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RESUMO 

 

A área estudada situa-se, geograficamente, no extremo NE do Estado do Rio 

Grande do Norte situada nos municípios de Taipu e Poço Branco e geologicamente 

inserida no Terreno Cristalino São José do Campestre pertencente à Província Borborema, 

onde observando relações de campo, dados petrográficos e geoquímicos, foi possível 

individualizar três plútons denominados: Gameleira, Taipu e Pitombeira. 

O Plúton Gameleira é composto por rochas granodioríticas caracterizadas por 

fenocristais zonados de plagioclásios e tendo anfibólio e biotita como máficos principais. 

Quimicamente, são rochas metaluminosas, de natureza cálcio-alcalina e apresentam 

característica magnesiana. O Plúton Pitombeira é composto por duas fácies: (a) uma 

monzogranítica à sienogranítica de textura grossa a porfirítica caracterizada por 

fenocristais de K-feldspato e (b) uma de composição quartzo diorítica a tonalítica distinta 

por apresentar ripas de plagioclásio parcialmente zonadas e com borda de resfriamento. 

Quimicamente a fácies monzogranítica à sienogranítica são rochas transicionais entre 

metaluminosas a peraluminosas, de natureza subalcalina (cálcio-alcalina de alto K) e 

caráter ferroso, enquanto que a fácies quartzo diorítica a tonalítica é de natureza 

metaluminosa, afinidade shoshonítica e caráter ferroso. Por fim, o Plúton Taipu é formado 

por rochas monzograníticas a sienograníticas, contendo biotita como máfico principal. São 

rochas peraluminosas, de natureza subalcalina (cálcio-alcalina de alto K) e caráter ferroso. 

Em relação aos elementos terras raras (ETR), observa-se que os três plútons 

estudados apresentam anomalias negativas de Eu e enriquecimento relativo dos ETR leves 

sobre os ETR pesados, com razões de LaN/YbN entre 9,39 a 16,20 (Plúton Gameleira), 

17,99 a 31,39 (fácies granítica do Plúton Pitombeira), 14,15 a 21,81 (fácies diorítica do 

Plúton Pitombeira) e 15,17 a 175,41 (Plúton Taipu). 

Baseado na análise em conjunto dos dados geoquímicos em diagramas de 

ambientes tectônicos é possível sugerir que os plútons estudados pertencem a um ambiente 

tardi a pós-colisional. 
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ABSTRACT 

The studied area is situated in the northeastern extremity of the Rio Grande do 

Norte State, between the municipalities of Taipu and Poço Branco, and is geologically 

inserted into the São José do Campestre Crystalline Terrain within the Borborema 

Province, where the analysis of field relationships, petrographic and geochemical data 

allowed the distinction of three plutons named: Gameleira, Taipu and Pitombeira. 

The Gamaleira Pluton is composed of granodioritic rocks characterized by zoned 

plagioclase phenocrysts, with amphibole and biotite as the main mafic phases. 

Geochemically, these are metaluminous rocks of calc-alkaline nature and magnesian 

character. The Pitombeira Pluton encompasses two facies: (a) a coarse-grained to 

porphyritic monzo- to syenogranitic facies marked by K-feldspar phenocrysts; and (b) a 

quartz dioritic to tonalitic facies with partially zoned plagioclase laths showing chilled 

rims. Geochemically, rocks of the monzo- to syenogranitic facies are transitional between 

metaluminous and peraluminous, display a subalkaline nature (high K calc-alkaline) and a 

ferroan character, whereas rocks of the quartz dioritic to tonalitic facies are metaluminous, 

with shoshonitic affinity and ferroan character. Lastly, the Taipu Pluton is made of monzo- 

to syenogranitic rocks with biotite as the chief mafic mineral. They are peraluminous rocks 

of subalkaline nature (high-K calc-alkaline) and ferroan character. 

Regarding the rare-earth elements (REE), it is possible to conclude that the three 

studied plutons display negative Eu anomalies and a relative enrichment of LREE over 

HREE, with LaN/YbN ratios between 9.39 to 16.20 (Gameleira Pluton), 17.99 to 31.39 

(granitic facies of the Pitombeira Pluton), 14.15 to 21.81 (dioritic facies of the Pitombeira 

Pluton) and 15.17 to 175.41 (Taipu Pluton). 

Based on the combined investigation of geochemical data and discrimination 

tectonic diagrams, a late- to post-collisional tectonic environment is suggested for the 

plutons here studied. 
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“Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já 

vivi até agora.  

Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele 

chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço.  

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.  

Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados.  

Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, 

talentos e sorte.  

Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos.  

Já não tenho tempo para conversas intermináveis para discutir assuntos inúteis sobre vidas 

alheias que nem fazem parte da minha.  

Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade 

cronológica, são imaturas.  

Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário geral 

do coral ou semelhante bobagem, seja ela qual for.  

Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a essência, minha alma tem 

pressa...  

Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana; que 

sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da 

hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados, e deseja tão 

somente andar ao lado de Deus.  

Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem 

fraudes, nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Basta o essencial!" 

 

Rubem Alves 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação, juntamente à submissão de um artigo, é o requisito final à 

obtenção do título de Mestre em Geodinâmica no Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). A mesma teve a orientação e coorientação, respectivamente, dos professores Drs. 

Marcos Antonio Leite do Nascimento e Antonio Carlos Galindo. Este estudo é composto 

por sete capítulos, que descrevem os trabalhos desenvolvidos e os resultados obtidos a 

partir da caracterização petrográfica e litogeoquímica de três corpos plutônicos (Gameleira, 

Pitombeira e Taipu), situados no extremo NE da Província Borborema. A realização deste 

trabalho foi possível devido ao projeto “Parametrização de afloramentos do embasamento 

cristalino das bacias do Ceará e interiores do trend Cariri Potiguar para estudos de 

condutividade térmica: um tema em continuidade” (UFRN/PETROBRAS-

CENPES/FUNPEC)”, que autorizou o uso de seus dados, bem como o apoio logístico do 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/UFRN) e do Programa 

de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

concedeu uma bolsa de mestrado. 

1.2 – JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

A atividade plutônica ediacarana a cambriana constitui uma das mais importantes 

feições geológicas da Província Borborema (Van Schmus et al. 2003), sendo representada 

em toda sua extensão por diversos batólitos, stocks e diques, ocorrendo com características 

texturais, petrográficas, geoquímicas e geocronológicas distintas. Esse magmatismo vem 

sendo estudado por diversos autores ao longo de vários anos, com destaque para Almeida 

et al. (1967), Brito Neves & Pessoa (1974), Jardim de Sá et al. (1981), Sial (1987), Jardim 

de Sá (1994), Ferreira et al. (1998) e mais recentemente por Nascimento et al. (2000, 

2008). Estes últimos autores classificaram esse magmatismo a partir de análises 

petrográficas, texturais e geoquímicas, em cinco suítes: i) Shoshonítica, ii) Cálcio-alcalina 
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de alto K Porfirítica, iii) Cálcio-alcalina de alto K Equigranular, iv) Alcalina e v) Alcalina 

Charnoquítica. 

Segundo Nascimento et al. (2000, 2008), a Suíte Shoshonítica é composta por 

gabros/diorito a quartzo monzonito com textura fina a média, ou por vezes com 

fenocristais de plagioclásio. Já a Suíte Cálcio-alcalina de alto K porfirítica ocorre na forma 

de batólitos com mega cristais de K-feldspatos e são compostos predominantemente por 

monzogranitos. A Suíte Cálcio-alcalina de alto K equigranular apresenta mesma 

composição petrográfica que a suíte anterior, onde se distingui da mesma pela 

textura/granulometria e a forma que ocorre (exames de diques, soleiras e corpos isolados). 

A Suíte Alcalina apresenta textura média-fina e equigranular, composta por sienogranitos a 

monzogranitos e por alcalifeldspato granitos, com quartzo alcalifeldspato sienitos. E a 

Suíte Alcalina Charnoquítica é inequigranular com textura fina-média e composta por 

quartzo mangeritos e charnoquitos.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo principal realizar uma abordagem 

comparativa entre a petrografia (definição de assembleias minerais e composição modal) e 

a litogeoquímica dos plútons Gameleira, Pitombeira e Taipu situados no extremo NE do 

Estado do Rio Grande do Norte, buscando definir a que série magmática eles estão 

associados. Como objetivos específicos destacam-se: 

i) Estudo petrográfico detalhado de cada fácies relacionado aos plútons em lide; 

ii) Caracterização litogeoquímica para cada plúton, com definição de sua série 

magmática; 

iii) Integração das informações a fim de caracterizar o magmatismo no porção 

extremo NE da Província Borborema. 

 

1.3 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A área estudada localiza-se, geograficamente, no extremo NE do Estado do Rio 

Grande do Norte, inserida nos municípios de Taipu e Poço Branco (figura 1.1). O acesso a 

área em lide pode ser feito saindo de Natal pela rodovia federal BR 406. 
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Figura 1.1 - Mapa de localização dos Plútons estudados. 

1.4 –MÉTODO DE TRABALHO 

 Para alcançar os objetivos mencionados neste capítulo, este trabalho desenvolveu 

trabalhos de escritório, de campo e laboratoriais, conforme resumidos nos subitens abaixo. 

1.4.1 Etapa Inicial 

Realizou-se levantamento das informações geológicas acerca dos plútons 

Gameleira, Pitombeira e Taipu, tendo como base os trabalhos de Hamilton (1983), Sales 

(1995), Dantas (1996) e Angelim et al. (2006), bem como o levantamento de acervo 

cartográfico. Esta etapa foi finalizada com a organização e confecção de mapas pré-campo. 

1.4.2 Etapa de Campo 

Viagens de campo foram realizadas visando a identificação macroscópica das 

rochas que compõem os plútons mencionados, suas relações de contato entre si e com 

rochas do embasamento, assim como a coleta de amostras para a caracterização 
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petrográficas (confecção de seções delgadas) e litogeoquímicas (dados analíticos de 

elementos maiores, traços e terras raras) dos plútons em estudo. 

1.4.3 Etapa de Laboratório 

A etapa de laboratório constituiu na preparação das amostras coletadas em campo 

para estudos petrográficos e litogeoquímicos, onde se confeccionou 40 seções delgadas 

para estudo microscópico detalhado das rochas dos diferentes corpos pesquisados. Para o 

estudo litogeoquímico, 36 amostras foram encaminhadas para o laboratório LAKEFIELD 

GEOSOL LABORATÓRIOS Ltda (Belo Horizonte, Brasil) e 06 para ACME 

ANALYTICAL LABORATORIES Ltda (Vancouver, Canadá). Todas as amostras foram 

analisadas para elementos maiores, traços e terras raras a partir do método ICP-MS após 

fusão por metaborato/tetraborato de lítio e digestão ácida. 

O primeiro grupo de amostras, citadas inicialmente, foi financiado pelo Projeto 

“Parametrização de afloramentos do embasamento cristalino das bacias do Ceará e 

interiores do trend Cariri Potiguar para estudos de condutividade térmica: um tema em 

continuidade” (UFRN/PETROBRAS-CENPES/FUNPEC), enquanto que o segundo grupo 

foi custeado pelo “Programa em Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica” (PPGG-

UFRN). 

1.4.4 Etapa Final 

Os dados adquiridos nas etapas anteriores foram tratados e interpretados no com 

ênfase nos estudos petrográficos e litogeoquímicos, seguidos de estudos comparativo dos 

vários corpos pesquisados com a finalidade de elaborar a presente dissertação de mestrado. 
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CAPÍTULO 2 – QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

 2.1 – INTRODUÇÃO 

A região estudada está localizada no Terreno Cristalino São José do Campestre 

(Figura 2.1) inserido no Domínio Rio Grande do Norte, estando este no extremo NE da 

Província Borborema (Almeida et. al. 1977).  

 

Figura 2.1 - Localização do Terreno São José do Campestre. Modificado de Santos (2000). 

 2.2 – TERRENO CRISTALINO SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 

 O Terreno São José do Campestre, definido por Santos (2000), é limitado pela Zona 

de Cisalhamento Picuí-João Câmara, a oeste, pela Zona de Cisalhamento Remígio-

Pocinhos, a sudeste, a sul pela Zona de Cisalhamento Patos e a leste/norte pelas coberturas 

fanerozoicas (Figura 2.1). Angelim et al. (2006) definem este terreno como um domo 

arqueano amalgamado por segmentos crustais paleoproterozoicos, ambas intrudidas por 

exames de diques máficos pertencentes à Suite Inharé. 

Dantas (1996) simplifica estas unidades geológicas no mapa da figura 2.2, onde se 

tem um bloco Arqueano delimitado pelas unidades paleoproterozoicas e neoproterozoicas, 

além dos Granitoides Brasilianos e as coberturas fanerozoicas. 
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Figura 2.2 - Mapa simplificado do Terreno Cristalino São José do Campestre. Compilado de 

Dantas (1996). Com destaque para a área de estudo. 
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 2.2.1 – UNIDADE ARQUEANA 

 Segundo Angelim et. al. (2006) esta unidade é formado por rochas de idades paleo, 

meso e neoarqueanas distribuídas nas seguintes unidades litoestratigráficas: 

i) Metatonalito Bom Jesus composto por ortognaisses tonalíticos migmatizados 

com leucossomas de composição tonalítica a granodiorítica de idade U-Pb de 

3.449 + 90 Ma a 3.412 + 8 Ma (Dantas et al., 2004). 

ii) Complexo Presidente Juscelino caracterizado por duas unidades 

litoestratigráficas, uma unidade de Ortognaisses e outra de Migmatitos, onde a 

primeira apresenta idade U-Pb de 3.255 + 4 Ma, enquanto que a segunda tem 

idade U-Pb de 3.042 + 87 Ma (Dantas et al., 2004). 

iii) Complexo Brejinho formado por granada-biotita ortognaisses tonalíticos, 

trondhjemíticos, granodioríticos e monzograníticos de idade U-Pb de 3.333 + 

77 Ma (Dantas et al., 2004). 

iv) Complexo Senador Elói de Souza composto de rochas gnáissicas 

melanocráticas esverdeadas e composição variada, onde anfibolitos bandados 

também podem ser encontrados. Apresentam idade U-Pb de 3.076 + 100 Ma 

(Dantas et al., 2004). 

v) Granitóide São José do Campestre formado por ortognaisses monzograníticos a 

sienograníticos de idade U-Pb de 2.685 + 9 Ma (Dantas et al., 2004). 

 2.2.2 – UNIDADES PALEOPROTEROZOICAS 

 De acordo ainda com Angelim et al. (2006), estes segmentos crustais são 

identificados a partir das unidades: 

i) Complexo João Câmara: ocorrem migmatitos, gnaisses bandados, hornblenda-

biotita ortognaisses, anfibolitos, leucogranitos e, subordinadamente, tremolita-

actinolita xistos. Angelim et al. (2006) obtiveram idades U-Pb de 2.250 ± 50 

Ma para os leucogranitos, e de 2.312 ± 16 Ma para os migmatitos. 

ii) Complexo Serrinha-Pedro Velho: é formado por um segmento crustal de alto 

grau metamórfico caracterizado por migmatitos e ortognaisses diversos. 

Segundo Dantas (1996) as idades U-Pb variam de 2.183 ± 5 Ma a 2.187 ± 8 Ma 
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para os hornblenda-biotita ortognaisses tonalíticos Serrinha, e de 2.203 ± 4 Ma 

a 2.273 ± 47 Ma para o granada-hedenbergita ortognaisse trondhjemítico Pedro 

Velho. Isto pode sugerir que parte deste Complexo possa pertencer ao 

Complexo Santa Cruz. 

iii) Complexo Santa Cruz: é constituído basicamente por variações de ortognaisses, 

onde predominam biotita-hornblenda ortognaisses granodioríticos, biotita 

augen gnaisses granodioríticos e biotita-hornblenda ortognaisses tonalíticos. 

Foram obtidas idades U-Pb de 2.184 ± 16 Ma para os ortognaisses tonalíticos, 

2.230 ± 33 Ma para os augen gnaisses e 2.069 ± 22 Ma para os leucortognaisses 

graníticos (Dantas, 1996 e Dantas et al., 2013). 

iv) Suíte Inharé: esta unidade é caracterizada por um exame de diques e soleiras de 

anfibolitos. Dantas (1996) obteve idades U-Pb de 1.977 + 35 Ma (anfibolitos à 

biotita) e 2.189 + 10 Ma (metahomblenditos). 

 2.2.3 – UNIDADES NEOPROTEROZÓICAS 

 Esta unidade é representada por rochas metassedimentares correlatas as formações 

Jucurutu e Seridó, do Grupo Seridó. 

i) Formação Jucurutu: É constituída por hornblenda paragnaisses com lentes ricas 

em epidoto e por calciossilicáticas com intercalações lenticulares de mármores. 

ii) Formação Seridó: É composta predominantemente por micaxistos feldspáticos 

de médio a alto grau metamórfico. Tem-se ainda, intercalações de mármores, 

calciossilicáticas, paragnaisses, metavulcânicas básicas, quartzitos e 

metaconglomerados. 

 2.2.4 – GRANITOIDES BRASILIANOS 

 O plutonismo brasiliano presente no Terreno Cristalino São José do Campestre de 

idade neoproterozoica, sendo classificados segundo a nomenclatura de Almeida et al. 

(1967). Deste modo, estes granitoides foram agrupados, segundo Angelim et al. (2006), 

em: 

i) Suíte Intrusiva São João do Sabugi: composta por rochas máficas a 

intermediárias de composição gabróides, gabro-noritos, dioritos, quartzo-
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dioritos, monzodioritos, monzonitos, quartzo monzonitos, tonalitos e 

granodioritos. Esta Suíte associa-se a Unidade Shoshonítica de Nascimento et 

al. (2008). 

ii) Suíte Intrusiva Itaporanga: são rochas graníticas com abundante fenocristais de 

K-feldspatos, onde sua característica marcante é a textura porfirítica grossa a 

muito grossa. Na classificação sugerida por Nascimento et al. (2008), esta 

Unidade associa-se a Unidade Cálcio-Alcalino de Alto K Porfirítica. 

iii) Suíte Intrusiva Dona Inês: são corpos de composição monzo a sienogranito, 

equigranulares de granulometria fina a média. Nascimento et al. (2008), esta 

Unidade associa-se a Unidade Cálcio-Alcalino de Alto K Equigranular. 

iv) Suíte Intrusiva Catingueira: é composta por álcali-feldspato granitos 

leucocráticos, finos, equigranulares. A Suíte Intrusiva Catingueira associa-se a 

Unidade Alcalina de Nascimento et al. (2008). 

v) Granitoides Indiscriminados: São corpos granitoides de composição diversa, 

que na literatura não foram enquadrados em nenhuma suíte conhecida por falta 

de dados geoquímicos/petrográficos suficientes. 

