
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS 

 

ESTUDO GEOCRONOLÓGICO DOS 

SKARNS MINERALIZADOS EM APATITA DA 

REGIÃO DE SUMÉ (PB) 

Gilzenia Henrique do Nascimento 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Julho 2013 



 
 

 

GILZENIA HENRIQUE DO NASCIMENTO 

Geóloga, Universidade Federal de Pernambuco, 2010 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO GEOCRONOLÓGICO DOS SKARNS MINERALIZADOS EM 

APATITA DA REGIÃO DE SUMÉ (PB) 

 

 

 

 

Dissertação que apresentou ao Programa 

de Pós-Graduação em Geociências do 

Centro de Tecnologia e Geociências da 

Universidade Federal de Pernambuco, 

orientada pelo Prof. Dr. Sc. João Adauto de 

Souza Neto, e co-orientada pelo Prof. Dr. 

Edilton José dos Santos, em   

preenchimento parcial para obter o grau        

de Mestre em Geociências, área de 

concentração Geoquímica, Geofísica e 

Evolução Crustal, defendida e aprovada em 

18 de Julho de 2013. 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecária Valdicéa Alves, CRB-4 / 1260 

 

 
S241e Nascimento, Gilzenia Henrique do 

Estudo geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da região de 

Sumé (PB) / Gilzenia Henrique do Nascimento - Recife: O Autor, 2013. 

71 folhas, figs., Tabs. 

 

Orientador: Profº. Dr. João Adauto de Souza Neto 

Co-Orientador: Profº. Dr. Edilton José dos Santos.    

 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. 

Programa de Pós-Graduação em Geociências, 2013. 

Inclui Referências e Anexos    

 

1. Geociências.  2.  Apatita. 3. Skarns. 4. Metassomatismo. 5. Mineralização 

brasiliana. 6. Terreno Alto Moxotó. I. Souza Neto, João Adauto de  

(Orientadores). II.Santos, Edilton José dos . III. Título                     

      

                        UFPE 

 

551 CDD (22. ed.)          BCTG/2014-041 

 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

ESTUDO GEOQUÍMICO E GEOCRONOLÓGICO DOS SKARNS MINERALIZADOS 

EM APATITA DA REGIÃO DE SUMÉ (PB) 

 

GILZENIA HENRIQUE DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada: 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. João Adauto de Souza Neto – Orientador 
Universidade Federal de Pernambuco 

18 de Julho de 2013 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Edilton José dos Santos – Co-orientador 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil 

18 de Julho de 2013 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Clovis Vaz Parente – Membro externo 
Universidade Federal do Ceará 

18 de Julho de 2013 
 

 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É possível que tudo possa ser descrito 

cientificamente, mas não teria sentido. 

É como se uma sinfonia de Beethoven 

fosse descrita como uma variação nas 

pressões de onda. Como seria descrita 

a sensação de um beijo ou o “te amo” 

de uma criança?” 

Albert Einstein. 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu 

segundo pai José Edson da Silva (in 

memoriam), nunca te esquecerei. 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus, por ter me dado condições de completar 

mais uma etapa da minha vida e por ter conseguido alcançar os meus objetivos. 

 Em segundo lugar quero agradecer a minha família, meu esposo Arnaldo que 

durante estes dois anos de casados sempre esteve ao meu lado me apoiando em 

tudo; a minha mãe Gilda, mulher guerreira, batalhadora que sempre investiu na 

minha formação; aos meus irmãos Gildasio e Girlaine; e em especial ao meu 

padrasto, ou melhor, meu pai José Edson (in memoriam). Pai, não sei como te 

agradecer por tudo que tu me ensinaste e por tudo que tu fizeste por mim. Sinto 

muito a sua falta. 

Aos meus mestres e orientadores Profs. João Adauto de Souza Neto e 

Edilton José dos Santos, sou muito grata pelo companheirismo, dedicação e 

empenho durante todo esse tempo de convivência. 

Ao professor Hartmut Beurlen por ceder o laboratório de microscopia de 

minerais opacos, além de me auxiliar na descrição da seção delgada polida. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pelo apoio financeiro sob a forma de bolsa. 

Também gostaria de prestar meus agradecimentos ao corpo docente, do 

Programa de Pós-graduação em Geociências (PPGEOC) representados 

especialmente pelos Professores(as) Ignez Guimarães, Maurício Rangel, Gorki 

Mariano, Geilson Demétrio, Alcides Sial, Sérgio Pacheco, Lúcia Mafra, Virgínio 

Henrique, Marcelo Reis e Sandra Brito; além da pesquisadora Sônia Agostinho. 

Reservo um agradecimento especial aos amigos que conquistei durante os 

anos da graduação e do mestrado e a todos que me auxiliaram neste trabalho de 

forma direta e indireta, com destaque especial para Natalia Souza, Emerson 

Marcello, Lucilene Santos, Cesar Filgueiras, Douglas Farias, Cristiane Marques, 

Miviam Gracielle, Alexandre Velasquez, Jonatas Albuquerque, Thays Guimarães, 

Osvaldo Correia, Haydon Mort, Luciano Barros, além dos que se foram ao longo dos 

anos. 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação visa o preenchimento parcial dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em Geociências, pelo Programa Pós-Graduação em 

Geociências do Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Assim sendo, intitulado Estudo Geocronológico dos Skarns Mineralizados 

em Apatita da Região de Sumé (PB), encontra-se inserido no contexto do projeto 

Estudo Geocronológico de Mineralizações Metassomáticas no Domínio Central da 

Província Borborema. Descrição: Origem: Edital MCT/CNPq N. 014/2008 – Universal 

(Proc. n°: 477.189/2008-3); Vigência: 2009-2013, coordenado pelo Prof. Dr. João 

Adauto de Souza Neto (DGEO-UFPE). 

Na porção nordeste da Província Borborema (norte do Lineamento 

Pernambuco, no domínio da Faixa Seridó e da Zona Transversal) ocorrem inúmeras 

mineralizações metálicas de origem metassomática. A descoberta de associações 

polimetálicas (Au, Bi e Te) em depósito de W-Mo hospedado em skarns (Bonfim, 

RN; Souza Neto 1999; Souza Neto et al. 2008), preenchendo fraturamentos tardios 

cortando estas rochas, assim como a existência de associações metálicas similares 

dispostas em estilo estrutural semelhante em outros litotipos mineralizados (minerais 

de Bi em veios de quartzo cortando pegmatitos), revela o caráter polimetálico dos 

fluidos mineralizantes e sugere uma ligação genética comum entre mineralizações 

hospedadas em diferentes litotipos. 

Através da caracterização geocronológica da área da mineralização de P de 

Sumé, este trabalho visou o melhor entendimento da origem desta mineralização e a 

possível correlação entre as substâncias mineralizantes presentes nesta área e as 

presentes nas diversas mineralizações metálicas de origem metassomática que 

ocorrem na porção nordeste da Província Borborema, citadas anteriormente, bem 

como também para guiar a descoberta de novas associações polimetálicas de 

significativo interesse econômico. 
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RESUMO 

 

A região estudada encontra-se no município de Sumé (PB). Esta é uma região 

com importantes depósitos minerais de Apatita em skarns (com potencial para Fe-Cu-

Au, por se tratar deste tipo de depósito mineral) de origem metassomática. 

Regionalmente, a área encontra-se inserida no contexto geotectônico do Terreno Alto 

Moxotó (TAM), domínio paleoproterozóico da Subprovíncia Transversal da Província 

Borborema, cuja evolução está associada aos eventos de acresção juvenil riaciano-

orosiriano, do embasamento da Província Borborema A unidade geológica onde estão 

encaixados os skarns hospedeiros da mineralização de apatita é a Suíte Olho d’Água do 

Cunha, que é formada por uma associação metassienítica-piroxenítica intrusiva no 

Complexo Floresta. A mineralização ocorre na forma de bolsões irregulares e lentes 

dentro dos skarns. Os bolsões de apatita podem atingir até 2 m de diâmetro, e nestes os 

cristais de apatita geralmente possuem 5-10 centímetros, mas há relatos de cristais de 

até 1 m de comprimento. Dados da literatura mostram que a apatita pode conter até 

3,20 % peso de F. Nestes skarns também foi descrita vermiculita, que em trabalhos 

anteriores é considerada como formada pela alteração da biotita. O estudo petrográfico 

dos skarns evidenciou um substrato de rochas máficas para esses skarns, com base 

nos minerais encontrados, os quais são flogopita, anfibólio (provável pargasita), 

ortopiroxênio (provável enstatita) e pseudomorfos de olivina serpentinizada. Os dados 

geoquímicos obtidos nesta dissertação demonstraram que tanto os skarns quanto a 

apatita possuem concentrações relativamente elevadas de La e Ce (até 3.530 e 6.200 

ppm, respectivamente). Uma amostra de apatita anomalamente verde apresentou 

concentrações relativamente elevadas de Th, U e Y (1.950, 138,5 e 421 ppm, 

respectivamente) além de concentração anômala de As (245 ppm), o que seria 

importante por indicar a possibilidade de ouro associado. A idade (U-Pb em apatita) 

obtida neste trabalho foi 557,7±1,3 Ma, que demonstra a influência de fluidos brasilianos 

no TAM, neste caso, provavelmente afetando um magmatismo máfico-ultramáfico 

riaciano-orosiriano. 

 

 

Palavras-chave: Apatita, skarns, metassomatismo, mineralização brasiliana, Terreno Alto Moxotó. 
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ABSTRACT 

 

 The study area is located in the Sumé city (PB). This is a region with important 

apatite mineral deposits in skarns (potential for Fe-Cu-Au, by treating this type of 

mineral deposit) of metasomatic origin. Regionally, the area is inserted into the 

tectonic context of the Alto Moxotó Terrane (AMT), the Paleoproterozoic domain of 

the Transversal Subprovince of the Borborema Province. The geological unit where 

the apatite mineralization is hosted is named the Olho d’Água do Cunha Suite, which 

is formed by a metasienitic-pyroxenitic association intrusive in the Floresta Complex. 

The mineralization occurs as irregular pockets and lenses within the skarns. The 

apatite pockets can reach 2 meters in diameter, and these apatite crystals usually 

have 5-10 centimeters, but there are reports of crystals up to 1 meter in length 

Literature data show that apatite may contain up to 3.20 wt% F. In these skarns 

vermiculite has also been described, which in previous work is considered as formed 

by the biotite alteration. The skarns petrographic study showed a mafic substrate to 

these skarns, based on the minerals found, which are phlogopite, amphibole (likely 

pargasite), orthopyroxene (likely enstatite) and serpentinized olivine pseudomorphs. 

The geochemical data obtained in this work demonstrated that both skarns and 

apatite have relatively high concentrations of La and Ce (up to 3,530 and 6,200 ppm, 

respectively). A anomalously green apatite sample showed relatively high 

concentrations of Th, U and Y (1,950, 138.5 and 421 ppm, respectively) and 

anomalous concentration of As (245 ppm), which would be important for indicating 

the possibility of associated gold. The age (U-Pb apatite) obtained in this study was 

557.7 ± 1.3 Ma, which demonstrates the influence of Brasiliano fluids in AMT, in this 

case probably affecting a mafic-ultramafic riaciano-orosiriano magmatism. 

 

 

Keywords: Apatite, skarns, metasomatism, Braziliana mineralization, Alto Moxotó Terrane. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem por objetivo detalhar geocronologicamente as duas principais 

ocorrências de skarns mineralizados em apatita da região de Sumé, com o objetivo 

de executar: 

 Análises petrográficas detalhadas dos skarns; 

 Análises geoquímicas de amostras representativas dos skarns enfocados, e 

 Análises geocronológicas U-Pb em apatita da mineralização. 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 

A área de estudo está geograficamente localizada nas cercanias do município 

de Sumé, Estado da Paraíba, estando localizada na Microrregião do Cariri Ocidental 

e na Mesorregião Borborema desse estado. A área do município de Sumé é de 

838,058 km² com uma população de 16. 072 habitantes (IBGE 2010). 

