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MICROQUÍMICA, GEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO 

MAGMÁTICA DA PROVÍNCIA URANÍFERA DE LAGOA REAL, BA: 

SIGNIFICADO PETROLOGICO E EVOLUTIVO 

Lucas Eustáquio Dias Amorim 

RESUMO  

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

parte central do Cratón São Francisco, é constituída por uma associação de metagranitóides 

paleoproterozóicos, alcali-gnaisses, albititos, metaleucodioritos e charnoquitos. Este trabalho 

tem como objetivo os estudos da associação magmática, procurando entender seu significado 

petrológico e evolutivo. Para isso, foram efetuadas amostragens em corpos representativos com 

o intuito de desenvolver estudos inéditos de litogeoquímica, isotópos, geocronologia e de 

química mineral. Tais analises foram realizadas em: diferentes fácies granitóides preservadas 

(Lagoa de Barro, São Timóteo, Juazeirinho e Fases Pegmatóides tardias), nos meta-

leucodioritos e nos charnoquitos. Os dados obtidos, utilizando diversas metodologias de última 

geração, como geocronologia e química mineral via LA-ICP-MS, forneceram informações que 

permitiram caracterizar duas litologias magmáticas até agora não descritas na literatura (granito 

Juazeirinho e Fases Pegmatóides tardias), e ainda uma litologia preliminarmente descrita 

(granito Lagoa do Barro). Além disso, estes dados contribuíram para elucidar a origem e 

significado das variedades de leucodiorito e charnoquito, e possibilitou verificar novas 

tendências composicionais e de química mineral do granito São Timóteo.  

Os dados obtidos demosntram os granitos estudados foram afetados por eventos de albititização 

(tardi ou pós-magmáticos), os quais apresentam características microquímicas diferentes dos 

processos de formação de albitas relacionados com os corpos de albititos não mineralizados. 

Diante disso identificamos três eventos de albititzação: a) Um evento, que afetou os granitos, 

caracterizado pela formação de albita com Rb e U, (b) Outro evento relacionado com fluidos 

associados a corpos pegmatóides tardios, que formou albita com altos teores de U, Rb e Ba, e 

que afetou parcialmente os granitos nas porções próximas dos pegmatoides; e (c) Um último 

evento de albitização que ocasionou a formação dos corpos de albita gnaisse, caracterizado pela 

albita com baixo teor de U, Sr e Ba. 

Com base nos dados de composição química das titanitas dos granitos e albita gnaisses 

estudados e nas relações minerais, foi possível diferenciar três eventos hidrotermais, que 

afetaram as rochas da associação magmática e promoveram, de forma sequencial e separada, a 

formação de diversos minerais, sendo que sua composição é reflexo da constituição química 
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desses eventos. Um primeiro evento tardi-a pós-magmático, contendo fluido rico em F e Cl, 

gerou anfibólio e biotita em detrimento de piroxênio. Já o segundo evento hidrotermal, pós-

magmático, é caracterizado por fluído contendo F, ETRP, Th e ±V. Nesse evento ocorreu reação 

entre ilmenita, plagioclásio e anfibólio/biotita para a formação de titanita. Por fim, o ultimo 

evento hidrotermal, também pós-magmático, é caracterizado pela presença de F, ±CO3
2-, ±PO4

3-

, ETRL, Th, U e Zr, onde ocorreu a formação de segunda geração de titanita e allanita, ambas 

em detrimento da titanita formada anteriormente. Ainda nesse evento precipitaram flúor-

carbonatos e fosfatos de ETR, thorita e uma segunda geração de zircão.  

Finalizando os estudos isotópicos, de geocronologia e química mineral permitiram contribuir 

para o entendimento da evolução petrológico/temporal da associação magmática Lagoa Real, e 

do segmento da crosta onde está localizada a PULR 

Palavras chave: Lagoa Real, Granitos, Microquímica, Datação, LA-ICPMS. 
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MICROCHEMISTRY, GEOCHEMISTRY AND GEOCHRONOLOGY OF THE 

LAGOA REAL URANIUM PROVINCE (BA) MAGMATIC ASSOCIATION: 

PETROLOGICAL AND EVOLUTIONARY SIGNIFICANCE  

Lucas Eustáquio Dias Amorim 

The Lagoa Real Uranium Province (PULR) is located in the center-south of the Bahia State, in 

the central part of São Francisco Craton and consists of an association of Paleoproterozoic meta-

granites, alkali-gneiss, albitites, meta-leucodiorite and charnockites. This work has as objective 

the studies of the magmatic association, trying to understand its petrological and evolutionary 

meaning. For this purpose, representative bodies were sampled in order to develop unpublished 

studies of litogeochemistry, isotopes, geochronology and mineral chemistry. These analyzes 

were performed in: different preserved granitoid facies (Lagoa do Barro, São Timóteo, 

Juazeirinho and late pegmatitic phases), the meta-leucodiorites and charnockite. The data 

obtained using several modern methodologies, such as geochronology and mineral chemistry 

by LA-ICP-MS, provided results that allowed the characterization of two magmatic lithologies 

not described in the literature (Juazeirinho granite e late pegmatitic fases), and also a lithology 

preliminarily described (Lagoa do Barro granite). Moreover, these data contributed to elucidate 

the origin and meaning of the leucodiorite and charnoquito varieties, and made it possible to 

verify new compositional and mineral chemistry tendencies of São Timóteo granite.  

The data presented show that the studied granites were affected by albititization events (tardi 

or post-magmatic), which have different micro-chemical characteristics from the processes of 

albite formation related to the non-mineralized albitites bodies. Three albititzation events were 

identified: a) An event that affected the granites characterized by the formation of albite with 

Rb and U, (b) Another event related to fluids associated with late pegmatitic bodies that formed 

albite with high levels of U, Rb and Ba, and partially affected the granites of the next 

pegmatoids portions; and (c) a final albitization event that caused the formation of the albite 

gneiss bodies, with albite characterized by low content of U, Sr, and Ba. 

Based on the chemical-compositional data of titanites in granites and albite gneisses and 

mineral realtions, it was possible to distinguish three hydrothermal events that affected the rocks 

of magmatic association. These events promoted, in a sequential but separately way, the 

formation of various minerals which composition reflect the chemistry of these events. A first 

event, tardi to post-magmatic, is comprised by a fluid rich in F and Cl, generated amphibole 

and biotite at the expense of pyroxene. The second hydrothermal event, is post-magmatic and 

characterized by presenting a fluid with F, HREE, Th and ± V. During this event occurred a 
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reaction between ilmenite, plagioclase and hornblende/biotite resulting in the cristalization of 

titanite. Finally, the last hydrothermal event which is also post-magmatic, is characterized by 

the presence of F, ± CO3
2-, PO4

3- ±, LREE, Th, U, Zr. During this last event, the formation of a 

second generation of titanite and allanite has occurred, both in expense of the previously titanite. 

Also during this event fluoro-carbonates and REE phosphates, thorite and a second generation 

of zircon were precipitated. 

Finally, isotopic studies, geochronological and chemistry mineral data allowed to contribute to 

a better understanding of the petrological/temporal evolution occurred in the Lagoa Real 

magmatic association and in the crust segment which the PULR is located. 

Keywords: Lagoa Real, Granites, Microchemistry, Dating, LA-ICPMS 
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UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

WDS Wavelength dispersive spectroscopy 

  



14 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 Mapa Geológico do Cratón São Francisco com localização da PULR (modificado de CRUZ, 2004)

 ............................................................................................................................................................................... 25 

FIGURA 2. Localização e acesso a área de Lagoa Real (Modificado de OSAKA e AMARAL, 1998) .............. 26 

FIGURA 3. Mapa geológico regional da porção sul do Corredor do Paramirim mostrando a localização entre o 

Espinhaço Setentrional e a Chapada Diamantina (Adaptado de CRUZ, 2004). CD - Chapada Diamantina, ES- 

Espinhaço Setentrional, BSF- Bacia do São Francisco, BG - Bloco Gavião, BJ - Bloco Jequié, SRP - Saliência do 

Rio Pardo, VP -Vale do Paramirim. ...................................................................................................................... 28 

FIGURA 4. Mapa da Província Uranífera de Lagoa Real Modificado de Costa et al (1985). No mapa estão 

marcados os pontos de amostragem para a execução deste trabalho. Q – Formações Alúvio-coluvionares; TQs e 

TQv Coberturas Terciarias e Quaternárias; Pagn: Anfibólio-Quartzo-plagioclasio-microclina augen gnaisse; Pgno: 

Microclina-plagioclásio com estrutura ondulada; Plagioclásio-microclina augen gnaisse; Pab: Albitito 

(plagioclásio sódio >70%); Pgns: gnaisse silicificado; Paf: Anfibolito; Pqgn Quartzo gnaisse; Pplgn: Plagioclásio 

gnaisse fitado; Pgrst: Granito São Timóteo; Pgrst-Ch:Charnoquito;Pgr1:Granito Médio a grosso, lineado; 

Pgr2:Granito Fino; Pdr:Leucodiorito; Pib:Quartzito; Pibc:Rochas calcissilicáticas; Amg, Amg-t, Amg: migmatitos 

não diferenciados, metatexistos e diatexitos.  As representativas escolhidas para o desenvolvimento desse estudo 

são: As proximidades do vilarejo de São Timóteo e da fazenda Juazeirinho, onde afloram granitos São Timóteo, 

porções graniticas finas, pegmatoides e charnoquitos; a fazenda Contagem (a sul de São Timóteo), onde afloram 

leucodioritos; as proximidas da fazenda Engenho (AN09), onde afloram granitos São Timóteo; a fazenda 

Pindombeira, onde aflora granitos de granulação fina; ao sul da fazenda Cercadinho (Maria da Virgem), onde 

afloram leucodioritos; as proximidades de Monsehor Bastos, onde aflora granito São Timóteo e por fim ao sul da 

fazenda Baixo do Almeira, onde aflora charnoquito. ............................................................................................ 30 

FIGURA 5. Estrutura caracterizando a torção helicoidal. ST – São Timóteo, LR – Lagoa Real, LG – Lagoa 

Grande, MB – Monsenhor Bastos (adaptado de CRUZ, ALKIMN, 2006). ........................................................... 31 

FIGURA 6 Microscópios petrográficos Leica 4500P e DMRXP ......................................................................... 40 

FIGURA 7. Microssonda Jeol JXA 8900RL do consórcio UFMG-CDTN/CNEN .............................................. 42 

FIGURA 8 Esquema de componentes de um aparelho de LA (Laser Ablation) (Adaptado de TAYLOR et al, 1997)

 ............................................................................................................................................................................... 43 

FIGURA 9 – Aparelho LA-ICP-MS disponível no CDTN-CNEN - sistema é composto de um aparelho de ablação 

a laser, NEW WAVE, com fonte de laser 213nm e seu sistema de ICP-MS é um ELAN DRC-E 6100, da Perkim 

Elmer ..................................................................................................................................................................... 44 

FIGURA 10- Sistema de LA-ICP-MS presente no Multilab- UERJ. Sistema composto por laser Analyte G2 

193nm e espectrômetro multicoletor Finningan NEPTUNE ................................................................................. 46 

FIGURA 11- Mapa da Província Uranífera de Lagoa Real Modificado de Costa et al (1985). No mapa estão 

marcados os pontos de amostragem para a execução deste trabalho. Q – Formações Alúvio-coluvionares; TQs e 

TQv Coberturas Terciarias e Quaternárias; Pagn: Anfibólio-Quartzo-plagioclasio-microclina augen gnaisse; Pgno: 

Microclina-plagioclásio com estrutura ondulada; Plagioclásio-microclina augen gnaisse; Pab: Albitito 

(plagioclásio sódio >70%); Pgns: gnaisse silicificado; Paf: Anfibolito; Pqgn Quartzo gnaisse; Pplgn: Plagioclásio 

gnaisse fitado; Pgrst: Granito São Timóteo; Pgrst-Ch:Charnoquito;Pgr1:Granito Médio a grosso, lineado; 

Pgr2:Granito Fino; Pdr:Leucodiorito; Pib:Quartzito; Pibc:Rochas calcissilicáticas; Amg, Amg-t, Amg: migmatitos 

não diferenciados, metatexistos e diatexitos. ......................................................................................................... 50 

FIGURA 12: Foto de ponto de amostragem na fazenda Juazeirinho. (A) Contato do embasamento, migmatito, 

com o fases graníticas porfiriticas e finas; (B) Contato brusco entre porção aplitica, possivelmente Gr Juazeirinho, 

e o Gr São Timóteo (C) Porção porfiritica do leucodiorito encontrado a norte da Jazida de Cachoeira; (D) Porção 

do Gr Lagoa do Barro na forma de enclave no augen gnaisse.(E)(F) Contato entre porção porfirítica e félsica do 

charnoquito com porção máfica e fina. Em detalhe observa-se a porção félsica penetrando em meio a porção 

máfica, ................................................................................................................................................................... 53 

FIGURA 13—Fotomicrografias, mostrando as relações que existem entre as fases pegmátoides, o GJ e os 

migmatitos. A ) Fase pegmatoides quartzo-pertitica associada ao GJ. OBS: O pegmatoide corta o GJ; B e C: Fase 

pegmatoide com textura gráfica. Essa fase aparece na forma de diferenciação (possivelmente bordas de 

resfriamento) nas bordas do GJ, geralmente no contato com migmatito, cortando a foliação dessa rocha. Destaca-

se a presença de máficos acompanhando as bordas de contato com o migmatito. ................................................ 54 



 15 
FIGURA 14 – Porção pegmatoide tardia (em contato com granito fino, GJ) ....................................................... 55 

FIGURA 15- Fotomicrografias das texturas minerais encontradas na PULR no granito São Timóteo ( A-F) e 

Juazeirinho (G-H). A – Fenocristal de K-feldspato rodeado por quartzo e plagioclásio, B- Fenocristal de K-

feldspato pertitico bordeado por quartzo; C – Fenocristal de Plagioclásio maclado bordeado por quartzo, percebe-

se as bordas do cristal albitizado, D – Cristal de Anfibólio prismático em contato com fenocristal de K-feldspato; 

E – Coroa de anfibólio incluso no fenocristal de K-feldspato pertitico, percebe-se que a coroa tem em seu interior 

quartzo, anfibólio e ilmenita; F – Coroa de anfibólio com o interior de piroxênio ainda preservado; G – Fenocristal 

de K-felsdpato pertitico; H – Fenocristal de plagioclásio maclado bordeado por quartzp, K-felsdpato. Todas as 

fotos foram realizadas com nicois cruzados. ......................................................................................................... 58 

FIGURA 16 –– Diagrama de classificação de rochas QAP (STREICKSEIN et al., 1974), onde foram plotadas 

todas variedades de rochas estudas na PULR. ....................................................................................................... 59 

FIGURA 17 Fotomicrografia do Granitos Lagoa do Barro. (A, B) Textura do granito composto por fenocristais 

de K-feldspato pertitico imerso em matriz fina composta principalmente por quartzo, plagioclásio (C e F) textura 

da matriz orientada poligonizada; (D) Plagioclasio e microclina maclada apresentando contatos retos e sinuosos; 

(E)  anfibólio com inclusões de quartzo e  ilmentia, apresentando alteração para biotita em sua superfície;.e (F) 

Associação de minerais de ETR em contato com biotita e quartzo. ...................................................................... 61 

FIGURA 18 Fotomicrografias do charnoquito (A à C)) e dos Leucodioritos (E à H). (A) K-felspato pertitico com 

inclusões de quartzo em contato com plagioclásio;(B)Sinais de fusão entre o contato do plagioclásio com o K-

feldspato pertitico; (C)Cristais tabulares de plagioclásio mostrando contato reto com quartzo; (D) Ortopiroxênio 

com,lamelas de clinopiroxênio; (E) matriz fina e orientada do leucodiorito composta principalmente por quartzo e 

albita; (F) cristal de albita em contato com a matriz composta por albita, quartzo e piroxênio, o cristal mantém 

sinais de albitização em seu interior; (G) cristal de piroxênio em contato com albita e barita, encontrado somente 

no leucodiorito Maria da Virgem; (H) Magnetita em contato com albita, quartzo, titanita e piroxênio. ............... 63 

FIGURA 19 –– Diagrama de classificação de rochas plutônicas (MIDDLMOST 1994) e o diagrama de 

alcalinidade (PECCERILLO E TAYLOR, 1979), one foram plotadas todas variedades de rochas estudas na PULR.

 ............................................................................................................................................................................... 65 

FIGURA 20 Diagrama binário de SiO2 vs Elementos maiores e menores. É percebido trend formado pelas 

amostras de ST e GJ, onde com o incremento de SiO2 observa-se a diminuição no conteúdo dos outros 

componentes químicos.O LB se diferencia dos demais granitos por apresentar mais Rb e Y que os demais, 

enquanto o ST apresenta maiores teores em Ba. CH novamente se divide em dois grupos, as amostras félsicas 

acompanham os granitos enquanto o máfico apresentam maior concentração de MgO, TiO2, Ba, Sr e menor em 

Rb3. Há uma amostra do CH que não se enquadra em nenhum dos dois grupos, (amostra fazenda Baixo do 

Almeida), com grande concentração de orto-piroxênios. O LD se diferencia por apresentar grande concentração 

de Na2O, e Y e baixa de K2O, Ba e Rb quando se compara com as demais. O LD se diferencia por apresentar 

grande variação no conteúdo de Ba, baixa quantidade de Rb e alto em Y. ........................................................... 68 

FIGURA 21 Diagrama de classificação de rochas graníticas de Whalen et al (1987 e de ambiente tectônico de 

Pearce et al (1984). Todas as amostras plotam no campo dos granitos do tipo A intra-placa, enquanto as do CH 

ocupam a porção limitrofe entre os do tipo a A e I/S e arco vulcânico,................................................................. 70 

FIGURA 22 Diagramas de Classificação de índice de Fe, MALI vs SiO2 e A/NK vs ASI proposto por Frost et al 

(2001). As amostras graníticas encontram-se no campo dos granitóides ferrosos, metaluminosos e álcali-cálcicos, 

enquanto o CH no campo das magnesianas, calci-alcalinas e metaluminosa. ....................................................... 70 

FIGURA 23 Diagrama de ETR normalizado ao condrito (BOYNTON, 1984). O sombreado é referente ao padrão 

de ETR dos ST para comparar com as demais litologias. As porções graníticas de granulometria menor têm 

tendência a apresentar maior quantidade de ETR. Percebe-se que LB apresenta maior quantidade de ETRP quando 

se compara com o ST e GJ. Diagramas multielementares normalizando a condrito (THOMPSON, 1982). A área 

sombreada representa o padrão referente ao ST. Todas as amostras apresentam anomalias negativas em Nb, Ta, 

Sr, P e Ti. O LB apresenta anomalia positiva em Th. E o LD anomalias negativas em Ba, Rb e K ...................... 71 

FIGURA 24 Diagramas multielementares normalizando a condrito (THOMPSON, 1982 para amostras do albitito 

uranifero e quartzoso de Maruejol (1989). A área sombreada representa o padrão referente ao LD. Todas as 

amostras apresentam anomalias negativas em Ba, Rb e K, comuns entre os albititos e o leucodiorito e de Nb, Sr, 

P e Ti, comuns aos granitos LB, ST e GJ. ............................................................................................................. 72 

FIGURA 25- Relação isotópica de Nd e Sr para o granito ST e o LD. As áreas sombreadas correspondem aos 

dados isotópicos apresentado por Turpin et al, 1988.DMM: Depled MORB Mantle; CHUR: Chondritic Uniform 



 16 
Reservoir; HIMU= Magma Source having a high 238U/204Pb ratio. Os dados apresentados para o leucodiorito são 

concordantes com os dados apresentados por Turpin, 1988 para os albititos mineralizados e estéreis ................. 73 

FIGURA 26-Imagem de catodoluminescência.  Grãos representativos das amostras analisadas e respectivos 

pontos de análise. Essencialmente todos os grãos analisados são euédricos, com poucas inclusões e apresentam 

zonações composicionais concêntricas, características típicas de zircões de origem magmática. ......................... 75 

FIGURA 27 Diagramas de concórdia para os granitos LB, ST, e GJ Isócronas obtidas para as amostras LLR04 

referente ao LB, LLR14E referente ao ST e LLR10C referente ao GJ. As analises de U/Pb indicam idades 

de1774Ma para LB, 1739Ma para ST e 1752Ma para GJ. Isócronas obtidas para as anostras LLR04 referente ao 

LB, LLR14E referente ao ST e LLR10C referente ao GJ ...................................................................................... 76 

FIGURA 28 Diagramas de concórdia para o charnoquito e para os leucodioritos. Isócronas obtidas para as 

amostras LLR11 referente ao CH, LLR08 e LLR19 referente ao LD. As análises de U/Pb indicam idades de 2047 

e 1742 Ma para CH, 1737 e 1741Ma para LD. ...................................................................................................... 77 

FIGURA 29- Diagrama de tipos de granitos em relação ao estado de Oxidação, proposto por Dall'Agnol e Oliveira 

(2007) .................................................................................................................................................................... 79 

FIGURA 30- Quadro de relação genética encontrada paras as litologias estudadas nas porções norte sul da PULR.

 ............................................................................................................................................................................... 82 

FIGURA 31 – Modelo de formação dos granitos (LB, ST e GJ) e charnoquito estudados. ................................. 84 

FIGURA 32 Característica do granito São Timóteo: Fenocristais centimétricos de feldspatos.Os maiores cristais 

são sempre de feldspato potássico e os fenocristais mais prismáticos com bordas claras são de plagioclásio. O 

quartzo é azulado ajuda a conferir está cor na rocha; B: Anti-pertitas em meio ao K-feldspato, C e D: inclusões de 

quartzo, arredondadas a vermiformes, que se alinham, definindo antigas bordas dos cristais. ............................. 90 

FIGURA 33 Fotomicrografia de amostras referentes ao granito São Timóteo (A-D), Juazeirinho (E-F) e Lagoa do 

Barro(G, H). (A) Fenocristais de plagioclásio maclados com bordas albitizadas em contato com a matriz; (B) 

inclusões de quartzo, arredondadas a vermiformes, que se alinham, definindo antigas bordas dos cristais no 

megacristal de K-feldspato; (C) Plagioclásio incluso no fenocristal de K-feldspato pertitico com borda albitizadas; 

(D) Matriz essencialmente  fina e em grande parte recristalizada; (E) Fenocristal de K-feldspato pertitico em 

contato com biotita e anfibólio da matriz; (F) cristal subédrico de plagioclásio maclado em contato com matriz; 

(G) fenocristal K-feldspato pertitico em contato com matriz poligonizada; (H) Plagioclasio e K-feldspato 

encontrados na matriz. ........................................................................................................................................... 91 

FIGURA 34 Fotomicrografias referentes a amostras do charnoquito e do Albita Gnaisse. (A,B) Plagioclásios 

euédricos com contatos retos com quarto com extinção rolante e fraturado; (C)Mirmequita no contato entre 

plagioclásio e K-feldspato micropertiticos; (D, E ) Relicto de porfiroclasto completamente substituído por 

albitização em contato com a matriz composta por quartzo, albita e piroxênio; (F) Matriz poligonizada e orientada 

do albita gnaisse. .................................................................................................................................................... 93 

FIGURA 35 -Diagrama ternário de classificação de feldspatos. Estão apresentadas as análises para o granito São 

Timóteo, Juazeirinho e Lagoa do Barro, o albita gnaisse e a porção máfica e félsica do charnoquito. ................. 96 

FIGURA 36- Mosaico de fotomicrografias em luz transmitida, nicóis cruzados, de um megacristal de K-felsdspato 

do granito SãoTimóteo com a localização dos pontos analisados na microssonda eletrônica. B)  Perfil do  K (a 

.p.f.u)  da borda para o centro mostrando a natureza oscilatória da zonação. . ...................................................... 97 

FIGURA 37 -Diagramas de variação composicionais para o K-feldspato nas diferentes litologias. Estão 

apresentados os dados para o granito São Timóteo na faixa norte e na região de Monsenhor Bastos. Todos os dados 

são expressos em a.p.f.u. ....................................................................................................................................... 99 

FIGURA 38 - Diagrama composicional para os plagioclásios encontrados nas diversas litologias. São 

apresentados também os plagioclásios da região de Monsenhor Bastos para o granito São Timoteo presente na 

região de Monsenhor Bastos.Os símbolos abertos correspondem aos grãos menores e anedricos, os simbolos 

preecnhidos correspondem aos grãos fenocristais. Para as amostras referentes ao Albita Gnaisse os simbolos 

preenchidos correspondem ao grãos de maior dimensão, mas não necessariamente de origem ígnea.Todos os dados 

são expressos em a;p;f.u. ..................................................................................................................................... 101 

FIGURA 39 Perfil de variação composicional em teor de An em fenocristal de plagioclásio do granito São 

Timóteo ................................................................................................................................................................ 102 

FIGURA 40- Diagramas composicionais obtidos via LA-ICP-MS para albitas encontradas nas litologias em 

estudo. A composição em todos os gráficos é expressa em ppm. ........................................................................ 103 



 17 
FIGURA 41 Fotomicrografias das texturas de ocorrência da titanita nos granitos (ST, LB e GJ) e do AG. A e B: 

Textura de coroa de titanita em volta da ilmenita. Esta textura pode ser encontrada tanto na matriz como inclusa 

em feldspatos associado a fraturas. C e D: Textura granular sem presença de núcleo ou grãos de ilmenita. Assim 

como a textura anterior, essa pode ser encontrada tanto na matriz ou inclusa nos feldspatos. E: Textura subeuédrica 

(prismática) da titanita alinhada a foliação; D: Textura granular da titanita. Fotos com nicois cruzados ............ 112 

FIGURA 42 Diagrama ternário de composição da Titanita. Percebe-se que as titanitas do AG são menos hidratadas 

e fluoretadas que as encontradas nos granitos. A titanita do granito LB apresenta mais intensa hidratação e 

fluoretação que as presentes no granito ST e GJ. ................................................................................................ 115 

FIGURA 43 Diagrama de composição das titanitas por litologia. Todos os digramas estão apresentados os dados 

em átomos por formula unitária (a.p.f.u.). No diagrama, está discriminada também a textura das ocorrências da 

titanita por litologia. È peceptivel clara separação entre as titaitas encontradas no AG e nos granitos. No AG ocorre 

maior substituição do Ti por Fe, enquanto nos granitos ocorre por Al.. Nos granitos há uma diferenciação entre 

amostras do LB com os demais granitos (ST e GJ). No LB há maior concentração de F, além de maior substituição 

do Ca por outros cátions. ..................................................................................................................................... 116 

FIGURA 44 Diagramas de ETR normalizado a Boynton (1984) para a composição desses elementos encontrados 

na titanita ............................................................................................................................................................. 118 

FIGURA 45Diagramas composicionais obtidos via LA-ICP-MS para titanita encontrada nas litologias em estudo. 

A composição em todos os gráficos é expressa em ppm. .................................................................................... 119 

FIGURA 46 Mapas de elementos obtidos sobre imagem de elétrons retroespalhados, mostrando a associação 

titanita/allanita. A) Núcleo bem defnido de titanita com bordas de allanita com textura patch, sobrecrescimento de 

flúor carbonatos de terras raras. B) dois aglomerados de titanita/allanita.No menor, a titanita foi quase 

completamente consumida pela allanita. Também há sobrecrescimento de flúor carbonatos de terras raras. ..... 122 

FIGURA 47- Sequência de eventos hidrotermias que ocorreram nos granitos da PULR. É representada a 

composição principal do fluido desses eventos juntamente com os minerais que reagiram e que foram gerados em 

cada evento. ......................................................................................................................................................... 125 

FIGURA 48 - Modelo de formação dos granitos (LB, ST e GJ) e charnoquito estudados, juntamente com os 

processos de alterção dos granitos. ...................................................................................................................... 128 



18 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – Datações realizadas nas diferentes litologias que compõem a PULR. ........................................... 34 

TABELA 2- Análises química de elementos maiores, menores e terras raras dos granitos São Timóteo, Lagoa do 

Barro e Juazeirinho, Leucodiorito e Charnoquito .................................................................................................. 66 

TABELA 3- Análises químicas em microssonda eletrônica representativas dos principais litotipos estudados. . 95 

TABELA 4- Análises representativas obtidas via LA-ICP-MS. ........................................................................... 96 

TABELA 5- Análises químicas representativas, obtidas via microssonda eletrônica para as amostras de titanita 

das diferentes litologias e ocorrências. As formulas unitárias foram calculadas na base 5 O. ............................. 115 

TABELA 6-Análises químicas representativas de elementos traço datitanita obtidas via LA-ICP-MS. ............ 117 

TABELA 7 Resultados para os cálculos estatísticos para os elementos analisados em albita nas litologias em 

estuda da associação magmática da PULR-BA ................................................................................................... 138 

TABELA 8. Resultados obtidos para o controle de qualidade dos dados obtidos através analise do NIST610 para 

as albitas .............................................................................................................................................................. 138 

TABELA 9 Resultados para os cálculos estatísticos para os elementos analisados em titanita nas litologias em 

estuda da associação magmática da PULR-BA ................................................................................................... 139 

TABELA 10. Resultados obtidos para o controle de qualidade dos dados obtidos através analise do NIST610 para 

as titanitas ............................................................................................................................................................ 140 



19 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO.............................................................................................. 22 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................. 22 

1.1 HISTÓRICO DE LAGOA REAL .................................................................................. 24 

1.2 GEOLOGIA REGIONAL .............................................................................................. 27 

1.3 LITOLOGIAS DA PULR .............................................................................................. 29 

1.4 ESTUDOS GEOCRONOLÓGICOS .............................................................................. 32 

1.5 ESTUDOS METALOGÊNETICOS E MODELOS PROPOSTOS ............................... 33 

1.6 SETORES DE ESTUDO ................................................................................................ 37 

1.7 OBJETIVOS ................................................................................................................... 37 

1.8 JUSTIFICATIVAS ......................................................................................................... 38 

CAPÍTULO 2. METODOLOGIAS ........................................................................................ 40 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 40 

2.1 PETROGRAFIA ............................................................................................................. 40 

2.2 MICROSSONDA ELETRÔNICA ................................................................................. 41 

2.3 LA-ICP-MS .................................................................................................................... 42 

2.4 GEOCRONOLOGIA...................................................................................................... 44 

CAPÍTULO 3. GEOCRONOLOGIA U-PB, PETROLOGIA, GEOQUÍMICA E ISOTOPOS 

Nd-Sr DA ASSOCIAÇÃO ÍGNEA PALEOPROTEROZÓICA DA PROVÍNCIA 

URANIFERA DE LAGOA REAL (BA-BRASIL) ................................................................. 47 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 47 

3.1 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL ..................................................................... 48 

3.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS .......................................................................................... 52 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS ............................................................................................ 56 

3.4 CARACTERÍSTICAS PETROGRAFICAS DAS ROCHAS ESTUDADAS ............... 57 

GRANITO SÃO TIMÓTEO (ST) ........................................................................................... 57 

GRANITO JUAZEIRINHO (GJ) ............................................................................................ 60 

FASES PEGMATOIDES TARDIAS (FPT)............................................................................ 60 

GRANITO LAGOA DO BARRO (LB) .................................................................................. 61 

CHARNOQUITO (CH) ........................................................................................................... 62 

LEUCODIORITO (LD) ........................................................................................................... 64 

3.5 LITOGEOQUÍMICA ..................................................................................................... 64 

3.6 ISOTOPOS DE SM, ND E SR ....................................................................................... 72 

3.7 GEOCRONOLOGIA...................................................................................................... 74 



 20 
LAGOA DO BARRO-LLR04 ................................................................................................. 74 

SÃO TIMÓTEO ....................................................................................................................... 74 

JUAZEIRINHO ....................................................................................................................... 75 

CHARNOQUITO (LLR11) ..................................................................................................... 76 

LEUCODIORITO (LLR8) ....................................................................................................... 77 

LEUCODIORITO (LLR19) ..................................................................................................... 77 

3.8 DISCUSSÃO .................................................................................................................. 78 

3.8.1ASSINATURAS GEOQUÍMICAS DAS ROCHAS ESTUDADAS .............................. 78 

3.8.2O SIGNIFICADO DOS LEUCODIORITOS .................................................................. 79 

3.8.3OS ENCLAVES: CHARNOQUITOS OU GABRO-NORITOS ? .................................. 80 

3.8.4PROPOSTAS PARA UM MODELO PETROGENÉTICO DA ASSOCIAÇÃO 

MAGMÁTICA PROTEROZÓICA ......................................................................................... 81 

3.9CONCLUSÕES .................................................................................................................. 87 

CAPÍTULO 4. VARIAÇÃO QUÍMICA DOS FELDSPATOS: EVIDÊNCIAS DOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO E ALTERAÇÃO HIDROTERMAL DAS ROCHAS ........ 89 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 89 

4.1TEXTURAS DOS FELDSPATOS ..................................................................................... 89 

4.2CONDIÇÕES ANALÍTICAS ............................................................................................. 94 

4.3CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS ................................................................................... 95 

4.4FELDSPATO POTÁSSICO ............................................................................................... 95 

4.5PLAGIOCLÁSIO.............................................................................................................. 100 

4.6ELEMENTOS TRAÇOS NA ALBITA ............................................................................ 102 

4.7 DISCUSSÕES .............................................................................................................. 104 

4.7.1ORIGEM DOS MEGACRISTAIS DE FELDSPATO POTÁSSICO............................ 104 

4.7.2CONTAMINAÇÃO DO CHARNOQUITO .................................................................. 105 

4.7.3FORMAÇÃO DA ALBITA........................................................................................... 106 

4.8 CONCLUSÕES ............................................................................................................ 107 

CAPÍTULO 5. AS TITANITAS COMO MARCADORES DE EVENTOS PÓS-

MAGMÁTICOS NA ASSOCIAÇÃO MAGMÁTICA DA PULR ....................................... 109 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 109 

5.1 CRISTALOQUÍMICA DA TITANITA .......................................................................... 109 

5.2 TEXTURAS E OCORRÊNCIAS DAS TITANITAS .................................................. 110 

5.3 MÉTODOS ANALÍTICOS .......................................................................................... 112 

5.4 ASPECTOS DE QUÍMICOS DAS TITANITAS ........................................................ 114 

5.5 CARACTERÍSTICAS MICROQUÍMICAS DA TITANITA ..................................... 114 

5.6 DISCUSSÕES .............................................................................................................. 120 



 21 
5.6.1Titanitas nos Granitos .................................................................................................... 120 

5.6.2Relação da Titanita com os minerias de ETR ................................................................ 122 

5.6.3Titanitas presentes no albita Gnaisse AG ...................................................................... 123 

5.7 CONCLUSÕES ............................................................................................................ 124 

CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES ............................................................................................ 126 

CAPÍTULO 7. REFERENCIAS ........................................................................................... 129 

ANEXOS ............................................................................................................................... 137 

ANEXO A – Tabelas dos tratametos estatisticos para analises de  LA-ICP-MS .................. 138 



22 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O urânio é representado na tabela periódica pela letra U, caracterizado pelo número 

atômico 92, sendo seu isótopo mais abundante o de massa 238 u.m.a. Esse elemento foi 

identificado e separado pela primeira vez em 1789 pelo alemão Martin Klaproth. Sua principal 

aplicação é na geração de energia como combustível em usinas termonucleares (IAEA,2012).  

