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Fotoi-AIlhadosBúziosvistadeoeste(faceocidental).Aesquerda(l',1),aPonta

do Lenço; no centro esquerdo, meia encosta e baixa encosta, o Porlo do

Meio. Ao centro, o ponto culminante À di¡eita próxima, Pitangueiras;

mais ao fundo, o espigão que desce até o PoÍo do Sul' -" " ""'

Foto 2 - Ilhabela, a 8 km, vista do Pofo do Meio, para oeste-sudoeste. Pode-se

distinguir, da esquerda para a direita, os picos dos maciços do Mirante' de

I,EGENDAS DAS FOTOS

Foto 3 - Embarcadou¡o da Mãe Joana - o trapiche. Ao fundo, a Ilha de vitória a 1i

Foto 4 - Ilhabela, vista do Porto do Meio, para oeste-sudoeste, reconhecendo-se, da

esquerda para a direita, os picos dos maciços alcalinos do Mirante' de São

Sebastião e da Serraria. Notar o denso nevoeiro, que surgia a qualquer

Foto 5 - Foto tirada do centro da llha, em altitude de mais ou menos 300 m para

leste. Notar vegetação, matacões dos sienitos Ao l'r'rndo, a porção do

extremo leste após a Mãe Joana. O cume rnais distante está a mais de 3

km cle distância <1o fotógrafo. Notal os topos suaves"- " " ' "" " ""23

Foto 6 - A Ponta do Lenço e a Enseada da Guanxuma, vistas clo centro e do alto da

Ilhapzuanorte.Notarvegetação,matacõesdossìenitosAtrilhacortaa

Pág

Foto 7 - Costão, no caso muito íngreme, quase vefiical, a sul do Gentio e norte clas

Pintangueiras. No local, ocoÛem sienitos, diques de quartzo microssienito

crista a 120 m de altitude. ....

Foto 8 - Costão de blocos, no Saco Grande. Mar excepcionalmente calmo para o

local (face sul). Observar na porção central laje aflorante em meio aos

18

Foto 9 - Lajes do par.cel em frente à Pontinha, parte norte-no¡oeste da l1ha. As lajes

l8

blocos que desce até o mar'. Notar cobertura florestal " """"""" " "'

são de sienito. Ao fundo, a costa continental............. " ""

.23

25

25
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Foto 10 - Aflorænento "in situ", na l'orma cle blocos descontínuos, de grandes

dimensões. Há matacões maiores ainda à beira-mar. Poncos blocos

cieslocados e rolados na parte inferior. Local no Saco Grande, sul.................................27

Foto 11 - Ponto 318, Costa Sul, Pofio Sul - Saco clo Maneco- Blocos "in situ" de

sienito empilhados sobre chamoquito þarte inferior da foto). Observar

xenólito máfico arredondado ao pé do bloco à direita. Ao fundo, à

esquerda, a Ponta Sul a 1 km. A referôncia, urra matreta, por.rco visível

Foto 12 - Bloco do sienito de granulação grossa dominante na llha. A cor cinzenta

clara, presente em todos os blocos, já indica capa de alteração, embora a

rocha ainda se mostre resistente. Notar faixas mais cla¡as de fratu¡amento

e miarolo junto ao ponto de referência..... ...................47

Foto 13 - Ponto 310. Sienito fino envolvendo xenólito de rocha máfica. Observar

fragmentos soltos do xenólito, angulosos e injetados por sienito e varìação

na interface sienito-xenólito, que se mostra regular, linear ou muito

irreguiar............ .....................-...........48

Foto 14 - Ponto 310. Sienito fino envolvendo conjunto xenolítico de rocha máfica-

charnoquito, com contato regular entre ambas. Fratruamento e venulação

típicos da porção máfica, interrompidos no chamoquito. Apenas pequeno

dique decimétrico atravessa o charnoquito. ................48

Foto 15 - Feição do "grande bandarnento" pegrnatóide do Saco Grande, notaldo-se

simetria e altemância de porção feldspática pegmatóide e sienito comum,

que é também a rocha encaixante....................... .........50

Foto 16 - Feição do "grande bandamento" <1o Saco Grande. Nota-se alternância cle

bandas decímétricas pegmatóides e aplíticas. Na porção central da banda,

à esquerda, cristais de magnetita. À direita da iàixa mais fina, a rocha é

um sienito oomum.............. ....._..._..... 50

Foto 17 - Charnoquito, da Ponta ilas Pintangueiras, já um pouco descorado. Na

foto, pela posição, não mostra muita orientação. Observar dimensão dos

47

Foto 18 - Dique curvo G{25-70E) na Ponta das Pitangueiras, ponto 313. O local

reúne cinco diques quase paralelos, de direção NE, que cortam Lrm sexto

feldspatos. .....



dique transversal. O diqr"re da Foto (IlZ 31315) tem 40 a 50 cm de

espessura e está encaixado em charnoquito.

Foto 19 - Dique máfico alcalino, com 0,60-0,80 m de espessura, codando

charnoquito na costa sucloeste. Mostra deslooamento em "off-set" sinistral

com conexão oblíqua entre os segmentos. Fraturamento ortogonal e

conexão oblíqua indicam direção de dilatação, ausentes outros indicadores

direcionais de tensões. O prolongamento do segmento superior (na

fotografia) na forma de um minírsculo dique indica o fluxo magmático no

mesmo sentido ou vertical, ou combinação. Observa¡ discordância com a

Foto 20 - Dique félsico, curvo e oblíquo à foliação do charnoquito, na laje do porto

do Meio. Mostra ponte de chamoquito e terminação normal. ........................................54

Foto 21 - f)ique maífico alcalino em chamoquito, costa sudoeste. Mostra "overlap,,

entre os dois segmentos do dique, o superior terminando em ponta e o

inferio¡ em conexão oblíqua intenompida por ponte de chamoquito

indica¡do deslocamento sinistral. Fratu¡as indicativas de dilatação. Ponta

foliação do chamoquito.......-.

Foto22 ^ Dique BZ 313/2, riolí1rco, cortando o dique BZ 313/1, mafico alcalino,

do segmento superior pode indicar o fluxo magmático. .....

lìoto23 -Ponta Sul, ponto 191. Três diques máficos de dimensão métuica

ressaltados "in situ" na topografla. Fratuamento tra¡rsversal ortogonal,

horizontal, e fiaturamento a"rial, indicativos de dilatação simples, ausentes

esforços e deformações cisalhantes. Em primeiro plano, encaixante

sienÍtica, foliada e rica em xenólitos......................., ............................. 56

Foto24- Ponta Sul, ponto 191. Dique par.alelo aos outros do local, agora com

inversão na característica erosiva. Encaixa¡te sienítica aparece

intensamenle foliada, paralelamente ao dique, junto ao contato, passando

de pronto a rocha mais maciça. Padrão de fraturamento ìgual aos

anteriores..-...-... ..... . ... .. ....56

Foto 25 -Ponta Sul, ponto 191. Detalhe cla laje sienítica com os xenólitos de

ohamoquito e rocha máfica. Notar angulosidade, flaturamento e veios de

sienito no fragmento máfico, além da presença cle fiaturas de cisa-

¿mbos encaixados em charnoquito. ....

.......53
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angulosidâdes no chamoquito. . .........51

Foto26-Ponta Sul, ponto 191. Feições da laje ao pé dos diques anteriores em

local onde estes não aparecem, dando lugar a grande quantidade de

xenólitos, angulosos e subangulosos de charnoquito e rocha máfìca. Notar.

foliação/Íiaturamento cisalhante da encaixante sienítica. Obse¡var falta de

lh¿unento oom deslocamento. Não ap¿uecem injeções e tarnpouco

F oto 27 - Saco do Comja (sr.rl). O maior clique da Ilha, facilmente visível pela cor e

fraturamento. Observa¡ que, vindo do mar, o dique deflete bruscamente

para â direita. O personagem "referência" da Foto está sobre um dique

"riolítico", de mesma direção que o dique máfico. Ponto 326......................_.................59

Foto 28 - Dique riolítico encaixado em charnoquito (ponto 326, Saco do Coruj a)

No local cla foto, o cÌique mergulha para E (direita). A somb¡a delimita a

parede vertical de chamoquito; o chão plano, esquerda inferior, de cor

clara, é charnoquito. Contato ve¡tical ent¡e as rochas é visto à esquerda,

superior. A escala é a caderneta de campo............... .......,..................... 59

Foto 29 - Sienìto cle granulação grossa do tipo dominante passando de forma

angulosidade no chamoquito. .........

brusca ("coftado") para microssienito ou aplito sienítico, comum por toda

a Ilha, com oontato "diluído" e forma cwva.

Foto 30 - Ponto 181, costa nofie, proximiclades da Ponta l,este. f)ique de basalto

alcalino cortando sienito. Mostra homogeneidade transvcrsal,

fraturamento normal e paralelo aos contatos não deformados e ausência de

oulros sinais de movimentação cisalhante. no dique e na encâixante.

fioto 31 - Detalhe do dique do Saco Coruja, mostrando o faturamento crrvo e1

apa.rentemente, pequeno dique máfico que cofia o maior, e prossegue pelo

chamoquito (direita, superior). Ponto 326.

Foto 32 - Dique BZ 31315 em detalhe. Observa¡ altemância e simetria das pafes

af'aníticas e maciças com as zonas esburacadas, mais erodidas þortadoras

de ocelos e/ou fenocristais) . .. . ..... . .. .................61

Foto 33 - Restos muito deformados e rompidos cte dique máfico deciméhico,

rnaciço. A rocha tem aspecto ígneo preservado, inclusive em secção

clelgada, mas a deformação e a encaixante, uma mistura e alternância de

sienito e chamoquito, deixam dúvidas. Local, Pontinha. ......................62

..60

.. 60

61



Foto 34 - char-noquito porfir.clástico, superfície paralela à foliação. Retioulaclo: 5

Foto 35 - sienito híbrido. Notar lab¡ado¡escôncia e forma sub-retangular clos

c¡istais de feldspato. Amosïra inclinada para obtenção do efeito na parte

inferior, o feldspato ficando quase preto na parte superior menos

x5cm

Foto 36 - Sienito comum, sem qualtzo. Mesmo praticamente liesca, not¿r_se a

vatiação na cor das mesopertitas. Superfìcie senada. Ëfeito de cor obtìdo,

enr palte, por impregnação moderada com nujol (a seco, a rocha é mais

clara). Reticulado: 5 x5 cm. .............7r)

Foto 37 - Amostra de dique da costa oeste da llha þontos 120 a 123). Rocha

inequigranular a subporfirítica, com tendência panidiomórfrca dos

feldspatos maiores (< 10 mm)/fêmicos dispersos, menores em torno dos

10%. A cor pardacenta já revela alteração incipiente. Reticulado: 5 x 5

cm """""" """ ...........................-.....98

Foto 38 - Microssienito equigranular das proximidades dos contatos principais, na

encosla oeste da Ilha. A rocha verde é fresoa e passa a tipo quase branco,

incipientemente alterado. Afora a cor e alguma limonita, não há diferença

quanto à resistência, ou mesmo na textura e mineralogia principal, entre o

iluminada. Reticulado: 5 x 5 cm. .......

p¡esença do quadzo (ciruento) na envoltó¡ia cla¡a. Reticulado: 5 x 5 cm......................9g

Foto 39 - Microssienito com quaftzo, porfirítico (xenocristais?)_ Resto

charnoquítico, mostrando contatos, ao mesmo tempo, nítidos e difusos no

microssienito. A feição não é fácil de se¡ encontrada, mas é comum jrurto

núcleo e a envoÌtória. A granulação é média,

subidiomórficos e os fômìcos representam em to¡no cle l0o/o. Notar a

76

Foto 40 - Rooha riolítica, do ponto 326. A rocha, afanitica, tem cor castanha

escura, mas sempre mostra alguma alteração. Notar xenocristais de

lèldspato, com envoltórias concêntricas, sucessivas. Reticulado: 5 x 5 cm. ................ I i I
Foto 4l - Nefelina microssienito. Identificáveis: feldspato, nefelina (marrom) e

clinopiroxênio egirínico. Reticulado:5 x 5 cm........_... ..._..............._... lt1
F-oto 42 - Fonólito. Rocha afanítica, com alto teor de fêmicos (egirìna), com

venulação de mineralogia rara (eudialita, vermelha). presença de zeólitas

(?), de cor br¿urca. Reticulado: 5 x 5 cm. ....,.............. ......................... I Ì

os feldspatos

. ...................... 102



Foto 43 - Lamprófiro. Obseru¿un-se clois tipos de or:elos. Junto aos de fonna

ìrregular, maiores, a rocha aclquire cor mais clara, por diminuição ou

l'oto 44 - Contato "riólito" - charnoquito. O contato mostra cisalhamento, com

ausência dos fêmicos. Reticulado: 5 x 5 cm. -...........

F'oto 45 - Sienito em contato com porção nefelínica, também sienítica, pegmatóide.

Notar alguma invasão, dìscreta, do nefelina sienito na encaixante.

R.eticulado: 5x5cm.

formação de faixa ¡nicrobrechada e estrutura fluxionar. Na extremidade

direita, inf'crior, já se observa o riólito normal. Reticulado: 5 x 5 cm. ......................... 149

I ¿10
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Þ-otomicrografia 1 - Milonito/blastornilonito quartzo-felclspático. Feições

alongadas, piualelas, de quartzo e opacos, segmentam o

agregado granoblástioo (recristalizado) de pertitas, com algum

plagioclásio. Não ocorem fêmicos. Dimensão maior, 5,50 mm,

fìltros fosco e azul, polarizadores semicruzados_ ..............._.... .......................76

Fotomicrografia 2 - Detalhe de sienito com texfura foiaítica. Notar o ananjo dos

indivíduos, paralelos e plano de composição da geminação

paralelo às bordas. Contatos praticamente retilineos. padrão

inegular das mesopertitas. porções mais claras e limpas, mais

albíticas; escuras ou mais sujas, mais potássicas. Dimensão

maior, i,39 mm, filtro azul, polarizado¡es semicruzados......_.............._......... g0

Fotomicrograha 3 - Detalhe de sienito. o ananjo não é mais foiaítico, havendo já

bastante embainhamento mútuo entre grãos, ao mesmo tempo

que sû conservam partes retilíneas dos contatos. Mesopertita

não típicamente la¡nelada (,,tigrada',), em grande patte

alastomosada. Porções mais escuras, mais potássicas. Nofiu.

que as lamelas sótlicas se bifu¡cam e cmzam ou subdiviclem as

porções potássicas. Observa¡ possível exsolução de Íìatura no

indivíduo esctuo, em foma de semicírculo, convexo para a

esquerda. Notar porção central mais sódica do indivícluo maior.

Nota¡ ainda quaftzo intergfanular à esquerda, inferior.

Dimensão maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores

LEGENDAS DAS FOTOMICROGRAFiAS

Fotomicrografia 4 - o grau de interação entre os inriivíduos micromesopertíticos

aumenta, e estes passam a se interpenetræ. Resultam f'ormas

xenomórficas e textura alotriomórfica. Observar predominio da

fase sódica, nos indivíduos þorções lìrnpas) e padrão

indefinido clas exsoluções. Dimensão maior,5,50 mm, filtro

semicn¡zados. ..........80



zuul, polarizadores setnicruzados. Nota: a secção é para

microssonda e, portanto, mais espessa.

Fotomicrografia 5 -'fextura "subfoiaítica" de sienito, já com algum desarualjo no

tamanho e nos contatos dos inclivícluos. Micromesopertitas cle

padrão variado e algum rearranj o esttutural presentes

(ondulações). Not¿r fímbrias clzuas, interpenetradas, albíticas.

Placas de biotita inclusas. I)imensão maior,5,50 mm, filtro

Fotomicrografia 6 - Sienito. Notal o fèldspato com aspecto homogêneo,

caracteristica rara nôs sienitos da llha. Fêrnicos enfileirados e

intercrescidos: clinopiroxênio e biotita, mais apatita e opacos.

Observar contato quase retilíneo dos feldspatos. Opacos orlados

por titanita. Dimensão maior, 5,50 ffiñ, filtro azttl,

polalizadores semicruzados. ...

Fotomicrografia 7 - Sienito. Agregado de clinopiroxênio esverdeado e biotita,

bastante típicos, aparentemente em "sineusis", pelo menos

descritivamente. Agregaclo inclui apatita e opaÇos. Mesoperlita

com padrão muito inegular, fases potássioas muito "sujas".

Dimensão maior, 2,80 mm, f,iltros azul e fosco, polarizadores

descruzados......

Fotomicrografin 8 - Sienito, Mesopertita dl: paclrão irregular. Fase ¿rm¿uelada,

sódica; cinzenta clara, intermecli¿íria, a cinzenta escura,

potássica - no indivíduo da esquerda. I)imensão maior, 2,80

mm, filtro azul, polarizatlores semicnzados......,.-...............

Fotomicrografia 9 - Sienito. Detalhe de mesopertita em manchas ("patch"), com

geminação polissintética na fase albítica, fase potássica mais

escura e suja. Dimensão maior, 1,39 mm, tltro zuul,

azul, polarizadores semicmzados. .....

BI

Fotomicrogralia 10 - Sienito. Detalhe da micromesopertita lamelada ("tigrada").

Notar bizelamento, bifurcações. Fase cinzenta mais clata,

limpa, sódica. Observar pertitização transversal, provavelmente

o tipo chamado de "pertita de fratr_ua". Dimensão maior, 1,39

mm, iìltro azul, polarizadores semic¡rzados

8t

polarizadores semicruzados.

82

.....84
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Fotorniorografia 11- Sienito. Padrões e distribuigão das fases em urn inclivíduo.

Centro, à esqnerda, albítica, quase homogêüea, passa a

manchas, em que aumenta a fase potássìca. Na borcla, à direita,

domina padrão anastomosado, com maior presença cla fase

potássica. A separação entre a borda, à direita, e a porção

manchada most¡a fases albíticas alongadas transversalmente,

talvez, exsolução de f¡atur.a. Dimensão maior, 2,g0 mm, filtros

Fotomicrografia 12 - Sienito. Agregado fêmico, com clinopiroxênio, biotita,

opacos e apatita. Clinopi¡oxênio do tipo incolor/esverdeado,

pouco alterado. Notar relações de inclusão entre os minerais.