 

Figura 1. 1. Localização geográfica da área de estudo (retângulo em vermelho), a nordeste 

de Monteiro e principais vias de acesso do Município de Sumé (PB). 
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A sede do município tem uma altitude aproximada de 532 metros e dista 250 

Km da capital João Pessoa. A partir de Recife, o acesso se dá pela BR-232, 

passando pelas cidades de Caruaru e Arcoverde, no Estado de Pernambuco. Em 

seguida, segue-se por cerca de 26 km para oeste até a BR-110, que leva à cidade 

de Sertânia, situada mais a norte ainda neste estado. Em seguida percorre-se mais 

65 km até Sumé. 

 

1.3. MATERIAIS E METÓDOS 

 

A metodologia adotada para execução desta dissertação contemplou estudos 

de campo e de laboratório, os quais podem ser divididos nas seguintes etapas: 

 

1.3.1. Estudo da Literatura sobre o Tema 

 

Aquisição de informações a respeito de dados referentes às principais 

mineralizações da região de Sumé (PB), com destaque especial para as ocorrências 

de apatitas (P) em skarns, bem como trabalhos previamente desenvolvidos na área 

de estudo com ênfase na geoquímica e geocronologia destes skarns mineralizados 

em apatita e também de mineralização diversas em skarns. O contexto geológico e 

de recursos minerais de Sumé, e de outras regiões correlatas no mundo foi 

estudado a partir da leitura de bibliografias específicas. 
 

1.3.2. Estudo Petrográfico Detalhado 

 

As amostras das duas principais ocorrências de skarns foram devidamente 

descritas macroscopicamente, e uma parte representativa destas foi selecionada 

para confecção de lâminas delgadas e delgadas polidas. Estas lâminas foram 

utilizadas na descrição petrográfica detalhada em laboratório, com auxílio de 

microscópio petrográfico. Os resultados desta descrição foram utilizados para 

caracterização petrográfica destas rochas. Esta etapa foi de grande importância para 

a caracterização petrográfica das unidades mapeadas e para o entendimento das 

relações observadas em campo entre as unidades estudas, assim como para a 

compreensão da evolução geológica da área. 
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1.3.3. Análises Geoquímicas Multi-elementares 

 

Em campo foram coletadas amostras representativas dos skarns estudados. 

Estas rochas foram catalogadas, fotografadas e quatro destas amostras foram 

pulverizadas para serem analisadas. Uma destas quatro amostras é composta de 

uma massa com textura muito fina de sílica criptocristalina misturada com soluções 

ferruginosas e manganesíferas que certamente não poderia ser observado em 

detalhe no microscópio petrográfico, e portanto foram analisadas por Difratometria 

de Raios-X (DRX) no Laboratório de Mineralogia dos Solos da UFRPE. Esta 

caracterização mineralógica serviu de auxílio às análises geoquímicas multi-

elementares. Foram analisados os elementos maiores e traços (pacote com 38 

elementos, incluindo os Elementos Terras Raras - ETR) em 2 amostras (rocha total) 

representativas dos skarns estudados e em 2 duas amostras de cristais de apatita. 

Os elementos maiores foram analisados por Fluorescência de Raios-X, enquanto os 

elementos traços (Ag, Ba, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hf, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, 

Tl, U, V, W, Y, Zn e Zr, além dos ETR’s: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb, Lu) foram analisados por Espectrometria de Plasma (ICP). Todas as 

análises foram executadas no laboratório canadense ALS Chemex. Os resultados 

destas análises foram utilizados para caracterização e auxílio na interpretação 

genética das rochas investigadas, assim como na avaliação do potencial 

metalogenético das mesmas. 
 

1.3.4. Análises Geocronológicas 

 

Foram concentrados cristais de apatita, mais puros possíveis (ausência de 

inclusões, etc.), a partir das amostras britadas e peneiradas (peneiras de 1,2 

milímetros, 600 e 420 micrômetros) dos skarns estudados, e depois foi feita uma 

triagem com o auxílio de lupa binocular. Os concentrados foram datados pelo 

método U-Pb TIMS (Thermal Ion Mass Spectrometry; observando proposta de 

aplicação do método por Parrish & Noble 2003; Krogh 1973; Krogstad & Walker 

1994). Estas análises geocronológicas foram executadas no Laboratório Comercial 

ActLabs, no Canadá. 
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2. ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONAIS 

 

A área de estudo está inserida dentro do contexto geológico da Província 

Borborema, no extremo nordeste da Plataforma Sul-Americana, especificamente 

dentro da Zona Transversal, e dentro desta zona, precisamente no Terreno Alto 

Moxotó. A Província Borborema encontra-se parcialmente coberta pelas bacias 

sedimentares marginais e interiores do nordeste brasileiro. A história de formação 

desta província está relacionada a processos de colagem de terrenos dados pela 

convergência dos Crátons de São Francisco/Congo, e São Luís/Oeste Africano. Sua 

consolidação se deu no Neoproterozóico durante o ciclo Brasiliano – Panafricano 

(Santos et al. 2002). 

Estudos com base em determinações geocronológicas U-Pb e Sm-Nd (Van 

Schmus et al. 1995; Brito Neves et al. 2000) têm proposto uma subdivisão em 

compartimentos tectônicos, descritos por Santos (1996) e Santos et al. (1999) como 

terrenos tectono-estratigráficos, que são segmentos crustais limitados por zonas de 

cisalhamento ou falhas, com estratigrafia e evolução tectônica definidas e distintas 

dos terrenos adjacentes. 

De acordo com Santos (1995; 1996) e Santos et al. (1997; 1999) pode-se 

reconhecer na Província Borborema uma evolução em termos de um ciclo 

acrescionário, envolvendo acresção, colisão e dispersão de terrenos tectono-

estratrigráficos. O importante sistema anastomosado de lineamentos e zonas de 

cisalhamento transcorrentes, paralelos à extensão da faixa na direção NE-SW, é 

característico de orógenos desmantelados por uma expressiva dispersão pós-

colisional. As diferenças entre os domínios e terrenos envolvem, sobretudo, a 

diversidade dos episódios de acresção, sedimentação, vulcanismo e plutonismo pré-

brasilianos, porquanto a deformação e o plutonismo granítico brasilianos afetaram 

todos os segmentos, domínios e terrenos. Santos (1996; 1999) reconheceu os 

domínios ou os super-terrenos Externo, Transversal, Rio Grande do Norte, Cearense 

e Médio Coreaú (Figura 2.1), separados entre si por lineamentos crustais 

brasilianos, que podem ou não representar suturas (Jardim de Sá et al. 1997). 
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Figura 2.1. Compartimentação tectônica da Província Borborema (Santos et al. 2000). 

 

Embora a subdivisão da Província Borborema descrita acima seja a mais 

aceita pela maioria dos pesquisadores, ela ainda é objeto de discussão na literatura, 

como sugerem Neves & Mariano (2001). 

Neves & Mariano (2004) defendem um modelo intracontinental para a 

Província Borborema, por não haver prova incontestável de acresção juvenil na 

mesma, com base na análise geoquímica e isotópica das rochas máficas e félsicas 

da associação cálcio-alcalina rica em K, abundante em toda a província. 

Estes últimos autores ainda advogam que o mesmo alto conteúdo de 

elementos incompatíveis e valores de εNd fortemente negativos dessas rochas 

máficas e félsicas, combinados com modelamentos geoquímicos, são inconsistentes 

com o envolvimento da astenosfera na gênese dos magmas máficos. Os dados 
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sugerem sua derivação a partir de um antigo manto litosférico enriquecido, de modo 

que a adição de material mantélico à crosta teria ocorrido através de uma 

diferenciação litosférica interna, em contraste aos modelos convencionais de 

crescimento crustal. 

Além disso, considerando as idades modelos Nd TDM obtidas nessas rochas 

brasilianas, Neves et al. (2006) concluem que a Província possui um manto 

uniforme, o que representa um argumento contrário à hipótese da colagem de 

terrenos tectonoestratigráficos. A ausência de zonas de sutura de idade brasiliana 

no interior da Província indica que ela seria constituída por uma larga massa 

continental durante o final do Neoproterozóico. O modelo proposto por estes autores 

está ilustrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Compartimentação em cinturões supracrutais da Província Borborema, segundo 

Neves et al. (2006). 

 

Em resumo, segundo a maioria dos autores, a Província Borborema pode ser 

subdividida em cinco subprovíncias que foram amalgamadas (ou justapostas) no 
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Ediacarano, através do evento orogênico Brasiliano. Estas subprovíncias estariam 

separadas por zonas de cisalhamento (ZC) de grande porte, a saber, ZC’s 

Transbrasiliano, Senador Pompeu, Patos e Pernambuco. O mecanismo de colagem 

dessas peças crustais, no entanto, ainda é motivo de debate entre alguns autores, 

como Neves et al. (2006), que defendem a hipótese de que a província Borborema 

representaria, na verdade, um exemplo de orógeno intracontinental. 

A seguir, são descritas suscintamente as principais subprovíncias ou 

domínios da Província Borborema, em relação à área estudada neste trabalho. 

 

2.1 SUBPROVÍNCIA OU DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL 

Também denominado Domínio Tectônico Central (Van Schmus et al. 1995), a 

Zona Transversal (ZT) (Figura 2.3) está compreendida entre os Lineamentos Patos e 

Pernambuco formando um mosaico de terrenos tectono-estratigráficos (Figura 2.3). 

Estes terrenos apresentam-se em blocos com idade variando entre 

paleoproterozóica e neoproterozóica (Santos 1996). 

 

Figura 2.3. Mapa esquemático do Domínio da Zona Transversal, Província Borborema. 

Adaptado de Brito Neves et al. (2005). 

Do ponto de vista estrutural, o Domínio Central é regido por um regime 

principal de transcorrência dextral e sinistral que retrabalha a foliação primária nas 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

23 
 

rochas do embasamento. Ao contrário dos domínios ao sul do Lineamento 

Pernambuco, onde prevalece uma tectônica contracional, controlada pela interface 

do cráton do São Francisco com o sistema orogênico, o Domínio Transversal é 

organizado em uma megaestrutura em dominó, com os terrenos deslocando-se en 

échelon para leste (Jardim de Sá, 1994). 

A evolução geotectônica do Domínio da Zona Transversal (DZT) reúne 

terrenos tectono-estratigráficos de idade meso e neoproterozóica, ocorrendo blocos 

de idade arqueana e paleoproterozóica, formando um mosaico de terrenos. Esse 

mosaico de terrenos justapostos no DZT foi formado através de dois Ciclos 

orogênicos, um mais antigo, de idade Grenville, chamado regionalmente de Cariris 

Velhos (1,1-0,95 Ga), e outro mais jovem, de idade Panafricana-Brasiliana (0,75-

0,54 Ga) (Santos & Medeiros 1999). 

Neste contexto, foram definidos de oeste para leste, na Zona Transversal, o 

terreno Granjeiro/Ouricuri, a faixa Piancó-Alto Brígida e os terrenos Alto Pajeú, Alto 

Moxotó e Rio Capibaribe (Figura 2.3). Orientados na direção NE-SW, esses terrenos 

são limitados por zonas de cisalhamento transcorrentes de direção NE-SW 

subsidiárias aos lineamentos Patos e Pernambuco. Estas estruturas são 

relacionadas ao retrabalhamento de zonas de cisalhamento contracionais Cariris 

Velhos e nucleadas durante o ciclo Brasiliano (Santos et al. 2002). 

O Domínio da Zona Transversal apresenta uma evolução completamente 

distinta dos demais domínios (Santos et al. 1999), com uma história de 

sedimentação, vulcanismo e de deformação orogênica única dentro da Província 

Borborema. Este contraste de constituição litológica é refletido pelos padrões 

aeromagnéticos. 