Estima-se que em 2009 reservas mundiais de urânio estejam em torno de 5,4 milhões de 

toneladas em todo mundo, sendo distribuídas da seguinte forma, 31% na Austrália, 12% no 

Cazaquistão, 9% no Canadá e 9% na Rússia (IAEA, 2012). O Brasil possui a sétima maior 

reserva de urânio (U3O8) do mundo, cerca de 310.000 toneladas, de acordo com estimativas das 

Indústrias Nucleares Brasileiras (INB, 2012). Esta quantidade é suficiente para o suprimento de 

necessidades futuras das usinas de Angra I, II e III, e, possivelmente, para a disponibilização 

de excedente para o mercado mundial. 

A produção de U3O8 no mundo manteve-se constante até 2007. Conforme como era 

esperado devido ao reaquecimento do setor de geração de energia elétrica por fonte nuclear 

(INB, 2012; IAEA, 2012), em 2009 houve um incremento de aproximadamente 25%, Os 

maiores produtores neste ano foram o Cazaquistão (28%), o Canadá (20%), a Austrália (16%), 

a Namíbia (9%), a Rússia (7%), o Níger (6%) e o Uzbequistão (5%). Tal tendência se manteve 

mesmo com a tragédia de Fukushima em 2011. 

Nesse cenário, a produção brasileira é de 230 t/ano, podendo chegar a 400 t/ano. As 

maiores reservas ocorrem em Santa Quitéria (CE), Lagoa Real/Caetité (BA), Espinharas (PB), 

Figueiras (PR) e Caldas (MG), porém há ocorrências de importância também em Pitinga (AM) 

e Carajás (PA), onde existe potencial promissor para as reservas totais do país.  

Atualmente, a região de Lagoa Real destaca-se principalmente por possuir cerca de 30% 

das reservas brasileiras de urânio, o que corresponde a aproximadamente 100.770 toneladas, 

sendo a Mina de Cachoeira a única em fase de mineração (lavra) (INB, 2012). Nessa região 

ainda há levantamento de ocorrências de U, o que continua a contribuir para o aumento das 

reservas brasileiras. 

Os estudos geológicos desenvolvidos nas últimas décadas na área de Lagoa Real foram 

focados principalmente nos albititos, mineralizados e não mineralizados, nos gnaisses.  
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Os gnaisses variam composicionalmente entre plagioclásio-gnaisse até microclina 

gnaisse, passando por todos os termos intermediários em relação à proporção dos feldspatos 

(MARUEJOL 1989). Textualmente, variam de augen gnaisses até os finamente fitados, 

contendo quartzo (~5-20%) e, como minerais dominantes: biotita, anfibólio e piroxênio 

(OLIVEIRA et al. 1985; MARUEJOL, 1989). Além disso, de forma mais restrita, foram 

realizados estudos nos granitos. Esses estão localizados na porção norte e central do Complexo 

de Lagoa Real, sendo constituído por granitóides, de granulação muito grossa, representados 

pelo Granito São Timóteo, e um conjunto de álcali-gnaisses dele derivados (CRUZ, 2004; 

MARUEJOL, 1989). 

Os granitóides apresentam dimensões batolíticas; são rochas isotrópicas a semi-

isotrópicas, de coloração cinza a cinza-rosada, e têm composição variando de quartzo-dioritos 

a granitos com hornblenda e biotita. De acordo com Maruejol (1989), os granitos São Timóteo 

podem ser dos tipos: hornblenda granito, piroxênio-granito e granito charnoquito (com clino- e 

orto-piroxênio) que correspondem ao campo do quartzo monzonito. Os granitos-charnoquitos 

possuem basicidade mais elevada (plagioclásios andesíticos) no núcleo, e menos elevada 

(plagioclásios oligoclásicos) nas bordas (BRITO et al. 1984; MORAES et al. 1980; OLIVEIRA 

et al. 1985). Os granitóides podem ser classificados como rochas metaígneas ainda possuindo 

texturas originais preservadas, de associação mineralógica e texturas deformacionais sin-

metamórficas bem desenvolvidas (CRUZ, 2004). Possuem textura poligonizada que 

caracterizam um domínio metamórfico de alto grau de fácies anfibólito-granulito. Exibem em 

diversos locais, textura granoblástica à poligonizada com sinais de orientação cataclástica e 

indícios de ação metassomática (OLIVEIRA et al. 1985; CRUZ, 2004). De ocorrência mais 

restrita, destaca-se o granito foliado fino, leucodiorito e charnoquito (COSTA et al; 1985). Os 

gnaisses apresentam a mesma composição que os granitos São Timóteo, em teores de elementos 

maiores e traços, e constituem o maior volume do Complexo Ígneo-Metamórfico Lagoa Real. 

Estudos realizados em rochas granitóides do São Timóteo que afloram no setor de 

Monsenhor Bastos, ao sul da PULR mostram que estas rochas foram classificadas como 

sienogranitos/ quartzo sienitos. São metaluminosas, alcalino cálcicas (na fronteira dos calci-

alcalinos) e plotando na série shoshonitica e classificadas como granitos do tipo A (AMORIM, 

2012).  

Para definir se as rochas granitóides de toda a PULR são do tipo ferrosas, se são férteis 

em urânio, e pertencem a uma associação rapakivi foram realizados estudos regionais e 

aprofundados. Em termos de comparações com associaçãos caracteristicamente rapakivi 
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salientamos a importância do estudo das associações regionais das rochas. Nesse contexto, o 

conceito “associação magmática” se destaca ao identificar conjuntos de rochas de composição 

variável derivados de uma mesma unidade geológica magmática.  Em termos gerais, os granitos 

rapakivi tendem a aparecer associados a complexos anelares, coexistindo com biotita granitos 

aluminosos e granitos alcalinos.  

De acordo com Wernick (2004), a associação entre gabros, charnoquitos, anortositos, 

basaltos e granitos rapakivi é indicadora de rifts intracontinentais. Segundo este autor, a 

associação entre gabros, anortositos e biotita granitos sugere origem crustal dos rapakivi, pela 

fusão da base dos blocos abatidos da porção central do rift, e pelo calor aportado pelo magma 

básico subjacente.  

Sendo assim, para uma compreensão mais aprofundada da gênese magmática da PULR, 

torna-se prioritário desenvolver um estudo detalhado da evolução da associação magmática 

relacionada com as mineralizações de urânio (diferentes variedades de granitos, leucodioritos e 

charnoquito), ao longo de perfil regionalmente representativo. Dessa forma foi necessário 

caracterizar a geoquímica, microquímica e a geocronologia das rochas, a fim de entender a 

evolução petrogenética e petroquímica desses corpos e suas relações com as outras rochas da 

PULR. E, para isso, foram desenvolvidos estudos detalhados de litogeoquímica, química e 

microquímica mineral, geocronologia e isotópos. 

1.1 HISTÓRICO DE LAGOA REAL  

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

Bahia, na parte central do Cratón São Francisco (FIGURA 1). Sua descoberta ocorreu durante 

a execução de uma série de levantamentos aerogeofísicos entre 1976 e 1977 dentro do Convênio 

Brasil-Alemanha, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral 

(DNPM) (GEISEL, et al. 1980). A partir de então já foram identificadas 36 anomalias 

radioativas na região.  
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FIGURA 1 Mapa Geológico do Cratón São Francisco com localização da PULR (modificado de CRUZ, 

2004) 

A PULR se estende por uma área de 1.200km2 (MATOS et al, 2003), e está delimitada 

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

área pertence aos municípios de Caetité e Lagoa Real (FIGURA 2). O acesso à região é feito a 

partir Salvador (BA), seguindo por rodovias asfaltadas (BR 116 e BR 030), que interligam as 

cidades de Vitória da Conquista e Brumado, até chegar em Caetité; trajeto que totaliza 740 Km. 

Durante a realização de projeto de levantamentos aerogamaespectrométricos no norte do 

estado de Minas Gerais e no sul do estado da Bahia, o Projeto Urandi, de responsabilidade do 

Centro de Geofísica Aplicada (CGA-DNPM), identificou nas proximidades do município de 

Caetité uma anomalia com cerca de 50 vezes o background no canal de urânio. Este valor 

surpreendeu e despertou grande interesse dos executores do levantamento, pois poderia 

significar a ocorrência de um depósito de U (GEISEL et al, 1980). 
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FIGURA 2. Localização e acesso a área de Lagoa Real (Modificado de OSAKA e AMARAL, 1998) 

A identificação da referida anomalia foi comunicada ao escritório regional da 

NUCLEBRAS em Belo Horizonte. A empresa nesta época também estava desenvolvendo 

levantamentos aéreos de mesma natureza, no projeto Espinhaço Setentrional, na parte central e 

centro-sul da Bahia. Após ser comunicada da ocorrência, a NUCLEBRAS encaminhou ao local 

um grupo técnico para averiguação. Nesta visita foi constatado que na região da anomalia havia 

uma mineralização uranífera, que mesmo em primeira observação possuía grande potencial de 

exploração (GEISEL et al., 1980).  

Analisando os dados obtidos pelo projeto Espinhaço Setentrional, à luz da detecção 

realizada na região de Caetité, foram identificadas outras anomalias semelhantes, o que 

confirmou o potencial uranífero da área nas proximidades daquele município. Devido a este 

fato, em 1979, a NUCLEBRAS realizou mais um levantamento aerogamespectrométrico sobre 

a área, desta vez mais detalhado, e obteve a confirmação da existência de diversas anomalias 

na região. Diante disso foi criado o Distrito Uranífero de Lagoa Real (DULR), nesse trabalho 

designado como Província Uranífera de Lagoa Real (PULR). 

Em 1980, foram publicados os primeiros trabalhos a respeito da PULR por Geisel et al. 

(1980) e Marques et al. (1980), abordando a geologia de Lagoa Real. A publicação de Geisel 

et al. (1980) é a primeira a detalhar os trabalhos que foram: levantamento geológico, 

N 
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mineralógico e estimativa das reservas existentes. Os dados levantados culminaram na 

identificação da área uranífera de Lagoa Real:. Neste mesmo ano foi publicado o primeiro 

estudo de datação sobre a área (STEIN et al. 1980), juntamente com o surgimento das primeiras 

teorias metalogenéticas a respeito de Lagoa Real.  

Após esses primeiros estudos, vários outros foram realizados e publicados (FORMAN e 

WARING, 1981; VILLAÇA et al., 1982; RAPOSO e MATOS, 1982 ; MATOS 1982; ALVES, 

FUZIKAWA, 1988; FUZIKAWA, 1985; FUZIKAWA et al., 1988; FUZIKAWA, ALVES, 

1988; LOBATO et al., 1983a, 1983b, 1987; LOBATO, 1985; LOBATO e FYFE, 1990; 

MARUEJOL, 1989; CORDANI et al., 1992; PIMENTEL et al., 1994; RIBEIRO et al., 1984; 

TURPIN et al., 1988). Entre esses se destacam o primeiro mapeamento especifico da PULR 

(COSTA et al., 1985) e as primeiras teses sobre a petrogênese e a metalogênese desta mesma 

província (LOBATO, 1985; MARUEJOL, 1989). 

Com o acidente de Chernobyl, na década de 1980, houve um desaquecimento do setor 

nuclear e dessa forma a quantidade de estudos realizados sobre a PULR diminuiu. Após cerca 

de uma década houve o reaquecimento do setor nuclear e foram retomados os investimentos. 

Na década de 2000, novos estudos foram iniciados e publicados investigando a metalogênese e 

as características associadas à PULR (AMORIM et al. 2009; AMORIM, 2012; AMORIM et 

al. 2013; AVELAR, 2008; CHAVES et al. 2007, CHAVES 2013, 2015; CRUZ, 2004; CRUZ 

et al. 2006, LOBATO et al, 2015 MARQUES, 2016; MATOS et al. 2003, OLIVEIRA 2010, 

OLIVEIRA et al., 2007; PRATES 2008, SOUZA 2009). 

1.2 GEOLOGIA REGIONAL 

A PULR está inserida no Complexo Lagoa Real, na porção sul do Aulacógeno Paramirim 

(COSTA et al, 1985) (FIGURA 3). O Complexo Lagoa Real, que engloba a Associação 

Intrusiva Lagoa Real, é um conjunto de rochas diabásicas, anfibolíticas e charnoquíticas que 

ocorrem intercaladas (ARCANJO et al, 2000; CRUZ, 2004). Arcanjo et al. (2000) agruparam 

sob a designação de Associação Intrusiva Lagoa Real, os granitóides São Timóteo e o conjunto 

de álcali-gnaisses, os albititos deles derivados (CRUZ, 2004), e também as litologias então 

designadas por Costa et al (1985) como granitos fino, charnoquitos e dioritos.  
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FIGURA 3. Mapa geológico regional da porção sul do Corredor do Paramirim mostrando a localização entre o 

Espinhaço Setentrional e a Chapada Diamantina (Adaptado de CRUZ, 2004). CD - Chapada Diamantina, ES- 

Espinhaço Setentrional, BSF- Bacia do São Francisco, BG - Bloco Gavião, BJ - Bloco Jequié, SRP - Saliência do 

Rio Pardo, VP -Vale do Paramirim. 
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As rochas do Complexo Lagoa Real estão encaixadas nos ortognaisses migmatíticos do 

Complexo Paramirim e nos Terrenos Greenstone Belts, Ibitira-Ubiraçaba e Umburanas, de 

idade arqueana. O contato do Complexo Lagoa Real com as rochas da infraestrutura se faz 

através das zonas de cisalhamento Licínio de Almeida, a oeste, e São Timóteo, a leste (CRUZ, 

2004). A parte leste do Aulacógeno Paramirim está representada pela Chapada Diamantina. A 

oeste, a Serra do Espinhaço delimita a PULR (FIGURA 4).  

Os granitóides são genericamente denominados de granito São Timóteo e estão imersos 

em forma de lentes nas rochas gnáissicas do complexo (MARUEJOL, 1989), com contatos 

graduais ou bruscos (CHAVES et al, 2007; COSTA et al, 1985; CRUZ, 2004). Suas principais 

ocorrências foram mapeadas próximo às cidades de Monsenhor Bastos (a sul), São Timóteo (a 

nordeste), e nas áreas das anomalias uraníferas do Engenho (AN09) e Modesto (AN07) 

(MARUEJOL, 1989). 

As rochas da Associação Intrusiva Lagoa Real e os litotipos intercalados mergulham para 

oeste na extremidade sul dos alinhamentos, com altitude vertical na parte central e mergulho 

para leste na extremidade norte, constatação realizada na década de 1980 por Alves, J.V. 

(FIGURA 5). 

1.3 LITOLOGIAS DA PULR 

O granito São Timóteo possui coloração de cinza a rosada, sendo composto 

essencialmente por feldspato alcalino pertítico, plagioclásio An26, biotita rica em Fe, Fe-

hastingsita e quartzo. Os litotipos variam de granitos stricto senso a granodioritos, sendo ainda 

encontrados monzodioritos a quartzo-sienitos em menor proporção. Apresentam as variedades 

hornblenda-granito, piroxênio-granito e granito-charnoquítico (com clino e ortopiroxênio), 

sendo o anfibólio-biotita o granito o mais comum (MARUEJOL, 1989). 

O granito fino possui cor cinza-rosada, mais raramente cinza-médio, granulação fina-

média, às vezes foliada, é porfirítico, com fenocristais de feldspato, suportados por matriz fina 

de quartzo, microclina, oligoclasio e máficos. Como minerais acessórios há fluorita, allanita, 

titanita, apatita, zircão e magnetita (COSTA et al, 1985). 
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FIGURA 4. Mapa da Província Uranífera de Lagoa Real Modificado de Costa et al (1985). No mapa estão marcados os pontos de amostragem para a execução 

deste trabalho. Q – Formações Alúvio-coluvionares; TQs e TQv Coberturas Terciarias e Quaternárias; Pagn: Anfibólio-Quartzo-plagioclasio-microclina augen 

gnaisse; Pgno: Microclina-plagioclásio com estrutura ondulada; Plagioclásio-microclina augen gnaisse; Pab: Albitito (plagioclásio sódio >70%); Pgns: gnaisse 

silicificado; Paf: Anfibolito; Pqgn Quartzo gnaisse; Pplgn: Plagioclásio gnaisse fitado; Pgrst: Granito São Timóteo; Pgrst-Ch:Charnoquito;Pgr1:Granito Médio 

a grosso, lineado; Pgr2:Granito Fino; Pdr:Leucodiorito; Pib:Quartzito; Pibc:Rochas calcissilicáticas; Amg, Amg-t, Amg: migmatitos não diferenciados, 

metatexistos e diatexitos.  As representativas escolhidas para o desenvolvimento desse estudo são: As proximidades do vilarejo de São Timóteo e da fazenda Juazeirinho, 

onde afloram granitos São Timóteo, porções graniticas finas, pegmatoides e charnoquitos; a fazenda Contagem (a sul de São Timóteo), onde afloram leucodioritos; as proximidas 

da fazenda Engenho (AN09), onde afloram granitos São Timóteo; a fazenda Pindombeira, onde aflora granitos de granulação fina; ao sul da fazenda Cercadinho (Maria da 

Virgem), onde afloram leucodioritos; as proximidades de Monsehor Bastos, onde aflora granito São Timóteo e por fim ao sul da fazenda Baixo do Almeira, onde aflora 

charnoquito. 
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FIGURA 5. Estrutura caracterizando a torção helicoidal. ST – São Timóteo, LR – Lagoa Real, LG – Lagoa 

Grande, MB – Monsenhor Bastos (adaptado de CRUZ, ALKIMN, 2006). 

Os dioritos são designados na literatura como leucodioritos, possuindo coloração branca, 

mosqueada de preto, granulação de grossa a muito grossa, pegmatoidal, composta de 

megacristais de oligoclásio; quartzo, piroxênio e magnetita, ocasionalmente, na forma de 

vênulas. Estes corpos ocorrem na forma tabular ou lenticular concordantes com a foliação da 

área, tendo dimensões muito variadas. O diorito é encontrado principalmente nas porções norte 

e centro-leste da PULR, nas proximidades da AN13, a leste da AN31, sudoeste de São Timóteo 

e sudeste da AN10 (COSTA et al, 1985). 

O charnoquito ocorre, principalmente, nas proximidades da Vila de São Timóteo. Trata-

se de rochas de coloração cinza-clara a cinza-avermelhada, quando alteradas. Possuem 

granulação fina à média, textura maciça, não foliada, formada essencialmente por mesopertita, 

quartzo, oligoclásio ou andesina e ortopiroxênio. Em quantidades acessórias também são 

encontradas biotita, apatita e zircão (COSTA et al, 1985). 

Os gnaisses são as rochas de maior volume e extensão de afloramentos do Complexo 

Lagoa Real. A classificação varia de microclina-gnaisse a plagioclásio-gnaisse e sua coloração 

é cinza, com granulação variando de fina a grossa. Esses gnaisses são compostos 

essencialmente por microclina, plagioclásio sódico, quartzo, anfibólio (predominantemente Fe- 
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hastingsita), biotita e magnetita. Allanita, apatita, titanita e zircão são os minerais acessórios 

mais comuns.  A composição química é muito semelhante à dos granitos São Timóteo 

(MARUEJOL, 1989). 

Os albititos formam corpos lenticulares a tabulares com que variam de alguns metros até 

quilômetros de extensão (MARUEJOL, 1989). A largura destes corpos oscila entre alguns 

centímetros a centenas de metros. As sondagens mostram que estes albititos são encontrados 

até 850m 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 (MARUEJOL, 1989; CRUZ, 2004). Sua composição é 

constituída principalmente plagioclásio, piroxênio, granada, anfibólio e biotita, acompanhada 

de mineralizações de uraninita e pechblenda (MATOS et al, 2003). 

1.4  ESTUDOS GEOCRONOLÓGICOS 

Vários trabalhos de geocronologia foram desenvolvidos na PULR por meio de diferentes 

métodos de datação como, por exemplo, U/Pb, Rb/Sr. Stein et al (1980), utilizando U/Pb em 

uraninitas dos albititos, obtiveram idades de 820 Ma e 500 Ma. O granito São Timóteo foi 

datado com utilização de U/Pb e indicou idades de cristalização em torno de 1.7 Ga (TURPIN 

et al, 1988), essa mesma idade foi encontrada utilizando-se Pb/Pb (CORDANI et al 1992). Tais 

autores obtiveram idades de 1,5 e 1,1 Ga através da utilização do método Rb/Sr, nos gnaisses e 

2650 Ma para os migmatitos. Pimentel et al (1994) analisaram titanitas dos albititos, utilizando 

U/Pb e obtiveram idades de 960 Ma e 500 Ma e interpretaram como idade do metamorfismo.  

Em 2007, Chaves et al (2007) apresentaram novas datações feitas em rochas dos albititos. 

De acordo com essa proposta, o urânio de Lagoa Real (BA) está associado ao magmatismo 

sienítico, com idade mínima de 1904 ± 44 Ma (intercepto superior de discórdia U-Pb em zircões 

por LA-ICP-MS), o qual pertence a uma associação litológica máfico-félsica dos estágios finais 

da Orogênese Orosiriana atuante no Bloco Paramirim. 

As reações metamórficas, que incluem recristalização de minerais da fase magmática, 

levaram à precipitação de uraninita (1868 ± 69 Ma; U-Pb por LA-ICP-MS) sob controle redox. 

Uma provável segunda geração de uraninitas teria sido gerada durante a reativação das zonas 

de cisalhamento e o metamorfismo promovidos pela Orogênese Brasiliana (605 ± 170 Ma; U-

Pb por LA-ICP-MS). Estudos posteriores de datação química (não isotopica), desenvolvidos 

por Chaves et al, (2009), sugerem que a cristalização e o metamorfismo do possível protólito 



33 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

(sienito uranífero) dos albititos teria ocorrido cerca de 2,0 – 1,9 Ga, e que mobilizações 

múltiplas de urânio e chumbo foram promovidas por cinco eventos hidrotermais (1,7; 1,5; 1,3; 

1,1 e 1,0 Ga). 

Bettencourt et al (2014) obtiveram via U/Pb (SHRIMP) idade de 1746±7Ma para o 

granito São Timóteo. Lobato et al (2015) realizaram análises via U/Pb em zircões do granito 

São Timóteo e para albititos mineralizados e não mineralizados, obtendo idade de 1746±5Ma, 

sendo interpretado como colocação do granito São Timóteo. Utilizando a mesma metodologia 

esses autores obtiveram para titanitas idade de 956±59, sendo interpretadas como alteração 

hidrotermal, formação e idade da mineralização de urânio, e 480 Ma como recristalização final, 

remobilização e perda de Pb nos estágios finais do evento tectônico Brasiliano.  

As principais datações realizadas até o momento podem ser resumidas na TABELA 1. 

1.5 ESTUDOS METALOGÊNETICOS E MODELOS PROPOSTOS 

Os corpos mineralizados da PULR, especialmente os fluidos, foram intensamente 

estudados na década de 1980 (ALVES, FUZIKAWA, 1988; FUZIKAWA, 1982; FUZIKAWA 

et al, 1988; FUZIKAWA, ALVES, 1988; LOBATO et al, 1983a, 1983b,1987; MARUEJOL, 

1989). Na ultima década, com a retomada do aquecimento do setor nuclear, os albititos foram 

estudados na tentativa de se estabelecer tendências metalogenéticas e evolutivas (CHAVES et 

al, 2007; OLIVEIRA, 2010; SOUZA, 2009).  

O primeiro trabalho focado não somente nos albititos, mas também nas encaixantes 

graníticas foi o estudo de Maruejol et al. (1987). Neste trabalho os autores desenvolveram 

estudos de geoquímica, mineralogia e química mineral, e através destes caracterizaram de forma 

aprofundada os granitos da área.  

Posteriormente, CRUZ (2004) também estudou o São Timóteo, principalmente suas 

características estratigráficas e relações estruturais na PULR. Ambos os trabalhos (CRUZ, 2004 

e MARUEJOL et al., 1987) lançaram seu foco sobre os granitos das porções norte e central da 

PULR.  
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TABELA 1 – Datações realizadas nas diferentes litologias que compõem a PULR. 

AUTOR ROCHA MINERAL MÉTODO RESULTADO 

AVELAR (2008) Albitito Autunita U-Th-Pb/ME 10,9 Ma 

AVELAR (2008) Albitito Titanita U-Th-Pb/ME 
2052±80 Ma,  1701±57 Ma, 1488±64 Ma, 1298±69 Ma, 

1108 ±78 Ma e 978±58 Ma 

AVELAR (2008) Albitito Uranofana U-Th-Pb/ME 26,7 Ma 

BETENCOURT et al (2014) Granito Zircão U/Pb/SHIRIMP 1746±9Ma 

BETENCOURT et al (2014) Granito Zircão Lu/Hf/LA-ICP-MS Hf(t) -10,6 a -17,6, Hf(Tdm) 3,0 a 3,4Ga 

CHAVES et al 2007 Albitito Uraninita U/Pb-LA-ICP-MS 1868±69 e 605±170 Ma 

CHAVES et al 2007 Albitito Zircão U/Pb-LA-ICP-MS 1904±44 Ma e 483±100 Ma 

CHAVES et al 2007 Gnaisse Zircão U/Pb-LA-ICP-MS 2009±78 Ma 

CORDANI et al (1992) Granito Zircão U/Pb 1710±10 Ma 

CORDANI et al (1992) Migmatito RT Rb/Sr 2760 Ma 

CRUZ (2004) Gnaisse Titanita Pb207/Pb206 1743±28 Ma 

LOBATO et al (2015) Granito Zircão U/Pb 1746±5 Ma 

LOBATO et al (2015) Albtito Zircão U/Pb 1746±5 Ma 

LOBATO et al (2015) Albitito Titanita U/Pb 956±59 e 480 Ma 

STEIN et al (1980) Albitito Uraninita U/Pb 820 Ma 

PIMENTEL et al (1994) Albitito Titanita U/Pb 960 Ma 

PIMENTEL et al (1994) Albitito Zircão Pb207/Pb206 1746 Ma 

PIMENTEL et al (1994) Granito Zircão Pb207/Pb206 1746 Ma 

TURPIN et al (1988) Albitito CMP U/Pb 1395 Ma e 480 Ma 

TURPIN et al (1988) Granito Zircão U/Pb 1725 Ma 

ME: Microssonda Eletrônica; RT: Rocha Total; CMP: Concentrado de Minerais pesados 
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Vários modelos genéticos para a província foram propostos. O primeiro foi o de 

Fyfe (1979), onde foi sugerido que na formação dos albititos ocorreu processo de 

oxidação e lixiviação da sílica através de fluido metamórfico com elevada concentração 

de Na+, concentração moderada de Ca2+, concentração baixa de K+, Mg2+ e SiO2. Segundo 

esse autor, o urânio teria origem tardia no processo metamórfico e seria controlado 

fortemente pela temperatura. Este modelo é reforçado por Lobato et al. (1982, 1983a, 

1983b) e Lobato (1985). 

Stein (1980) propôs que os albititos e a mineralização uranífera já teriam se formado 

no Proterozóico Médio, através de processos ultrametamórficos que geraram os fluidos 

alcalinos que provocaram o metassomatismo. Já a distribuição da mineralização na PULR 

foi resultante do evento Brasiliano, ou até de épocas anteriores, que promoveu a 

reconcentração do U ao longo de falhas reativadas. 

Geisel (1981) indica que a mineralização uranífera juntamente com as rochas 

metassomáticas e cataclásticas da área está relacionada a processos diapíricos 

policíclicos. Este mesmo autor corrobora a proposta de Fyfe (1979) no que se refere ao 

controle térmico da mineralização, porém acredita que a origem dos fluidos, juntamente 

com Na, K e U, é predominantemente oriunda de sedimentos do pré-Cambriano 

(granitizados, metamorfoseados ou metassomatizados). 

Fuzikawa (1980), Alves (1982) e Alves e Fuzikawa (1984) mostraram que o fluído 

mineralizante era altamente salino, rico em Na e que o transporte do urânio ocorreu em 

condições oxidantes sob a forma de carbonato de uranila ((UO2(CO3)2)
2-). A concentração 

de U ocorreu através de barreiras geoquímicas redutoras, provocando a precipitação de 

carbonatos. 

Lobato (1985) e Lobato e Fyfe (1990) reformularam suas próprias propostas e as 

de Geisel (1981), e concluíram que o processo metassomático sódico que ocorreu foi 

desenvolvido juntamente com a deformação dos albititos. Lobato (1985) propôs que o 

fluido mineralizante teve origem nas rochas metassedimentares do Supergrupo 

Espinhaço, com base nos resultados de assinatura isotópica encontradas nas inclusões 

fluídas dos albititos. 

Maruejol et al. (1987) e Maruejol (1989) apontaram que a alteração tardi-

magmática foi limitada aos albititos. Assim, o cavalgamento tardi-brasiliano não teria 

relação genética com a mineralização uranífera. Esses processos seriam auxiliares na 
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formação dos corpos albitíticos, na mineralização, e, também, em parte, na redistribuição 

da mineralização. Para esses autores a fonte do U seriam os minerais ricos em elementos 

incompatíveis nas rochas encaixantes dos albititos. 

Turpin et al (1988) juntamente com Maruejol (1989) defendem que o 

metassomatismo que originou os albititos ocorreu no Mesoproterozóico, 300 Ma após a 

intrusão dos granitos anorogênicos na PULR. Dessa forma, tal evento seria anterior ao 

desenvolvimento das zonas de cisalhamento, ao transporte de urânio e à circulação dos 

fluidos que promoveram a alteração das rochas da PULR.  

Cruz (2004) sugeriu também que o metassomatismo observado foi anterior à 

deformação ocorrida na área e gerou a albititização dos granitóides São Timóteo, 

ocorrendo simultaneamente metassomatismo cálcico e sódico, porém com predominância 

do segundo. Os corpos albitíticos teriam derivação granítica, que seria a fonte de fluídos 

ricos em Na e elementos menores, captando o U das rochas encaixantes.  

