênio e biotita 

Anfibólio e biotita são via de regra produtos da transformação do piroxênio em todas as 

amostras estudadas, tanto no granito quanto no albitito. No granito compõem a matriz 

da rocha e no albitito podem também preencher fraturas. 

No AFGH em específico, hastingsita e biotita formam-se a partir da hedembergita. A 

cristalização tardia da hastingsita e da biotita, sugere reações de hidratação, assim como 

entrada de outros voláteis como o Cl e o F. O mais alto conteúdo de Cl nestes minerais e 

a hidratação de minerais anidros (hedembergitahastingsita e biotita) na associação 

granítica levam a concluir que as reações na fase magmática a tardi-magmática se 

deram com aumento da atividade da H2O e que a fase fluida tardi-magmática era rica 
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em Cl. Esta fase fluida pode ter facilitado a formação da associação de minerais de 

ETR+titanita e fluorita, observadas em alguns granitos, já que complexos com Cl são 

importantes transportadores de terras-raras. 

Em relação aos albititos, observa-se petrograficamente que há substituição dos minerais 

do AFGHg pelos do granada albitito, indicando ser o granito o prótólito do GRAAB. 

Este fato é ressaltado pela composição idêntica do anfibólio (hastingsita) e pelos 

diagramas de relação catiônica dos minerais ferromagnesianos, que mostram que os 

minerais do granada albitito relacionam-se melhor com os do granito, em detrimento 

aos outros albititos.   

Nos magnetita albititos, esta associação mineral é mais variada e abrange composições 

desde ricas em Fe até as mais magnesianas, de forma que a associação tardia é composta 

por membros mais ricos em Mg. O piroxênio nestas rochas é a hedembergita, mesmo 

membro do granito e granada albitito, porém no MAAB esta variedade plota no outro 

extremo do campo da hedembergita, devido ao alto conteúdo de Mg, o que dificulta 

relacioná-lo à geração de piroxênio do granito e do granada albitito.  

Em geral observa-se que há clara diminuição da razão Fe/(Fe+Mg) no sentido 

GRANITO/GNAISSE/GRAAB/MAAB, indicando aumento de Mg e diminuição de Fe 

neste sentido. As composições mais enriquecidas em Mg ocorrem nos BIAB. Ao lado 

disso, há aumento de Al e diminuição de Ca nos piroxênios; diminuição de Cl, Al, Ti, 

~Ca e K nos anfibólios; e diminuição de Cl, Ti, Al e relativo, K na biotitas.   

Então, o contato gradacional, as semelhanças mineralógicas e químicas entre os 

minerais do AFGHg e granada albititos indicam que estes devem ser produto da 

alteração/metamorfismo dos granitos, enquanto para os MAAB esta passagem não é tão 

nítida ou por não terem preservado esta substituição devido à intensidade da 

deformação, ou devido à superimposição de processos diversos, já que possui várias 

gerações de minerais máficos. 

 Composição quimica de biotitas, anfibólio e tipologia de granitoides. 

Alguns trabalhos procuraram relacionar a composição das biotitas com a natureza do 

magma e/ou tipo de fluido a partir do qual se cristalizaram.  



 

 

126 

 

No diagrama de Nachit (1986), Figura 53A, que relaciona (TiO2-FeO+MnO-MgO) 

as biotitas dos granitos e gnaisses relacionados plotam no campo das biotitas 

primárias, acompanhada das biotitas marrons dos biotita albititos. As biotitas verdes 

plotam no campo das biotitas reequilibradas, enquanto as verdes preenchendo veios, 

no campo das biotitas secundárias.  

Através da relação Alt vs Mg,  Nachit et al., (1985) estabeleceu campos para as 

rochas graníticas (Figura 42B) e mostraram a existência da relação direta entre a 

composição das biotitas e do magma hospedeiro. Abdel Raman (1994) também 

relacionou o conteúdo de elementos maiores da biotita com o ambiente tectônico de 

formação destas rochas (Figura 42C). Nestes diagramas, respectivamente, as 

amostras de granitos e gnaisses estudados plotaram no campo dos granitos 

anorogênicos e com afinidade confirmando o comportamento mostrado pela 

geoquímica de rochas.  

 

Figure 53:  A) Nachit (1986), B) Abdel-Raman 1994 e c) Nachit et al., (1985). 
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● Titanita 

De acordo com Frost et al., (2000), a titanita pode ocorrer de três diferentes formas: a) 

como mineral ígneo primário; b) como mineral formado durante o resfriamento de 

rochas ígneas e c) como mineral metamórfico em diferentes tipos de rochas. Em rochas 

ígneas, a razão Ca/Al é determinante  para a formação deste mineral, que tende a 

ocorrer em granitoides tipo-I, metaluminosos, com conteúdos intermediários de SiO2, 

devido a maior atividade de Ca nestas rochas. É encontrada em rochas relativamente 

oxidadas e é mais comum de ocorrer na presença de hornblenda do que em rochas 

anidras, sendo comumente formada em estágio tardi-magmático ou em alteração 

deutérica. 

Estudos experimentais mostram que a substituição Al-F é controlada pela pressão, 

temperatura, assembléia mineral coexistente, atividade da razão H2O/HF e da razão 

Al2O3/TiO da rocha hospedeira (Troitzsch & Ellis, 2002; Tropper et al., Markl & 

Piazolo (1999). Porém, segundo Markl and Piazolo (1999) na ausência de fases 

minerais com F (apatita, fluorita, topázio, por exemplo) qualquer inferência torna-se 

difícil. Os diagramas apresentados mostram que as principais substituições que 

ocorreram na titanita foram: Al+Fe
+3
Ti e Al-F, mas apenas o AFGHg possui minerais 

com F, neste caso, apatita e fluorita, indicando que a ƒHF desempenhou um papel 

importante na formação deste mineral nestas rochas.  

Kowallis et al., (1997) definiu alguns valores da razão Fe/Al para estimar a formação da 

titanita. As principais causas desses trends são provavelmente: a) variações na 

fugacidade do oxigênio que controla a abundância da substituição de Fe
+3

 ocupando o 

sítio do Ti, b) pressão (altas pressões aumentam a substituição do Al), e c) atividade da 

sílica. 