 2.2.5 – COBERTURAS FANEROZOICAS 

 As coberturas fanerozoicas impressas neste terreno cristalino são formadas por 

rochas de idades mesozoica e cenozoica, além de sedimentos recentes de origem coluvio-

eluvial e aluvionar. 

 As rochas de idade mesozoica pertencem a Bacia Potiguar, onde são representadas 

pelos arenitos finos a grossos da Formação Açu e pelos calcários da Formação Jandaíra. Já 

as de idade cenozoica é caracterizada por conglomerados, arenitos e sedimentos arenosos e 

argilosos da Formação Serra do Martins e por arenitos grossos a conglomerados, por vezes 

com concreções ferruginosas, da Formação Barreiras. 
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CAPÍTULO 3 – GEOLOGIA LOCAL 

 

 3.1 – INTRODUÇÃO 

Este capítulo é destinado à descrição sumarizada das principais unidades geológicas 

e suas respectivas litologias, definidas durante os trabalhos de campo e apoiadas em 

trabalhos já realizados na área pesquisada, com destaque para trabalhos de mapeamento 

pré-existente, tais como: Medeiros (1982), Sales (1994), Sales (1995), além de Angelim et. 

al. (2006). 

Diversos critérios foram empregados com a finalidade de ordenar cronologicamente 

as litologias estudadas, principalmente lançando mão dos contatos por intrusão, presença 

de xenólitos, mistura de magmas e feições estruturais (foliações e lineações originadas em 

épocas distintas). Vale destacar que maior ênfase foi dada aos litotipos plutônicos (tema 

dessa dissertação), procurando separar os diferentes tipos litológicos e entender as relações 

existentes entre eles. 

Deste modo, a partir das bibliográficas supracitadas, obteve-se o mapa geológico 

(Figura 3.1) da região em lide, bem como uma coluna litoestratigráfica proposta. 

 3.2 – ARCABOUÇO LITOESTRATIGRÁFICO 

3.2.1 - PALEOPROTEROZOICO 

  3.2.1.1 – COMPLEXO JOÃO CÂMARA 

As rochas deste complexo ocorrem em toda porção oeste e parte da porção sul da 

área, onde os trabalhos de campo corroboram com as descrições realizadas por Sales 

(1994) e Sales (1995), os quais descrevem essa unidade em dois conjuntos de rochas. A 

primeira é representada por biotita (para) gnaisses que apresenta uma assembleia mineral 

composta por quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita e granada. O autor observou que 

este grupo possui foliação milonítica (S2//S3), dobras intrafoliais e forte migmatização. 
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O segundo grupo é formado por ortognaisses de composição granodiorítica a 

tonalítica, que apresentam bandamento metamórfico milimétrico a centimétrico (S1), 

dobramentos isoclinais, além de diques de anfibolitos que truncam a foliação principal, 

ocorrendo ainda diques graníticos e pegmatíticos associados. 

   3.2.1.2 – FORMAÇÃO SERIDÓ 

Esta unidade ocorre na porção NE e leste da área pesquisadas, sendo caracterizada 

por rochas que variam entre biotita xisto a xisto quartzo-feldspático. De acordo com Sales 

(1995) é possível identificar em campo duas foliações principais, onde uma é marcada pela 

orientação da biotita e exudados de quartzo (foliação principal S3) e a outra em locais de 

mais baixo strain. Esta litologia geralmente encontra-se ainda cisalhada demonstrando 

foliação S-C3 e C’ associados à foliação principal S3. 

3.2.2 – NEOPROTEROZOICO 

3.2.2.1 -- PLÚTON GAMELEIRA 

O Plúton Gameleira encontra-se na porção NE da área de estudo e ocorre intrusivo 

nas rochas metassedimentares da Formação Seridó ou capeados por rochas sedimentares 

mais recentes (conglomerados e arenitos das formações Açu e Barreiras). Os afloramentos 

são encontrados como extensos lajedos e matacões (Figura 3.2a). Neste plúton foi 

identificado apenas uma fácies de composição granodiorítica a tonalítica, se apresentando 

como rochas de textura média a grossa (figura 3.2b), inequigranulares, marcada pela 

presença de fenocristais milimétricos a centimétricos de feldspato potássico (até 1,5 cm) 

(Figura 3.2c). São observados ainda enclaves máficos ricos em biotita e anfibólio (Figura 

3.2d), veios pegmatíticos, bem como xenólitos de xistos da Formação Seridó. 

É possível observar que as rochas do Plúton Gameleira sofreram pouca deformação 

caracterizada apenas por uma foliação magmática incipiente, sendo observados ainda 

cristais de feldspatos prismáticos bem preservados e quartzo globular. Este fabric 

magmático é caracterizado pela orientação dos máficos e pelo alinhamento destes 

feldspatos (L > S). 
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Figura 3.2a - Aspecto de campo mostrando o modo de ocorrência das rochas do Plúton Gameleira, 

sob a forma de grandes matacões. Afloramento TP-10 (1 km a sul da comunidade de Gameleira). 

 

 
Figura 3.2b - Aspecto de campo mostrando a granulometria grossa e a textura inequigranular das 

rochas do Plúton Gameleira. Afloramento TP-31 (na BR-406 próximo a entrada de Taipu). 
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Figura 3.2c - Aspecto de campo mostrando os fenocristais milimétricos a centimétricos de 

feldspato potássico imerso em matriz de granulação média a grossa. Afloramento TP-34 (1,5 km a 

NE da comunidade de Gameleira). 

 

Figura 3.2d - Pequeno enclave máfico, formado por biotita e anfibólio, imerso em matriz 

rica em quartzo, plagioclásio, K-feldspato, além de biotita de granulação média a grossa. 

Afloramento TP-33 (1 km a SE da comunidade de Gameleira na BR-406). 
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3.2.2.2 – PLÚTON PITOMBEIRA 

 As rochas do Plúton Pitombeira afloram na porção oeste da área em lide, intrusivas 

em rochas gnáissicas migmatizadas do Complexo João Câmara, eventualmente 

apresentando xenólitos das mesmas. A norte do corpo principal são observados também 

sheets anelares concordantes com a foliação S3 das rochas encaixantes. 

 Em campo é possível identificar três fácies composicionais distintas que 

apresentam uma relação de contemporaneidade entre si, definidas por (a) dioritos, (b) 

monzogranitos a sienogranitos porfiríticos e (c) anfibólio biotita monzogranitos. Contudo, 

estas fáceis não foram individualizadas no mapa geológico, exceto aquelas porções com 

maior concentração de rochas dioríticas. 

 (a) Dioritos 

 Esta fácies é mapeável principalmente na porção centro-norte do corpo principal, 

como rochas de cor escura, granulação fina e textura equigranular a inequigranular, esta 

último quando da presença de fenocristais de K-feldspato (Figura 3.3a). É possível 

identificar textura subvulcânica caracterizada pela presença de plagioclásios ripformes e 

bordas de resfriamento. Nestas rochas, como dito anteriormente, foram identificados ainda, 

pórfiros de K-feldspato resultantes de uma mistura mecânica (do tipo mingling) com 

rochas da fácies monzogranítica a sienogranítica porfirítica (Figura 3.3b), bem como 

estruturas do tipo stockwork quando se encontra em contato com os sienogranitos. 

 (b) Monzogranitos a Sienogranitos Porfiríticos 

 Representa a fácies principal, sendo observada em todo o Plúton Pitombeira como 

rochas de cor rósea a cinza, granulação média a grossa (Figura 3.4a), podendo possuir uma 

variação porfirítica, com destaque para fenocristais de k-feldspato e textura inequigranular 

(Figura 3.4b). É formado por monzogranitos a sienogranitos, por vezes contendo enclaves 

máficos (dioríticos) e diques pegmatíticos, se diferenciando da fácies anfibólio biotita 

monzogranitos por ser mais félsica e não apresentar anfibólio. 
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Figura 3.3a - Feição de campo das rochas dioríticas mostrando granulometria fina, textura 

equigranular, cor preta e eventualmente com cristais de K-feldspato (porção superior da foto). 

Afloramento TP-17 (na comunidade de Pitombeira). 

 

Figura 3.3b - Feição de campo mostrando interação entre magma diorítico (rocha escura, básica a 

direita do afloramento) e magma granítico (rocha clara, ácida a esquerda do afloramento). 

Afloramento TP-17 (na comunidade de Pitombeira). 
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Figura 3.4a - Aspecto de campo das rochas monzograníticas a sienograníticas porfiríticas 

mostrando granulação grossa, textura porfirítica, cor rósea a cinza, com destaque para fenocristais 

de K-feldspato. Afloramento TP-17 (na comunidade de Pitombeira). 

 

 
Figura 3.4b - Detalhe dos fenocristais centimétricos de K-feldspato, com zonação marcada por 

orlas claras (albíticas) contornando os pórfiros de K-feldspato. Afloramento TP-17 (na comunidade 

de Pitombeira). 
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c) Anfibólio biotita monzogranitos 

 A fácies anfibólio biotita monzogranitos do Plúton Pitombeira corresponde a rochas 

de cor cinza, de granulação média a grossa e com textura equigranular. Apresentam uma 

matriz composta por quartzo e feldspato estirados, indicando uma deformação no estado 

sólido. Eventualmente são identificados fenocristais de K-feldspato milimétricos a 

centimétricos, além de enclaves dioríticos parcialmente absorvidos e orientados segundo a 

orientação do granito (S3) (Figura 3.5) e xenólitos de ortognaisses do Complexo João 

Câmara. 

 
Figura 3.5 - Aspecto de campo da fácies anfibólio biotita monzogranitos mostrando granulação 

média, textura inequigranular e cor cinza, contendo enclaves dioríticos de cor cinza escura sob a 

forma de glóbulos estirados. Afloramento TP-28 (1,5 km a SE da comunidade de Nova). 

    

3.2.2.3 – PLÚTON TAIPU 

Dos plútons estudados este é o de maior expressão territorial na área mapeada, onde 

ele ocorre intrusivo em rochas metamórficas do Complexo João Câmara (ortognaisses) na 

porção oeste e da Formação Seridó (micaxistos) na parte leste. Trabalhos de campo 

adicionados aqueles já publicados (Sales, 1994 e Sales, 1995) permitiram identificar uma 
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variação composicional e textural nas rochas do Plúton Taipu, individualizando-as em 

quatro fácies: (a) biotita monzogranito equigranular e (b) porfirítica; (c) leucosienogranito 

e (d) anfibólio granodiorito. 

 (a) Biotita monzogranito equigranular 

Esta é o fácies de maior expressão observada no Plúton Taipu e que demonstra uma 

maior heterogeneidade composicional. Compreende rochas de cor cinza a rósea (Figura 

3.6a), de granulação fina a média, equigranular, apresentando enclaves máficos e veios 

pegmatíticos. Sales (1995) observou juntas de extensão, indicando a interferência de 

stress/strain. Além disso é possível identificar mistura de magmas com a fácies biotita 

monzogranito porfirítica, evidenciando contemporaneidade entre as duas fácies (Figura 

3.6b). 

 
Figura 3.6a - Feição de campo da fácies biotita monzogranito equigranular formada por rochas de 

cor cinza e granulometria fina. Afloramento TP-07 (2,5 km a NE da comunidade de Pororó). 
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Figura 3.6b - Feição de campo evidenciando coexistência, por contato interdigitado, entre rochas 

das fácies biotita monzogranito equigranular (de cor cinza, a direita) e biotita monzogranito 

porfirítica. Afloramento TP-07 (2,5 km a NE da comunidade de Pororó). 

 

 (b) Biotita monzogranito porfirítica 

Observado no centro do plúton, esta fácies é caracterizada por rochas de cor rósea a 

cinza, granulometria grossa a porfirítica, caracterizada por pórfiros de K-felsdpatos 

milimétricos a centimétricos, de textura inequigranular (Figura 3.7). Verificam-se xenólitos 

do embasamento parcialmente fundidos que produzem estruturas migmatíticas e faixas 

mais deformadas do que outras dando-lhe um caráter sintectônico.  
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Figura 3.7 - Feição de campo da fácies biotita monzogranito porfirítica formada por rochas de cor 

rósea e granulação grossa, com fenocristais de K-feldspato. Afloramento TP-08 (1,5 km a SW da 

comunidade de Pau d´Arco). 

 

 (c) Anfibólio granodiorito 

Esta fácies corresponde as rochas encontradas na região da Pedreira de Serra 

Pelada, localizado no centro do Plúton Taipu a norte da fácies biotita monzogranito 

porfirítica. São rochas de cor cinza clara, de granulação fina a média e tetxura 

equigranular. Nas rochas identificadas na referida pedreira é possível caracterizar uma 

foliação com lineação de estiramento bem marcada, além de espessos diques de pegmatitos 

(Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Visão parcial da Pedreira de Serra Pelada com destaque para as rochas da fácies 

anfibólio granodiorito, de cor cinza e granulação fina. Observar diques de pegmatitos em 

diferentes direções, de cor rósea. Afloramento TP-09 (1 km a oeste da comunidade de Pau 

d´Arco). 

 (d) Leucosienogranito 

Esta fácies é de menor expressão volumétrica no Plúton Taipu, correspondendo a 

rochas de cor rósea, com granulometria fina a média e textura equigranular, contendo 

quartzo estirado que marca o fabric (L > S). 

  3.2.3 – ROCHAS SEDIMENTARES E SEDIMENTOS MESO-CENOZOICOS 

As unidades descritas acima são recobertas por rochas sedimentares e sedimentos 

meso-cenozóicos pertencentes a Bacia Potiguar representadas pelas conglomerados e 

arenitos da formações Açu e Barreiras, além de sedimentos aluvionares recentes. 
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CAPÍTULO 4: PETROGRAFIA E MICROTEXTURAS 

 

 4.1 – INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve as rochas encontradas nos plútons Gameleira, Pitombeira e 

Taipu, abordando principalmente as características mineralógicas e microtexturais. As 

análises petrográficas das rochas pesquisadas foram realizadas lançado-se mão de seções 

delgadas, utilizando o microscópio petrográfico de luz transmitida do modelo Leica 

DMLP, onde 11 são do Plúton Gameleira, 15 do Plúton Pitombeira e 14 do Plúton Taipu 

totalizando 40 seções delgadas. 

Vale salientar que a identificação e quantificação das fases minerais encontradas 

nas rochas em lide, bem como suas relações microtexturais, são de fundamental 

importância para os estudos geoquímicos inerentes a esta dissertação de mestrado. Para 

identificação das propriedades óticas e microtexturais foram utilizados os textos básicos de 

Phillips (1980), Deer et al. (1982, 1996), Roubault (1982), MacKenzie et al. (1984) e 

Hibbard (1995), enquanto que para as abreviaturas dos nomes de minerais foram utilizadas 

em sua maioria a proposição de Kretz (1983), com adaptação ao idioma português (do 

Brasil). De acordo com os diferentes padrões texturais encontrados nas fases minerais, 

adotou-se uma sequência numérica (1, 2, 3 etc.) para diferenciar esses minerais. A 

estimativa do teor de anortita no plagioclásio foi realizada tomando como base o ângulo de 

extinção em seções (010) pelo método Michel-Lévy ou alternativamente quando não 

ocorrem cristais adequados para as medidas foram utilizados o relevo e o índice de 

refração relativo ao plagioclásio em contato com o quartzo. 

Finalmente, na classificação petrográfica, foi empregada a terminologia proposta 

por Streckeisen (1976), com o plote dos valores modais de quartzo, feldspato alcalino e 

plagioclásio no diagrama Q-A-P. Para uma melhor identificação das possíveis fácies e/ou 

subfácies, usou-se o diagrama Q-(A+P)-M do mesmo autor. Esses valores modais (ver 

tabelas 4.1 a 4.4) foram obtidos a partir da contagem de pontos (em média 1000 pontos por 

seção), com o auxílio do contador de pontos eletrônico acoplado ao microscópio de modelo 
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Leica DMLP, controlado via computador pelo aplicativo PETROG versão 2.45 da Conwy 

Valley Systems Ltd. Para uma melhor identificação das litologias, os minerais máficos, 

quando presentes em quantidade superior a 5%, aparecem na ordem crescente de 

abundância, precedendo o nome da rocha. 

 4.2 – QUADRO GERAL E NOMENCLATURA 

De acordo com a figura 4.1, as rochas do Plúton Gameleira são classificadas como 

granodioritos com minerais máficos que variam entre 24,6 a 33,8% da modal, 

classificando-as assim como rochas leucocráticas. O Plúton Pitombeira apresenta duas 

fácies que se distingui tanto pelo aspecto macro quanto microscópico, onde uma fácies é 

classificada como quartzo diorito a tonalito rica em minerais máficos que variam 

modalmente entre 41 e 71,2% classificando-as como melanocrática a mesocrática. As 

rochas da outra fácies são classificadas como monzogranitos a sienogranitos que 

apresentam minerais máficos entre 12 a 24% da modal, sendo classificadas como 

leucocráticas. Por fim, o Plúton Taipu é representado por monzogranitos a sienogranitos, 

apresentando modalmente minerais máficos que variam entre 3,2 a 20%, classificando-as 

assim como hololeucocrática a leucocrática. 

 
 

Figura 4.1 - Classificação das rochas plutônicas estudadas nos diagramas triangulares Q-A-P e Q-

A+P-M de Streckeisen (1976). Q - Quartzo; A = Feldspato Alcalino (K-feldspato + plagioclásio 

com < 5%An); P = Plagioclásio (An > 5%An); M = somatório de minerais máficos. 
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 4.3 – DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

 4.3.1 – PLÚTON GAMELEIRA 

Hornblenda Biotita Granodiorito 

Macroscopicamente, são granodioritos leucocráticos que apresentam, no geral, 

isotropia, textura equigranular, granulometria média a grossa e coloração cinza 

esbranquiçada. Localmente, observa-se fenocristais de plagioclásio e orientação incipiente 

impressas nas bordas do corpo ígneo. 