Chaves et al. (2007) propõem que a fonte do U foi um magmatismo sienítico 

(1904±44Ma) originado nas séries alcalinas do evento Transamazônico, ocorrido no 

Bloco Paramirim. Para esses autores os albititos, na verdade, seriam sienitos ricos em 

albita e uma titanita uranífera. O processo da mineralização seria de idade 

Transamazônica, onde foram geradas zonas de cisalhamento, deformando e 

recristalizando os sienitos. Durante esse evento ocorreu intensa recristalização dos 

minerais magmáticos, levando a uraninita a precipitar sob controle redox. Posteriormente, 

no evento Brasiliano, se formou uma segunda geração de uraninita. 

Amorim (2012) tratou dos corpos graníticos a sudoeste da PULR, próximo à 

comunidade de Monsenhor Bastos. Foi caracterizada a geoquímica dos granitos dessa 

área, bem como comparação com os demais estudos já realizados. Foram identificados 

indícios geoquímicos e texturais de alteração pós-magmática nesses corpos, com 

características até então não apontadas. Também foi identificada a ocorrência de minerais 

de ETR. Este autor suger que a ocorrência de ETR, não só nos granitos, mas 

principalmente nos albititos, possa estar ligada à mineralização de ETR, e que esta 

ocorrência em ambos se originaram em um mesmo evento. 

Diante dessas diversas teorias metalogêneticas para a PULR, este estudo focou a 

associação magmática, a fim de melhor conhecer a composição e evolução dessas rochas 

e contribuir com novos dados que permitam esclarecer as duvidas a respeito da gênese da 
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PULR. Para isso foi imperativo desenvolver estudos geoquímicos, microquímicos, 

texturais, isotópicos e geocronologicos. Dessa forma, espera-se que futuramente, depois 

de aprofundado o conhecimento das encaixantes ígneas, consiga-se reforçar alguma das 

teorias propostas, ou apresentar novas teorias que possam explicar a metalogênese da 

área.  

1.6 SETORES DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada na porção norte da PULR, entre os povoados de 

Lagoa do Barro e São Timóteo, e na porção sul, entre o povoado de Monsenhor Bastos e 

Lagoa Real. Nestes setores encontram-se as mesmas litologias predominantes na PULR: 

gnaisse, albitito mineralizado e não mineralizado, granitos finos e São Timóteo, dioritos 

e charnoquitos. Essas áreas foram escolhidas por apresentar os maiores, mais preservados 

e representativos afloramentos graníticos tanto da variedade São Timóteo, bem como das 

outras variedades descritas em Lagoa Real (granitos finos), Lagoa do Barro e Juazeirinho 

e além de outras litológicas consideradas magmáticas (charnoquitos e dioritos) e que são 

de grande interesse para o desenvolvimento desse trabalho.  

Acrescenta-se, também, que em meio a esta área há grandes anomalias uraníferas 

(An02,12, 08, 09, 11, 26, 27, 28, 31, 34, 35), e a atual mina em lavra (Mina de Cachoeira 

- An13), o que a torna um setor geológico bem representativo dentro da PULR. Dessa 

forma, os novos dados obtidos poderão ser facilmente confrontados com os já disponíveis, 

o que facilitará as interpretações a respeito dos mesmos. 

1.7 OBJETIVOS 

O objetivo principal da tese é desenvolver um estudo aprofundado acerca da 

associação magmática de Lagoa Real, procurando contribuir com novos dados para o 

entendimento, caracterização e significado petrológico e evolutivo na PULR. A pesquisa 

foi desenvolvida sobre amostragens rigorosas efetuadas em áreas representativas (vide 

FIGURA 4), com o intuito de desenvolver estudos inéditos de litogeoquímica, isotópos, 

geocronológia e de química mineral, em diferentes fácies granitóides preservadas (Lagoa 

de Barro-LB, São Timoteo-ST, Juazeirinho-GJ e Fases Pegmatoides tardias-FPT), nos 

meta-leucodioritos-LD e nos charnoquitos-CH (algumas delas não descritas / 

caracterizadas em trabalhos anteriores: LB, GJ e FPT). Além disso foi realizada uma 

revisão aprofundada na literatura existente sobre a PULR. 

A fim de cumprir tais objetivos pretende-se: 
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Caracterizar a mineralogia, geoquímica e microquímica das fases graníticas (granito 

São Timóteo, Lagoa do Barro, Juazeirinho e fases pegmatoides tardias), leucodioritícas e 

charnoquiticas presentes na área.  

Contextualizar isotópica e geocronologicamente as fases em estudo e compreender 

a relação existente entre elas e sua evolução. Para tanto, serão desenvolvidos estudos 

isotópicos de Sm/Nd e Sr, e geocronológicos de U/Pb (em zircão), a fim de contribuir 

para o conhecimento da proveniência, e datar os leucodioritos, charnoquitos e os granitos 

finos, juntamente com o granito São Timóteo.  

Caracterizar fases minerais chaves, notadamente albita e titanita, a fim de identificar 

eventos tardi/pós magmáticos / hidrotermais que atuaram sobre as rochas granitoides, e 

suas implicações genéticas. 

Propor um modelo genético para as rochas em estudo e seus eventos posteriores de 

evolução e alteração. 

1.8 JUSTIFICATIVAS  

A crescente demanda por fontes energéticas de base núcleo-elétrica propõe a 

necessidade da descoberta de novas mineralizações de U. Dessa forma, uma melhor 

compreensão da metalogênese do U em Lagoa Real é necessária. Através do 

entendimento da maneira como ocorreu a gênese da mineralização de U na região, será 

possível a descoberta de novas fontes, não somente na PULR. 

Os estudos acerca da PULR ainda apresentam incógnitas a respeito dos 

processos que a geraram, das litologias que a constituem e da origem do U mineralizado 

na região. Da mesma forma, os estudos geocronológicos já realizados na PULR ainda não 

são conclusivos, logo, as relações genéticas e a evolução temporal da associação 

magmática demandam um estudo mais aprofundado. 

A associação magmática, e, principalmente, sua relação com os albititos 

mineralizados com U foram estudadas por diferentes autores (LOBATO, 1985; 

MARUEJOL, 1989; CRUZ,2004; CHAVES, 2013). Devido ao caráter regional 

explorado nesses trabalhos, há uma demanda por estudos mais pontuais, que permitam 

conhecer com maior detalhe as variedades presentes. Por exemplo, embora estudadas por 

diferentes autores, as fácies charnoquiticas e dioriticas apresentam incógnitas a respeito 

de suas idades, composições mineralógicas, químicas, microquímicas e texturais. 

Também a grande extenção das fases graníticas demandamum maior detalhamento, tendo 
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em vista, que sua grande extenção provavelmente deve apresentar variações geoquímicas 

e faciologias. 

Além da demanda por este detalhamento petrológico, juntamente com a 

disponibilidade de novas técnicas e metodologias analíticas (geocronologia e química 

mineral via LA-ICP-MS), permitem maior aprofundamento na diferenciação das 

litologias e facies, como também na caracterização de eventos evolutivos e de alterações 

das litologias que compõem a PULR.   

Em Lagoa Real foram desenvolvidos vários estudos de geocronologia, porém 

há dúvidas em relação à idade dos granitos finos, dos dioritos e dos charnoquitos. Há, 

também, existência de conflitos entre as diversas datações existentes. Dessa forma, 

persistem incógnitas a respeito da cronologia dos eventos que propiciaram a evolução das 

litologias magmáticas e metamórficas PULR. 

Finalmente, em termos de ETR, trabalhos anteriores (Maruejol, 1989; Amorim, 

2012; Amorim et al, 2013) identificaram e apontaram ocorrências de minerais de ETR 

nos granitos da PULR. Tais trabalhos indicam que a ocorrência desses minerais pode estar 

ligados ao U, e que um mesmo processo poderia ser responsável pela metalogênese de 

ambos. Por isso é de interesse entender melhor a ocorrência desses minerais, bem como 

os processos que levaram à sua ocorrência. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIAS 

INTRODUÇÃO 

A fim de atingir os objetivos propostos foram utilizadas diversas metodologias. A 

seguir serão apresentadas, e explicadas, cada uma delas individualmente. 

2.1 PETROGRAFIA 

O estudo petrográfico começa pela descrição macroscópica das amostras, seleção 

nas amostras das partes de interesse, que são utilizadas para a confecção de lâminas 

petrograficas (delgadas pólidas, 0,03mm) e lâminas bipolidas espessas (~0,8mm), 

utilizadas para o estudo de LA-ICP-MS. 

Na petrografia das lâminas delgadas, além da identificação dos minerais presentes, 

é realizada a descrição criteriosa das texturas. Esta descrição e observação são realizadas 

por meio de microscópios petrográficos, utilizando tanto a luz transmitida quanto as 

refletidas, polarizadas ou não. O estudo das texturas minerais pode revelar indícios a 

respeito dos processos que atuaram sobre a rocha e suas características. 

Para os estudos petrográficos foram utilizados os microscópios Leica DMRXP e 

4500P (FIGURA 6) pertencentes ao Laboratório de Inclusões Fluidas e Metalogenêse 

(LIFM) do CDTN. 

 

 

FIGURA 6 Microscópios petrográficos Leica 4500P e DMRXP 
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2.2 MICROSSONDA ELETRÔNICA 

A técnica baseia-se na incidência de um feixe de elétrons sobre a superfície polida 

e metalizada do mineral (FIGUEIREDO, 2000). A emissão de raios X resultantes da 

excitação gerada pelos elétrons incidentes é detectada e analisada por um espectrômetro. 

É uma técnica muito importante na determinação da composição química dos 

minerais (SKOOG et al, 2002), pois analisa qualitativa e quantitativamente todos os 

elementos químicos do Be (Z=4) ao U (Z=92), tendo ainda a vantagem de ser não 

destrutiva, com limite de detecção de até 500 ppm. É uma ótima ferramenta para a 

identificação e caracterização textural e composicional dos minerais. 

As principais limitações da microssonda eletrônica advêm de sua impossibilidade 

de desenvolver análises de elementos leves (H, He e Li) e da não diferenciação dos 

estados de valência, bem como dos isótopos dos elementos presentes. Além disso, há a 

necessidade de se efetuar calibrações a cada realização de medidas quantitativas. 

As análises podem ser realizadas por WDS (Wavelength Dispersive Spectroscopy), 

onde a identificação dos elementos ocorre através da determinação dos comprimentos de 

onda (λ). Outro meio de análise é a EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), onde a 

identificação é feita considerando-se a energia específica emitida por cada elemento da 

amostra. 

Para este trabalho foi utilizado o equipamento JEOL, modelo JXA-8900RL, do 

consórcio Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / CDTN (FIGURA 7). Este 

equipamento possui um microscópio eletrônico acoplado que permite o imageamento por 

elétrons retroespalhados (BSE) e secundários (SE), o que complementa as análises das 

relações texturais realizadas durante a petrografia. Neste aparelho foi possível realizar 

medidas qualitativas por EDS e quantitativas por modo WDS, juntamente com 

imageamento por BSE e SE. 
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FIGURA 7. Microssonda Jeol JXA 8900RL do consórcio UFMG-CDTN/CNEN 

2.3 LA-ICP-MS 

Esta técnica consiste na utilização de uma radiação LASER, que dependendo da 

versão do aparelho, pode ser de 260, 213, 193 nm. Essa radiação incide sobre uma amostra 

(mineral, IF ou vidro fundido) geralmente sólida e pulveriza/ vaporiza o material alvo 

(ablação) (FIGURA 8). O vapor produzido é transportado por um gás de arraste (Ar, He 

ou uma mistura de ambos) diretamente para um aparelho de plasma indutivamente 

acoplado ao espectrômetro de massas (ICP-MS). Neste aparelho, o vapor do material é 

transformado em íons ao passar por uma tocha de plasma. Então, estes novos íons são 

carregados pelo fluxo de injeção para o espectrômetro de massas, onde serão separados 

de acordo com sua razão massa carga (m/z) (SKOOG et al, 2002)  

Esta técnica tem capacidade de detectar elementos traços e razões isotópicas, 

combinando alta resolução espacial, sensibilidade e a capacidade de análise multi-

elementar, fatores que são de grande importância para os estudos que foram realizados. 

O grande avanço referente a outras técnicas analíticas existentes é à possibilidade de 

realizar análises em via sólida, tratar de uma análise multi-elementar, e não ser preciso 

metalizar ou proceder a abertura química da amostra. 

A utilização de LA-ICP-MS está na vanguarda nos estudos de microquímica. Esta 

técnica permite a obtenção de resultados rápidos, sem a necessidade de preparações 

complicadas. A partir dessa metodologia é possível dosar não somente os elementos traço, 

como também os que estão em quantidades maiores na amostra (HALTER et al., 2002; 

PEETTKE et al; 2004). Taylor et al. (1997) afirmam que tal técnica possui duas 
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características ótimas para analises de IF, MI e minerais: grande resolução espacial e 

grande sensibilidade, devido não somente a isso que pretende-se utilizar esta técnica. 

 

 

FIGURA 8 Esquema de componentes de um aparelho de LA (Laser Ablation) (Adaptado de 

TAYLOR et al, 1997) 

Segundo Heinrich et al, 2003, o uso desse equipamento permite a detecção e 

determinação em ampla faixa de concentração, de %m/m a ηg/g, juntamente com precisão 

de 2-5% para todos os elementos existentes.  

Os elementos com maior potencial de ionização, H, N, O, Cl e gases nobres, 

possuem grandes problemas para serem quantificados devido a interferências em relação 

ao background é a formação de íons diatômicos (PETTKE, 2006). A desvantagem é o 

fato de ser uma técnica destrutiva de análise, que impede a repetição da análise na mesma 

região ou inclusão.  

Foi utilizado nesse trabalho o sistema de LA-ICP-MS, recentemente instalado no 

CDTN/CNEN para a obtenção de dados composicionais de microquímica em minerais. 

Este sistema é composto de um aparelho de ablação a laser, NEW WAVE, com fonte de 

laser 213nm e seu sistema de ICP-MS é um ELAN DRC-E 6100, da Perkim Elmer 

(FIGURA 9). Os dados foram tratados com auxilio do software SILLs (Guillong et al, 

2008) desenvolvido e distribuído pelo ETR Zurich Suiça.  
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FIGURA 9 – Aparelho LA-ICP-MS disponível no CDTN-CNEN - sistema é composto de 

um aparelho de ablação a laser, NEW WAVE, com fonte de laser 213nm e seu sistema de 

ICP-MS é um ELAN DRC-E 6100, da Perkim Elmer 

2.4 GEOCRONOLOGIA 

A geocronologia foca-se em métodos de datação radiométrica de minerais. Esta 

técnica consiste na quantificação da razão entre dois ou mais isótopos onde se tem o 

conhecimento prévio da razão de decaimento e formação dos isótopos a serem medidos. 

Trata-se de uma poderosa e importante ferramenta na área de geociências, permitindo 

determinar com grande precisão a idade de vários eventos, dentre eles: estabilização 

crustal; vulcanismo; diagênese; eventos metamórficos; eventos hidrotermais; 

cristalização ígnea e separação do magma do manto (GERALDES, 2010). 
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A datação radiométrica apresenta grande robustez, pois se baseia no decaimento 

radioativo dos elementos, que ocorrem em razões específicas para cada elemento e que 

são independentes de fatores externos como temperatura, agentes químicos e/ou físicos. 

Além desse princípio, a utilização da geocronologia radiométrica é suportada pelos 

seguintes fatores: 

 O material a ser datado, seja mineral ou rocha, pode ser considerado como um 

sistema quimicamente fechado após sua formação; 

 Durante sua formação o material não tem o isótopo filho em sua constituição, ou 

que esta quantidade seja conhecida. 

Há vários pares de isótopos que permitem a datação; os principais pares utilizados 

na geocronologia são: 

 U-Pb; 

 Sm-Nd; 

 Rb-Sr; 

 K-Ar; 

 Ar-Ar; 

 Lu-Hf; 

 Re-Os. 

Neste trabalho utilizou-se método geocronológico baseado na relação U-Pb. A 

relação é baseada na família de decaimento radioativo do U ( U238 e U235), cujos 

decaimentos terminam em diferentes isótopos de Pb (Pb206 e Pb207). Dessa forma, a partir 

da razão do isótopo do pai e do filho é possível determinar a idade em que o sistema 

químico do mineral hospedeiro foi fechado ou aberto pela última vez. Neste estudo foi 

realizada coleta de dados no Laboratório Multiusuário de Análises Químicas e Isotópicas 

(MultiLab) da UERJ, onde foram selecionados os zircões a mão sob microscópio 

binocular e montados de acordo com sua morfologia em resina epóxi. Depois de realizado 

polimento dos grãos, o imageamento através de elétrons retroespalhados e por catodo-

luminescência, foi realizada analise via LA-ICP-MS utilizando laser Analyte G2 193nm 

e espectrômetro multicoletor Finningan NEPTUNE (FIGURA 10). Os dados obtidos 

foram tratados utilizando o programa ISO-PLOT (LUDWING 1999). 
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FIGURA 10- Sistema de LA-ICP-MS presente no Multilab- UERJ. Sistema composto por 

laser Analyte G2 193nm e espectrômetro multicoletor Finningan NEPTUNE
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CAPÍTULO 3. GEOCRONOLOGIA U-PB, PETROLOGIA, 

GEOQUÍMICA E ISOTOPOS ND-SR DA ASSOCIAÇÃO ÍGNEA 

PALEOPROTEROZÓICA DA PROVÍNCIA URANIFERA DE LAGOA 

REAL (BA-BRASIL) 

INTRODUÇÃO 

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

na parte central do Cratón São Francisco, é uma das maiores reservas de urânio do Brasil, 

juntamente com Santa Quitéria/CE e Rio Cristalino / PA.  A região de Lagoa Real possui cerca 

de 30% das reservas brasileiras de U, o que corresponde a aproximadamente 100.700 toneladas, 

incluindo 36 anomalias radioativas, sendo a mina de Cachoeira a única em fase de lavra (INB, 

2013).  

Essa mineralização uranífera está associada ao Complexo Lagoa Real, definido por 

Costa et al (1980), e constituído por uma associação de metagranitóides Paleopoterozoicos, 

alcali-gnaisses e albititos estudados por vários autores nas últimas décadas (COSTA et al , 

1980; MARUEJOL, 1989; LOBATO e FYFE, 1990; CORDANI et al, 1992; CRUZ et a, 2007). 

A associação foi caracterizada como suíte magmática por Arcanjo et al (2000), estando 

acompanhada por rochas (charnoquitos, leucodioritos, anfibolitos e diabásios) que aparecem 

intercaladas (MARUEJOL et al, 1987, CORDANI et al, 1992; CRUZ et al, 2007).  

Os metagranitóides do setor estudado foram genericamente definidos como São 

Timóteo e Jurema (Cruz et al, 2007) e, em termos gerais, podem ser caracterizados como álcali 

feldspato metagranitos e meta-sienitos de granulação fina a grosseira. São classificadas como 

meta-igneas por ainda apresentarem texturas originais preservadas (MARUEJOL et al., 1987; 

CORDANI et al, 1992; CRUZ et al, 2007).  

Costa et al (1985) e Cordani et al (1992) reconheceram variedades de granodioritos e 

monzogranitos de grão fino, no setor oeste da PULR, alguns deles localizados perto de 

anomalias uraníferas, que foram inseridos no São Timóteo. O conhecimento sobre essas 

tipologias finas é muito preliminar, sendo uma incógnita sua verdadeira distribuição, e relação 

genética com as fácies grosseiras do granito, e com os albititos. 

Os charnoquitos, de composição quartzo-monzonítica, foram inseridos por Maruejol et 

al (1987) dentro da tipologia São Timóteo, considerando que as duas variedades são 
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cogenéticas. Entretanto, Cordani et al (1992) e Cruz et al (2007) classificaram os charnoquitos 

como xenólitos de composição gabronorítica, norítica e monzonorítica, que não seriam 

cogenéticos com a fácies granítica do Complexo Lagoa Real. Os autores mencionados 

estudaram pequenos afloramentos, muito pontuais, do setor leste da Província, na borda do 

batólito. Porém, deve-se observar que existem importantes corpos mapeados como 

charnoquitos no setor centro-sul, que precisam ser estudados para entender melhor a 

composição e relações genéticas. Os anfibolitos e meta-leucodioritos também foram 

considerados enclaves ou xenólitos (JARDIM DE SÁ, 1978; CORDANI et al 1992; CRUZ et 

al, 2007). Esses últimos apresentam uma distribuição sugestiva, aflorando na forma de lentes, 

acompanhando os lineamentos dos albititos, nas bordas leste e oeste da PULR. Sua composição 

e significado geológico constituem ainda uma das grandes incógnitas de Lagoa Real. 

Gnaisses ou granitóides milonitizados, produtos da deformação dos granitóides São 

Timóteo, ocupam boa parte do setor estudado e foram caracterizados como protomilonitos 

Cercado, augen gnaisses milonitizados Lagoa Grande e ultramilonitos gnáissicos Caetité 

(CRUZ et al, 2007). Esses gnaisses apresentam passagens transicionais, ou até bruscas, para as 

rochas albitíticas.  

Maruejol et al (1987), Lobato e Fyfe (1990) e Cruz (2004) sugeriram que os 

metagranitóides poderiam ser os protólitos da mineralização uranífera, embora Chaves (2013) 

considere que a gênese do minério esteja relacionada com sienitos de idade Orosiriana. 

A fim de contribuir para o melhor entendimento da associação magmática de Lagoa 

Real, através das características petrográficas, litogeoquímicas, mineralogicas e 

geocronologicas, o presente estudo apresentará uma revisão e caracterização mais aprofundada 

dos meta-granitos São Timóteo e variedades associadas de granitos finos, além dos corpos 

charnoquitico / noríticos e meta-leucodioriticos dando ênfase aos setores sul, NW e leste da 

PULR. 

3.1 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

As rochas do Complexo Lagoa Real estão encaixadas nos ortognaisses migmatíticos do 

Complexo Paramirim e nos Terrenos “Greenstone Belts” Ibitira-Ubiraçaba e Umburanas, 

(FIGURA 11) que foram agrupadas dentro do Bloco Gavião por Barbosa e Sabaté (2002), e 

estão relacionadas com diferentes eventos de plutonismo Arqueano. O setor forma parte do 

Corredor de Paramirim, localizado entre a Serra do Espinhaço setentrional e a Chapada 
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Diamantina (CRUZ, 2004). Recentemente, Alkmin (2004), e Cruz et al (2007), inseriram o 

Complexo Lagoa Real dentro da porção setentrional do Orógeno Araçuaí.  

Cruz (2004) observou que o Complexo Lagoa Real representa a fase inicial de abertura 

do Aulacógeno Paramirim e que, juntamente com as rochas mais antigas do que 1,8Ga, 

compõem o substrato dessa estrutura. Cruz et al. (2007) sugerem, ainda, que a intrusão dos 

granitos São Timóteo seria resultante do plutonismo vinculado à primeira fase rifte registrada 

na evolução do Aulacógeno. De acordo com esses autores, o estágio de deformação das rochas 

granitóides, que gerou os gnaisses e corpos lenticulares de albititos, possui idade máxima 

Neoproterozoica, e teria sido resultado das colisões entre as Placas do São Francisco e 

Amazônica.  

Os meta-granitóides, São Timóteo, ocorrem imersos nas rochas gnáissicas do 

Complexo, com contatos graduais ou bruscos, na forma de diversos corpos alongados, com 

comprimento variando de 4 a 10 km ou até como diques cortando o embasamento migmatitico, 

espalhados por toda a PULR (COSTA et al, 1985; MARUEJOL, 1989; CRUZ, 2004). Os 

granitos São Timóteo variam de termos graníticos stricto senso a granodioritos, ainda que 

possam ser encontrados monzodioritos a quartzo-sienitos podendo ser caracterizados como 

hornblenda-biotita granito, piroxênio granito (MARUEJOL, 1989; CORDANI et al, 1992; 

CRUZ et al, 2007), e ainda como granito-charnoquítico (com clino- e ortopiroxênio) que plotam 

no campo do quartzo monzonito (MARUEJOL, 1989). Maruejol (1989) observa que variedades 

de Anfibólio-biotita-granito são mais comuns, ao tempo que piroxênio-granito são raros. Além 

disso, Cruz et al (2007) observam que os meta-granitóides possuem fácies porfirítica e 

cumulática (de feldspato potássico), de granulação grossa a muito grossa, apresentando 

orientação preferencial de fluxo magmático. 

Os granitóides milonitizados (protomilonitos, milonitos até ultramilonitos) e 

ortognaisses apresentam a mesma composição que o meta-granitoide São Timóteo, em teores 

de elementos maiores e traços, e constituem o maior volume do Complexo Lagoa Real 

(MARUEJOL, 1989; CRUZ et al, 2007). Sua composição varia de microclina-gnaisse a 

plagioclásio-gnaisse e são compostos essencialmente por microclina, plagioclásio sódico, 

quartzo, anfibólio (predominantemente Fe-hastingsita), biotita e magnetita, ao tempo que 

allanita, apatita, titanita e zircão são minerais acessorios (MARUEJOL, 1989). 
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FIGURA 11- Mapa da Província Uranífera de Lagoa Real Modificado de Costa et al (1985). No mapa estão marcados os pontos de amostragem para a execução deste 

trabalho. Q – Formações Alúvio-coluvionares; TQs e TQv Coberturas Terciarias e Quaternárias; Pagn: Anfibólio-Quartzo-plagioclasio-microclina augen gnaisse; Pgno: 

Microclina-plagioclásio com estrutura ondulada; Plagioclásio-microclina augen gnaisse; Pab: Albitito (plagioclásio sódio >70%); Pgns: gnaisse silicificado; Paf: Anfibolito; 

Pqgn Quartzo gnaisse; Pplgn: Plagioclásio gnaisse fitado; Pgrst: Granito São Timóteo; Pgrst-Ch:Charnoquito;Pgr1:Granito Médio a grosso, lineado; Pgr2:Granito Fino; 

Pdr:Leucodiorito; Pib:Quartzito; Pibc:Rochas calcissilicáticas; Amg, Amg-t, Amg: migmatitos não diferenciados, metatexistos e diatexitos. 
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As variedades de granitos charnoquitos de Maruejol (1987), posteriormente classificada 

como noritos / monzonoritos / piriclasitos (CORDANI et al., 1992; CRUZ et al., 2007) 

caracteriza-se por possuir coloração cinza-clara que, quando alteradas, variam para cinza-

avermelhada, com granulação fina à média, textura maciça, e não orientada. A rocha é formada 

essencialmente por mesopertitas, quartzo, plagioclásio e ortopiroxênio. Em quantidades 

acessórias são encontrados: biotita, apatita e zircão, onde também podem ser encontradas 

ilmenita e apatita, raramente allanita e monazita, titanita rica em ETR, sulfetos (pirita e 

calcopirita) e grafita (COSTA et al, 1985; MARUEJOL, 1987) 

Os meta-leucodioritos foram descritos por Jardim de Sá (1978), caracterizados por 

Costa et al (1985), e considerados enclaves dos meta-granitos por Cordani et al (1992).  

Segundo Costa et al (1985) são rochas de coloração branca, mosqueada de preto, com 

granulação variando de grossa, muito grossa, a pegmatítica, composta de megacristais de 

oligoclásio. Sua matriz é composta por plagioclásio, quartzo, piroxênio e magnetita, 

ocasionalmente na forma de vênulas. Os corpos ocorrem na forma tabular ou lenticular 

concordantes com a foliação da área.  Podem ser encontrados principalmente nas porções norte 

e centro-leste da PULR, nas proximidades da Jazida de Cachoeira, à leste da AN31, à sudoeste 

de São Timóteo e sudeste da AN10 (COSTA et al, 1985). Provavelmente partes dos 

leucodioritos foram mapeados, em trabalhos anteriores, como Granito São Timóteo, ou como 

albititos.  

Variedades de granitos de granulometria fina foram descritos por Costa et al. (1985) e 

Cordani et al (1992) no setor de Lagoa do Barro (W da PULR), em janelas que afloram dentro 

de áreas ocupadas pelos depósitos Cenozoicos. Segundo esses autores, a rocha possui cor cinza-

rosada raramente cinza-médio, granulação fina-média, estrutura às vezes orientada, com 

aspecto porfirítico, com raros megacristais de feldspato, imersos em massa de quartzo, 

microclina, oligoclasio e minerais máficos. Neste trabalho estas rochas serão designadas como 

granitos Lagoa do Barro. 

Estudos geocronológicos foram desenvolvidos em algumas variedades da PULR, a 

exemplo do Granito São Timóteo e rochas albititicas mineralizadas, utilizando os métodos de 

U/PB e Pb/Pb. Uma primeira datação do São Timóteo indicou idades de cristalização granítica 

em torno de 1,7 Ga (Turpin et al, 1988), idade posteriormente ratificada por Cordani et al (1992) 

utilizando Pb/Pb. Esses mesmos autores obtiveram idades de 1,5 e 1,1 Ga respectivamente com 

o método Rb/Sr nos gnaisses gerados pela deformação do granito, e 2650 Ma para os 

migmatitos do embasamento.  
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Recentemente, Bettencourt et al (2014) obtiveram idade para o granito São Timóteo 

idade de 1,74 via SHRIMP.  Lobato et al (2015) apresentaram idades para os granitos São 

Timóteo e albititos de 1,74Ga (zircões), e 956 e 480Ma (titanitas), respectivamente, ambos via 

TIMS. Os autores interpretaram essas idades como colocação granítica do São Timóteo 

(1,74Ga), alteração hidrotermal e formação dos albititos e idade da mineralização da U (956Ma) 

e por fim recristalização, remobilização e perda de Pb durante os estágios finais do Brasiliano 

(480Ma).  

Com relação as mineralizações de U, Chaves (2013) apresentou datações feitas por 

intercepto superior de discórdia U-Pb em zircões por LA-ICP-MS em albititos, obtendo idades 

mínimas de 1904Ma. Assim, segundo esse autor, o urânio de Lagoa Real está associado com 

um magmatismo sienítico, relacionando-o a uma associação litológica máfico-félsica dos 

estágios finais da Orogênese Orosiriana atuante no Bloco Paramirim.  

3.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS  

As rochas estudadas afloram em três setores diferentes da PULR: Setor A : faixa norte, 

entre o distrito de Lagoa do Barro e São Timóteo; Setor B: porção sul da PULR, próxima ao 

povoado de Monsenhor Bastos e compreendido próximo as anomalias AN2/19, e a Fazenda 

Baixo de Almeida, a oeste da cidade de Lagoa Real (FIGURA 11). Nestes setores as litologias 

predominantes são: gnaisses, albititos e o granito São Timóteo, bem como outras litologias 

consideradas ígneas (charnoquito, meta-leucodiorito e granitos finos).  

Os afloramentos onde foram encontradas as fácies mais preservados do granito São 

Timóteo (ST) estão localizados no setor SE da PULR, nas proximidades de Monsenhor Bastos 

(FIGURA 11 Setor B), e nos arredores da fazenda Juazeirinho, 4 Km a oeste da vila de São 

Timóteo (FIGURA 11, Setor A). Nessa última região, são encontrados extensos afloramentos 

de três variedades de granitos (porfirítico, fino e pegmatoide), em contato com migmatitos, 

considerados como janelas do embasamento na área (FIGURA 12-A).  

No setor da fazenda Juazeirinho, o migmatito é cortado por uma variedade de granito 

finas (com fases pegmatóides) que ocasionalmente penetram em seus planos de foliação 

(FIGURA 13). Os contatos entre migmatito e granito fino são caracterizados, pontualmente, 

pela presença de feições de assimilação, e outras que poderiam estar associadas localmente com 

porções de leucossoma (deformado), resíduos de fusão e texturas pegmatoides pseudo-gráficas 

(FIGURA 13 C-F).  
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FIGURA 12: Foto de ponto de amostragem na fazenda Juazeirinho. (A) Contato do embasamento, migmatito, 

com o fases graníticas porfiriticas e finas; (B) Contato brusco entre porção aplitica, possivelmente Gr Juazeirinho, 

e o Gr São Timóteo (C) Porção porfiritica do leucodiorito encontrado a norte da Jazida de Cachoeira; (D) Porção 

do Gr Lagoa do Barro na forma de enclave no augen gnaisse.(E)(F) Contato entre porção porfirítica e félsica do 

charnoquito com porção máfica e fina. Em detalhe observa-se a porção félsica penetrando em meio a porção 

máfica, 

Ainda neste local, predomina o granito porfirítico (ST), com coloração cinza azulada, 

contendo megacristais de feldspato tabulares a arredondados. Os fenocristais são geralmente 

bem orientados, definindo uma foliação de fluxo ígneo. Localmente, o granito São Timóteo é 

cortado por diques (com 20 a 40 cm de largura) de granito fino, por vezes aplítico, que pode ser 

equigranular a porfirítico (FIGURA 12-B). No setor norte da fazenda Juazeirinho, o granito 

fino aparece formando lajedos contínuos, que podem ser cortados por feições pegmatóides que 
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formam veios e bolsões de quartzo (FIGURA 14). Essas pegmátoides possivelmente tem 

origem tardi-magmático. Essas variedades de granitos finos, até o momento, não haviam sido 

descritas na literatura e foram agrupadas sob a denominação Granito Juazeirinho (GJ) e serão 

estudadas aqui.  