A seguir será destacado o Terreno Alto Moxotó por ser especificamente onde 

a área estudada neste trabalho se insere no contexto geotectônico da Província 

Borborema. 

2.2. TERRENO ALTO MOXOTÓ 

O Terreno Alto Moxotó (TAM) representa um compartimento tectônico 

destacado da antiga Faixa Pajeú-Paraíba de Brito Neves (1975). Estendendo-se do 
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centro sul de Pernambuco, imediações da cidade de Floresta, ao litoral paraibano, 

esta unidade tectônica encontra-se orientada em diagonal na Zona Transversal, 

aproximadamente na direção NE-SW.  

Limitado por zonas de cisalhamento importantes, apresenta uma associação 

de rochas paleoproterozóicas de alto grau, que caracterizam o substrato geológico 

desta unidade. Apresenta possíveis remanescentes de rochas arqueanas, dados 

isotópicos e litoestruturais locais, que persistiram apesar dos retrabalhamentos 

posteriores de dois ciclos orogenéticos (Cariris Velhos e Brasiliano) sobrepostos 

(Santos et al. 2002). 

O TAM diferencia-se dos demais terrenos inseridos no contexto da 

Subprovíncia/Domínio Transversal, devido à presença de rochas antigas, de idade 

arqueanas e paleoproterozóicas, e pela raridade de rochas neoproterozóicas. Sendo 

assim, esse é um fato que aponta para menor influência da deformação 

transcorrente no TAM, marcante na orogênese Brasiliana.  

Nesse contexto, o limite do TAM com o Terreno Alto Pajeú é caracterizado 

por sistemas de nappes da Serra de Jabitacá, que controlam a colocação de 

grandes exposições de migmatitos e ortognaisses mesoproterozóicos com protólitos 

arqueano/paleoproterozóicos (Santos 1995). 

A história geológica do TAM permite a definição das seguintes unidades 

litológicas, empilhadas na seqüência litoestratigráficas e divididas em complexos ou 

suítes (Erro! Fonte de referência não encontrada.): Complexo Floresta, a Suíte 

Malhada Vermelha, o Complexo Lagoa das Contendas, Complexo Sertânia, 

Complexo Sumé, Suíte Camalaú e o Complexo Caroalina. 

O Complexo Floresta é representado por litotipos dominantemente 

metamorfizados em fácies anfibolito alto, podendo atingir o fácies granulito ou 

mesmo a fusão parcial (Santos 1977). O complexo é marcado por rochas 

metaplutônicas básica-ultrabásicas a intermediárias, com composição variando de 

litotipos dioríticos a tonalíticos-granodioríticos, podendo estar presentes anortositos e 

piroxenitos metamorfizados, bem como rochas metassedimentares do tipo granada-

biotita gnaisses com grafita e quartzitos com sillimanita. 
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Figura 2. 4. Mapa geológico simplificado do Terreno Alto Moxotó, mostrando a distribuição 

das principais unidades. (Santos et al. 2002). 

A Suíte Malhada Vermelha é constituída uma seqüência gabro-anortosítica 

toleiítica, marcada pela ocorrência de mineralizações de Fe-Ti (Almeida et al. 1997). 

Segundo Santos (1995), a suíte guarda uma relação intrusiva com o Complexo 

Floresta, sendo considerada pós-Transamazônica. 

O Complexo Lagoa das Contendas foi referido por Santos (1995) como uma 

seqüência metavulcanossedimentar, onde a porção metavulcânica é constituída por 

termos predominantemente metaluminosos e cálcioalcalinos, caracterizados por 

teores de médio a alto potássio. Esses valores apontam para um possível arco 

vulcânico bem desenvolvido. Idades de U-Pb forneceram um intercepto superior de 

1.012 ±12 Ma (Santos et al. 1995), sugerindo a idade de um arco magmático do 

evento Cariris Velhos. 

O Complexo Sertânia representa uma seqüência metassedimentar marcada 

por metamorfismo de alto grau. Dominam metapelitos com níveis carbonáticos, 

cálcio-silicáticos, quartzíticos e de metabasitos. Esta associação encontra-se afetada 

por um metamorfismo que atingiu o fácies anfibolito alto, podendo, por muitas vezes, 

atingir a anatexia, gerando migmatitos. A princípio, era admitida uma idade 

Mesoproterozóica para o Complexo Sertânia, devido principalmente à presença de 

metagranitóides sin-colisionais relacionados ao evento Cariris Velhos (Santos et al. 
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1995). No entanto, o metamorfismo que atingiu este complexo foi datado em ca. 915 

Ma (Brito Neves et al. 1995) a partir de dados isotópicos (Rb-Sr) em granada-biotita 

gnaisses correlacionáveis ao Complexo Sertânia, na região de Coxixola (PB). 

O Complexo Sumé trata-se de uma associação de gnaisses de alto grau 

metamórfico, incluindo ortognaisses, paragnaisses e migmatitos, com intercalações 

de metabasitos, metagabros, granada metagabros, metassienitos, calcários 

cristalinos, skarns, raras formações ferríferas, granulitos, metapiroxenitos e 

prováveis retroeclogitos (Medeiros & Torres 2000). A ocorrência de supostos 

retroeclogitos e granulitos sugere a ligação com o trend de rochas metamáfica-

ultramáficas com metamorfismo de alta pressão, descrita no limite entre os terrenos 

Alto Pajeú e Alto Moxotó, as quais devem ter sido colocados como alóctones na 

crosta média superior, certamente pelas fases pré-transcorrência descritas por 

Medeiros & Torres (2000). Em alguns locais, os skarns mostram-se associados às 

rochas metamáfica-ultramáficas e mármores e são comumente mineralizados em 

apatita, o que abre a possibilidade de tratar-se de skarns ligados a complexos 

carbonatíticos-feníticos (Santos et al. 2008). 

A suíte granítica Camalaú é formada por dezenas de stocks deformados e 

intrusões tabulares (sheets, sills e diques), incluindo granitóides tonalíticos e 

trondjemíticos (Medeiros & Torres 2000). Dados geoquímicos preliminares sugerem 

que esse pulso pertença a uma série calcioalcalina-trondjemítica (TTG), do tipo São 

Pedro- Riacho das Lajes (Santos 1995), indicando um ambiente relacionado a arco 

vulcânico. Os granitóides mais evoluídos desta suíte possuem padrões geoquímicos 

compatíveis com granitóides intraplacas, sugerindo a existência de um provável 

evento extensional pós-colisão Cariris Velhos. No âmbito da nappe Serra de 

Jabitacá, algumas intrusões tabulares são biotita granitos intrusivos no Complexo 

Sertânia (tipo Tuparetama) ou em ortognaisses e migmatitos, provavelmente 

paleoproterozóicos (tipo Amparo), os quais foram também incluídos nesta suíte de 

granitóides. Em ambos os casos, são monzogranitos peraluminosos com 

características de granitos sin-colisionais. O sistema isotópico U-Pb é diferente, 

mostrando zircões zonados, com núcleos herdados. Os diagramas concórdia 

fornecem idade de intercepto inferior com grande erro, indicando o efeito da 

orogenia Brasiliana (550±99 Ma e 547±88 Ma) sobre fontes arqueanas e 
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paleoproterozóicas. A idade dessa suíte de granitóide situa-se em torno de 1,0 Ga, 

mas esse dado ainda precisa ser mais precisamente estabelecido. 

O Complexo Caroalina é constituído, basicamente, por seqüências 

metassedimentares, essencialmente constituídas por micaxistos (Santos 1977), com 

foliação bem desenvolvida, e marcados por um metamorfismo de pressões 

intermediárias, além da ausência de processos anatéticos e de intrusões de rochas 

metagranitóides Cariris Velhos. 

A Suíte Olho D’Água do Cunha (SOAC) é formada por uma associação de 

metaquartzosienitos e metapiroxenitos com skarns relacionados, intrusivos no 

Complexo Floresta. Os metaquartzosienitos são comumente foliados, sofrendo os 

efeitos da tectônica transcorrente que afetou a região. Essas rochas possuem 

textura granoblástica, em geral, granulação média a grossa. Os representantes 

máficos deste fácies são a hornblenda e o diopsídio que também apresentam-se 

estirados (Nascimento 2011). Estas rochas são ainda cortadas por diques e veios 

pegmatíticos com turmalina e/ou diques aparentemente de composição diorítica, por 

vezes com dobramentos sin-transcorrência. Localmente, uma tectônica rúptil 

também é observada nessas rochas, formando pequenas fraturas com orientação 

caótica, que permite a infiltração de água e facilita a alteração da rocha. Os 

metapiroxenitos afloram sempre associados com os metaquartzosienitos, sendo 

comum a coexistência de ambas as rochas no mesmo afloramento. São 

responsáveis por uma coloração verde escura no solo e afloram principalmente com 

uma grande quantidade de blocos ou como afloramentos rasteiros. Possuem 

granulação fina a média, ocorrendo também fácies gabróides, exibindo uma 

quantidade maior de plagioclásio. Sua coloração esverdeada amarelada e a 

presença ocasional de epidoto sugerem a existência de processos de skarnitização, 

ou seja a ocorrência de processos metassomáticos nesta unidade. Apesar da 

intensa deformação e certa migmatização, acretita-se que originalmente a 

associação do Complexo Olho D’água do Cunha (Sumé) representa um complexo 

de imiscibilidade de líquidos, similar ao que foi descrito por Ferreira et al. (1992) no 

batólito Triunfo (Santos 2010). 
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3. ASPECTOS DA GEOLOGIA LOCAL E PETROGRAFIA DAS ROCHAS 

ENCAIXANTES E HOSPEDEIRAS DA MINERALIZAÇÃO DE APATITA 

 

Na área estudada foram identificadas duas unidades litodêmicas: o Complexo 

Floresta que se encontra representado por ortognaisses com idade U-Pb em zircões 

entre 2,4 e 2,15Ga (Santos et al. 2008) e a Suíte Olho D’Água do Cunha composta 

sobretudo por metassienitos em que se associam skarns. Estas unidades 

litodêmicas foram identificadas por Nascimento (2011) em uma área na região de 

Monteiro, a cerca de 22 km ao sul da área estudada. Na área de Sumé a 

particularidade são os skarns, que em relação aos encontrados na área de Monteiro, 

aqui ganham destaque especial, visto que é a rocha que hospeda a mineralização 

de apatita. 

Cabe salientar que em estudos anteriores na mineralização de apatita 

estudada, Beurlen (1965) considera estas rochas mineralizadas como tendo sido 

formadas por uma fase pneumatolítica posterior a formação dos escarnitos e rica em 

P2O5, K, SiO2, com Ti, F e Cl. Este autor também advoga que estas rochas 

mineralizadas não poderiam ter sido originadas por metamorfismo de camadas 

sedimentares, por conta da presença de embrechitos quartzo-fedspáticos. Este 

termo embrechito pode ser entendido na literatura atual como brechas 

hidrotermais. É importante notar que estes processo tem sido mais recentemente 

tratado como metassomatismo (percolação de fluidos promovendo aporte e 

lixiviação de componentes químicos sobre rochas pré-existentes), e as rochas 

produzidas como skarns (Einaudi et al.(1981), Einaudi & Burt (1982) e Meinert 

(1992). Este trabalho não pretende promover a caracterização genética detalhada 

das rochas mineralizadas, mas aborda as mesmas como sendo skarns. Isto 

considerando estruturas (e.g. contatos irregulares, discordantes da foliação principal 

das rochas) e texturas (brechas hidrotermais com fragmentos irregulares de apatitas 

e abundante quantidade de quartzo na matriz), que são típicas de processos de 

formação sob influência de fluidos metassomáticos (Souza Neto et al. 2008). 