Em seção delgada, são rochas inequigranulares evidenciado pela presença de 

cristais de plagioclásio com tamanho inferior a 6 mm. Apresenta uma assembleia félsica, 

que varia entre 66,2 a 75,4% da rocha (Tabela 4.1), caracterizada por plagioclásio, K-

feldspato e quartzo enquanto que a mineralogia máfica, que varia entre 24,6 a 33,8%, é 

composta principalmente por anfibólio e biotita, além de minerais opacos, epidoto, titanita, 

alanita, zircão, apatita, calcita, clorita e mica branca. 

O plagioclásio mostra-se como cristais hipidiomórficos desenvolvendo, 

predominantemente, contatos retos com o quartzo, microclina, biotita, anfibólio e titanita 

ou ainda entre si. Seus cristais podem chegar a 6 mm de comprimento e apresentam 

geminação polissintética e, subordinadamente, Carlsbad (Figura 4.2a). Observa-se ainda 

zonação normal oscilatória (Figuras 4.2a e 4.2b), e uma fraca extinção ondulante. Estão 

alterados sofrendo processos de saussuritização e carbonatação. Estas alterações podem ser 

observadas no centro dos cristais ou nos contatos dos níveis da zonação. 

Composicionalmente são andesinas (com teor de anortita em média de 32%). Observam-se 

inclusões nos cristais de plagioclásio de alanita, epidoto, biotita, anfibólio, quartzo, calcita 

e minerais opacos caracterizando, por vezes, uma textura poiquilítica. 

O quartzo apresenta-se como cristais xenomórficos com tamanho inferior a 2 mm, 

por vezes, estirados, e com uma forte extinção ondulante podendo desenvolver textura de 

subgrãos (Figura 4.2c). Observam-se contatos suturados entre si, retos com a assembleia 

félsica, e curvos com a mineralogia máfica. Têm-se cristais de quartzo recristalizados entre 

os contatos do plagioclásio e do quartzo. 
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Tabela 4.1 - Composição modal representativa do Plúton Gameleira. 

Minerais TP-35 TP-32 TP-34 TP-31 TP-33 TP-29 TP-2 TP-4 TP-3 TP-11 TP-10 

Qz 19,2 22,8 19,8 20,4 19,4 20,2 22,4 22,0 20,0 22,2 23,8 

Kf 10,0 5,8 10,4 10,1 8,8 6,8 6,4 8,6 6,6 7,6 5,6 

Pl 41,0 37,6 40,6 39,3 44,8 41,6 43,0 35,6 44,2 45,6 44,0 

Bt 15,6 13,8 10,4 14,4 12,0 13,4 11,6 13,2 12,6 11,6 12,0 

Hb 11,6 16,8 15,2 10,4 12,4 14,4 13,0 16,0 12,2 11,0 12,3 

Op 1,6 1,6 2,0 2,4 1,6 2,2 1,6 2,0 2,2 1,0 1,2 

Ti 1,0 1,6 1,6 2,0 1,0 1,4 1,0 1,6 2,2 1,0 1,1 

Al Tr Tr Tr 1,0 Tr Tr 1,0 1,0 Tr Tr Tr 

Zi Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ap Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ep Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ca Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Cl Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Mb Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Félsicos 70,2 66,2 70,8 69,8 73,0 68,6 71,8 66,2 70,8 75,4 73,4 

Máficos 29,8 33,8 29,2 30,2 27,0 31,4 28,2 33,8 29,2 24,6 26,6 

  

Q 27,4 34,4 28,0 29,2 26,6 29,4 31,2 33,2 28,2 29,4 32,4 

A 14,2 8,8 14,7 14,5 12,1 9,9 8,9 13,0 9,3 10,1 7,6 

P 58,4 56,8 57,3 56,3 61,4 60,6 59,9 53,8 62,4 60,5 59,9 

Q' 19,2 22,8 19,8 20,4 19,4 20,2 22,4 22,0 20,0 22,2 23,8 

A+P 51,0 43,4 51,0 49,4 53,6 48,4 49,4 44,2 50,8 53,2 49,6 

M 29,8 33,8 29,2 30,2 27,0 31,4 28,2 33,8 29,2 24,6 26,6 

 

O K-feldspato mostra-se como cristais do tipo microclina xenomórficos a 

hipidiomórficos, onde podem alcançar até 2 mm de comprimento. Observam-se contatos 

retos e curvilíneos com o quartzo, extinção ondulante e, em alguns cristais, a presença de 

textura pertítica (Figura 4.2d). Estão poucos alterados sofrendo sericitização e apresentam 

textura mirmequítica (Figura 4.2e), além de inclusões de quartzo, biotita e, eventualmente, 

anfibólio. 
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Figura 4.2 - Fotomicrografias da assembleia félsica do Plúton Gameleira. a) Fenocristal de 

Plagioclásio com zonação oscilatória, geminação Carlsbad e núcleo saussuritizado; b) Plagioclásio 

com zonação oscilatória; c) Quartzo com textura de subgrãos; d) Cristal de K-feldspato com textura 

pertítica; e) Textura mirmequítica. Todas as fotos com os nicóis cruzados. 
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Figura 4.3 - Fotomicrografia da assembleia máfica do Plúton Gameleira. a) Cristal de hornblenda 

com geminação simples; b) Cristal de biotita sofrendo processo de cloritização; c) Mineral opaco 

idiomórfico sofrendo processo de esfenetização, gerando titanita2; d) Cristais losangulares 

idiomórficos de titanita1; e) Cristal hipidiomórfico de alanita com textura corona de epidoto2; f) 

Cristal de alanita idiomórfica zonada. Todas as fotos com os nicóis paralelos. 

O anfibólio ocorre como cristais hipidiomórficos, com pleocroísmo variando de 

verde castanho a verde escuro, de tamanhos variados, podendo alguns grãos alcançar 4 mm 

de comprimento. Verifica-se em alguns grãos a presença de duas clivagens em ângulo 

(120º-60º) e geminação simples (Figura 4.3a). São observados normalmente associados a 
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cristais de biotitas, titanita, epidoto, minerais opacos e alanita, mas podem também 

eventualmente  ocorrer  isolados.  Verifica-se  ainda  a  desestabilização  do  anfibólio para  

epidoto, calcita e minerais opacos. As propriedades óticas, como clivagem 120°- 0°, 

elongação positiva, ângulo de extinção (Z^c) oscilando entre 24-31
o
 e ângulo 2Vx 

estimado em 70
o
 permitiram classificar este mineral como sendo da família das 

hornblendas. 

 A biotita mostra-se como cristais hipidiomórficos de cor marrom (por vezes em 

tons de verde) com grãos com no máximo 3 mm de comprimento. Ocorrem agregados com 

anfibólio, titanita, epidoto, minerais opacos, apatita, mas ocasionalmente isolada ou inclusa 

nos feldspatos e anfibólio. Observam-se inclusões de zircão, epidoto, titanita e apatita. 

Apresentam extinção ondulante e deformação dúctil-frágil, onde a mesma encontra-se 

arqueadas, e estão desestabilizadas para clorita (Figura 4.3b) e mica branca. 

Os minerais opacos ocorrem como cristais idiomórficos (Figura 4.3c) a 

hipidiomórficos, sempre associados principalmente a biotita e anfibólio, ora como 

alteração desses, ora como cristais primários. Porém podem, subordinadamente, ocorrer 

como cristais xenomórficos inclusos nas titanitas e anfibólios. É comum identificar 

processo de esfenitização denotado por coroas de titanita (Titanita2). 

A titanita mostra-se como cristais idiomórficos a hipidiomórficos de cor castanho e 

com hábito losangular ou retangular (Figura 4.3d), associadas à agregados máficos ou 

isoladas, caracterizando a Titanita1. Nestas verifica-se geminação polissintética em alguns 

cristais e deformação frágil, caracterizado pela presença de fraturas em alguns cristais. A 

Titanita2 representa coroas envolvendo minerais opacos (Figura 4.3c). 

O epidoto apresenta-se na forma de duas gerações: a primeira (Epidoto1), de 

origem magmática, ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos em contato ou 

incluso na biotita e anfibólio, ou ainda isolados. A segunda geração (Epidoto2) ocorre ao 

redor de cristais de alanitas formando textura corona (Figura 4.3e) ou como produto de 

desestabilização secundária do plagioclásio e anfibólio. 
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A alanita ocorre como cristais prismáticos alongados hipidiomórficos a 

xenomórficos muito alterados, podendo apresentar uma fraca zonação (Figura 4.3f) e 

inclusões de minerais opacos. Observam-se espessas bordas de epidoto caracterizando 

textura corona (Figura 4.3e). 

O zircão ocorre como pequenos cristais prismáticos hipidiomórficos amarronzados, 

no geral inclusos na biotita e apresentando halos pleocróicos quando inclusos em cristais 

de biotita. A apatita também ocorre como pequenos cristais hipidiomórficos, porém 

incolores inclusas na biotita e no anfibólio 

A calcita ocorre como produto de alteração do plagioclásio e anfibólio, podendo 

ser observada na forma de finos grãos preenchendo fraturas ou como cristais xenomórficos 

a hipidiomórficos em contato com estes minerais. A clorita e a mica branca ocorrem 

como produto de desestabilização da biotita (Figura 4.3b), sendo esta última também 

produto do K-fedspato. 

 

4.3.2 – PLÚTON PITOMBEIRA 

a) Quartzo Diorito a Tonalito 

Macroscopicamente, são rochas de coloração cinza escura que apresentam 

granulação fina e anisotropias. Em lâmina determinou-se que esta fácies apresenta uma 

assembleia félsica, que varia entre 28,8 a 59% (Tabela 4.2), caracterizada por plagioclásio, 

quartzo e K-feldspato enquanto que a mineralogia máfica é composta principalmente por 

anfibólio e biotita, além de minerais opacos, titanita, epidoto, apatita, alanita e mica branca 

(41 a 71,2%). Estas rochas apresentam, por vezes, textura subvulcânica evidenciada por 

plagioclásios ripiformes numa matriz, no geral, de granulação fina. 
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Tabela 4.2 - Composição modal representativa da fácies quartzo diorito a tonalito do 

Plúton Pitombeira. 

Minerais CEBP-83 TP-17B TP-27B TP-28 

Qz 14,0 4,3 7,0 5,6 

Kf 3,0 2,2 1,8 1,4 

Pl 42,0 33,6 32,6 21,8 

Bt 22,0 32,4 33,7 48,4 

Hb 5,0 16,1 11,3 13,8 

Op 10,0 6,3 6,1 3,8 

Ti 3,0 2,6 5,4 4,2 

Al 0,0 Tr Tr Tr 

Zi 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ap 1,0 2,5 2,1 1,0 

Ep Tr Tr Tr Tr 

Ca 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cl Tr 0,0 0,0 0,0 

Mb Tr Tr Tr Tr 

Total 100 100 100 100 

Félsicos 59,0 40,1 41,4 28,8 

Máficos 41,0 59,9 58,6 71,2 

  

Q 23,7 10,7 16,9 19,4 

A 5,1 5,5 4,3 4,9 

P 71,2 83,8 78,7 75,7 

Q' 14,0 4,3 7,0 5,6 

A+P 45,0 35,8 34,4 23,2 

M 41,0 59,9 58,6 71,2 

O plagioclásio ocorre como pórfiros hipidiomórficos, com tamanho inferior a 3,5 

mm, muitas vezes na forma de ripas. Observa-se geminação polissintética, porém há grãos 

que não apresenta nenhum tipo de geminação, com extinção ondulante, zonação parcial e 

borda de resfriamento (Figura 4.4a). Verificam-se ainda inclusões de biotita paralela aos 

planos da macla, mas ocorre também, ocasionalmente, perpendicular, além de inclusões de 

minerais opacos e anfibólio. Estas inclusões caracterizam uma textura poiquilítica (Figura 

4.4b). Apresenta contatos retos com os demais grãos e estão alterados dando-lhes um 

aspecto de “sujo”. Composicionalmente são andesina (com teor de anortita em média de 

36%). 
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O quartzo compõe a matriz da rocha, onde ocorre como cristais xenomórficos a 

hipidiomórficos com tamanho inferior a 0,8 mm. Os cristais apresentam uma fraca 

extinção ondulante e contatos curvilíneos entre si. O K-feldspato ocorre como poucos 

fenocristais xenomórficos a hipidiomórficos que apresenta geminação Carlsbad e extinção 

ondulante concêntrica (Figura 4.4c). 

 A biotita mostra-se como o principal máfico desta rocha, onde ocorre como cristais 

hipidiomórficos de cor verde amarronzada de tamanho inferior a 1,5 mm. Ocorrem sempre  

em contato com anfibólio, titanita, epidoto, alanita, apatita e minerais opacos, formando 

aglomerados máficos. Ou ainda inclusa nos fenocristais de plagioclásio. Observam-se 

inclusões de minerais opacos, epidoto e apatita. 

 O anfibólio ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos, com pleocroísmo 

variando entre tons de verde, sendo observado em alguns grãos duas clivagens em ângulo 

(120º-60º). Estão sempre em contato com a titanita, minerais opacos, apatita, epidoto e 

biotita, mas também podem ocorrer inclusas nos plagioclásios. Apresenta textura 

simplectítica (Figura 4.4d) e geminação simples e, eventualmente, múltipla (Figura 4.4e). 

As propriedades óticas como pleocroísmo, elongação positiva, ângulo de extinção (Z^c) 

oscilando entre 25-30
o
 e ângulo 2Vx estimado em 70

o
 permitiram classificar este mineral 

como sendo da família das hornblendas. 

Os minerais opacos ocorrem como cristais idiomórficos com tamanhos inferiores a 

0,5 mm (Figura 4.4f) que apresentam, em geral, quatro faces bem formadas dando-lhes um 

hábito retangular ou quadrático (sugestivo ser magnetita) inclusos, normalmente, nos 

plagioclásio e biotita. Podem ocorrer ainda como cristais xenomórficos inclusos e/ou em 

contato com titanita e anfibólio. Estão ainda inclusos no epidoto e alanita. 

A titanita mostra-se como cristais hipidiomórficos a xenomórficos com tamanho 

inferior a 1 mm sempre associada aos aglomerados de máficos e com duas gerações. A 

primeira (Titanita1) é formada por cristais hipidiomórficos inclusas no anfibólio e biotita e 

apresentam inclusões de apatita, minerais opacos e, ocasionalmente, alanita. Já a segunda 

geração (Titanita2) compõe por cristais que ocorrem ao redor de minerais opacos 

caracterizando processo tardio de esfenetização (Figura 4.4g) ou preenchendo fraturas 

presentes na apatita.  
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O epidoto ocorre como cristais hipidiomórficos incolores ou como cristais finos 

granulares. São observadas duas gerações, onde a primeira (Epidoto1) ocorre inclusa em 

biotita, enquanto que a segunda geração (Epidoto2) é vista como produto de saussuritização 

do plagioclásio caracterizando a desestabilização do mesmo ou com cristais ao redor da 

alanita formando textura em corona. 

A alanita mostra-se como cristais amarelados sempre associados ao anfibólio, 

biotita, titanita, minerais opacos, apatita e epidoto, onde se observa processo de 

metamictização e inclusões de minerais opacos. 

A apatita ocorre como cristais idiomórficos prismáticos, bem desenvolvidos, que 

podem chegar até 1 mm de comprimento. Normalmente estão inclusas na biotita, anfibólio 

e titanita, onde se observa fraturas perpendiculares ao seu comprimento que estão 

preenchidas por titanita (Figura 4.4h). A mica branca é produto de alteração da biotita, 

onde ocorrem nas bordas da mesma como cristais xenomórficos a hipidiomórficos. 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 4 – Petrografia e Microtexturas 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira e 

Taipu. 

 

34

  
 

 
Figura 4.4 - Fotomicrografias da assembleia mineral da fácies Quartzo Diorito a Tonalito do Plúton 

Pitombeira. a) Fenocristal de Plagioclásio zonado e com borda de resfriamento; b) Plagioclásio 

com textura poiquilítica; c) Cristal de K-feldspato com geminação Carlsbad; d) Cristal de 

hornblenda com textura simplectítica; e) Cristal de hornblenda com geminação múltipla; f) 

Minerais opacos idiomórficos; g) Minerais opacos fraturados e sofrendo processo de esfenetização 

Titanita2); h) Cristal de apatita em contato com titanita1. Fotos a, b, c e h em nicóis cruzados e fotos 

d, e, f e g em nicóis paralelos. 
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b) Biotita Monzogranito a Sienogranito 

Em amostra de mão, são granitos leucocráticos que apresentam uma fraca 

anisotropia, com granulação média a grossa, coloração rósea e textura porfirítica 

caracterizada por fenocristais de K-feldspato. Observa-se presença de anfibólio em lâminas 

delgadas de algumas amostras (TP-18, TP-23 e TP-24). Microscopicamente, esta fácies 

apresenta uma assembleia félsica, que varia entre 76 a 88%, caracterizada por K-

feldspatos, quartzo e plagioclásio (Tabela 4.3), enquanto que a mineralogia máfica 

(variando entre 12 a 24%) é composta principalmente por biotita, eventualmente por 

anfibólio quando esta fase mineral ocorre, além de minerais opacos, titanita, epidoto, 

apatita, alanita e mica branca. 

Tabela 4.3 - Composição modal representativa da fácies biotita monzogranito a 

sienogranito do Plúton Pitombeira. 

Minerais TP-18 TP-21 TP-23 TP-26 TP-19 TP-24 TP-25 TP-27A TP-22 TP-20 TP-17A 

Qz 27,6 27,7 29,8 36,8 32,8 21,8 26,2 27,5 29,0 25,8 22,8 

Kf 31,4 29,5 35,8 40,6 32,2 40,4 40,6 35,5 33,6 32,4 44,0 

Pl 21,6 18,8 16,0 10,6 23,0 18,6 15,2 24,8 17,6 19,0 18,6 

Bt 10,4 19,8 11,0 8,6 7,8 12,8 13,0 8,8 13,2 13,2 9,6 

Hb 2,6 0,0 2,0 0,0 0,0 1,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op 2,0 1,0 2,0 1,6 3,0 1,2 1,6 1,4 1,8 2,8 1,6 

Ti 4,4 3,2 3,4 1,8 1,2 2,4 2,2 2,0 3,6 5,6 2,4 

Al Tr Tr Tr Tr Tr 1,2 Tr Tr 1,2 1,2 1 

Zi Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ap Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ep Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ca Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Cl Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Mb Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Félsicos 80,6 76,0 81,6 88,0 88,0 80,8 82,0 87,8 80,2 77,2 85,4 

Máficos 19,4 24,0 18,4 12,0 12,0 19,2 18,0 12,2 19,8 22,8 14,6 

  

Q 34,2 36,4 36,5 41,8 37,3 27,0 32,0 31,3 36,2 33,4 26,7 

A 39,0 38,8 43,9 46,1 36,6 50,0 49,5 40,4 41,9 42,0 51,5 

P 26,8 24,7 19,6 12,0 26,1 23,0 18,5 28,2 21,9 24,6 21,8 

Q' 27,6 27,7 29,8 36,8 32,8 21,8 26,2 27,5 29,0 25,8 22,8 

A+P 53,0 48,3 51,8 51,2 55,2 59,0 55,8 60,3 51,2 51,4 62,6 

M 19,4 24,0 18,4 12,0 12,0 19,2 18,0 12,2 19,8 22,8 14,6 
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O K-feldspato mostra-se como fenocristais do tipo microclina xenomórficos a 

hipidiomórficos (Figura 4.5a), onde podem apresentar tamanho superior a 4 mm. Observa-

se nos cristais extinção ondulante, textura pertita (Figura 4.5a) e contatos retos e curvos 

com o quartzo, plagioclásio e entre si. Os cristais de K-feldspato estão sofrendo processo 

de sericitização e apresentam inclusões de quartzo e biotita, e eventualmente, inclusão total 

ou parcial de plagioclásio. 