O AFGHg possui razão baixa de Fe/Al (0,1 a 0,4) que seriam característicos de rochas 

metamórficas ou hidrotermais e plotam no campo das rochas metamórficas. Este dado 

adicionado às observações petrográficas indicam que a titanita neste caso deve ter se 

cristalizado em estágio tardi-magmático e posteriormente foi reequilibrada pelo 

processo deformacional e metamórfico superimposto. As coronas de titanita em ilmenita 

indicam condições de baixa fugacidade de oxigênio (Harlov, et al., 2006), semelhante à 

de formação do granito. 
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Nos albititos observa-se que a maioria das amostras plota fora dos campos estimados, 

caracterizados por mais baixos conteúdos de Al e moderadamente maiores de Fe. O Al 

tem relação linear positiva com o Ti, enquanto para o Fe esta relação é não linear, 

indicando que houve flutuações na fugacidade do oxigênio durante os processos pós-

magmáticos. O mesmo diagrama mostra que a titanita do AFGHg e do granada albitito 

tem correlação negativa, enquanto a dos albititos tem correlação positiva, resultado do 

consumo de Ti a partir de ilmenita e hastingsita, principais minerais hospedeiros deste 

elemento no AFGHg e GRAAB.  

O piroxênio albitito (AN34) mostrou comportamento anômalo quanto a relação Al vs 

Total, indicando que além de apresentar os mais baixos conteúdos de F dentre os 

albititos estudados, também possui fechamento baixo, o que pode significar presença de 

outros elementos importantes na sua estrutura (ETR, Y, Nb, Ta, Zr, Sn, U e Th, dentre 

outros), mas que não foram calibrados na microanálise. O piroxênio albitito gnaisse 

(AN34) é a amostra que apresenta os mais altos conteúdos de ETR (vide geoquímica), 

indicando que a titanita pode ser um dos principais hospedeiros destes elementos, ao 

lado da allanita e dos carbonatos, minerais que também apresentaram conteúdos de 

elementos terras raras em análises semiquantitativas. 

O ainda baixo fechamento das titanitas nas rochas mineralizadas (97-99%) e sua 

frequente associação com zircão também levantam dúvidas sobre a presença do Zr na 

estrutura da titanita, mas a presença de outros elementos também é possível. 

Xirouchakis & Lindsley (1998) demonstraram que a assembléia titanita+magnetita e 

quartzo é estável em condições mais oxidantes se comparada com 

hedembergita+ilmenita. Nos albititos, onde a associação titanita+magnetita+quartzo é 

predominante, a titanita deve ter se formado em condições mais oxidantes que as do 

granito onde a associação hedembergita+ilmenita ocorre e são, portanto, mais redutoras.  
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Figure 54: Classificação de titanitas, segundo Kowallis et al., (1987). 

9.4. Geoquímica de albititos vs granitos  

Os albititos são caracterizados por serem mais enriquecidos em Na2O e empobrecidos 

em SiO2 e K2O do que os granitos. Os teores de MgO e CaO são bastante variáveis 

dependendo do tipo de albitito, com Mg sempre maior em relação aos granitos. São 

empobrecidos em Ba, Rb, F e  Sr, enriquecidos em Mg, V, W e Zr e relativamente Pb. 

Além disso, apresentam padrão de elementos terras-raras e incompatíveis muito 

semelhantes aos dos granitos (Figura 54). 

Apesar de terem sido submetidas a processos de alteração diversos, além da semelhança 

mineralógica, a similaridade da assinatura de elementos traços e ETR desde as rochas 

graníticas até os albititos ressaltam a relação entre Granito São Timóteo e os albititos. 

Além disso, evidencia que os ETR não foram significativamente móveis, ou que podem 

ter sido redistribuídos durante os processos que culminaram na alteração e 
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mineralização das rochas. Comportamento similar é encontrado nos depósitos de U na 

Ucrânia (Cuney, 2012) e no Maciço Central francês (Leroy & Turpin, 1987). 

 

Figura 55: Diagramas de elementos terras-raras de albititos (A) e granitos (B), normalizados ao 

condrito Boyton (1984). 

A mobilidade dos elementos maiores e as fases de alteração desde as rochas menos 

alteradas até as mais alteradas pode ser melhor expressa a partir do diagrama P-Q 

(Debon Lefort, 1983) (Figura 51). Os granitos e gnaisses inalterados plotam no campo 

dos granitos e adamelitos com altos valores de Q. A albitização das rochas graníticas 

baixa o valor de Q com a perda de SiO2, até alcançar o campo dos monzogranitos, e 

desloca as mais albitizadas, porém com conteúdo ainda razoável de SiO2 para o campo 

dos granodioritos. As rochas dominadas por clinopiroxênio e granada plotam no campo 

dos tonalitos e representam os albititos com maiores conteúdos de SiO2. As rochas 

dominadas por associação sódico-magnesiana, e que estão localizadas nas proximidades 

da rocha mineralizada, plotam no campo dos gabros e representam as rochas com os 

valores máximos de Na2O (8,9% - 9,2%). A amostra AN34 plota abaixo do eixo x 

devido seu alto conteúdo de CaO (~9%) e baixa SiO2 (58%), característica de sua 

associação um pouco mais cálcica (albita (An=8)+diopsídio) que resulta em baixos 

valores de Q. A amostra dominada por associação Ca-Mg (BAB129) plota fora do 

diagrama devido ao seu baixo conteúdo de SiO2 (52%).  

O Na2O apresenta relação inversa com o Rb e Ba, ou seja, com o progredir da 

albitização as rochas tornam-se empobrecidas nestes dois elementos. O Rb por sua vez 

mostra relação linear positiva com o K2O. Há aumento de V nas rochas mais albitizadas 

e este elemento melhor relaciona-se com o U. 
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Figura 56: Diagrama Debon & Lefort (1983) mostrando a evolução desde as rochas graníticas até os 

albititos. 

Os dados químicos indicam que alguns elementos foram mobilizados durante processos 

tardi-magmáticos ou hidrotermais, como no caso do Zr e do Hf. Pela regra de 

Goldschmidt, elementos isovalentes de igual ou similar raio iônico como Zr-Hf, Y-Ho e 

ETR permanecem juntos em processos geológicos, porém a ampla variação na razão 

Zr/Hf nos albititos é indicativo de fracionamento entre eles. Weyer et al., (2002) 

determinaram que o valor condrítico para estas razões é de 34,2, os granitos portanto, 

apresentam valores próximos ao condrito, enquanto os albititos detêm valores 

supracondríticos.  