Dimensão maror, 2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores

descruzados....... ................ gg

Fotomicrografia 13 - sienito. clinopiroxênio, de aspecto possivelmente corroído,

constituido em sua maior parte por rxn núcleo incolo¡, passando

a esverdeado e verde nas bordas. Manchas intemas, cinzentas

clzuas, de anfibólio; um segrurclo anfibólio, verde escrro, está

presente nas bordas. Inclusos e periféricos: biotita, apatita e

titanita. Dimensão maior, 2,80 mm, frltros azul e fosco,

polarizadores descruzados. ......._................. gg

Fotomicrograf,ra l4 - sienito. Nas rochas com presença de quartzo, esse anfibólio,

pouco mais escuro (verde oliva/pardo-amarelado escuro), é o

mais comum. Inclui resto de clinopiroxênio limonitizado,

apatita, opacos e zircão. Observar parte das bordas, à esquerda,

com tendência ao intercrescimento com a mesopertita contígua.

Dimensão maior, 2,80 mm, filtro anú, polarizadores

xiii

Þ-otomicrografia 15 - Sienito, da extremiclade sucleste da Ilha. Associação biotita-

clinopiroxênio. Notar cor da biotita e do piroxênio, este com

ve¡de acentuado. Observ¿Lr inclusões de apatita e opacos e

borclas digitadas da biotita. Dimensão maior,5,50 mm, filtro
azul, polarizadores descn¡zados. ................ gg

descruzados...-.......



xlv

Foiomicrograha 16 - Sie¡rito, tipo com qu¿utzo, e rnio¡ossienito. Variedade mais

comum entre os alfibólios. Direção do polarizador pzualela à

clivagem, anfibólio com elongação positiva. Notar. os tons dc

cores do anfibólio, seu m¿rnchamento/zoneamento (verde_

amarelado/verde-acinzentado) e a cor azul intenso junto às

periferias. Observar inclusões de zircão, apatita e halos

pleocróicos em totno de mineral não identificaclo. Dimensão

maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores descru2ados...........................,.._..91

Fotomicrograf,ra t7 - sienito. Interc¡escimento de biotita com a¡frbólio verde

oliva. Notar a fina interdigitação. Inclusões de opacos e apatita.

Dimensão maior 5,50 mm, filtros azul e fosoo, polarizadores

Fotomicrografia i8 - Quartzo sienito, com textura alotriomórfica. Mesopertitas

lameladas ("tigradas") ou de padrão irregular. Dimensão maior,

2,80 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados. ... ......_..... 93

Fotomicrografia 19 - Sienito

descruzados......

alotliomór1Ìca,4ripidiomórhca. Contatos não muito irregula.es,

pouca interpenetração. Notar. variação no padrão

micromesopertítico do indivíduo à esquerda, com faixa de

borda "tigrada". Presentes biotita, clinopiroxênio e opacos.

I)imensão maior, 5,50 mm, f,rltro azul, polarizadores

Fotomicrografia 20 - Quaúzo sienito, com textura quase equigranular

hipidiomórf,rca. Notâr contatos moderadamente irregulares e

presença de microgranulação intersticial, qr,re inclui quartzo

(brzurco), albita (branca) e opacos. pad¡ão micromesopertitico

variado. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros fosco e azul,

Textura inequigranular,

Fotomicrografia 2I - Qraftzo sienito. Anfibólio comum, com resto alte¡ado de

clinopiroxênio incolor. Inclusões de opacos e apatita. Biotita

aparece, vizinha. Dimensão maior, 2,80 mm, filt¡o azul,

polarizaclores descmzados. ..._....,,............_._ 95

polarizadores semicruzados.

seriacla,



Irotomicrografia 22 - Miorossienito. I{ocha fìna, equigr.zurulzu.,

alotriomórfica.4ripidiomórfica. Micromesopertita .,tigrada",

xenomórfica, representa mais que 90%. euartzo, branco (<5%),

intergranular' (não confirndir com fases albiticas); opacos e

fêmicos não mais que 5%. I)imensão maior,5,50 mm. filtro

Fotomicrograha 23 - Microssienito. Textura hipidiomórfica, inequigranr.rlar. (> 3

mm I 0,4 mm), micromesopertita va¡iada (95 o/o), qtartzo <

5%, clinopiroxênio (grãos coloridos) < 5o/o, opacos l-2%o.

Fêmicos: clinopiroxônio e biotita em plaquetas e opacos

intragranulares. Comparar forma clos grãos e padrão

micromesopertítico com Fotomicrografias 22, 24 e 26.

Dimensão maior, 5,50 mm, filtro azul, polarizadores

azul, polarizadores semicruzados. ................

Fotomicrografia 24 - Microssienito (com quartzo, -5%) equigranular,

hipidiomórfico, micromesopertita retangr. ar, quadrada ou

xenomórfica, tipos não "tigrados". Anfibólio em tomo ctos 5%,

opacos I a 2o/o, intergranulares. Dimensão maior, 2,80 mm,

fìltro azul, polarizadores semicruzados. ....._........................_ gg

semicruzados . . . .

Fotomicrografia 25 - Microgranito de zona de contato, com quartzo em torno dos

25-30%, intercrescido ou inclnso na micromesopertita.

Mesopertita cle padrão variado, rocha inequigranular

alotriomórñca. Fêmicos: opacos e biotita, traços. Dimensão

maior, 1,39 mm, fìltro azul, polarizadores semictuzados

Fotomicrografia 26 - Ãlcali feldspato-quartzo microssienito. Esse tipo

cotacteriza mais as rochas de dique, mas ocorre próximo às

zonas de contato. Textura quase panidiomórfica,

micrornesopertita "tigrada" típica (reportar-se à descrição dos

sienitos), geminada. Quartzo (branco) intersticial, tipo

"moldura", a¡fìbólio relativamente bem formado, intergranulzr.

Dimensão r¡aior, 2,80 mrn, filtro azul, polar.izadores cruzados. .......

..........97

. .... ....... 97

........102



Fotomicrografia 27 - Traq,ito podirítico, textura não traquítica. Mesopertita

(95%), opacos e traços de fêmicos. Dimensão maior, 5,50 mm.

Fotomicrografia 28 - 'rraquito porfirítico, com textura traqr-rítica. os mine¡ais,

mesopertita em traves longas, biotita e opacos o¡ientam_se

paralelamente ao fluxo, que envolve o fènocristal. Fenocristal

com núcleo mais limpo, circundado por linhas de crescìmento,

ma¡cadas pelos fômicos. I)imensão maior, 5.50 mm. filtro azul

hltros azul e fosco, polarizadores semicruzados.

Fotomicrograf,ra 29 - Nefelina microssienito, textura mais granular, fina a média.

Mesopertita, nefelina com alguma cancrinita, biotita e opacos.

Preto, isótropo, sodalita. Observar hábito e inclusões da

nefelina, e formas da mesopertita. l)imensão maior, 5,50 mm,

fìltros azul e fosco, polarizado¡es semi- cnzados. ........................._............. l l4

Fotomicrografia 30 - Nefelina microssienito/fonólito, com mesopeltita, nefelina,

sodalita, egirina e biotita. Notar hábitos da pertita e da nefèlina,

e inclusões na nefelina e na sodalita. lìômicos quase selnpïe

intersticiais. I)imensão maior, 2,80 mm, f,rltros azul e fosco,

e fosco, polarizadores cmzados. ....

Fotomicrografia 31 - Fonólito. Feldspato alcalino somente em traves longas.

Nefelina xenomórfica, com inclusões de feldspato e fêmicos,

pouca sodalita. Egirina e biotita dispersos. Alguns Ti_Zr

silicatos, parte concentrados à di¡eita, inferior, sendo

reoonhecível a enigmatita, superpostos aos {ëlsicos. l)imensão

maior, 5,50 mm, frltros azul e fosco. polarizaclores

............................ 1 08

polarizadores semicruzados.

..... . ...... ...... 108

Fotomicrografia 32 - Fonólito, detalhe. Glome¡ocristais de biotita e egiri'a, com

inclusão de ripas de albita. F'undo claro de feldspatos e nefelina,

zonas mais cinzentas de nefelina ou feldspato mesopertítico,

restante, albita mais egirina. Dimensão maior, 2,g0 mm, fítros

azul e fòsco, polarizailores descruzados.

Fotornicrografia 33 - Rocha diabásica/basáltica (pós-sienitos)- Textrua subofítica,

traquitóide. Ripas de plagioclásio, placas de anfibólio e biotita,

semicruzados

................. 1 14

116

I16



lì'otomicrografia 34 - Rocha diabásica,ibasáltica þré-sienitos). Ripas alongadas cle

plagioclásio, com núcleos acinzentados e bordâs limpas (mais

sódicas). Aüanjo blastossubofitico, traquitóide. Anfibólio

maffom, biotita, clinopiroxônio incolor. Notar embainhamento

e arredondamento das formas em geral. Dimensão rnaior, 2,80

mm, filtros azul e fosco, polarizadores se¡nicruzados. .......120

Fotomicrografia 35 - Mesmo tipo de rocha, textura mais granoblástica,

plagioclásio com formas mais largas. Notar embainhamento e

anedondamento generalizados das formas e contatos. Dimensão

maior, 1,39 mm, filtros a^l e fosco, polarizadores

e opacos. Observ¿¡ retilinidade e angulosidadc clas formas e

contatos. Dimensão maio¡, 2,80 rnm, hlhos azul e fosco,

polarizadores descnrzados. -

Fotomicrografia 36 - Microxenólito. Olivina, com alteração de borda

(biotita+opacos) e apatita no centro, ao lado de plagioclásio

zonado, com inclusões, clinopiroxênio pardo, zonado abaixo.

Dimensão maior, 5,50 mm, filtros aznl e fosco, polarizadores

descruzados......

Fotomicrografia 37 - Camptonito. Plagioclásio cálcico preclominante. Dois

xenocristais de anfibólio ama¡elo-esve¡deaclo à esquerda.

Clinopiroxênio zonado (centro, direita), biotita vermelha,

opacos granulares. Porções cinzentas intersticiais, muito

lirnpas, material isóh'opo (analcita?). Dimensão maior, 2,80

mm, filtro azul e fosco, polarizadores semicruzados....

Fotomicrografia 38 - Camptonito. Textura, à direita, muito comum e típica.

Porções cinzentas: plagioclásio alterado e isótropos. Fenocristal

de clinopiroxênio zonado (pardo/róseo/amarelado) com forma

reentrante, mas que não deve ser corrosão (observar o

zoneamento recoûente). Dimensão maior, 2,80 mm, fìltros azul

e fosco, polarizaclores semicmzados. ............. -.... -

Fotomicrografia 39 - Camptonito típico, com plagioclásio pouco alteraclo e

analcita (isótropo). Dois lènocristais de olivina, à esquerda.

... 118

..........120

..124

........125



C¡istais amarelos estão pseudomorfisados. Clinopir.oxônio com

cores cla¡as. A rocha apresenta biotita vermelha e não contóm

kaersutita. Dimensão naior, 5,50 mm, filtros azul e fosco,

polarizadores semicmzados. ...

Iìotomicrografia 40 - Monchiquito. I)estacam-se microfenocristais cle olivina e

clinopiroxênio. Matriz granulal fêmica com os mesmos

minerais e kaersutita. À esquercla, ocelo com vidro (marrom) e

vidro (branco), que se expande pala os interstícios. Nota¡ três

fomas de opacos, em particulzLr as grades. Dimensão maior,

2,80 mm, filtros azul e l'osco, polarizadores clescmzados..-............

Fotomicrografia 41 - Camptonito, com kaersutita (alaranj ada) e biotita vermelha,

mais piroxênio. Á¡eas cinzentas são de plagioclásio, parte

microcristalino, e porções isótropas, mais limpas, de analcita.

Notar microfenocristal de biotita, esquelético, no centro.

Opacos, parcialmente esqueléticos. Dimensão maior, 2,80 mm,

filtros azul e fosco, polarizadores semicru2ados.............................

Fotomicrogralìa 42 - Sannaíto, com clinopiroxônio, kaersutila e biotila, cle

coloridos variados, e opacos. Ocelos, lado esquerdo, é à direita,

parte superior. Ocelos com feldspato potássico, analcita

(isótropa), alguma biotita e kaersutita. Também aparece

plagioolásio alterado, minoritario. Dimensão maior, 2,80 mm,

Fotomicrografia 43 - Monchiquito. Coloridos: microfenocristais de olivina

(coloridos fortes) e clinopiroxônio com zoneamento setorial.

Matriz granular com os mesmos mais opacos. Matriz quase

isótropa: fêmicos frnos, analcita, vidro, vidro pouco

cristalizado. Sem feldspato. Dimensão maior, 5,50 mm, filtros

azulefosco,polarizadoressemicruzados.... .............-.-..--...I29

Fotomicrografia 44 - Provável monchiquito. Destaques maiores: ocelos com

carbonato, zeólita, serpenlina; apatita (centro) e clinopiroxênio

(canto superior dir-eito). Matriz granulat: opacos (notar a

quantidade), kaersutita e clinopiroxênio ptismático. A textura

125

frltros azul e fosco, polarizadores semicruzados. .............

....127

121

.......129





Presentes opacos e ortopiroxênio Dimensão maior' 2'80 sul'

filtros anrl e fosco' polarizadores semicruzaclos """ " "" "" '- ""' -"" 138

Fotomicrografia 5i - Lampról.rro (camptonito/sannaíto) com ocelos esféricos (4)'

podaclores de feldspato potássico' analcila' carbonato' biotita e

kaersutlta Plagioclásío (?) presente l'o¡a rlos ocelos' Not¿n recles

cle opacos e sua ausência nos ocelos l)imensão maior' 1'39

mm, filtros azul e fosco' polarizaclores semìcruzaclos" " " '- -" " -" 139

Iìotomicrografia 52 - Ocelos de formas inegulares' em lamprófiro' Ocelo com

analcita e zeólìta, esta apenas orlando Matriz: opacos'

clinopiroxênio' biotita' kaersutita' feldspato' analcita' vidro (?)'

Dimensão maior' 2'80 mm' filtros azul e fosco' polarizadores

semicruzados " "'-"" " 139

Fotomicrografia 53 - Ocelo esférico cle analcita com carbonato e serpentina'

Rocha: camptonito' com clinopiroxênio' biotita' kaersutita'

opacos, plagioclásio' vidro (?) e analcita' Dimensão maior' 5'50

mm, flltros azul e fosco' polarizadores c¡uzados'-" "

I otomicrografia 54 - Ocelo cle ¿rnaleita e vidro Vidro marrom' analcita incolor e

fibras (biotita)' além de feldspato potássico e kaersutita' uraìs

desenvolvidos Notar relações clinopiroxênio pardo rosa com a

kaersutìta.observaropacosemgrãosegrades.I)imensão

maìor' 1'39 mm' filtros azul e fosoo' polarizadores clescruzados '

Fotomicrografia 55 - Microssienito mesopeÏtítico' com restos de plagioclásio de

charnoquito' típico' deformado (previamente) Notar contato e

orla externa' mais fina' do plagioclásio Dimensão maìor' 5'50

Fotomicrografia 56 - Contato rocha diabásica homfélsica com chamoquito No

chamoquito' à esquerda' alinhamento do ortopiroxênio e dos

opacos, poucos intercrescimentos granofíricos O dique inicia

com faixa de plagioclásio (mais cálcico)' piroxènìos e opacos (2

rnm) e, só mais distante' passa à mineralogia original' com

biotita laixa de transição de intelpretação polêmica'

Plagioclásio paralelo Dimensão maior' 5'50 mm' filtros azul e

fosco, polzrizadores semicmzados " "" " '

mm, frltros azul e fosco, polarizadores semicruzados " '

....... 140

. 140

I L')

t48



Fotomicrogralìa 57 - Contato ent¡e microssienitos (quartzo, branco). Notar a

interface de acomodação entre as paltes, sem evidências de

reação e cisalhamento. Dimeusão maio¡, 5,50 mm, ltltros azul e

lòsco, polarizadores semicruzaclos..............-....... ............... l4tl

Fotomicrografia 58 - Veio de nic¡ossienito (canto superior direito), collt

mesopertita e raro quartzo, em rooha diabásica homfélsica.

Alinhamento e subparalelismo mineral junto ao contato, pouca

interação entre pa es. Dimensão maior, 5,50 mm, filtros azul e

fosco, polarizadores semìcru2ados..............-.....-. .......-...-... 150
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Este trabalho se ocupa do estudo geológico e petrológico da llha dos Búzios, litoral

norte do Estado de Säo Paulo.

Com menos do que I km2 de área, a llha tem forma irregular e dimensöes de

aproximadamente 2,5 km (NNE) e 5,0 km (EVt/), com topos achatados e cume a 400 m de

altura, centralmente localizado. É formada por s¡en¡tos, que representam mais que B0% de sua

área, e encaixantes charnoquíticas. Diques de litologia var¡ada cortam tanto os sienitos como

as enca¡xantes.

As rochas enca¡xantes mostram-se gnaissificadas, em parte por cisalhamentos

antigos, e apresentam intercalações de caráter mais diorítico até "anortosítico", todos os tipos

portadores de ortopiroxênio, semelhantes a outras ocorrências continentais encontradas desde

a Serra de ltatins (Peruibe), a sudoeste, até Ubatuba, a noroeste.

Os sienitos, variáveis entre tipos finos e de granulação grossa, estes últ¡mos

predominantes, têm relaçöes complexas com as encaixantes. Sienitos finos, que englobam

xenólitos em quant¡dade variável, passam a tipos mais grossos, também com xenólitos,

formando faixa de centenas de metros. os contatos podem ser gradativos, com os sienitos

grossos passando a charnoquitos e dando lugar à formaçäo de prováveis rochas híbridas. Os

xenólitos, decimétricos a métricos, são angulosos e subangulosos, de natureza charnoquítica

ou "dtabásica". Com alguma freqüência, os microssienitos xenólíticos incluem parc¡almente

porçôes de charnoquito com dique diabásico, mostrando relações cronológicas claras.