A seguir são detalhados, do ponto de vista descritivos, as unidades 

supracitadas: 
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3.1. COMPLEXO FLORESTA 

 

Ocorre como ortognaisses de composição tonalítica-granodiorítica. Estes 

ortognaisses são predominantemente mesocráticos (Foto 3. 1), ocorrendo com 

coloração cinza escura, mas foram observadas porções homogêneas e 

heterogêneas de coloração cinza clara. Apresentam granulação que varia de fina à 

grossa, e textura granolepidoblástica. Ocorrem como gnaisses bandados (Foto 3. 1), 

com bandas claras com maior concentração de minerais félsicos e bandas escuras 

compostas por biotita, plagioclásio e anfibólio. Essas bandas são reflexo da foliação 

imposta à rocha pelos eventos tectônicos, produzindo uma foliação do tipo 

bandamento gnáissico composicional que possui direção entre 330 e 355 Az e 

mergulha para nordeste com ângulos entre 18º e 45º. Observa-se que essas bandas 

possuem variações decimétricas a métricas. Localmente, exibem ainda segregações 

de quartzo e quartzo-feldspato. 

 

Foto 3. 1. Ortognaisse bandado do Complexo Floresta (ocorrência típica na região de 

Monteiro), exibindo a típica alternância de bandas ricas em anfibólio e biotita (composição 

intermediária) e outras ricas em feldspato e quartzo (félsicas). 
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3.2. SUÍTE OLHO D’ÁGUA DO CUNHA 

 

A Suíte Olho d’Água do Cunha (SOAC) é formada por uma associação de 

metassienitos e metapiroxenitos com skarns relacionados, intrusiva no Complexo 

Floresta. 

Os metassienitos são foliados, sofrendo os efeitos da tectônica transcorrente 

que afetou esta região. Essas rochas possuem textura granoblástica, em geral, 

granulação média a grossa. Os representantes máficos deste fácies são a 

hornblenda e o diopsídio que também apresentam-se estirados. As rochas afloram 

como blocos soltos de coloração rosada (Foto 3. 2) e por vezes com nódulos (1 a 

1,5 centímetros) de diopsídio e hornblenda. 

Os metapiroxenitos possuem granulação média a fina, textura granoblástica e 

são responsáveis por dar uma coloração verde escura ao solo. Afloram ora como 

uma concentração de blocos ora como afloramentos de pequeno destaque 

topográfico, sendo que, na área estudada, ocorrem em pequenas proporções e são 

raramente associados aos metassienitos. 

 

Foto 3. 2. Bloco de metassienito da Suíte Olho d’Água do Cunha de coloração rosada e 

apresentando uma foliação incipiente (ocorrência Ap 1 no Mapa Geológico, Figura 4.1). 
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3.3. SKARNS 

 

Os skarns são formados provavelmente sobre as rochas metamáficas-

ultramáficas da SOAC, mas também afloram como lentes decimétricas a métricas 

encaixados nas rochas do Complexo Floresta e por vezes encaixados no neossoma 

dos migmatitos pertencentes a este Complexo. Os skarns da área ocorrem na forma 

de lentes, ou melhor, camadas descontínuas (provavelmente tem essa geometria 

por influência da deformação), decimétricas a métricas hospedados nos 

ortognaisses do Complexo Floresta (Foto 3. 3). Ocorrem também no contato entre as 

rochas do Complexo Floresta e da SOAC (interpretado através do mapa geológico, 

pois não se encontrou afloramento nesta posição que permitisse observação 

detalhada). Considerando a ocorrência dos skarns nesta posição de contato, 

verifica-se que os mesmos ocorrem em uma região de charneira de 

megadobramento (ver Figura 4.1), considerado como tendo se formado por 

influência das principais zonas de cisalhamento da área, e esta posição refletiria 

sítios extensionais (alívio de pressão?). 

 

 

Foto 3. 3. Lentes de skarns (apatita: agregados granulares de cristais relativamente 

menores - seta vermelha) bastante alterados em meio aos ortognaisses do Complexo 

Floresta. Ocorrência Ap 2 no Mapa Geológico (Figura 4.1). 

 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

32 
 

Os skarns em ambas situações de ocorrência acima mencionadas, possuem 

características semelhantes, sendo que possuem coloração esverdeada, textura 

granoblástica média à grossa, e estruturas maciça e bandada, e mineralogia 

também idênticas (ver detalhamento abaixo). Onde os skarns afloram, eles 

encontram-se bastante fraturados e alterados (mudança de coloração - de verde 

escuro para verde claro? - e alteração de minerais como actinolita e epidoto). As 

lentes ou camadas de skarns possuem um bandamento/foliação com direção entre 

165 e 170 Az e mergulha para nordeste com ângulos em torno de 45º. 

As amostras estudadas que tiveram seções delgadas analisadas no 

microscópio petrográfico são predominantemente inequigranulares, com textura 

granoblástica e possuem em sua mineralogia, em ordem de abundância, actinolita 

(60-70 %), apatita (10-15%), epidoto (5-8%), diopsídio (3-5%), carbonatos (~1%), 

titanita (~1%), escapolita (~1%) e minerais opacos (<1%) (ver tabelas em Anexos). A 

actinolita possui granulometria fina e o arranjo entre os cristais de actinolita forma 

uma textura em mosaico poligonal. A actinolita quando em contato com a apatita, 

apresenta contato suturado (Fotomicrografia 3. 1), ou seja, as bordas mostram 

feições com aparência de processos de corrosão. Com relação ao epidoto o contato 

também é suturado. 

A apatita possui granulometria média a grossa (0,5 a 1cm) e possui formas 

irregulares. A maior parte dos cristais possuem inclusões de pequenos fragmentos 

de actinolita. No contato direto com a actinolita é possível observar os pequenos 

fragmentos desse anfibólio sendo englobados pela apatita. 

O epidoto possui granulometria fina (200 µm), ocorre sob formas irregulares e 

preenchendo os interstícios deixados pela actinolita e apatita (Fotomicrografia 3. 1). 

Os carbonatos ocorrem nos interstícios deixados pela actinolita e apatita 

demonstrando que os carbonatos, assim como o epidoto, possui um caráter tardio 

(Fotomicrografia 3. 1). A titanita aparece em pequenas proporções, apresenta 

formas anédricas a subédricas e o contato com a actinolita é irregular, ora côncavo 

ora convexo, demonstrando estar em equilíbrio com a mesma (Fotomicrografia 3. 2). 

A escapolita apresenta granulometria fina e ocorre como formas anédricas e em 

equilíbrio textural com o epidoto e os carbonatos (Fotomicrografia 3. 1). Os minerais 
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opacos ocorrem em pequeníssimas quantidades, com granulometria fina e em 

equilíbrio textural com o epidoto e os carbonatos. 

 

Fotomicrografia 3. 1. A. Relação textural entre actinolita (Act) e apatita (Ap) (contato 
suturado da actinolita – seta vermelha; luz transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 26A); 

B. Fotomicrografia A a nicóis cruzados; C. Epidoto (Ep) preenchendo os interstícios 
deixados pela actinolita (Act) e apatita (Ap) evidenciando o seu caráter tardio (luz 

transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 26A); D. Fotomicrografia C a nicóis cruzados. E. 
Carbonatos (Cbt) e escapolita (Esc) preenchendo os interstícios deixados pela actinolita 
(Act) (luz transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 13); F. Fotomicrografia E a nicóis 

cruzados.  
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Fotomicrografia 3. 2. A. Titanita (Ttn) anédrica em equilíbrio textural com a apatita (Ap) e 
actinolita (Act) (luz transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 13); B. Fotomicrografia A a 

nicóis cruzados. 
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4. TIPOLOGIA DAS OCORRÊNCIAS DE APATITA DE SUMÉ 

 
As ocorrências de apatitas em Sumé, no estado da Paraíba, são conhecidas 

desde 1944. A sua pesquisa foi feita através de poços com distribuição irregular, o que 

indica uma locação baseada em indícios superficiais de existência de apatita em 

profundidade. Os poços chegavam a atingir até mais de três metros de profundidade, 

atingindo assim a rocha hospedeira (skarns) da mineralização de apatita. Estes skarns 

se encontram bastante fraturados. O processo de lavra da apatita nunca foi além de 

semigarimpagem subterrânea. A apatita se destinava à produção de superfosfato 

(Beurlen 1965). 

A extração de apatita nesta localidade está abandonada a mais de 30 anos, por 

isso o acesso as cavas abandonadas é difícil e perigoso (Foto 4. 1), sendo necessário o 

auxílio de um guia (morador local) para localização das mesmas. 

 

Foto 4. 1. Aspecto geral das cavas onde eram extraídas as apatitas, abandonadas a mais de 30 

anos. Locais de difícil acesso e perigosos. A – ocorrência Ap1 e B – ocorrência Ap2. 

 
O mapa com a localização das ocorrências de apatitas estudadas neste trabalho 

(são três, denominadas de Ap 1, Ap 2 e Ap 3) em seu contexto geológico regional 

(Figuras 4.1 e 4.2) é mostrado a seguir, bem como croquis (esboços) das duas 

principais ocorrências (Ap 1 e Ap 2) de apatita estudadas (Figura 4. 3 a Figura 4. 6). 

O detalhamento das informações dos materiais que ocorrem dentro do corpo de 

skarn (Figura 4. 4) é baseado em observações de seções geológicas em profundidade, 

com base em dados essencialmente de Beurlen (1965) e algumas deste trabalho. Estes 

materiais são encontrados em superfície apenas como blocos, o que explica a ausência 

deles no croqui em planta. 
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Figura 4. 1. Mapa geológico simplificado de Santos et all. 2012, mostrando as ocorrências estudadas (Ap 1, Ap 2 e Ap 3). 
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Figura 4. 2. Recorte do mapa geológico de Medeiros & Torres (2000), mostrando as ocorrências estudadas (Ap 1, Ap 2 e Ap 3). A ocorrência 

vista neste mapa, situada a cerca de 4 km a nordeste da Ocorrência Ap 1, não foi localizada no campo. 
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Figura 4. 3. Croqui da Ocorrência Ap1 (visão em planta). 
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Figura 4. 4. Croqui da Ocorrência Ap1 (vista de perfil). 
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Figura 4. 5. Croqui da ocorrência Ap2 (visão em planta). 
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Figura 4. 6. Croqui da ocorrência Ap2 (vista de perfil).
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4.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS DAS OCORRÊNCIAS DE APATITAS 

 

A apatita ocorre sob a forma de bolsões e lentes, quase monominerálicas 

(apatitito ?), hospedadas em lentes maiores de skarns que são muito numerosas na 

área mineralizada. Estes bolsões podem chegar a medir até 2 metros de 

comprimento (Beurlen 1965). Esses bolsões e lentes de apatita ocorrem de forma 

errática, sendo que nem todas as lentes maiores de skarns possuem apatita. 

A seguir a apatita e sua relação com a rocha hospedeira será descrita de 

acordo com sua localização (ocorrência Ap1, ocorrência Ap2 e ocorrência Ap3). 

 

4.1.1 Ocorrência Ap1 

A apatita ocorre nestes bolsões sob a forma de grandes cristais (até cerca de 

20 centímetros), mas há relatos que os cristais chegavam, a medir 1 metro de 

comprimento (Beurlen 1965). 

Os cristais de apatita são bem formados e ocorrem em meio a uma matriz de 

coloração acastanhada / amarronzada onde predomina quartzo (Foto 4. 2). 

Cavidades de dissolução e faces corroídas são encontradas nos cristais de apatita. 

 

Foto 4. 2. Grandes cristais de apatita (geração II) em meio a uma matriz de coloração 

acastanhada / amarronzada onde predomina quartzo, mas contendo também porções que 

consistem em uma mistura de material ferruginoso e manganesífero (Ocorrência Ap1). 
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A apatita ainda ocorre sob a forma de megacristais angulosos (até 20 cm) 

espalhados irregularmente em uma massa, de densidade relativamente baixa, de 

coloração castanha a preta, composta por sílica criptocristalina misturada com 

material ferruginoso (goethita) e manganesífero (psilomelano) que constitui uma 

porção com aspecto de brecha hidrotermal (Foto 4. 3). Alguns desses cristais de 

apatita encontram-se fraturados e as fraturas são preenchidas por um material de 

coloração rosada (feldspato alcalino - Foto 4. 4). 