Bau (1993) mostrou que fracionamento de Zr e Hf é possível somente através da 

interação com fluidos hidrotermais, sejam eles tardi-magmáticos ou não, através de 

complexação química. Além disso, estudos têm comprovado que Zr e outros elementos 

incompatíveis (p. ex. Na, Y, Ta, U e Th) podem ser móveis em sistemas graníticos ricos 

em F e álcalis (p. ex., Rubin et al.,. 1993; Aja et al., 1995, 1997; Bau and Dulski 1995; 

Veksler et al., 2005; Ayers et al., 2012). O que reafirma a indicação de mobilização de 

Zr, já detectada na petrografia.  
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O diagrama F vs U mostra que são os granitos os maiores portadores de F em relação 

aos albititos, A baixa ocorrência a ausência de minerais de F nas rochas de Lagoa Real, 

como fluorita e topázio, por exemplo, revela sua natureza pobre em F e que a presença 

deste elemento é governada principalmente por minerais acessórios como titanita, e de 

minerais ferromagnesianos como, anfibólio e biotita que apresentam valores razoáveis 

deste elemento em sua estrutura, conforme mostrado no capítulo de química mineral. 

 O alto conteúdo de V e Mg nos albititos, independente da presença da mineralização, 

levanta a questão sobre até que ponto os granitos foram inteiramente fonte dos 

elementos que são encontrados nos albititos. De acordo com trabalhos anteriores 

(Maruejol, 1989 e Amorim, 2012) e com este trabalho, os granitos não são enriquecidos 

nesses elementos. Por outro lado, Cruz et al., (2007) e Amorim, (2016 no prelo) 

apontam para a existência de enclaves de natureza máfica no Granito São Timóteo 

como charnoquitos e diabásios p. ex., que são mais enriquecidos neste elemento e que 

poderiam ter sido a fonte de V. Lobato et al., (1985) argumenta que o V pode ter sido 

proveniente dos sedimentos do Espinhaço. 

Com relação ao Mg, associações minerais com alto conteúdo deste elemento são 

comuns em alguns albititos (eastonita e augita, por exemplo) e, mesmo os albititos que 

não possuem minerais máficos magnesianos, possuem valores de até duas vezes 

maiores que os do granito. Uma outra fonte deve ter enriquecido os albititos em V e Mg 

possivelmente uma fonte máfica.  Oliveira et al., (2012) através de dados de La-ICP-MS 

detectaram a presença destes elementos, dentre outros, em inclusões fluidas nos 

principais minerais dos albititos, o que indica a disponibilida destes elementos na fase 

fluida. 

Neste sentido, deve-se destacar a presença, nas proximidades, de uma variedade de 

rocha máfica composta por uma associação de granada+quartzo+anfibólio+plagioclásio, 

estudada por Prates et al., (2011). Esta rocha, além de apresentar altos teores de urânio 

(~5000 ppm), possui teores importantes de V e Mg. A rocha foge do padrão de albititos, 

tem composição máfica, está fortemente mineralizada, possui quartzo e a proporção de 

albita é menor que 3% modal. Segundo Prates et al., (2011), a uraninita é o único 

mineral de urânio encontrado nesta rocha, e ocorre como inclusões em anfibólios e 

titanitas, associados a cristais de zircão. 
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9.5. Processos de albitização e formação dos albititos  

Uma das principais questões acerca da gênese da PULR é sobre a formação dos 

albititos. Questiona-se se seriam produtos da albitização do granito São Timóteo e quais 

mecanismos controlariam esse processo de alteração. 

Cruz (2004) sugere que o processo de albitização dos granitos em Lagoa Real se deu 

através da evolução de pertitas metassomáticas, seguida de recristalização dos 

feldspatos. Os feldspatos gradacionalmente se concentrariam em níveis cada vez mais 

distintos e em grande escala culminariam na formação de corpos de albititos e 

microclinitos como lentes dentro dos granitos.  

Nos granitos e gnaisses estudados neste trabalho é comum a ocorrência de ortoclásio 

pertítico com manchas de plagioclásio no centro. As pertitas são do tipo em manchas, 

veios e filmes se conectam com as manchas de oligoclásio, ambas com a mesma 

orientação ótica, sugerindo que são resultantes do mesmo processo.  

As manchas de plagioclásio que ocorrem no interior de feldspato potássico possuem 

teor de anortita entre 16 e 22% nas porções menos deformadas e plotam no campo do 

oligoclásio. À medida que a deformação se intensifica, as pertitas e manchas 

recristalizam-se e uma série de novos grãos e subgrãos de plagioclásio são formados, 

com composição albita e teor de An cada vez menor (7-15%2-9%).  

Pollard (1983) descreve que a albitização de granitos pode se dar através de a) 

substituição direta de álcali-feldspato por albita formando novos cristais de albita b) 

pertitas de substituição, que são desenvolvidas a partir das pertitas de exsolução e c) 

desenvolvimento de swapped rims. A textura de coroas trocadas (swapped rims), 

caracterizada por albita ocupando as bordas de cristais de K-feldspato, assim como as 

pertitas, são características de alteração subsolidus dos feldspatos por fluidos tardi-

magmáticos como mostrado por Peng (1970) e Smith (1974). Segundo Parsons e Brown 

(1984) os estágios evolutivos pelos quais os feldspatos podem passar, são: magmático, 

pós-magmático (subsolidus), hidrotermal (deutérico).  A alteração deutérica é mais 

marcante em granitos e sienitos hipersolvus e deve resultar da ativação das pertitas pela 

interação com fluidos hidrotermais e deformação. 

O aumento gradativo do teor de anortita desde o AFGH até seus correspondentes 

gnaissificados mostra que houve uma albitização do feldspato que foi intensificada com 



 

 

134 

 

a deformação. Então, é possível que o principal mecanismo que levou a formação de 

albita desde os granitos até os gnaisses seja a transformação da pertita de exsolução em 

pertita de substituição, tal como descrito por Pollard (1983). Esta transformação deve ter 

se iniciado ainda em estágio tardi-magmático, atestado pela ocorrência da textura de 

coroas trocadas, característica de alteração deutérica e prosseguiram durante a 

recristalização do feldspato potássico. 

A albitização de granitos por processos semelhantes já foram descritos anteriormente. 

(Yuguchhi & Nishiyama, 2007; Petrishcheva e Abart, 2009; Abart et al., 2009a, b e 

Mcclelland et al., 2002). Portanto, a albitização de granitos através da ativação de 

pertitas metassomáticas e swapped rims é um processo bastante viável, porém um 

questionamento importante a ser feito é se esses processos foram os únicos responsáveis 

pela formação das albitas. 