O plagioclásio mostra-se como cristais hipidiomórficos a xenomórficos com 

tamanho inferior a 2 mm. Observam-se contatos retos com o quartzo e o K-feldspato, 

geminação polissintética e/ou, subordinadamente, Carlsbad. Apresenta uma fraca extinção 

ondulante e estão alterados sofrendo saussuritização e carbonatação (Figura 4.5b). Esta 

alteração pode ser observada ao longo dos planos de maclas. Composicionalmente são 

oligoclásios (com teor de anortita em média de 29%). Têm-se ainda inclusões de biotita, 

quartzo, minerais opacos e calcita. 

O quartzo apresenta-se como cristais xenomórficos com tamanhos inferiores a 2 

mm, extinção ondulante podendo desenvolver textura de subgrãos (Figura 4.5c), e contatos 

suturados entre si. Observam-se cristais de quartzo recristalizados nas bordas dos cristais 

de K-feldspato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 4 – Petrografia e Microtexturas 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira e 

Taipu. 

 

37

  
 

 

Figura 4.5 - Fotomicrografia da assembleia félsica da fácies granítica do Plúton Pitombeira. a) 

Fenocristal de K-feldspato com textura do tipo pertita; b) Cristal de Plagioclásio com geminação 

polissintética associada a Carlsbad, com inclusões de diferentes minerais (textura poiquilítica); c) 

Cristais de quartzo em textura de subgrãos. Todas as fotos em nicóis cruzados. 

A biotita mostra-se como cristais hipidiomórficos de cor marrom esverdeada com 

grãos de no máximo 2 mm de comprimento e seguem uma orientação preferencial. 

Ocorrem isoladas ou agregadas com a titanita, minerais opacos, alanita, epidoto e com 

anfibólio, quando este ocorre (Figura 4.6a). Observam-se inclusões de zircão, alanita, 

epidoto, apatita e minerais opacos. Apresentam uma fraca extinção ondulante e estão se 

desestabilizando para clorita (Figura 4.6b). 
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O anfibólio ocorre como cristais hipidiomórficos, com pleocroísmo variando em 

tons de verde castanho à verde escuro com tamanho inferior a 2 mm, onde é possível 

observar, em alguns grãos, a presença de duas clivagens em ângulo (120º-60º). São 

observados normalmente associados a cristais de biotita, titanita, epidoto, minerais opacos 

e alanita. Verificam-se ainda inclusões de minerais opacos e titanita. As propriedades 

óticas, como clivagens 120° - 60°, pleocroísmo, elongação positiva, ângulo de extinção 

(Z^c) oscilando entre 24-30
o
 e ângulo 2Vx em torno de 70

o
 permitiram classificar este 

mineral como sendo da família das hornblendas. 

Os minerais opacos apresentam-se como cristais idiomórficos a hipidiomórficos 

com faces bem desenvolvidas e hábito retangular ou quadrático (sugestivo ser magnetita) 

inclusos na biotita, plagioclásio, K-feldspato ou quartzo. Pode ainda ocorrer como cristais 

xenomórficos que ocorre sempre associados a titanita ou ainda inclusos na biotita, epidoto, 

alanita, anfibólio e titanita (Figura 4.6c). 

A titanita mostra-se como cristais idiomórficos a hipidiomórficos de cor castanho e 

com habito losangular (Figura 4.6d). Ocorrem associadas a agregados máficos ou isoladas. 

Verifica-se geminação polissintética em alguns cristais e fraturadas (Figura 4.6d). Tem-se 

ainda, inclusões de minerais opacos. 

O epidoto apresenta-se na forma de duas gerações: a primeira (Epidoto1) é 

composta por cristais hipidiomórficos a xenomórficos isolados, ou em contato com a 

biotita e anfibólio. A segunda geração (Epidoto2) ocorre como produto de desestabilização 

secundária do plagioclásio, em processo de saussuritização. 

A alanita ocorre como cristais prismáticos alongados hipidiomórficos a 

xenomórficos com tamanho médio de 1 mm em contato com cristais de biotita e titanita 

(Figura 4.6e), ou ainda isoladas inclusas em quartzo e feldspatos. Podem apresentar 

zonação e inclusões de minerais opacos e zircão (Figura 4.6f). Apresentam-se por vezes 

alteradas. O zircão ocorre como pequenos cristais prismáticos hipidiomórficos, no geral 

inclusos na biotita, mas também em titanita (Figura 4.6c) e alanita (Figura 4.6f). 

Apresentam por vezes com halos pleocróicos. A apatita também ocorre como pequenos 

cristais hipidiomórficos, porém incolores e inclusas ou em contato com biotita e anfibólio. 
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A calcita ocorre como produto de alteração do plagioclásio, podendo ser 

observados na forma de finos grãos preenchendo fraturas ou como cristais xenomórficos a 

hipidiomórficos incluso neste mineral. A clorita e a mica branca ocorrem como produto 

de desestabilização da biotita, sendo esta última também produto do K-feldspato. 

 

Figura 4.6 - Fotomicrografia da assembleia máfica da fácies granítica do Plúton Pitombeira. a) 

Aglomerados de cristais de minerais máficos com hornblenda, biotita, titanita e minerais opacos; b) 

Cristais de biotita sofrendo processo de cloritização; c) Cristal de titanita com inclusões de minerais 

opacos e zircão; d) Cristais losangulares de titanita em contato com biotita e minerais opacos; e) 

Contato entre cristal idiomórfico de titanita e hipidiomórfico de alanita; f) Alanita com inclusão de 

zircão. Todas as fotos em nicóis paralelos. 
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4.3.3 – PLÚTON TAIPU 

Biotita monzogranito a sienogranito 

Macroscopicamente, são granitos hololeucocráticos a leucocráticos de coloração 

rósea, textura equigranular e granulação, no geral, média, porém observam-se amostras 

mais porfiríticas (TP-08, TP-14, TP-15). Em lâmina delgada, esta fácies apresenta, em sua 

maioria, uma assembleia félsica, que varia entre 80 a 96,8% (Tabela 4.4), caracterizada por 

K-feldspatos, quartzo e plagioclásio, enquanto que a máfica é composta principalmente por 

biotita, além de minerais opacos, titanita, zircão, apatita, alanita, epidoto, calcita, clorita e 

mica branca, com uma variação modal entre 3,2 a 20%. 

Tabela 4.4 - Composição modal representativa do Plúton Taipu. 

Minerais TP-9 
TP-
07B 

TP-6 TP-16 TP-5 
TP-
12 

TP-8 
CEBP-

84 
TP-
30 

TP-1 
TP-
07A 

TP-
13 

TP-
14 

TP-
15 

Qz 40,4 28,5 30,6 26,0 29,4 38,9 27,6 25,0 30,0 33,6 31,6 28,9 20,9 23,0 

Kf 17,0 40,9 36,3 36,7 37,6 41,5 39,8 30,0 41,6 39,6 40,6 45,6 47,5 49,0 

Pl 28,8 17,0 21,3 19,3 22,8 12,5 23,8 25,0 18,6 18,2 17,9 18,0 22,2 24,8 

Bt 0,0 11,6 7,0 15,0 10,2 5,1 7,8 10,0 9,8 7,0 8,4 5,1 7,2 2,2 

Hb 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op 2,0 1,0 1,6 1,5 Tr 1,0 1,0 5,0 Tr 1,6 Tr 1,4 1,2 1,0 

Ti 1,2 Tr Tr Tr Tr Tr 0,0 0,0 Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Al 0,0 Tr 1,2 1,5 Tr Tr Tr 0,0 Tr Tr 0,0 1,0 Tr 0,0 

Zi Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Ap Tr 0,0 Tr Tr Tr 0,0 0,0 Tr Tr Tr 0,0 Tr 0,0 0,0 

Ep 0,0 Tr Tr Tr Tr Tr Tr 0,0 Tr Tr Tr Tr Tr 0,0 

Ca 0,0 0,0 Tr Tr Tr 0,0 0,0 0,0 Tr Tr Tr Tr Tr 0,0 

Cl 0,0 Tr Tr Tr Tr 0,0 Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Mb 0,0 1,0 2,0 Tr Tr 1,0 Tr 5,0 Tr Tr 1,5 Tr 1,0 Tr 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Félsicos 86,2 86,4 88,2 82,0 89,8 92,9 91,2 80,0 90,2 91,4 90,1 92,5 90,6 96,8 

Máficos 13,8 13,6 11,8 18,0 10,2 7,1 8,8 20,0 9,8 8,6 9,9 7,5 9,4 3,2 

 
  

             
Q 46,9 33,0 34,7 31,7 32,7 41,9 30,3 31,3 33,3 36,8 35,1 31,2 23,1 23,8 

A 19,7 47,3 41,2 44,8 41,9 44,7 43,6 37,5 46,1 43,3 45,1 49,3 52,4 50,6 

P 33,4 19,7 24,1 23,5 25,4 13,5 26,1 31,3 20,6 19,9 19,9 19,5 24,5 25,6 

Q' 40,4 28,5 30,6 26,0 29,4 38,9 27,6 25,0 30,0 33,6 31,6 28,9 20,9 23,0 

A+P 45,8 57,9 57,6 56,0 60,4 54,0 63,6 55,0 60,2 57,8 58,5 63,6 69,7 73,8 

M 13,8 13,6 11,8 18,0 10,2 7,1 8,8 20,0 9,8 8,6 9,9 7,5 9,4 3,2 
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O K-feldspato mostra-se como cristais do tipo microclina xenomórficos a 

hipidiomórficos que podem apresentar tamanho médio de 2 mm, porém nas amostras mais 

porfiríticas (TP-08, TP-14, TP-15) este tamanho pode ser superior a 4 mm e podem 

apresentar geminação Carlsbad (Figura 4.7a) e Tartan (Figura 4.7b). Observa-se nos 

cristais extinção ondulante, contatos retos com os demais minerais, pontos triplos entre si 

(Figura 4.7b), além de texturas do tipo mirmequita (Figura 4.7c) e pertita (Figura 4.7a). 

Estão sofrendo sericitização, onde em algumas sessões delgadas estão mais “limpos” do 

que em outras, e apresentam inclusões de plagioclásio, quartzo, biotita e, eventualmente, 

alanita. 

O quartzo apresenta-se como cristais xenomórficos com tamanhos inferiores a 2 

mm, extinção ondulante (Figuras 4.7d e 4.7e), podendo em alguns grãos ser observado 

desenvolvimento de subgrãos, e contatos curvos entre si. Observam-se cristais de quartzo 

recristalizados formando pontos triplos (Figura 4.7d), fraturados e com inclusões de alanita 

e biotita. 

O plagioclásio ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos com tamanho 

inferior a 2 mm. Observam-se contatos retos com quartzo e K-feldspato, e geminação 

polissintética e Carlsbad (Figura 4.7f). Estão, no geral, alterados sofrendo processos de 

saussuritização e carbonatação. Composicionalmente são oligoclásios (com teor de anortita 

em média de 28%). Têm-se ainda inclusões de mica branca, biotita, minerais opacos e 

calcita. 
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Figura 4.7 - Fotomicrografia da assembleia félsica do Plúton Taipu. a) Fenocristal de K-

feldspato com geminação carlsbad e textura do tipo pertitas; b) Cristais de K-feldspato com ponto 

tríplice e textura do tipo tartan; c) Textura mirmequítica gerada em cristais de K-feldspato; d) 

Cristais de quartzo com extinção ondulante e ponto tríplice; e) Cristal xenomórfico de quartzo com 

extinção ondulante; f) Cristal de plagioclásio com geminação polissintética associada a carlsbad. 

Todas as fotos em nicóis cruzados. 
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A biotita mostra-se como cristais hipidiomórficos de cor marrom esverdeada com 

grãos de no máximo 1 mm de comprimento e seguem uma orientação preferencial. 

Ocorrem isoladas ou agregadas com a titanita, minerais opacos e alanita. Observam-se 

inclusões de zircão, alanita, minerais opacos, mica branca e clorita. Estão se 

desestabilizando para clorita (Figura 4.8a) e mica branca (Figura 4.8b). 

 O anfibólio é observado em apenas uma mostra (TP-09), onde ocorre como cristais 

hipidiomórficos, com cor em tons de verde castanho à verde escuro, tamanho inferior a 1 

mm de comprimento e que apresenta por vezes geminação simples (Figura 4.8c). Verifica-

se em alguns grãos a presença de duas clivagens em ângulo (120º-60º). São observados em 

contato com minerais opacos (Figura 4.8d), titanita (Figura 4.8e) e apatita, mas podem 

também ocorrer de forma isolada. Apresentam inclusões de titanita (Figura 4.8c) e 

minerais opacos. As propriedades óticas, como clivagem 120°- 0°, elongação positiva, 

ângulo de extinção (Z^c) oscilando entre 24-31
o
 e ângulo 2Vx estimado em 70

o
 permitiram 

classificar este mineral como sendo da família das hornblendas. 

Os minerais opacos ocorrem como cristais idiomórficos a hipidiomórficos que são 

representados por grãos bem formados com até quatro faces bem desenvolvidas (sugestivo 

de magnetita), parcialmente inclusos no plagioclásio ou em contato com o anfibólio e 

titanita (na amostra TP-09) ou em contato reto com as demais fases minerais, ou ainda 

incluso no K-feldspato nas demais amostras. Observa-se em alguns grãos que a titanita 

encontra-se em suas bordas indicando o processo de esfenetização (Titanita2). Podem 

ocorrer também como cristais xenomórficos inclusos no anfibólio, quando presente, e em 

contato ou parcialmente inclusos na alanita e na biotita. 

A alanita ocorre como cristais prismáticos alongados hipidiomórficos com 

tamanho médio de 1 mm em contato com cristais de biotita e minerais opacos, ou ainda, 

isoladas inclusas em K-feldspato. Estão zonadas (Figuras 4.8g e 4.8h), alteradas com 

aspecto de “queimadas”, apresentando inclusões de minerais opacos e zircão. 

O epidoto mostra-se como cristais hipidiomórficos, incolores e em contato com as 

demais fases minerais. Observam-se duas gerações, onde a primeira (Epidoto1) é 

caracterizada por cristais que podem apresentar tamanho inferior a 1 mm. Já a segunda 
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geração (Epidoto2) é formada a partir da desestabilização da alanita, onde se observa 

textura em corona, ou ainda como cristais granulares (saussuritização) em plagioclásio. 

A titanita encontra-se mais expressivamente na amostra TP-09, onde se mostra 

como cristais hipidiomórficos à xenomórficos de cor castanho e com habito losangular ou 

retangular. São observadas duas gerações: a primeira (Titanita1) é caracterizada por cristais 

hipidiomórficos que ocorrem em contato com anfibólio e minerais opacos, ou ainda 

ocorrer isoladas inclusas no quartzo ou plagioclásio. Enquanto que a segunda geração 

(Titanita2) são cristais xenomórficos que ocorrem circundando minerais opacos, indicando 

processo de esfenetização. Nas demais amostras, esta fase mineral ocorre como cristais 

xenomórficos de cor castanha que ocorrem em contato com os minerais opacos e, 

eventualmente, biotita. 

O zircão ocorre como pequenos cristais prismáticos hipidiomórficos inclusos na 

biotita e alanita, onde apresentam zonados (Figura 4.8f) e com halos pleocróicos, 

principalmente quando inclusos em biotita. A apatita também ocorre como pequenos 

cristais hipidiomórficos, porém incolores e em contato com a biotita. 

A calcita ocorre como produto de alteração do plagioclásio, podendo ser 

observados na forma de finos grãos preenchendo fraturas ou como cristais xenomórficos 

incluso neste mineral. Da mesma forma ocorre a mica branca, que além de ser produto de 

alteração do plagioclásio também é da biotita, onde podem ser observadas como cristais 

hipidiomórficos inclusos neste dois minerais. A clorita origina-se da desestabilização da 

biotita. 
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Figura 4.8 - Fotomicrografia da assembleia máfica do Plúton Taipu. a) Cristal de biotita cloritizada; 

b) Cristais de biotita transformada em mica branca; c) Cristal de hornblenda com geminação 

simples e inclusão de titanita; d) Relação de contato entre hornblenda e minerais opacos; e) 

Relação de contato entre cristais idiomórficos de hornblenda e titanita; f) Cristal idiomórfico e 

zonado de zircão; g) Cristal idiomórfico e zonado de alanita; h) Relação de contato entre cristais 

hipidiomórficos de minerais opacos e alanita zonada. Fotos b e c em nicóis cruzados e as demais 

em nicóis paralelos. 
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4.4 – SEQUÊNCIA DE CRISTALIZAÇÃO 

Observando a relações de contatos, inclusões e morfologia das diferentes fases 

minerais encontradas nos plútons estudados, pode-se explicar a ordem de cristalização da 

assembleia mineral de cada plúton analisado nesta dissertação.  

Assim, com base na figura 4.9, é possível listar todas as fases minerais presentes 

nesses corpos e suas respectivas sequências de cristalização. 

 
 

Figura 4.9 - Sequência de cristalização para os plútons estudados. 

 

Os primeiros minerais a se cristalizar no Plúton Gameleira são zircão + apatita + 

minerais opacos (Op1), seguidos por alanita + epidoto (Ep1) + titanita. Na sequência ocorre 

o plagioclásio com teor de anortita indicando ser andesina. Uma fase hidratada começa a se 

cristalizar, sendo representada pela hornblenda + biotita, sugerindo fugacidade de H2O 

mais alta nesta fase. Este estágio é finalizado pela cristalização do K-feldspato + quartzo. 