 

Foto 4. 3. Megacristais angulosos de apatita espalhados irregularmente em uma massa de 
sílica criptocristalina misturada com material ferruginoso e manganesífero que constitui uma 

porção da rocha com aspecto de brecha hidrotermal (Ocorrência Ap1). 

 
Foto 4. 4. Cristal de apatita fraturado, com fraturas preenchidas por um material de 

coloração rosada (feldspato alcalino), tudo em meio a uma massa de sílica criptocristalina 
misturada com material ferruginoso e manganesífero (Ocorrência Ap1). 
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O estudo petrográfico em escala microscópica (ver tabelas com os dados da 

petrografia em anexos) demonstrou que a apatita possui granulometria média a 

grossa e ocorre como cristais arredondados a subidiomórficos (alguns mostram 

faces cristalinas) em meio a uma matriz de coloração acastanhada / amarronzada 

(Fotomicrografia 4. 1). Esta matriz é composta basicamente por epidoto e sílica 

amorfa misturados com soluções ferruginosas e manganesífera. O contato da 

apatita com a matriz é do tipo suturado (bordas corroídas, provavelmente por reação 

com fluido metassomático/hidrotermal formador da matriz), por isso os cristais 

encontram-se arredondados. A apatita contém pequenas inclusões de mica branca, 

carbonatos, quartzo e feldspato potássico. Certo número de cristais de apatita 

apresenta as bordas com características ópticas diferentes o que caracteriza um 

sobrecrescimento/recristalização da apatita (Fotomicrografia 4. 1). 

A matriz de coloração acastanhada / amarronzada possui um granulometria 

muito fina à fina de difícil caracterização ao microscópio por conta disso, mas 

através do estudo petrográfico é possível determinar que ela provavelmente é 

composta por epidoto e sílica amorfa misturados com soluções ferruginosas 

(goethita) e manganesífera (psilomelano). 

Em meio à matriz de coloração acastanhada / amarronzada foi observado um 

anfibólio de coloração verde com relevo médio a alto e birrefrigência de final de 1ª a 

2ª ordem (Fotomicrografia 4. 1). Este mineral possui sinal óptico positivo (não pode 

ser hornblenda, tremolita nem actnolita, que possuem sinal óptico negativo) e o 

ângulo de extinção não é reto (não pode ser antofilita que possui ângulo de extinção 

reto). Este mineral pode ser pargasita ou pertencer à série cumingtonita-grunerita. A 

diferença entre eles é ângulo de extinção destes minerais: a pargasita possui ângulo 

de extinção de 25-28º, já a série cumingtonita-grunerita possui ângulo de extinção de 

10-20º. É difícil a observação desta característica, pois a maioria dos cristais está 

quase totalmente destruída ou alterada para epidoto-alanita, mas nos cristais onde 

foi possível esta observação, a maioria apresenta ângulo de extinção maior que 20º, 

portanto pode-se inferir que este anfibólio é pargasita. Este anfibólio possui as 

bordas corroídas (textura de reação) e imersos na matriz intersticial dos skarns e em 

alguns cristais é possível observa apenas um “fantasma” (apenas bordas reliquiares) 

deste mineral. Eles ocorrem em pequenas proporções na rocha e é possível 
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observar que alguns cristais estão alterando para epidoto e/ou alanita 

(Fotomicrografia 4. 2). 

Nesta matriz acastanhada também são observados cristais de ortopiroxênio 

(possível enstatita) que ocorre em pequenas proporções. 

Em uma lâmina específica (GHS 09 A) foi observada uma grande quantidade 

de flogopita (mineral magnesiano) também com bordas corroídas (Fotomicrografia 4. 

2). 

O epidoto ocorre de duas formas, ora como alteração do anfibólio, ora como 

uma massa preenchendo os interstícios deixados pela apatita, anfibólio e piroxênio. 

O epidoto que compõe a matriz apresenta um habito acicular. Foi observado um 

grão de epidoto zonado cujo núcleo é de alanita em uma determinada lâmina, já em 

outra foi observado um grão de epidoto que apresenta uma margem de 

resfriamento. 

A titanita apresenta-se como cristais subidiomórficos, com alguns grãos 

mostrando faces cristalinas e possui contato reto com o quartzo e a matriz fina 

acastanhada / amarronzada (Fotomicrografia 4. 2). 

O quartzo apresenta-se em sua maioria com formas anédricas, exibindo 

extinção ondulante, formação de subgrãos (nas bordas dos grãos maiores) e cristais 

recristalizados, indicando deformação relativamente intensa (Fotomicrografia 4. 3). O 

quartzo juntamente com o epidoto e os minerais opacos também ocorrem 

preenchendo fraturas da apatita. 

A alanita apresenta formas irregulares, por vezes como cristais 

subidiomórficos (Fotomicrografia 4. 3). Algumas alanitas são formadas pela 

alteração do anfibólio (Fotomicrografia 4. 2). Em algumas amostras ela mostra-se 

em pequena proporção, mas em outras ela ocorre em proporções relativamente 

grandes (15 – 20%). 

Os minerais opacos ocorrem como agregados criptocristalinos formados a 

partir de uma solução coloidal (Fotomicrografia 4. 3). A porção maciça deste 

agregado com menor reflectividade provavelmente é formada por psilomelano 

(Fotomicrografia 4. 3). Na periferia do agregado maciço ocorrem agulhas fibro-

radiais formadas por goethita (Fotomicrografia 4. 3). Os minerais opacos são 
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formados por alteração supergênica de mineral pré-existente e ocorrem em grande 

proporção na matriz. 

 

Fotomicrografia 4. 1. A. Cristais arredondados de apatita (Ap) em meio a uma matriz de 

coloração acastanhada / amarronzada que contém quartzo (Qz) e titanita (Ttn) (luz 

transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 11); B. Fotomicrografia A a nicóis cruzados; C. 

Cristal de apatita apresentando as bordas com características ópticas diferentes o que 

caracteriza um sobrecrescimento/recristalização da apatita (luz transmitida, nicóis paralelos; 

amostra GHS 11); D. Fotomicrografia C a nicóis cruzados; E. Anfibólio de coloração verde 

com relevo médio a alto e birrefrigência de final de 1ª a 2ª ordem, possível pargasita (Pgs) 

(luz transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 11); F. Fotomicrografia E a nicóis cruzados. 
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Fotomicrografia 4. 2. A. Cristal de possível pargasita (Pgs) com as bordas corroídas 

(textura de reação) e alterando para alanita (Aln) (luz transmitida, nicóis paralelos; amostra 

GHS 09A); B. Fotomicrografia A a nicóis cruzados; C. Cristais de flogopita (Flg) com as 

bordas corroídas em meio a matriz de coloração acastanhada / amarronzada (luz 

transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 09A); D. Fotomicrografia C a nicóis cruzados; E. 

Cristal subidiomórfico de titanita (Ttn) em meio a matriz fina acastanhada / amarronzada (luz 

transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 11); F. Fotomicrografia E a nicóis cruzados. 
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Fotomicrografia 4. 3. A. Cristais de quartzo (Qz) exibindo extinção ondulante, formação de 

subgrãos (nas bordas dos grãos maiores) e cristais recristalizados (luz transmitida, nicóis 

paralelos; amostra GHS 09A); B. Fotomicrografia A a nicóis cruzados; C. Cristal 

subidiomórfico de alanita (Aln) em contato com cristal de apatia (Ap) (luz transmitida, nicóis 

paralelos; amostra GHS 01); D. Fotomicrografia C a nicóis cruzados; E. Agregados 

criptocristalinos de psilomelano (Psl) e goethita (Gth) formados a partir de uma solução 

coloidal (luz refletida, nicóis paralelos; amostra GHS 05A); F. Detalhe dos agregados 

criptocristalinos, mostrando porção maciça formada por psilomelano (Psl) e agulhas fibro-

radiais formadas por goethita (Gth) (luz refletida, nicóis paralelos; amostra GHS 05A). 
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Foram observados cristais de um mineral placoso (placas de até 20 

centímetros), alterado, de cor branca (vermiculita), determinada pelo intenso 

aumento de volume quando submetida ao calor. A vermiculita ocorre em contato 

com a massa de sílica criptocristalina misturada com material ferruginoso e 

manganesífero (Foto 4.5). Segundo Beurlen (1965) os skarns englobam lentes de 

biotita xistos, onde esta mica ocorre completamente alterada para vermiculita. 

 
Foto 4. 5. Pequenos cristais de vermiculita (porção esbranquiçada no centro da foto) que 

ocorrem em contato com a massa de sílica criptocristalina misturada com material 
ferruginoso e manganesífero (Ocorrência Ap1). 

 

4.1.2 Ocorrência Ap2 

A apatita ocorre nestes bolsões sob a forma de agregados granulares de 

cristais relativamente menores (0,1-0,8 centímetros) que ocorrem em contato direto 

com os skarns (Foto 4.2). Porém há cristais de apatita que ocorrem disseminados 

nos skarns e apresentam uma textura intersticial, indicando que a apatita tem um 

caráter tardio em relação à matriz dos skarns. Além da apatita o epidoto também 

ocorre nos skarns com esta mesma textura. 



Nascimento, G.H. (2013) - Estudo Geocronológico dos skarns mineralizados em apatita da Região de 
Sumé (PB) 

 

50 
 

 
Foto 4. 6. Massa granular de apatita (porção esquerda da amostra) ocorrendo em contato 

direto com o skarn e apresentando uma textura intersticial (Ocorrência Ap2). 

 

A partir do estudo petrográfico em escala microscópica das amostras 

representativas dos skarns mineralizados em apatita (ver tabelas em Anexos) ficou 

evidenciado que a apatita possui granulometria fina a média, possui formas 

irregulares e ocorre nos interstícios deixados pela actnolita (Fotomicrografia 4. 4). Há 

cristais com inclusões de pequenos fragmentos de actnolita e no contato direto com 

a actnolita é possível observar os pequenos fragmentos sendo englobados pela 

apatita.  

O epidoto ocorre sob formas irregulares e preenchendo os interstícios 

deixados pela actnolita e apatita e no contato do epidoto com a apatita, a mesma 

apresenta contato suturado. 

No contato entre cristais de apatita são observados cristais de alanita que 

causaram um bombardeamento da estrutura da apatita formando fraturas radiais a 

alanita (Fotomicrografia 4. 4). 

Cristais reliquiares de possível pargasita ocorrem nos interstícios deixados 

pela apatita e alguns estão alterando para alanita (Fotomicrografia 4. 4). 

Os minerais opacos ocorrem em pequeníssima quantidade e assim como o 

epidoto, ocorrem nos interstícios deixados pela apatita. 
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Fotomicrografia 4. 4. A. Cristais de apatita (Ap) ocorrendo intersticialmente aos cristais de 

actnolita (Act) (luz transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 26A); B. Fotomicrografia A a 

nicóis cruzados; C. Cristais de alanita (Aln) que causaram um bombardeamento da estrutura 

da apatita (Ap) formando fraturas radiais a alanita (luz transmitida, nicóis paralelos; amostra 

GHS 26A); D. Fotomicrografia C a nicóis cruzados; E. Cristal reliquiar de possível pargasita 

(Pgs) que ocorre nos interstícios deixados pela apatita e está alterando para alanita (luz 

transmitida, nicóis paralelos; amostra GHS 26A); F. Fotomicrografia E a nicóis cruzados. 