Ouiros diques ocorrem. Na parte oeste, diques máficos variados, que rareiam nas

porções leste e sul- Nas partes sudeste e leste, aparecem mais diques félsicos, pr¡nc¡palmente

fonólitos fìnos a afeníticos.

A maior parte dos diques apresenta direção em torno de N50-55E, subvertical. Diques

com direçäo ortogonal, NW, radiais e mergulhantes, säo encontrados na porção sudeste.

Algumas feições especiais chamam a atenção. As cavidades miarolíticas presenies

nas porçöes a oeste, próximas aos contatos, e a presença de bolsões pegmatóides por todo o

corpo sienít¡co. O Saco Grande, enseada aberta na costa sul, tem forma semi-elípt¡ca aberta

para o maT, Além dos diques radiais, mostra dìque estratificado espesso, paralelo à orla

marinha por longa distância e com mergulho centrípeto.

Os sienitos possuem mineralogia monótona, com a grande maioria sendo classificável

como álcali feldspato sienitos. säo as rochas predominantes, podendo conter quartzo. com o

aumenio do quartzo, raramente acima dos 57o, passam aos quartzo-álcal¡ feldspato sienitos,

que ocorrem mais na extremidade NW e sw. o feldspato presente é uma micromesopedita,

com leve predominio das fases albíticas, e com padräo var¡ado. Os ferromagnesianos incluem
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clinopiroxênio, biotita, anfìbólio e opacos. As associações mais comuns contêm sempre

clinopiroxênio, opacos, além de biotita e/ou anfìbólio. Os tipos com mais quartzo tendem a

apreseniar mais anfibólìo, chegando a ausentar-se o clinopiroxênio. Não há registro de nefelina

sienìtos.

Ësses s¡enitos varìam para variedades de granulação mais fina, principalmente nas

proximidades dos contatos. Os m¡crossienitos formam tratos inteiros, bolsöes ou diques, nos

sienitos.

Os diques félsicos variam desde microgranitos - "riólitos", quartzo traqu¡tos, traquitos,

traquifonólitos e fonólitos. As variedades mais ricas em SiO, ocorrem mais nas encaixantes e

nas porções ocidentais da llha; já os tipos insaturados estão presentes no Saco Grande e na

extremidade leste. As variedades com e sem quartzo são semelhantes, e nelas predominam as

mesmas micromesopertitas, variando apenas o teor de quartzo. Os traquitos, típicos ou não,

são encontrados por toda a llha, e

m¡cromesopertita+clinopiroxên¡o-l-anfibóliol biotita, com pequena fração de opacos. Os t¡pos

insaturados são portadores de nefelina+sodalita em teores relevantes e compõem, ao lado das

micro mesopertitas, 80 a 85o/o da rocha. Nestas rochas, que podem ser classif¡cadas como

fonólitos e nefel¡na microssienitos, o feldspato potássico pode ocorrer sozinho. Como

representantes fêmicos aparecem clinopiroxênio, anfÌbólio e biotita. Boa parte dessas rochas

tem caráter agpaítico e apresenta mineralogia acessória rara (Ti-Zr silicatos).

Os diques máficos säo de difícil definiçåo no campo. Ao lado das variedades alcalinas

e de idade cretácica, reconhecem-se outros tipos, diabásicos e microdioríticos, parte cortando

charnoqu¡tos, parte deformados, de filiaçåo duvidosa, ou mesmo brasilianos. Os tipos alcalinos

e sincrônicos às associaçöes sieníticas são de basaltos alcalinos, basanitos, tefritos e

traquibasaltos e, à exceçäo dos primeiros, classificados como lampróf¡ros: camptonitos ou

monchiquitos. Os basaltos alcalinos são semelhantes a diabásios comuns, contendo

plagioclásio zonado, feldspato alcalino intersticial, piroxênio ou anfibólio, opacos, e com ou sem

b¡otita. A grande maioria dos d¡ques máfÌcos é de filiação lamprofírica, e portadora de ol¡vina,

clinopiroxênio, kaersuiita, biotita e opacos, envolvidos por mineralog¡a semelhante, mais fina, a

menos da olivina. Nos interstícios e nos ocelos, que podem representar 40o/o da amostra,

aparecem feldspato potáss¡co, analcima, v¡dro, material criptocristalino, carbonatos, zeólitas e

serpentina.

Os feldspatos das rochas félsicas mostram lamelas, que variam continuamente do

ponto de vista composicional entre Or,oo e Ab,oo, ou grupam-se nos dois extremos

composicionais, sempre com teor de An muito baixo. Nas rochas máftcas, esses minera¡s

aparecem intersticialmente ou nos ocelos como fase potáss¡ca muito pura. Os plagioclásios são

zonados e exibem variação dos indivíduos maiores para as matrizes, estas em geral mais

sódicas. Sua compos¡ção é variável entre Anru e An,r.

se mostram constituídos por
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As olivinas, analisadas em apenas duas amostras, têm composição entre Foro e Fou..

Os piroxênios incluem iipos mais cálcio-ferromagnesianos, desde diopsídicos (rochas

máf¡cas) a hedembergíticos, até tipos maìs cálcio-sódicos, nos sienitos.

O caráter sódico acentua-se nos diques félsicos chegando às egirìnas nos fonól¡tos.

Entre os diques máficos, os mesmos tipos dos sienitos passarn a admitjr teores elevados de Tl

e Al, saindo do campo "Quad", com possível molécula Ti{schermakítica. Os anfibólios nos

diques máfÌcos såo cálcicos, sendo a maioria, kaersutitas. Nos sieniios, são cálcicos, com

compos¡çöes mais primitivas de Mg-hornblendas, evoluindo para tipos mais cálcio-sódicos,

winchitas, barro¡sitas e catoforitas. Tornam-se sód¡cos nos diques féls¡cos, ocorrendo então

arfvedsonita e rìebeckita. Tanto os clinop¡roxênios como os anfibólios evoluem paralelamente

das composições mais magnesianas para as mais ricas em ferro, derivando então em direçäo

ao sódio. Essa evolução acompanha o tipo de rocha, mas, nos sienitos, ela pode se apresentar

entre núcleos (mais Mg) e bordas (mais Fe, Na) do mesmo gräo.

As b¡ot¡tas mostram cont¡nu¡dade composicional, variando desde flogopitas/Mg-biotitas

(diques máficos) até Fe-biotitas (annita 90%) nos diques máficos. Os opacos säo da série Mt-

Usp, ou ll-Hem, esta mais rara nos diques máficos. As composiçöes aproximam,se dos

membros extremos Mt e llm nos s¡enrtos; nos diques máfìcos, elas estão próximas de llrn,

variando a outra série de Usp a Mt.

A análise química das rochas mostra um "gap" composicional particularmente no teor

de SiOr, entre 50 e 60%, correspondendo ao intervalo entre diques máficos e sienitos. As

rochas máficas säo básicas e ultrabásicas e representam basaltos alcalinos, basanitos, tefrìtos

e traqu¡basaltos. As rochas sieníticas corlespondem aos sienitos (=traquitos), com composição

evoluindo para os sien¡tos nefel¡na normativos, traquifonólitos e fonólitos, entre os diques

félsicos. Os mesmos s¡enitos evoluem, também, para composições mais ricas em SiO?,

culminando nos diques félsicos supersaturados, os quartzo traquitos e riólitos (e riólitos

alcalinos). A bimodalidade das rochas de Búzios e a ausência composicional entre SiO,= S0-

60%, reflete-se em outros elementos químicos, particularmente FeO, MgO, CaO e KrO. O

índice mg#, que varia entre 0 e 60, mostra pequenâ interrupção em torno de 40. Os outros

elemenios maiores apresentam distribuição mais contínua, ainda que pouco defÌnida. Já os

elementos traços, incluindo-se os TR, têm distribuição contínua e regular, bem definida_ Todas

as rochas são alcal¡nas, com exceção daquelas "riolíticas". O caráter potássico é manifesto,

mostrando-se sódicos parte dos fonólitos, além de peralcal¡nos e agpaíticos típicos. Todas as

rochas máficas são metaluminosas, e os sien¡tos divìdem-se entre levemente metaluminosos a

peraluminosos, com alguns poucos fracamente peralcalinos. Diagramas multielementos,

normalizados para o manto primitivo, exibem padrão evoluído para as rochas máficas, com

enriquecimento em praticamente todos os elementos. Essa característrca é compatível com os

teores moderados a baixos em Cr e Ni e MgO. Nos sienitos, os padrões se alteram, passando a
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haver empobrec¡mento em Ba, Sr e Ti, e acentuando-se o enriquecimento nos outros

elementos. As mesmas tendências obseruadas nos sienitos säo ainda mais pronunciadas nos

diques, mais nos fonól¡tos que nos "riólitos". Os padröes verificados nas abundâncias relativas

dos elemenios são compatíve¡s com processos de cristal¡zação fracionada a partir dos sienitos,

com concom¡tante enriquecimento em álcal¡s e elementos incompatíveis nos fonólitos e, enì

menor escala, nos "riólitos", com queda nos teores de Ba, Sr e Ti.

Alguma química isotóp¡ca foi feita, obtendo-se nove idades llAr em biotitas e

anfibólios (e uma rocha total), com resultados razoáveis. Também foram efetuadas c¡nco

análìses Rb/Sr, com quatro delas aceitáveis. A idade preferencial llAr para os sienitos é de

81,4!2,6 Ma e de 79,Ox2,4 Ma para os diques. "Errócrona" ou d¡agrama isocrônico 87sr/uusr vs.
EiRb/8uSr revela idade de 78,0+2,2 Ma e Ro= 0,70500. A utilização do programa ISOJOB, a

partir das razöes atuais, chega a número semelhante, com R0= 0,70497, mas com alguma

diferença para a idade, em torno de 75 Ma. As diferenças individuais para Ro não parecem

significativas, sendo o valor méd¡o obtido coincidente com a freqriência máxima para as rochas

alcalinas brasileiras.

A convivência de rochas supersaturadas e insaturadas em SiOr, entre as alcal¡nas,

parece mais regra geral que exceção. Apesar disso, representa um problema, com várias

soluçöes propostas. Os sienitos de Búzios, recalculados quimicamente, mostram composìções

sobre o alto termal Ab-Or, na superfície "liquidus", do sistema Q-Ne-Ks, a 1 kb de PHrO (Fig.

29). Os fonólitos, por um lado, concentram-se no sentido do eutético ¡nsaturado, enquanto que

os "riólitos", por outro lado, acumulam-se no sentido do eutético granítico. Essa configuração é

bastante coerente com a suposta evolução química dessas rochas. Atr¡bui-se à insaturação a

evolução normal do magma sienítico, sendo que a supersaturação pode ser resultante de

pressöes de água moderadas, suficientes para supersaturação nas zonas com temperaturas

mais baixas (bordas do corpo), desestabilização do piroxênio e cristalização de anfibólio e/ou

biotita, com sobra de SiOr. Parte da sílica excessiva, característica das bordas, pode ter vindo

da fusão parcial das encaixantes charnoquíticas.

Tal como em outras províncias alcalinas brasileiras, os magmas parentais primitivos

mais prováveis estão representados pelas rochas máficas. Entre estas, as mais primitivas

incluem basanitos, tefritos e basaltos alcalinos, cada qual podendo ser um derivado ou um

representante evoluído de líqu¡dos ainda mais primitivos, de origem em fusões mântél¡cas

diferentes (fonte ou taxa), ou o conjunto de rochas máficas pode representar produtos

resultantes de graus diferentes de fusão parcial da mesma fonte mantélica. Os tipos mais

evoluídos são os traqu¡basaltos que, por fracionamento de fases fêmicas e do plagioclásio,

poderiam dar origem a d¡ferenc¡ados mais félsicos (monzogabros/dioritos a sienitos). Estes

magmas, por cristalização fracìonada e acumulação, formariam líquidos mais enr¡quec¡dos em

Na e K e empobrecrdos em Ca (e em Fe e Mg), chegando-se ao ponto do desaparec¡mento do
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plagioclásio- Modas com 90% de feldspato alcalino são caracteristicas, e até comuns, em

rochas de outras províncias, incluindo-se a llha de Vitória. Em Búz¡os, nãr¡ ocorrem essas

rochas intermediárias, que aparecem na llha de Sâo Sebastião, ao lado de tipos tão evoluídos

quanto os sienitos de Búzios e da llha de Vitória.



Th¡s work concerns the geological ang petrolog¡cal study of Búzios lsland, on the

noñhern coast of São Paulo SIate.

With a surface |ess then I km2, this island has an irregular shape and measures

approx¡mately 2,5 km (NNE) by 5,0 km (EW), with flat hilltops and a central peak at 400 m

height. lt is made up by syenites, wh¡ch represent more than 80% of its area, and charnockitic

country rocks. Dykes of varied lithology cut both s¡enites and country rocks.

The country rocks are gneissified, partly due to older shearings, and exh¡bit more

dioritic to "anorthositic" ¡ntercalations in the charnockite, all orthopyroxene -bearing, similar to

those which outcrop from Serra do liaiins (Peruíbe), to the southwest, to Ubatuba, to the

northeast.

The syeniies vary between fine-grained, and largelly predominant (except at the

contacts) coarse-grained types, and exhib¡t complex contact patterns with the enveloping

country rocks. Fine-grained syenites, which envelope xenoliths in a variable quantity, grade to

coarser-grained, also xenolith-bearing varieties, forming a hundreds of meters wide belt. The

contact may be gradational, and the coarse-grained syenites are substituied imperceptibly by

charnockites, with the formation of probable hybr¡d rock types. The decimetric to metric

xenoliths are angulose to subangulose, ma¡nly of charnookitic to "dolerit¡c" charachter. Quite

often, the xenolithic microsyenite zones partially enclose larger portions of doleritic dyke-bearing

charnockites, exhibiting clear chronological relationships.

Other dykes also occur. ln the western part, varied mafic dykes, which become rarer in

the eastern and southern parts. ln the southeastern and eastern pårts mostly felsic dykes,

mainly fine-grained to aphanit¡c phonolites.

Most dykes are subvertical, with directions around N50-55E. Ortogonally oriented

(NV$, radial and dìpping dykes appear in the southeastern part.

Some special features draw the attention. The miarolitic cavities which occur in the

portions to the west, close to the contacts, and the presence of pegmaloid domains through the

whole syenitic body- The Saco Grande, a cove on the southern coast, has a semi-elliptical

shape opened to the sea. Apart from the radial dykes, it shows a wide stratified dyke, parallel to

the sea-shore through a long distance, and w¡th centripetal dip.

The syenites have a monotonous mineralogy, and the large majority can be classified

as alcali feldspar syenite. They are the predominant rocks, and may exhibit quartz, With the

¡ncrease in quartz, rarely above 5%, they grade into quartz alcali feldspar syenites, which occur

mostly at the NW and SW extremities. Their feldspar is a micro-mesoperthite, with a slight

predominance of the albitìc phases, and with varied patterns. The ferromagnesians include

ABSTRACT

XXXV



clinopyroxene, biotite, amphibole and opaque oxìdes. The commonest associations always

include the clinopyroxene, the opaques, with biotite and/or amphibole. The more quartz-rich

types have a tendency to bear more amphibole, to the exclusron of clinopyroxene. There is no

report of nepheline syenites.

These syenites vary to the m¡cro-variet¡es, mainly close to the contacts. The micro,

syenites make up whole tracts, domains, or dykes ¡n the syen¡te.

The felsic dykes vary from micro-granites - "rhyolites", quartz trachytes, trachytes,

trachyphonolttes, and phonolites. The more SiO2-rich var¡et¡es occur mostly in the enveloping

country rocks and in the parts to the west, and the undersaturated types in the Saco Grande

cove and in the eastern extremity. The micro-varieties, w¡th and without quartz, are similar, and

the same m icro-mesoperth¡tes predom¡nate in them, with a variable quartz content. The

trachytes, either typical or not, o6cur all through the islând, and are made up by micro-

mesoperthite + cl¡nopyroxene + amph¡bole + biot¡te, with a small fraction of opaques. The

undersaturated rocks are nepheline + sodalite bear¡ng, in considerable contents, which make

up, together with the micro-mesoperthites, 80 to 85% of these rocks. ln these rocks, which can

be classified as phonolites and micro - nephel¡ne syenites, the poiassic feldspar can occur

alone. As femic representatives, clinopyroxene, amphibole and biotite appear. A great part of

these rocks has agpaitic character, and exh¡b¡ts rare accessory mineralogy (Ti-Zr silicates).

The mafic dykes are difflcult to be character¡zed in the field. Together with the alkaline

varieties of cretaceous age, other types occur, doleritic and microdioritic, in part cutting across

the charnockites, in part deformed, of doubtfull affilialion, or else of brasiliano age. The alkaline

types, synchronous to the other alkal¡nes, are of alkali basalts, basanites, tephrites and trach¡-

basalts and, with ihe exception of the first ones, are cìass¡f¡ed as lamprophyres. camptonites

and monchiquites. The alkali basalts are similar to the common dolerites, w¡th zoned

plagioclase, intersticial alkaline feldspar and pyroxene or amphibole, opaques, with or without

biotite. ïhe large majority of the mafic dykes is lamprophyric, olivine-, clinopyroxene-, kaersutite-

biotite- and opaque-bearing, wh¡ch are enveloped by a similar, fìner-grained mineralogy, w¡th the

except¡on of olivine. ln ihe intersticial spaces and ¡n the ocelli, which m¡ght represent 40% of the

samples, potassic feldspar, analcime, glass, cryptocrystall¡ne mater¡al, carbonates, zeolites and

serpentines occur.

The feldspar of ihe felsic rocks exhibits lamellae, which vary in composition between

Or169 and Abl g¡, either continuosly, or grouping in the two compositional extremes, always

with very low An contents. ln the maf¡c rocks these minerals appear interst¡tially or in the ocelli

as a very pure potassic phase. The piagioclase is zoned, and shows variation from the larger

individuals to the matrix ones, wh¡ch are more sodic. Their composition varies between An75

and An 1 5.
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The olìvine, analized in onry two sampres, has compositions between Fo75 and Fog5.
'fhe pyroxene varies between the more calcic ferromagnesian types, from those more

diopsidic (in the mafic rocks) to hedenbergitic, and from those towards more calcic-sodic ones.

in the syenites.