 

 

FIGURA 13—Fotomicrografias, mostrando as relações que existem entre as fases pegmátoides, o GJ 

e os migmatitos. A ) Fase pegmatoides quartzo-pertitica associada ao GJ. OBS: O pegmatoide corta o 

GJ; B e C: Fase pegmatoide com textura gráfica. Essa fase aparece na forma de diferenciação 

(possivelmente bordas de resfriamento) nas bordas do GJ, geralmente no contato com migmatito, 

cortando a foliação dessa rocha. Destaca-se a presença de máficos acompanhando as bordas de contato 

com o migmatito. 



55 

CAPÍTULO 3: GEOCRONOLOGIA U-PB, PETROLOGIA, GEOQUÍMICA E ISOTOPOS ND-SR DA 

ASSOCIAÇÃO ÍGNEA PALEOPROTEROZÓICA DA PROVÍNCIA URANIFERA DE LAGOA REAL (BA-

BRASIL)  

 

 

FIGURA 14 – Porção pegmatoide tardia (em contato com granito fino, GJ) 

O meta-leucodiorito (LD) é encontrado principalmente na borda NE (Maria da Virgem) 

e no extremo E (Morro da Contagem) da PULR. Em cada local a textura e a proporção de 

máficos é variável, mas todos possuem uma textura gnáissica, granulação grossa e ocorrem 

sempre associados ao ortognaisses, o que dificulta sua caracterização (FIGURA 12-C).  

Os granitos de granulação fina, semelhantes aos descritos por Costa et al (1985), foram 

amostrados nos arredores do vilarejo de Lagoa do Barro e da Fazenda Pindombeira, setor oeste 

da PULR. Devido a sua localização, foram denominados granitos Lagoa do Barro (LB). 

Ocasionalmente aparece na forma de enclaves decimétricos dentro no augen gnaisse (FIGURA 

12-D) 

O charnoquito (CH) aflora a oeste e sudoeste da vila de São Timóteo, ao longo da estrada 

principal que liga a Mina de Cachoeira ao vilarejo, e na estrada que desce até Lagoa Real. 

Também foi amostrado numa área localizada 10 km à oeste da de Lagoa Real, nos arredores da 

Fazenda Baixa de Almeida (FIGURA 11-B). Em termos gerais os afloramentos são isolados, 

ocorrendo na forma de blocos ou lajedos, a exceção a leste do setor B (Baixo do Almeida), onde 

o charnoquito parece constituir um morro de grandes proporções, apesar de apresentar pequenos 
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afloramentos ou blocos. Na ocorrência a leste da vila de São Timóteo é encontrado o 

charnoquito com duas diferentes feições. Uma delas apresenta granulação muito grossa e com 

maior quantidade minerais felsicos. A outra possui granulação média, coloração mais escura e 

constituição máfica, características esperadas para um charnoquito. A primeira feição é 

encontrada cortando a segunda, apresentando texturas típicas de assimilação, como a presença 

de enclaves máficos centimétricos e contatos difusos (FIGURA 12-E e F). 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram amostradas todas as variedades de 

granitóides mencionadas no Contexto Geológico e marcados no mapa (FIGURA 11),  

Todas as amostras foram descritas macroscopicamente e microscopicamente. As 

análises de composição química dos minerais foram realizadas na microssonda eletrônica, 

modelo Jeol JXA 8900RL, do Laboratório de Microanálises UFMG/CDTN, sob condições de 

15 kV e 20 nA. Para a calibração foram utilizados como padrões, sintéticos e naturais: Na 

(jadeíta), K (microclina), Mn (rodonita), Mg (MgO), Ca (andradita), Fe (magnetita), Al (Al2O3), 

Ti (rutilo), Si (quartzo), F (fluorita), Cl (Cl-apatita). 

Na preparação as amostras foram britadas em britador de mandíbulas e moídas em 

moinho de tungstênio e peneiradas no Laboratório de Preparação de amostras do Setor de 

Tecnologia Mineral do CDTN/CNEN. As análises químicas foram realizadas no Acme 

Analytical Laboratories Ltda (Vancouver). As amostras analisadas via espectrometriade 

emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (Inductively Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometry-ICP-OES) tiveram abertura por fusão com metaborato/tetraborato de 

lítio e digestão em ácido nítrico diluído, sendo necessários 0,2 g de cada amostra. Os elementos 

dosados por ICP-ES foram SiO2, Al2O3, Fe2O3t, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, 

Cr2O3, Sc. Análises de Ctotal e Stotal foram obtidas por meio de analisador elementar (LECO) a 

partir de 0,2 g de cada amostra. 

As análises de Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr e de elementos 

terras raras (ETR) foram obtidas por espectrometria de massas por plasma (ICP-MS), com 

abertura das amostras por fusão de metaborato/tetraborato de lítio e digestão em ácido nítrico, 

sendo necessário 0,2 g de cada amostra. As análises de Mo, Cu, Pb, Zn, e Ni também foram 

realizadas por meio de espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente 

(Inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP –MS), com digestão em água régia. 
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 Os dados de isótopos de Sm, Nd e Sr foram realizados com 5 amostras representativas 

dos granitos São Timóteo, Lagoa do Barro e das amostras de leucodiorito. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Estudos Geodinâmicos, Geocronológicos e Ambientais do 

Instituto de Geociências da Universidade de Brasília seguindo a metodologia descrita por Gioia 

e Pimentel (2000) 

Para as análises geocronológicas U-Pb foram separadas amostras representativas das 

principais litologias, sendo uma amostra para do granito São Timóteo, uma para Granito 

Juazeirinho, uma para granito Lagoa do Barro, duas amostras do leucodiorito, em cada um dos 

pontos de amostragem, uma para o charnoquito. Os zircões foram separados e concentrados no 

Laboratório de Geocronologia e Geoquímica (LOPAG) do Departamento de Geologia da 

Universidade federal de Ouro Preto. Depois de separados os concentrados de zircão foram 

encaminhados ao Laboratório Multiusuário de Análises Químicas e Isotópicas (MultiLab) da 

UERJ onde foram selecionados a mão sob microscópio binocular e montados de acordo com 

sua morfologia em resina epóxi. Depois de realizado polimento dos grãos, o imageamento 

através de elétrons retroespalhados e por catodo luminescência, foi realizada analise via LA-

ICP-MS utilizando laser Analyte G2 193nm e espectrômetro multicoletor Finningan 

NEPTUNE. Os dados obtidos foram tratados utilizando o programa ISO-PLOT (LUDWING 

2003). 

3.4 CARACTERÍSTICAS PETROGRAFICAS DAS ROCHAS 

ESTUDADAS 

GRANITO SÃO TIMÓTEO (ST) 

Os granitos São Timóteo apresentam coloração variando entre branca, bege rosada, bege 

acinzentada ou bege esbranquiçada. A rocha é inequigranular porfirítica, com fenocristais 

bastante desenvolvidos de microclima, cujo tamanho pode atingir até 5 cm, e 

subordinadamente, fenocristais de plagioclásio imersos em uma matriz de granulação grossa. 

A matriz é formada por K-feldspato (42%) - microclina e ortoclásio (Or 93-97,5%), quartzo (30%), 

plagioclásio (19%) (An1,25-10,25%), anfibólio (hastingsita a ferrotschermaquita rica em Fe, K e 

F), biotita, zircão e titanita. Em algumas amostras foram encontrados cristais de clinopiroxênio 

(hedembergita) no centro de coronas de anfibólio (FIGURA 15). Entretanto, os minerais 

máficos predominantes são anfibólio e biotita. Os feldspatos localmente apresentam sinais de 

albitização em suas bordas. Pode ser classificado como alcali-feldspato granito à quartzo-

feldspato granito (FIGURA 16). 
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FIGURA 15- Fotomicrografias das texturas minerais encontradas na PULR no granito São Timóteo ( A-F) e 

Juazeirinho (G-H). A – Fenocristal de K-feldspato rodeado por quartzo e plagioclásio, B- Fenocristal de K-

feldspato pertitico bordeado por quartzo; C – Fenocristal de Plagioclásio maclado bordeado por quartzo, percebe-

se as bordas do cristal albitizado, D – Cristal de Anfibólio prismático em contato com fenocristal de K-feldspato; 

E – Coroa de anfibólio incluso no fenocristal de K-feldspato pertitico, percebe-se que a coroa tem em seu interior 

quartzo, anfibólio e ilmenita; F – Coroa de anfibólio com o interior de piroxênio ainda preservado; G – Fenocristal 

de K-felsdpato pertitico; H – Fenocristal de plagioclásio maclado bordeado por quartzp, K-felsdpato. Todas as 

fotos foram realizadas com nicois cruzados. 
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Observa-se nessa litologia a ocorrência do anfibólio em duas texturas. A primeira, 

possui exsoluções aciculares de ilmenita e quartzo ao longo de seus planos de clivagem ou nas 

bordas dos cristais. Na segunda textura, aglomerados de cristais de anfibólio formam coronas 

que ocorrem inclusas associadas às fraturas ou na matriz (FIGURA 15). Conforme apresentado 

por Amorim et al (2011), esta textura sugere que o anfibólio não era o mineral máfico original 

do granito, mas sim o piroxênio (hedembergita) com composição (Ca0,86-0,83, Na0,04-0,03)(Al0,03-

0,02,Fe0,99-0,95,Mn0,03-0,02,Mg0,03-0,02)(Si2-1,96)O6. 

 

FIGURA 16 –– Diagrama de classificação de rochas QAP (STREICKSEIN et al., 1974), onde foram plotadas 

todas variedades de rochas estudas na PULR.  

Outra característica mineralógica é a ocorrência de cristais de granada nas bordas dos 

fenocristais de plagioclásios, na forma de cristais anédricos, com intercrescimentos 

simplectíticos de quartzo e carbonato. Pequenos aglomerados de cristais de granada foram 

observados preenchendo as fraturas dos fenocristais de plagioclásio juntamente com calcita. A 

ocorrência dessa textura, muito semelhante à textura em atol, é observada principalmente na 

matriz das rochas. Amorim et al 2011 interpretaram essa ocorrência como um sinal de alteração 

original do granito.  

A titanita ocorre na forma de cristais de coloração amarelo claro, em textura granular e 

formando coroas na ilmenita. Sua composição (Ca0,97-0,94(Ti0,82-0,71 ,Al 0,23-0,12,Fe3+
0,04-0,02, 

Nb0,01-0, V0,01-0) (Si1-0,97, Al0-0,03)O5 (F0,25-0,09)) é caracterizada pela presença de F, Al e Fe3+. 
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Diferentemente das texturas descritas anteriormente, esta é restrita aos granitos na porção norte 

da PULR. 

GRANITO JUAZEIRINHO (GJ) 

O granito Juazeirinho possui cor cinza-rosada raramente cinza-médio, porfirítico, com 

raros fenocristais de feldspato. A rocha tem como mineralogia essencial: microclina (43%) (Or 

89-97%), quartzo (27%), plagioclásio (23%) (An0-18%), biotita e anfibólio (hastingsita rica em Fe, 

K e F).  Zircão, titanita e granada são minerais acessórios mais comuns (FIGURA 15). A 

granada, assim como no ST, também é encontrada nas bordas dos cristais de plagioclásio, e nas 

suas fraturas apresentado textura simplectitica com quartzo e carbonato. Apresenta também as 

mesmas características para as titanitas (Ca0,96-0,88(Ti0,78-0,63,Al 0,27-0,12,Fe3+
0,06-0,02, Nb0,02-0, V0,01-

0) (Si1-0,95, Al0-0,05)O5 (F0,26-0,03)) , encontradas no ST. Os feldspatos apresentam de forma mais 

recorrente sinais de albitização em suas bordas. De acordo com o diagrama QAP, esta litologia 

pode ser classificada com Alcali-Feldspato Granito (FIGURA 16).  

FASES PEGMATOIDES TARDIAS (FPT) 

Os veios e bolsões pegmatoides são formados de quartzo e feldspato potássico e, 

subordinadamente, biotita, anfibólio, e aglomerados pseudo-concentricos formados por 

allanita(?) e fosfato de ETR. O quartzo é ligeiramente azulado de extinção ondulante, e que 

ocupa o núcleo dos bolsões, sendo o mineral mais tardio. No seu interior é possível observar 

trilhas de inclusões fluidas áqueo-carbônicas e inclusões sólidas, que possivelmente são melt 

inclusions recristalizadas, formadas por duas ou três fases sólidas. O feldspato potássico é 

pertítico, algumas com grandes dimensões, apresentando provável macla periclinio. A albita 

forma cristais tardios na matriz, ou invadindo o feldspato potássico. Um alumínio-silicato de 

ferro (allanita?) é encontrado contortando as bordas de aglomerados de cor amarelo-

amarronzados, cujo núcleo é constituído pro fosfatos de Th e ETR (Ce e La principalmente). 

Esses aglomerados são tardios, e aparecem relacionados com planos de fraturas. Uma segunda 

variedade de veios pegmátoides aparece geralmente associada às bordas do GJ, e são formadas 

por quartzo e feldspato potássico, apresentando textura pseudo-grafica. 
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FIGURA 17 Fotomicrografia do Granitos Lagoa do Barro. (A, B) Textura do granito composto por fenocristais 

de K-feldspato pertitico imerso em matriz fina composta principalmente por quartzo, plagioclásio (C e F) textura 

da matriz orientada poligonizada; (D) Plagioclasio e microclina maclada apresentando contatos retos e sinuosos; 

(E)  anfibólio com inclusões de quartzo e  ilmentia, apresentando alteração para biotita em sua superfície;.e (F) 

Associação de minerais de ETR em contato com biotita e quartzo.  

GRANITO LAGOA DO BARRO (LB) 

Essa variedade de granito fino possui cor bege-rosada, mas raramente cinza. A rocha 

tem como mineralogia essencial: microclina (46%) (Or91-97%), quartzo (29%), plagioclásio 

(19%) (An12-15%), biotita, muscovita, zircão, titanita, podendo ou não apresentar clinoanfibólio 

(hastingsita rica em Fe, K e F). (FIGURA 17). De acordo com o diagrama QAP, esta litologia 

pode ser classificada com Alcali-Feldspato Granito (FIGURA 16). Em termos de titanitas e 
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ETR, esta litologia apresenta as mesmas características de textura encontradas no granito ST e 

GJ. Porém, as titanitas apresentam composição (Ca0,97-0,84(Ti0,78-0,58 ,Al 0,29-0,12,Fe3+
0,06-0,02, 

Nb0,01-0, V0,01-0) (Si1-0,96, Al0-0,04)O5 (F0,36-0,08)), com maior concentração de F e Fe quando 

comparado com o ST e GJ. Se comparado com os outros dois granitos, o LB apresenta textura 

mais grosseira que o GJ, mas não há megacristais. Também há sinais de albititzação em seus 

feldspatos, ao tempo que sua textura se apresenta parcialmente foliada. 

CHARNOQUITO (CH) 

Os charnoquitos apresentam coloração cinza a preta-esverdeada, cinza amarronzada ou 

cinza a bege. Microscopicamente são compostos por k feldspato (40%) – ortoclásio e 

microclínia (Or61-93%) quartzo (17%), plagioclásio (14%) (An 26-60%), -, ortopiroxênio 

(ferrossilita 51-58%), clinopiroxênio (diopsídio, (Na0,02-0; Ca0,90-0,22)(Mg0,76-0,062;Mn0,02-

0;Fe2+
0,94-0,39;Fe3+

0,03-0, Al0,03-0) (Si2-1,97;Al0,03-0)O6)), clinoanfibólio (como alteração dos 

piroxênios) e zircão. Biotita ocorre de forma rara, predominantemente como alteração do 

piroxênio. De acordo com o QAP, está fácies varia entre quartzo sienito à sieno-granito 

(FIGURA 16).  E apresenta duas variedades. A primeira é mais máfica de granulação média. A 

segunda possui menor quantidade de quartzo, porém é muito mais rica em plagioclásio, de 

granulação grossa. Esta última é encontrada em contato penetrativo com a primeira (FIGURA 

12), apresentando aparência mais félsica e textura mais porfirítica. O anfibólio e a biotita 

apresentam-se em forma de coroa, nas bordas de cristais de piroxênio, como bordas de reação 

e não são encontrados inclusos nos piroxênios. Os plagioclásios e zircões (FIGURA 18) são 

geralmente euédricos, sendo os plagioclásios tabulares e os zircões prismáticos.  

O orto-piroxênio (ferrossilita) apresenta variação composicionais dentro da litologia, 

sendo que na porção félsica tem composição mais rica em Fe2+ (Na0,01-0;Ca0,15-0,03)(Mg0,5-

0,44;Mn0,04-0,03;Fe2+
1,45-1,33;Fe3+

0,05-0;Al0,01-0)(Si2-1,94;Al0,03-0Fe3+
0,01-0)O6), enquanto na máfica é 

mais rica em Mg (Na0,01-0;Ca0,05-0,03)(Mg0,94-0,78;Mn0,03-0,01;Fe2+
1,11-0,98;Fe3+

0,03-0;Al0,01-0)(Si2-

1,96;Al0,02-0Fe3+
0,03-0)O6). 
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FIGURA 18 Fotomicrografias do charnoquito (A à C)) e dos Leucodioritos (E à H). (A) K-felspato pertitico 

com inclusões de quartzo em contato com plagioclásio;(B)Sinais de fusão entre o contato do plagioclásio com o 

K-feldspato pertitico; (C)Cristais tabulares de plagioclásio mostrando contato reto com quartzo; (D) Ortopiroxênio 

com,lamelas de clinopiroxênio; (E) matriz fina e orientada do leucodiorito composta principalmente por quartzo e 

albita; (F) cristal de albita em contato com a matriz composta por albita, quartzo e piroxênio, o cristal mantém 

sinais de albitização em seu interior; (G) cristal de piroxênio em contato com albita e barita, encontrado somente 

no leucodiorito Maria da Virgem; (H) Magnetita em contato com albita, quartzo, titanita e piroxênio. 
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LEUCODIORITO (LD) 

Esta litologia possui coloração variando de branca a bege. São rochas formadas por 

plagioclásio (70%) (An0-1,36), quartzo (18%), clino-piroxênio (9%) (aergirina-augita e 

diopsídio-augita, formados pela alteração do anfibólio e/ou biotita, que já mão estão presentes 

na paragênese), titanita, zircão e ilmenita. Barita foi encontrada somente nas amostras dos LD 

localizados ao norte da jazida de Cachoeira.  

A classificação através do diagrama QAP oscila entre Sieno Granito a Quartzo Sienito 

(FIGURA 16). A titanita encontrada nos leucodioritos (Ca0,97-0,87(Ti0,94-0,68, Al0,11-0 ,Fe3+
0,09-0,01, 

Nb0,02-0, V0,01-0) (Si1-0,84, Al0-0,11)O5 (F0,26-0)) possui  maior conteúdo em Fe e menor em Al e F, 

além de não ter núcleo de ilmenita.  O Piroxênio varia de composição de acorodo com o setor 

amostrado: a norte da Jazida de Cachoeira tem composição de aegirina-augita ((Na0,68-0,64; 

Ca0,33-0,27) (Mg0,10-0,07;Mn0,03-0,02;Fe2+
0,33-0,27;Fe3+

0,58-0,51;Al0,05-0,04;Ti0,01-0) Si2O6)), enquanto que 

a sul de São Timóteo, tem composição de diopsidio ((Na0,15-0,10; Ca0,87-0,80) (Mg0,57-0,47;Mn0,03-

0;Fe2+
0,41-0,32;Fe3+

0,13-0,03) (Si2-1,98;Al0,02-0)O6 )). 

3.5 LITOGEOQUÍMICA  

Os resultados das análises de rocha total estão listados na TABELA 2. No diagrama de 

classificação proposto por Middlemost (1994) (FIGURA 19 –– Diagrama de classificação de rochas 

plutônicas (MIDDLMOST 1994) e o diagrama de alcalinidade (PECCERILLO E TAYLOR, 1979), one foram 

plotadas todas variedades de rochas estudas na PULR.) as amostras plotam entre os campos Quartzo 

Monzonito e o do Granito (FIGURA 19 –– Diagrama de classificação de rochas plutônicas 

(MIDDLMOST 1994) e o diagrama de alcalinidade (PECCERILLO E TAYLOR, 1979), one foram plotadas todas 

variedades de rochas estudas na PULR.). Os GJ mostram características semelhantes às amostras mais 

ricas em SiO2, plotando sempre no campo do granito, assim como as amostras do LB. As 

amostras referentes ao CH plotam nos campos dos granitos e monzonitos, mas uma amostra, 

pobre em K, referente à porção mais máfica da ocorrência sul, possui composição de 

granodiorito. Observa-se que há certo grau de semelhança entre os CH felsicos, que apresentam 

coloração mais clara e granulometria mais grosseiras, e algumas amostras dos granitos. O LD 

mesmo apresentando feições de metamorfismo e albitização são plotados nos mesmos 

diagramas para comparação com a composição dos granitos mais preservados. Dessa forma 

estas rochas plotam no campo do quartzo-monzonitos.   

Ao se analisar a alcalinidade das rochas (FIGURA 19 –– Diagrama de classificação de rochas 

plutônicas (MIDDLMOST 1994) e o diagrama de alcalinidade (PECCERILLO E TAYLOR, 1979), one foram 
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plotadas todas variedades de rochas estudas na PULR.), os granitos ST tendem a se enquadrar no campo 

das rochas ultrapotássicas saturadas em sílica (PLA CID, 2000). Enquanto as de LG e GJ 

ocupam o campo das rochas calcio-alcalinas de alto potássio. O CH varia de calcio-alcalinas a 

série shoshoníticas, e os LD na série toleítica, devido ao teor de K2O ser quase nulo. A relação 

das rochas de CH félsicos com os granitos ST também é presente. 

 

FIGURA 19 –– Diagrama de classificação de rochas plutônicas (MIDDLMOST 1994) e o diagrama de 

alcalinidade (PECCERILLO E TAYLOR, 1979), one foram plotadas todas variedades de rochas estudas na PULR.  

Nos diagramas binários de SiO2 vs Elementos Maiores (FIGURA 20) as amostras do ST 

mostram uma tendência de evolução, com diminuição dos teores de Al2O3, CaO, TiO2 e FeOt 

com o aumento de SiO2, enquanto os teores de Na2O e K2O permanecem relativamente 

constantes. Os teores de MgO e P2O5 são sempre muito baixos. Estes diagramas mostram ainda 

que os granitos GJ e LB, acompanham a mesma tendência do ST. As amostras do CH formam 

3 grupos distintos: os mais ricos em sílica sempre acompanham os granitos. As amostras com 

os teores mais baixos em SiO2(<60%), são mais ricas em MgO, CaO, TiO2, P2O5 e FeOt. Uma 

amostra, com teor intermediário de SiO2, mostra composição completamente divergente de 

todas as outras, com MgO muito mais elevado, CaO, Na2O e K2O muito baixos. As amostras 

do LD distinguem-se por teores de Na2O muito elevados (acima de 9%) e K2O extremamente 

baixos. 
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TABELA 2- Análises química de elementos maiores, menores e terras raras dos granitos São Timóteo, Lagoa do Barro e Juazeirinho, Leucodiorito e Charnoquito 

Amostra 
LLR11

A 

LLLR11

D 

LLR16

A 
LLR25A LLR25B GR LL-8A LL-8B 

LLR10

H 

LLR13

A 

LLR14E

i 

LLR14Ei

i 
PN-05 PN-07 LLR22 LLR23 LLR4A 

LLR10

C 

LLR10

G 

LLR12

A 
LLR8A 

LLR19

A 
LLR8D 

Litologia Charnoquito Granito São Timóteo 
Granito Lagoa Do 

Barro 
Granito Juazeirinho Leucodiorito 

Elementos Maiores 

SiO2 71,41 56,85 59,29 66,55 70,46 66,93 66,91 67,14 75,50 69,28 68,26 69,85 72,07 71,99 75,19 73,20 72,95 75,18 75,09 72,07 66,14 61,63 62,98 

Al2O3 14,47 15,59 16,01 13,87 15,41 14,58 15,39 15,43 11,49 14,03 14,05 14,40 13,33 13,6 11,53 12,01 13,05 11,74 12,44 11,69 13,47 15,48 13,32 

Fe2O3t 2,28 7,46 6,82 9,41 1,31 5,59 4,39 4,04 3,01 4,38 5,58 3,65 2,87 2,62 3,18 4,35 3,18 3,32 2,96 5,70 7,09 8,55 7,36 

MgO 0,56 2,95 3,03 4,60 0,29 0,06 0,05 0,05 0,06 0,09 0,16 0,10 0,02 0,02 0,06 0,06 0,20 0,04 0,12 0,10 0,25 0,90 0,26 

CaO 1,86 5,12 5,14 0,40 1,17 2,52 2,51 2,27 0,80 1,66 2,44 1,71 1,54 1,47 0,80 0,97 1,06 0,47 1,34 1,14 1,96 2,64 3,33 

Na2O 3,74 3,50 3,96 0,47 2,64 3,12 3,44 3,3 2,34 3,26 3,34 3,26 2,81 3,03 3,17 3,06 3,22 2,73 2,77 2,41 9,31 8,80 8,94 

K2O 4,61 5,10 3,65 2,13 6,83 5,65 5,98 6,41 5,56 6,14 4,97 5,83 6,1 6,16 4,89 5,29 5,28 5,78 4,35 4,96 0,06 0,16 0,08 

TiO2 0,29 1,28 0,90 1,13 0,28 0,45 0,32 0,3 0,28 0,27 0,53 0,30 0,25 0,19 0,32 0,34 0,24 0,32 0,18 0,47 0,62 0,61 1,72 

P2O5 0,08 0,71 0,33 0,03 0,05 0,06 0,07 0,07 0,03 0,04 0,12 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,04 0,13 0,03 0,37 

MnO 0,04 0,11 0,09 0,07 0,02 0,08 0,06 0,05 0,03 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,11 0,10 0,13 

Cr2O3 0,002 0,017 0,013 0,074 <0.002 
<0.00

2 

<0.00

2 

<0.00

2 
<0.002 0,010 <0.002 <0.002 

<0.00

2 

<0.00

2 
0,007 

<0.00

2 
0,013 <0.002 0,007 0,029 <0.002 0,006 0,017 

Sc 4 10 10 23 2 5 4 3 1 3 5 3 2 2 2 3 2 2 2 4 7 9 7 

LOI 0,4 0,6 0,2 1,0 1,1 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,1 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 1,0 0,5 0,3 0,8 

Sum 99,75 99,27 99,45 99,69 99,60 99,56 99,55 99,54 99,74 99,73 99,61 99,59 99,62 99,65 99,72 99,74 99,79 99,83 99,83 99,65 99,68 99,20 99,35 

Elementos Menores 

Ba 889 2888 1796 243 1480 1777 2012 2058 320 1122 1395 1794 1450 1504 288 397 503 308 180 1021 1073 42 3414 

Be <1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 2 2 <1 6 6 5 <1 6 4 3 8 2 

Co 40,9 19,1 17,1 37,7 91,9 49,5 44,8 38,6 47,0 2,3 44,7 43,0 49,5 47,2 58,2 39,0 2,1 50,5 2,2 3,3 31,1 2,1 5,7 

Cs 0,8 0,6 0,9 5,3 1,0 1,1 1 1,6 0,4 1,2 1,0 1,4 0,7 0,8 1,1 1,1 3,7 0,3 0,8 0,8 <0.1 <0.1 <0.1 

Ga 21,7 20,7 23,4 21,5 18,2 27,1 26,4 27,3 21,4 23,4 24,5 23,7 25 25,3 24,3 24,3 23,0 19,5 27,5 19,7 21,5 27,5 19,0 

Hf 4,1 13,5 9,0 17,6 5,9 20,9 17,8 16,9 20,0 7,2 18,1 11,9 13,3 9,6 19,3 16,8 7,9 10,8 17,2 14,7 14,3 28,8 11,0 

Nb 15,1 23,9 43,2 28,8 11,9 40,2 37,4 42,2 43,7 27,4 37,1 23,8 36,9 26,4 39,2 40,3 23,6 27,8 40,3 36,7 28,4 108,0 76,5 

Rb 136,0 101,4 88,6 171,9 187,2 145,6 147,5 172,7 181,6 182,0 134,7 164,7 155,5 154,1 211,7 213,4 324,4 167,9 148,8 125,9 1,0 1,3 2,0 

Sn <1 1 <1 2 3 1 2 3 <1 3 2 2 <1 <1 2 2 4 <1 <1 2 3 5 6 

Sr 430,7 1539,9 1261,8 20,6 252,7 206,1 250,2 245,5 73,5 153,6 248,7 284,6 171,4 179,1 48,0 62,7 127,8 45,3 65,7 155,4 126,3 283,4 220,4 

Ta 0,9 1,3 2,1 2,5 0,8 2 1,8 2,5 2,3 1,3 1,9 1,4 1,9 1,3 2,1 2,6 2,0 1,6 2,2 2,3 1,7 6,7 4,2 

Th 21,2 17,4 14,0 39,1 96,6 14,9 17,1 25,2 45,1 28,9 14,1 13,9 32,2 25,9 37,8 36,2 90,6 11,5 55,2 48,8 20,5 216,0 34,9 

U 4,2 4,4 2,9 9,3 3,8 2,2 3 3,6 4,2 3,1 2,2 1,9 2,8 2,5 4,5 4,9 12,2 1,4 8,2 2,7 2,8 9,1 6,5 

V 20 103 100 174 19 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 13 <8 9 <8 <8 <8 41 <8 53 

W 240,9 3,2 3,9 17,3 486,2 242,7 231,3 215,3 263,5 4,3 253,9 217,6 263,2 260,4 303,4 223,2 5,2 303,0 3,6 15,7 158,3 2,7 8,9 

Zr 130,6 555,4 330,2 635,4 237,1 829,8 739,9 674,8 623,0 291,0 724,4 484,0 493,3 380,2 720,5 686,5 236,9 346,4 425,0 588,7 615,4 1033,8 461,0 

Y 17,5 41,5 77,1 91,3 13,3 62,6 54 66,3 66,0 59,2 67,4 63,2 74,5 59,2 106,2 92,4 94,4 26,6 32,2 78,8 56,9 179,5 138,6 

Mo 0,5 2,0 4,4 2,3 0,4 2,8 1,9 5,5 3,7 1,8 1,4 2,4 2,6 2,6 1,2 0,4 1,6 1,1 2,8 3,4 0,2 0,3 0,9 

Cu 0,6 35,8 27,0 24,7 23,8 5,6 4,5 3,6 1,9 19,4 8,1 30,4 3,5 2,3 5,6 0,5 19,0 12,3 44,7 16,1 8,7 12,3 2,9 

Pb 2,4 2,4 5,3 4,6 7,3 2,9 2,3 3,5 7,4 20,4 1,8 4,6 3,7 3,9 15,9 7,3 20,4 10,1 10,2 11,9 2,4 19,3 2,4 

Zn 23 34 58 40 25 76 43 54 55 85 47 66 48 38 62 59 39 70 65 104 28 54 30 

Ni 4,0 27,9 20,4 86,0 13,4 0,5 0,3 0,6 1,2 4,0 0,7 3,0 0,4 0,3 0,7 0,3 4,2 1,2 7,1 8,6 1,8 1,6 2,3 
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Amostra LLR11A LLLR11D LLR16A LLR25A LLR25B GR LL-8A LL-8B LLR10H LLR13A LLR14Ei LLR14Eii PN-05 PN-07 LLR22 LLR23 LLR4A LLR10C LLR10G LLR12A LLR8A LLR19A LLR8D 

Litologia Charnoquito Granito São Timóteo 
Granito Lagoa Do 

Barro 
Granito Juazeirinho Leucodiorito 

Elementos Traços 

La 76,6 118,9 119,4 96,5 192,0 90,5 93,8 120,7 190,7 132,1 103,8 96,1 159,4 132,4 144,1 138,0 184,1 26,3 67,7 229,0 65,7 1209,4 223,4 

Ce 132,2 233,1 217,3 196,5 351,4 186,6 178,9 230,1 345,3 255,9 168,5 154,9 315,7 262 296,9 284,6 287,2 102,5 307,0 425,2 131,1 1965,5 466,0 

Pr 12,99 26,31 24,47 20,74 33,62 22,19 20,72 26,45 35,29 28,31 21,17 20,02 37,07 30,44 31,27 31,33 33,09 6,69 15,28 46,16 16,26 232,72 49,73 

Nd 45,2 101,8 93,0 73,6 109,1 90,7 82,3 104,2 117,9 99,1 82,6 73,7 146,1 123,3 111,7 119,3 106,1 23,1 46,5 162,0 64,7 845,5 187,4 

Sm 6,98 17,74 17,91 14,23 14,22 16,79 14,62 18,08 18,02 16,96 14,32 12,92 25,74 20,8 20,40 20,56 16,68 4,47 9,13 26,76 11,90 107,41 34,54 

Eu 1,49 3,98 2,74 0,55 1,65 4,53 4,95 5 1,34 2,41 3,47 4,46 3,71 3,7 0,87 1,19 0,94 0,55 0,63 3,39 2,90 10,70 8,54 

Gd 4,66 14,37 17,45 14,50 8,79 14,74 13,06 14,94 15,38 12,35 13,29 11,68 22,55 17,86 18,71 18,28 12,25 4,31 7,15 21,90 11,59 72,09 30,73 

Tb 0,68 1,75 2,58 2,33 0,81 2,31 1,96 2,37 2,27 2,16 2,15 1,86 3,29 2,67 3,19 2,99 2,14 0,79 1,18 2,76 1,82 8,13 4,66 

Dy 3,73 8,91 14,61 14,87 3,01 12,89 11,48 14,13 12,57 11,81 11,82 10,83 16,92 14,42 17,50 17,56 12,68 4,66 7,02 13,87 10,00 39,07 26,92 

Ho 0,58 1,51 2,69 3,04 0,43 2,45 2,02 2,63 2,47 2,30 2,38 2,17 3,13 2,64 3,69 3,23 2,68 0,99 1,48 2,54 2,06 6,54 5,24 

Er 1,83 3,85 7,40 9,61 1,10 7,37 6,1 7,33 6,75 5,33 7,27 5,46 8,07 6,75 11,28 9,67 8,32 2,99 4,27 7,02 6,10 17,14 14,76 

Tm 0,26 0,57 1,15 1,43 0,15 1,06 0,89 1,08 0,94 0,90 1,04 0,95 1,14 0,92 1,60 1,44 1,30 0,43 0,63 1,03 0,92 2,65 2,16 

Yb 1,64 3,56 7,66 9,45 0,84 6,69 5,76 7 5,51 5,84 6,51 5,74 6,71 5,65 9,66 8,12 8,21 2,55 4,42 6,93 5,80 17,34 14,08 

Lu 0,23 0,53 1,08 1,42 0,13 1,02 0,87 1,05 0,85 0,86 1,01 0,84 1 0,8 1,40 1,35 1,20 0,37 0,66 1,11 0,99 2,83 1,97 
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FIGURA 20 Diagrama binário de SiO2 vs Elementos maiores e menores. É percebido trend formado pelas 

amostras de ST e GJ, onde com o incremento de SiO2 observa-se a diminuição no conteúdo dos outros 

componentes químicos.O LB se diferencia dos demais granitos por apresentar mais Rb e Y que os demais, 

enquanto o ST apresenta maiores teores em Ba. CH novamente se divide em dois grupos, as amostras félsicas 

acompanham os granitos enquanto o máfico apresentam maior concentração de MgO, TiO2, Ba, Sr e menor em 

Rb3. Há uma amostra do CH que não se enquadra em nenhum dos dois grupos, (amostra fazenda Baixo do 

Almeida), com grande concentração de orto-piroxênios. O LD se diferencia por apresentar grande concentração 

de Na2O, e Y e baixa de K2O, Ba e Rb quando se compara com as demais. O LD se diferencia por apresentar 

grande variação no conteúdo de Ba, baixa quantidade de Rb e alto em Y. 
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Estas características se repetem nos diagramas binários de SiO2 vs Elementos Traços 

(FIGURA 20) onde no granito ST há uma diminuição nos teores de Ba e aumento do Rb com 

o aumento de SiO2. Essa feição também é observada nos granitos LB e GJ, porém os teores de 

Ba no são consideravelmente maiores que nos demais granitos. As amostras mais ricas em SiO2 

do CH mostram comportamento geoquímico semelhante aos granitos para Ba, Rb, Zr. 