A análise química do plagioclásio mostrou que há aumento do teor de anortita no 

sentido albita chessboardalbita poligonal sem 

maclamentoporfiroclastosplagioclásio com maclamento.  A diminuição de An no 

sentido porfiroclastosplagioclásio com maclamento implica aumento de Na e Ca que 

pode ser resultado do aumento da intensidade da albitização dos plagioclásios durante a 

recristalização ou devido à disponibilidade de Ca representados por associações cálcicas 

tardias (calcita, apatita). A interação com fluidos hidrotermais resulta no enriquecimento 

em sódio do álcali-feldapto que se processa diminuindo seus conteúdos de Ca e refletido 

pela presença da textura chessboard nos porfiroclastos, característica de reação rápida 

longe do equilíbrio. As albitas sem maclamento seriam resultantes do processo de 

reestabelecimento do equilíbrio, já que são tipicamente mais estáveis que a textura 

chessboard, por exemplo (Slaby, 1992). 

É importante notar que a textura chessboard, classicamente indicativa de albitização, foi 

detectada somente nos albititos, e não nos granitos, como era de se esperar. Este fato 

sugere que houve uma albitização que imprimiu nos plagioclásios outra textura, além 

das pertitas e das coroas trocadas, ou que somente em alguns lugares esta textura foi 

preservada. Além disso, este evento é anterior à deformação, já que apenas os 

porfiroclastos dos albititos possuem essa textura.  

Cruz, (2004) afirma que houve um processo de albitização pré-deformação que foi 

responsável pela albitização dos granitos, mas não pela individualização dos corpos de 
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albitito. Os dados do presente trabalho confirmam isto, mas adicionam a possibilidade 

de ter havido uma nova circulação de fluidos, ou estágios sucessivos de circulação 

destes ainda no estágio pré-deformacional que, talvez, juntamente com as pertitas foram 

responsáveis pela albitização de feldspatos. Os processos que levam a formação de uma 

textura em detrimento da outra, e se uma foi mais eficaz do que a outra no processo de 

formação dos albititos, não são conhecidos, já que ambos são processos classicamente 

deutéricos e de baixa temperatura. 

A semelhança macroscópica entre granitos e albititos, a presença de vazios nos granitos, 

hematitização e sericitização dos feldspatos nas porções transicionais entre granito e 

albitito, a substituição de K-feldspato por plagioclásio do tipo albita-oligoclásio e 

texturas do tipo núcleo-manto nos feldspatos levantam a questão sobre a possibilidade 

de ter havido um processo de epissienitização nestas rochas. 

9.6. Eventos  

A integração de dados petrográficos, geoquímicos e de química mineral permite fazer 

algumas considerações acerca das condições de formação das diversas rochas estudadas. 

Granitos tipo-A são relativamente pobres em água (Bonin, 2007). A associação 

ortoclásio pertítico+hedembergita caracteriza granitos hipersolvus com baixa 

fugacidade de H2O. A relação FeOt/(FeOt+MgO) vs Al2O3 (Figura 47) mostra que a 

cristalização deste granito se deu em condições de baixa ƒO2, condição comum à 

maioria dos granitos tipo-A (Frost & Frost, 1997).  

A reação hedembergita hastingsita + biotita indica entrada de H2O e halogênios, 

como F
- 
e Cl

-
 no sistema ainda na fase tardi-magmática e ainda em condições de baixa 

fugacidade de oxigênio. A reação de corona entre titanita+ilmenita é indicativa de 

condições redutoras. Estes cristais estão inclusos em fraturas e clivagens de hastingsita e 

biotita, e são, portanto posterior a estes.  

A hidratação tardia das fases minerais é comum a granitos tipo-A reduzidos, devido à 

baixa ƒH2O (Barker, et al., 1985). As associações minerais ricas em ETR como 

allanita+titanita+fluorcarbonatos de ETR+fluorita ricas, portanto, em elementos 

incompatíveis, que se concentram principalmente nas zonas transicionais dos granitos e 

podem ser concomitante a este processo de hidratação, já que estes elementos 

permanecem nas fases finais do melt juntamente com água e halogênios. 
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A albitização dos feldspatos pode ser representada pelas reações 1 e 2, seguida de 

sericitização (3), hematitização dos feldspatos e incipiente alteração destes para fluorita. 

Putnis et al., (2007) indica que a hematitização é responsável por imprimir coloração 

rosada nas rochas, e é característica da presença de óxidos de Fe,  provavelmente 

hematita, nos feldspatos. Este autor ressalta que a precipitação de hematita nestes 

minerais é resultado de substituição subsolidus a partir de um fluido contendo Fe. Este 

fluido pode ter sido responsável também por sensível enriquecimento em Fe nos 

anfibólios de alguns gnaisses.  

São observadas exsoluções de ilmenita na hastingsita e juntos originam titanita. Esta 

reação pode ser representada pela equação 4. 

● KAlSi3O8 + Na
+

 →NaAlSi3O8 + K
+

  

● NaCaAlSiO8 + Na
+

 + H4SiO4 → NaAlSiO4 + Ca + Al + OH 

● 3KAlSiO8 + H2O → KAl2(OH)2AlSiO10 + SiO2 + K2O 

● 3FeTiO3 + 2O2 + 3Ca +  3SiO2→ Fe3O4 + 3CaSiTiO5 

● Magnetita+quartzo+Ca
+2

→hematita+titanita 

O contato entre granito e granada albitito é gradacional acompanhado por 

transformações minerais, caracterizadas principalmente pela desidratação da hastingsita 

para formar hedembergita e andradita (5), e mostra o primeiro sinal de alteraçãodo 

AFGH. Esta rocha adquire textura granoblástica poligonal fina a média e fábrica 

foliada. A hastingsita é mais enriquecida em Fe do que nos granitos, o que pode ser 

determinante para a formação de uma hedembergita também mais rica em Fe. Este 

enriquecimento em Fe pode estar em parte ligado à desestabilização da biotita que 

ocorre pela reação 8, liberando Fe, Mg e K. Andradita e hedembergita são alterados por 

carbonato seguindo a reação 6.  Novas gerações de titanita e allanita são formadas a 

partir de andradita e hedembergita.  