The sodic character becomes more pronounced in the felsic dykes, extending as far as
aegir¡nes in the phonolites. ln the mafic dykes, the same types encountered in the syenites
become richer in Ti and Al, fall¡ng out from the "euad" field, possibly with ri-Tschermakjtic
substitutions. The amphiboles of the mafic dykes are calcic, and are, in their majority,

kaersutites. ln the syenites, they are calcic, with more primitive, Mg-hornblende composit¡ons,

evolving towards more calcic-sodic types, winchites, barroisites and catoforites. They become
sodic in the felsic dykes, and than arfvedsonites and rjebeckites occur. Both clinopyroxenes and

amphiboles evolve in parallel, from more magnesian towards more iron-rich compositions,

deviating towards more sodium-r¡ch ones. This evolution follows the rock{ypes, but in the
syenites it might appear in the same grain, between cores (more Mg+ich) and borders (more

Fe, Na).

The b¡otites exhjbit compositional continuity, varying from phlogopites / Mg-biot¡ies (in

the mafic dykes) to Fe-biotites (90% annite) in the felsic dykes. The opaque oxides are either

from the Mt-usp series, or from the llm-Hem, th¡s last one less common in the mafic dykes. The

compos¡tions are close to the IVìt.llm extreme compos¡tlons ¡n the syenttes, and in the mafic

dykes have compositions close to llm, with ihe other series varying between usp and Mt.

The chemical analyses of the rocks show a compositional gap, mainly in sio2 contents,

between 50 and 60%, which corresponds to the interval between mafic dykes and syenites. The

mafic rocks, represented by the alkali basalts, basanites, tephrites and trachybasalts, are basic

to ultrabasic. The syenitic rocks are, in general, represented by the syenites (=trachytes), with

compositions evolving towards those of the normative nepheline syenites, trachyphonolites and
phonolites, among the felsic dykes. The same syenites evolve also towards more sio2-rich

compos¡tions, ending up ¡n the oversaturated felsic dykes, the quartz trachytes and rhyolites
(and alkal¡ rhyolites). The bimodal distribution of the Búzios rocks and the absence of
composit¡ons between Si02 = 56-66 is reflected also by other chemical consiituents, in

particular by FeO, MgO, CaO and K2O. The mg# index, which var¡es between 0,0 and 60,0,

exhibits a small interruption around 40,0. The other major elements show a more continuous,

but less defjned distribution. The trace elements, including the REE, have a continuous, regular
and well defined distribution. All rocks are alkaline, with the exception of the "rhyolitic" ones. The
potassic character is manifest, with part of the phonolites being sodic, apart from typically
peralkaline and agpaitic. AII maf¡c rocks are metaluminous, and the syenites are d¡v¡ded

between slightly metaluminous to peraluminous, ancl a few weakly peralkaline. Multielemental
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diagramms, normalrzed to the primiiive mantle, show evolved patterns for the mafic rocks, with

enrichment in practically all elements. Th¡s characteristic is ls compatible wìth the ¡ow to

moderate contents in Cr, Ni and MgO. ln the syenites, the patterns are modified, with depletion

in Ba, Sr and Ti, and a more pronounced enrichment ¡n the other elements. The trends found ¡n

the syenìtes are even more pronounced in the dykes, more ¡n the phonolites then in the

"rhyolites". The trends observed in the relative abundance of elements are compatible w¡th

fractional crystall¡zation processes operative over the syenite compositìons, with a concurrent

enrichment in alkaline and incompatible elements ¡n the phonol¡tes, and, in lesser degree, in the

"rhyolites", with a decrease in the Ba, Sr and Ti contents.

Some ¡sotop¡c chem¡cal analyses where also made, with I llAr determinations in

biotites and amphiboles (and one in whole-rock), with acceptable results. Also 5 Rb/Sr analyses

where undertaken, with 4 of them acceptable. The preferential K/Ar age for the syenites ¡s 81,4

+ 2,6 Ma, and for the dykes, 79,0 + 2,4 Ma. An 875r/865r - 87Rb/86Sr d¡agram, or "errochron"

reveals an age of 78,0 + 2,2 l\Aa, with R¡ = 0,70500. The ISOJOB program, based on present-

day ratios, obtains similar reasults, with Rg = o,7o497, but with a somewhat d¡fferent age,

around 75 Ma. The individual differences for R6 do not seem to be significative, and the average

value coinc¡des with the maximal frequency for brazilian alkaline rocks.

The coexistence of rocks oversaturated and understurated in SiO2, among the

alkalines, seems to represent the rule, and not exceptions. Yet ¡t represents a problem, with

various possible solutions proposed. The Búzios syenites, chemically recalculated, exhibit

compositions over the Ab-Or thermal height, on the liquidus surface, in the sysiem Q-Ne-Ks, at

'1 Kbar PH2O (figure 29). The phonolites, on one hand, fall towards the undersaturated eutect¡c,

wh¡lst the "rhyolites", on the other, concentrate towards the granitic eutect¡c. This pattern is

coherent with the supposed chemical evolution of these rocks. The undersaturation is possibly

due to the normal evolution of the syenitic magma, whilst the oversaturation might be the result

of moderate water pressures, enough for oversaturat¡on in the lower temperature zones

(margins of the body), with unstabilization of pyroxene and crystallizat¡on of amphibole and/or

biot¡te, with excess SiO2. Part of the excess SiO2, characteristical at the margins, might be

accounted for through the partial melting of the charnockrttc country rocks.

As in other brazilìan alkaline provinces, the most probable primitive parental magmas

are represented by the mafic rocks. Among these, the most primitive ones include basan¡tes,

tephrites, and alkali basalts, which could be each either a derivative, or an evolved

representative of more pr¡mii¡ve liquids, ong¡nated by different mantle meltings, or else the mafic

rock set might represent derivatives at various evolutionary stages of the same partial mantle

melting episode. The more evolved types are the trachybasalts, whìch could originate more

felsic differentiates (monzogabros / diorites to syenites), through the fractionation of the femic
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phases and of plagioclase. These magmas, through fract¡onal crystallizatìon and mineral

accumulation, *orld h"u" originated the more K and Na enriched, and Ca (ancl Fe and Mg)

depleted liquids, io the point of plagioclase disappearence. Modal compositions with up to 90%

alcali feldspars are â common characteristic in other provinces, including V¡tória ¡sland. ln

Búzios, these intermedrate rocks, whìch in the Säo Sebastião lsland appear following more

evolved types, like the syenites from Búzios ancl Vitória lsland, do not occur.
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A Petrologia, aos petrólogos, interessa estudar rochas.

igneas, metamórfìcas, sedimentares, corpos pequenos ou extensas áreas,

testemunhos de sondagem etc. podem ser o objeto de estudo. O que mais caracter¡za os

objetivos da atividade é a natureza específica do objeto de estudo e, objeto de estudo e
objetivos, def¡nem a essência da metodologia e técnicas empregadas_

Não há como justificar, c¡ent¡ficamente, uma temática como sendo mais importante

que outras. Ocorrem prioridades circunstanciais em qualquer atividade humana e, na pesquisa

científica, alguns modismos temporais de objetos, objetivos, e mesmo metodológicos.

As propostas da ciência brasileira têm se pautado por eventuais relevånc¡as maiores

ou menores, fruto de integração a nível mundial, part¡cularmente com os centros de pesquisa

mais ad¡antados, e das disponibilidades orçamentárias das instituiçóes de pesquisa e

organismos financ¡adores. As propostas são amplas e, nesse sentido, as linhas de trabalho e

objetivos imediatos têm sido, sobretudo, questáo de eleiçao pessoal e condições operacionais.

Dentro desse universo e dessa dinâmica, a peirologia das rochas igneas nâo foge à
reg ra.

Desde há mais de duas décadas, exjste uma linha de pesquisa bem definida no

Departamento de Mineralogia do IG-USP, o esfudo das rochas alcalinas.

Dinamizada por alguns pesquisadores do departamento, essa atividade recebeu

¡mpulso a partir de 1984, graças a convênio de cooperação científica, envolvendo a

Un¡versidade de São Paulo e instituiçôes italianas (Un¡versidades de Cagliari, Ferrara, Pádua,

Roma, Trieste), e que vem contando com o apoio financeiro da FAPËSP e do Ministério de

Assuntos Universilários da ltália (MURST).

1.1" O projeto "Magmatismo básico-alcalino da Bacia do Paraná,,

CAPíTULO 1

INTRODUçÃO

As sondagens para petróleo feitas pela Petrobrás nas Bacias de Pelotas, de Santos e

de Campos, invariavelmente, quando programadas para at¡ngir o embasamento, atravessam

basaltos associados com freqùênc¡a a sedimentos terrígenos, e assentados diretamente sobre

rochas pré-cambrianas. São rochas semelhantes às da Bacia do Paraná (FormaÇão Serra

Geral), que se associam aos arenitos da Formag.äo Botucatu. Na costa da Namíbia, África,

ocorrem basaltos, conhecidos como "Etendeka'' ou derrames Kaoko, semelhantes e

correlacionáveis aos basaltos brasileiros. Essas rochas representam o resultado de intenso e

extenso magmatismo ¡nic¡ado há 150 Ma, com a sua maior intensidade se dando ao redor de



130 Ma

Tanto no Estado de São Paulo como em Santa Catarina, os clerrames basálticos
apresentam grande variação composional, sendo os topos das seqüênc¡as constituídos por
pequena fraçåo de rochas ácidas e supersaturadas. como característica comum àquelas
rochas cite-se o fato de serem todas representantes de suí1es cálcio-alcalinas ou subalcalinas
ou toleít¡cas, e apresentarem grande significado geológico e econômico.

Na mesma porção do Brasil, mas com idâdes menores, até terciárias, e ocupando
outros espaços crustais (faixas móveis Brasilianas e crátons do Sul-sudeste) e menor volume,
reg¡stra-se a reativação do magmat¡smo, agora de natureza alcalina, ultrabás jca-básica a
intermediária. A forma de ocorrência é outra e as rochas formam grandes complexos (poços de
caldas, área superior a 800 km'z), ou corpos menores litogicamente simples, como "stocks" de
até '110 km'?de área (Passa Quatro), e até menores, com 20 km2 (ponte Nova). Além desses

tipos centrais, é bastante extensa e freqüenle a presença de diques de litologia variada, mas
sempre de caráter alcalino.

Também nas bacias de Santos e de Campos estão registradas atividades magmáticas
básicas e alcalinas, descontínuas e acima dos basaltos basais, no intervalo aproximado de .100

a 50 Ma.

Desde o início da década de 80, o lnst¡tuto de Geociências e o lnstituto Astronômico e

Geofísico da USP vêm estudando esses registros magmáticos mesocenozóicos, tendo reun¡do
respeitável acervo de conhecimento. Durante década e meia, vários projetos e programas, com
participações e fìnanciamentos variados, foram executados. No momento, acha,se em fase de
conclusáo o Projeto Temático da Fapesp "Magmatismo básico-alcalino da Bacia do paraná",

proposto para estudar, em colaboração com pesquisadores de cliversas instituiçóes
universitárias do país e do exterior, notadamente da ltá¡¡a, os dois temas acima. pelo menos
três dezenas de pesquisadores têm partic¡pado desses trabalhos, ass¡m que hoje aquela
siiuação de desconhecimento do ¡nício dos anos 80 acha-se em parte revertida.

Um pequeno número de ocorrências alcalinas já se encontra raz:oavelmente estudada,
e contando com informaçöes geológicas, petrográficas, mineralógicas, quimicas (rochas e

minerais), isotópicas e geocronológ¡cas; mais raramente existem dados estrutura¡s e geofisicos.

Grande número, porém, talvez mais da metade, ainda carece de conhecimentos, às vezes até
bás¡cos.

Assim, por exemplo, a Província Serra do Mar, proposta por Almeida (1g93) para o
conjunto de rochas alcalinas que se dispõe paralelamente à faixa litorânea São Paulo-Rio de
Janeiro, ainda oferece muito para ser estudado. o corpo gabróide de ponte Nova, na serra da
Mantiqueira, centenas de diques, variados, que povoam toda a faixa pré-cambriana, diversos
outros corpos no Estado do Rio de Janeiro e, com certo destaque pela part¡cularidade do seu
posic¡onamento geográfico, as ocorrências das ilhas litÕrâneas do Estado cle são paulo.



1.2. O tema proposto

Dentre desse panoTama, amplo, elegeu-se a llha dos Búzios como objet¡vo de estudo

(Foto 1).

A llha é conhecida, de forma pouco profunda geológrca e pètrog raficamente, desde

1955 (Björnberg e ElleÌ1, 1955), cabendo, assim, reavaliaçáo da sua geologia, petrograf¡a e

estudo petrológ¡co mais completo.

Ela faz parle de zona local de atividade magmát¡ca intrusiva, mais ou menos

concentrada em área retangular ENE, de 80 km por 20 km, com as llhas do Monte de Trigo

(SW) e Vitória (ENE) ocupando os seus extremos, e tendo como centro geométrico aproximado

o corpo alcal¡no de São Sebastião (Fig. 1). Note-se que o conjunto de ilhas representa a parte

emersa dos corpos ¡ntrusivos, sendo mesmo possível que 50% ou mais estejam submersos,

sem se levar em conta eventuais corpos totalmente submersos.

Com os elementos conhecidos em mãos (Björnberg e Ellert, 1955), e após a realização

da primeira expediçäo, constatou-se de pronto que os contatos das alcalinas com as

enca¡xantes, a extensa e complexa presença de xenólitos de natureza diversificada, a grande

quaniidade e variedade de diques, bem expostos nos costões, além do estudo petrológico

global, eram razões mais que suficientes para justificar a execução de trabalho de mais fôlego.

Além disso, o conjunto de ilhas se const¡tui na atividade alcâlina mais próxima dâs ombreiras da

Bacia de Santos e da Falha de Santos, e Búzios a mais afastada do continente, dentre as

porçöes emersas.

Sem fugir à proposta geral da linha de pesquisa em andamento, este trabalho

orientou-se para a soluçäo de problemas já bem conhecidos daqueles que militam com rochas

alcalinas: a dificil definição dôs tipos existentes e sua ìnterrelagão, a interação com as

encaixantes, a ocorrência freqúente de rochas supersaturadas e ¡nsaturadas no mesmo corpo,

a presença, quantidade e natureza dos xenólitos, a estrutura dos corpos e, sempre que

possivel, uma razoável defÌnição petrológica.

Acresce ainda que o conjunto de ilhas representa, por um lado, o extremo SE de

"trends" propostos lÌgados a plumas e, por outro, a at¡vidade alcal¡na intrus¡va mais oriental da

borda da Bacia do Paianá.

1.3. Objetivos

Os objetivos propostos no início da pesquisa foram, ev¡dentemente, modificados no

decorrer dos trabalhos. Após a realização da programação de campo e alguma petrografìa,

tornou-se possivel, no entanto, defini-los com mais m¡núc¡as:



. exame detalhado das relaçóes de contato entre as rochas alcal¡nas e encaixantes;

. exame dos diques quanto à oc<¡rrência e características de campo;

. definiçäo petrográfica mais aprofundada de todos os tipos presentes, com ênfase

nas texturas e suas implicaçóes genét¡cas, e nas assembléias minerais;

. ¡dentifìcaçåo de atividades pós-magmáticas, tardias, presentes;

. caracierização química das rochas alcalinas e de seus minerais essenciais;

. caracterização química dos diques e comportamento petroquím¡co das litologias

alcalinas e diques;

. estabelecimento de quadro modelístico genético magmático e evoluiivo das

intrusöes;

. síntese dos resultados obtidos;

. montagem de quadro petrológico global.

1.4. Plano de trabalho

Reavaliação da geologìa e estratigrafia da llha;

cartografia interna do corpo alcal¡no, definição de litotipos e estruturas;

Para o atendimento dos objet¡vos acima, fo¡ elaborado plano de trabalho exeqüivel,

prevendo-se:

. Mapeamento geológico de detalhe e amostragem, dando-se a atenção, merecida,

aos diques e às feições supostamente tardias;

. petrografia de detalhe dos tipos litológicos, enfatizando-se os aspectos texturais e

mineralóglcos, sem detalhamento de câracterísticas ópt¡cas trabalhosas (índices,

2V, dispersäo etc.);

. análise química de número representativo de amostras selecionadas, tanto do

corpo alcalino como dos diques;

análise química mineral, dividida em duas etapasi minera¡s essenciais e mais

¡mportantes e, ma¡s ocasionalmente, mineralogia rara (ambos sempre na

espectatrva de oportun¡dade, tempo e exeqüibil¡dade);

. análises ¡sotópicas llAr e Rb/Sr, com vistas à obtenção de idades e, se possívei,

razões inic¡ais utSlusr.

Cumpridas essas etapas, têm-se como principais resultados:

. a apresentaÉo de mapa geológico da llha;

. a definição dos contatos ou tìpos de interação intrusiva-encaixante, e registro dos

¡nd¡cadores da forma do corpo;

. a defìnição das estruturas regionais e ¡nternas;



. a defin¡ção dos d¡ques quanto a tipos, locais de ocorrência, dimensões, forma e

posicionamento;

. a apresentação do quadro petrográfico de detalhe de todas as rochas alcalinas

encontradas;

. a caracterizaçâo química das rochas quanto a elementos maiores e alguns traços;

. a caracterizaÇäo quím¡ca, por microssonda, dos minerais mais importantes das

rochas sieníticas e dos diques;

. a obtenção de idades l(/Ar e razões isotópicas 87sr/8usr;

1.5. Apresentação dos resultados

a definição dos litotipos internos;

Para situar qualquer interessado neste trabalho, e obedecendo a seqüência que

parece mais lógica, sua apresentação não foge à tradicional, e ¡n¡c¡a-se com a parte introdutór¡a

no Capítulo 1, onde se define e se justifica o tema objeto de estudo, a sua forma de

abordagem, como também o que foi efetivamente proposto e executado.