Entretanto, a maior parte das amostras do CH se distinguem pelo elevado teor de Mg. Os teores 

de Zr são muito variáveis em todos os tipos de rochas. O LB se distingue do GJ e ST pela maior 

concentração de Y e Rb. Os LD apresentaram, como característica distintiva concentrações 

baixas de Rb, grande variação no Ba e elevado teor de Y. 

Utilizando diagramas propostos por Whalen et al (1987) (FIGURA 21), verificou-se que 

os granitos (ST, GJ, LB) se encaixam no campo de granitos do tipo A, enquanto os CH caem 

no campo limítrofe entre os do tipo A e I/S. Já nos diagramas propostos por Pearce et al (1984) 

para classificação de ambiente tectônico (FIGURA 21), as amostras dos granitos (ST, LB e GJ) 

plotam no campo intra-placa, enquanto o CH no campo arco vulcânico. 

Segundo a classificação proposta por Frost et al (2001) e Frost e Frost (2011) utilizando 

os diagramas Fe-index, MALI e ASI / SiO2 (FIGURA 22), observa-se que as amostras 

estudadas, excluindo as do CH, plotam nos campos dos granitóides ferrosos, metaluminosos e 

alcali-cálcicos, ficando fora dos campos magnesianos e cálcicos.  

Nos diagramas de ETR normalizados ao condrito (BOYNTON, 1984) (FIGURA 23), 

todas as amostras apresentam uma mesma tendência geral, enriquecimento em ETRL e 

empobrecimentos nos ETRP. As amostras do ST à medida que variam de composição quartzo 

monzonítica para granítica caracterizam-se por oscilar entre uma inexistência de anomalia 

negativa em Eu para uma anomalia bem definida. As amostras dos granitos GJ mostram a 

mesma tendência geral, exceto pelo empobrecimento de ETR e anomalia positiva em Ce, à 

medida que se enriquecem em SiO2. Nos granitos LB, são muito semelhantes aos do granito 

ST, com anomalia em Eu mais pronunciada e relativa maior concentração em ETRP. O CH 

apresenta as mesmas tendências observadas nos diagramas anteriores, onde os padrões de ETR 

variam desde idênticos aos do granito ST até muito divergentes, principalmente para o ETRP. 

Para o LD os padrões de ETR também podem ser comparados aos dos ST, exceto para a amostra 

ao sul de São Timóteo (LLR19) onde os teores de ETRL são muito mais elevados e o somatório 

dos ETR aproxima-se de 1%. Esta divergência pode ser explicada pela existência de minerais 

de ETR tardios, que são abundantes nesta amostra.  
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FIGURA 21 Diagrama de classificação de rochas graníticas de Whalen et al (1987 e de ambiente tectônico de 

Pearce et al (1984). Todas as amostras plotam no campo dos granitos do tipo A intra-placa, enquanto as do CH 

ocupam a porção limitrofe entre os do tipo a A e I/S e arco vulcânico, 

 

FIGURA 22 Diagramas de Classificação de índice de Fe, MALI vs SiO2 e A/NK vs ASI proposto por Frost et 

al (2001). As amostras graníticas encontram-se no campo dos granitóides ferrosos, metaluminosos e álcali-

cálcicos, enquanto o CH no campo das magnesianas, calci-alcalinas e metaluminosa. 
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FIGURA 23 Diagrama de ETR normalizado ao condrito (BOYNTON, 1984). O sombreado é referente ao 

padrão de ETR dos ST para comparar com as demais litologias. As porções graníticas de granulometria menor têm 

tendência a apresentar maior quantidade de ETR. Percebe-se que LB apresenta maior quantidade de ETRP quando 

se compara com o ST e GJ. Diagramas multielementares normalizando a condrito (THOMPSON, 1982). A área 

sombreada representa o padrão referente ao ST. Todas as amostras apresentam anomalias negativas em Nb, Ta, 

Sr, P e Ti. O LB apresenta anomalia positiva em Th. E o LD anomalias negativas em Ba, Rb e K 

Nos diagramas multielementares, normalizados a condrito propostos por Thompson 

(1982) (FIGURA 23), as amostras dos granitos (ST, LB e GJ) mostram como tendência geral 

um enriquecimento em LILE, e empobrecimento HFSE. Todas as amostras apresentam 
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anomalias pronunciadas em Sr, P e Ti, e de forma menos expressiva em Nb e Ta sendo mais 

pronunciadas nos granitos. Nos LD há adicionalmente anomalias de Ba, Rb e K, além maior 

conteúdo em ETR. LB se diferencia por apresentar anomalia positiva em Th.  

Comparando o padrão de distribuição multielementar do LD com os albititos uranifero 

e quartozo apresentados por Maruejol (1989) (FIGURA 24), é nítida a semelhança entre essas 

litologias. São encontradas as mesmas anomalias de Nb, Sr, P e Ti presentes nas amostras 

graníticas (ST, LB, GJ), como também presentes no LD, de Ba, Rb e K. 

 
FIGURA 24 Diagramas multielementares normalizando a condrito (THOMPSON, 1982 para amostras do 

albitito uranifero e quartzoso de Maruejol (1989). A área sombreada representa o padrão referente ao LD. Todas 

as amostras apresentam anomalias negativas em Ba, Rb e K, comuns entre os albititos e o leucodiorito e de Nb, 

Sr, P e Ti, comuns aos granitos LB, ST e GJ. 

3.6 ISOTOPOS DE Sm, Nd E Sr 

A proveniência e evolução de rochas graníticas, incluindo sua origem a partir de fontes 

heterogêneas (crustais, mantelicas, e etapas intermediarias) pode ser demostrada com a 

utilização de isótopos específicos. As razoes isotópicas de Nd podem ser comparadas com a 

composição isotópica do manto primitivo (CHUR, FIGURA 25) utilizando os valores de ƐNd. 

A razão isotópica se incrementa rapidamente em fases MORB (Middle Ocean Ridge Basalt) 

mantélicas depletadas (adotando valores positivos der ƐNd), e lentamente em reservatórios 

crustais (adotando valores negativos de ƐNd durante o tempo geológico).  Assim, a quantidade 

do valor negativo de ƐNd pode estar relacionada com o tempo (CHUR ou DMM) a partir do qual 

o material foi extraído do manto (DE PAOLO e WASSERBURG, 1979; FAURE e MENSING, 

2005; GASTAL et al., 2005). 
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FIGURA 25- Relação isotópica de Nd e Sr para o granito ST e o LD. As áreas sombreadas correspondem aos 

dados isotópicos apresentado por Turpin et al, 1988.DMM: Depled MORB Mantle; CHUR: Chondritic Uniform 

Reservoir; HIMU= Magma Source having a high 238U/204Pb ratio. Os dados apresentados para o leucodiorito são 

concordantes com os dados apresentados por Turpin, 1988 para os albititos mineralizados e estéreis 

Os resultados para os isótopos de Sr e Nd para cada uma das amostras analisadas foram:  

Para LB 147Sm/144Nd= 0.0958, 143Nd/144Nd=0.510926, ɛNd(0) -33.39 e TDM= 2.73; o ST 

apresenta 147Sm/144Nd= 0.1105, 143Nd/144Nd=0.511186, ɛNd(0) -28.32, TDM= 2.74 e 

87Sr/86Sr=0.75445; o LD próximo a mina de Cachoeira possui 147Sm/144Nd= 0.1177, 

143Nd/144Nd=0.511216, ɛNd(0) -27.73, TDM= 2.91 e 87Sr/86Sr=0.75052, o LD da porção leste 

147Sm/144Nd= 0.0884, 143Nd/144Nd=0.510903, ɛNd(0) -33.82, TDM= 2.6 e 87Sr/86Sr=0.72166. A 

relação bimodal de 87Sr/86Sr e143Nd/144Nd é apresentada na FIGURA 25. 

Os valores negativos para o ɛNd(0)  indicam que estas rochas tiveram origem no Pré-

cambriano, devido ao longo decaimento dos pares isotópicos de Nd  e Sr. O gráfico de 

crescimento de Nd demonstra uma sequência de origem a partir do manto, onde o material que 
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viria a ser granito Lagoa do Barro foi formado do manto antes que as demais rochas estudadas, 

sendo seguida sequencialmente pelo São Timóteo e os Leucodioritos. 

Os dados isotópicos de Nd e Sr correspondentes ao Granito São Timóteo foram lançados 

no gráfico 143Nd/144Nd vs 87Sr/86Sr, onde foi utilizada a proposta de Faure e Mensing (2005), 

elaborado com dados referenciais de granitos de diferentes partes do mundo. Nesse gráfico 

(FIGURA 25) observa-se que as rochas estudadas plotam no setor correspondente ao Pré-

cambriano. Ao mesmo tempo, é notável a semelhança entre os resultados isotópicos 

encontrados por Turpin et al (1988) para e albititos mineralizados e estéreis da PULR, e LD e 

ST estudados neste trabalho. 

3.7 GEOCRONOLOGIA  

Os cristais de zircão possuem dimensão entre 100 -300 µm, sendo na maioria euedricos, 

com morfologia predominante a S5 e a S15 (PUPIN, 1980), com zonamento concêntricos, típicos 

de origem ígnea, (FIGURA 26). Os dados isotópicos estão apresentados nas isocoras na 

FIGURA 27 e 28. A seguir é apresentado a descrição dos zircões e suas características por 

amostra. 

LAGOA DO BARRO-LLR04 

Os zircões da amostra são euédricos prismáticos alongados, com dimensões que variam 

de 100 à 300 µm de comprimento e 50-100 µm de largura.  Imagens de cadotoluminêscencia 

(FIGURA 26) demonstram que todos os grãos apresentam zonas de crescimentos, característica 

de zircões ígneos. Os 14 zircões analisados apresentam conteúdo de Pb entre 9 e 176 ppm, Th 

18 e 554, U 25 a 495 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 207Pb/235U concordante média de 

1774±7Ma (MSWD:1.04) (FIGURA 27). 

SÃO TIMÓTEO 

Os zircões também são euédricos prismáticos curtos e longos, com dimensões que 

variam de 100 à 250 µm de comprimento e 50-100 µm de largura, sendo que alguns o 

comprimento e a largura são equivalentes.  Imagens obtidas via cadotoluminêscencia (FIGURA 

26) demonstram que todos os grãos apresentam zonas de crescimentos, característica de zircões 

ígneos, mesmo com algumas inclusões. Os 25 zircões analisados apresentam conteúdo de Pb 

entre 15 e 51 ppm, Th 28 e 254, U 40 e 312 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 207Pb/235U 

concordante média de 1739±5Ma (MSWD:0.25) (FIGURA 27). 
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FIGURA 26-Imagem de catodoluminescência.  Grãos representativos das amostras analisadas e respectivos 

pontos de análise. Essencialmente todos os grãos analisados são euédricos, com poucas inclusões e apresentam 

zonações composicionais concêntricas, características típicas de zircões de origem magmática. 

JUAZEIRINHO 

Os zircões também são euédricos prismáticos curtos e longos, com dimensões que 

variam de 100 à 400 µm de comprimento e 75-100 µm de largura, sendo que em alguns o 

comprimento e a largura são equivalentes. Imagens de cadotoluminêscencia (FIGURA 26) 

demonstram que todos os grãos apresentam zonas de crescimentos, característica essa de 

zircões ígneos. Os 14 zircões analisados apresentam conteúdo de Pb entre 32 e 177 ppm, Th 60 

e 527, U 79 a 467 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 207Pb/235U concordante média de 

1752±5Ma (MSWD:0.08) (FIGURA 27). 
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FIGURA 27 Diagramas de concórdia para os granitos LB, ST, e GJ Isócronas obtidas para as amostras LLR04 

referente ao LB, LLR14E referente ao ST e LLR10C referente ao GJ. As analises de U/Pb indicam idades 

de1774Ma para LB, 1739Ma para ST e 1752Ma para GJ. Isócronas obtidas para as anostras LLR04 referente ao 

LB, LLR14E referente ao ST e LLR10C referente ao GJ 

CHARNOQUITO (LLR11) 

Os zircões dessa amostra são euédricos prismáticos alongados, com dimensões que 

variam de 100 à 300 µm de comprimento e 50-100 µm de largura.  Imagens de 

cadotoluminêscencia (FIGURA 26) demonstram que todos os grãos apresentam zonas de 

crescimentos, característica de zircões ígneos. Foram encontradas duas populações, uma com 9 

grãos, que analisados apresentam conteúdo de Pb entre 28 e 136 ppm, Th 38 e 199, U 57 a 325 

ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 207Pb/235U concordante média de 2047±6Ma 

(MSWD:0.5)(FIGURA 28). Outra população com 16 zircões apresenta Pb entre 28 e 170 ppm, 

Th 33 e 338, U 75 a 455 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 207Pb/235U concordante média 

de 1742±7Ma (MSWD:0.66) (FIGURA 28). 
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FIGURA 28 Diagramas de concórdia para o charnoquito e para os leucodioritos. Isócronas obtidas para as 

amostras LLR11 referente ao CH, LLR08 e LLR19 referente ao LD. As análises de U/Pb indicam idades de 2047 

e 1742 Ma para CH, 1737 e 1741Ma para LD. 

LEUCODIORITO (LLR8) 

Os zircões dessa amostra são euédricos prismáticos alongados, com dimensões que 

variam de 100 à 150 µm de comprimento e 50-100 µm de largura.  Imagens de 

cadotoluminêscencia (FIGURA 26) demonstram que todos os grãos apresentam zonas de 

crescimentos, característica de zircões ígneos. Os 23 zircões analisados apresentam conteúdo 

de Pb entre 10 e 209 ppm, Th 17 e 513, U 30 a 530 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 

207Pb/235U concordante média de 1737±10Ma (MSWD:0.49) (FIGURA 28). 

LEUCODIORITO (LLR19) 

Os zircões dessa amostra são euédricos prismáticos alongados, com dimensões que 

variam de 90 à 250 µm de comprimento e 40-110 µm de largura.  Imagens de 

cadotoluminêscencia (FIGURA 26) demonstram que todos os grãos apresentam zonas de 

crescimentos, característica de zircões ígneos. Os 17 zircões analisados apresentam conteúdo 
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de Pb entre 24 e 174 ppm, Th 53 e 417, U 65 a 504 ppm, apresentando idade 206Pb/238U e 

207Pb/235U concordante média de 1741±4Ma (MSWD:0.66) (FIGURA 28). 

3.8 DISCUSSÃO  

3.8.1 ASSINATURAS GEOQUÍMICAS DAS ROCHAS ESTUDADAS 

As rochas granitóides estudadas, exceto a variedade charnoquitica, apresentam 

assinaturas semelhantes. Dessa forma é possível afirmar que provenham da mesma fonte ou 

tiveram a mesma origem. Durante a formação dessas rochas é provável que tenha acontecido 

fracionamento de alguns minerais, principalmente plagioclásio evidenciado pela anomalia 

negativa em Eu.  

Os resultados obtidos através dos diagramas multielementares e ETR normalizados à 

condrito (BOYNTON, 1984; THOMPSON, 1982) mostraram, para os granitos e os CH, a 

mesma tendência de empobrecimento nos elementos incompatíveis, anomalias negativas de Eu, 

Ba, Nb, Ta, Sr, P e Ti, enriquecimento em ETRL e empobrecimento em ETRP, confirmando as 

tendências observadas por Maruejol (1989).  

Entretanto, deve-se observar que algumas amostras de ST e GJ não apresentam 

anomalias de Eu. O motivo poderia estar relacionado com a presença de flúor-carbonatos 

tardios ricos em ETR, incluindo Eu. Neste sentido, a diminuição de Eu durante o fracionamento 

de plagioclásio seria compensada pela entrada de fluidos ricos neste elemento. Situação 

semelhante foi observada nos LD, especialmente da amostra LLR19, que apresentam maiores 

teores de ETR dentre as rochas estudadas. Thompson (1982) evidencia que rochas graníticas 

com tal comportamento são características de origem a partir de fusão da crosta e fracionamento 

de plagioclásio, óxidos de Fe-Ti e apatita.  

Os granitos estudados apresentam baixa quantidade de opacos, atingindo menos do que 

1% do volume total, sendo o mineral predominante a ilmenita, sem evidências de magnetita. 

Ishihara (1977) classificou os granitóides livres de magnetita como pertencente a série ilmenita. 

Esse autor propôs que estes tipos de granitóides geralmente são formados a partir da crosta 

continental média a inferior, sob condições de baixa fugacidade de O. Devido ao fato do opaco 

predominante ser ilmenita, o magma que originou esses granitos tem caráter redutor. Utilizando 

o diagrama proposto por Dall’Agnol e Oliveira (2007) (FIGURA 29) para granitóides tipo A, 

pode ser confirmado o caráter redutor dos granitos apresentados nesse trabalho. 
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FIGURA 29- Diagrama de tipos de granitos em relação ao estado de Oxidação, proposto por Dall'Agnol e 

Oliveira (2007) 

Segundo Pearce (1984), Jarvis (1988) e Harris et al, (1986), rochas altamente alcalinas 

e metaluminosas de ambiente intraplaca são comuns em suítes graníticas formadas a partir da 

fusão parcial da crosta em zonas de colisão continental. Para Frost e Frost (2011), granitos 

ferrosos, a exemplo das variedades o ST, GJ e LB, provém de fonte onde houve uma 

diferenciação em sistema de média a baixa pressão. Essa variação de pressão seria um fator 

adicional que poderia estar relacionado com a heterogeneidade observada nas amostras 

estudadas.  

3.8.2 O SIGNIFICADO DOS LEUCODIORITOS 

Os estudos aqui apresentados indicam que a rocha definida como leucodiorito por 

Costa et al (1985) apresenta albita (An0-1,36) como único tipo de feldspato, acompanhado de 

aergirina-augita e diopsídio-augita, titanita, zircão, ilmenita, e sem presença de anfibólios, nem 

de minerais de potássio. Os dioritos clássicos apresentam plagioclásios de composição mais 

cálcica (A40-45), hornblenda, biotita, e até teores baixos de minerais potássicos (K-feldspato). 

Assim, a rocha estudada poderia ser melhor classificada como quartzo-sienito ou sieno granito, 

que aparece gnaissificado e relacionado com zonas de cisalhamento, portanto podendo ser 

definida como Albita-gnaisse (AG).  Esta litologia apresenta diversas características em comum 

com os albititos estéreis, a exemplo da composição majoritária de albita, ausência de K-

feldspato, ausência de granada, e padrões semelhantes de distribuição multielementar. Dessa 

forma, os leucodioritos ou albita gnaisses são litologias equivalentes aos albititos quartzosos 
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(sem mineralização uranífera) de Maruejol (1989) e os plagiclásio-gnaisses de Prates e 

Fuzikawa (1982). A semelhança fica reforçada quando se comparam os dados isotópicos do 

AG com os apresentados por Turpin et al (1988) para albititos, pois plotam no mesmo campo.  

Os dados geocronologicos obtidos (1737±12 e 1741±7Ma) indicam que estas rochas 

possuem a mesma idade do ST (1745 Ma). Dessa forma pode se afirmar que granitos e 

leucodioritos (AG) originaram-se no mesmo período. Em termos de proveniência, os dados 

obtidos com os isótopos de Nd sugerem que o material fonte do leucodiorito possui derivação 

mantélica, e que o processo teria acontecido durante o Arqueano (2,9Ga) (FIGURA 25). 

Provavelmente os sieno-granitos e quartzo sienitos apresentam reflexos de processos 

metassomaticos que agiram sobre a área, promovendo sua albitização. Dessa forma, pode-se 

afirmar que as rochas mapeadas em trabalhos anteriores como leucodioritos são, de fato, albita-

gnaisses, ou uma variedade de albititos quarzosos (não mineralizados) que possuem como 

protolito o granito São Timóteo, tendo sofrido a ação de metassomatismo sódico, transformando 

todos os feldspatos em albita. 

3.8.3 OS ENCLAVES: CHARNOQUITOS OU GABRO-NORITOS ? 

As relações de campo sugerem que os CH são um conjunto de enclaves do 

embasamento, assim como proposto por Cordani et al (1992) e Cruz et al (2007), e que foram 

assimilados e alterados pelo material fundido do ST. Essa alteração também não foi homogênea, 

propiciando a formação de fases charnoquiticas com textura e composição química diferentes. 

Esta hipótese explicaria a ocorrência de corpos charnoquíticos máficos (mais preservados) e 

corpos félsicos (mais afetados) (FIGURA 12 E e F), corroborada pelo fato de que somente uma 

das amostras (que corresponde à fase félsica) plota no campo dos granitos no diagrama QAP, 

ao tempo que a maioria (máfica) cai no campo do quartzo-sienito. 

Essa alteração, aqui interpretada como resultado do magmatismo granítico, 

possivelmente propiciou a recristalização e/ou formação de novos minerais comuns a 

assembléia granítica, como K-feldspato, quartzo, o que fomentaria o aumento dos teores de 

K2O e SiO2 nas feições mais afetadas. Cordani et al.(1992) e Cruz et al (2007) provavelmente 

estudaram os corpos mais preservados e menos alterados pelo magmatismo granítico, dessa 

forma encontraram baixos teores de K-feldspato. Este fato justificaria a classificação destes 

corpos como gabro e noritos. A proposta aqui apresentada é reforçada pelos dados 

geocronológicos obtidos nos charnoquitos, onde foram encontradas duas idades para os zircões. 

A mais antiga de 2047±9 Ma, corresponde à cristalização original da rocha charnoquitica ao 
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tempo que a mais recente, 1742±10Ma, correspondente a intrusão tecto magmática granítica do 

São Timóteo e alteração da rocha pela inserção de SiO2 e K2O, conjuntamente com outros 

componentes químicos. 

Apesar dessa alteração nos charnoquitos, ainda preservam suas características originais, 

a exemplo da textura porfirítica, cristais euédricos à sub-euedricos principalmente de feldspato 

e zircão, mirmequitas entre quartzo e plagioclásio (de até 60% de Ca) e possíveis melt inclusions 

nos zircões, que são indícios de origem ígnea esse tipo de rocha (RIDLEY, 1992; FROST et al, 

2000, TOURET e HUINZEGA, 2012). A origem ígnea é corroborada pela ausência de texturas 

e microestruturas caracteristicas de ambiente metamórfico (recristalização, desenvolvimento de 

quartzo alongado ou ribbons). Entretanto, a característica que reforça a origem ígnea é a 

presença das duas variedades de piroxênios (clino e ortopiroxênio), onde um (clinopiroxênio) 

apresenta-se como ex-solução nas clivagens do outro (ortopiroxênio). Esse fato não ocorre em 

gabros e noritos, onde cada um deles apresenta um único tipo de inossilicato (ou clino-piroxênio 

ou ortopiroxênio). 

3.8.4 PROPOSTAS PARA UM MODELO PETROGENÉTICO DA 

ASSOCIAÇÃO MAGMÁTICA PROTEROZÓICA  

No setor estudado foi identificado um primeiro evento magmático, que forneceu idade 

de 2047 ±9Ma (FIGURA 30), que corresponde à cristalização de rochas charnoquíticas. Não 

foi possível estabelecer a proveniência dessas rochas a partir de determinações isotópicas de 

Sm-Nd. Entretanto, determinadas características (o caráter magnesiano, calci-alcalino a 

alcalino e metaluminoso), permite enquadra-los preliminarmente dentro dos charnoquitos 

associados a magmatismo do tipo caledoniano, originados durante a delaminação da crosta 

continental encurtada após uma orogenia de tipo colisional (FROST e FROST, 2008).  

Rochas granitóides com idades equivalentes (ex. Granito Caculé), localizadas 

imediatamente ao SE da PULR, tem apresentado idades em torno de 2019±32Ma, equivalentes 

as do charnoquito (MENEZES LEAL et al, 2005). Segundo esses autores, esse granitoide teria 

sido formado a partir da fusão parcial da litosfera em subducção, com envolvimento de 

materiais continentais arqueanos do Bloco Gavião, e formaria parte de um magmatismo 

associado à colisão entre os blocos Gavião e Jequié, durante o Ciclo Transamazonico (2,0Ga), 

no processo de estruturação do Paleo-continente São Francisco. Ainda segundo Menezes Leal 

et al (2005) esse plutonismo é representado por diversos corpos (Caculé, Espírito Santo, 

Iguatemi, Serra da Franga, etc.), ao tempo que os terrenos gnáissico-migmatíticos arqueanos do 
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Bloco Gavião tiveram importante participação na gênese do magma parental da granitogênese 

paleoproterozóica desse segmento cratónico.   

 

FIGURA 30- Quadro de relação genética encontrada paras as litologias estudadas nas porções norte sul da 

PULR. 

Deve-se observar que, no setor da PULR, Chaves (2013 e 2015) caracterizou uma suíte 

magmática alcalina sódica que estaria relacionada a evento Orosiriano pós-colisional de 

segmentos continentais, de idade 2,05 a 1,9 Ga, na linha proposta por Alkmin e Mashak (1998). 

Segundo o autor, a idade 1904± 44 Ma pode ser relacionada a cristalização magmática, ou ter 

sido influenciada pelo metamorfismo do evento Orosiriano. Além disso, as rochas albitíticas/ 

anfibolíticas da PULR estão geneticamente relacionadas com uma suíte alcalina sódica dessa 

idade, que apresenta termos que variam de lamprófiros, monzonitos até sienitos e quartzo-

sienitos metaluminosos, e que guardariam relação com as rochas lamprófiricas, monzoniticas e 

sieniticas definidas por Rosa et al (2000) para o Batolito Guanambi de idade 2,05Ga. De acordo 

com essa autora, as assinaturas químicas de Sr-Nd sugerem uma origem a partir de cristalização 

fracionada de magma lamprofírico derivado de fonte mantélica.  

A idade que mais se aproxima daquela obtida para o charnoquito da PULR, é aquela 

correspondente ao Granito Caculé, ambos localizados na mesma região. Se considerada a 
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margem de erro da datação deste último, poderíamos ter idades superpostas. O granito Caculé 

apresenta características em comum com os charnoquitos da PULR: são rochas metaluminosas, 

e plotam no campo da série shoshonítica de alto K. Wyllie (1977) e McLelland et al (2010) 

sugerem que o calor gerado por advecção, associado ao calor de cristalização de gabros de alta 

alumina, originam fusão parcial da crosta inferior induzindo a formação de melt pobre em sílica, 

e melt ricos em potássio. Esses podem fracionar-se durante a ascensão, gerando granitóides com 

ortopiroxênio, ricos em Fe que originam suítes MCG (mangerito-charnoquito-granito) que são 

coexistentes, porém não co-magmáticas.  

Já a granitogênese São Timóteo, tipo A ferrosa de idade 1,7Ga representa outro estágio 

evolutivo, provavelmente, uma manifestação ácida da abertura do Rift Espinhaço em torno de 

1.7 Ga (FIGURA 31). Segundo Bonin (2004), a fase final de grandes episódios orogênicos é 

caracterizada pelo soerguimento e erosão, regimes tectônicos transcorrentes a extensionais 

induzidos em parte pelo colapso gravitacional da crosta engrossada, ou pela delaminação da 

litosfera, gerando e posicionando volumosas formações ígneas. O estágio post-colisional, 

segundo Bonin (2004), define um período complexo que inclui variados episódios geológicos, 

isto é, movimentos ao longo de zonas de cisalhamento transcorrentes, delaminação litosférica, 

e rifting. A granitogênese São Timóteo, a exemplo do que ocorre caracteristicamente com 

granitos tipo A, é posterior ao colapso gravitacional /fase extensional da crosta, posicionados 

durante um rifting de intraplaca. Segundo Bettencourt et al (2014), essa granitogênese teria 

acompanhado fraturamento da crosta ao longo do eixo central do aulacogeno Paramirim, 

intrudindo os gnaisses arqueanos e migmatitos do Complexo Paramirim.  As razões isotópicas 

Lu/Hf obtidas por esses autores para amostras do São Timóteo (Hf(t) entre -10.6 a -17.6 e Hf(Tdm) 

entre 3,0 e 3,4 Ga) sugerem que essas rochas cristalizaram a partir de magmas que possuíam 

um importante componente Arqueano, com pouca (ou talvez nenhuma) fonte juvenil derivada 

do manto. Assim, a fonte da granitogênese São Timóteo estaria relacionada com material crustal 

arqueano, retrabalhado, provavelmente na crosta intermediária a profunda.  

 Os estudos isotópicos de Sr e Nd revelaram valores altamente negativos do ɛNd(0) e 

grande valor inicial de Sr. Isto vai de encontro com os dados obtidos por Bettencourt et al 

(2014), sugerindo a necessidade de participação crustal e o mínimo envolvimento mantélico na 

formação do magma São Timoteo, e que o material que deu origem aos granitos derivou do 

manto em 2,9Ga. É bom salientar que os resultados obtidos através da metodologia empregada 

neste trabalho podem ter sido afetados pelos processos de metassomáticos que atuaram na 

PULR.  
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Ainda sobre a origem do magma São Timóteo, estudos de Patiño Douce (1997) e Rajesh 

(2000), sugerem que a fusão por desidratação de granitóides com hornblenda e biotita (uma das 

características do granito Caculé) gera melt de granitos tipo A metaluminosos, porém o processo 

requer posicionamento em crosta pouco profunda.  