Neste estágio as principais reações que se processaram foram de desidratação e 

oxidação, caracterizados por consumo de hastingsita para formar hedembergita e 

granada, além de incipiente enriquecimento em Na, devido à albitização dos feldspatos.  
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● hastingsita  +  O2  +  SiO2  grossularia-andradita +  hedembergita-Fe  salita  +  

magnetita  +  fluido 

● 2 Andradita + hedembergita + 4CO2  2CaCO3 + Fe3O4 + SiO2 

● 3Biotita+Na
+
+6H

+
→Ab+K

+
+Mg

+
+2Fe

+
+4H2O 

Os magnetita albititos fazem contatos gradacionais com os granitos, mas texturas de 

reações minerais não são tão claras. A associação mineralógica desta rocha é 

semelhante ao do GRAAB, à exceção da presença de granada e ao do PIABg. Nesta 

rocha, a magnetita é sempre presente e em algumas porções é o mineral predominante 

juntamente com allanita. Possuem da mesma forma, textura granoblástica poligonal fina 

a média e fábrica foliada. Microclina e quartzo são raros a ausentes.  

A associação mineral máfica destas rochas é marcada por maior enriquecimento em Mg 

do que as do granada albitito. Piroxênio, anfibólio e biotita, respectivamente 

classificam-se em hedembergita rica em Mg, Fe-edenita e Mg-biotita (verde). A 

hedembergita possui maior conteúdo de Mg do que a hedembergita do granito e do 

GRAAB, e sua relação com alguma fase anterior não foi detectada, tornando dificultosa 

a associação do MAAB com GRAAB ou com o granito, ou ainda com outro possível 

protólito Por ter mineralogia semelhante às principais rochas do furo 10, GRAAB e 

AFGH, é provável que o protólito desta rocha seja o AFGH, ou uma outra fácies mais 

enriquecida em Mg, e os processos posteriormente superimpostos tenham obliterado as 

reações.  

A Fe-edenita e a biotita são produtos da hidratação do piroxênio. Neste estágio, forma-

se também allanita a partir de anfibólio. Em algumas porções este mineral têm ampla 

ocorrência e a rocha passa a ser formada exclusivamente por allanita e magnetita. As 

reações e a fonte de ETR que levaram a formação da allanita não puderam ser 

estabelecidas, entretanto, é conhecido que fluidos ricos em F
-
 e Cl

-
 são os mais 

eficientes complexantes destes elementos (Pearson, 1963). Nos magnetita albititos há 

diminuição do conteúdo de F e Cl nos minerais de anfibólio, biotita e titanita, indicando 

que estes elementos estavam livres no sistema para formar complexos e possivelmente 

transportar ETR. 
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Uma nova geração de titanita é formada com conteúdos moderados de Al, Fe, Ti e F em 

relação às outras gerações deste mesmo mineral, que neste caso ocorre coroando 

principalmente magnetita. Esta reação também pode se processar pela reação 4.  

● Ca-anfibólio + K-feldspato + CO2 + H2O → biotita + calcita + quartzo (Yardley 

1990) 

● 25Ca-hornblenda+44H2O→24epidoto+28SiO2+7clorita+actinolita (Yardley 

1990) 

● Ca-clinopiroxênio+plagioclásio+H2O→hornblenda+quartzo (Spear 1993) 

Concentradas em pequenas lentes ao longo do magnetita albitito ocorre a uraninita e 

uranofana, esta última tipicamente produto de alteração de uraninita. Estas lentes 

caracterizam-se por conter titanita com mais alto conteúdo de Ti e  finas exsoluções de 

ilmenita, acompanhada por carbonato e zircão. Como observado por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), o zircão pode também ocupar espaços entre cristais de 

albita, indicando uma remobilização tardia de Zr.  

Nos MAAB ocorre a associação diopsídio+actinolita+Mg-biotita preenchendo fraturas 

ou interstícios, Concentram-se em zonas de grande deformação, acompanhados por 

carbonato, e preenchendo espaços vazios. Apesar das reações de formação do diopsídio 

não serem evidentes do ponto de vista petrografico, sua ocorrência permite fazer 

algumas inferências: a) devem ser resultantes de uma reação de desidratação; b) pode 

representar um aumento de temperatura; c) por ser mais rico em Mg que os piroxênios 

das outras rochas, é necessário que tenha ocorrido um aporte de Mg tardia a posterior à 

formação dos outros piroxênios.  

Os biotita albititos se concentram nas porções mais deformadas do furo 10, sua textura é 

foliada e correspondem à zonas de enriquecimento em U e Zr. O zircão deve ser o 

principal hospedeiro de Zr e está sob forma de diminutos cristais metamícticos inclusos 

nas clivagens da biotita. Nenhum mineral de urânio foi detectado petrográficamente, 

mas talvez alguns destes diminutos cristais de minerais metamíticos sejam allanita ou 

ainda uraninita, possíveis hospedeiros deste elemento.   

Não há vestígios nítidos de reações de formação da biotita nestas rochas, possivelmente 

porque todo o anfibólio e piroxênio já tenha sido consumido para sua formação. 
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Quimicamente, a biotita nesta porção é um pouco mais enriquecida em Mg do que as 

biotitas dos granitos. Na região de contato entre o BIAB e a fácies gnaissificada do 

AFGHg, há alternância de níveis com biotitas de cor marrom e biotitas de cor verde. 

Esta alternância reflete diferenças composicionais nestes minerais, que ora são mais 

enriquecidos em Fe, ora em Mg, e devem ser resultado do influxo de fluidos de 

diferentes composições que circularam através de zonas de cisalhamento e que podem 

também ter sido responsáveis pelo aporte de U e Zr.  

A ocorrência de sulfetos é comum. Geralmente calcopirita, pirita e raramente esfalerita 

estão associados à magnetita, anfibólio e biotita, e preenchem espaços entre cristais de 

plagioclásio. A presença destes minerais denuncia um estágio de sulfetação que deve ser 

tardio. Esta sulfetação pode ter ocorrido pela diminuição do pH do fluido, representada  

pela reação 10. 

● MeClº + H2S → MeS + Cl
-
 + 2H

+
 (Me=metal divalente) 

Em relação aos albititos, estudados em diferentes furos e anomalias, foram observadas 

algumas diferenças. Nos biotita piroxênio albititos do furo 11(AN 35) a associação 

mineralógica é bem semelhante, porém o anfibólio é ausente. O piroxênio e a biotita são 

bem mais enriquecidos em Mg do que todas as outras amostras estudadas, revelando 

que na mesma anomalia há diferenças composicionais marcantes, principalmente a 

respeito do Mg. A mineralização está associada a titanita e carbonato, neste caso, 

semelhante às amostras do furo 10.  