No Capítulo 2 säo descritos com mais ou menos detalhes os métodos, as técnjcas e

toda a logísiica e dificuldades na obtenção dos resultados. No 3 é apresentada a llha dos

Búzios, de forma minuciosa, ìncluindo-se aspectos não geológicos, mas de interesse geral;

nesse capítulo são também dadas informações sobre a sua localização, acesso, fisiografìa e

condições dos afloramentos em geral.

Os conhecimentos prévios, tanto objetivos como modelísticos, acham-se reun¡dos no

Capítulo 4, enquanto que o 5 discute a geologia nos seus mais d¡versos aspectos.

O Capítulo 6 reúne as informaçóes petrográficas em geral e o 7 os dados relacionados

com o quimismo das principais fases minerais.

O Capítulo I trata da quÍm¡ca das rochas. Segue-se a isotopia llAr e Rb/Sr, para

idades e razões iniciais utsr/'usr, no Capítulo 9, e as cons¡derações fìnais constituem o capítulo

de número 10. A Bibliografia é o capítulo final, de número '1 1.



METODOLOGIA, TECNICAS E TRABALHOS EFETIVOS

2.1 . Trabalhos de campo

Foram marcados em mapa 170 pontos. O signifìcado de çada ponto é vâriado. Alguns

deles correspondem a paradas com observaçóes diretas, simples e rápidas, mas a ma¡oria

representa secção à beira-mar, contínua, com extensões de até centenas de metros ou mais;

outros, áreas de lajes expostas contínuas nos costóes, ou então raros afloramentos grandes e

importantes de meia encosta. Em todos os casos, o ponto ¡ndica uma superfíciê exposta ou

uma secção sempre de grandes dimensöes, além de complexa, envolvendo as enca¡xantes, os

sien¡tos, contatos com encaixantes, xenól¡tos ou d¡ques. Quase nunca um ponto demandou

menos de 1-2 horas de observaçáo, com freqúência quase 4 horas, e em alguns câsos ma¡s

raros, um dia inteiro.

Os pontos mostram distr¡buição irregular. Foram percorridas trilhas, costóes, picadas

onde possível e, mais significativo, fez-se grande esforço para ating¡r todos aqueles julgados

espec¡a¡s. De certa forma eles estão distribuídos ao longo dos costöes, das cr¡stas e dos

contatos favoráveis, como lajes grandes que se estendem por centenas de metros. As meias

encostas também foram percorridas, a¡nda que menos amostradas, face à ocorrência mais rara

de blocos frescos

ïoda a encosta sul da llha é coberta por mata, sendo poucos, mesmo nas p¡cadas e

nas drenâgens, os blocos expostos favoráveis, e daí o pequeno número de pontos. Alguns

lugares nos costões também mostram ausência de pontos por se tratarem de locais inatingÍveis

e inviáveis. O percurso pelos costões levou por vezes a obstáculos intranspon íveis.

O trabalho na llha teve sua 1a etapa executada durante o mês de outubro de '1981,

demorando 20 d¡as- A 2a viagem ocorreu em fevereiro de 1982, tendo durado 15 dias, enquanto

que a 3a se deu em fevereiro de 1992, portanto, dez anos depoìs.

As duas primeiras v¡agens foram feilas em barco camaroneiro velho e precário, com

canoa auxiliar a¡nda pior. Tão "pior''que afundou (com o autor) em uma das travess¡as.

Ao largo da llhabela, o mar pode ser encrespado, mas nos oito quilômetros de canal

separando as ilhas ele é sempre mais movimentado. Assim, as condiçóes recomendáveis para

a travess¡a são: vest¡menta sumár¡a, equipamentos e mant¡mentos vedados, além de

embalados em sacos de plástico, com ar, pois a operação de carga e descarga exige que o
canoeiro mantenha uma das mão com o remo, enquanto na outra passa a carga a quem está

na laje ou traplche. Durante a 1. expedição, marinheiro de 1a viagem, e logisticamente mal

orientado, permitiu-se que a água clo mar, que está por toda parte a toda hora, causasse

estragos desanimadores.

CAPíTULO 2
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Na mesma viagem, por falta de informações, e pelas poucas conseguiclas com prof. R.

Ellert, Ievou-se equipamento para verdade¡ra guerrilha: barraca, fogáo, panelas, lampiões etc.
Mas a llha é habitada e logo conseguiu-se alugar casa e pensáo, bem como mateiro e auxiliar.
Durante o mês de outubro, choveu todos os dias: uma chuva contínua que, apesar de durar o
dia todo, não impediu os trabalhos de campo.

Além do embarque e desembarque e certo desconforto nas acomodações (por
exemplo: todo uso de água, por sinal boa, captada em fonles de água pluvial, é feito por cano
de borracha único, e o banho é na bica ou com o auxilio de caneca), as ma¡ores clificuldades
para o trabalho residem na impossibilidade de uso de veículos e ausência de caminhos. trilhas
e picadas em boas condiçöes.

some-se a isso a existência de matas em metade da llha, além da sua topografia
acidentada, com do¡s espigoes na forma de T, com o cume a 400 m de altura e distante de 500
a 1000 m do mar. Näo há terreno plano, tendo as encostas declive variável de 15. a 45.. Além
d¡sso tudo, afora o caminho pelos cristas, relativamente 'fâcil, 60yo a 70% dos trabalhos foram
fe¡tos nos costôes ou em locais próximos, onde a progressáo não ultrapassa os soo m por dia.

Na 1a viagem, a base de operaçåo se deu no porto do Meio (Fig. 3), situado no
extremo oeste, na encosta voltada para a llhabela. A caminhada até a ponta sudeste, com
tempo de parada para observações näo levando mais que 2 horas, demandou perto de 13

horas.

Assim, o trabalho na llha tem baixo rendimento. Nas proximidades da base, aproveita-
se o dia todo. Na medida em que os pontos vão ficando mais distantes, a melhor estratégia é a
de caminhar o mais rápido possível durante meio d¡a, entre 6 h até 1 1 ou 12 h, de forma a
atingÍr o local e)ítremo visado, e voltar fazendo observaçöes, até certo limite de tempo. Não é
viável o trabalho até tarde dô d¡a, uma vez que a locomoção se torna extremamente perigosa à
noite, e mesmo porque os hab¡tantes locais não costumam sair à noite.

o deslocamento nos costões é penoso, per¡goso e extremamente lento. Fora deles, as
trilhas contornam a face oeste e norte da llha à baixa encosta, 20 a 50 m acima do mar, dentro
de um emaranhado de grandes blocos de rocha e árvores. Raramente se p¡sa no ',cháo,,. Em
algumas passagens, em razäo da presença de fendas e grotöes que se abrem para o mar, o
avanço somente se dá com o auxílio de corda, cipó ou mesmo pulando.

De qualquer forma, em termos de observações geológicas, o rendimento médio nunca
ultrapassa de 2 a 3 horas por d¡a, o resto do tempo servindo para deslocamento. como este é
difícil (Ponta sul, Ponta sudeste, saco do chico Rosa) e longo, também não se consegue
trabalhar todos os dias, havendo necessidade de variar a atividade ou pará-la por uns dias: um
d¡a pela crista, outro pelo costão, outro nas proxim¡dades da casa. lsso explica o espalhamento
da seqüência numérica de pontos.

Some-se a esses problemas a densidade ¡nusltada de cobras (duas variedades cje
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jararaca - Bothrops óras/lensls) quando atravessando as matas.

Do Porto do Meio, acompanhado de guia e auxiliar, procurou-se trabalhar o mais
próximo possível da base de operação, sendo entäo percorridâ toda a face ocidental da llha, da
Pontinha a Pitangueiras e até o espigäo NE-sw, que marca a borda da mata. para leste do
espigão, na face norte, por onde corre a tr¡lha principal, ating¡u-se toda a porção norte dos
coslóes e meias encostas, até o l¡m¡ar da mata, que coincide com as cristas dos espigões
quase alcançando a Mãe Joana. Na 2a viagem, a base de operaÇão foi na Mãe Joana, em casa
de morador. Desse ponto, trabalhou-se toda a porçao leste, separada por sela topográfica do
resto da llha. Essa mesma sela é a única via de acesso ao saco Grande, a sul, descie a ponta

sudeste até a Ponta sul. Algumas penetraçöes foram feitas na mata, com resultados
infrutíferos, na teniativa de at¡ng¡r-se o costáo a oeste da ponta sul. Através da sela, em pouco

tempo, chega-se ao saco Grande: nos costões de blocos dessa enseada foram gastos váflos
dias de trabalho, parie no sentido leste e parte ao contrário, até a ponta Sul.

Na 3a e última viagem, a base de trabalho foi novamente no porto do Meio. Nessa
ocasiâo, reexaminaram-se alguns afloramentos chaves e não muito distantes. Além da tentativa
de atravessar a mata pela crista até a costa sul, esta foi também percor¡ida descle a ponta das
Pitangueiras até o Porto sul e saco do chico Rosa, próx¡mos a ponta Sul. o porto sul foi
alcançado após 6 horas de caminhada, parte pela mata contornando o Saco do coruja e parte
pela meia encosta, até a altura do local, quando então se desce d¡retamente em direção ao
mar.

Após a experiência vivida de quase s0 dias de campo, não se recomenda o trabalho
nas ilhas litorâneas sem certos cuidados adicionais, além dos tomados nestas expedições: não
sair com um único acompanhante, usar botas longas nas matas e calçado antiderrapante para

as operações nos coslöes, além de carregar sempre cabo de pelo menos 10 m de
compr¡mento. Duas recomendaçöes adicionais são ainda importantes: duvidar sempre da
palavra do gu¡a, quando este afirma que "náo dá mais para ir em frente" ou que "não sabe qual
a picada certa"- A segunda: nunca marcar o dia e a hora do retorno, pois nunca se sabe como
estará o humor do mar; o correto é marcar o retorno ,'a partir do dia x, se der,,.

citam-se alguns números para se ter idéia do rendimento dos trabalhos de campo em
locais do gênero, näo oferecendo qualquer meio de transporte, As estadas em Búzios foram,
respectivamente , de 18, 12 e l8 d¡as, totalizando ass¡m 48 dias. primeiramente, é seguro dizer-
se que nunca se consegue trabalhar mais que 4 a 5 dias seguidos, havendo entáo necessidade
de se lançar måo de recursos como alternar locais de trabalho, parar metade do dia ou mesmo
andar, na outra metade, por perto da base. Após esse período de tempo, dependendo dos
percursos, como Porto do Meio-Ponta sudeste, Mãe Joana-saco Grande-ponta sudeste, Mäe
Joana-Pônta sul, a exaustäo era total, incluindo-se a do guia. Dessa forma, do total de
permanência na llha, estima-se que näo mais de 30 dias foram gastos em caminhadas e
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mapeamento. Nesses dias, a melade do tempo foi consumida simplesmente com o

deslocamento, o que reduz o trabalho efet¡vo a cerca de 15 dias de 12 horas de atividade

diária. Tendo a llha mais ou menos I km2 de área, com boa parte não percorr¡da (encostas sul,

cobertas cJe mata), o rend¡mento não chega a 0,5 km2 por dia de efetiva geolog¡a de campo. Se

for levado em conta o tempo total, esse renciimento cair¡a no máximo para 0,2 km2 por dia.

Também o número de pontos marcados e a amostragem mostram números

desencorajadores: no tempo efet¡vo de trabalho, 27 amostras e 10 pontos por dia (pouco mais

que 2 amostras por ponto); se igualmente for considerado o tempo total de permanênc¡a na

llha, os números caem para 8 e 3, respect¡vamente.

Tendo como suporte as observaçöes de campo e o exame estereoscópjco de

fotografìas aéreas, as quais, na verdade, pouco auxllìaram, decidiu-se pela definição de três

formas de contato: observado, é aquele em que há bastante segurança na sua posiçåo, com

incerteza da ordem de metros; provável, correspondendo à maior¡a, é aquele em que a mistura

de rochas em afloramentos ou a dispersão de blocos geram grande incerteza, cabendo nesse

caso uma variaçåo da ordem dos 50 m. Por último, o ¡nfer¡do, com base nos pontos

percorridos menos distantes, na topografia e no exame de fotografias aéreas; nesse caso, a

incerteza pode ultrapassar a centena de metros ou ocorrer intercalação entre os tipos.

2.2" Petrografia

Além das observaçöes e registros obtidos diretamente em afloramentos, foram

examinadas de forma convencional e rotjneira, com lupa manual, aproximadamente 600

amostras de rochas, tanto frescas como alteradas.

Foram feitas 350 secçöes delgadas, parte delas visando o reconhecimento de feiçoes

específicas presentes nas amostras. como contatos, var¡aÇöes composicionais e

granulométr¡cas, veios e venulações, estratifìcações, bordas de xenólitos etc.

As secçôes delgadas foram examinadas à luz transmitida, prime¡ramente ao

estereom¡croscóp¡o Ze¡ss, modelo STEMI-SV8, com grande campo visual (30 mm) e objettva

Zoom, além de ampliaçäo variável. Esse proced¡mento tem a vantagem de permitir a visão da

secção por inteiro, facilitando o reconhecimento telitural e o relacionamento entre partes

distintas da lâmina, ao mesmo tempo que faculta a observação de todas as fases minerais

presentes, sem a necessidade rastreá-las em campos visuais m¡croscópicos de maior detalhe.

Adicionalmente, fac¡lita a obtenção de uma primeira idéia da moda da amostra e das espécies

e/ou grupos minerais existentes. A utilizaçáo do estereom¡croscópio, tomada como medida

preliminar da petrografia de deta¡he, e com as vantagens enumeradas, torna fácil e rápido o
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agrupamento das amostras semelhantes, que, poster¡ormente, serão examinadas ao

microscópio. Em geral, o exame ao estereomicroscópio não consome menos de 30 minutos.

Após essa fase, empregou-se microscópio marca Zeiss, modelo AXIOPLAN, para o
trabalho de microscopia petrográfica. O aparelho tem campo visual entre 10 mm e 0,4g mm e

aumento máximo de 400 x.

Após o exame descritivo, foram selecionadas as secçöes delgadas representativas dos

pr¡ncipais tipos petrográficos, bem como as feições texturais e microestruturais cie ¡nteresse

para a fotom¡crografia, esta levada a efe¡to no mesmo micrôscópio, equipado com conjunto

fotográfico marca Zeiss, modelo M35W, filme Kodak de 100 ASA, e expos¡Qão automática

(fotocélula MC 634). O mesmo procedimento foi adotado para fotografar os minera¡s. Foram

feitas aprox¡madamente 100 fotomicrografias, com grande número ilustrando este trabalho,

recorrendo-se a todos os recursos técnicos fotográf¡cos rot¡neiros e outros improvisados:

comb¡naçâo de filtros, emprego de diafragma, lente condensadora inferior e compensador,

variaÉo no ângulo entre os polarizadores.

Foram feitas análises modais dos principa¡s tipos litológicos, atr¡buindo-se contudo

menor signifìcado às dos sienitos de granulação mais grossa. O trabalho de contagem de

pontos teve como preocupação básica cobrir toda a secçáo e näo tanto o espaçamento entre

os pontos, variando-se mais a distância entre as linhas de contagem. Nas secçóes

texturalmente mais homogêneas, a média da contagem foi de 1000 pontos, controlados por

var¡aÇóes ou constâncias entre as linhas de contagem.

2.3. A química das rochas

Foram analisâdas 60 amostras de rochas. As amostras de sienitos atingiram um total

de 30, as de rochas ¡nsaturadas de diques 6, as de supersaturadas 7 e as de diques máfÌcos

12- Também foi analisada uma amostra de charnoquito, sendo a¡nda que duas análises foram

feitas em duplicata. Dessa forma, os resultados tâbelados somam 58, mais a composição

média de charnoquitos de Ubatuba (Neumann, 1993).

As amostras analisadas foram escolhidas dentre as que náo exibiam quaisquer

evidências de alteração. Não houve preocupaçäo em se trabalhar somente com tipos afíricos, e

entre as amostras ex¡stiam algumas com evidências de saussuritização e presença de

carbonato na forma de ocelos, ou estruturas esféricas, aparentemente primár¡as. O segundo

critério foi o de ter-se a maior diversidade petrográfica possível, com o cuidado de duplicar

algumas vanedades de diques semelhantes. Assim, o dique mais possante da llha teve duas

amostras anal¡sadas: uma do centro e outra da borda. Finalmente, considerou-se a distribuição
geográfica, critério usado sobretudo para os sien¡tos.
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Após a seleçäo, as amostTas foram serradas em placas de tamanho adequado à sua

granulação, ou fragmentadas e quarteadas (rochas de granulação mais grossa), tomando-se

alíquota suf¡c¡ente.

As análises foram realizadas no Departamento de Ciências de Terra da Universidade

de l-r¡este, ltália, com o alrxílio de flur¡rescência de raios X e empregando-se os procedimentos

descritos em Bellieni et al. (1983).

Os resultacios anál¡ticos foram tratados por meio do programa NewPet-94 (Deryl

Clarke, 1994). A arte final dos gráf¡cos, náo muito simples, consistiu na combÌnaçáo de

recursos variados de informática. Ou seja, os gráfìcos obtidos com o NewPet foram salvos

utilizando-se o arqu¡vo PIC (Lotus '1-2-3), "exportando" os dados para o "Word for Windows

6.0", onde esses foram âdequadamente trabalhados quanto a tamanho, escala, tipos gráficos

etc.

O programa NewPel, não táo versátil, iem como suporte razoável bibliografìa e adota

algumas práticas e valores que se seguem:

. a base de cálculo para os elementos maiores é an¡dra, com os valores recalcuiados

para lOOo/o;

. algumas casas decima¡s são fixadas de tal forma que náo se pode alterá-las;

. para a razáo de oxidaçäo do ferro (FeoiFeo+Fe2O3) adotou-se 0,85;

. pa-a a normalização dos valores analíticos relativamente à composiçåo do manto

prìmit¡vo seguiu-se Wood et al. ('1979);

. o número Mg# é dado pela relação MgO/MgO+FeOr.