 

Neste trabalho foi considerado que os cristais relativamente maiores de 

apatita (localizados na ocorrência Ap1) das mineralizações estudadas, representam 
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uma segunda geração da mineralização, pois pelo tamanho relativamente maior, os 

mesmos tendem a ter sido gerados por processos de remobilização de uma fase 

primária de mineralização (cristais relativamente menores – localizados na 

ocorrência Ap2), assim como pela ocorrência associada à abundância de quartzo, 

que indicariam fluidos tardios rico em sílica associados a estes processos de 

remobilização. 

A provável sucessão mineral das rochas analisadas encontra-se na tabela 

Tabela 4. 1. 

Tabela 4. 1. Provável sucessão mineral das rochas estudadas. 

 
 

4.1.3 Ocorrência Ap3 

Este ocorrência expressa uma nova ocorrência de apatita. Neste local a 

apatita está sendo extraída como berilo, por isso a coleta da mesma foi feita apenas 

para fins de coleciona-la, mas após uma análise gamaespectrométrica 

(cintilomentria, em cps) rápida com auxílio de um cintilômetro, as amostras deste 

mineral chamaram atenção por apresentar valores relativamente elevados (até 800 

cps). Com isso foram feitas análises em amostra representativa deste mineral e 

através destas análises descobriu-se que se trata de uma apatita com 

concentrações relativamente elevadas de Th, U e Y (1.950, 138,5 e 421 ppm, 

respectivamente, ver capítulo 5). 
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As apatitas possuem uma coloração anomalamente verde, com variação de 

tons de verde, encontram-se bastante fraturadas e muitos cristais são bastante 

impuros, com inclusões de material de coloração avermelhada. Alguns cristais 

apresentam um núcleo maciço e as bordas fraturadas. As rochas encaixantes são 

gnaisses bem foliados, provavelmente do Complexo Floresta (Foto 4. 7). 

 
Foto 4. 7. Visão de uma das cavas do ocorrência Ap3. 

 

 
Foto 4. 8. A. Cristal de apatita anomalamente verde, bastante fraturado e com inclusões de 
material de coloração avermelhada; B. Cristal de apatita anomalamente verde apresentando 

um núcleo maciço (quartzo enfumaçado) e as bordas fraturadas. 
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5. GEOQUÍMICA MULTI-ELEMENTAR DE AMOSTRAS REPRESENTATIVAS 

DAS APATITAS E DOS SKARNS HOSPEDEIROS 

 

 

Foram feitas análises geoquímicas multi-elementar de amostras, e para tanto 

foram utilizadas duas amostras representativas dos diferentes tipos texturais 

caracterizados deste mineral, e uma outra de coloração anomalamente esverdeada. 

Foram também utilizadas nesta análises, duas amostras para representar os 

principais skarns hospedeiros observados, sendo uma dos típicos skarns 

hospedeiros (anfibólio, diopsídio, epidoto, e apatita) e outra especificamente da 

massa de sílica criptocristalina associada com material ferruginoso e manganesífero, 

que constitui as brechas hidrotermais. 

As amostras de apatita selecionadas para as análises geoquímicas são 

consideradas de gerações diferentes. Este fato foi atribuído devido às feições de 

campo e petrográficas, onde os agregados granulares (cristais relativamente 

menores, 0,1-0,8 centímetros – ocorrência Ap2) de apatita de coloração azulada são 

definidos como de primeira geração, e os cristais relativamente maiores (até 20 cm) 

de apatita, bem formados, de coloração esverdeada, que ocorrem tanto em meio a 

uma matriz de coloração castanha escura com quartzo associado, como também em 

meio a uma matriz composta por sílica criptocristalina misturada com material 

ferruginoso e manganesífero (localizados na ocorrência Ap1), que são considerados 

neste trabalho como de segunda geração (ver descrição no capítulo anterior). 

As amostras selecionadas para as análises geoquímicas multi-elementares 

foram quebradas com auxílio de martelo para deixá-las no tamanho ideal (2 a 3 cm), 

e em seguida elas foram pulverizadas com o auxílio de um mortar e pistilo de ágata, 

para evitar contaminação com metais diversos, que foram analisados. 

Por questões laboratoriais (pouca quantidade de material) a análise da 

amostra dos agregados granulares (cristais relativamente menores de apatita - 

primeira geração - extraídas da ocorrência Ap2) não pôde ser realizada, portanto 

não estará presente nos resultados. 

Os resultados das análises da geoquímica multi-elementar foram obtidos por 

Espectrometria de Plasma (ICP-AES e ICP-MS – para ultra-traços) e estão 

apresentados na Tabela 5. 1. 
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Tabela 5. 1. Dados geoquímicos dos elementos maiores e traços (incluindo ETR) das 

amostras analisadas. 

Amostra GHS-
01 

GHS-
04 

GHS-
25 

GHS-
29 

 Amostra GHS-
01 

GHS-
04 

GHS-
25 

GHS-
29 

(% wt.)      (ppm)     

TiO2 <0,01 <0,01 0,21 <0,01  Ta 0,1 0,1 1 0,2 

Al2O3 0,04 0,76 13,76 0,11  Y 117 389 32 555 

Fe2O3t 0,17 4,63 8,23 0,43  Zr 5 <0,5 92 45 

MnO 0,02 0,80 0,20 0,02  Cs 0,56 0,06 0,06 0,02 

MgO 0,02 0,30 10,59 0,03  Hf 0,2 0,4 2,9 1,1 

CaO 48,69 0,74 26,65 49,39  Th 521 122 153 1.950 

Na2O 0,08 0,03 0,94 0,03  U 22,5 6,8 7,6 159,5 

K2O <0,02 0,02 0,84 <0,02  S (%) 0,42 0,01 0,04 0,42 

P2O5 >4,58 1,77 >4,58 >4,58  Be 0,33 7,18 1,48 0,60 

(ppm)      Ge 0,55 3,90 0,21 4 

Ag 0,05 0,02 <0,01 0,09  In <0,005 0,024 0,026 <0,005 

As 46 3 13 245  Re <0,002 0,003 <0,002 0,004 

Bi 0,43 0,08 0,12 2,17  Se 2 8 1 11 

Cu 0,2 32,1 0,9 2,0  Tl <0,002 0,06 0,05 <0,002 

Pb 34 228 10 66  La 577 3.530 145 2.000 

Zn <2 28 32 5  Ce 1.225 6.200 348 4.790 

Cr 4 2 14 4  Pr 154 630 41 588 

Ni 1,3 9,9 15,1 3,1  Nd 509 2.070 146 2.130 

Co 0,5 5,8 13,0 0,9  Sm 66 224 17 300 

V 45 252 52 40  Eu 9,7 39,9 3,2 40,5 

Ba 40 1.790 74 10  Gd 26,1 128,0 10,6 186,5 

Rb 0,6 2,5 7,8 0,7  Tb 2,79 15,45 1,29 22,3 

Sr 1235 93 153 706  Dy 16,6 66,3 5,8 99,7 

Sb 0,11 0,13 <0,05 0,42  Ho 3,17 12 0,99 17,25 

Sc 0,1 1,8 3,0 0,6  Er 8,29 33,60 2,79 46,70 

Sn 1,0 <0,2 3,0 <0,2  Tm 1,09 4,13 0,32 5,26 

Te <0,05 0,12 <0,05 <0,05  Yb 6 29,1 2,1 32,4 

W 1 26 63 5  Lu 0,78 4,04 0,25 3,88 

Mo 0,11 1,04 0,22 0,48  (La/Yb)N 64,83 81,78 45,52 41,62 

Cd 0,08 0,04 0,08 0,06  (La/Sm)N 5,54 9,91 5,21 4,19 

Ga 7 30 12 25  (Gd/Yb)N 3,51 3,55 3,98 4,64 

Li 0,7 0,4 7,0 1,2  (Eu/Eu*)N 0,72 0,72 0,71 0,52 

Nb 2,8 0,7 6,5 1,7  REE 
(ppm)

   
2.604 

 
12.987 

      
723  

 
10.262  

 

GHS-01: Apatita de segunda geração (garimpo Ap1); 

GHS-04: Massa de sílica criptocristalina misturada com material ferruginoso e manganesífero; 

GHS-25: Skarn com apatita disseminada; 

GHS-29: Apatita de coloração anomalamente verde. 

 

Vê-se que todas as amostras, tanto de apatitas como de skarns, possuem 

concentrações relativamente elevadas de La e Ce com valores que variam de 577 a 
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3.530 ppm, e de 348 a 6.200 ppm, respectivamente. A amostra da massa de sílica 

criptocristalina misturada com material ferruginoso e manganesífero (GHS-04) é 

enriquecida em P2O5, Pb, V, e Y, com concentrações de 1,77%, 228, 252, e 389 

ppm, respectivamente. Já a amostra de apatita de coloração anomalamente verde-

esmeralda (GHS-29) possui elevado concentração de As (245 ppm), além de possuir 

as concentrações Th, U e Y relativamente elevadas (1.950, 159 e 555 ppm, 

respectivamente). Provavelmente estes quatro últimos elementos seriam os 

responsáveis pela coloração particular dessa apatita. As concentrações 

relativamente elevadas de Th e U corroboram os valores elevados (até 850 cps) das 

análises gamaespectrométricas (cintilomentria) feitas antes das análises da 

geoquímica multi-elementar em amostras da apatita de coloração anomalamente 

verde-esmeralda. 

Os dados geoquímicos foram tratados utilizando diagramas de distribuição de 

concentrações de elementos químicos do tipo Spider (Figuras 5.1 e 5.2), que 

possibilitam a clara e rápida caracterização geoquímica das amostras. Foram assim 

elaborados diagramas de distribuição dos ETRs e dos elementos traços 

incompatíveis, normalizados em relação à composição do Condrito, segundo 

Boynton (1984) e Thompson (1982), respectivamente. 

 

Figura 5. 1. Padrão de distribuição dos Elementos Terras Raras (ETR) normalizados com o 

condrito (Boynton, 1984). 
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Os padrões de ETR normalizados com o condrito (Figura 5. 1) mostram que 

as amostras de apatita e skarns apresentam curvas de distribuição ETR com padrão 

semelhante. Elas são enriquecidas em Elementos Terras Raras Leves (ETRL) com 

relação aos Elementos Terras Raras Pesados (ETRP) e apresentam uma suave 

anomalia negativa de Eu com (Eu/Eu*)N entre 0,71 e 0,72. A amostra de apatita de 

coloração anomalamente verde-esmeralda (GHS-29) difere um pouco das demais, 

pois apresenta um domeamento na curva na porção dos ETRL causado por um 

pequeno empobrecimento dos ETRL (principalmente de La e Ce), também 

apresenta um leve enriquecimento em ETRP, além de uma anomalia negativa de Eu 

mais expressiva que nas demais amostras com (Eu/Eu*)N=0,52. 

Todas as amostras de um modo geral apresentam um relativamente elevado 

fracionamento entre os ETRL e os ETRP, pois (La / Yb)N está entre 41 e 81. Nas 

amostras os ETRL estão mais fracionados que os ETRP com (La / Sm)N entre 5 e 10 

e (Gd / Yb)N entre 3 e 4, com exceção da amostra GHS-29 que possui 

fracionamentos dos ETRL e ETRP similar com (La / Sm)N =4,19 e (Gd / Yb)N =4,64. 

O ∑ETR (ppm) é levado em todas as amostra com valores entre 723 e 12.987. 

Como foi visto para os ETR, o padrão de distribuição de concentração dos 

elementos incompatíveis é semelhante nas amostras de apatitas e skarns 

analisadas, como pode ser observado na Figura 5. 2. As curvas de distribuição das 

amostras possuem anomalias positivas de Th (é maior em GHS-29), La, Ce, Sm, Tb 

e Y, e anomalias negativas de Zr e Ti, além de empobrecimentos em Rb, K (com 

exceção da amostra GHS-25) e Nd. 