Na amostra da anomalia 34, a albita é mais enriquecida em Ca do que as outras 

amostras estudadas, a albita neste caso, é de granulação média e geralmente possui 

maclamento albita. K-feldspato pode preencher interstícios entre cristais de albita. 

Biotita e anfibólio são ausentes sendo o piroxênio do tipo diopsídio a principal e única 

fase máfica nesta rocha. A mineralização também está associada a titanita e allanita, 

assim como nos outros albititos estudados. Ocorrem canais no interior do diopsídio, que 

possuem textura micácea e composicionalmente assemelham-se à hidrobiotita Estes 

canais conectam titanita e piroxênio e algumas vezes possuem inclusões de uraninita e 

uranofana. 

O piroxênio albitito grosso da Anomalia 31,apesar de também conter hedembergita e 

Fe-edenita, associação química bem semelhante aos magnetita albititos, e ocorrer na 
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mesma profundidade que estes, o piroxênio albitito grosso não é portador de 

mineralização, e a magnetita não foi observada em nenhuma das amostras. Dentre os 

albititos é a rocha mais semelhante texturalmente ao AFGH e sua associação 

ferromagnesiana é químicamente semelhante ao MAAB. É possível que esta rocha seja 

intermediária entre o AFGH e o MAAB. 

O piroxênio desta rocha apresenta composição intermediária entre hedembergita e 

diopsídio (Diop50Hed50) e deve ter sido produto da desidratação da hastingsita, mas 

relações texturais que confirmem esta hipótese não foram detectadas petrograficamente. 

Para gerar um piroxênio mais enriquecido em Mg como este, é possível que a 

hastingsita tenha progressivamente sido enriquecida neste elemento ou o anfibólio teria 

composição mais próxima da Fe-pargasita. Lobato (1985) afirma que o espectro de 

composição do anfibólio nos gnaisses regionais varia entre hastingsita e Fe-pargasita, o 

que suportaria a última afirmação.   

A Fe-edenita é formada através da hidratação da Mg-hedembergita, e juntos, estes 

minerais dão lugar à titanita. A formação de titanita+magnetita se processaria em zonas 

de maior deformação, já que a estimativa modal destes minerais é diretamente 

relacionado à porções mais foliadas e recristalizadas. Há formação tardia de minerais 

cálcicos como carbonato, titanita, apatita, epidoto acompanhados de galena e preenchem 

espaços vazios.  

Os dados apresentados neste trabalho suportam a idéia da existência de metassomatismo 

no processo de formação dos albititos. As principais transformações que se processaram 

e culminaram na formação dos albititos foram as seguintes: 

I. Tardi-magmático: incipiente albitização e formação de titanita sob condições 

redutoras e em baixa temperatura. A albitização do plagioclásio intensifica-se nas 

zonas gnaissificadas do AFGH;  

II. Pós-magmático:  

● Sericitização do K-feldspato, desestabilização da biotita liberando Fe
+
, Mg

+
 e K

+ 

em condições ácidas;  

● Incipiente desilicificação mostrado pela menor quantidade a ausência de quartzo 

e perda de sílica durante os processos de alteração da hastingista; 
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● Desidratação/oxidação da hastingsita para formar granada, hedembergita e 

incipiente magnetita, acompanhada de moderado enriquecimento em Fe. 

Relacionam-se diretamente à recristalização da associação mineralógica 

magmática e formam a mineralogia principal do GRAAB;  

● Formação de titanita e, subordinadamente, allanita e epidoto ás custas de 

granada e hedembergita;  

As transformações minerais e a geoquímica das rochas mostram que o fluido 

enriqueceu a rocha, principalmente, em Na
+
 e Ca

+
, subordinadamente em Fe, e 

houve liberação, principalmente de K
+
 devido à desestabilização da biotita e 

albitização do K-feldspato. A desestabilização da biotita e substituição da 

hastingsita por hedembergita e granada levaram à liberação de Mg. 

A formação de hedembergita, granada, titanita e allanita marcam um 

metassomatismo cálcico, que foi tardi a pós albitização. Este estágio se daria em 

condições metamórficas com baixa a moderada razão fluido/rocha, já que não foram 

formadas fases hidratadas, caracterizada por transformações isoquímicas da rocha 

primária, governada por fluidos alcalinos, oxidantes e quentes (Lobato, 1985). A 

formação de allanita atesta um fluido enriquecido em ETRL e ânions complexantes 

como F
-
, Cl

-
 e CO3

2-
, principais transportadores de terras raras. A desestabilização 

da biotita pode estar relacionada à mudança no potencial de oxidação do sistema, já 

que esta mica é estável em condições mais redutoras (Skirrow, 2004).  

III. No estágio posterior, minerais secundários hidratados (Fe-edenita e Mg-biotita) 

substituem piroxênio (Mg-hedembergita a diopsídio) representando diminuição da 

temperatura e condições de retrometamorfismo. A mineralogia principal das rochas 

torna-se anfibólio+titanita±biotita±magnetita. Titanita e magnetita, principais 

componentes do MAAB nas zonas de maior recristalização, formam-se às expensas 

principalmente de anfibólio+piroxênio+biotita, ou ainda a titanita pode formar-se ás 

custas de magnetita.  

O PIABg seria produto da alteração de uma fácies mais enriquecida em Mg, ou da 

interação do AFGH com um fluido mais enriquecido neste elemento. O Mg estava 

disponível no sistema já que foi liberado na fase de alteração anterior. Nas zonas de 

cisalhamento as reações de hidratação foram mais eficientes devido a maior 

interação fluido/rocha, resultando na formação de biotita verde (Mg-biotita) nos 
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MAAB e formação do BIAB, caracterizados por fábrica intensamente recristalizada, 

foliada e maior estimativa modal de biotita. A maior ocorrência e neoformação de 

biotita deve ser resultado também da maior disponibilidade de K
+
, liberada na 

alteração anterior. Nestas zonas há também precipitação de Zr e U. 

IV. Tardio: a assembléia mineral tardia diopsídio+actinolita+Mg-biotita denuncia 

um fluido posterior mais enriquecido em Mg que atuou em estágio dúctil-rúptil e 

precipitou estes minerais em veios, fraturas e espaços vazios. O enriquecimento em 

Mg pode ter sido também resultado da interação de fluidos com rochas máficas, 

comuns na área do depósito. É provável, ainda, que os albititos possam ter sido 

resultantes da interação de fluidos de composições diversas com uma variada gama 

de rochas, por exemplo, granitos, sienitos e rochas máficas. Essas soluções 

circularam através das zonas de cisalhamento e culminaram na formação dos 

albititos.  