O granito LB apresenta características químicas muito semelhantes aos granitos ST e 

GJ, sugerindo que provêm da mesma fonte, embora os dados geocronológicos (idade 1774,2 

±8Ma) e de campo (podendo aparecer na forma de enclaves dentro do granito porfirítico 

gnaissificado), confirmam que ele é anterior ao ST (FIGURA 31).  

 

FIGURA 31 – Modelo de formação dos granitos (LB, ST e GJ) e charnoquito estudados. 

Em nenhuma das variedades estudadas se observam zoneamentos geoquímicos, nem 

padrões destoantes de ETR nos diagramas normalizados a condritos. As variedades LB, ST e 
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GJ, em termos de diagramas binários, não apresentam nenhum trend evolutivo definido, já que 

geralmente plotam nos mesmos campos (FIGURA 20). A exceção em relação ao teor de Ba, 

onde se observa enriquecimento desse elemento no ST, e empobrecimento no LB e GJ. Supondo 

que as variedades são cogenéticas ou que possuem alguma relação parental, teríamos que 

assumir que a origem desse melt parental estaria associada a uma fonte magmática, que 

permaneceu ativa durante 35 Ma. Dessa forma teriam-se originado dois ou três pulsos, 

cogenéticos, nesse longo intervalo de tempo, sendo que o segundo e terceiro estiveram 

relacionados com o magmatismo São Timóteo (FIGURA 30 e FIGURA 31). Dessa forma, é 

difícil imaginar que uma fonte magmática possa ficar ativa durante tanto tempo.  

Norton (1979) provou que o tempo de resfriamento de um plutón dificilmente ultrapassa 

1 Ma. Porém, Geraldes (2004) observa que U-Pb gap de 30-50Ma podem ser justificados 

quando dois magmas cristalizam a temperaturas diferentes: um magma básico solidifica 

primeiro, e o félsico depois. Portanto, caso nossa hipotese esteja correta, os dados obtidos 

sugerem que ocorreu um longo processo de geração de magmas tipo A provenientes de uma 

mesma fonte.  

Nesse sentido, deve-se observar que ao mesmo tempo que o primeiro pulso originou o 

granito LB, ocorreu um outro evento magmático que gerou a Suíte Granítica Borrachudos, na 

borda SE do Espinhaço Meridional. Essa suíte, de imensa extensão, também esteve relacionada 

à abertura do Rift Espinhaço, sendo considerada a primeira manifestação magmática ácida 

ligada à abertura desse rift. A suíte Borrachudos apresenta, além da idade de 1770±30Ma, U-

Pb em zircões (FERNANDES et al, 1995), características geoquímicas que assemelham com a 

associação ígnea da PULR: são granitos tipo A, de caráter anorogênicos, intraplaca, alcalinos a 

subalcalinos, com rara ocorrência de clinopiroxênio (hedenbergitico), presença de magnetita e 

ilmenita primárias, e com biotita e hornblenda formados num estágio tardi-magmático 

(FERNANDES et al, 1995). Estimativas de condições de cristalização, a partir da composição 

química do anfibólio, sugerem que esses granitos foram cristalizados sob pressão total de 6,2 

kbares, o que corresponde a 23 km de profundidade média (FERNANDES et al, 1995).  

Ainda segundo Fernandes et al (1995), esses granitos apresentam, de forma localizada, 

passagens para corpos de rochas “esverdeadas” que foram identificados como endoskarns 

(FERNANDES et al, 2000). Nessas rochas, há uma diminuição evidente das proporções de 

microclina e quartzo, aumento de plagioclásio e anfibólio, surgimento de granada, 

acompanhada pelo colapso da biotita, e cristalização tardia de clinopiroxênio a partir do 
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anfibólio. Além disso, essa suíte apresenta mineralizações de urânio. Entretanto, a paragênese 

básica não é muito diferente daquela encontrada nos albititos da PULR.  

A fase pegmatóide associada ao ST / GJ, não abordada em trabalhos anteriores, constitui 

a manifestação derradeira do magmatismo tipo A em Lagoa Real e não esta associada a 

mineralizações. Nos setores estudados, provavelmente em decorrência do grau de erosão, não 

foram encontrados greisens, frequentes em cúpulas de granitos Proterozóicos tipo A da 

Amazônia. Essas feições geralmente estão associadas com enriquecimento em F da fase 

tardimagmática. A participação desse elemento na paragênese pós-magmática da PULR será 

abordada no Capítulo 5. Em termos de fertilidade uranífera, nesse trabalho foram ratificadas as 

propostas de Maruejol (1989) e Amorim (2012), no sentido de confirmar os baixos teores de U 

(valores médios de 3,5ppm) encontrados no granito São Timóteo, que são inferiores ao conteúdo 

médio observado em granitos Tipo A (na faixa de 20ppm a 30 ppm), não encontradas também as 

fases finas, LB e GJ, ou o LD (albita gnaisse, albitito quartzoso) conseguem atingir esse valor. 

Entretanto, é bom observar que depósitos de U originados diretamente por processos magmáticos 

são incomuns. Dentre todos os tipos de granitos, muito poucos (notadamente granitos peralcalinos, 

ou calcio-alcalinos de alto K, formados por cristalização fracionada extrema) apresentam conteúdos 

de U e propriedades físico-químicas que permitam a cristalização de fases minerais acessórias (U-

thorita, allanita, óxidos de Nb, sujeitos à metamitictização), a partir das quais o urânio possa ser 

extraído para a formação de depósitos (CUNEY, 2014).   

Finalmente, pode se afirmar que o magmatismo São Timóteo apresenta indicadores que 

sugerem envolvimento de melts de origem crustal e avançada cristalização fracionada. Prova disso 

são:  

a) Grande fracionamento de LREE com relação aos HREE;  

b) Anomalias negativas de Sr, Ba, P, Nb e Ti; e  

c) Anomalias positivas de Rb, Th e La.  

A participação crustal é ratificada pelos valores de εNdtm  calculados para esses 

granitóides. As características acima mencionadas condizem com granitos tipo A (incluindo 

altos teores de Zr, Hf e anomalias negativas de Eu), embora não tenham sido encontrados 

valores altos de Sr. Essa última feição, somada as anomalias negativas do Ba são reflexo do 

importante papel cumprido pelos feldspatos (vide Capitulo 4). A fase final de evolução do 

estágio magmático, onde há ausência de evidências de autometasomatismo provavelmente 

ocorreu sem importante interação com sistemas hidrotermais, haja vista a ausência do efeito 
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tetrad nos diagramas de ETR, que indicam prováveis fracionamentos fluido-melt e fluido-

vapor.   

3.9 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi desenvolvida uma ampla revisão da associação magmática da 

PULR, baseada na obtenção e tratamento de dados inéditos de petrologia, geoquímica, química 

mineral, e geocronologia das fases granitóides, incluindo a caracterização de litologias não 

mencionadas em trabalhos anteriores. O magmatismo São Timoteo ocorreu na forma de pulsos, 

provavelmente cogenéticos, que se estenderam durante 35 Ma. O estudo permitiu comprovar 

que a rocha mais antiga da associação a se posicionar no embasamento migmatítico (idade 

2760Ma) é um alcali-feldspato granito fino, que foi denominado Granito Lagoa do Barro (LB), 

e que cristalizou há 1774 Ma. Do ponto de vista composicional e geoquímico, ele apresenta 

características semelhantes com o granito São Timóteo.  

Com relação ao corpo principal da associação, o álcali-feldspato granito São Timóteo, 

os estudos desenvolvidos nas variedades mais preservadas corroboraram as características 

petrográficas e geoquímicas observadas em estudos anteriores, assim como a idade de 1745 

Ma. Entretanto, os dados obtidos sugerem que anfibólio, da mesma maneira que granada e 

titanita, foram originados por processos pós-magmáticos, e que os eventos relacionados com a 

formação desses minerais não atuaram de forma homogênea sobre a PULR. Assim, a alteração 

ocorreu de forma menos intensa no sul, onde ainda é possível encontrar piroxênio magmático. 

O estudo permitiu verificar que a variedade “Granito Charnoquítico” de Maruejol (1989), que 

aflora no setor leste da PULR, não forma parte do magmatismo São Timoteo. Tratam-se de 

charnoquitos ortoderivados, formados em torno de 2,04 Ga, provavelmente durante a 

delaminação da crosta continental após um evento orogênico colisional, que foram assimilados 

pelo magma granítico do São Timóteo durante sua ascensão. 

Os trabalhos de campo permitiram identificar uma segunda fácies granítica fina, não 

descrita em trabalhos anteriores que foi denominada álcali-feldspato granito Juazeirinho. Em 

termos geocronológicos é contemporânea com o São Timóteo, ainda que as relações de contato 

indiquem tratar-se de fácies tardias do magmátismo São Timóteo. Uma fase pegmatoide sem 

mineralizações, associada ao São Timóteo e Juazeirinho, e não abordada em trabalhos 

anteriores, constitui a manifestação derradeira do evento magmático.  

O estudo permitiu redefinir e caracterizar definitivamente as rochas mencionadas em 

trabalhos anteriores como leucodioritos. São, de fato, albita-meta-quartzo-monzonitos, sem 
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potássio. Por estarem gnaisificados também podem ser definidos como albita gnaisses. Do 

ponto de vista composicional são próximos das “rochas transicionais” de Lobato e Fyfe (1990), 

e dos “albititos não mineralizados e quartzosos”, de Maruejol (1989). O estudo geocronológico 

verificou que estes corpos apresentam a mesma idade dos granitos São Timóteo. Apresentam 

disposição espacial, composição e distribuição elementar muito semelhante as dos albititos. 

Assim é possível afirmar que os corpos de leucodioritos, ou albititos quartzosos não 

mineralizados da PULR são, de fato, albita-gnaisses gerados a partir do granito São Timóteo. 

É importante observar que, embora não apresentem mineralizações de urânio, possuem as 

maiores concentrações de ETR dentre todas as litologias estudadas na associação magmática. 

Em nenhuma das variedades estudadas na associação magmática da PURL foram 

observados zoneamentos geoquímicos, nem padrões destoantes de ETR. As variedades, em 

termos de diagramas binários, não apresentam nenhum trend evolutivo definido, já que 

geralmente plotam nos mesmos campos. Nossos estudos isotópicos de Sr e Nd revelaram 

valores altamente negativos do ɛNd(0) e grande valor inicial de Sr. Isto vai de encontro com os 

dados obtidos por Bettencourt et al (2014), sugerindo a necessidade de participação crustal e o 

mínimo envolvimento mantélico na formação do magma São Timoteo. Esses dados também 

indicam que o material que deu origem aos granitos derivou do manto em 2,9Ga. Assim, o 

magmatismo São Timóteo pode ser definido como ferroano, Tipo A, de intraplaca com 

envolvimento de melt de origem crustal e avançada cristalização fracionada. 

A evolução tectônica da PULR finalizou durante o Neoproterozoico, quando a colisão 

entre as placas São Francisco e Amazonia gerou processos de deformação, gnaissificando a 

maior parte das rochas granitóides Paleoproterozoicas.
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CAPÍTULO 4. VARIAÇÃO QUÍMICA DOS FELDSPATOS: 

EVIDÊNCIAS DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E ALTERAÇÃO 

HIDROTERMAL DAS ROCHAS 

Introdução  

Os feldspatos são constituintes essenciais em todas as litologias estudadas. Estes 

minerais foram formados nos estágios iniciais dos granitos e foram afetados por todos os 

processos posteriores, representando assim um importante marcador da história evolutiva das 

rochas. 

A interpretação das texturas das rochas permite distinguir entre os minerais primários, 

formados durante a cristalização magmática dos granitos, e os minerais resultantes da atuação 

de fluidos hidrotermais ou do reequilíbrio pela deformação posterior. As diferenças texturais 

entre os granitos, como a granulação, presença ou não de fenocristais, relação de proporção 

fenocristais/matriz, é o primeiro parâmetro utilizado para a sua classificação. Entretanto, a 

observação cuidadosa das microtexturas pode indicar a sobreposição de eventos e evitar uma 

interpretação enganosa. 

Os feldspatos primários fornecem informações sobre a gênese das rochas. A 

sobreposição dos eventos, quando as reações não incompletas, podem ficar registradas, tanto 

nas texturas quanto nas variações químicas dos minerais. Os elementos traço permitem a 

distinção entre famílias diferentes de minerais aparentemente iguais, indicando processos de 

formação distintos. 

O objetivo de estudar a química dos fedspatos visou a compreensão dos processos de 

formação e alteração dos diferentes tipos de rochas e a variação dos elementos maiores e traço. 

Permitindo assim a comparação com os albita gnaisse e a influência do magmatismo São 

Timóteo na alteração do charnoquito. 

4.1 Texturas dos feldspatos  

O granito São Timóteo possui como principal característica a presença de 

megacristais (até 9 cm) (FIGURA 32), de feldspato potássico imersos numa matriz de 

granulação grossa.  O feldspato potássico também ocorre na matriz, como cristais subédricos a 

anédricos ou ainda como grãos recristalizados durante a deformação. Os fenocristais são 
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micropertíticos (pertitas intercortantes à vermiformes, formando veios ou manchas), possuem 

núcleos antigos de feldspato potássico ou plagioclásio, irregulares a arredondados. Podem 

conter ainda inclusões de quartzo, arredondadas a vermiformes, que se alinham, definindo 

antigas bordas dos cristais (FIGURA 33). O plagioclásio ocorre de 3 formas: fenocristais, 

relictos inclusos no feldspato potássico e na matriz. Os fenocristais, menores que 2 cm, possuem 

geminação polissintética, antipertitas e bordas irregulares indicando corrosão pelo líquido 

magmático.  

 

FIGURA 32 Característica do granito São Timóteo: Fenocristais centimétricos de feldspatos.Os maiores cristais 

são sempre de feldspato potássico e os fenocristais mais prismáticos com bordas claras são de plagioclásio. O 

quartzo é azulado ajuda a conferir está cor na rocha; B: Anti-pertitas em meio ao K-feldspato, C e D: inclusões de 

quartzo, arredondadas a vermiformes, que se alinham, definindo antigas bordas dos cristais. 

No granito GJ, os cristais de K-feldspato não ultrapassam 1mm, podem ou não estar 

maclados (macla tipo tartan) (FIGURA 33), Os cristais de plagioclásio também são menores 

que 1 mm. Os cristais plagioclásio maiores, são anédricos a subédricos, possuem contatos 

interlobados à amebóides, maclas polissintéticas e podem estar parcialmente saussuritizados. 

Os cristais menores, não ultrapassando 0,5mm, são poligonizados à xenoblásticos, com contato 

serrilhados e ocasionalmente interlobados.  
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FIGURA 33 Fotomicrografia de amostras referentes ao granito São Timóteo (A-D), Juazeirinho (E-F) e Lagoa 

do Barro(G, H). (A) Fenocristais de plagioclásio maclados com bordas albitizadas em contato com a matriz; (B) 

inclusões de quartzo, arredondadas a vermiformes, que se alinham, definindo antigas bordas dos cristais no 

megacristal de K-feldspato; (C) Plagioclásio incluso no fenocristal de K-feldspato pertitico com borda albitizadas; 
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(D) Matriz essencialmente  fina e em grande parte recristalizada; (E) Fenocristal de K-feldspato pertitico em 

contato com biotita e anfibólio da matriz; (F) cristal subédrico de plagioclásio maclado em contato com matriz; 

(G) fenocristal K-feldspato pertitico em contato com matriz poligonizada; (H) Plagioclasio e K-feldspato 

encontrados na matriz. 

O granito LB possui aproximadamente 20% de fenocristais de até 2 cm suportados por 

uma matriz fina. Os fenocristais de K-feldspato são maclados, apresentam grande quantidade 

de pertitas intercortantes à vermiformes (FIGURA 33). Apresentam também grande quantidade 

de inclusões de quartzo e principalmente plagioclásio. As bordas apresentam pequenos sinais 

de albitização, e podem estar parcialmente sericitizados. De forma pouco frequente encontram-

se bordejados por plagioclásio. 

O plagioclásio ocorre como fenocristais e na matriz fina. Os fenocristais que tem as 

mesmas dimensões que o K-feldspato. Na matriz, o plagioclásio, ocorre forma de cristais 

poligonizados e apresenta as maclas bem definidas o contato são serrilhados à interlobados, não 

apresentando dimensões maiores que 0,5mm. 

O charnoquito possui duas porções bem distintas: uma porção mais máfica de 

granulação mais fina, mais abundante, e outra porção mais félsica e porfirítica, muito 

semelhante ao granito São Timóteo. Os cristais de K-feldspato variam de anédricos a subédricos 

(FIGURA 34), geralmente não maclados, com dimensão menor que 2 milímetros, contatos 

arredondados a retos com os demais minerais. Todos seus cristais apresentam micropertitas, 

Inclusões de plagioclásio são comuns, porém estes são arredondados e apresentam maclamento 

bem definidos. Nas porções mais félsicas, a proporção do K-feldspato aumenta de forma 

considerável, assim como suas dimensões, que chegam a atingir 5 centímetros.  

Os cristais de plagioclásio são predominantemente subédricos com maclas 

polissintéticas finas, ocorrendo ocasionalmente de forma ondulante. O contato com outros 

cristais de plagioclásio é reto, apresenta grande quantidade de inclusões de quartzo. Nas porções 

mais félsicas do charnoquito a proporção de plagioclásio diminui, os grãos tornam-se 

subédricos à anédricos, e os contatos arredondados são mais frequentes.  

O albita gnaisse não possui K-feldspato, sendo constituído em grande volume de albita 

e quartzo, como minerais félsicos. A albita apresenta-se como cristais que atingem até 2cm 

(FIGURA 34). Os cristais de maiores podem estar fraturados, essas fraturas podem estar 

fechadas ou abertas, no último caso preenchido com quartzo. Não sendo incomum também 

serem encontrados nestes cristais inclusões do próprio mineral, provavelmente cristais 

herdados. Apresentam maclamento polissintético bem desenvolvido, às vezes de forma 
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ondulante ou inconstante. Estes também são bordeados por quartzo e pequenos cristais de albita 

poligonizados.  A albita apresenta-se na matriz como cristais poligonizados e equidimensionais 

a arredondados, com maclas polissinteticas bem desenvolvidas, quando presente. 

 

FIGURA 34 Fotomicrografias referentes a amostras do charnoquito e do Albita Gnaisse. (A,B) Plagioclásios 

euédricos com contatos retos com quarto com extinção rolante e fraturado; (C)Mirmequita no contato entre 

plagioclásio e K-feldspato micropertiticos; (D, E ) Relicto de porfiroclasto completamente substituído por 

albitização em contato com a matriz composta por quartzo, albita e piroxênio; (F) Matriz poligonizada e orientada 

do albita gnaisse. 
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4.2 Condições analíticas  

As análises químicas dos feldspatos foram realizadas na microssonda eletrônica, 

modelo Jeol JXA 8900RL, do Laboratório de Microanálises UFMG/CDTN, sob condições de 

15 kV e 20 nA. Para as calibrações foram utilizados padrões sintéticos e naturais: Na (jadeíta), 

Ba (Celsianita), K (sanidina), Al (Anortita, An100), Ca (Anortita, An100), Si (quartzo). Todos os 

elementos foram analisados a transição Kα, exceto o Ba, onde foi analisada a transição Lα. O 

Na, Al e Si foram analisados utilizando o cristal TAP, o Ba o LiF e Ca e K o PETj.  

As análises de elementos traços via LA-ICP-MS foram realizadas no laboratório de 

espectrometria de massas do CDTN/CNEN utilizando espectrômetro de massa indutivamente 

acoplado ELAN-6100DRC-e, Perkin Elmer/ SciexTM, e sistema de ablação a Laser ESI, 

modelo NWR213.  

As condições de analises para cada analise foram: 

 Energia do Laser: 3.5 J/cm2 

 Frequência do pulso: 10Hz 

 Gás de carregamento: He a 0,5L/mim 

 Fluxo de argônio: 0,5L/mim para transporte até a radiofrequência 

 Potência da Radiofrequência: 1300 W 

O diâmetro do laser foi de 40 µm, onde as análises foram realizadas em modo raster, 

com comprimento médio de 100 µm e velocidade de 3µm/s, a profundidade do furo variou de 

20 a 40 µm, dependendo do diâmetro e formato dos cristais analisados. O dwell time para a 

leitura dos elementos variou entre 8,3; 16,6 e 25 ms.  Os isótopos lidos no espectrômetro foram: 

Al27, Ca44, Sc45, Ti47, V51, Rb85, Sr88, Y89, Ba135, La139, Ce140, Pr141, Nd146, Eu151, Pb208, Th232 e 

U238, sendo utilizado como material de referência o NIST610 e NIST612 para a calibração 

externa e para a calibração interna o conteúdo de Al para a correção do drift e fracionamento 

das análises. O NIST610 também foi utilizado como padrão de controle de qualidade para 

verificar a acurácia dos dados obtidos. Os dados foram tratados utilizando software SILLs 

(Guillong et al, 2008) desenvolvido e distribuído pelo ETR Zurich Suiça. Os valores obtidos 

para as análises do NIST610 (média e mediana) são similares às obtidas por Jochum et al 2006. 

O coeficiente de recuperação para a quantificação do padrão para todos os elementos 

permaneceu na margem de erro de 20% (80-120%). Os resultados obtidos para a concentração 
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dos elementos nas amostras permaneceram todos acima do limite de quantificação (3,33 vezes 

o limide detecção). As tabelas com os valores de comtrole estatístico estão no Apêndice. 

4.3 Características Químicas  

Foram analisados os cristais de K-feldspato presentes nas variedades de granitos e 

charnoquito. Também foram analisados cristais de plagioclásio presentes nos albita gnaisses 

(que somente apresenta plagioclásio), granitos e charnoquito, o resultado é apresentado nas 

TABELA 3 TABELA 4. As principais variações químicas e classificação dos feldspatos são 

mostradas no diagrama ternário Ortoclásio (Or) – Albita (Ab) – Anortita (An) (FIGURA 35) 

TABELA 3- Análises químicas em microssonda eletrônica representativas dos principais 

litotipos estudados.  

Amostra 
LLR-4 

C1-2 

LLR-4 

C2-1 

LLR-

8A-C1-2 

LLR11

A  C5-1 

LLR11

A  C6-7 

LLR11

C   C1-1 

LLR11

C C5-4 

LLR10B 

C2-1 

LLR10B 

C8-1 

LLR10

C C3-1 

LLR10

C C4-3 

LLR-19 

C 1-1 

SiO2 67.10 66.70 70.12 65.52 57.24 61.64 63.90 64.72 67.67 67.17 64.66 67.86 

Al2O3 22.27 18.95 19.71 19.29 27.76 24.96 19.25 18.57 19.95 21.49 18.63 19.81 

CaO 2.88 0.01 0.01 0.02 9.52 6.05 0.36  0.64 0.21  0.21 

Na2O 8.89 0.53 10.35 1.43 5.43 7.19 2.55 0.38 10.42 10.20 0.53 10.67 

K2O 0.23 16.08 0.07 14.33 0.12 0.28 12.48 16.44 0.07 0.03 16.25 0.10 

Ba2O ND 0.16 0.11 0.62 ND ND 0.74 0.32 0.05 0.05 0.04 0.00 
             

Σ 101.37 102.42 100.37 101.20 100.07 100.11 99.27 100.42 98.80 99.16 100.11 98.66 

Formula unitária calculada na base de 32 O. 

Si 11.58 12.01 12.11 11.92 10.23 10.90 11.82 11.95 11.93 11.78 11.95 11.97 

Al 4.53 4.02 4.01 4.13 5.85 5.20 4.20 4.04 4.15 4.44 4.06 4.12 

Ca 0.53 0.00 0.00 0.00 1.82 1.14 0.07  0.12 0.04  0.04 

Na 2.98 0.19 3.47 0.51 1.88 2.46 0.92 0.13 3.56 3.47 0.19 3.65 

K 0.05 3.69 0.02 3.33 0.03 0.06 2.95 3.87 0.02 0.01 3.83 0.02 

Ba  0.02 0.01 0.09   0.11 0.05 0.01 0.01 0.01  

             

Σ 19.67 19.93 19.63 19.97 19.81 19.77 20.06 20.05 19.79 19.74 20.03 19.80 

Or 1% 95% 0% 87% 1% 2% 75% 97% 0% 0% 95% 1% 

A n 15% 0% 0% 0% 49% 31% 2% 0% 3% 1% 0% 1% 

Ab 84% 5% 99% 13% 50% 67% 23% 3% 96% 99% 5% 98% 

4.4 -FELDSPATO POTÁSSICO 

Os cristais de K-feldspato analisados em todas as unidades de granitos não apresentam 

grandes diferenças, são predominantemente potássicos (Or97-Or89). A principal substituição do 

K é pelo Na, os teores de Ca são geralmente muito baixos. Isso pode ser explicado pela 

abundância de pertitas nestes minerais, que indicam um elevado conteúdo inicial de Na durante 

a sua formação. Ressaltando-se que, durante as análises, as áreas com pertitas visíveis foram 

evitadas.  
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TABELA 4- Análises representativas obtidas via LA-ICP-MS apresentadas em ppm. 

Amostra 
LLR04 

C1A1.xl 

LLR 04 

C1A4.xl 

LLR8B1 

C2 A1.xl 

LLR8B1 

C3 A1.xl 

LLR19A 

C1 A1.xl 

LLR19A 

C1 A2.xl 

LLR10C 

C1 A1.xl 

LLR10C 

C1 A2.xl 

LLR13A1 

C3 A3.xl 

LLR13A1 

C3 A6.xl 

Litologia LB LB AG AG AG AG GJ GJ ST ST 

Rb85 1.9 17.6 <0.5 <0.5 462.3 <0.5 424.9 422.1 6.6 45.0 

Sr88 222.9 258.3 66.8 26.1 584.8 201.7 100.8 113.2 353.6 294.9 

Y89 7.0 92.3 1.1 <0.4 534.3 <0.3 4.2 1.5 0.5 0.9 

Ba135 22.8 30.9 11.8 8.3 466.0 22.6 870.1 910.2 94.0 254.7 

La139 <0.3 1.2 <0.3 <0.4 456.1 <0.4 0.4 <0.4 <0.4 <0.4 

Ce140 <0.3 0.4 0.5 <0.4 507.9 <0.4 2.7 <0.4 <0.4 <0.4 

Pr141 15.0 105.3 12.9 8.5 476.7 2.5 17.3 8.2 3.6 0.5 

Nd146 14.3 99.9 12.2 8.1 450.9 2.4 16.4 7.8 3.4 0.5 

Eu151 2.2 20.2 1.1 0.5 459.8 <0.2 1.5 <0.3 0.3 <0.2 

U238 16.8 19.6 <0.8 <0.8 456.3 3.4 71.2 79.5 16.6 15.3 

 

 
FIGURA 35 -Diagrama ternário de classificação de feldspatos. Estão apresentadas as análises para o granito 

São Timóteo, Juazeirinho e Lagoa do Barro, o albita gnaisse e a porção máfica e félsica do charnoquito. 

No granito ST, os fenocristais e megacristais não apresentam uma zonação nítida na 

microscopia ótica. Entretanto, os perfis de concentração química mostram uma zonação 

oscilatória de natureza denteada, do núcleo para a borda dos fenocristais (FIGURA 36). 

No Granito JG comparativamente o campo de variação é menor, os cristais de 

feldspato potássico possuem composição mais homogênea (Or97-Or94). , o que demonstra maior 

homogeneidade durante sua formação. No LB as variações composicionais seguem a mesma 

linha, onde não ocorrem grandes variações sendo a composição Or97-Or91, sendo observável 

que este possui menor substituição do K e Si, por Na e Al, de acordo com a equação: (K++Na+) 

+ Si4+↔Ca2++Al3+, o que consequentemente poderia demonstrar menor substituição também 

por outros elementos bivalentes como Ca e Ba.  
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O AG não possui K-feldspato em sua assembleia mineral de forma representativa, 

aparentemente devido a este mineral ter sido completamente substituído por albita durante o 

evento metassomático sódio conhecido na região (LOBATO, 1985; MARUEJOL, 1989). 

Provavelmente os cristais de albita com maiores dimensões representam antigos K-feldspatos 

que foram completamente substituídos por albita. 

 

FIGURA 36- Mosaico de fotomicrografias em luz transmitida, nicóis cruzados, de um megacristal de K-

felsdspato do granito SãoTimóteo com a localização dos pontos analisados na microssonda eletrônica. B)  Perfil 

do  K (a .p.f.u)  da borda para o centro mostrando a natureza oscilatória da zonação. . 

No CH há grande variação na composição do K-feldspato, onde ele varia de Or93-Or61. 

Analisando separadamente a porção do charnoquito mais máfica e a mais félsica, a porção 

máfica apresenta maior variação composicional, Or08-Or61, enquanto a porção félsica apresenta 

Or93-Or74. Estas variações provavelmente devem-se pelo fato que o K-feldspato ser micro-

pertítico à criptopertítico, tornando difícil a analise sem contaminação pela albita exsolvida. 

Deve-se ser ressaltado o fato de que o mineral encontrado na porção mais félsica tem 

composição mais próxima da encontrada no ST, o que pode demonstrar que alguns minerais 
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podem ser resultantes da contaminação do charnoquito pelo magma granítico São Timóteo, 

gerando assim um feldspato de composição intermediária. 

Os diagramas (FIGURA 36 e FIGURA 37) mostram ainda que a principal substituição 

encontrada nos feldspatos potássicos dos granitos é uma substituição simples, K+ por Na+. Os 

teores de Ca são muito baixos. Exceto no charnoquito, em que os teores de Na2O variam de 0,9 

a 3,9% (0,3 a 1,4 apfu), mostrando a maior extensão de substituição. Essa grande variação 

provavelmente deve-se ao fato que este mineral ser micropertítico à criptopertítico, o que 

dificulta a individualização das porções que correspondam somente ao K-feldspato. No 

charnoquito, o Ca também é ligeiramente mais elevado que nos granitos, mas ainda muito baixo 

(predominantemente abaixo de 0,3% de CaO). Heier (1985) explica que altas temperaturas 

favorecem a solubilidade do Na na estrutura do feldspato potássico e que o Ca entra substituindo 

o Na, feldspatos com alto Na tendem ser mais enriquecidos em Ca. 

Entretanto, outro elemento que ocupa a posição dos álcalis é o Ba.  Os cristais de 

feldspato potássico do granito Lagoa do Barro formam dois grupos distintos: os com alto Ba 

(1150 – 5500 ppm) e os com baixo Ba (230 – 800 ppm), com ampla predominância do primeiro 

grupo. No granito São Timóteo predomina o baixo Ba (0 – 690 ppm), embora elevados 

conteúdos (1300 – 2800 ppm) tenham sido observados tanto nos fenocristais como na matriz. 

No granito Juazeirinho, os teores de Ba dos feldspatos assemelham-se mais aos do granito 

Lagoa do Barro, predominando altos teores (1800 – 4000 ppm), com raros cristais que possuem 

baixos teores (360 ppm). No charnoquito os parâmetros são diferentes, mas todas as análises 

mostram elevado conteúdo em Ba. Existem cristais ou zonas nos cristais com teores de Ba 

maiores que 1% (1,1 – 1,6%) e cristais com teores de Ba semelhantes aos teores mais elevados 

dos granitos (2800 – 6500 ppm). 

O teor de Ba no feldspato potássico tem sido considerado como evidência para origem 

ígnea (VERNON, 1986; COX et al. 1986; GAGNEVIN et al., 2005). O Ba entra na estrutura 

do feldspato substituindo o K, devido às semelhanças nos raios iônicos, possui coordenação 12. 

As ligações Ba-O são mais iônicas, mais fortes, sendo capturado em feldspatos potássico 

formado inicialmente no magma. São considerados altos teores de Ba acima de 1000 ppm e 

baixos, abaixo de 500 ppm (HEIER, 1985).  
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FIGURA 37 -Diagramas de variação composicionais para o K-feldspato nas diferentes litologias. Estão 

apresentados os dados para o granito São Timóteo na faixa norte e na região de Monsenhor Bastos. Todos os dados 

são expressos em a.p.f.u.  
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A correlação inversa Ba x K só pode ser observada no charnoquito, mesmo assim com 

alguma dispersão. Esta dispersão pode ser explicada pela presença de Ca e Na, em maior 

proporção que nos granitos, que também substituem K. Entretanto, nos granitos o aumento de 

Ba não possui nenhuma correlação. Os teores altos e baixos formam um trend contínuo. A 

diminuição no conteúdo de Ba nos charnoquitos pode ser explicada pela contaminação do 

magma granítico, comprovando as relações de campo em que o charnoquito ocorre como 

enclaves no corpo principal do granito São Timóteo. Os teores mais elevados, por sua vez, 

podem ser explicados pelo caráter máfico das porções mais preservadas do charnoquito. 