Além das anomalias que foram descritas, a amostra da massa de sílica 

criptocristalina misturada com material ferruginoso e manganesífero (GHS-04) 

possui anomalia positiva de Ba e juntamente com a amostra de apatita de coloração 

anomalamente verde-esmeralda (GHS-29) possui anomalias positivas de Tm e Yb. A 

amostra de skarn com apatita disseminada (GHS-25) possui anomalias 

relativamente mais enriquecidas em K, Nb, Ta, Zr, Hf e Ti. 
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Figura 5. 2. Padrão de distribuição dos Elementos Incompatíveis normalizados com o 

condrito (Thompson, 1982). 

 

Ressalta-se ainda que todas as amostras de um modo geral apresentam uma 

curva de distribuição bastante diferenciada (em relação aos processos de 

segregação magmática), porém a amostra de skarn com apatita disseminada (GHS-

25) possui curva de distribuição de elementos incompatíveis menos diferenciada, 

enquanto que a amostra de apatita de coloração anomalamente verde-esmeralda 

(GHS-29) possui curva de distribuição de elementos incompatíveis mais 

diferenciada. 

De um modo modo geral, os valores elevados do ∑ETR encontrados em 

algumas amostras estudadas são devidos provavelmente à presença de alanita e 

titanita. Já os valores relativamente anômalos de Th, U e Y provavelmente é devido 

à alanita, pois em uma determinada amostra (GHS 26A) foi observado que cristais 

de alanita causaram um bombardeamento da estrutura da apatita formando fraturas 

radiais a alanita (Fotomicrografia 4.4 C e D), evidenciando a presença de elementos 

radioativos na estrutura da mesma. Exceto a amostra de apatita de coloração 

anomalamente verde-esmeralda (GHS-29), que mostrou os mais elevados valores 

de Th, U e Y, dentre todas as amostras de apatita e skarns analisadas. 
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6. GEOCRONOLOGIA 

 

Para o estudo geocronológico das apatitas da mineralização de Sumé, 

baseado nos dados de campo e na caracterização petrográfica de detalhe foram 

selecionadas seis amostras representativas das apatitas, das duas gerações de 

apatita encontradas na área investigada. 

São três amostras (GHS-22, GHS-26A e GHS-26C) representativas das 

apatitas de primeira geração, e três outras (GHS-01, GHS-08 e GHS-09) para as 

apatitas de segunda geração. Foram concentrados cristais de apatita, mais puros 

possíveis (ausência de inclusões minerais, etc.), a partir das amostras britadas e 

peneiradas (peneiras de 1.200, 600 e 420 micrômetros), e triagem com o auxílio de 

lupa binocular. 

Por questões de custos, optou-se neste momento enviar apenas uma amostra 

de apatita (GHS-22, por apresentar grãos de apatita mais límpidos, sem inclusões) 

para datação, sendo de primeira geração. Optou-se por esta geração, por considerar 

mais interessante neste momento se conhecer a idade da mineralização primária 

(apatita de primeira geração), deixando a idade da provável remobilização desta 

mineralização (apatita de segunda geração) para momento futuro. 

Macroscopicamente a Amostra GHS-22 é composta predominantemente por 

anfibólio (Actnolita), com poucos cristais de epidoto e uma porção na superfície da 

amostra é formada por cristais milimétricos à centimétricos de apatita. Esta amostra 

possui composição e textura similar a da Amostra GHS-26 A, que foi selecionada 

para confecção de lâmina e encontra-se descrita microscópica e detalhadamente 

nos Anexos. 

A amostra escolhida para datação pelo método U-Pb TIMS (Thermal Ion Mass 

Spectrometry) foi executada no Laboratório Comercial ActLabs, em Ancaster no 

Canadá, seguindo a seguinte metodologia: O U e Pb foi separado usando-se duas 

colunas de troca iônica contendo HBr, segundo o método modificado por Krogh 

(1973). As medidas isotópicas do U e Pb foram executadas em um espectrômetro de 

massa de ionização termal, multi-coletor, VG Sector-54. O Pb e U foram depositados 

em filamentos de Re com uma mistura de ácido fosfórico e silicagel, de acordo com 

o método de Gerstenberger e Haase (1997). Os brancos de Pb para a separação 
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com HBr foram determinados com sendo 1,2 ± 0,4 pg, que foi usado para a redução 

dos dados da apatita. 

Os resultados são mostrados na Erro! Fonte de referência não encontrada. 

e a distribuição dos resultados analíticos, no diagrama concórdia na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

Foram selecionados dez grãos de apatita para o estudo geocronológico. Os 

grãos foram divididos em fragmentos menores (Fotomicrografias 6.1 a 6.4) e os 

melhores fragmentos (mais límpidos) foram selecionados para análise. Dos dez 

grãos apenas três apresentaram resultados que permitisse a definição da idade, 

com uma Concórdia de 557,7 ± 1,3 Ma. Esta é portanto considerada a idade da 

mineralização primária da apatita (apatita de primeira geração), indicando que os 

fluidos formadores da mineralização primária (processo metassomático) são ligados 

ao Ciclo Orogenético Brasiliano. 

 

 

Figura 6. 1. Diagrama Concórdia U-Pb TIMS com as razões isotópicas medidas e a 

idade calculada para a amostra de apatita GHS-22 (apatita de primeira geração, ligada à 

mineralização primária). 
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Tabela 6. 1. Idades U-Pb, composição química U-Pb-Th e razões isotópicas U-Pb obtidos 

na amostra de apatita primária (Amostra GHS-22) da mineralização de Sumé. 

Grão 

Idade (Ma) 
206Pb/238U 

<Th> 
(i) 

±2σ        
abs 

207Pb/235U   
(i) 

±2σ    
abs 

207Pb/206Pb    
(i) 

±2σ        
abs 

Coef. 
Corr.              

% disc 

a5 557,033 15,701 585,552 111,865 696,834 539,786 -0,008 20,030 

a7 557,369 2,308 581,017 26,183 673,898 122,212 0,500 17,267 

a8 559,029 2,303 583,031 25,640 676,536 119,297 0,495 17,327 

a9 556,887 2,018 575,507 21,960 648,575 103,675 0,484 14,093 

         

Grão 

Composição química 
    

Pbc                     
(pg) 

Pb*               
(pg) 

Pb*/Pbc  
 

Th/U 
     

    a5 0,76 1,08 1,42 9,13 
    a7 876,22 3553,14 4,06 7,52 
    a8 1427,95 7634,99 5,35 10,68 
    a9 385,34 2442,54 6,34 10,85 
    

         

Grão 

Razões Isotópicas 
 

206Pb/204Pb    
 

206Pb/238U  
 

±2σ %  
207Pb/235U     

 
±2σ %  

207Pb/206Pb    
 

±2σ %  
 

 a5 44,425 0,090 2,940 0,780 25,139 0,063 25,335 
 a7 103,093 0,090 0,432 0,772 5,918 0,062 5,714 
 a8 105,030 0,091 0,429 0,776 5,780 0,062 5,580 
 a9 119,933 0,090 0,377 0,763 4,999 0,061 4,827 
  

206Pb/238U <Th> (i)... Corrigido para desequilíbrio Th/U inicial usando 208Pb radiogênico e Th/U 
[magma] = 2,8000 
207Pb/235U (i) e 207Pb/206Pb (i) ... Idade isotópica calculada usando a constante de decaimento λ238 = 
1,5512E-10 e λ235 = 9,8485E-10 (Jaffey et al. 1971) 
% disc ... discordância % = 100 - (100 * (idade 206Pb/238U) / (idade 207Pb/206Pb)) 
Pbc ... Massa total de Pb comum (picograma: pg) 
Pb* ... Massa total de Pb radiogênico (picograma: pg) 
Pb*/Pbc ... Razão Pb radiogênico (incluindo 208Pb) Pb comum 
Th/U ... Conteúdo de Th calculado do 208Pb radiogênico e da idade 207Pb/206Pb da amostra, 
assumindo concordância entre os sistemas U-Th e Pb 
206Pb/204Pb ... Razão medida corrigida apenas para fracionamento e contribuição de spike (padrão 
interno) 
206Pb/238U, 207Pb/235U e 207Pb/206Pb ... Razões medidas corrigidas para fracionamento, traçador, 
branco e Pb comum inicial. 

 

As rochas graníticas do Complexo Prata, localizado a cerca de 11 km a 

nordeste da área, não poderiam ser consideradas candidatas aos fluidos 

mineralizantes, pois possuem idade de 512 ± 30 Ma (Guimarães, 2005), cerca de 45 
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Ma mais jovens, além de possuir concentração de P2O5 menor que 1%, e 

concentrações de Th menores que 10 ppm, o que não justifica a assinatura da 

mineralização de apatita da área estudada. 
 

 

Fotomicrografia 6. 1. Fragmentos menores do grão a5 da amostra GHS-22. 

 

Fotomicrografia 6. 2. Fragmentos menores do grão a7 da amostra GHS-22. 
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Fotomicrografia 6. 3. Grão a8 intacto (foto a esquerda) e dividido em fragmentos menores 

(foto à direita), da amostra GHS-22. 

 

 

Fotomicrografia 6. 4. Grão a9 intacto (foto a esquerda) e dividido em fragmentos menores 

(foto à direita), da amostra GHS-22. 
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Os skarns que hospedam as mineralizações de apatita estão encaixados 

tanto na Suíte Olho d’Água do Cunha, que é formada por uma associação 

metassienítica-piroxenítica intrusiva no Complexo Floresta, quanto no próprio 

Complexo Floresta. 

A apatita ocorre sob a forma de bolsões e lentes, em lentes maiores de 

skarns. Não se observou nenhum controle estrutural definido para estes skarns 

mineralizados, e os bolsões e lentes de apatita ocorrem de forma errática, sendo 

que nem todas as lentes maiores de skarns possuem apatita. Entretanto as 

ocorrências mais abundantes de apatita existem em skarns muito alterados e 

fraturados. A apatita ocorre nestes bolsões sob a forma de grandes cristais (segunda 

geração – ocorrência Ap1) ou agregados granulares (primeira geração – ocorrência 

Ap2). 

São definidas duas gerações para apatita. A apatita definida como de primeira 

geração ocorre como massas granulares de coloração azulada em contato direto 

com os skarns e também disseminada nos skarns apresentando uma textura 

intersticial, indicando que a apatita tem um caráter tardio, além de apresentar 

inclusões da associação mineral dos skarns. Já a apatita definida como de segunda 

geração, é constituída por cristais relativamente maiores e bem formados de apatita, 

e que ocorrem em meio a uma matriz de coloração castanha escura, onde 

predomina quartzo e sílica criptocristalina misturada com um material ferruginoso e 

manganesífero. O tamanho e forma dos cristais indicam que a apatita atribuída a 

uma segunda geração deve ter sido formada por recristalização de apatitas 

precoces, por processos de remobilização da mineralização primária. 

O caráter tardio da apatita indica que a mesma é devida a uma fase posterior 

a formação dos skarns, rica em P2O5, que encontrando um ambiente rico em Ca 

(rochas metacarbonáticas, que afloram a cerca de 4 quilômetros a norte da 

Ocorrência Ap1), teria formado a apatita. Isso já havia sido aventado por Beurlen 

(1965). O fato da mineralização de apatita ocorrer em maiores concentrações 

apenas em skarns muito alterados e fraturados indica que nestas rochas houve uma 

facilidade de penetração do fluido mineralizante, mas alternativamente pode 
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representar um enriquecimento residual em apatita, a partir da dissolução tardia de 

outros minerais da ganga dos skarns. 

Posterior à mineralização (mesmo a de segunda geração) tem-se indícios de 

intemperismo e precipitação, demonstrados respectivamente pelas cavidades de 

dissolução da apatita e pelo material ferruginoso e manganesífero (goethita e 

psilomelano), com hábito colomórfico, assim como pela ocorrência de brecha 

hidrotermal, na matriz da qual os cristais relativamente maiores de apatita 

encontram-se quebrados, em meio a uma abundância de quartzo. 