O estágio tardi-magmático é marcado inicialmente pelo surgimento de texturas como 

mirmequitas e pertitas neste plúton indicando níveis crustais rasos e perda súbita de H2O. 

A desestabilização do plagioclásio para epidoto (Ep2) e calcita, o surgimento de mica 

branca proveniente da biotita e K-feldspato, assim como o desequilíbrio da biotita para 
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clorita, pode está associados a presença de fluídos tardi-magmáticos nos estágios finais da 

cristalização. 

O quartzo diorito a tonalito do Plúton Pitombeira apresenta apatita + minerais 

opacos (Op1) como a primeira paragênese mineral a cristalizarem, sendo seguidos pela 

alanita + epidoto (Ep1) + titanita. A presença de minerais opacos idiomórficos bem 

desenvolvidos sugere condições moderadas de fugacidade do oxigênio (fO2). A 

cristalização do plagioclásio, com teor de anortita indicando andesina, mostrou-se mais 

lenta caracterizada pelo tamanho dos cristais em relação a demais fases minerais, estes 

cristais apresentam bordas de resfriamento, provavelmente, decorrente de instabilidade 

termal e/ou composicional. A presença de uma zonação normal evidencia cristalização 

fracionada. Texturas poiquilíticas (várias inclusões de biotitas) observada em cristais de 

plagioclásio sugere que houve uma fase hidratada precoce onde ocorreu a precipitação de 

hornblendas e biotitas. O fim deste estágio é marcado pela cristalização de K-feldspato e 

quartzo. O estágio tardi-magmático é evidenciado por simplectitos de hornblenda e quartzo 

já que esta textura ocorre entre minerais no estado sólido. A textura corona observada na 

alanita também caracteriza este fenômeno, onde há formação de epidoto (Ep2) a partir da 

alanita. A desestabilização dos minerais opacos para titanita (Ti2) indica que neste estágio 

houve altas condições de fugacidade do oxigênio (f O2). 

Já o biotita monzogranito a sienogranito do Plúton Pitombeira apresenta 

paragênese mineral zircão + apatita + minerais opacos (Op1) seguidos por alanita + epidoto 

(Ep1) + titanita (Ti1) marcando assim, o inicio da cristalização. Este processo se dar 

continuidade a partir da cristalização de plagioclásio, com teor de anortita indicando 

oligoclásio, seguido por uma fase hidratada caracterizada por hornblendas, quando 

presente, e biotita e finalizado por microclina + quartzo. Texturas mirmequíticas e 

pertíticas apontam o inicio do estágio tardi-magmático. A presença de fluídos tardi-

magmáticos nos estágios finais da cristalização pode ter provocado a desestabilização do 

plagioclásio para epidoto (Ep2) e calcita, da biotita para clorita e mica branca, sendo este 

último também produto de alteração do K-feldspato. 

A primeira paragênese mineral a se cristalizar no Plúton Taipu é representada por 

zircão + apatita + minerais opacos (Op1), seguidos por alanita + epidoto (Ep1) + titanita 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 4 – Petrografia e Microtexturas 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira e 

Taipu. 

 

48

  
 

(Ti1). O plagioclásio é o próximo a precipitar para em seguida o sistema ser contaminado 

por H2O e cristalizar a biotita, onde este estágio é finalizado com a cristalização do K-

feldspato e quartzo, estes minerais se precipitaram formando pontos triplos, isto pode 

indicar que o sistema estava em equilíbrio. A hornblenda é observado em apenas uma 

amostra (TP-09), sendo esta fase mineral cristalizada antes da biotita. A presença de 

texturas mirmequítica e pertítica também marca o iniciou do estágio tardi-magmático neste 

plúton, além da textura corona que caracteriza a desestabilização da alanita para epidoto 

(EP2). A presença de fluídos acarretou alteração de plagioclásio para mica branca e calcita 

e de biotita para clorita e mica branca. 
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RESUMO 

Os plútons Pitombeira, Taipu e Gameleira, localizados no extremo NE do Domínio São 

José do Campestre pertencente a Província Borborema (NE do Brasil), são alvos de 

estudos neste trabalho onde são objetos de caracterização litogeoquímica. O primeiro corpo 

é formado por uma fácies monzogranítica a sienogranítica, distinto por seus fenocristais de 

K-feldspatos, e por uma fácies quartzo diorítico a tonalítica, que ocorre essencialmente 

como enclaves, que apresenta ripas de plagioclásios com zonação parcial e borda de 

resfriamento. O segundo corpo é composto de rochas monzograníticas a sienograníticas de 

textura equigranular, podendo pontualmente apresentar-se porfiríticas. O último corpo é 

composto por rochas tonalíticas a granodioríticas porfiríticas caracterizadas por 

plagioclásios zonados. Diagramas discriminantes relevaram que o plúton Gameleira trata-

se de rochas metaluminosas, cálcio-alcalinas e apresenta caráter magnesiano, enquanto que 

os demais corpos tendem a ser subalcalinas (cálcio-alcalina de alto K) e de caráter ferroso, 

onde o Taipu é mais peraluminoso e o Pitombeira é transicional de metaluminoso à 

peraluminoso. Todos os plútons apresentam padrão de Elementos Terras Raras (ETR) com 

anomalia negativa de Eu, enriquecimento em ETR leves com razões LaN/YbN entre 9,38 a 

16,20 (Gameleira), 14,15 a 21,81 (fácies diorítica do Pitombeira), 17,99 a 31,39 (fácies 

granítica do Pitombeira) e 15,17 a 175,41 (Taipu). Analisando os diagramas juntamente 

com as características texturais e estruturais, é possível sugerir que estes corpos encontra-

se em um contexto tardi a pós-colisional. 

Palavras-Chaves: Província Borborema; Domínio São José de Campestre, Plúton 

Pitombeira; Plúton Taipu; Plúton Gameleira; Litogeoquímica. 

 

ABSTRACT 

The Pitombeira, Taipu and Gameleira Plutons, located in the northeasternmost portion of 

the São José do Campestre Domain within the Borborema Province (NE Brazil), are 

subjects of lithogeochemical studies in the present work. The Pitombeira Pluton comprises 

a monzo- to syenogranitic facies defined by K-feldspar phenocrysts, and a quartz-dioritic 

to tonalitic facies, mainly as enclaves, with laths of plagioclase showing compositional 

zoning and chilled rims. The Taipu Pluton is made of equigranular, locally porphyritic, 
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monzo- to syenogranites, whereas the Gamaleira Pluton encompasses tonalitic and 

granodioritic rocks with porphyritic textures and compositionally zoned plagioclase 

crystals. Geochemical discriminant diagrams reveal that the rocks forming the Gameleira 

Pluton are metaluminous, with a calc-alkaline signature and magnesian character, 

contrasting with the subalkaline (high-K calc-alkaline) signature and ferroan character of 

the Taipu and Pitombeira Plutons, where the former is highly peraluminous and the latter is 

metaluminous to slightly peraluminous. Rare Earth Elements patterns are similar to all 

plutons and register negative Eu anomalies and a relative enrichment of LREE over HREE, 

with LaN/YbN ratios between 9.38 to 16.20 (Gamaleira Pluton), 17.99 to 31.39 (granitic 

facies of the Pitombeira Pluton), 14.15 to 21.81 (dioritic facies of the Pitombeira Pluton) 

and 15.17 to 175.41 (Taipu Pluton). Based on the combined investigation of structural, 

textural and geochemical data, a late- to post-collisional tectonic environment is suggested 

for the plutons here studied. 

Keywords: Borborema Province; São José de Campestre Domain, Pitombeira Pluton; 

Taipu Pluton; Gameleira Pluton; Lithogeochemistry. 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade plutônica ediacarana (635 a 541 Ma) constitui uma das mais 

importantes feições geológicas encontrada em toda a Província Borborema, sendo 

representada por diversos batólitos, stocks e diques (Figura 1), ocorrendo com 

características texturais, petrográficas, geoquímicas e geocronológicas distintas. Na porção 

setentrional desta província não podia ser diferente e nela inúmeros corpos plutônicos 

foram agrupados em diferentes suítes com base em seus aspectos petrográficos, texturais e 

geoquímicos (Nascimento et al. 2000, 2008). 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 5 – Artigo 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira 

e Taipu. 

 

52 

 

 
Figura 1 - Localização da área no contexto do Domínio São José do Campestre, extremo nordeste 

da Província Borborema (modificado de Santos 2000). 

No extremo NE da porção setentrional da Província Borborema, no conhecido 

Domínio São José de Campestre (Figura 2), foram selecionados três plútons (Pitombeira, 

Taipu e Gameleira), com o objetivo de caracterizá-los geoquimicamente, buscando definir 

a qual(is) suíte(s) magmática(s) os mesmos pertencem, permitindo assim ampliar o 

conhecimento geológico a cerca dos corpos plutônicos dessa porção da Província 

Borborema. Para tanto se buscou fazer uma abordagem comparativa entre a petrografia 
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(definição de assembleias minerais e composição modal) e os diferentes parâmetros 

litogeoquímicos (elementos maiores, menores, traços; elementos terras raras; e diagramas 

discriminantes) dos corpos em questão, podendo assim, caracterizar o magmatismo nesta 

porção do Estado do Rio Grande do Norte (Nordeste do Brasil). 

 

Figura 2 - Contexto geológico do Domínio São José do Campestre, no Estado do Rio Grande do 

Norte (extremo nordeste da Província Borborema), com destaque para as diferentes unidades 

geológicas definidas por Angelim et al. (2006). 
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CONTEXTO GEOLÓGICO 

GEOLOGIA REGIONAL 

A área estudada está inserida no Domínio São José do Campestre, extremo NE da 

Província Borborema. Este domínio é limitado pela Zona de Cisalhamento Picuí-João 

Câmara, a oeste, pela Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos, a sudeste, a sul pela Zona 

de Cisalhamento Patos e a leste/norte pelas coberturas fanerozoicas (Figura 1), sendo 

definido por Angelim et al. (2006) como um domo arqueano amalgamado por segmentos 

crustais paleoproterozoicos, contendo supracrustais e granitoides de idades 

neoproterozoicas (Figura 2). 

O bloco mais antigo, Arqueano, é composto pelas unidade paleoarqueana 

Metatonalito Bom Jesus (ortognaisses tonalíticos migmatizados), meso/paleoarqueana 

Complexo Presidente Juscelino (ortognaisses e migmatitos), mesoarqueanas Complexo 

Brejinho (granada-biotita ortognaisses tonalíticos, trondhjemíticos, granodioríticos e 

monzograníticos) e Complexo Senador Elói de Souza (rochas gnáissicas melanocráticas), e 

neoarqueana Granitoide São José do Campestre (ortognaisses monzograníticos a 

sienograníticos). A unidade Paleoproterozoica é formada pelo Complexo João Câmara 

(migmatitos, gnaisses bandados, hornblenda-biotita ortognaisses, anfibolitos, leucogranitos 

e, subordinadamente, tremolita-actinolita xistos), Complexo Serrinha-Pedro Velho 

(migmatitos e ortognaisses), Complexo Santa Cruz (biotita-hornblenda ortognaisses 

granodioríticos, biotita augen gnaisses granodioríticos e biotita-hornblenda ortognaisses 

tonalíticos) e Suíte Inharé (diques e soleiras de anfibolitos). Enquanto que a unidade 

Neoproterozoica é composta pelas Formações Jucurutu (hornblenda paragnaisses e por 

calciossilicáticas com intercalações lenticulares de mármores) e Seridó (micaxistos 

feldspáticos, além de intercalações de mármores, calciossilicáticas, paragnaisses, 

metavulcânicas básicas, quartzitos e metaconglomerados). 

O plutonismo brasiliano presente no Domínio São José do Campestre é de idade 

neoproterozoica, formado por corpos de diversas afinidades, como identificado na tabela 1, 

de acordo com a classificação proposta por Angelim et al. (2006) e Nascimento et al. 

(2008). 
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Tabela 1 – Suítes plutônicas neoproterozoicas presentes no Domínio São José do 

Campestre com suas características geoquímicas. Compilado de Angelim et al. (2006) e 

Nascimento et al. (2008).  

Suíte Litologia Características Geoquímicas 

Angelim et. al. 

(2006) 

Nascimento 

et. al. (2008) 
 

 

São João do 

Sabugi 
Shoshonítica 

Gabro/dioritos e 

quartzo-

monzonito 

SiO2 = 46,7 a 61,5%, Na2O + K2O = 3,9 – 10,8%, 

CaO = 3 – 9,9%, (Ce/Yb)N = 6,4 – 107,4, (Ce/Sm)N = 

1,1 – 5,4 e Eu/Eu* = 0,4 – 1,4. 

Itaporanga 

Cálcio-

alcalina de 
alto K 

porfirítica 

Monzogranito 

granodioritos e 
quartzo 

monzonitos 

SiO2 = 62 – 76,2%, Na2O + K2O = 7,4 – 10,8%, CaO 

= 0,6 – 4,1%, (Ce/Yb)N = 7,5 – 117,9, (Ce/Sm)N = 2,8 

– 12,9 e Eu/Eu* = 0,3 – 0,9. 

Dona Inês 

Cálcio-

alcalina de 
alto K 

equigranular 

Granitos, 

granodioritos e 

monzonitos 

SiO2 = 66,7 a 78,8%, Na2O + K2O = 6,7 – 9,8%, 

CaO = 0,5 – 4%, (Ce/Yb)N = 0,4 – 343,9, (Ce/Sm)N = 

0,8 – 8,3 e Eu/Eu* = 0,2 – 0,9. 

Catingueira Alcalina 
Álcali-feldspato 

granitos 

SiO2 = 66,2 – 76,9%, Na2O + K2O = 8,6 – 11,7%, 

CaO = 0,2 – 2,1%, (Ce/Yb)N = 2,9 – 42,2 (Ce/Sm)N = 
1,8 – 5,2 e Eu/Eu* = 1,2 – 2,9. 

Eu/Eu* = EuN/[(SmN/GdN)/2]. 

 

De acordo com Angelim et al. (2006) e Nascimento et al. (2008) o Plúton 

Pitombeira integra a Suíte Cálcio-alcalina de alto K Porfirítica correlacionada a Suíte 

Itaporanga, mostrando ainda uma fácies de natureza shoshonítica representativa da Suíte 

São João do Sabugi, enquanto que os plútons Taipu e Gameleira são representativos da 

Suíte Cálcio-alcalina de alto K Equigranular correlacionada a Suíte Dona Inês. 

Por fim, têm-se as coberturas fanerozoicas formadas por arenitos finos a grossos 

(Formação Açu), calcários (Formação Jandaíra), conglomerados e arenitos (Formação 

Serra do Martins) e arenitos grossos a conglomeráticos (Formação Barreiras), além de 

sedimentos recentes de origem colúvio-eluvial e aluvionar. 

GEOLOGIA DOS PLÚTONS PITOMBEIRA, TAIPU E GAMELEIRA 

Os plútons Pitombeira, Taipu e Gameleira estão intrusivos em ortognaisses 

migmatizados do Complexo João Câmara e unidades metassedimentares da Formação 

Seridó. 
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Observando a figura 3, se vê que o Plúton Pitombeira aflora na porção oeste da área 

de pesquisa sendo intrusivo unicamente em ortognaisses tonalíticos a granodioríticos 

migmatizados correlacionados ao Complexo João Câmara, eventualmente apresentando 

xenólitos dos mesmos. A norte do corpo principal as rochas desse plúton ocorrem como 

sheets anelares concordantes com a foliação S3 da rocha encaixante. Este plúton apresenta 

uma fácies de composição granítica (de maior expressão) e uma fácies de composição 

diorítica, ocorrendo sempre como enclaves (porção N-NW do corpo). O Plúton Taipu 

também corta os ortognaisses do Complexo João Câmara na porção Sul-Oeste, mas 

também afeta os biotita xistos com pequenas intercalações de mármores representativos da 

Formação Seridó, na porção Leste. O Plúton Taipu mostra em campo uma variação 

textural (e composicional), sendo representado por uma fácies granítica que pode 

apresentar textura equigranular (de maior expressão) ou eventualmente porfirítica (no 

centro do corpo) e uma fácies granodiorítico fina (na porção norte da fácies porfirítico). 

Finalmente o Plúton Gameleira encontra-se na porção NE da área pesquisada intrusivo 

exclusivamente nos biotitas xistos da Formação Seridó e representando rochas 

equigranulares fina a média de composição tonalítica a granodiorítica, podendo ainda 

conter pequenos enclaves máficos, veios pegmatíticos e xenólitos de micaxistos da 

Formação Seridó. Essas unidades litológicas foram identificadas tendo como base 

informações bibliográficas e mapas geológicos prévios (Medeiros, 1982; Sales, 1994; 

Sales, 1995; Angelim et al., 2006), bem como por trabalhos desenvolvidos em campo. 
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Figura 3 - Mapa geológico da área estudada, modificado de Sales (1995) e Angelim et. al. 

(2006). 

Com a finalidade de definir a composição modal das rochas estudadas, foi realizada 

a descrição petrográfica e textural em escala microscópica dos plútons em questão, sendo 

identificadas diferentes fases minerais (tabela 2), bem como confeccionados os diagramas 

QA+PM de Le Maitre (2002) e QAP de Streckeisen (1976), representados na figura 4. 
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Tabela 2 - Principais fases minerais e texturas presentes nos corpos estudados. 