4.5 PLAGIOCLÁSIO 

A composição dos cristais de plagioclásio analisados é apresentada na TABELA 3 e 

juntamente nos diagrama de classificação de feldspatos (FIGURA 35) e nos diagramas binários 

(FIGURA 38). Os dados obtidos podem ser divididos em 3 grupos distintos: o plagioclásio do 

charnoquito, com composição predominantemente mais cálcica; o plagioclásio dos granitos, 

cuja composição que varia de intermediária a sódica e o plagioclásio do albita gnaisse, 

essencialmente sódico. 

No granito LB, os fenocristais de plagioclásio são mais ricos em Ca no centro e as 

bordas são albíticas (An15-An01). Na matriz, os cristais variam de composição semelhante ao 

núcleo dos fenocristais à albita da borda. Os cristais de plagioclásio do granito São Timóteo 

possuem (An37-An02), apresentando assim amplo espetro de variação composicional. Assim 

como encontrado para o K-feldspato, o plagioclásio também possui variação composicional 

oscilatória nos fenocristais (FIGURA 39) e as bordas são mais albíticas. Os fenocristais 

possuem composição com maior teor de Ca, enquanto os cristais poligonizados e xenoblástios 

são essencialmente albita.  

No granito GJ os cristais de plagioclásio variam de An18-An0, intervalo semelhante a 

dos outros granitos. Entretanto, a relação tamanho dos cristais/composição é inversa, os cristais 

menores são mais cálcicos e os maiores, mais sódicos 

Os diagramas binários (FIGURA 38) mostram que a principal substituição é Ca por 

Na, seguindo o vetor de troca: Ca2+ + Al3+ = Na+ + Si4+. A quantidade de K é muito pequena: 

menor que 0,04 apfu nos granitos LB e GJ e menor que 0,08 apfu no granito São Timóteo. As 

texturas mostram a presença de abundantes anti pertitas, indicando a maior parte do K foi 

exsolvido. Heier (1985) explica que o K não é muito compatível com a estrutura do 

plagioclásio, sendo necessário altas temperaturas para que haja abertura da estrutura, com 
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estiramento das ligações Si-O para aceitar a entrada do K. O conteúdo de Ba também é muito 

baixo, justamente pela associação do Ba com o K.  

 
FIGURA 38 - Diagrama composicional para os plagioclásios encontrados nas diversas litologias. São 

apresentados também os plagioclásios da região de Monsenhor Bastos para o granito São Timoteo presente na 

região de Monsenhor Bastos.Os símbolos abertos correspondem aos grãos menores e anedricos, os simbolos 

preecnhidos correspondem aos grãos fenocristais. Para as amostras referentes ao Albita Gnaisse os simbolos 

preenchidos correspondem ao grãos de maior dimensão, mas não necessariamente de origem ígnea.Todos os dados 

são expressos em a;p;f.u.  

Nos granitos LB e ST os dados mostram que houve um processo tardio de albitização. 

No GJ, a relações de campo mostram a entrada de porções pegmatóides, em forma de bolsões 

ou diques, que podem ter responsáveis pela formação dos cristais maiores de albita no granito 

fino, ainda em condições subsólidas. Os cristais originais do granito têm a mesma composição 

dos cristais de plagioclásio dos outros granitos. 
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FIGURA 39 Perfil de variação composicional em teor de An em fenocristal de plagioclásio do granito São 

Timóteo  

Nas porções máficas do charnoquito predomina o plagioclásio mais cálcico (An60-

An26), na porção félsica esta variação é menor, com enriquecimento em Na (An33-An30). O 

diagrama Na x Ca (FIGURA 38) mostra que o plagioclásio predominante na porção félsica, 

assim como alguns cristais que ocorrem na porção máfica do charnoquito possuem composição 

semelhante à do plagioclásio encontrado no núcleo dos fenocristais do granito São Timóteo. 

Esses dados comprovam a contaminação do charnoquito com o magma granítico Sâo Timóteo, 

corroborados pelas relações de campo e dados geocronológicos mostrados no Capitulo 3. 

O AG possui plagioclásio com composição de albita pura, com pequena variação entre 

as 2 amostras estudadas. Na amostra LLR19, proveniente da porção leste da área, região 

denominada de Morro da Contagem, a quantidade de Ca, apesar de muito baixa ainda pode ser 

detectada pela microssonda, variando de Ab98-Ab99 (Ca=0,03 a 0,05 apfu). A amostra LLR8, 

proveniente da porção noroeste da província, a composição varia de Ab99 a Ab100.   

4.6 ELEMENTOS TRAÇOS NA ALBITA 

A albita é encontrada em todas as litologias, exceto o CH. Este mineral pode estar 

ligado à evolução das rochas, como também aos eventos metamórficos e hidrotermais que 

possam ter atuado sobre a área. Assim analisou-se este mineral a fim de observar se estes 

eventos e processos foram marcados por esses minerais e se seria possível diferencia-los através 

dos traços em sua composição. Os resultados são apresentados abaixo (FIGURA 40). 
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FIGURA 40- Diagramas composicionais obtidos via LA-ICP-MS para albitas encontradas nas litologias em 

estudo. A composição em todos os gráficos é expressa em ppm. 

Observa-se que o ST e o LB e parte do GJ possuem grande semelhança composicional 

para as albitas em relação a U, Sr e Ba, porém LB possui menor concentração de Rb e GJ de 

Sr. Devido a essa semelhança composicional é provável que o evento que gerou a albita deve 

ser o mesmo entre essas rochas. O AG não foi detectável Rb, isso provavelmente deve ter sido 

acarretado pela baixa concentração de K dessas rochas. Ao K-feldspatos terem sido substituídos 

por albita o K e os elementos que tem a companha-lo também foram lixiviados. Também não 

foi detectado U na amostra LLR8 (próximo a Mina de Cachoeira). A albita deste tipo de 

litologia possui composição semelhante à ST com relação a Sr e Ba, e menor concentração em 
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U. No diagrama de U vs Ba foi perceptível diferenciação entre a amostra LLR8 e LLR19, onde 

a primeira possui menor teor de Sr enquanto a segunda assemelha-se ao ST.  

A diferença de albita poligonizada e xenoblástica tem reflexo na presença de traços 

nesses minerais. Os grãos poligonizados tem composição semelhante à encontrada para o ST e 

LB, principalmente ao primeiro. Porém a geração xenoblástica difere entre si, onde uma parte 

possui grande concentração de U, Ba, Rb. 

4.7 DISCUSSÕES 

4.7.1 ORIGEM DOS MEGACRISTAIS DE FELDSPATO POTÁSSICO 

A principal característica do granito ST é sua granulação grossa com fenocristais de 

feldspato potássico que atingem até 9 cm de comprimento. Entretanto, as texturas 

microscópicas em que estes fenocristais e megacristais preservaram nas porções menos 

deformadas dos granitos (núcleos antigos de outros feldspatos e inclusões alinhadas de quartzo), 

sugerem uma origem complexa, onde o crescimento ocorreu em várias etapas. Considera-se 

que megacristais são como fenocristais com grandes dimensões, muito maiores que os outros 

cristais da rocha (VERNON, 2004). Jonhson e Glazner (2010) definiram como megacristais de 

feldspato potássico aqueles que são maiores que 5 cm de comprimento. 

A ocorrência de megacristais em intrusões graníticas tem sido objeto de estudos que 

geraram duas correntes principais: A primeira que defende a formação desses megacristais em 

fases iniciais e a segunda que propõe sua formação tardia. Os megacristais que se cristalizam 

nas fases iniciais cresceram até atingir um tamanho significativo em contato com o melt, com 

baixa razão de cristalização (menor que < 20% volume de cristais) e fluidez (VERNON, 1986; 

LONG e LUTH, 1986; BATEMAN, 1992; COX et al., 1996; GAGNEVIN et al., 2005; 

MOORE e SISSON, 2007; VERNON e PATERSON, 2008). A formação dos megacristais no 

estágio tardio inclui a interação com a fase fluída em condições subsólidas e variações na 

pressão, temperatura e condições químicas durante e depois da construção do plúton 

(JONHSON e GLAZNER,2004). Em ambas as possibilidades para a origem dos megacristais 

a zonação química do Ba é usada para explicar seus processos de origem. Long e Luth (1986) 

demonstram, através de simulações matemáticas, que essas variações da concentração de Ba 

resultam do equilíbrio entre as fases das rochas graníticas.  

O crescimento tardio pela presença da fase fluída gera uma homogeneização no 

conteúdo de Ba. Entretanto, devido à ocorrência de vários eventos de reaquecimento, gerado 
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pelo incremento no crescimento dos plútons, há cristalização de múltiplas zonas de crescimento 

tardio. A fonte do Ba em cada nova zona de crescimento pode ser resultante da fusão da camada 

mais externa do feldspato, não necessitando de nova entrada de magma rico em Ba (JOHNSON 

e GLAZNER, 2010). 

No granito ST, as evidências petrográficas e de campo sugerem que a formação dos 

megacristais de feldspato potássico ocorreu nos estágios mais tardios. Isso ocorre, pois, os 

núcleos reliquiares de plagioclásio e feldspato potássico, assim como a incorporação de 

inclusões arredondadas e vermiculares de quartzo que se alinham definindo antigas bordas de 

grãos, indicam que o crescimento dos fenocristais que ocorreu no estágio tardio. Ainda que o 

mecanismo que provocou esse crescimento não seja evidente, as relações de campo encontradas 

nas porções mais preservadas do corpo principal do granito ST mostram que houve a entrada 

de diques pegmatóides e corpos menores de granito fino, denominado neste trabalho como GJ. 

O posicionamento tardio destes corpos forneceu novos pulsos de aquecimento, podendo ter 

contribuído para a circulação de fluidos e formação (coarsening) dos megacristais de FK.  

4.7.2 CONTAMINAÇÃO DO CHARNOQUITO 

O objetivo principal de incluir o charnoquito no estudo dos feldspatos foi para entender 

se a contaminação pelo granito ST, observada no campo e sugerida na litogeoquímica se 

confirmava em pequena escala. 

A composição dos feldspatos encontrados na porção félsica é semelhante à dos cristais 

que ocorrem no granito ST, indicando que essa porção foi gerada ou pela cristalização do 

magma do ST ou pela assimilação do charnoquito por esse magma. A grande dispersão de dados 

deve-se então a mistura entre a composição original do charnoquito e do magma São Timóteo.  

Os dados químicos sobre os feldspatos presentes no charnoquito confirmam a 

proposição que essa litologia se trata de um xenólito trazido durante a intrusão do ST. O que 

corrobora a proposição que durante a intrusão do ST o corpo charnoquítico foi alterado pelo 

magma granítico. Esse contato provável levou a parcial assimilação e homogeneização 

composicional de alguns minerais, como os feldspatos. 

A porção sul da PULR, Monsenhor Bastos apresenta seus feldspatos com composição 

ligeiramente diferenciada em relação a porção norte. O plagioclásio possui composição mais 

cálcica e o K-feldspato com menos K em relação ao Na. Esses dados demonstram que a porção 

Sul da PULR se apresenta menos evoluída e albitizada que a sua porção norte. 
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Ao se comparar o granito LB com o GJ, é possível observar certa semelhança entre 

eles e também em relação ao ST. Porém o K-feldspato do LB possui menos substituição de Al 

e Na e seu plagioclásio se assemelha ao encontrado no ST, o que demonstra um granito mais 

evoluído que os demais. O GJ apresenta as mesmas características encontradas para o LB, 

somente diferenciando por apresentar uma geração de albita, com microquímica diferenciada. 

Essa geração contém conter maior concentração de Rb e Ba que as anteriores. 

Neiva (1995) demonstrou que a concentração de Sr tende a ser menor nas porções 

finais de cristalização, porções aplíticas e/ou finas, além de pegmatíticas. Portanto, os granitos 

LB e GJ apresentam menor concentração de Sr, em comparação com o ST, demonstra que se 

tratam de fases finais de cristalização granítica. 

4.7.3 FORMAÇÃO DA ALBITA 

O estudo dos feldspatos que ocorrem nos granitos LB, ST e GJ indicam a formação 

tardia de albita, nas bordas dos fenocristais e na matriz. A substituição dos feldspatos por albita 

foi parcial, constituindo uma textura tardia, mas ainda associada ao processo magmático.  

A substituição do feldspato potássico e do plagioclásio por albita ocorre em diversos 

ambientes da crosta, assim como em diferentes tipos de rochas. A albitização é descrita como 

resultante da alteração hidrotermal dos granitos (BAKER, 1985; SAIGAL et al., 1988; LEE e 

PARSONS, 1997; PETERSON e ELIASON, 1997; ENGEVIK et al., 2008; PLUMEPER e 

PUTNIS, 2009). Trabalhos experimentais indicaram que a albitização do plagioclásio ocorre 

via mecanismo de interface acoplada dissolução-reprecipitação. Esse mecanismo permite a 

infiltração penetrativa do fluido devido a simultânea geração de porosidade durante a formação 

da albita. Esse processo pode aumentar o fluxo do fluido através da rocha (HOVELMANN et 

al. 2010).  

Engvik et al. (2008) estudaram em detalhe as reações de substituição mineral que 

ocorreram durante a albitização metassomática de granitos do sul da Noruega. Esses autores 

propuseram que a substituição intergranular do oligoclásio por albita é caracterizado por:  

 A interface química ocorre em escala micrométrica a manométrica; 

 Desenvolvimento da porosidade no produto da reação; 

 Preservação do volume e orientação cristalográfica original;  

 Aumento da turbidez nos feldspatos causada pela alta microporosidade e 

formação de agulhas de óxidos de ferro; 

 Macla chessboard característica que acompanha a formação da albita; 
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Os cristais de albita encontrados no AG conservam sinais do processo de albitização 

de anterior fenocristal de K-feldspato, característico dos granitos, foi inteiramente substituído 

por albita, e apresenta atualmente textura chessbord descontinua. 

A textura da albita com macla chessboard indica uma substituição pseudomorfica do 

K-feldspato (ANDERSON, 1937; SMITH, 1974). Essa textura é exclusiva dos albita-gnaisses. 

Isto, além da composição diferenciada das albitas, pode estar indicando uma condição de 

albitização diferente daquilo que é encontrado nos granitos. 

A microquímica demonstra que ocorreram pelo menos três eventos de albitização: 

 Um evento responsável pela albitização do albita gnaisse caracterizado por baixo 

teor de U, Sr e Ba e Rb com concentração abaixo do limite de detecção.  

 Evento que gerou as albitas dos granitos com teor de Sr e Ba semelhante ao do 

AG, mas com Rb detectável e maior teor de U.  

 Terceiro evento de albitização é caracterizado por maior teor de U, Rb, Ba e 

menor teor de Sr. 

Os processos de albitização descritos nessse trabalho não parecem estar associados com 

processos de mineralização de U. Talvez esses processos de albitizaçãos sejam de etapas pré- 

mineralização, assim como sugerido por Cruz (2004).   

4.8 CONCLUSÕES 

A partir dos dados apresentados é possível concluir que os granitos estudados foram 

afetados por eventos de albititização (tardi ou pós-magmáticos) que apresentam características 

microquímicas diferentes dos processos de formação de albitas relacionados com os corpos de 

albititos não mineralizados.  

Dessa forma, é possível propor que, no mínimo, ocorreram três eventos de albititzação: 

a) Um evento, que afetou os granitos, caracterizado pela formação de albita com Rb e U, (b) 

Outro evento relacionado com fluidos associados à corpos pegmatóides tardios, que formou 

albita com altos teores de U, Rb e Ba, e que afetou parcialmente os granitos nas porções 

próximas dos pegmatoides; e (c) Um último evento de albitização que ocasionou a formação 

dos corpos de albita gnaisse, caracterizado pela albita com baixo teor de U, Sr e Ba. 

Através dos estudos químicos dos feldspatos foi possível corroborar -que os corpos de 

charnoquito foram afetados pelo magma granítico do São Timóteo. Essa interação promoveu a 

formação de plagioclásio e feldspatos potássicos com amplo espectro de variação química, 
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porém sendo encontrados cristais com a composição original do charnoquito, e outros com a 

composição do granito São Timóteo. 

A observação e estudo dos megacristais de feldspato potássico no granito São Timóteo, 

principalmente através dos traços encontrados sua composição química, corrobora a proposição 

que o magmatismo São Timóteo foi caracterizado por uma sequência de pulsos magmáticos. 
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CAPÍTULO 5. AS TITANITAS COMO MARCADORES DE EVENTOS 

PÓS-MAGMÁTICOS NA ASSOCIAÇÃO MAGMÁTICA DA PULR 

Introdução 

A titanita é um importante mineral acessório em rochas magmáticas e metamórficas, 

frequentemente encontrada em ambientes hidrotermais. Esse mineral pode ocorrer tanto como 

mineral ígneo primário ou como secundário, sendo formado durante o resfriamento de rochas 

ácidas a básicas. A presença de titanita na rocha é determinada pela razão Ca/Al (FORCE, 

1991). Assim, a titanita é mais comum em granitoides metaluminosos, tipo I, com conteúdo em 

SiO2 intermediário, como dioritos e granodioritos. Em granitos com maior teor de SiO2, esse 

mineral pode não ser encontrado, pois o CaO decresce com o aumento da sílica, inibindo a 

formação de titanita. Da mesma forma, a titanita é rara em granitoides peralcalinos e 

peraluminosos, pois rochas com estas características químicas possuem baixa razão Ca/Al 

(FROST et al., 2000). 

Nas rochas metamórficas, a ocorrência de titanita também é controlada pela composição 

química. Nos mármores e rochas calcissilicáticas a titanita é estável desde o fácies anfibolito 

ao até granulito e eclogito. A titanita também pode ser encontrada em ortognaisses e em 

metabasitos. Nesses últimos, o mineral é estável em uma variação ampla de condições 

metamórficas, predominando em baixas pressões (≤ 2Kbar).  

Inicialmente, o objetivo de estudar detalhadamente a composição química da titanita 

que ocorre nos granitos da área e usá-la como um indicador de alteração, possibilitando traçar 

a trajetória da transição magmática a tardi e pós-magmática. Entretanto, o avanço dos estudos 

indicou a ausência da titanita magmática. Em compensação, as variações texturais e químicas 

mostraram que houve múltiplos eventos de crescimento da titanita nestas rochas. A titanita dos 

granitos foi comparada com a titanita que ocorre nos albita gnaisses, e através das características 

químicas, estabelecer as condições de formação em ambos casos. 

5.1 Cristaloquímica da Titanita 

A estrutura da titanita consiste de cadeias de octaedros de Ti, ligados entre si pelos 

vértices, que são ligados alternadamente nos ápices por tetraedros de Si. A estrutura possui 

ainda uma posição de coordenação sete, ocupada principalmente pelo Ca e a posição dos átomos 
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de oxigênio denominados não ligados, chamada de posição O1 (RIBBE, 1980). Dessa maneira, 

a fórmula ideal para a titanita é CaTi2SiO5. 

Na posição do Ca podem ocorrer íons grandes como ETR, U, Th e Pb. Na posição do 

Ti a substituição mais comum é por Al e Fe, geralmente Fe3+, embora Fe2+ também possa 

ocorrer. Outros íons como Zr, Ta e Nb também podem ser encontrados nesta posição. O 

oxigênio da posição O1 pode ser parcialmente substituiído por OH e F (SAHAMA,1946; 

RIBBE, 1980). Além desses elementos, também é comum encontrar na composição da titanita 

grande quantidade dos HFSE (TIEPOLO et al 2002) 

De tal maneira, as substituições mais comuns observadas podem ser expressaspelas 

seguintes equações: 

Ca2+ + Ti4+ ↔ ETR3+ + (Al, Fe)3+.; 

(Al, Fe)3+ ↔ Ti4+ + (OH, F)-; 

2Ti4+ ↔ (Nb,Ta)5+ + (Al, Fe)3+ 

A titanita naturalmente ocorre como solução sólida envolvendo 3 membros finais 

teóricos: CaTiSiO5 – CaAlSiO4(OH) – CaAlSiO4F. A estrutura desse mineral permite acomodar 

até 60% desses componentes hidratados. A ocorrência desta solução sólida é comum em rochas 

metamórficas, sendo considerado que titanita metamórfica sem Al é desconhecida (OBERTI et 

al. 1991). Enami et al. (1993) mostraram que titanita rica em CaAlSiO4(OH) é mais comum em 

rochas formadas em baixas temperatura e pressão, enquanto a titanita rica no membro 

CaAlSiO4F ocorre em rochas de alta pressão. Dessa forma, a solução sólida estende o campo 

de estabilidade para pressões muito mais elevadas. Além da T, P e composição da rocha, a 

substituição Al-OH e Al-F são também controladas pela fugacidade de H2O e HF no fluído. 

Devido a essas propriedades, a titanita é considerada um importante mineral para 

estudos geoquímicos, sendo usada para compreender efeitos de distribuição dos elementos 

presentes na sua estrutura e caracterização de ambientes ígneos e metamórficos (ANAND e 

BALAKRISHNAN, 2011). 

5.2 Texturas e Ocorrências das titanitas 

A titanita ocorre nos granitos e, no albita gnaisse. Frequentemente está associada aos 

minerais máficos, principalmente biotita, mas também é encontrada na matriz somente em 

contato com os minerais físicos.  
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Esse mineral é encontrado em diversas texturas, sendo predominante a forma de coroas 

em torno de ilmenita (FIGURA 41). Esta textura é mais comum nos granitos ST e GJ. A 

proporção de titanita/ilmenita muito variável, formam desde finas camadas até uma espessa 

camada (de titanita) granular poligonal com um fino núcleo de ilmenita, ou ainda com apenas 

relictos de ilmenita na massa de titanita. Através das imagens de elétrons retroespalhados é 

possível ainda identificar que nestas bordas de reação a titanita pode ter um aspecto maciço, 

muito homogêneo ou ser microporosa. Em ambos os casos, são formadas por aglomerados de 

grãos que variam de 10 a 60 µm.  

Uma forma de ocorrência restrita ao AG, principalmente no localizado ao norte da 

Mina de Cachoeira, Maria da Virgem, é como agregados microgranulares (FIGURA 41). Assim 

como as demais ocorrências, esta também é associada com minerais máficos, neste caso 

piroxênio e magnetita, bem como albita. Essa textura é concordante com a foliação do gnaisse, 

e não é encontrada inclusa em nenhum outro mineral. 

Em algumas amostras, a titanita ocorre como um pseudomorfo de um cristal prismático 

de ilmenita. Essa textura pode até dar falsa impressão de um cristal prismático original, mas as 

imagens retroespalhadas mostram que estes prismas são aglomerados de grãos (FIGURA 41). 

Existe ainda uma textura mais complexa em que a titanita, com restos de ilmenita, tem 

bordas de allanita. Geralmente, formam aglomerados arredondados, que podem ainda conter 

restos de minerais da matriz, como quartzo, feldspato potássico, biotita, anfibólio, apatita.  Em 

algumas amostras, vários núcleos formados inicialmente evoluem e se unem, formando 

agregados maiores. Além da allanita, ocorrem ainda outros minerais de terras raras, como 

flúorcarbonatos, sílico-carbonatos e fosfatos. Estes são claramente tardios e sobrecrescem os 

núcleos de titanita. Thorita e zircão hidrotermais podem ocorrer como inclusões.  

A titanita ocorre também como agregado de grãos, sem a presença de ilmenita em seu 

interior (FIGURA 41). Esta textura é mais frequente no granito LB, porem é encontrada nos 

demais granitos. No AG estes aglomerados de titanita ocorrem na matriz, podendo estar em 

contato com magnetita, alinhada com a foliação 

Essa textura já havia sido descrita nas amostras de granito São Timóteo que ocorrem na 

região de Monsenhor Bastos (Amorim, 2012; Amorim et al 2013). Entretanto, os estudos 

realizados neste trabalho indicam que na porção norte da Província, a ocorrência dos minerais 

de ETR não está restrita à associação titanita/ilmenita, e pode ser observada em todas as 

litologias estudadas, preenchendo-os ou bordeando outros minerais. 
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FIGURA 41 Fotomicrografias das texturas de ocorrência da titanita nos granitos (ST, LB e GJ) e do AG. A e 

B: Textura de coroa de titanita em volta da ilmenita. Esta textura pode ser encontrada tanto na matriz como inclusa 

em feldspatos associado a fraturas. C e D: Textura granular sem presença de núcleo ou grãos de ilmenita. Assim 

como a textura anterior, essa pode ser encontrada tanto na matriz ou inclusa nos feldspatos. E: Textura subeuédrica 

(prismática) da titanita alinhada a foliação; D: Textura granular da titanita. Fotos com nicois cruzados 

5.3 Métodos analíticos 

As análises de composição química das titanitas foram realizadas na microssonda 

eletrônica, modelo Jeol JXA 8900RL, do Laboratório de Microanálises UFMG/CDTN, sob 

condições de 15 kV e 20 nA. Para as calibrações das análises foram utilizados padrões sintéticos 
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e naturais na seguinte ordem de análise: F (fluorita), Ti (rutilo), Ca (andradita), Si (quartzo), Al 

(alumina), Fe (magnetita). Em todos os elementos foi analisada a transição Kα e tempo de 

leitura de 5 segundos, exceto o Al onde o tempo de aquisição foi de 10 segundos. O F, Si e Al 

foram analisados utilizando o cristal TAP, o Ti e Fe no LiF e Ca no PETj. Todo o Fe 

quantificado foi convertido para Fe3+ e o teor de OH- foi calculado com base na equação OH- = 

Fe3++Al3+ -F-, quando Fe3+ +Al3+ >F-. Análises representativas estão apresentadas na TABELA 

5. 

As análises de elementos traços via LA-ICP-MS foram realizadas no laboratório de 

espectrometria de massas do CDTN/CNEN utilizando espectrômetro de massa indutivamente 

acoplado ELAN-6100DRC-e, Perkin Elmer/ SciexTM, e sistema de ablação a Laser ESI, 

modelo NWR213.  

As condições de cada análise foram: 

 Energia do Laser: 7.5 J/cm2 

 Frequência do pulso: 10Hz 

 Gás de carregamento: He a 0,5L/mim 

 Fluxo de argônio: 0,5L/mim para transporte até a radiofrequência 

 Potência da Radiofrequência: 1300 W 

O diâmetro do laser foi de 40 µm, onde as análises foram realizadas em modo spot, 

com duração de incidência do feixe do laser por 60 segundos, gerando um furo de profundidade 

entre 30 a 60 µm. O dwell time para a leitura dos elementos variou entre 8,3; 16,6 e 25 ms.  Os 

isótopos lidos no espectrômetro foram: Al27, Ca44, Sc45, V51, Cr52, Cu63, Zn66, Ga69, Ge72, Rb85, 

Sr88, Y89, Zr90, Nb93, Ba135, La139, Ce140, Pr141, Nd146, Eu151, Sm152, Gd155, Tb159, Dy163, Ho165, 

Tm169, Yb172, Lu175, Hf178, Ta181, Pb208, Th232 e U238, tendo utilizado como material de referência 

o NIST610 e NIST612 para a calibração externa. Já para a calibração interna foi utilizado o 

conteúdo de Ca para a correção do drift e fracionamento das análises. O NIST610 também foi 

utilizado como padrão de controle de qualidade para verificar a acurácia dos dados obtidos. Os 

dados foram tratados utilizando software SILLs desenvolvido e distribuído pelo ETR Zurich 

Suiça (GUILLONG et al, 2008). Os valores obtidos para as análises do NIST610 (média e 

mediana) são similares às obtidas por Jochum et al 2011. O coeficiente de recuperação para a 

quantificação do padrão para todos os elementos permaneceu na margem de erro de 20% (80-

120%). Os resultados obtidos para a concentração dos elementos nas amostras permaneceram 
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todos acima do limite de quantificação (3,33 vezes o limide detecção). Os dados obtidos através 

do tratamento estatistico estão presentes no Anexo. 

Para analise e discriminação dos minerais de ETR foram executadas análises semi-

quantitativas e imageamento eletrônico utiizando microscópio eletrônico de varredura 

disponível no Laboratório de Microscopia Eletrônica do CDTN, Modelo SIGMA-VP, fabricado 

pela Carl Zeiss Microscopy. Neste aparelho além das imagens de elétrons retroespalhados e 

secundários, foram produzidos mapa composicionais das ocorrências. 

5.4 Aspectos de químicos das titanitas 

Foram analisados cristais de titanita de todas as litologias e diferentes texturas, as 

composições representativas estão listadas na TABELA 5. A composição química da titanita 

que ocorre nos granitos difere muito da titanita do albita gnaisse. Nos granitos a titanita é mais 

rica em Al, Fe e F, com composição intermediária entre os membros finais CaTiSiO5 (titanita 

s.s.), CaAlSiO4(OH) e CaAlSiO4(F), sendo que a titanita do granito LB é mais enriquecida que 

a dos granitos ST e GJ. A titanita do albita gnaisse é mais pura, tendendo para o membro fnal 

titanita. Esta variação pode ser observada no diagrama ternário de membros finais da titanita 

(FIGURA 42).  

A razão Fe+Al vs F (FIGURA 43), demonstra que a maior parte das titanitas analisadas 

além de possuir F- também possui OH- em sua estrutura. Assim, apresentam substituição 

acoplada (Al3++Fe3+) + (F- + OH-) ↔ Ti4+ +O2- , onde X pode ser F ou OH.  

Essa diferenciação devido a presença de F e OH na estrutura tem reflexo direto nos 

outros componentes químicos, onde o AG apresenta sistematicamente maior teor de Ti e menor 

de Al e grande variação no teor de Fe quando comparado com as outras litologias. 

Consequentemente, as amostras dos granitos apresentam menor teor de Ti e maior concentração 

de Al e menos variação no teor de Fe. As diferentes texturas encontradas no albita gnaisse não 

interferem na composição, pois todas elas apresentam as mesmas variações químicas. 

5.5 Características microquímicas da titanita 

As análises dos elementos traço foram realizadas por LA-ICP-MS, além do uso de 

padrões externos e interno (Ca), alguns cuidados adicionais foram necessários. A titanita que 

ocorre associada com a allanita, muitas vezes não possui contato muito nítido. Na lâmina 

espessa, esta visualização é mais difícil ainda. Foram consideradas as análises em que o teor de 

Al era compatível com o intervalo obtido na microssonda. Os resultados representativos das 
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análises estão resumidos na TABELA 6. Os elementos ETR entram na estrutura da titanita 

substituindo o Ca, através da substituição acoplada: (Al, Fe)3+ + REE3+ ↔ Ca2+ + Ti4+. 

TABELA 5- Análises químicas representativas, obtidas via microssonda eletrônica para as 

amostras de titanita das diferentes litologias e ocorrências. As formulas unitárias foram 

calculadas na base 5 O.  

Amostra 10B1-P6-10 10B1-P6-11 4A-P1-2 4A-P2-1 8B-P7-1 8B-P7-7 14B-P4-1 14B-P4-2 19A-P5-1 19A-P5-2 

Tipologia ST ST LB LB AG AG GJ GJ AG AG 

SiO2 31.89 31.67 31.73 32.01 31.47 30.78 31.63 31.33 31.11 31.07 

Al2O3 4.99 4.93 6.77 7.22 0.76 0.61 4.26 5.15 0.32 0.41 

TiO2 31.29 31.42 28.46 27.82 35.20 35.96 33.44 32.18 36.25 36.40 

FeO 1.18 1.16 1.64 1.44 3.97 2.59 1.28 1.35 3.16 2.84 

CaO 27.65 28.19 27.60 28.39 27.34 27.71 28.22 27.99 27.80 27.37 

Nb2O5 0.51 0.56 0.67 0.45 0.15 0.31 0.38 0.51 1.18 0.41 

V2O3 0.33 ND ND 0.12 0.04 0.33 ND ND ND ND 

F 1.30 1.42 1.67 2.91 0.37 0.51 1.49 2.01 0.27 0.40 

Total 99.50 99.43 99.04 99.25 100.29 99.25 100.49 99.89 100.59 99.21 

As formulas unitárias foram calculadas na base 5 O 

Si 1.07 1.06 1.06 1.07 1.05 1.03 1.06 1.05 1.04 1.04 

Al 0.20 0.19 0.27 0.28 0.03 0.02 0.17 0.20 0.01 0.02 

Ti 0.79 0.79 0.72 0.70 0.88 0.90 0.84 0.81 0.91 0.91 

Fe3+ 0.03 0.03 0.04 0.04 0.10 0.07 0.03 0.03 0.08 0.07 

Ca 0.99 1.01 0.99 1.02 0.98 0.99 1.01 1.00 0.99 0.98 

Nb 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 

V 0.01 
    

0.01 
    

F 0.14 0.15 0.18 0.31 0.04 0.05 0.16 0.21 0.03 0.04 

OH 0.09 0.07 0.13 0.01 0.09 0.04 0.04 0.02 0.06 0.05 

TOTAL 3.08 3.09 3.08 3.11 3.05 3.03 3.11 3.10 3.06 3.03 

 

FIGURA 42 Diagrama ternário de composição da Titanita. Percebe-se que as titanitas do AG 

são menos hidratadas e fluoretadas que as encontradas nos granitos. A titanita do granito LB 

apresenta mais intensa hidratação e fluoretação que as presentes no granito ST e GJ.  
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FIGURA 43 Diagrama de composição das titanitas por litologia. Todos os digramas estão apresentados os 

dados em átomos por formula unitária (a.p.f.u.). No diagrama, está discriminada também a textura das ocorrências 

da titanita por litologia. È peceptivel clara separação entre as titaitas encontradas no AG e nos granitos. No AG 

ocorre maior substituição do Ti por Fe, enquanto nos granitos ocorre por Al.. Nos granitos há uma diferenciação 

entre amostras do LB com os demais granitos (ST e GJ). No LB há maior concentração de F, além de maior 

substituição do Ca por outros cátions. 