Além dessas tnformações, é necessár¡o esclarecer que foi adotado o valor teórico para

a razåo de oxidaçäo do ferro porque os resultados analíticos para Fe2* e o recálculo do Fe3*

forneceram dados mu¡to variados, indicando, assim, a existência de alguma oxidação

intempérica.

A adoção de valores teóricos, estes aceitos de forma geral, reflete melhor as

cond¡ções finais da rocha cristalizada e näo alterada. O ¡deal ser¡a o emprego de valores

teóricos distintos para rochas fólsicas e máficas, além de vulcânicas e plutôn¡cas (cf.

M¡ddlemost, '1989). Contudo, isso complicaria em muito o trabalho de processamento dos

dados.

Na prática corrente, pode-se tratar os dados analitìcos químicos de rocha assumindo

todo o ferro na forma de FeOr (lotal), ou de FezO¡ (total), e adotando-se um valor parc a øzão

de oxidação que permita calcular um do outro, alternativamente, pode-se fazer a determinaçäo

analítica do ferro totat como FeO, seguida da dosagem de FeO por via úmida, e calcular-se o

Fe2O3.

Com as rochas de Búzios foi feito um ensaio experimental. Foram escolhidas amostras

saturadas ou contendo na moda um mínimo de quarÞo ou de nefelina. Os valores analíticos
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foram processados adotando-se FeO como total, Fe2O3 como total, os valores reais de FeO

obtidos analiticamente e, finalmente, repartidos em FeO e Fe2O3 segundo razöes de oxidação

iguais a 0,90, 0,85, 0,80 e 0,70- Calculadas as normas CIPW, os resultados mais coerentes e

sem aberrações foram aqueles obtidos a partìr de FeO total ou o ferro repartido segundo a

razão de oxidação 0,85.

Os resultados finais, apresentados em tabelas e gráficos, seguem procedimentos mais

ou menos rot¡neiros.

Pr¡meiramente, as rochas foram classificadas segundo as recomendações do IUGS

(Le Maitre et al., 1989) ou segundo De La Roche ei al. (1980) e De La Roche (1986).

Diagramas já clássicos foram empregados para fìns de caracterização químìca genérica do

grupamenio total de amosiras, Os dados foram também apresentados em diagramas multi-

elementares e gráficos binários, tendo havido bastante trabalho na seleÇão do parâmetro de

correlação mais adequado. A escolha envolveu diagramas de Harker (1909), clássicos,

números mg# e indices de S.l e D.l. Em algumas circunstâncias parece ser mais conveniente o

uso de gráficos mono ou log-log- Todos foram tentados e estudados à exautáo, terminando-se

por eleger os números mg#. Além destes, foram projetados outros para elementos traços

julgados interessantes.

Na ocasião, por falta de dados analíticos minerais e, portanto, na impossibilidade de se

Çontar com os valores de Kd e D, procurou-se extrair o máximo de informações dos diagramas

químicos de rocha total, examinando-se com minúc¡a a mineralogia das rochas analisadas e

tentando traçar um paralelo entre os minerais reais presentes, a seqúência de cr¡stalização e o

comportamento dos vários elementos.

2.4. A química mineral

A análise química mineral, além de contar com toda a aparelhagem, metodologia e

técn¡cas conhecidas e seguras, foi antecedida pela petrografia (e a geologia, obviamente) e

projeto de objetivos. Sem essas cond¡çöes, ou teriamos resultados pouco confÌáveis ou,

embora confiáveis, não serviriam para muita coisa, e a um alto custo.

Tendo em vista os grupos de rochas petrograficamente definidos, o elenco dos

minera¡s a serem analisados, em programa limitado, só deveria, e poderia mesmo, restr¡ngir-se

aos essenciais. Além disso, l¡mitou-se não só o número de amostras, como também o número

de grãos por fase mineral e de anáiises ("pontos") por grão.

A localizaçäo dos pontos foi feita ao microscópio Zeiss, já referido, com o uso de luz

transmitida e refletida. Contudo, nem isso ev¡tou mudaças na programaçåo. Quase todo o

trabalho analítico foi conduzido de forma automática, boa parte de um dia para outro, após o
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registro das coordenadas (X, Y, Z) dos pontos escolhidos. O rendimento dessa forma não é

muito, mas oferece vantagens. Pr¡meiro, despende-se 1 a 2 horas para registrar de maneira

cuidadosa 30 a 60 pontos, mas ganha-se o tempo da análise, que no caso levaria entre 4 a 10

horas; segundo, consegue-se aumentar o tempo diário médio de utilizaçäo da microssonda.

As amoslras foram selecionadas entre sienitos variados, diques félsicos (fonólìtos e

traquitos), microssienito, e d¡ques máficos de características diversas- Nos sienitos, foram

analisadas as diferentes fases das mesopertitas, clinop¡roxênio, anf¡bólio, biotita e opacos; nos

diques, félsicos, as fases pertít¡cas, além de feldspatóides, cl¡nopiroxênio e anfibólio. Nos

diques máficos, foram analisados todos os minerais essenciais presentes, à exceçáo dos

produtos de alteração e micro a cr¡ptocristalinos da matriz: olivina, clìnopiroxênio, anfiból¡o e

biotita entre os ferromagnesìanos; plagioclásio, feldspatóides e feldspato alcalino.

As análises foram conduzidas no Laboratóno de Microssonda e Microscopia Eletrônica

do IG-USP. O aparelho em operaçáo é um JEOL JXA-8600S, de cinco espectrômetros e

completamente automático. Fatia da amostra, com até 30 mm de diâmetro, é reduzida até

pouco mais que 30 ¡r de espessura, polida, e metal¡zada com carbono, após o que servirá de

objeto para as análises pontuais por WDS. A fase de metalização, contando com equipamento

de fabricaçáo Edwards, tem-se mostrado operação das mais delicadas, e capaz de influir

bastante na qualidade dos resultados obtidos.

De modo geral, os félsicos foram analisados para Si, Al, Fe, Ca, Sr, Ba, Na e K,

podendo-se optar pela inclusáo de S e Cl (para análise de feldspatóides). No caso dos

ferromagnesianos, foram determinados Si, T¡, Al, Fe, Mg, Mn, Ni, Cr, Ca, Na e K.

Os padrÕes, todos ¡nternaciona¡s, são os usualmente empregados no laboratór¡o:

wollastonita (Si e Ca), periclásio (Mg), coríndon (Al), rutilo (Ti), ottoclásio (K), silicato de Sr e Ba

sintéticos (Sr e Ba), hematita (Fe) e rodonita (Mn),

As ôondiçóes operac¡onais usuais são, respectivamente, de 15 kV e 20 nA para

potencial de aceleraçäo e corrente do feixe. O diâmetro de feixe foi fÌxado em 10 ¡r para análise

dos feldspatos e 5 ¡r para os ferromagnesianos, e os tempos de contagem var¡aram entre 5" a

40", dependendo clo elemento (maiores, traços). Como de rotina, as intensidades de pulso

foram corrigidas para "background" e {empo morto. Efeitos de matriz foram também corrigidos

automaticamente pelo ZAF.

Os resultados analíticos, que podem embutir erro var¡ável entre 3 e 5 % (maiores e

menores), com reprodutibil¡dade ao redor de 1lo,'foram tratados no programa MinPet de

Richard ('1995),
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2.5. Estudos ¡sotópicos llAr e RbiSr e Geocronologia

Os estudos ¡sotópìcos l(/Ar e Rb/Sr tiveram objetivos costume¡ros, limitados porém no

número de amostras a serem tratadas.

As amostras escolhidas para KJA| v¡saram a tentar resôlver, ou pelo menos melhorar,

o leque de idades drsponiveis para as rochas alcalinas do litoral. Assim, foram selec¡onadas

amostras exequíveis lécnica e metodologicamente, evitando-se aquelas com alteraçöes

indesejáveis, presença de vrdro e carbonatos em excesso, Por último, Ievou-se em conta a

granulação, visto que o limite para o método, no CPGeo, é da ordem de 0,1 mm- Ïendo em

vista a situaçäo de campo e o tipo de rocha, estudaram-se em secçäo delgada pelo menos 20

amostras, sendo eleitas 10 delas, representando lìtolog¡âs diversas. A essa altura, também já

se havia escolhido o mineral a ser processado, descartando-se as amostras menos

recomendáveis para a obtenção de dados seguros (por exemplo, rochas portadoras de

anfibólio e piroxênio, procurando-se trabalhar amostras com biotita ou col'rì anfìból¡o favoráveis

à separaÇão).

O procedimento seguido foi rotineiro: br¡tagem, moagem e peneiramento nas malhas

30/3560-100-150 mesh, seguido de lavagem em água corrente e secagem na caixa de

lâmpadas (prática um tanto inadequada).

Após a obtenção das fraçöes granulométricas em quantidade adequada (nem sempre

o foi), passou-se à eliminaçäo do mater¡al magnético ao imã manual e, só então, ao uso do

separador eletromagnético isodinâmico "Frantz". Em alguns casos, à essa separação,

seguiram-se técn¡cas com líquidos pesados, placa vibratória e "tapping" com papel de fìlho,

manualmente. Para as assembléias tratadas e os minerais pretendidos (biotita e anf¡ból¡o), a

separação eletromagnética, seguida ou näo do "tâpping", revelou-se muito eficiente para as

micas. Com os concentrados de b¡otita ou de anfibólio, dentro da faixa granulométricâ tratada, e

a um nível mínimo estimado de g5% de pureza, eventualmente quase 100%, foi seguida a

metodologia descr¡ta em Amaral et al. (1966). FÕi feita uma dosagem em rocha total.

Com relação aos trabalhos com a química isotópìca para Rb e Sr, os critérios foram

diferentes- Estabeleceu-se como meta principal a obtenção de razões iniciais ItSl6Sr, partindo

de idade conhecida llAr e, tentat¡vamente, ajustando os valores disponíveis. Em segundo

plano, a obtenção de linha isocrônica de referência, que por si só, poderia confirmar náo

apenas as idades llAl obtidas, como ta¡nbém as razões conseguidas a partir das idades ß74r.

O critério de seleção, uma vez que se trabalhar¡a somente com rocha total, foi a escolha de

tipos variados, desde os tidos menos evoluídos (basanitos, tefritos) até os maìs evoluídos

(sienitos e fonólitos). Ao mesmo tempo, cu¡dou-se dos valores totais de Rb e Sr tal que

houvesse, primeiro, peìo menos um ponto próximo à origem (mínimo teor de Rb,

recomendando-se abaixo de 50 ppm, pelo menos, e alto teor de S0 e, em seguida, o maior
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espalhamento possível de pontos. Cuidado adicional foi tomado com os aspectos de alteraçáo
da rocha, com a moagem de quantidade adequada à granulação de cada uma, e com o

aproveitamento integral da amostra escolhida, seguida de quarteamento cuidadoso até o peso
necessário.

Obtidos os pós, com granulometria abaixo de # 250, foi feìta análise por fluorescência
de raios X de Rb e sr total nas amostras que seriam efetivamente aproveitadas, uma vez que já
se dispunha dos valores de Rb e sr para aquelas analrsâdas para química de rochas, o que,
inclusive, permitiu comparação dos resultados.

A aparelhagem para XRF é de marca Philips, modelo pW-2184/00, utilizando_se os
padróes PCC-1 e GSP-1, Foram seguidas as rotinas dos laboratórios do cpGeo, incluidas
pequenas alterações, descritas por Kawashita (1972). As delerm¡naçöes isotópicas, após
abertura com HF e HNO3 e a efraçäo dos elementos nas resinas de trocas catiônicas, foram
feitas em espectrômetro automatizâdo VGl, modelo vG-354, com erros adm¡t¡dos, para as

razões isotópicas, na quinta decimal. o laboratório do cpceo adota a prática da Dl nas

amostras com teores de Rb e/ou Sr abaixo de 50 ppm ou acima de 700 ppm.



3.1. Localização e acesso

A llha dos Búzios (Foto 1) pertencente ao município de llhabela, situa-se dentro dos

l¡mites de um retângulo tendo por coordenadas geográficas 23"4s'-23"so's e 4s"os'-4s"10,w,
e que inclue também a ilhota chamada SomÍt¡ca (Fig. 1).

Em indicaçäo mais familiar, fìca a leste da llha de São Sebast¡äo (llhabela), l¡tora¡ norte
do Estado de São Paulo, distante poucos quilômetros mar afora. Hab¡tua¡mente, náo é vista da
área do continente, estando sempre encoberta por aquela llha. Na descida da Rodovia dos
Tamo¡os e no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião, é perfeitamente possível distingui-
la. Do conlinente (são sebastião) d¡sta pouco mais de 30 km do ponto mais próx¡mo. Essa
cidade, a 200 km de såo Paulo (Estaçåo Rodoviária), pode ser atingida pela Via Dutra-Tamoios
ou lmigrantes-Anch¡eta-Rio/santos, com um tempo aproximado de percurso em torno de 3
horas.

o acesso a llha dos Búzios não é fácil, e tem como ponio de partida o Bairro de são
Francisco (periferia da cidade de Såo Sebastião) ou o cais de llhabela. O percurso costeia a
porçäo norte dessa llha por cerca de 20-2s km (a uma distância de 100 a s00 m do costáo,
dependendo das condiçöes do mar, que normalmente säo melhores pela manhâ), após a
travessia do canal de são sebastião. Atingida a ponta Grossa, no extremo nordeste da
llhabela, percorre-se I km de mar aberto, normalmente a pior parte cla viagem, rumando-se
d¡retamente para a face ocidental da llha dos Búzios para o local denominado porto do Meio,
área de maior concentraçåo de casas, e onde exlste um trapiche inservível de concreto.

A travessia, que dura de 2 a 3 horas, dependendo do barco e das condições do mar,
pode ser feita em baleeiras de motor centra¡, chatas de convés aberto, "canoas" centenárias
com motor de popa (raras) ou ainda, embora mais caros e seguros, barcos camaroneiros de
três tripulantes, com B-10 m de comprimento e 3-4 m de boca, metro a metro e meio de calado,
além de cabine do timoneiro razoaveimente ampla. Essa cabine fica à popa, de modo que se
v¡aja de pé, sentado ou "agarrado a alguma coisa" (ao gu¡ncho, por exemplo) no convés
fechado da proa, onde se abrem os compart¡mentos para gelo, camarões, bagagens etc_ Esses
barcos têm motores d¡esel potentes (mais que 120 Hp) e rebocam pequena canoa ou bote (o
"ca¡co"), porque normalmente náo atracam: em sáo Sebastiåo, permanecem ancorados ou
poitados a d¡stância considerável da praia (s0 a 200 m), dependendo do mar, o mesmo
sucedendo em Búzios, onde não existem praias, mas apenas trapiches toscos de madeira
roliça ou lajes mais convenientes ao desembarque. Assim, o embarque e desembarque na llha
obedece a um ritual que envolve o emprego de pequeno bote para operaçóes em água rasa; a

CAPITULO 3

A ILHA DOS BÚZIOS
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passagem do bote para o barco, or-l vice-versa, requer também alguma agilidade. Em Búzios, o

destino é uma pedra grande convenÌente, se possível chata, ou em condiçóes de mar ma¡s

calmo, o que é raro, o trapiche de paus roliços, a exigir sempre um pouco mais de destreza. Ao

contrário da logística estabelecida na primeira vÍagem por ex-colega da pós-graduaçäo, deve-

se fazer a travessia em trajes sumários e mãos livres.

A propósito, existe um heliporlo na llha. Havendo recursos, o helicóptero é o meio de

transporte ma¡s recomendável.

É interessante referir aqui, novamente, à proximidade de outras ilhas vizinhas,

constituídas no todo ou em parte por rochas alcalinas. A llha de São Sebastião fica a 8 km a

oeste (Foto 2), estendendo-se para o sul por mais de 25 km; a llha de Viiória dista '1 1 km a NE

(Foto 3) e a llha do Monte de Trigo 80 km a WSW.

3.2. Aspectos gerais

Como ¡lha, Búzios é semelhante a tôdas as outras próximas à costa norle de Såo

Paulo e sul do Rio de Janeiro. São todas princ¡palmente remanescentes cont¡nentais de longo

processo erosivo marinho. Há que se lembrar dos recuos marinhos nos últimos 10 até 120 mil

anos, que expuseram o atual fundo até cotas ainda não conhecidas. Algumas ilhas pequenas

aparecem como lajes, rochedos ou quase isso, como a Laje de Santos e Alcatrazes, enquanto

outras conservam características das áreas altas do cont¡nente, como a llha de São Sebastiáo

e a llha Grande. Algumas têm praias e outras, dada à dinâmica do processo erosivo, não. A
maior¡a tem pelo menos parte ooberta pela Mata Atlântìca, em geral na face sul, e a ação do

homem talvez seja responsável, parcial ou totalmente, pelas áreas de vegetação baixa. As ilhas

de grande porte sustentam Mata Atlântica quase completâ, incluindo a fauna continental

origÌnal. Nas menores, como Búzios, a mata já está bastante alterada, inexistindo fauna de

mamíferos; o reequilíbrio faunístico parece ter levado a reduzido número de espéc¡es de

vertebrados.

Búzios é uma ilha com menos de 8 km2, hab¡lada hoje por cerca de 210 pessoas, de

possível ascendência portuguesa e francesa. A nível de observação leiga, as pessoas säo

saudávers, de porte mediano, delgadas, claras, estando praticamente ausentes negros, mulatos

e outros mestiços. A al¡mentação de alguns anos atrás consistia essencjalmente em mandioca,

farinha de mandioca, banana, peixe e, ocasionalmente, outras frutas nativas não cultjvadas.

Mais recentemente, os habitantes foram presenteados com um barco camaroneiro e um

gerador; além disso, passaram a adotar práticas associat¡vas de pesca e acolheram um núcleo

de Evangélicos, que tem se mostrado amigável e fìlantrópico, a troco da freqüênc¡a à lgreja.