Plútons Fácies Fases magmáticas Fases tardi-magmáticas Texturas 

Pitombeira 

Quartzo Diorítica a 

Tonalítica 

plagioclásio, quartzo, K-

feldspato hornblenda, biotita, 

minerais opacos, titanita, 

epidoto, apatita, alanita e mica 

branca. 

titanita, epidoto e mica 

branca  

subvulcânica, 

simplectito 

Monzo a 

sienogranítica 

K-feldspatos, quartzo, 

plagioclásio, biotita, anfibólio 

(quando ocorre), minerais 

opacos, titanita, epidoto, apatita 

e alanita. 

calcita, epidoto, clorita e 

mica branca  

porfirítica, 

mirmequita, 

pertita 

Taipu 
Monzo a 

sienogranítica 

K-feldspatos, quartzo, 
plagioclásio, biotita, minerais 

opacos, titanita, zircão, apatita, 

alanita e epidoto. 

titanita, calcita, epidoto, 

clorita e mica branca 

mirmequita, 

pertita 

Gameleira 
Tonalítica a 

Granodiorítica 

plagioclásio, K-feldspato e 

quartzo, hornblenda, biotita, 

minerais opacos, epidoto, 

titanita, alanita, zircão, apatita. 

calcita, epidoto, clorita e 

mica branca 

pertita, 

mirmequita, 

poiquilítica  

 

 
Figura 4 - Classificação das rochas plutônicas estudadas com base nos diagramas QA+PM (Le 

Maitre, 2002) e QAP (Streckeisen, 1976). Q = Quartzo, A = Felspato alcalino (K-feldspato + 

plagioclásio com <5%An), P = Plagioclásio (>5%An), M = Somatório de minerais Máficos, 3a = 

sienogranito, 3b = monzogranito, 4 = granodiorito, 5 = tonalito, 10* = quartzo diorito. 
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O Plúton Pitombeira é composto por duas fácies, sendo a primeira caracterizada por 

rochas de composição quartzo diorítica a tonalítica equigranular, variando de 

melanocrática a mesocrática, sendo a biotita seu máfico principal, com ocorrências 

expressivas de hornblenda, e ainda apresentando minerais opacos, titanita e apatita como 

acessórios. Como minerais secundários ocorrem clorita e mica branca. Observam-se 

plagioclásios (do tipo andesina - 36%An) com zonação parcial e borda de resfriamento, 

além de textura subvulcânica evidenciada por plagioclásios ripiformes numa matriz, em 

geral, de granulometria fina. Textura poiquilítica é observada nesta fácies. A segunda 

fácies é formada por rochas de natureza monzogranítica a sienogranítica inequigranular, 

leucocrática, caracterizada por fenocristais de K-feldspatos (tamanho < 4 mm), sendo a 

biotita seu principal máfico, porém podendo ocorre hornblendas em algumas amostras, 

além de minerais opacos, titanita, epidoto, apatita e alanita como acessórios e mica branca 

como mineral secundário. 

O Plúton Taipu apresenta rochas de composição monzogranítica a sienogranítica 

equigranulares, de natureza leucocrática a hololeucocrática, sendo a biotita seu máfico 

predominante, tendo ainda minerais opacos, titanita, zircão, apatita, alanita e epidoto como 

minerais acessórios. Calcita, clorita e mica branca ocorrem como minerais secundários. 

Texturas do tipo pertita e mirmequita são bastante comuns. As rochas possuem em geral 

granulometria média, porém observam-se amostras de natureza porfirítica. 

O Plúton Gameleira é formado por rochas de composição tonalítica a granodiorítica 

inequigranulares, leucocráticas, e caracterizadas por cristais de plagioclásios zonados 

(tamanho > 6 mm) com teor de anortita indicando ser andesina (32%An). Hornblenda e 

biotita são os máficos principais, tendo ainda minerais opacos, epidoto, titanita, alanita, 

zircão e apatita como minerais acessórios, além de calcita, clorita e mica branca, como 

produtos de alteração. Observa-se a ocorrência de texturas dos tipos pertitas e mirmequitas 

ou ainda poiquilíticas (nos plagioclásios). A zonação normal vista em cristais de 

plagioclásio pode indicar a cristalização fracionada, processo importante durante a 

diferenciação magmática. 
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RESULTADOS 

CARACTERIZAÇÃO LITOGEOQUÍMICA 

A caracterização litogeoquímica das amostras foi feita a partir da análise de 

elementos maiores, traços, terras raras e dados normativos CIPW de um total de 40 

amostras, sendo 15 para o Plúton Pitombeira, 14 para o Plúton Taipu e 11 para o Plúton 

Gameleira. A preparação das amostras foi realizada nas instalações do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), passando pela 

fragmentação até 1-3 cm em britador de mandíbula. As amostras foram analisadas para 

elementos maiores, traços e terras raras a partir do método ICP-MS (espectometria de 

plasma acoplado) após fusão por metaborato/tetraborato de lítio e digestão ácida, sendo 34 

amostras analisadas na Lakefield Geosol Laboratório Ltda. (Belo Horizonte, Brasil) e 06 

na ACME Analytical Laboratories Ltda. (Vancouver, Canadá). A perda ao fogo foi 

calculada pela diferença de peso após aquecer 0,2 g de amostra a 1000
o
C. O erro analítico 

é menor que 5% para os óxidos e de 10 a 15% para os elementos traços. Os resultados para 

elementos maiores e alguns elementos traços estão distribuídos ao longo das tabelas 3 a 5. 
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Tabela 3 – Composição química das rochas do Plúton Pitombeira 

 
Quartzo Diorito a Tonalito Monzo a Sienogranito 

Elementos CEBP-83 TP-17B TP-27B TP-28 TP-18 TP-21 TP-23 TP-26 TP-19 TP-24 TP-25 TP-27A TP-22 TP-20 TP-17A 

SiO2 (%) 53,44 54,69 55,15 60,98 64,23 64,97 66,01 66,50 67,78 68,90 69,60 69,98 70,60 71,08 71,70 

Al2O3 13,99 16,45 15,30 13,98 14,44 14,02 15,33 16,22 15,96 13,80 13,60 15,42 13,10 15,95 13,50 

Fe2O3 11,39 10,73 11,16 8,56 6,07 5,67 5,23 5,95 5,55 4,70 4,41 4,22 3,61 3,49 4,13 

MnO 0,16 0,15 0,16 0,13 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,05 0,08 

MgO 3,66 2,69 2,27 1,53 1,09 1,01 0,85 0,97 0,85 0,75 0,63 0,54 0,37 0,42 0,53 

CaO 6,10 5,34 5,10 3,79 2,90 2,48 2,09 2,35 2,25 2,13 2,11 1,91 1,54 1,33 1,77 

Na2O 3,35 3,29 2,70 2,86 3,40 3,25 2,91 2,99 3,15 3,03 3,05 2,89 2,79 3,17 2,99 

K2O 3,30 3,14 3,35 4,21 5,70 5,20 5,01 5,18 4,77 5,62 5,51 5,32 5,53 5,41 5,42 

TiO2 3,15 2,74 3,00 2,26 1,20 1,04 1,02 1,12 1,02 0,88 0,81 0,72 0,52 0,49 0,66 

P2O5 1,71 1,52 1,55 1,03 0,40 0,39 0,38 0,42 0,40 0,30 0,28 0,22 0,16 0,12 0,23 

Loi+ 0,31 0,43 0,58 0,54 0,37 0,57 0,32 0,42 0,46 0,27 0,30 0,57 0,70 0,26 0,72 

Total 100,56 101,17 100,32 99,87 99,88 98,67 99,22 102,20 102,27 100,46 100,37 101,85 98,99 101,77 101,73 

Rb (ppm) 84,40 240,60 466,50 361,60 312,70 380,00 336,80 307,70 317,30 345,10 307,90 549,70 399,70 392,80 411,70 

Ba 2078,0 2046,0 1876,0 1790,0 1437,0 1454,0 1477,0 1665,0 1664,0 1655,0 1547,0 1223,0 1171,0 1100,0 1217,0 

Sr 1048,0 997,0 544,0 520,0 420,0 342,0 351,0 390,0 399,0 366,0 363,0 268,0 243,0 230,0 244,0 

Zr 574,0 730,0 672,0 485,0 783,0 632,0 668,0 712,0 637,0 687,0 658,0 534,0 486,0 464,0 537,0 

Ni 31,60 21,10 17,70 9,60 7,30 9,70 7,40 7,50 6,90 5,20 3,90 4,00 2,70 2,60 3,30 

V 181,0 186,0 186,0 139,0 64,0 77,0 65,0 93,0 88,0 58,0 230,0 65,0 50,0 38,0 38,0 

Nb 48,67 35,00 35,53 25,59 27,82 33,78 26,00 24,30 30,56 29,92 28,58 30,09 23,77 26,98 24,29 

Y 62,03 59,39 70,36 53,19 70,83 69,49 52,93 56,89 62,52 57,98 48,74 52,26 64,36 42,19 62,10 

Na2O+K2O 6,65 6,43 6,05 7,07 9,10 8,45 7,92 8,17 7,92 8,65 8,56 8,21 8,32 8,58 8,41 

Na2O/K2O 1,02 1,05 0,81 0,68 0,60 0,63 0,58 0,58 0,66 0,54 0,55 0,54 0,50 0,59 0,55 

A/CNK 0,69 0,89 0,88 0,86 0,85 0,90 1,09 1,09 1,10 0,92 0,92 1,10 0,98 1,18 0,96 

A/NK 1,54 1,87 1,89 1,51 1,23 1,28 1,50 1,54 1,54 1,25 1,24 1,46 1,24 1,44 1,25 
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Tabela 4 - Composição química das rochas do Plúton Taipu. 

 

 
Monzo a Sienogranito 

Elementos TP-9 TP-7B TP-6 TP-16 TP-5 TP-12 TP-8 CEBP-84 TP-30 TP-1 TP-7A TP-13 TP-14 TP-15 

SiO2 (%) 67,50 70,60 70,61 70,90 71,02 71,87 72,30 72,36 72,73 72,81 73,00 73,20 73,90 74,40 

Al2O3 15,30 14,90 15,80 14,80 14,76 14,97 14,40 13,52 14,32 16,26 14,10 14,30 14,30 13,90 

Fe2O3 3,27 2,66 2,58 3,49 2,51 1,95 2,43 2,78 1,61 2,51 1,95 2,47 2,40 1,49 

MnO 0,08 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,03 

MgO 0,83 0,46 0,37 0,68 0,22 0,18 0,37 0,34 0,26 0,33 0,23 0,29 0,30 0,18 

CaO 2,68 1,75 1,14 2,08 0,81 0,90 1,39 1,32 1,28 1,37 1,29 1,40 1,56 1,60 

Na2O 4,28 3,75 3,33 3,42 3,76 3,14 3,36 3,09 3,64 3,18 3,44 3,56 3,41 3,57 

K2O 4,43 4,66 4,79 5,02 5,96 4,64 4,85 5,56 4,98 5,07 4,97 5,18 5,09 4,76 

TiO2 0,31 0,35 0,26 0,52 0,16 0,13 0,31 0,25 0,18 0,26 0,19 0,22 0,28 0,14 

P2O5 0,21 0,10 0,06 0,14 0,04 0,03 0,08 0,08 0,05 0,06 0,04 0,07 0,08 0,03 

Loi+ 0,09 0,29 0,43 0,78 0,13 0,21 0,30 0,36 0,60 0,17 0,55 0,43 0,30 0,32 

Total 98,98 99,57 99,41 101,88 99,41 98,05 99,85 99,70 99,67 102,05 99,80 101,17 101,67 100,42 

Rb (ppm) 328,20 582,00 379,30 351,40 501,40 560,40 473,40 203,70 258,50 569,10 727,30 380,90 418,30 319,80 

Ba 2592,00 986,00 1052,00 1366,00 483,00 492,00 1141,00 975,00 548,00 699,00 636,00 973,00 768,00 641,00 

Sr 1513,00 143,00 385,00 226,00 96,00 84,00 246,00 145,10 99,60 114,00 105,00 301,00 149,00 229,00 

Zr 184,00 332,00 234,00 414,00 189,00 141,00 467,00 251,30 173,00 245,00 151,00 210,00 225,00 166,00 

Ni 3,30 3,20 2,70 4,70 1,40 2,50 3,90 2,30 2,10 2,70 3,30 2,60 2,80 1,70 

V 62,00 43,00 69,00 61,00 31,00 49,00 33,00 10,00 11,00 51,00 46,00 56,00 118,00 29,00 

Nb 5,97 20,60 10,87 9,43 23,44 23,90 18,39 21,28 38,80 26,52 16,65 8,16 17,46 5,04 

Y 9,09 29,47 26,62 4,97 38,46 30,48 27,41 20,44 22,80 31,91 23,99 14,25 16,97 4,54 

Na2O+K2O 8,71 8,41 8,12 8,44 9,72 7,78 8,21 8,65 8,62 8,25 8,41 8,74 8,50 8,33 

Na2O/K2O 0,97 0,80 0,70 0,68 0,63 0,68 0,69 0,56 0,73 0,63 0,69 0,69 0,67 0,75 

A/CNK 0,91 1,03 1,24 1,00 1,04 1,26 1,08 1,00 1,04 1,23 1,05 1,02 1,02 1,00 

A/NK 1,29 1,33 1,48 1,34 1,17 1,47 1,33 1,22 1,26 1,51 1,28 1,25 1,28 1,26 
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Tabela 5 - Composição química das rochas do Plúton Gameleira. 

 
Tonalito a Granodiorito 

Elementos TP-35 TP-32 TP-34 TP-31 TP-33 TP-29 TP-2 TP-4 TP-3 TP-11 TP-10 

SiO2 (%) 62,58 62,86 63,17 63,19 63,41 63,72 64,10 64,60 64,95 65,40 66,00 

Al2O3 14,83 15,55 15,00 14,58 15,08 14,40 14,30 14,70 16,70 14,70 14,90 

Fe2O3 5,57 5,38 5,59 5,91 5,32 6,12 6,49 5,82 6,18 5,44 5,86 

MnO 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 

MgO 2,61 2,49 2,61 2,66 2,46 2,32 2,67 2,43 2,28 2,20 2,39 

CaO 3,48 3,53 3,56 3,63 3,60 3,87 3,74 3,74 3,54 3,67 3,85 

Na2O 3,71 3,89 4,12 3,64 3,90 3,79 3,45 3,78 3,68 3,82 3,85 

K2O 3,95 4,09 3,35 3,64 3,84 3,52 3,71 3,48 3,32 3,41 3,58 

TiO2 0,62 0,62 0,63 0,68 0,61 0,70 0,72 0,66 0,68 0,61 0,67 

P2O5 0,40 0,39 0,39 0,42 0,36 0,40 0,41 0,39 0,40 0,39 0,39 

Loi+ 1,70 0,60 1,00 1,10 0,90 0,58 0,45 0,65 0,43 0,31 0,22 

Total 99,52 99,51 99,56 99,54 99,54 99,52 100,16 100,36 102,26 100,05 101,82 

Rb (ppm) 96,60 97,20 87,00 92,50 92,30 243,50 271,80 220,50 211,90 231,80 237,50 

Ba 1343,00 1403,00 913,00 1220,00 1242,00 1216,00 1168,00 1003,00 1257,00 1112,00 1205,00 

Sr 811,40 852,20 812,80 789,20 799,10 871,00 697,00 750,00 861,00 846,00 893,00 

Zr 201,40 196,50 197,20 200,60 188,80 234,00 242,00 188,00 205,00 186,00 245,00 

Ni 14,40 15,00 14,20 22,10 13,70 13,50 15,30 14,30 12,60 13,10 14,60 

V 98,00 95,00 96,00 100,00 94,00 144,00 380,00 156,00 159,00 152,00 161,00 

Nb 12,60 12,80 12,40 13,30 13,50 9,24 7,81 7,54 7,91 7,54 7,30 

Y 20,20 20,70 19,80 20,10 20,50 13,92 33,90 21,90 23,70 13,70 15,07 

Na2O+K2O 7,66 7,98 7,47 7,28 7,74 7,31 7,16 7,26 7,00 7,23 7,43 

Na2O/K2O 0,94 0,95 1,23 1,00 1,02 1,08 0,93 1,09 1,11 1,12 1,08 

A/CNK 0,89 0,90 0,89 0,88 0,88 0,84 0,87 0,87 1,04 0,88 0,86 

A/NK 1,43 1,43 1,44 1,47 1,42 1,43 1,47 1,47 1,73 1,47 1,46 
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ELEMENTOS MAIORES, MENORES E TRAÇOS 

Nos diagramas do tipo Harker, considerando SiO2 como índice de diferenciação, é 

possível identificar o comportamento dos elementos químicos ao longo da evolução 

magmática e a clara distinção entre os três corpos pesquisados, principalmente no que se 

refere ao Plúton Gameleira em relação aos outros dois (plútons Pitombeira e Taipu) 

(Figuras 5 e 6). 

 
Figura 5 - Diagramas tipo Harker para elementos maiores, utilizando a SiO2 como índice 

de diferenciação. 
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Figura 6 - Diagramas tipo Harker para elementos traços, utilizando a SiO2 como índice de 

diferenciação. 
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Em geral a maioria das amostras é de natureza ácida (SiO2 > 63%), exceto os 

enclaves da fácies quartzo diorítica a tonalítica do Plúton Pitombeira (SiO2 = 53,44 - 

60,98%), além das duas rochas menos evoluídas do Plúton Gameleira (SiO2 = 62,58 - 

62,86%), todas consideradas intermediárias. 

As rochas quartzo dioríticas a tonalíticas do Plúton Pitombeira são as que 

apresentam os mais altos teores em Fe2O3, CaO, TiO2, P2O5 e Ba, e o mais baixo em K2O 

entre todas as rochas estudadas. Já as rochas ácidas dos três corpos pesquisados, quando 

são comparadas, entre si, percebe-se que as do Plúton Gameleira são as que possuem mais 

altos teores em Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, P2O5, Sr e V, e os mais baixos valores em K2O e 

Rb. Em geral, as rochas dos plútons Pitombeira e Taipu possuem composições usualmente 

superpostas, com valores parecidos entre alguns elementos químicos, contudo 

diferenciando-se principalmente nos teores de SiO2 (Plúton Pitombeira – 64,23 a 71,70%; 

Plúton Taipu – 67,50 a 74,40%), Fe2O3 (Plúton Pitombeira > 3,61% e Plúton Taipu < 

3,49%), TiO2 (Plúton Pitombeira > 0,49% e Plúton Taipu < 0,52%), Na2O (Plúton 

Pitombeira < 3,40% e Plúton Taipu > 3,09%), Zr (Plúton Pitombeira > 464 ppm e Plúton 

Taipu < 467 ppm) e Y (Plúton Pitombeira > 42,19 ppm e Plúton Taipu < 38,46 ppm). 