O estudo petrográfico dos skarns evidenciou um substrato de rochas máficas 

para esses skarns, com base nos minerais encontrados, os quais são flogopita, 

anfibólio (possível pargasita), ortopiroxênio (possível enstatita) e pseudomorfos de 

olivina serpentinizada. Este dado é importante pois demonstra que a mineralização 

de apatita não está associada a um magmatismo alcalino, como supúnha-se a 

princípio. 

A análise geoquímica multi-elementar das quatro amostras (duas de skarns e 

duas de cristais de apatita) revelou que tanto os skarns quanto à apatita possuem 

concentrações relativamente elevadas de La e Ce (até 3.530 e 6.200 ppm, 

respectivamente). A amostra GHS-29 (apatita de coloração anomalamente verde, 

encontrada na ocorrência Ap3) apresentou concentrações relativamente elevadas de 

Th, U e Y (1.950, 138,5 e 421 ppm, respectivamente), além de concentração 

anômala de As (245 ppm), o que seria importante por indicar a possibilidade de ouro 

associado. Provavelmente estes quatro elementos seriam os responsáveis pela 

coloração particular dessa apatita. O padrão de distribuição dos ETR desta amostra 

é diferente das demais. Associando este fato as características petrográficas 

distintas desta apatita com relação às demais apatitas observadas neste trabalho, 

pode-se inferir que esta apatita de coloração anomalamente verde apresenta uma 

origem distinta das demais. 

A amostra da massa de sílica criptocristalina misturada com material 

ferruginoso e manganesífero (GHS-04) possui o ∑ETR (ppm) mais elevado (12.987) 

dentre todas as amostras analisadas, caracterizando uma mineralização em ETR. 

Neste material, os ETR provavelmente estão hospedados na alanita e titanita na 

amostra. 
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O estudo geocronológico da mineralização primária da apatita (apatita de 

primeira geração) apresentou uma idade Concórdia de 557,7 ± 1,3 Ma. Este dado 

juntamente com os dados da petrografia detalhada das amostras relacionadas a 

esta forma de ocorrência da apatita demonstraram que a mineralização da apatita 

não está relacionada a Suíte Olho d’Água do Cunha, como supunha-se, mas que há 

uma influência de fluidos brasilianos no Terreno Alto Moxotó, neste caso, afetando 

um magmatismo máfico-ultramáfico riaciano-orosiriano. A mineralização de apatita 

(em skarns) de Sumé pode ser correlacionada aos skarns mineralizados de idade 

ediacarana que ocorrem no Seridó. 

Algumas questões relacionadas a mineralização de apatita ainda encontram-

se em aberto, como por exemplo o controle estrutural dessas mineralizações. 

Portanto, uma das recomendações cabíveis é a realização de campanhas geofísicas 

(métodos variados, como por exemplo, magnetometria) para aquisição de dados e 

elaboração de mapas e perfis litológicos mais detalhados. A geofísica permitiria 

identificar as zonas de anomalias, contribuindo para o entendimento da área, regiões 

de contato e a identificação dos corpos mineralizados em profundidade. 

Seria também conveniente a análise química mineral da possível pargasita, 

visto que este mineral foi determinado apenas pelas suas características ópticas e 

ficou uma dúvida se este mineral é mesmo pargasita ou se pertenceria à série 

cumingtonita-grunerita. Além da análise química mineral da possível enstatita. 

E por fim, seria também conveniente o estudo ao microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) da massa de sílica criptocristalina misturada com material 

ferruginoso e manganesífero visando um imageamento em aumentos de alta 

resolução, para uma melhor identificação dos minerais presentes. 
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ANEXOS 

 

TABELAS COM DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS DAS AMOSTRAS 

REPRESENTATIVAS 
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TABELAS COM DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS 

 
OCORRÊNCIA AP1 
 

AMOSTRA: GHS-01 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Epidoto (30-35%) 200-950 Anédrico Irregular 
  

 

Apatita (20-25%) 100-5000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  Possui inclusões de 
quartzo e feldspato 
potássico 

Quartzo (15-20%) 250-4000 Anédrico Irregular 

 Cristais 
recristalizados e 
formação de 
subgrãos 

 

Alanita (15-20%) 230-400 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular e 
reto  

  
 

Titanita (3-5%) 180-300 Subédrico Irregular 
 Alguns cristais estão 

deformados 
 

Pargasita (3-5%) 250-1000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para epidoto e/ou 
alanita 

 
Cristais com as bordas 
corroídas 

Minerais opacos 
(~1%) 

50-100 Anédrico Irregular 
  

 

Classificação da 
Rocha 

Skarn epidotizado 
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AMOSTRA: GHS-04 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (<1%) 90-3000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  
 

Quartzo (10-15%) 100-2000 Anédrico Irregular    

Epidoto (5-10%) 150-300 Anédrico Irregular    

Silimanita (<1%) 80-150 Fibro-lamelar Irregular 
 Kink-bands 

 

Matriz muito fina (50-
60%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (10-
15%) 

70-130 Anédrico Irregular 
  

 

Textura da Rocha Porfiroblástica 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 

 

AMOSTRA: GHS-05A 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Matriz muito fina 
(20-30%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Psilomelano (50-
55%) 

100-2000 
Agregados 

criptocristalinos 
Irregular 

  
 

Goethita (10-15%) 150-300 Fibroso Irregular   
Ocorrem como agulhas 
fibro-radiais 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 
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AMOSTRA: GHS-06 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (45-50%) 100-8000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  Possui inclusões de mica 
branca e carbonatos 

Quartzo (3-5%) 200-3500 Anédrico Irregular    

Epidoto (3-5%) 150-800 Anédrico Irregular    

Pargasita (3-5%) 250-1000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para epidoto 

 Cristais com as bordas 
corroídas 

Enstatita? (1-3%) 200-400 Anédrico 
Irregular e 
suturado 

  
 

Matriz muito fina 
(15-20%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (10-
15%) 

70-130 Anédrico Irregular 
  

 

Observações Presença de pseudomorfos de serpentina 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 

 

AMOSTRA: GHS-09 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (15-20%) 150-6000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  Nas bordas de alguns 
cristais há como se fosse 
um sobrecrescimento 

Quartzo (5-10%) 100-2000 Anédrico Irregular 

 Formação de 
subgrãos e 
recristalização de 
quartzo 

 

Pargasita (3-5%) 200-850 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para alanita 

 Cristais com as bordas 
corroídas 
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Titanita (3-5%) 100-500 
Subédrico a 

euédrico 
Irregular e 

reto 

  
 

Alanita (1-3%) 230-400 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular 
  

 

Matriz muito fina (45-
50%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (10-
15%) 

70-130 Anédrico Irregular 

  

 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 

 

AMOSTRA: GHS-09A 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (10-15%) 200-7000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  
 

Quartzo (5-10%) 150-4000 Anédrico Irregular 

 Formação de 
subgrãos e 
recristalização de 
quartzo 

 

Pargasita (5-8%) 200-1000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para epidoto e/ou 
alanita 

 
Cristais com as bordas 
corroídas 

Titanita (3-5%) 180-600 
Subédrico a 

euédrico 
Irregular e 

reto 
  

 

Alanita (3-5%) 200-320 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular 
  

 

Flogopita (5-10%) 80-250 
Irregular e 
suturado 

 
  Cristais com as bordas 

corroídas 
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Epidoto (5-8%) 150-800 Anédrico Irregular    

Matriz muito fina (40-
45%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (8-
10%) 

70-130 Anédrico Irregular 
  

 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 

 

AMOSTRA: GHS-11 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (15-20%) 150-5000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  Nas bordas de alguns 
cristais há como se fosse 
um sobrecrescimento 

Quartzo (5-10%) 150-2000 Anédrico Irregular 

 Formação de 
subgrãos e 
recristalização de 
quartzo 

 

Pargasita (3-5%) 100-850 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para alanita 

 Cristais com as bordas 
corroídas 

Titanita (3-5%) 100-350 
Subédrico a 

euédrico 
Irregular e 

reto 
  

 

Alanita (1-3%) 210-400 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular 
  

 

Matriz muito fina (45-
50%) 

- Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (10-
15%) 

80-200 Anédrico Irregular 
  

 

Classificação da 
Rocha 

Brecha hidrotermal associada a skarn 
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AMOSTRA: GHS-13 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Actinolita (65-70%) 150-5000 Anédrico Irregular   Textura em mosaico 

Carbonatos (15-20%) 500-1500 Anédrico Irregular   Ocorre instersticialmente 

Escapolita (8-10%) 150-600 Anédrico Irregular   Ocorre instersticialmente 

Epidoto (1-3%) 150-400 Anédrico Irregular    

Titanita (~1%) 150-300 Anédrico Irregular    

Diopsídio (<1%) 120-2000 Anédrico Irregular    

Textura da Rocha Granoblástica 

Classificação da 
Rocha 

Skarn 

 
 
OCORRÊNCIA AP2 
 

AMOSTRA: GH-24 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (25-30%) 500-7000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  

 

Quartzo (20-25%) 150-4000 Anédrico Irregular 

 Formação de 
subgrãos e 
recristalização de 
quartzo 

 

Pargasita (5-10%) 200-1000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para epidoto e/ou 
alanita 

 
Cristais com as bordas 
corroídas 
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Titanita (3-5%) 180-600 
Subédrico a 

anédrico 
Irregular e 

reto 

  
 

Alanita (1-3%) 70-350 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular 
  

 

Diopsídio (5-10%) 100-300 
Irregular e 
suturado 

Irregular 
  

 

Epidoto (5-8%) 150-300 Anédrico Irregular 
  

 

Escapolita (3-5%) 100-500 Anédrico Irregular 
  

 

Microclina (1-3%) 100-400 Anédrico Irregular 
  

 

Plagioclásio (1-3%) 80-350 Anédrico Irregular 
  

 

Minerais opacos (~ 
1%) 

70-130 Anédrico Irregular 
  

 

Textura da Rocha Granoblástica 

Classificação da 
Rocha 

Skarn com muito quartzo 

 

AMOSTRA: GHS-25 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Apatita (15-20%) 500-3000 
Grãos 

arredondados 
Irregular e 
suturado 

  
 

Pargasita (20-25%) 150-5000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando 
para epidoto e/ou 
alanita 

 
Cristais com as bordas 
corroídas 

Alanita (5-10%) 10-350 
Anédrico a 
subédrico 

Irregular 
  Forma fraturas por 

bombardeamento na 
apatita 
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Diopsídio (20-25%) 80-350 Anédrico Irregular    

Epidoto (5-10%) 200-400 Anédrico Irregular    

Escapolita (3-5%) 100-450 Anédrico Irregular    

Minerais opacos 1-
3%) 

80-150 Anédrico Irregular 
  

 

Textura da Rocha Granoblástica 

Classificação da 
Rocha 

Skarn 

 
AMOSTRA: GHS-26A 

Mineralogia (%) 
Tamanho 

(μm) 
Forma Contato Textura de Reação 

Textura de 
deformação 

Observações 

Actinolita (50-60%) 150-5000 Anédrico Irregular   Textura em mosaico 

Apatita (20-25%) 100-5000 Anédrico 
Irregular e 
suturado 

  
 

Epidoto (5-10%) 150-400 Anédrico Irregular    

Carbonatos (<1%) 70-150 Anédrico Irregular   Ocorre instersticialmente 

Pargasita (3-5%) 250-1000 Anédrico Suturado 
Cristais alterando para 
epidoto e/ou alanita 

 Cristais com as bordas 
corroídas 

Diopsídio (~1%) 120-2000 Anédrico Irregular    

Alanita (3-5%) 230-400 
Anédrico 

a 
subédrico 

Irregular e 
reto  

  Forma fraturas por 
bombardeamento na 
apatita 

Minerais opacos (1-
3%) 

275 Anédrico Irregular 
  

 

Textura da Rocha Granoblástica 

Classificação da 
Rocha 

Skarn 

 