Todos os homens com idade inferior a 50 anos prat¡cam a pesca de peixes nobres,



Foto 1 - A llha dos Btizios vista de oeste (face ocidental). A esquerda (N), a Ponta do Lenço; no centro
esquerdo, meia encosta e baixa encosta, o Porto do Meio. Ao centro, o ponto culminante. A
direita próxima, Pitangueiras; mais ao fundo, o espigão que desce até o Porto do Sul.

t8

Foto 2 - llhabela, a I km, vista do Porto do Meio, para oeste-sudoeste. Pode-se distinguir, da esquerda
para a direita, os picos dos maciços do Mirante, de Såo Sebastiåo e da Serraria.
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com linha ou rede. o produto é armazenado em caixas de isopor, misturados com gêlo picado,
e levado periodicamente à llhabela por canoa motorizada. Há não muito tempo todos, inclusive
os pescadores, eram também artesões, produzindo grande variedade de objetos de ,,fios', de
taquarassú ou de um cipó singular, com grande engenho e habilidade. Aparentemente a prática
perdeu-se. Hoje, os mais jovens, homens acima dos 12 ou 14 anos, só pescam; homens com
mais de 50 anos, mulheres e cr¡anças cuidam dos afazeres case¡ros, cult¡vam a mandioca e
produzem farinha de mandiocâ. A população se concentra em faixas etárias que vão até os 14
ou '15 anos e acima dos 40 anos, sendo mais raras as mulheres jovens. A evasáo dos marores
de 15 anos se dá ou por casamento (mulheres) ou por emprego na ativ¡dade pesqueira
mecanizada dos grandes barcos "sardinheiros"e "atuneiros,,.

Os habitantes têm hábitos sociais diferentes tanto do caiçara do l¡toral como do carpira,
cr¡ando a impressáo de certa promiscuidade nos relacionamentos, o que náo é tão comum,
realmente. Em todo caso, os exemplos de abandono e troca de marido ou mulher náo são
raros, assim como a "compra" de mulheres de fora, e a verdade¡ra "venda" de jovens que não
se casaram até os 15 ou 16 anos.

Falam, entre s¡, de forma incomprensíver para quarquer outro bras¡reiro. Mas a
diferença está muito mais na pronúncia e na velocidade do ato. E falam muito alto, aos gritos.
Essa conduta, contudo, muda quando se d¡r¡gem às pessoas do continente. De qualquer forma,
na primeira meia hora na llha não foi possível entender-se uma só palavra do que diziam.

l-lá dez anos não hav¡a iluminaçåo na llha e, täo rogo escurecesse, todo mundo se
recolhia. Ao alvorecer, ainda escuro, os homens já saiam à pesca. Hoje, com gerador que
fornece energia para toda a encosta ocidental (o porto do Meio), os hábitos mudaram um
pouco, e a telev¡são invadiu parte das casas. A pesca continua a ser feita, de madrugada ou do
meio da tarde até altas horas. o inlercâmbio cnm säo sebast¡ão e llhabela mudou
radicalmente c¡s hábitos alimentares: a população, em sua maioria, depende dos
supermercados.

As pessoas são anormarmente rongevas e, por vorta de 1991, 1992 até 1gg0, haviam
quatro ou c¡nco patriarcas com 80 anos ou mais. Em 1992, o "patriarca" era o sr. Aristides,
homem surpreendentemente educado, mu¡to claro, com 92 anos, e sem lembranças de outros
lugares onde tenha vivido a náo ser Búzios.

A llha é propr¡edade da Marinha, que cede os terrenos para as casas e cult¡vos, sendo,
no entanto, proibida a venda de terra e a vinda de moradores de fora (embora tenha sido
construlda uma lgreja Evangélica). suas habitaçöes såo simples, com fogão à lenha (ou gás

hoje), extremamente bem fertas, de "pau a pìque" e sapé densamente amarrado. Hoje já
ex¡stem casas de alvenaria e de madeira.

somente em uma familia foram vistos os resultados negativos dos casamentos
consangijíneos. Entre 1982 e 1993 todos os membros dessa famí¡ia moTreram.
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o maior número de casas, espalhadas entre as árvores da baixa encosta, entre zo a
'100 m cima do mar, encontra-se no Porto do Meio, na metade norte da face ocidental; na
mesma face poucas casas são encontradas para o sul (P¡tangue¡ras). Trilha antiga e batida
sobe a encosta a norte, contornando a elevaçáo central mais alta, e desce até a Enseada da
Guanxuma, onde aparece outro aglomerado de casas, desta vez em número bem menor. A
tr¡lha prossegue pela baixa encosta até o local chamado Måe Joana, com duas famíl¡as, e

outras dispersas ao longo da trilha.

Há registro local de ocupaçáo e notícias de duas grandes fazenclas existentes até a

década de 50, pelo menos, pois não foram relatadas por Björnberg e Ellert (1955). As marcas
ainda estão presentes: terre¡ro de café, restos de construção, grandes áreas desmatadas e
laranjeiras. Nessa época, a llha exportava "de tudo", e pouco comprava. Era mals ou menos

auto-suficiente, e todos os utensílios eram feitos de madeira, no que os habitantes locais se
manliveram hábeis até 1982 pelo menos.

Existem duas escolas funcionando regularmente na llha, e ambas com ¡nstalações

adequadas. são conduzidas por dois ou três professores, além de frequentadas por mais ou
menos cincoenta crianças. A merenda escolar é fornecida regularmente pela Prefeitura de
llhabela.

A pluv¡os¡dade, temperatura e ventos se mostram um pouco distintos do litoral e
planalto paulista, e provavelmente sejam típicos para essa parte do litoral brasileiro. Durante
um mês de outubro choveu todos os dias, e podia-se ver o continente sem chuvas; durante clois

feverejros, não caiu umâ gota de água, enquanto que no planalto eram visíveis as nuvens de
chuva O vento ameniza muito a insolação e resfria a noite. Em uma das estaclas em fevereiro
a água do mar manteve*se anormalmente fria, havendo repent¡nas formações de denso
nevoe¡ro a qualquer hora do dia, v¡ndos de alto mar (Foto 4).

É provável que a llha tenha sido hab¡tada por população mais antiga totalmente
diferente da atuai, talvez mesmo indigena. Essa ocupaçáo pode datâr de séculos ou mais, e
sua presença está registrada nas "tocas", verdade¡ras cavernas de porte variado, formadas
pelo empilhamento de blocos- Rochas polidas, carváo no subsolo, restos de cerâmica e de
rochas, além de ossos de crânio näo deixam maiores dúvidas a respeito.

Levantamento fe¡to nas primeiras viagens indicaram que s% da populaçåo já hav¡a

sido picada por cobra, algumas pessoas até duas vezes. Nenhuma recebeu atendimento
médico nas primeiras horas ou dias, e algumas nunca, não havendo contudo registro de óblto,
mas somente de deformações e lesões. Quase todo mundo já teve um ou vários encontros com
jararacas (não se fala aqui de outras cobras não-peçonhentas, de hábitos diurnos). A
informação não deve surpreender: sendo menor, situada a maior distância do continente e,
portanto, isolada há mais tempo, a llha suportou radical transformaçäo faunistica, com o
desaparec¡mento dos mamíferos, sem suporte alimentar. Restaram as cobras, sapos e rãs e os



Foto3-EmbarcadourodaMãeJoana-otrapiche.Aofundo,allhadeVitóriaallkmaNE.
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Foto 4 - llhabela, vista do Porto do Meio, para oeste-sudoeste, reconhecendo-se, da esquerda para a
direita, os picos dos maciços alcalinos do Mirante, de Säo Sebastiåo e da Serraria. Notar o denso
nevoeiro, que surgia a qualquer hora durante o dia, em fevereiro de 1gg2.

\Vlt +
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lagartos, estes em incrível quantidade e variedade. São o que resta dos vertebrados, elém dos
pássaros variados e dos invertebrados. Pode-se dizer que houve um certo reequÌlibrio, mas a

anormal freqúência de jararacas faz pensar que é um equilíbrio desequil¡brado: ela näo tem
predadores, além de uma outra espécie de cobÍa Iá existente (mussurana?). Ao contrário das
jararacas do interior, habitante de pastos, cerrados e clareiras, a jararaca de Búzios vive de
preferênc¡a nã mata, tal como a'lararacuçu". Em mais ou menos 50 dias pela llha, nenhuma foi
vista fora desse ambiente e todas as vezes que se adentrou a mata encontrou-se pejo menos
uma. São duas var¡edades: uma comum, padrão "chão com folhas secas", a outra c¡nzenta,

com a cor dos blocos de rocha na mata, sombreados e com réstias de luz. A primeira é vista no

chão com folhas secas, sendo inclusive mais freqüente; a outra, mais rara, sempre foi
encontrada em c¡ma ou entre os blocos de rocha.

3,3. Aspectos fisiográficos, erosivos e intempéricos

A llha tem forma irregular, algo alongada para EW, e se estende por cerca de 3100 m
e 4800 m, respectivamente, nas d¡reções NS (Ponta sul - pontâ do Arpoador) e EW (ponta das

P¡tangue¡ras - Ponta Leste) (F¡9. 2).

Sua parte oeste mais ampla pode inscrever-se em um quadrado, com lados a SW, NE

e NW, com uma diagonal NS, e outra EW que se prolonga para leste em faixa ma¡s estreita.

Seu perfil suave, v¡sto do continente (Foto 1), é um espigão de d¡reção NE que se eleva até
ponto culminante a 355 m. Toda a face ocidental é observada. Ela é contínua e a encosta

desce regularmente até o mar com grad¡ente de até 100%. A sE do cume do espigão, ergue-se
o ponto ma¡s alto da ilha, a 400 m, que ocupa o centro do quadrado, a partir do qual forma-se
outro espigão para SW, que chega até o mar; entre os dois espigóes desenvolve-se vale
profu ndo.

Para leste tem-se uma crista irregular e sinuosa, contínua, com altos e baixos, porém

sempre descendente, até sela topográfÌca que secciona transversalmente a parte leste da llha,

e que não ultrapassa os 150 m de altura (Foto 5). A or¡ente dessa sela, a llha apresenta a
forma de morro achatado de contorno grosseiramente trapezoidal de 1000x1300 m, com cume
central de 240 m_

A encosta ocidental alonga-se pela Ponta do Lenço a NE, onde volta-se cle 1g0.,
curvando-se entäo gradativamente para leste, e vrndo a formar a Enseada da Guanxuma (Foto

6). A costa prossegue por 2600 m com rumo ESE, desenvolvendo-se a face norte da llha, com

encostas regulares até a Ponta Leste, na extremidade homônima, onde inflete de 90. para sul,

formando a face leste, de encostas quase verticais e com 1300 m de extensáo, até a ponta

Sudeste. Esta representa nova inflexão de g0', desta vez para oeste/noroeste. início da costa



Foto 5 - Foto tlrada do centro da llha, em altltude dE mals ou m6nos 300 m para leste. Notar vegetaçäo,

matacões dos sienltos. Ao fundo, a porçäo do extremo leste após a Mãe Joana. O cume mais
dlstante está a mals de 3 km de dlstância do fotógrafo. Notar os topos suaves.
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Foto 6 - A Ponta do Lenço e a Enseada da Guanxuma, vlstas do centro e do alto da llha para norte..Notar
vegetaçåo, matacöes dos slEnltos. A trllha corta a crista a 120 m de altltude.
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sul. Em linha reta, rumo WSW, avista-se a Ponta Sul, a 2800 m e entre esses extremos, ampla

concavidade aberta, o Saco Grande.

A partir da Ponta Sul, a costa toma o rumo NW por pouco mais de 2 km até a ponta

das Pitangue¡ras. Esta parte apresenta duas reentrânc¡as abertas e menores que o Saco

Grande; sáo entradas sem nome e separadas pelo prolongarlento do esp¡gão já referido, que

se inicia no cume da llha. Ambas as enseadas coincidem com os grotöes paralelos e limitantes

desse espigåo. A Ponta das Pitangueiras é o extremo sw do espigäo ocidental. Em l¡nhas

gerais, pode-se imaginar o relevo como const¡tuído por duas cristas: a ocidental, de posiçào

NË, e a partir da sua porção mediana, a outra cr¡sta, sinuosa e descendente, no rumo ESE,

formando o eixo da porção mais longa e mais eslreita da llha (Foto 5).

Dos esp¡gões descem encostas, em geral suavemente sulcadas, com declrvidade que

varia de no mínimo 15" até mais que 45.. A encosta ocidental, de direção NE, é bastante

regular e, junto com a face oeste da Enseada da Guanxuma, o promontório da ponta do Lenço,

e a borda da face leste, apresenta os ma¡ores gradientes, sendo ocasionalmente quase vert¡cal.

A face norte é similar à ocidental. Todo o Saco Grande, face sul, se mostra sulcado por

ravinamento mais fundo, que desce da crista principal ESE. A encosta da face sul term¡na em

espigäo de direçao NS, que se inicia no terce¡ro cume ma¡s alto, a SE do principal, e que se

projeta no mar formando a Ponta Sul. A face SW é similar.

Cristas e espigões, Tavinas e grotões e o traçado em detalhe do costão exibem forte e

constante tendência NE. Fazem exceçäo o espigåo da Ponta sul e os grotöes a leste dessa

feiçåo.

Essa morfologia, com ravinas de no máx¡mo 1000 m de extensão entre as cr¡stas e o
mar, não permite a existência de riachos e mesmo córregos, mas somente pequenos filetes de

água. Existe também água permanente, de alimentaçáo pluvial e freática. Acidentalmente,

entre os dois pontos mais altos, tem-se uma área menos ìnclinada, onde a mistura de blocos e

o solo represaram água formando pequena lagoa, sob a mata, referida em Björnberg e Ellert

(1e55).

De modo geral, as encostas term¡nam em costões rochosos, em que é possivel

distinguir-se três tipos. Nos primeiros, a rocha é aflorante e desce diretamente para o mar, com

grad¡entes de 30", até veft¡cars (Foto 7), havendo algum recobrimento de matacóes variados.

No segundo, ocorre rocha aflorante, mas quase tota¡mente recoberta por matacões e blocos,

que se espalham, empilhados subaquaticamente, pelo mar por uma distância de aié 50 m ou

mais (Foto 8). Um terceiro tipo é ¡ntermediário ente os primeiros: as lajes aflorantes sáo menos

largas e a quant¡dade de blocos menor, e ocupam menos o mar. As faces ocidental e norte são

desse último tipo, enquanto que a face leste e o Saco Grande pertencem ao segundo; jâ a face
SW é do primeiro tipo, Os costões rochosos sáo referidos como costóes, mais altos, e
costeiras, mais baixos (Freitas, 1947).



Foto 7 - Costäo, no caso muito lngreme, quase vertical, a sul do Gentio e norte das Pintangueiras. No
local, ocorrem slenltos, diques de quartzo microssienito e charnoquito.
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Foto I - Costäo de blocos, no Saco Grande. Mar excepcionalmente calmo para o local (face sul).
Observar na porçäo central laJe aflorante em meio aos btocos que desce até o mar. Notar
cobertura florestal.

'., :
s-.



Toda a ampla Enseada de Ubatuba, balizada pelo continente, e pelas ilhas de Såo

Sebastiáo, Búzios e Vitória tem fundo arenoso e profundidades de até 50 m. Junto a Búzios,

como em outras ilhas, ocorrem os parcéis: fundos rochosos l¡gados ou náo com a ilha e com

profund¡dades bem menores, que se elevam a 10-30 m ou então aparecem emersos na forma

de lajes e rochedos. São vários os parcéis próximos a Búzios, sendo o mais notável o que lìga

a llha Somít¡ca, 1 km a SW, com a Ponta Sul: forma lajes emersas e mantém a linear¡dade da

ilhota com a Ponta Sul. Também a norte, afastados de 100 m da Pontinha, ocorrem rochedos

que fazem parte de outro parcel (Foto 9). Outros mais estão presentes e podem ser

reconhecidos em rczâo da mudança de cor da água.

Além dos costões em geral, inte¡ramente rochosos (Fotos 7 e 8), as encostas e cristas

acham-se pontilhadas e mesmo atulhadas de blocos de tamanho variado até matacões com

dimensão de dezenas de metros (Foto 10). Em mu¡tos lugares náo existe solo. É o caso da

baixa encosta de modo geral e da Pontinha e proximidades, a norte_ A freqüência e tamanho

dos blocos é maior na encosta ocidental. Na face norte, da Guanxuma para leste, os blocos

d¡minuem o mesmo ocorrendo no morro além da Sela da Mão Joana_ Na mata, em geral,

aparentemente, tem-se uma menot quant¡dade dos blocos. Todas as ravinas, grotöes e

depressóes visitadas apresentam-se entulhadas de blocos.

As grandes lajes, além dos costöes, aparecem em algumas encostas onde há quebra

do gradiente topográfico, como na me¡a encosta do Porto do Meio.

O solo é raso, seco e pedregoso, granuloso, com concreções e restos de minerais e

rochas, na face norte. Espessa-se e se torna mais solto na encosta NW, acentuando-se essas

caracterist¡cas na mata. Em poucos lugares, apris¡onado entre matacões e lajes, forma

superf¡c¡es menos inclinadas e se espessa muito, mantendo-se úmido e formando pequenas

áreas de cult¡vo.

Pañe das feiçóes descritas, hoje, parece devida à agão antrópica em geral: embora

nåo haja indicativos de desmatamento nas faces norte e noroeste, é bem provável que o
processo tenha se dado, uma vez que não há mot¡vo aparente para que a mata esteja

concentrada a sul. Evidentemente, as áreas de vegetaçáo baixa, em parte rala, são fácil e

energicamente lavadas pelas águas pluviais, com alta energìa devido aos gradientes. É

possível que mater¡a¡s finos sofram certa influência dos ventos, o que näo deve ser muito

significativo.