Nos diagramas dos elementos maiores (Figura 5) verifica-se inicialmente uma clara 

separação entre os plútons, com o Plúton Gameleira se destacando dos demais. Esta corpo 

apresenta altos teores de MgO e CaO que reflete na presença de anfibólio em sua 

composição modal, isto também pode ser observado em uma amostra do Plúton Taipu (TP-

9) e em quatro amostras do Plúton Pitombeira (TP-18, TP-23, TP-24 e TP-25). O diagrama 

de K2O também separa as rochas do Plúton Gameleira dos demais corpos, já que esse 

apresenta baixos teores de K2O corroborando com sua composição modal que é mais pobre 

em K-feldspato. Já os diagramas de Fe2O3 e MgO mostram claramente uma distinção entre 

os três plútons, onde o empobrecimento destes óxidos está inversamente ligado ao 

enriquecimento de SiO2, assim, rochas mais evoluídas em sílica são mais pobres em 

minerais que contêm Fe2O3 e MgO, como é o exemplo das rochas do Plúton Taipu. A 

separação entre os três plútons também é clara no diagrama de TiO2. Quatro amostras do 

Plúton Pitombeira (CEBP-83, TP-17B, TP-27B e TP-28) apresentam características 

geoquímicas de rochas poucas evoluídas bem diferentes das demais amostras se 
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destacando em todos os diagramas, isso se deve a natureza quartzo diorítica a tonalítica 

dessas rochas, que ocorrem como enclaves no plúton granítico. 

Tratando-se de cada plúton de forma individualizada, observa-se na figura 5 que o 

Plúton Pitombeira mostra correlações negativas de Fe2O3 e MgO que são explicadas pelo 

fracionamento de biotita, anfibólio e minerais opacos, de CaO relacionado ao 

fracionamento de plagioclásio e titanita, de TiO2 ligada ao fracionamento de titanita e 

minerais opacos e P2O5 explicado pelo fracionamento de apatita. Na2O e K2O não possuem 

tendências mostrando-se subhorizontalizados nos diagramas. Com relação ao Plúton Taipu 

a tendência negativa é observada para Fe2O3 e MgO caracterizando o fracionamento de 

biotita e minerais opacos, e tendenciosamente para CaO no caso do possível fracionamento 

de plagioclásio e titanita. Na2O, K2O, TiO2 e P2O5 tendem a se mostrar com padrões 

subhorizontalizados. Por fim, no caso do Plúton Gameleira é possível identificar uma 

pequena correlação negativa de MgO evidenciando fracionamento de biotita e anfibólio, 

enquanto que os demais elementos mostram-se, em geral, com padrão subhorizontalizado 

ou disperso. 

Com os diagramas para elementos traços (Figura 6) é possível distinguir os três 

corpos estudados (especialmente para Sr, Ba, Zr, Nb e Y), onde o Plúton Gameleira é 

quem melhor se destaca, corroborando com os dados dos elementos maiores (Figura 5). 

Para cada corpo individualmente é possível verificar que o Ba, Sr e V mostram correlação 

negativa, no caso dos plútons Pitombeira e Taipu. O Plúton Gameleira apresenta uma fraca 

dispersão positiva nos diagramas Sr e V. O comportamento negativo do Sr e V está 

associado ao fracionamento de minerais máficos ricos em CaO (Sr) e Fe2O3 (V), como 

anfibólios, titanita e minerais opacos (magnetita e ilmenita) quando presentes na 

composição modal dos plútons. O comportamento negativo do Ba também sugere um 

fracionamento de minerais ricos em CaO, como por exemplo, plagioclásios. 

TERRAS RARAS E DIAGRAMAS MULTIELEMENTOS 

As análises dos elementos terras raras estão distribuídas nas tabelas 6 a 8 separadas 

por plútons e seus respectivos espectros encontram-se na figura 7, onde os dados foram 

normalizados em relação ao condrito de Evensen et. al. (1978). 
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A partir da observação dos espectros é possível identificar uma característica 

comum a todos os plútons, que é um enriquecimento relativo em relação ao condrito, com 

moderado grau de fracionamento dos elementos terras raras leves (ETL) em relação aos 

elementos terras raras pesados (ETRP), com LaN entre 530,3 e 753,1 para a fácies diorítica 

do Plúton Pitombeira e 623,5 e 969,7 para a fácies granítica desse mesmo plúton. No caso 

do Plúton Taipu os valores de LaN mostram uma ampla variação de 154,5 a 966,5, 

enquanto que o Plúton Gameleira é o que apresenta menores valores de LaN variando entre 

128,4 e 202,4 (Figura 7). Esses enriquecimento em ETRL também se observa na razão 

(La/Sm)N com valores mais baixos para as rochas do Plúton Gameleira (9,39) e mais altas 

para a fácies granítica do Plúton Pitombeira (17,99). 

Os espectros de ETRP, apontados pela razão (Gd/Yb)N, são sub-horizontais (com 

ligeira inclinação negativa) e progressivamente mais fracionados na fácies granítica do 

Plúton Pitombeira (1,87), Plúton Gameleira (1,89), Plúton Taipu (1,92) e fácies diorítica do 

Plúton Pitombeira (2,22). 

Com relação a anomalia de európio, observa-se anomalias negativas para todos os 

plútons estudados, com menores valores crescentes na sequência Plúton Taipu 

(Eu/Eu*=0,24), fácies granítica do Plúton Pitombeira (Eu/Eu*=0,42), Plúton Gameleira 

(Eu/Eu*=0,51) e fácies diorítica do Plúton Pitombeira (Eu/Eu*=0,57), consequentemente 

sendo mais marcante a forte anomalia negativa no primeiro corpo. Um fracionamento 

importante de feldspatos, combinado a variadas proporções de anfibólio, pode explicar os 

aspectros discutidos (Hanson, 1980). 

A figura 8 mostra os diagramas multielementos do tipo spidergrams dos três corpos 

estudados. Estes gráficos mostram o comportamento de alguns elementos maiores, traços e 

terras raras em conjunto, os quais apresentam boa resposta sobre fases minerais que estão 

envolvidas durante a evolução do magma. Deste modo, todos os diagramas apresentam 

uma inclinação global negativa sugerindo a ausência ou pouca mudança brusca durante a 

evolução do magma.  
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Tabela 6 - Análise de elementos terras raras das rochas do Plúton Pitombeira. 

Elementos CEBP-83 TP-17B TP-27B TP-28 TP-18 TP-21 TP-23 TP-26 TP-19 TP-24 TP-25 TP-27A TP-22 
TP-

17A 
TP-20 

SiO2 (%) 53,44 54,69 55,15 60,98 64,23 64,97 66,01 66,50 67,78 68,90 69,60 69,98 70,60 71,08 71,70 

La ppm 133,90 184,20 132,10 129,70 173,40 173,20 161,30 175,80 227,30 204,90 152,50 199,20 208,60 237,20 180,40 

Ce 255,40 345,70 258,40 234,50 300,60 308,40 272,50 301,00 395,10 332,20 257,60 316,20 353,00 400,60 313,90 

Pr 33,31 41,33 33,70 30,46 34,42 38,36 30,66 32,88 42,67 38,34 29,90 40,02 40,16 44,31 34,63 

Nd 128,00 163,90 131,50 117,30 116,50 128,50 110,60 113,10 145,60 130,40 103,60 123,10 133,00 139,00 113,70 

Sm 21,70 27,00 25,10 19,90 18,60 22,20 17,90 17,50 23,30 20,80 17,30 22,50 20,30 20,30 18,50 

Eu 5,23 5,50 5,14 3,27 2,64 3,15 2,60 2,63 3,19 2,96 2,74 5,87 2,46 2,43 2,30 

Gd 19,84 20,41 19,05 13,74 13,89 16,35 12,13 11,73 15,54 14,50 11,17 15,06 14,11 12,21 12,98 

Tb 2,16 2,51 2,86 2,03 1,82 2,14 1,58 1,55 2,05 1,80 1,60 4,36 1,99 1,72 1,72 

Dy 12,23 15,31 15,93 11,67 11,61 13,12 10,55 10,86 12,72 11,00 10,28 13,38 12,69 10,89 11,35 

Ho 2,24 2,82 3,05 2,22 2,13 2,43 2,09 1,96 2,44 2,15 1,86 4,10 2,35 2,00 2,25 

Er 5,33 7,08 7,51 6,30 5,73 7,15 5,43 5,45 6,31 5,50 4,88 7,39 6,56 5,45 6,25 

Tm 0,69 0,93 1,21 0,93 0,89 0,83 0,76 0,77 0,80 0,68 0,65 2,32 0,91 0,75 0,82 

Yb 4,60 5,70 6,30 5,00 4,70 6,50 5,00 4,80 5,60 5,00 4,10 6,30 5,90 5,10 5,60 

Lu 0,65 0,95 1,21 0,76 0,76 1,35 0,84 0,65 0,93 0,68 0,51 1,88 0,88 0,71 0,84 

∑ETR’s 625,28 823,34 643,06 577,78 687,69 723,68 633,94 680,68 883,55 770,91 598,69 761,68 802,91 705,24 882,67 

(La/Yb)N 19,65 21,81 14,15 17,51 24,90 17,99 21,77 24,72 27,40 27,66 25,11 21,34 23,86 31,39 21,74 

(La/Sm)N 3,88 4,30 3,31 4,10 5,87 4,91 5,67 6,32 6,14 6,20 5,55 5,57 6,47 7,36 6,14 

(Gd/Yb)N 3,49 2,89 2,44 2,22 2,39 2,03 1,96 1,97 2,24 2,34 2,20 1,93 1,93 1,93 1,87 

Eu/Eu* 0,76 0,69 0,69 0,57 0,48 0,48 0,51 0,53 0,48 0,50 0,57 0,92 0,42 0,44 0,43 

Eu/Eu* = (EuN/[(SmN + GdN)/2]. 
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Tabela 7 - Análise de elementos terras raras das rochas do Plúton Taipu. 

Elementos TP-9 TP-07B TP-6 TP-16 TP-5 TP-12 TP-8 CEBP-84 TP-30 TP-1 TP-7A TP-13 TP-14 TP-15 

SiO2 (%) 67,50 70,60 70,61 70,90 71,02 71,87 72,30 72,36 72,73 72,81 73,00 73,20 73,90 74,40 

La (ppm) 42,70 71,40 9,18 35,30 6,60 0,63 5,06 0,82 3,83 0,93 1,91 0,41 1,90 0,99 

Ce 236,50 393,90 42,01 137,50 18,50 1,96 9,14 1,53 6,66 1,34 2,85 0,58 2,60 1,14 

Pr 179,10 260,10 32,73 109,30 19,10 1,54 12,20 1,28 6,79 1,06 2,53 0,37 1,80 0,84 

Nd 207,90 342,10 36,40 121,30 16,30 1,51 7,96 0,69 3,88 0,60 1,27 0,19 0,80 0,13 

Sm 107,50 190,10 19,70 66,30 12,10 0,85 8,87 1,28 7,49 1,50 4,13 0,59 3,40 1,15 

Eu 87,70 150,10 16,59 56,90 10,80 0,99 7,85 1,40 7,90 1,40 3,61 0,54 3,30 1,22 

Gd 158,30 266,40 26,96 89,90 12,50 1,46 8,48 1,20 5,31 1,18 2,81 0,51 2,00 0,94 

Tb 127,00 204,40 23,35 79,70 12,70 1,18 9,99 0,96 4,91 0,80 1,99 0,14 1,50 0,16 

Dy 76,30 137,20 15,32 45,60 8,24 0,92 6,22 0,88 4,82 0,79 2,18 0,27 1,63 0,23 

Ho 139,20 232,60 26,80 89,50 14,60 1,36 10,07 1,21 7,04 1,21 2,93 0,43 2,20 0,95 

Er 91,30 144,80 17,59 55,40 9,60 2,33 7,48 1,82 5,58 1,55 2,66 0,88 2,10 1,33 

Tm 105,40 171,20 18,76 62,30 10,40 1,10 6,59 0,93 5,11 0,81 2,12 0,37 1,50 0,84 

Yb 85,00 134,00 15,25 48,00 8,10 0,90 6,32 0,82 5,44 0,94 2,13 0,37 1,80 0,86 

Lu 37,80 62,70 6,97 24,60 4,60 0,78 3,67 0,55 2,77 0,51 1,23 0,23 1,10 0,20 

∑ETR’s 181,66 856,21 628,74 741,03 424,96 350,30 577,95 468,78 300,60 530,10 344,42 387,43 309,93 147,71 

(La/Yb)N 15,17 61,40 67,16 175,41 21,34 17,94 53,42 57,15 31,60 42,71 29,35 47,43 31,87 23,19 

(La/Sm)N 4,07 8,05 5,90 8,03 5,59 5,11 7,97 6,30 5,83 6,00 5,99 6,38 6,61 5,17 

(Gd/Yb)N 2,15 2,84 5,48 8,04 2,11 1,92 3,43 5,38 3,08 3,70 2,88 3,55 2,84 2,70 

Eu/Eu* 0,32 0,41 0,29 0,36 0,24 0,31 0,41 0,31 0,38 0,33 0,81 0,38 0,37 0,56 

Eu/Eu* = (EuN/[(SmN + GdN)/2]. 
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Tabela 8 - Análise de elementos terras raras das rochas do Plúton Gameleira. 

 

Elementos TP-35 TP-32 TP-34 TP-31 TP-33 TP-29 TP-2 TP-4 TP-3 TP-11 TP-10 

SiO2 (%) 62,58 62,86 63,17 63,19 63,41 63,72 64,10 64,60 64,95 65,40 66,00 

La ppm 36,50 35,20 33,70 31,40 33,00 39,10 59,20 45,10 49,50 45,60 46,40 

Ce 67,40 59,90 60,60 60,30 63,50 68,10 92,00 74,40 84,00 65,00 75,40 

Pr 8,33 7,86 7,60 7,57 7,77 8,89 11,15 9,56 10,18 9,08 9,56 

Nd 30,30 29,70 31,10 29,00 30,70 34,20 42,30 35,20 40,60 35,10 37,50 

Sm 5,88 5,39 5,59 5,82 5,86 7,10 8,40 6,50 8,30 6,90 7,60 

Eu 1,59 1,60 1,54 1,53 1,56 1,37 1,36 1,18 1,49 1,50 1,60 

Gd 5,03 5,01 4,98 5,51 5,38 5,15 7,72 6,31 6,85 5,92 5,76 

Tb 0,71 0,68 0,66 0,73 0,72 0,81 1,25 0,78 0,82 0,82 0,92 

Dy 4,38 3,78 4,11 3,99 3,74 4,47 6,64 4,54 5,08 4,45 4,85 

Ho 0,75 0,72 0,66 0,75 0,64 1,03 1,37 0,90 0,97 1,00 1,00 

Er 2,12 2,29 2,16 2,24 2,13 2,27 3,90 2,35 2,38 2,19 2,26 

Tm 0,28 0,27 0,29 0,30 0,29 0,42 0,48 0,39 0,41 0,39 0,41 

Yb 2,12 1,86 2,06 2,26 2,08 2,10 3,30 2,20 2,10 1,90 2,00 

Lu 0,24 0,27 0,25 0,27 0,27 0,44 1,17 0,98 0,99 1,07 0,98 

∑ETR’s 165,63 154,53 155,30 151,67 157,64 175,45 240,24 190,39 213,67 180,92 196,24 

(La/Yb)N 11,62 12,77 11,04 9,38 10,71 12,57 12,11 13,84 15,91 16,20 15,66 

(La/Sm)N 3,91 4,11 3,80 3,40 3,55 3,47 4,44 4,37 3,75 4,16 3,84 

(Gd/Yb)N 1,92 2,18 1,95 1,97 2,09 1,98 1,89 2,32 2,64 2,52 2,33 

Eu/Eu* 0,87 0,93 0,88 0,81 0,84 0,66 0,51 0,56 0,59 0,70 0,71 

Eu/Eu* = (EuN/[(SmN + GdN)/2]. 
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Figura 7 - Espectro de elementos terras raras (ETR) para os plútons pesquisados. (a, b) 

Pitombeira, (c) Taipu e (d) Gameleira. Em todos os casos, usaram-se os valores de 

normalização segundo Evensen et al. (1978). 

 

 
Figura 8 - Diagramas multielementos para as rochas do plútons (a, b) Pitombeira, (c) Taipu 

e (d) Gameleira. Para a normalização foram utilizados os valores propostos por Thompson 

(1982). 
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Em um primeiro momento é possível identificar anomalias negativas de Sr, P e Ti 

bem pronunciadas na fácies granítica do Plúton Pitombeira e no Plúton Taipu e menos 

pronunciadas na fácies diorítica do Plúton Pitombeira, sugerindo maior e menor 

fracionamento de plagioclásio, apatita e anfibólio (Sr), apatita (P) e titanita (Ti), 

respectivamente. No Plúton Gameleira se observa apenas anomalia negativa em Ti.  

Com relação as anomalias positivas é possível identificá-las em Rb, Nd, Sm 

(apenas no Plúton Taipu), Zr e Tb (apenas no Plúton Gameleira). O primeiro sugere o não 

fracionamento precoce de K-feldspato, os Nd e Sm refletem no enriquecimento dos terras 

raras leves, enquanto que o Zr e Tb indicam o não fracionamento de zircão. Porém vale 

ressaltar que essas anomalias positivas são menos pronunciadas nas rochas do Plúton 

Gameleira, corroborando com sua distinção em relação aos demais plútons estudados. 

SATURAÇÃO EM ALUMINA 

 O índice de saturação em alumina, também conhecida por índice de Shand (Figura 

9), considera as razões molares A/CNK = Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) versus A/NK = 

Al2O3/(Na2O+K2O). Isto permite classificar as rochas em metaluminosas, peraluminosas 

ou peralcalinas. 

A utilização desse índice em sua forma modificada por Maniar e Piccoli (1989) 

mostra que as rochas do Plúton Pitombeira são transicionais de metaluminosas a 

peraluminosas em sua fácies granítica e metaluminosas para a fácies diorítica. Este caráter 

peraluminoso é creditado a pequena quantidade de CaO, e não, necessariamente, ao 

excesso em Al2O3. As rochas do Plúton Taipu são predominantemente peraluminosas, 

muito por causa das altas concentrações de Al2O3. Já as rochas do Plúton Gameleira são 

predominantemente metaluminosas, com apenas uma amostra sendo peraluminosa, devido 

a mesma ser a mais enriquecida em Al2O3 com relação às outras (tabela 5). 
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Figura 9 - Representação das rochas plutônicas pesquisadas, segundo o índice de Shand (Maniar e 

Piccoli, 1989). 

 

DEFINIÇÃO DE SÉRIES MAGMÁTICAS 

A caracterização da série magmática foi feita a partir de diagramas binários com a 

finalidade de definir a filiação magmática (Figura 10). Todavia, a utilização dessas rochas 

graníticas, algumas bastante evoluídas, tem-se revelado algo problemático, haja vista que 

alguns diagramas originais foram aplicados inicialmente à sequências vulcânicas 

preservadas e só depois estendidos a rochas plutônicas. 