A uraninita é ligada a minerais de Ca e/ou Ti como titanita e allanita, e quando a 

magnetita está presente está sempre martitizada. Apesar da maioria dos trabalhos 

anteriores mostrarem que a mineralização é majoritariamente associada a granada e 

piroxênio e raramente titanita, nas rochas do presente trabalho esta associação é inversa. 

Ademais, a uraninita se concentra em vênulas, contatos entre grãos de albita ou grânulos 

de titanita, permitindo concluir que, pelo menos neste caso, a mineralização é tardia. O 

tempo de mineralização é uma das principais controvérsias do depósito de Lagoa Real. 

A comparação entre albititos de diferentes anomalias e furos mostra que há diferenças 

nos processos de formação e mineralização dessas rochas. Assim, a formação de 

albititos é influenciada por processos locais, que variam dentro da mesma anomalia. A 

presença de mineralização em uma rocha de natureza máfica, na presença de quartzo, 

descrita por Prates et al., (2011) mostra que a mineralização não ocorre somente nos 

albititos e tampouco, exclusivamente na ausência de quartzo.  

A distribuição dos principais minerais que compõem as rochas é dada na Figura 55. 
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Figura 57: Principais associações mineralógicas nas rochas estudadas do furo 10 da anomalia 35. 
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 O depósito Gameleira I (AN35) localiza-se na região noroeste da PULR. Foi 

estudado o furo 10 e nele afloram rochas metagraníticas com variados graus de 

deformação e albititos diversos, dentre os quais: granada albititos, magnetita 

albititos e biotita albititos, e estas rochas, pelo menos em parte, devem ser produtos 

da albitização e deformação dos granitos. Assim como o restante da província, 

possuem  mineralização de U, no caso do furo 10, nos magnetita albititos. 

 Petrograficamente os granitos são classificados com álcali-feldspato granito 

hipersolvus grosso, sua associação mineral principal é dada por ortoclásio pertítico, 

quartzo, hedembergita, hastingsita, biotita, titanita, ilmenita, apatita, zircão. 

Possuem  indícios de transformações subsolidus, caracterizado pela ocorrência de 

albita intersticial (swapped rims) e pertitas metassomáticas responsáveis pela 

albitização destas rochas. A associação mineralógica tardi-magmática caracteriza 

cristalização final ou entrada de fluidos que resultam em aumento de água e voláteis 

no sistema, como F e Cl. Este fluido teria sido capaz de transportar metais raros 

como Zr, Y, Th, ETR, Nb e Ta. 

 As características químicas dos granitos estudados mostram baixas concentrações de 

TiO2, MgO, CaO e P2O5 e altas concentrações de K2O. Os elementos menores e 

traço mostram altas concentrações de Sr e Zr, moderadas de Ba, Hf, Rb, Ga e baixas 

Y, Th, U, Nb.  Nos diagramas multielementares normalizados a condrito, as 

anomalias negativas de Ba, K, Sr, P e Ti são  típicas de granitos tipo-A. 

Geotectonicamente, são classificados como granitos tipo-A ferroan, do subtipo A2, 

metaluminoso, álcali-cálcico a calci-alcalinos, reduzidos e pós-colisionais. Os 

padrões de elementos incompatíveis e terras raras são muito semelhantes aos 

encontrados por outros autores para outras fácies do Granito São Timóteo. As 

características petrográficas e geoquímicas apontam que estas rochas pertencem ao 

magmatismo São Timóteo e podem fazer parte de uma fácies menos comum do 

granito. 

 Os albititos ocorrem associados aos gnaisses de composição granítica, separados por 

limites nem sempre gradacionais. A nítida transição e substituição dos minerais da 

facies granítica pelos da facies albitito, nos granada albititos, confirma o protólito 

granítico para esta rocha. Para os magnetita albititos as relações não são tão claras, 

mas possivelmente são produtos da alteração de uma rocha um pouco mais 
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enriquecida em Mg do que os granitos encontrados, ou esta rocha foi previamente 

enriquecida neste elemento e as reações foram  obliteradas. E, ainda, devem ter sido 

submetidos a processos sucessivos de alteração que obliteraram as características do 

protólito. 

 Nos albititos estudados, observa-se que a textura geral é porfiroclástica com matriz 

granoblástica poligonal, porém as associações mineralógicas e químicas podem ser 

diferentes. A associação mineralógica final deve ser resultante de processos de 

alteração locais, principalmente devido à variação na composição do protólito e 

circulação de fluidos através de rochas circundantes. 

 Os albititos são rochas mais enriquecidas em Na2O e empobrecidas em SiO2 e K2O 

que os granitos. Em termos gerais o padrão de elementos terras-raras entre granitos, 

gnaisses e albititos é muito semelhante. Esta relação indica que, ou os ETR não 

foram significativamente móveis, ou estes elementos foram redistribuídos durante 

os processos que culminaram na alteração e mineralização das rochas. 

 A petrografia e química mineral dos albititos apontam para uma associação inicial 

de K-feldspato, quartzo, oligoclásio e hastingsita que foi substituída por 

albita+hedembergita+andradita+magnetita+carbonato. O magnetita albitito tem 

protólito incerto e pode não ter relação direta com o granito. A associação diopsídio, 

actinolita, biotita verde (alto Mg) e carbonato é tardia. Geoquimicamente os albititos 

são enriquecidos em Na2O, V, W, Zr, relativamente em Pb e Sr, e com baixo K2O, 

SiO2 e F. A perda de F dos granitos para os albititos é evidente tanto na química 

mineral quanto na rocha total.  

 A semelhança macroscópica entre granitos e albititos, a presença de vazios, 

hematitização e sericitização dos feldspatos nas porções transicionais, a substituição 

de K-feldspato por plagioclásio do tipo albita-oligoclásio, texturas do tipo núcleo-

manto nos feldspatos são características de rochas que foram submetidas a processos 

de epissienitização e sugerem que a origem destas rochas pode, dentre outras coisas, 

estar ligada a esse tipo de processo. A presença de albita chessboard  nos 

porfiroclastos e pertitas metassomáticas indica processos sucessivos de albitização 

que antecederam a deformação. 

 A comparação entre albititos de diferentes anomalias e furos mostra que há 

diferenças nos processos de formação e mineralização dessas rochas. Assim, a 
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formação de albititos é influenciada por processos locais, que variam  dentro da 

mesma anomalia. 