Os padrões de ETR normalizados à condrito (Boynton, 1984) para cada uma das 

ocorrências e texturas são apresentados na FIGURA 44. As titanitas de todas as litologias 

apresentam tendência geral de enriquecimento de ETRP, com evidentes anomalias positivas de 

Pr e Tb. O granito Lagoa do Barro é mais rico em terras raras totais, mas apresenta mesmo 

padrão geral. Algumas pequenas diferenças ficam evidenciadas nos diagramas. Na mesma 

litologia, alguns cristais analisados apresentam anomalia negativa em Ce, outros não. 
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As amostras de albita gnaisse que mostram características químicas muito distintas 

comparadas as da titanita dos granitos, tanto nos elementos maiores como em alguns elementos 

traço, têm padrões de ETR semelhantes à dos granitos. Exceto alguns cristais do AG da 

localidade Maria da Virgem, amostra LLR8, que são muito mais enriquecidos em ETR leves.e 

possuem grande dispersão em ETR pesados. No AG do Morro da Contagem, amostra LLR19, 

o padrão é semelhante ao dos granitos, com anomalia negativa em Ce. 

TABELA 6-Análises químicas representativas de elementos traço da titanita obtidas via LA-

ICP-MS.  

Amostra 
LLR4 
C1 A1 

LLR4 
C1 A2 

LLR13 
C2 A2 

LLR13 
C3 A1 

LLR10 
C3 A2 

LLR10 
C3 A3 

LLR8 
C1 A12 

LLR8 
C2 A1 

LLR19 
C1 A1 

LLR19 
C3 A2 

Tipologia LB LB ST ST GJ GJ AG AG AG AG 

V51 1086,9 1041,4 5,2 4,7 11,1 8,6 523,4 311,8 8,6 3,6 

Ga69 76,8 98,4 10,5 8,8 12,7 13,3 6,5 3,5 3,4 4,3 

Ge72 63,9 73,2 12,4 10,4 8,9 12,8 25,5 31,9 18,8 13,0 

Sr88 48,4 73,1 13,0 11,6 7,1 6,3 4,2 595,0 66,3 128,0 

Zr90 181,0 223,6 43,1 46,5 58,4 56,6 138,6 131,2 141,4 111,8 

La139 685,5 659,6 24,0 27,2 52,8 45,4 10,6 74,8 21,1 65,4 

Ce140 338,5 1206,0 3,9 2,2 91,6 29,3 1,7 157,3 10,6 24,2 

Pr141 1055,5 5491,6 125,2 135,3 223,0 234,9 25,6 5206,4 415,4 825,1 

Nd146 1013,0 5258,9 118,6 128,3 211,8 223,1 24,3 4886,8 398,7 791,3 

Eu151 236,1 747,8 38,9 44,5 48,5 58,7 11,3 664,6 147,5 169,0 

Sm152 1711,5 3605,9 353,4 401,5 302,2 427,5 159,0 3083,2 1351,0 1242,9 

Gd155 487,2 513,3 69,1 79,2 61,8 64,8 181,6 92,0 306,3 176,9 

Tb159 4739,8 3848,1 537,2 594,0 235,0 366,0 52,6 471,8 2224,6 1504,4 

Dy163 4583,2 3861,4 517,4 578,9 238,4 353,6 55,0 460,5 2167,0 1495,2 

Ho165 1589,8 1242,8 137,9 149,3 58,6 88,1 6,2 68,8 436,1 314,7 

Tm169 3615,9 2718,3 230,0 231,0 124,9 174,1 6,1 73,3 385,7 373,2 

Lu175 2259,4 1682,0 107,5 104,7 74,9 95,2 3,0 27,6 105,3 139,6 

Ta181 38,8 856,5 3,1 34,7 28,8 6,1 1,4 26,2 10,1 11,4 

Pb208 5524,5 3838,4 209,3 220,0 246,2 193,1 1,4 101,7 524,3 413,5 

Th232 5929,1 4119,5 214,6 225,7 254,4 199,5 1,4 104,6 562,7 443,8 

U238 40,8 32,8 13,0 14,6 18,4 16,0 NQ NQ NQ 4,7 

NQ: Não Quantficado 

Quando se compara o conteúdo dos elementos traço dos cristais de titanita que ocorrem 

como aglomerados de grãos na matriz da rocha (textura granular) e nas bordas de reação com a 

ilmenita, possuem composição semelhante, principalmente nos granitos ST e GJ (FIGURA 45). 

Nessas ocorrências o teor de Th e Pb ~1000ppm, Lu 100ppm, Ta 10-1000ppm, V e Ge 

<100ppm. De forma geral a textura granular não apresenta muita variação composicional, 

porém na forma de coroa esta apresenta maior variação principalmente quando observado no 

ST, onde a variação de composição varre amplo espectro de composição. 
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FIGURA 44 Diagramas de ETR normalizado a Boynton (1984) para a composição desses elementos 

encontrados na titanita 

A titanita encontrada no LB se diferencia visivelmente das encontradas nos demais 

granitos, apresentando maior teor de vários componentes (ETR, V, Pb, Th e Ge) exceto Ta. 

Esse comportamento é o mesmo tanto para a sua ocorrência na forma granular, como na forma 

pseudomorfa, não havendo diferenciação química entre eles. 

O AG apresenta diferenças não somente entre seus pontos de amostragem, mas também 

em suas texturas. No ponto de amostragem localizado a leste da vila de São Timóteo (LLR19), 

as titanitas apresentam comportamento químico em relação aos traços semelhante ao 

encontrado para o ST e GJ. Este comportamento químico é o mesmo não somente para a textura 

granular, mas também para a microgranular. 
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FIGURA 45Diagramas composicionais obtidos via LA-ICP-MS para titanita encontrada nas litologias em 

estudo. A composição em todos os gráficos é expressa em ppm.  
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Já no AG localizado a norte da Mina de Cachoeira (LLR08) é encontrado principalmente 

a textura granular e a microgranular. Estas duas texturas não apresentam as mesmas 

características microquímicas. A titanita com textura granular, principalmente a orientada com 

a foliação, apresenta menor espectro de variação composicional em relação à microgranular. 

Esta última apresenta principalmente grande variação no teor de Lu, além de menor teor em Th, 

Pb e Ta. 

No GJ é apresentada a composição em relação a traços da ocorrência da titanita em meio 

à associação de minerais de ETR. Assim como esperado, nesta textura sua composição 

apresenta grande concentração não somente de ETR (principalmente ETRL), como também de 

elementos incompatíveis como Ta e Ge, como pode ser verificado nas FIGURA 45 e FIGURA 

44. Estas características sugerem processos diferentes para a formação das titanitas. 

5.6 DISCUSSÕES 

5.6.1 TITANITAS NOS GRANITOS 

Através do estudo detalhado das texturas e da química dos diversos tipos de titanita que 

ocorrem nos granitos sugerem que todos os cristais são secundários. Não há evidências de 

titanita primária nestas rochas. Frost et al. (2000) explicam que um dos principais determinantes 

para a estabilidade da titanita em rochas ígneas é a composição das rochas. Nos granitos ricos 

em SiO2 e alcalinos a titanita pode não ser encontrada pois o CaO diminui com o aumento da 

sílica e a razão Ca/Al é baixa. 

Como a titanita, nas suas diferentes texturas, ocorre tanto em contato com minerais 

máficos quanto félsicos, é muito difícil estabelecer as reações específicas para a sua formação 

baseado apenas nas relações texturais. Porém é possível afirmar que a ilmenta estava envolvida 

na formação devido à suas bordas de contato. Wones (1989) sugere que a formação qa titanita 

através da reação:  

3 CaFeSi2O6 + 3 FeTiO3 + O2 ↔ 3CaTiSiO5 + 2Fe3O4 + 3 SiO2 

Hedenbergita ilmenita titanita  magnetita quartzo 

As características químicas da titanita indicam a presença de um fluido rico em água e 

F, portanto a sua formação necessariamente deve ter ocorrido em ambiente hidratado. Os 

minerais máficos hidratados, anfibólio e biotita que ocorrem em todos os granitos também são 

ricos em F (e Cl). No granito São Timóteo há evidências da formação tardia destes minerais a 

partir da hedembergita (AMORIM et al 2011; AMORIM, 2012). A elevada fugacidade de 
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oxigênio e de água pode ser confirmada pela presença da magnetita ao redor da titanita. Isso 

pode sugerir que as bordas de reação de titanita na ilmenita nas amostras foram estabilizadas 

em alta fugacidade de oxigênio através da seguinte reação:  

3 Fe-actinolita + 12 ilmenita + 7 O2 ↔ 12 titanita + 14 magnetita + 36 quartzo + 6H2O. 

Frost e Lindsey (1991) sugerem que a titanita pode formar nos estágios tardios de 

cristalização magmática de rochas plutônicas: associada à hidratação do piroxênio para o 

anfibólio ou pela oxidação durante o equilíbrio tardio, pós-magmático. Isso se a rocha seguir 

uma tendência de resfriamento dominada pela ilmenita. Esta tendência pode ser fortemente 

oxidante, e a fugacidade de oxigênio relativamente alta pode fazer com que a rocha cruze o 

campo de estabilidade da titanita. 

Ainda é difícil estabelecer, com certeza, em que momento houve a formação da 

titanita. Se durante a circulação dos fluidos responsáveis pela formação do anfibólio ou biotita 

ou mais tardio ainda, pela reação deles. O granito ST tem piroxênio primário, mas os granitos 

LB e GJ, não há indicios dessa ocorrência. Estas evidências sugerem que a titanita pode ser 

mais tardia que o anfibólio, formada pela percolação de um fluido rico em F. 

A titanita granular da matriz possui a mesma composição química da titanita que 

ocorre na borda da ilmenita, o que sugere que tenham sido formadas simultaneamente. A 

ausência da ilmenita em alguns aglomerados pode ser explicada pelo seu consumo em uma 

reação completa. Entretanto, a Al-OH titanita pode se formar também em um ambiente em que 

o TiO2 é ausente: 

Fe-actinolita + 12 anortita + 6 H2O + 5 O2 ↔ 24 Al-OH titanita + 10 magneita + 48quartzo 

(HARLOV et al. 2006).  

Ressaltando-se que o anfibólio pode ser rico em Ti, já que em vários cristais foram 

observadas inclusões aciculares de ilmenita nos cristais de hastingsita. A composição da 

hastingsita, com Fe3+, rica em F e Cl também sugerem condições de formação oxidantes e 

hidratadas com F. 

A presença de textura granular e microgranular da titanita não permite confirmar a 

presença de zonação composicional. Entretanto, as variações químicas encontradas em cristais 

situados nos mesmos aglomerados sugerem fortemente que esses foram gerados em multi-

estágios de percolação de fluidos. A variação F-OH observada no diagrama triangular, indica 

que a composição do fluido não foi homogenea. O mesmo é observado nas variações dos 

conteúdos de Ca, Fe, e elementos traço, o que pode explicar ainda as variações no 
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comportamento do Ce nas amostras. Segundo Wones, (1989) a elevada fugacidade de oxigênio 

facilita a incorporação de ETR na estrutura da titanita. O padrão de distribuição de ETR 

caracterizado pelo enriquecimento de ETRP. foi observado por Pan et al (1992) para titanitas 

encontradas em veios hidrotermais. A presença de ETR substituindo o Ca é característica nas 

titanitas do granito LB. Isso pode justificar a existência de uma anomalia de ETR em sedimentos 

ao sul dos locais de sua ocorrência, assim como reportado por Dalla Vecchia (2015). De maneira 

semelhante, as titanitas presentes no LB apresentam grande concentração de V e F. Prates 

(2008), comprovou a existência de assembleia mineral rica em V, incluído titanitas, na Mina de 

Cachoeira. É possível que os fluidos do evento hidrotermal que gerou as titanitas nessas 

amostras tenham maior proporção de V, F e ETRP. Muito provavelmente esse hidrotermalismo 

atuou de forma mais significante na porção NW da PULR. 

5.6.2 RELAÇÃO DA TITANITA COM MINERAIS DE ETR 

A textura mais interessante da titanita é quando esta ocorre em uma associação 

complexa com allanita (FIGURA 46). Nas porções mais preservadas, esta associação tem forma 

arredondada, com núcleo de titanita bem distinto de titanita contendo relictos de ilmenita e 

bordas de allanita. As bordas de allanita variam de espessura em porções diferentes na mesma 

amostra ou em amostras diferentes. Podem evoluir, em algumas amostras, e se tornar o mineral 

predominante, com apenas restos de titanita e ilmenita.  

 

FIGURA 46 Mapas de elementos obtidos sobre imagem de elétrons retroespalhados, mostrando a 

associação titanita/allanita. A) Núcleo bem defnido de titanita com bordas de allanita com textura patch, 

sobrecrescimento de flúor carbonatos de terras raras. B) dois aglomerados de titanita/allanita.No menor, a 

titanita foi quase completamente consumida pela allanita. Também há sobrecrescimento de flúor carbonatos 

de terras raras. 

Esta textura indica que a allanita é produto da reação titanita com um fluido 

hidrotermal. Pan et al. (1993) descrevem a  alteração hidrotermal da titanita para minerais ricos 

em ETR, incluindo allanita, monazita e bastnasita. O contato entre as zonas alteradas e 



123 

CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES 

 

inalteradas na titanita é comumente irregular e gradacional.  Esta mesma substituição foi 

encontrada em pegmatitos, com atuação de fluidos metassomáticos por Cêrny et al.(1995).   

Entretanto, em Lagoa Real há evidências que os outros  minerais de ETR são mais 

tardios, sobrecrescem a allanita e outros minerais máficos, como o anfibólio e biotita, podendo 

ainda se concentrar em microporosidades na rocha. Gieré e Sorensen, (2004) explicam que, 

tanto a allanita magmática quanto a hidrotermal, reagem com o fluido e são transformadas em 

uma variedade de produtos de alteração. Poitrasson (2002) examinou a alteração de allanita 

magmática de granito e granodiorito e mostrou que as áreas alteradas dos cristais tem textura 

patchy, com limites irregulares e menor número atômico que as porções inalteradas. A allanita 

é tipicamente substituída por fluorcarbonatos de ETR, comumente bastnasita (ETRCO3F) e em 

menor proporção para synchesita (CaETR (CO3)2F. A bastnasitização da allanita pode ser 

descrita esquematicamente pela reação: 

Allanita + fluido ↔ bastnasita + argilominerais + thorita ± fluorita ± magnetita (GIERÉ e 

SORENSEN, 2004).. 

A allanita também pode ser substituída por fosfatos durante alteração hidrotermal ou 

epigenética, embora seja menos comum. Wood e Ricketts (2000) expressaram a substituição da 

allanita observada em trabalhos experimentais através da reação: 

Allanita + 2F- + 5H+ + 5H2O + H2PO4
- ↔ fluorita + monazita + Fe2+ + 3H2SiO4 + 2Al(OH)3  

Esses autores ugeriram que Fe e Al podem ser fixados em fases ricas em micas, clorita 

ou argilominerais, Muitos estudos da alteração da allanita mostram que ETR e Th são 

removidos quase completamente durante a substituição. A presença dos produtos da quebra, 

como monazita, thorianita, thorita, cerianita e fluorcarbonatos de ETR indicam que os ETR e o 

Th foram capturados antes de serem transportados a uma distância significativa pelos fluidos 

hidrotermais ou superficiais (GIERÉ e SORENSEN, 2004). 

 

5.6.3 TITANITAS PRESENTES NO ALBITA GNAISSE AG 

A titanita que ocorre nos albita gnaisse AG é diferente quimicamente da titanita dos 

granitos. Caracterizada por baixa hidratação; baixa concentração de Al; e extensa variação dos 

teores de Fe. Nos AG, as titanitas podem ser divididas em duas gerações: uma com pouco Pb e 

Th (<10ppm), e outra com teores desses elementos acima de 100ppm. No corpo de AG do setor 
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Maria da Virgem (LLR8), há ocorrência das duas gerações. Enquanto no AG (LLR19) do Morro 

da Contagem é encontrada somente a segunda geração.  

Outra característica da titanita encontrada nesta litologia é a grande variação no 

conteúdo de Fe. Isso pode ser consequência da participação da magnetita na reação de formação 

da titanita, que tende a elevar o seu conteúdo de Fe. 

A formação da titanita em ortognaisses pode ocorrer através de reações similares às 

descritas para rochas máficas, como a reação da hedembergita ou anfibólio com ilmenita. Mas 

também pode ser produzida a partir do Ti liberado durante a hidratação da biotita para clorita 

ou da quebra da biotita ou hornblenda nas zonas de cisalhamento (STUDEMIESTER, 1985; 

GIBBONS e HORAK, 1984).  

O estudo da titanita dos albita gnaisse teve como objetivo a comparação com a titanita 

dos granitos, mas sua gênese não entra no escopo deste trabalho. Entretanto, os dados obtidos 

chamam atenção porque revelam que esta titanita também pode ter sido formada em múltiplos 

estágios e foi variando de composição durante a evolução. Suas características químicas 

reafirmam a interpretação feita baseada na composição da albita, que a albitização destes 

gnaisses estudados é um evento separado e independente do metassomatismo dos granitos. 

Frost et al. (2000) chamam a atenção para o fato que a titanita não é inerte, reage para 

refletir variações na pressão, temperatura ou composição do fluido. Múltiplos eventos de 

crescimento podem ser observados, estes podem estar separados por um significativo período 

de tempo, assim a sistemática U-Pb da titanita pode ser profundamente afetada.  

5.7 CONCLUSÕES 

Diante dos dados apresentados sobre a composição química das titanitas encontradas 

nos granitos e nos albita gnaisses estudados, foi possivel verificar a ocorrência de vários eventos 

hidrotermais na PULR, que afetaram as rochas da associação magmática. Esses eventos são 

caracterizados por promover a formação de novos minerais através de reações com a assembleia 

mineralógica das rochas.  

De tal maneira, é possível diferenciar no mínimo três eventos hidrotermais (FIGURA 

47), que não foram homogêneos e promoveram, de forma sequencial e separada, a formação de 

diversos minerais, sendo que sua composição é reflexo da constituição química desses eventos. 

Um primeiro evento tardi-à pós-magmático contendo fluido rico em F e Cl originou a geração 

de anfibólio e biotita em detrimento de piroxênio. Já o segundo evento hidrotermal, pós-
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magmático, é caracterizado por fluido contendo além de F, ETRP, Th e ±V. Nesse evento 

ocorreu reação entre ilmenita, plagioclásio e anfibólio/biotita para a formação de titanita. Por 

fim, o ultimo evento hidrotermal, também pós-magmático, é caracterizado pela presença de F, 

±CO3
2-, ±PO4

3-, ETRL, Th, U e Zr. Nesse evento ocorreu a formação de segunda geração de 

titanita e allanita, ambas em detrimento da titanita formada no evento anterior. Ainda nesse 

evento ocorreu a formação de flúor-carbonato e fosfatos de ETR, thorita e segunda geração de 

zircão.  

 

FIGURA 47- Sequência de eventos hidrotermias que ocorreram nos granitos da PULR. É representada a 

composição principal do fluido desses eventos juntamente com os minerais que reagiram e que foram gerados 

em cada evento. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foram apresentados estudos que focaram rigorosamente a associação 

magmática da PULR, procurando entender seu significado petrológico e evolutivo. Para atingir 

os objetivos propostos foram efetuadas amostragens em áreas representativas, com o intuito de 

desenvolver estudos inéditos de litogeoquímica, isotópicos, geocronológicos e de química 

mineral, em diferentes fácies granitóides preservadas (Lagoa de Barro-LB, São Timoteo-ST, 

Juazeirinho-GJ e Fases Pegmatoides tardias-FP), nos meta-leucodioritos-LD e nos 

charnoquitos-CH. 

Os diagramas binários de elementos maiores e traços vs SiO2, juntamente com as relações 

de campo, mostram que os granitos ST e GJ são resultantes de uma mesma evolução magmática. 

Os granitos ST seriam as porções menos evoluídas do magmatismo São Timóteo, ao tempo que 

as fases mais evoluídas corresponderiam ao GJ. 

Os resultados mostraram, para os granitos e os CH, a mesma tendência de 

empobrecimento nos elementos incompatíveis, anomalias negativas de Eu, Ba, Nb, Ta, Sr, P e 

Ti, enriquecimento em ETRL e empobrecimento em ETRP, confirmando as tendências 

observadas por Maruejol (1989). 

Algumas amostras de ST e GJ não apresentam anomalias de Eu. O motivo poderia estar 

relacionado com a presença de flúor-carbonatos tardios ricos em ETR. Dessa forma, a 

diminuição desse elemento durante o fracionamento de plagioclásio seria compensada pela 

entrada de fluidos ricos neste elemento. Situação semelhante foi observada nos LD. 

As rochas granitóides estudadas, exceto a variedade charnoquítica, apresentam 

assinaturas semelhantes. Dessa forma, é possível que provenham da mesma fonte ou tiveram a 

mesma origem. Durante a formação dessas rochas é provável que tenha acontecido 

fracionamento de alguns minerais, principalmente plagioclásio, evidenciado pela anomalia 

negativa de Eu. 

Os estudos indicam que a rocha definida como leucodiorito por Costa et al (1985) 

apresenta albita (An0-1,36) como único tipo de feldspato, acompanhado de aergirina-augita e 

diopsídio-augita, titanita, zircão, ilmenita, e sem presença de anfibólios, nem de minerais de 

potássio. Devido a isso, pode-se afirmar que as rochas mapeadas em trabalhos anteriores como 

leucodioritos são albita-gnaisses, ou uma variedade de albititos quarzosos (não mineralizados). 
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Esses possuem como protólito o granito São Timóteo, tendo sofrido a ação de metassomatismo 

sódico, transformando todos os feldspatos em albita. 

A presença de megacristais de feldspato potássico no granito ST, juntamente com as suas 

texturas e de suas inclusões, permitiu inferir que esses se desenvolveram de forma tardia. A 

interação com fluidos, devido às sequenciais alimentações do plutón granítico, permitiram o 

grande desenvolvimento das dimensões desses cristais. Essas evidências e características 

atestam para a formação do magmatismo São Timóteo a partir de sequências de pulsos 

graníticos. 

O estudo químico e textural dos feldspatos possibilitou a caracterização de diferentes 

eventos de albitização nos granitos, que diferem daqueles relacionados com a formação dos 

corpos de albititos. 

Um primeiro evento de albitização, que ocorreu nos corpos graníticos (LB, ST e GJ), tem 

características de um evento tardi-magmático e somente são encontradas nos corpos graníticos 

preservados da albitização regional. Também foi possível identificar outro evento de albitização 

que afetou principalmente o granito GJ. Esse evento decorreu da interação dessa rocha com 

fluidos provavelmente associados com a formação de bolsões pegmatóides tardios. A albita 

gerada por esse processo é caracterizada por grande concentração de U, Ba e Sr. Já a albita 

encontrada nos corpos de AG apresentam características químicas muito diferentes daquelas 

encontradas para esse mesmo mineral nos granitos. 

O estudo das titanitas também permitiu a identificação de no mínimo três eventos 

hidrotermais que atuaram sobre os granitos da PULR. O primeiro evento promoveu a formação 

do anfibólio e biotita em detrimento de piroxênio, através de interação com fluido rico em F e 

Cl. O segundo evento promoveu a formação de titanitas através da reação de anfibólio/biotita 

com plagioclásio e ilmenita com fluido rico em F, ETRP, ±V e Th. O último evento hidrotermal 

promoveu a reação da titanita já existente em allanita e outra titanita, ambas ricas em ETR. 

Esses minerais por sua vez foram parcialmente substituídos por flúor-carbonatos, fosfatos, 

thorita e zircão. 

Em termos evolutivos, no setor estudado, a primeira rocha a se posicionar no 

embasamento migmatitico (idade 2760Ma, Cordani et al, 1992) foi o granito LB, que cristalizou 

em 1774 Ma. Após um intervalo de 35Ma, posicionaram-se os granitos relacionados com o 

magmatismo São Timoteo (1745Ma). 
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Esses corpos, ao intrudir na crosta, incorporaram enclaves de charnoquito, de idade 

2048Ma, provavelmente formados durante a delaminação da crosta continental após um evento 

orogênico colisional. 

A última fase do magmatismo São Timóteo está representada por pulsos muito restritos 

de granito fino, denominado GJ, e fases pegmatoides, majoritariamente localizadas no setor N 

da PULR. Posteriormente, durante o Neoproterozóico, a colisão entre o cratón São Francisco e 

Amazônico gerou processos de deformação, formando gnaisses à partir das rochas granitóides 

Paleoproterozóicas. Os dados e interpretações petrogeneticas e metalogeneticas podem ser 

resumidas na Figura  

 

FIGURA 48 - Modelo de formação dos granitos (LB, ST e GJ) e charnoquito estudados, juntamente com 

os processos de alterção dos granitos. 

Diante dos dados apresentados foi possível caracterizar a associação magmática da Suíte 

Intrusiva Lagoa Real, bem como sua origem e relações genéticas. Através desse estudo também 

foi caracterizada a ocorrência de processos de albititização que afetaram os granitos e que não 

foram obliterados pela albititização que gerou os albititos. O estudo textural e microquímico da 

assembléia mineralógica, permitiu caracterizar a ocorrência de processos hidrotermais, bem 

como sua composição e mineralogia associada. 
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ANEXO A – TABELAS DOS TRATAMETOS ESTATISTICOS PARA ANALISES DE  LA-

ICP-MS

 

TABELA 7 Resultados para os cálculos estatísticos para os elementos analisados 

em albita nas litologias em estuda da associação magmática da PULR-BA 

Elementos Média Mediana RSD LD LQ 

Rb85 0,67 0,67 0,08 0,67 2,23 

Sr88 0,72 0,53 0,61 0,72 2,38 

Y89 0,46 0,45 0,08 0,46 1,53 

Ba135 5,94 5,20 4,24 5,94 19,79 

La139 0,48 0,48 0,07 0,48 1,61 

Ce140 0,48 0,48 0,07 0,48 1,60 

Pr141 0,85 0,39 2,01 0,85 2,84 

Nd146 0,81 0,37 1,90 0,81 2,69 

Eu151 0,34 0,32 0,14 0,34 1,15 

U238 1,04 1,04 0,16 1,04 3,48 

 

 

TABELA 8. Resultados obtidos para o controle de qualidade dos dados obtidos 

através analise do NIST610 para as albitas 

Elementos Resultados obtidos para NIST610 Média Mediana RSD 
Jochum et al 2006 

CV 
Valor Incerteza 

Rb85 441,97 462,35 462,35 441,97 452,16 452,16 11,77 425,7 0,8 106% 

Sr88 583,74 584,83 584,83 583,74 584,29 584,29 0,63 515,5 0,5 113% 

Y89 508,05 534,38 534,38 508,05 521,22 521,22 15,20 450 19 116% 

Ba135 422,11 466,04 466,04 422,11 444,07 444,07 25,36 435 23 102% 

La139 421,64 456,15 456,15 421,64 438,90 438,90 19,92 457 72 96% 

Ce140 496,84 507,96 507,96 496,84 502,40 502,40 6,42 448 17 112% 

Pr141 472,37 476,73 476,73 472,37 474,55 474,55 2,52 430 30 110% 

Nd146 447,37 450,90 450,90 447,37 449,14 449,14 2,04 431 38 104% 

Eu151 443,63 459,84 459,84 443,63 451,73 451,73 9,36 461 52 98% 

U238 479,34 456,39 456,39 479,34 467,86 467,86 13,25 461,5 1,1 101% 
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TABELA 9 Resultados para os cálculos estatísticos para os elementos analisados 

em titanita nas litologias em estuda da associação magmática da PULR-BA 

Elementos Média Mediana RSD LD LQ 

V51 5,57 3,02 6,12 5,57 18,56 

Ga69 4,96 2,71 5,30 4,96 16,50 

Ge72 2,32 1,30 2,54 2,32 7,71 

Sr88 1,51 1,02 1,23 1,51 5,02 

Zr90 2,82 1,66 2,89 2,82 9,40 

La139 1,77 0,97 1,90 1,77 5,88 

Ce140 1,74 0,96 1,87 1,74 5,80 

Pr141 1,27 0,73 1,34 1,27 4,24 

Nd146 1,52 0,87 1,60 1,52 5,05 

Eu151 1,13 0,65 1,15 1,13 3,76 

Sm152 8,65 4,83 9,20 8,65 28,80 

Gd155 2,53 1,48 2,60 2,53 8,44 

Tb159 8,31 4,78 8,60 8,31 27,68 

Dy163 8,97 5,23 9,52 8,97 29,87 

Ho165 1,46 0,84 1,51 1,46 4,87 

Er167 6,43 3,60 6,87 6,43 21,41 

Tm169 1,25 0,75 1,27 1,25 4,16 

Lu175 1,30 0,74 1,34 1,30 4,32 

Ta181 3,47 1,91 3,76 3,47 11,55 

Pb208 1,57 0,86 1,65 1,57 5,23 

Th232 1,65 0,91 1,77 1,65 5,51 

U238 6,94 3,92 7,37 6,94 23,12 
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TABELA 10. Resultados obtidos para o controle de qualidade dos dados obtidos 

através analise do NIST610 para as titanitas 

Elementos Resultados obtidos para NIST610 Média Mediana RSD 
Jochum et al 2006 

CV 
Valor Incerteza 

V51 450,83 466,50 457,19 467,70 460,56 467,10 42,88 442 43 104% 

Ga69 430,77 439,57 426,96 428,93 431,56 439,57 43,50 438 11 99% 

Ge72 411,92 425,00 413,96 422,95 418,46 425,00 44,12 426 10 98% 

Sr88 513,89 522,94 546,16 522,49 526,37 546,16 44,01 515,5 0,5 102% 

Zr90 456,73 423,27 465,72 456,26 450,50 465,72 40,66 440 8 102% 

La139 434,09 438,51 466,87 442,87 445,59 466,87 43,67 457 72 98% 

Ce140 469,44 449,90 491,12 471,18 470,41 491,12 41,62 448 17 105% 

Pr141 437,59 440,93 457,28 456,24 448,01 457,28 42,86 430 30 104% 

Nd146 415,09 414,34 428,96 428,58 421,74 428,96 42,08 431 38 98% 

Eu151 432,70 422,11 435,40 447,57 434,45 447,57 41,66 461 52 94% 

Sm152 435,78 443,29 489,01 459,42 456,88 489,01 46,77 451 21 101% 

Gd155 463,51 436,95 475,93 463,81 460,05 475,93 40,69 444 21 104% 

Tb159 440,21 420,59 457,02 465,95 445,94 465,95 43,39 443 22 101% 

Dy163 438,27 419,35 437,39 430,16 431,29 438,27 39,69 427 18 101% 

Ho165 458,32 432,72 468,11 462,69 455,46 468,11 40,69 449 25 101% 

Er167 476,18 434,19 501,84 487,66 474,97 501,84 44,99 426 24 111% 

Tm169 444,54 409,39 453,51 451,47 439,73 453,51 41,47 420 19 105% 

Lu175 445,47 425,84 459,80 445,75 444,21 459,80 40,75 435 31 102% 

Ta181 454,13 429,65 443,80 446,36 443,48 454,13 39,37 452 39 98% 

Pb208 450,79 419,35 483,70 462,15 454,00 483,70 44,74 426 1 107% 

 

 