No diagrama TAS (total de álcalis versus sílica) (Figura 10a), onde são plotados 

campos e tendências de séries graníticas (Lameyre, 1987), além da linha divisória entre os 

campos subalcalino e alcalino (Myashiro, 1978), é possível observar que as amostras dos 

plútons Pitombeira e Taipu caem na linha transitória entre subalcalina e alcalina, ao passo 

que as amostras do Plúton Gameleira, por apresentar uma menor quantidade no somatório 

de álcalis (Na2O + K2O), caem no campo subalcalino. Na proposta de Lameyre (1987) as 

rochas dos plútons Pitombeira (exceto as da fácies diorítica) e Taipu seguem, em parte, a 

linha de tendência monzonítica, consideradas por alguns autores como similar a série 

cálcio-alcalina de alto K, diferentemente das rochas do Plúton Gameleira que plotam na 

tendência granodiorítica, considerada como semelhante a série cálcio-alcalina clássica. As 

rochas da fácies diorítica do Plúton Pitombeira caem na tendência granodiorítica, porém 

em posição de rochas menos evoluídas. 
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Figura 10 - Diagramas utilizados na definição de séries magmáticas, segundo vários autores. a) 

total de álcalis versus sílica (Lameyre, 1987); b) Rogers e Greenberg (1981); c) e d) Wright (1969) 

com abscissas diferenciadas (ver texto); e) e f) Frost et al. (2001). 

 

No diagrama que relaciona a sílica com a razão K2O/MgO (em base logarítmica), 

proposto por Rogers e Greenberg (1981) (Figura 10b), tem-se claramente a natureza 

transicional cálcio-alcalina a alcalina (ou considerada cálcio-alcalina de alto K) para as 

rochas dos plútons Pitombeira (exceto a fácies diorítica) e Taipu. A fácies diorítica do 

Plúton Pitombeira caem fora dos campos existentes do diagrama, por serem rochas pobres 
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em SiO2 e ricas em MgO, sugestivas de características da série shoshonítica. Já as rochas 

do Plúton Gameleira mostram-se claramente de afinidade cálcio-alcalina. 

O Índice de Alcalinidade (Wright, 1969) (Figura 10c, d) também é útil para separar 

rochas cálcio-alcalinas, alcalinas e peralcalinas. O referido autor determinou que rochas 

com razão K2O/Na2O de 1 a 2,5, deve-se utilizar 2Na2O no lugar do total de álcalis (K2O + 

Na2O) na equação original [Al2O3+CaO+(K2O+Na2O)]/[Al2O3+CaO-(K2O+Na2O)]. O 

referido autor, afirma ainda que caso não seja feita esta correção, rochas cálcio-alcalinas de 

alto K se deslocariam para o campo alcalino, dando assim, uma falsa resposta ao diagrama. 

Deste modo as rochas do Plúton Pitombeira (tanto a fácies diorítica, quanto a granítica) são 

cálcio-alcalinas, porém com as mais evoluídas (fácies granítica) tendendo a alcalinas, 

diferentemente das rochas do Plúton Taipu que são consideradas alcalinas ou transicionais 

a cálcio-alcalina. No caso das rochas do Plúton Gameleira as mesmas são, mais uma vez, 

claramente de natureza cálcio-alcalinas. 

A figura 10e mostra o diagrama de Frost et al. (2001) que relaciona a SiO2 com 

Na2O+K2O-CaO classificando a rocha segundo sua alcalinidade. Para as rochas dos 

plútons Pitombeira (fácies diorítica e granítica) e Taipu observa-se que todas caem na 

tendência álcali-cálcica (ou transição cálcio-alcalina para as amostras mais ricas em SiO2, 

diferentemente do que acontece com as rochas do Plúton Gameleira, que mesmo com 

menores valores de SiO2, caem no campo das rochas cálcio-alcalinas. Finalmente no 

diagrama 10f, proposto também por Frost et al. (2001), no caso relacionando SiO2 com 

FeO
tot

/(FeO
tot

+MgO), com a linha divisória de Fe* (que se aplica as análises de rochas 

tendo apenas quantidade total de Fe2O3 ou FeO) as rochas dos plútons Pitombeira (fácies 

diorítica e granítica) e Taipu novamente mostram bem diferentes das rochas do Plúton 

Gameleira. Essa última é claramente de natureza magnesiana, enquanto que as dos 

primeiros dois plútons é de natureza ferrosa, no caso do Plúton Pitombeira tanto a fácies 

diorítica, quanto a granítica. Essa natureza mais ferrosa para as rochas dos plútons 

Pitombeira e Taipu condiz com o maior enriquecimento em álcalis, diferentemente do que 

ocorre para as rochas do Plúton Gameleira. Vale salientar que apenas uma amostra (TP-9) 

do Plúton Taipu e uma (CEBP-83) da fácies diorítica do Plúton Pitombeira tendem ao 

campo magnesiano, porém isso se deve a uma maior quantidade de MgO nessas rochas. 

 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 5 – Artigo 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira 

e Taipu. 

 

78 

 

DEFINIÇÃO DE AMBIENTES TECTÔNICOS 

As diversas relações de campo fornecem argumentos para posicionar o 

magmatismo da região pesquisada. As fábricas magmáticas relativamente bem 

preservadas, inclusive com porções internas de alguns plútons (Taipu e Gameleira) 

praticamente isotrópicas, são condizentes com episódios de alojamento em uma região já 

tectonicamente estabilizada, somando-se a isso a coexistência de vários tipos de magmas é 

possível compor um quadro próprio de episódios pós-colisionais para a região. 

Alguns diagramas geoquímicos discriminantes de ambiente tectônico foram 

empregados visando aperfeiçoar as interpretações prévias, contudo é importante ressaltar 

que esses tipos de diagramas têm dado melhores resultados para rochas de natureza básica, 

permitindo relacioná-las a tipo de fonte mantélica e aos diferentes contextos tectônicos, 

enquanto que para rochas ácidas, a complexidade de fontes e processos envolvidos na sua 

petrogênese conduz a maiores incertezas nas inferências. 

No diagrama (Y+Nb) versus Rb (Pearce et al. 1984), as rochas dos plútons 

Pitombeiras e Taipu plotam na transição dos campos sin-colisional e intraplaca, sendo o 

Plúton Pitombeira mais presente no campo intraplaca e o Plúton Taipu no campo sin-

colisional. As rochas do Plúton Gameleira caem no campo de arco magmático. 

Acrescentando ao diagrama o campo das rochas pós-colisionais (Pearce, 1996), percebe-se 

que todas as amostras do Plúton Gameleira e parte (uma minoria) das amostras dos demais 

plútons caem neste campo (Figura 11a). No diagrama triangular Y/44-Rb/100-Nb/16 

(Thiéblemont e Cabanis 1990) as rochas dos três plútons estudados (com a exceção de uma 

amostra da suíte diorítica do Plúton Pitombeira) se posicionam na transição dos campos 

sin-colisional (a minoria das amostras do Plúton Taipu) a pós-colisional/sin-subducção 

(predominando amostras dos demais plútons) (Figura 11b). Finalmente, o diagrama com a 

relação Zr versus (Nb/Zr)N, empregada por Thiéblemont e Tégyey (1994), indica que todas 

as rochas plotam na transição dos granitóides colisional continente-continente de natureza 

cálcio-alcalina + alcalina (Figura 11c). 
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Figura 11 - Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos aplicados aos corpos pesquisados, 

de acordo com a) Pearce (1996); b) Thiéblemont e Cabanis (1990); e c) Thiéblemont e Tégyey 

(1994). 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O final da orogênese Brasiliana foi palco de um volumoso e variado magmatismo 

bem caracterizado no Domínio São José de Campestre. No caso específico da região 

estudada, chama atenção a ocorrência de vários corpos plutônicas distintos numa área 

relativamente pequena. Em parte estas rochas afloram em estreita associação com zonas de 

cisalhamento transcorrentes, de cinemática distensional, principalmente os corpos Taipu e 

Gameleira. Em particular, a interface substrato gnáissico-micaxistos parece controlar o 

posicionamento do Plúton Taipu (Figura 2), por exemplo. Isto é relevante por estes 

lineamentos poderem representar estruturas com raízes profundas (na crosta inferior, por 

exemplo) e terem servido como canais para a colocação de corpos ígneos. 
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Para os três plútons pesquisados ficam evidentes as semelhanças petrográficas e 

geoquímicas apenas entre a fácies granítica do Plúton Pitombeira e as rochas do Plúton 

Taipu, diferentemente do que ocorre para a fácies diorítica do Plúton Pitombeira e para as 

rochas do Plúton Gameleira, ambas bastante distintas. 

Petrograficamente a fácies granítica do Plúton Pitombeira e o Plúton Taipu são 

formadas por biotita monzo a sienogranitos, por vezes com anfibólio, de características 

holo a leucocráticas. Ao passo que a fácies diorítica do Plúton Pitombeira é caracterizada 

por hornblenda e biotita quartzo dioritos a tonalitos, de natureza melano a mesocráticos, 

enquanto que o Plúton Gameleira é formado por tonalitos a granodioritos contendo biotita 

e anfibólio, de caráter leucocráticos. Essas diferenças petrográficas irão refletir na 

distinção desses plútons também a nível geoquímico. 

As características geoquímicas mostram que as rochas da fácies granítica do Plúton 

Pitombeira e o Plúton Taipu apresentam comportamentos similares, de natureza cálcio-

alcalina de alto K (transicional entre cálcio-alcalina e alcalina ou subalcalina), de caráter 

ferroso, metaluminosa a peraluminosa, além de padrões de ETR e de multielementos 

idênticos, sugerindo a existência de cogeneticidade na gênese de ambos os plútons, onde o 

Taipu representaria os termos mais evoluídos. No que se refere às rochas da fácies diorítica 

do Plúton Pitombeira, estas se comportam como de natureza shoshonítica, de caráter 

ferroso, metaluminoso. Ocorrem como enclaves máficos na fácies granítica, que segundo 

Vernon (1984) pode corresponder a pulsos de magma injetados e aprisionados na 

hospedeira granítica, no caso na fácies predominante do Plúton Pitombeira. Finalmente, o 

Plúton Gameleira se comporta diferentemente dos demais corpos plutônicos estudados, 

mostrando-se de natureza cálcio-alcalina, magnesiano e metaluminoso. Algo incomum 

para os corpos granitoides da porção setentrional da Província Borborema. 

Um modelo integrado com base nos dados de campo, petrográficos e geoquímicos 

apresentados nesse trabalho podem ser imaginados em um contexto tectônico tardi- ou pós-

colisional. Na área em foco, onde relações de campo demonstram o caráter intrusivo dos 

plútons em uma crosta continental (substrato gnáissico, micaxistos) já relativamente 

estabilizada (os contatos com os corpos ígneos são bruscos), interpreta-se a geração e 

posicionamento das suítes granitóides durante os eventos tardios da orogênese brasiliana. 

Em tal sentido, podem-se esperar intrusões localmente sintectônica (caso do Plúton Taipu) 
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relacionados a processos globais regionais tardi-tectônicos. Esta interpretação se adequa à 

situação típica de regiões orogênicas recém estabilizadas ou em processo de afinamento 

crustal. 

CONCLUSÕES 

 A integração dos dados apresentados neste trabalho fornece subsídios para se 

chegar as conclusões abaixo. 

 Numa área restrita, ocorre uma gama variada de corpos magmáticas 

geoquimicamente distintos, denominados: hornblenda biotita quartzo diorito a tonalito 

(fácies diorítica do Plúton Pitombeira), biotita monzo a sienogranito (fácies granítica do 

Plúton Pitombeira), biotita monzo a sienogranito (Plúton Taipu) e biotita hornblenda 

tonalito a granodiorito (Plúton Gameleira). 

 As rochas estudadas possuem afinidade com série shoshonítica (fácies diorítica do 

Plúton Pitombeira), transicional subalcalina a alcalina descrita como cálcio-alcalina de alto 

K (fácies granítica do Plúton Pitombeira e Plúton Taipu) e cálcio-alcalina (Plúton 

Gameleira). 

 A ausência de trama tectônicas, bem como minerais metamórficos, a distribuição de 

multielementos, os tipos de fontes prováveis e os aspectos tectônicos dos corpos estudados 

permitem interpretar que houve um forte controle de estruturas distensionais 

(transcorrentes), relacionadas a episódios tardi- a pós-colisionais ao final da orogênese 

Brasiliana/Pan-Africana. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

O final da Era Neoproterozoica, mas especificamente no Período Ediacarano, foi 

palco de um volumoso e variado magmatismo bem caracterizado no Domínio São José de 

Campestre, constituindo-se em uma das mais importantes feições geológicas. No caso 

específico da região estudada, chama atenção a ocorrência de vários corpos plutônicas 

distintos numa superfície relativamente pequena. Estas rochas afloram em estreita 

associação com zonas de cisalhamento transcorrentes, de cinemática distensional. Em 

particular, a interface substrato gnáissico-micaxistos parece controlar o posicionamento do 

Plúton Taipu, por exemplo. Isto é relevante por estes lineamentos poderem representar 

estruturas com raízes profundas (na crosta inferior, por exemplo) e terem servido como 

canais para a colocação de corpos ígneos que são alvo deste estudo. 

O Plúton Gameleira aflora na porção nordeste da área afetando a rochas 

metassedimentares da Formação Seridó. Em campo este corpo apresenta enclaves máficos 

e pouca deformação. Petrograficamente são granodioritos que se caracterizam pela 

presença de pórfiros de plagioclásios zonados (indicando um fracionamento na 

cristalização) e uma expressiva quantidade de máficos (24,6 a 33,8%) composto 

principalmente por hornblenda e biotita. Quimicamente, este corpo apresenta um teor de 

álcalis que o classifica como subalcalino, onde é de natureza cálcio-alcalina, magnesiana e 

metaluminoso. 

O Plúton Pitombeira ocorre à noroeste da região estudada intrudindo os 

ortognaisses do Complexo João Câmara, sendo evidenciado em campo a presença de dois 

fácies. O fácie de maior extensão é um mozogranito à sienogranito caracterizado por uma 

textura porfirítica evidenciada por pórfiros de K-feldspatos, enquanto que o outro é um 

quartzo diorito à tonalito que apresenta uma grande quantidade de minerais máficos (41 a 

71,2%) se classificando como meso à melanocrático. Este fácies ocorre como enclaves 

máficos no fácies granítico, que segundo Vernon (1984) pode corresponder a pulsos de 

magma injetados e aprisionados na rocha hospedeira, no caso no fácies predominante do 

Plúton Pitombeira. Observando a química verificou-se que este corpo tem afinidade 



OLIVEIRA, M. T. D de (2014) Capítulo 6 – Discussões e Conclusões 

Caracterização Petrográfica e Litogeoquímica de Granitoides Neoproterozoicos no extremo 

NE da Província Borborema (NE do Brasil) com ênfase nos plútons Gameleira, Pitombeira e 

Taipu. 

 

86 

 

transicional de metaluminoso à peraluminoso, subalcalina, ferrosas e metaluminoso à 

peraluminoso. 

O corpo de maior extensão em estudo, Plúton Taipu, ocorre intrudindo os 

metassedimentos da Formação Seridó (à leste) e nos ortognaisses do Complexo João 

Câmara (à Oeste). Petrograficamente, são monzogranitos a sienogranitos que variam sua 

textura, ora porfirítico ora equigranular, são pobres em máficos (3,2 a 20%) sendo 

classificados como hololeucocrática a leucocrática.  Sua assinatura química revela que são 

rochas peraluminosas, subalcalinas e ferrosas. Porém uma amostra (TP-09) mostrou 

comportamento oposto as demais, se tratando de um granodiorito metaluminoso. 

Analisando os elementos terras raras (ETR), verifica-se que todos os plútons 

estudados apresentam enriquecimento nos terras raras leves em relação aos pesados e 

anomalias negativas no európio, onde o Gameleira mostra as menores razões de LaN/YbN 

(variando entre 9,38 a 16,20) e o Pitombeira as maiores razões. 

Um modelo integrado com base nos dados de campo, petrográficos e geoquímicos 

apresentados nesse trabalho podem ser imaginados em um contexto tectônico tardi- ou pós-

colisional. Na área em foco, onde relações de campo demonstram o caráter intrusivo dos 

plútons em uma crosta continental (substrato gnáissico, micaxistos) já relativamente 

estabilizada (os contatos com os corpos ígneos são bruscos), interpreta-se a geração e 

posicionamento das suítes granitóides durante os eventos tardios da orogênese brasiliana. 

Em tal sentido, podem-se esperar intrusões localmente sintectônica (caso dos Plúton Taipu) 

relacionados a processos globais regionais tardi-tectônicos. Esta interpretação se adequa à 

situação típica de regiões orogênicas recém estabilizadas ou em processo de afinamento 

crustal. 

Deste modo, a integração dos dados apresentados neste trabalho contribuiu para se 

chegar as seguintes conclusões: 

i) Numa área restrita, ocorre uma gama variada de corpos magmáticas 

geoquimicamente distintos, denominados: hornblenda biotita quartzo diorito a 

tonalito (fácies diorítica do Plúton Pitombeira), biotita monzo a sienogranito 
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(fácies granítica do Plúton Pitombeira), biotita monzo a sienogranito (Plúton 

Taipu) e biotita hornblenda Granodiorito (Plúton Gameleira). 

 

ii) As rochas estudadas possuem afinidade com série shoshonítica (fácies diorítica 

do Plúton Pitombeira), transicional subalcalina a alcalina descrita como cálcio-

alcalina de alto K (fácies granítica do Plúton Pitombeira e Plúton Taipu) e 

cálcio-alcalina (Plúton Gameleira). 

 

iii) Dentre os corpos estudados, o Gameleira comporta-se como um corpo distinto 

dos demais plutons, enquanto que o comportamento geoquímica semelhante do 

Pitombeira e Taipu sugere a existência de cogeneticidade entre ambos, onde o 

Taipu representa os termos mais evoluídos. 

 

iv) A ausência de trama tectônicas, bem como minerais metamórficos, a 

distribuição de multielementos, os tipos de fontes prováveis e os aspectos 

tectônicos dos corpos estudados permitem interpretar que houve um forte 

controle de estruturas distensionais (transcorrentes), relacionadas a episódios 

tardi- a pós-colisionais ao final da orogênese Brasiliana/Pan-Africana. 
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