 O enriquecimento em V e Mg em alguns albititos sugere que os granitos não foram 

as únicas rochas fonte dos albititos, mas que rochas máficas devem também ter 

contribuido para o enriquecimento em alguns elementos naquelas litologias. Assim, 

os albititos, de uma maneira geral, devem ser resultado de processos sucessivos de 

alteração influenciados pela interação de fluidos de composições diversas com as 

diferentes rochas da área. As variações químicas dos albititos são de escala local, 

ocorrendo diferenças dentro da mesma anomalia. 

É evidente que muito ainda precisa ser estudado para avançar no entendimento e no 

modelamento dos processos de formação das rochas do Complexo Lagoa Real e da sua 

mineralização. Estudos isotópicos e geocronológicos nas diversas rochas da PULR, 

como anfibolitos, leucodioritos e granaditos, por exemplo, são fundamentais para um 

modelamento metalogenético mais preciso. A partir destes dados sera possível conhecer 

com maior exatidão a fonte, idade e composição das soluções e mineralizações, além de 

interações fluido-rocha, que permitam identificar os eventos que afetaram estas rochas.  

A partir do presente trabalho percebe-se a importância de executar, também, estudos 

mais detalhados, de escala local, a fim de compreender a relação e o zoneamento dos 

processos de alteração que culminaram na alteração e mineralização das rochas.  
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Tabela 8: AMOSTRAGEM DAS ROCHAS COLETADAS, SUA NOVA CLASSIFICAÇÃO VERSUS A CLASSIFICAÇÃO DADA PELA EMPRESA; 

RESPECTIVAS AMOSTRAS ESTUDADAS PETROGRÁFICA E GEOQUIMICAMENTE.  

LOG INB AMOSTRAS ESTUDADAS 

PROF CLASSIF INB PROF CLASS PETROG LÂMINAS GEOQUÍMICA 

20,50 – 52,50   
MAQM  52,14 - 53,10 AFGH GNA F10-GNA 01 (gnaisse); F-10-GRA 01 (granito) F10-GNA01  

52,50 – 57,00   Granito 

53,11 - 53,22 AFGH     

55,16 - 55,87 AFGH   F10-GRA01 

55,96 - 56,15 AFGH     

56,15 - 56,60 AFGH   F10-2-4 

57,00 – 84,30  MAQM 

56,87 -57,8 AFGH FOL 5-1(porção maciça); 5-2(porção foliada); 5-7(porção foliada) F10-5-5 

57,8 - 58,85 AFGH GNA 8-3A F10-6-10 

58,75 - 59,66 GAAB 7-1A (sem granada); 7-2B (com granada); 7-3B (com granada); 7-9B (com granada); 8-3A (sem granada) F10-7-5 

59,66 - 60,60 AFGH GNA 8-4A (contato ALB/GRA); 8-4B (GRA); 8-6 (GRA FOL); 8-8A (GRA ROS FOL); 8-8B (GRA ROS FOL) F10-8-7 

60,60 - 61,65 AFGH GNA 
8-9A (GNA); 8-9B (GNA) 

F10-9-3 

84,30 – 92,00   MAAB / POAB 84,05 - 84,95 
AFGH 

GNA/MAAB 
F10-GNA 02; F10-ALB 01 

  

92,00 – 119,20  MAQM 
91,7 -  92,3  MAAB GNA F10-ALB 02; F10-ALB/GNA 01 (contato); F10-GNA 03 GNA02 

93,65 - 94 MAAB GNA   ALB 01 

119,20 – 
127,00 

MAAB / PBAB 

119,9 - 119,55 MAAB GNA F10-GNA 04 ALB 02 

119,72 - 
119,92 MAAB F10-ALB 03   

121,2 - 121,5 MAAB F10-ALB 04 ALB 03 

124,25 - 124,8 MAAB MIN F10-ALB 05 ALB 04 

127,00 – 
132,20  

BIAB 
  BIAB F10-ALB 06 ALB 05 

130,73 - 
130,84 BIAB     

132,20 – 
139,00  MAQM 

132,12 - 
132,39 BIAB F10-ALB 07; F10-ALB/GNA 02 (contato)   

139,00 – 
150,00  

MAQM 
142,01 - 
142,35 

AFGH GNA 
PROT     
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143,1 - 143,72 
AFGH GNA 

PROT F10-GNA 05 (porção granítica); F10-GNA 06; F10-GNA 07 (veio félsico) GNA 03 

LOG INB AMOSTRAS COLETADAS 

PROF (m) CLASSIF INB PROF (m) CLASS PETROG LÂMINAS GEOQUÍMICA 

8,6-17,75 MAQM 16,4 - 16,8 n.e.     

17,75-21,10 MAAM/BIAB 
17,4 - 18 n.e.     

20,62 - 21 n.e.     

21,10-32 MAQM 
21,18 - 21,52 n.e.     

31,2 - 31,5 n.e.     

32-34,75 BIAB/ALBT 
32 - 32,45 n.e.     

32,71 - 33,17 n.e.     

34,75-40 MAQM 33,73 - 34,10 n.e.     

40-41,5 ANFB 39,15 - 40,12 n.e.     

41.50-50,60 MAQM 

41,3 - 41,78  n.e.     

48,90 - 49,10 AFGH GNA 1-1 F11-1-1 

49,61 - 49,68 AFGH GNA     

49,80 - 49,98 AFGH GNA 3-1  F11-3-1 

50,60-67,50 GRANITO 

50,48 - 51 AFGH     

51,00 - 51,20 AFGH     

51,85 - 52 AFGH 5-3  F11-5-3 

53,38 - 53,75 AFGH     

53,75 - 54 AFGH     

54 - 54,35 AFGH GRA 01 F11-7-4 

57,6 - 59,9 AFGH     

60,71 - 61,65 AFGH 8-11  F11-8-11 

65,8 - 66,75 AFGH     

67,50-132 AMQM/MAQM 66,75 - 67,85 AFGH GNA 9-7 (GRA ROS);  F11-9-7 
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68,90 - 69,05 AFGH GNA 9-9 (GRA ROS FOL) F11-9-9 

86,28 - 87,16 AFGH GNA GNA 01 (VEIO) F11-GNA 01 

132-134,3 POAB 132 - 132,8 PAAB     

134,3-150 AMQM 

132,8 - 
134,75 AFGH GNA ALB 01 (com galena); ALB 02 (porção máfica); ALB 03 (porção félsica) F11-ALB 01 

132,8 - 
134,75 AFGH GNA     

141,2 - 
141,79 AFGH GNA   F11-GNA 02 
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