Aparentemente os processos eros¡vos, incluindo o escorregamento de blocos,

parecem ter sido ma¡s eficientes que os intempéricos, dai a grande quantidade de blocos, os

acúmulos, as lajes freqüentes e os solos rasos- Superfìcialmente, os blocos nunca estão

frescos, mostrando sempre vários envoltórios intempéricos. A enérgica lavagem dos mater¡a¡s e

seu escoamento em gradientes de 25'a 45" atuou no sentido de rebaixar igualmente toda a

llha, expondo a rocha já reduzida a blocos. Todo o material carreado com muita energra não



Foto 9'- Lajes do parcel em frente à Pontinha, parte norte-noroeste da llha. As lajes såo
de sienito. Ao fundo, a costa continental.
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Foto 10 - Afloramento "in situ", na forma

de blocos descontfnuos, de grandes

dimensöes. Há matacöes maiores ainda

à beira-mar. Poucos blocos deslocados e

rolados na parte inferior. Local no saco

Grande, sul.



tem oportunidade de parar ou acumular-se nas encostas, vindo a fazê-lo no mar (ou nos fundos
de vales e rav¡nas). A ação do mar é mais efetiva nas costas leste e sul e no saco Grande,
disso resultando um grande acúmulo de blocos, dada a velocidade com que estes se destacam
dos costóes (ou descem pelas encostas). Em todas as irregularidades do contorno da llha, que
têm direção perpendicular e se expöem ao vetor EW das ondas e correntes, nota-se maior
acúmulo de blocos no mar. o mesmo ocorre no saco Grande, voltado para sul (vetor sN).

Assim, näo é de se estranhar que o contato maior das rochas se dê na porção oeste,
onde são encontrados restos do embasamento pré-cambriano.

A forma e relevo atuais da llha dos Búzios e sua própria existência decorrem de uma
combinaçåo de três c¡rcunstâncias: primeiro, a presença de corpo ígneo intrusivo de grande
dimensão; segundo, a ação combinada do intemperismo e da erosão por águas pluviais e pelo

mar; por último, as estruturas de direçáo predom¡nante NE, incluindo-se aí contatos, faixas de
cisalhamento e a presença de diques. A existência de outras ilhas alcalinas, e em particular a
forma da llha de são sebastião, são indicadores seguros de que elas existem graças aos
corpos alcalinos que oferecem maior resistência, provavelmente em razão do seu caráter mais
isotrópico, ou seja, a inexistência de estruturaÉo direcional.

Náo obstante, é facilmente notável a forma semicircular a semielíptica das encostas do
saco Grande, com estremidades na Ponta sul e ponta sudeste. Atém d¡sso, os
fotolineamentos, que correspondem às ravinas dessas encostas, tem disposiçáo radial, desde
NW na porção oeste, NS no cenlro e a NË no lado leste, convergindo para um centro virtual no
mar, a sul da llha.

3.4. Trabalhos anteriores sobre a rnorfologia litorânea e a llha dos Búzios

Freitas (1947) trata com certo detalhamento a fisiografia do litoral paulista, incluindo a
serra do Mar, mas principalmente da llha de são sebastião, até porque ela é um dos
fundamentos das suas consideraçôes tectôn¡cas.

Os alinhamenios gerais NE da costa meridional brasileira seriam reflexo de tecton¡smo
operante desde o Triássico, com auge no Eoceno, a partir do qual passariam a ter papel
importante os movimentos epirogênicos, eustáticos e as flutuações do nívei do mar
relacionadas a glaciaçóes. o modelado do relevo do leste do Estado, considerado ,,jovem,,

(cenozóico), teria como referencial, superfície senil de aplainamento c¡etácica, e subníveis
mais baixos, locais. A superfície cretácica, nivelada nas altitudes de 1000-.1300 m, estaria
repart¡da em blocos de falhas normais, de direção geral NE, escalonaclos de forma
descendente para SE, mas com topos adernados para NW. os blocos de falhas seriam os
principais responsáveis pela confìguração do planalto paulista: serra da Mantiqueira, Vale do



29

Paraiba, serra do [,lar. Em todas as escarpas de falhas observa-se-ia modelado jovem, com

drenagem enérg¡ca, sem capturas e sem grandes depósitos de "piemonte". A superfície erosiva
cretácica teria sido colocâda em níveis diferentes, observados em topos senilizados, a 2o0o m
(Serra da Mantiqueira) ou até quase 3000 m (ltat¡a¡a).

A llha de são sebast¡áo ter¡a sua origem em bloco de falha (e erosão), com seu lado
SE mais rejeitado, sofrendo erosão desde o final do Eoceno, conservando modelado juvenil nos
cumes majs altos (1300 m) e senil nos topos planos a 400 m. No Terciário, até o recente, todo
o litoral teria experimentado movimentações e conseqüente variação no nível do mar. como
registro, ocorrem restos de terraços marinhos planos e horizontais, portanto pós- eocênicos,
entre 20 a 30 m acima do nível atual do mar. Atualmenie toda a costa paulista, principalmente a

setentrional, ser¡a do tipo afogado. A llha de São Sebastiäo estar¡a em ciclo erosivo mar¡nho
juvenil, com costa de submergência crenada por abrasão, praias ausentes ou restritas e
protegidas, mostrando, quase somente, costões e costeiras rochosas.

Almeida (1964) divide o Estado de são paulo em províncias fisiográficas, entre as
quais as chamadas de Planalto Paulistano e de Província Costeira, esta subdividida em
Serrania Coste¡ra e Baixadas Litorâneas.

Empresta à litologia a sustentaÇão do relevo, reduzindo o papel das estruturas e
descreve superfície eros¡va de aplainamento pré-Bauru (cretáceo superior), no mais expondo
idéias semelhantes às de Freitas (1947). A serra do Mar e a llha de são sebastião, bem como
as outras ¡lhas, contudo, seriam resultantes da erosáo de possível escarpa de falha, locâl¡zacla
mais a leste. O Planalto Paulistano e sua superfície de apla¡namento teriam se estendido bem
mais para leste do atual alinhamento da Serra do Mar, pela Plataforma Continental. As ilhas
seriam remanescentes erosivos do Planalto e a Serra do Mar, uma escarpa erosiva remoniante
de falha. A llha de São Sebasiião seria sustentada pelos ,,stocks,, alcalinos.

Ao que parece, à luz dos conhec¡mentos atuais, ambos os autores estâo ainda
corretos em grande parte das observaçóes, equivocando-se no entanto em algumas clelas.

os únicos geólogos a trabalharem em Búzios, até pelo menos 197s, foram Björnberg e
Ellert, que publicaram seus resultados em 195s- Ass¡m é que consideram o relevo da lfha como
juvenil, adiantado, dissecado radialmente, com do¡s picos proeminentes. Riachos de pequeno
curso e forte gradiente atingiriam o mar em costa de submergência, crenulada, e formada por
costões.

A descrição detalhada no item 3.3. deste capítulo mostra algumas diferenças com as
sintét¡cas observações daqueles autores. por exemplo, não é conveniente chamar de riachos
filetes de água ou até mesmo simples drenagens. De resto, há flagrantes diferenças no estágio
erosivo dos topos, quase aplainados ou suavemente curvos (Fotos 5 e 6), como descritos por
Fre¡tas (1947), que os cons¡dera sen¡s, e as encostas sulcadas e ravinadas. Mesmo entre
estas, as da face sul exibem ravinamento mu¡to mais acentuado e profundo que as
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correspondentes das faces no¡te e oeste. De qualquer modo, os perfis NS (Foto 1) e EW da

llha dos Búzios náo podem ser encarados como juvenis, mas pelo menos como maduros.

Somente com observaçöes morfológ¡cas é, talvez, impossível, demonstrar o exato

posic¡onamento das fa¡has e, conseqüentemente, se a serra do Mar está s¡tuada em um bloco,

a llha de sâo sebast¡ão noutro e a llha dos tsúzios em um terceiro- parece mais plausível,

entretanto, que os cor-pos alcalinos das ilhas estejam todos em um mesmo bloco de falha. de

dimensóes náo conhecidas.

Resta observar que não foram registrados restos de terraços marinhos na llha dos

Búzios.



A abordagem dos conhecimentos prév¡os sobre um assunto qualquer pode ser feita de

forma variada. Neste trabalho julgou-se conveniente relacionar e sintetizar os conhecimentos

geológicos, em primeira aproximação, em capítulo à parte. A utiìização e a discussão críticas

das mesmas informações são tratadas nos capítulos pertinentes.

Nas vizinhanças de Búzios, existem outros seis corpos Íntrusivos alcalinos plutônicos:

a llha do Monte de Trigo, a llha de Vitór¡a e os "stocks" de São Sebastiäo, da Serraria e do

Mirante, na llha de Säo Sebastião, mais o suposto corpo "das Canas"- Nas mesmas ilhas e no

litoral próximo, principalmente entre as cidades de Säo Sebastião e Ubatuba, ocorre grande

quantidade de diques de litologia e idade variadas.

Os corpos plutônicos, incluindo Búzios, distribuem-se por faixa de 20 km de largura e

80 km de extensão, na d¡reção NE. Assim, o exame dos trabalhos geológicos anteriores não

poderia deixar de incluir todos aqueles de interesse direto às manifestaçöes magmáticas meso-

cenozóicas dessa área.

Resta lembrar, ma¡s um vez, que magmatismo algo semelhanle e, de certa forma,

sincrônico, está presente ne Bacia de Santos, cujas ombreiras distâm 50 a 70 km da costa,

sendo, entretanto, poucas e superf¡ciais as referências a essas lavas testemunhadas por

sondagens da Petrobrás e da Pecten.

4.1. A IIha dos Búzios

TRABALHOS GEOLÓGICOS ANTERIORES

CAPÍTULO 4

Como objeto central de estudo geológico, a llha dos Búzios tem apenas uma

referência: Björnberg e Ellert (1955). Conhecimentos geográficos anteriores säo c¡tados por

esses autores, como o trabalho da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo,

Exploração do Liioral, 1' Seção, de 1915, e o de Euclides da Cunha, de 1902, e divulgado em

1 944 no volume V do 90 Congresso Brasileiro de Geografia.

O trabalho de Bjornberg e Ellert (1955) trata suc¡ntamente da geomorfologia, da

tectônica e da idade geológica, e pouco mais èxtensamente da geolog¡a. Segundo os autores,

gnaisses e charnoguitos formam o embasamento cristalino encaixante do "stock" s¡enítico,

representado por nordmarquitos e sienitos, e dos d¡ques básicos e alcaljnos. Os diques básicos

estäo presentes em duas gerações, uma delas anter¡or e a outra poster¡or às rochas alcalinas.

Descriçóes petrográflcas detalhadas de amostras constituem cerca de dois terços do trabalho.

Este representa contribuição importante, com cartografìa geológica simplista e algo discutível,

mas sem dúvida relaciona e descreve com detalhe quase todos os tipos petrográficos



ex¡stentes

4.2. As vizinhanças

Fre¡tas ('1947) cita Derby (1887) como sendo o pr¡me¡ro pesquisador a fazer

referênc¡as às rochas alcalinas da llha de são sebastião, ao qual seguir-se-¡am Branner (191s)

e Leonardos e Oliveira (1943). O própr¡o Freitas publicou artigo sobre a geomorfologia da llha,

em 1944.

Sua monografla (Tese) de 1947 é um lrabalho de grande fôlego. Estende-se por 244
páginas, é bastante e bem ilusirado, anexando ainda mapa geológico topográfico na escala de

1 :1 00000. A abordagem do tema é completa para a época, utilizando-se o autor cle muita

informaçåo de campo e da petrografia. Sáo tratados lemas como fìsiografia e a tectônica da

llha e do litoral, além da estratigrafia das rochas, com surpreendente acerto à luz dos

conhecimentos atuais. As fundamentações de modelos da literatura e os próprios são expostos

de forma simples e direta, incluindo trebalhos de Bowen (1914, 1928, 1945), Kennedy (1933)

etc- Dispondo de sete análises químicas clos elementos maiores e tendo feito petrografia

detalhada, até exaustiva (quase 100 páginas), trata de forma variada, simples e objetiva,

chegando a elaborar seqüência de diferenciação magmát¡ca dupla, a partir de magma pr¡m¡t¡vo

olivina basáltico. Praticamente todos os tipos petrográficos hoje reconhec¡dos na llha são

descritos por Freilas, à exceçáo de poucos (riólitos, lamprófiros), e o seu correto

relacionamento cronológico é revelado. A cartografia geológica de Freitas tem s¡do criticada por

alguns motivos: nåo aparece o hoje, suposlamente, reconhecido "stock" (?) das Canas, mapeia
pequenos corpos s¡eníticos tidôs como inexistentes, periféricos aos três maiores ''stocks", e

descreve e mapeia rochas quartzo-dioríticas pós-alcal¡nas, nåo descr¡tas por outros autores.

Henn¡es (-1964) aborda as mesmas rochas, de forma superficiel e sem mostrar fatos

novos e relevantes

Damasceno (1966) mape¡a e descreve 128 afloramentos de diques básicos e
ultrabásicos (diabásios e lamprófiros) entre as cidades de Ubatuba e Caraguatatuba, SP. Os

resultados mais importantes incorporados à literaturâ geológica são as idades radiométricas de

cinco deles, variáveis enîe 124,5 Ma e 138,'1 Ma, o esclarecimento das litologias encontradas

(90% de diabásios, 10% de lamprófiros), a extensáo observada de '13 km, provável de 42 km e

possível de 60 km de um deles, as espessuras de até 40 m de outros, e o alojamento desses

corpos em fraturas tensionais or¡entadas preferencialmente segundo N45-55'E e com mergulho

vertical, inexistindo sinais de mov¡mentação nos diques e nas fraturas. Apresenta mapa de

localizaçáo dos diques na escala de 1:155000, e estende para a área litorânea algumas

A vizinha llha de São Sebastião foi mais vrsitada que a de Búzios
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informaçóes de Ëreitas (1947) relativas à llha de são sebastÌäo: a ocupaçäo de fraiuras
tensionais pelos dlques básicos (e alcalinos, posteriores) e sua orientaçåo marcadamente NE.
o trabalho' de cunho geológico, petrográfico e geocronológico é meticuloso no rastreamento
das ocorrências litorâneas, despretenc¡oso e representa contribuiçáo pioneira.

Gomes et al. (1967) divulgam esludo prelinìinar sobre a |lha de Vitóna, onde são
descritas as litologias encontradas: enca¡xantes charnoquíticas, intrusivas plutônicas nefelina
sienít¡cas e diques de traquitos, nefelina microssienitos e sodalita microssien¡tos.

Hennies e Hasui (1968) pubricam pequena contribuição, com cartografia georógica
preliminar da llha de São Sebastiåo e cinco novas idades radiométricas l</Ar para as rochas
alcal¡nas. No mapa geológico consta um novo "stock", de pequenas dimensões, chamado de
"das canas", não aparecem os corpos sieníticos periféricos e tampouco o quaruo diorito. As
idades variam entre 85,9+s,8 Ma e 75,7+3,9 Ma, adotando, os autores, o valor preferencial de
Amaral et al. (1967) de 81 Ma.

Coutinho e Melcher (1973) estudam a llha do Monte de Trigo. O trabalho restringe-se a
levantamento de dois terços da linha de costa, poster¡ormente complemeniado por estudantes
de geologia, que fazem levantamenio dos contatos internos. o artigo traz mapa geológico na
escala de 1:12o00, grande número de análises modais e três análises químicas. A llha do
Monte de Trigo apresenta forma alongada com eixo maior NE de 1,s km, área de 1,3 km2 e
altitude central ma¡or de 290 m. Teralitos representam os 12% nordeste da llha, separados por
contato NW quase retilíneo dos foiaítos, que cobrem os restantes 88%. Bandamento vert¡cal
(N20-45'w) nos teralitos, próximos ao conlato, e direções de fraturas de resfriamento (N30"E,
N80'E e N60'w) levam a crer serem essas rochas intrusivas. contudo, os teral¡tos, junto ao
contato, têm granulação muito grossa (lembra-se aqur que as idades ruAr para ambas as
rochas forneceram valores de 7g Ma). são descritos ou refer¡dos os seguintes tipos
petrográficos plutônicos: teralitos, melateral¡tos, ol¡vina melagabros, p¡roxen¡tos ou
jacup¡ranguitos, que poderiam variar para teschenitos, essexitos e glenmuiritos e foiaítos. São
identifÌcadas as seguintes rochas hipobissais: microfoiaítos, fonólitos, ,,rhomb prophyries",
lamprófìros, sienobasaltos e microshonk¡n¡tos.

Gomes e Berenhorc (1973) dão início à seqüência de estudos sobre o possanie dique
de diabásio, com g0 m de espessura, localizado na praia dâs Toninhas a sul cle ubatuþa.
Nesse primeiro trabalho, säo abordadas as feições químicas das rochas do dique, enquanto
que logo depois Gomes (1974) se ocupar¡a da sua m¡neralogia, em particular dos feldspatos,
inaugurando assim os trabalhos de quÍmica mineral com a utilização da m¡crossonda eletrôn¡ca.

Freitas (1976) publica extensa monografia sobre o litoral norte, incluindo aí as rochas
alcalinas. O trabalho mostra novo trabalho petrográfico, sem novidades no entanto com relação
ao anterior. como contr¡bu¡ção nova traz um modelo sobre as rochas magmáticas, organizadas
em cinco ciclos magmáticos, sendo os dors primeiros pré-ordoviciano e os demais,
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mesozóicos. A compadìmentação é feita a partir de idades absolutas. Seu terceiro ciclo

magmático marca o inicio da reativaçáo tectônica geral da Plataforma, sendo representado por

rochas plutônicas básicas, gabros e dioritos, com idade de 221 Ma, manifestações precursoras

dos cÍclos seguintes no Sudeste brasile¡ro. Com base em idades radiométricas llAr (cf. Amaral

et al., 1966; Vandoros, 1966, MelfÌ, 1967; Minioii, 1971), propóe para o vujcanismo basáltico da

Bacia do Paraná a duraçáo de 26 Ma, entre 104 e 130 Ma. Coincidência ou náo, sua afÌrmat¡va

de que "o ciclo durou mais na Bacia do Paraná porque houve vár¡as erupçöes vulcân¡cas, de

modo que a idade das rochas diminui de ba¡xo para cima na coluna das lavas basálticas",

coincide com os resultados de trabalhos recentes de detaihe (Mantovani et al., 19g4), As

rochas que ¡nteressam mais diretamente sáo as alcalinas, às qua¡s Freitas incluiu no 5" c¡clo,

entre 68 a 96 Ma. De forma conflitante, afirma, também, que o ciclo ¡ria de 58 a 96 Ma "da llha

de São Sebastião para o norte". Conclui essas idéias, sugerindo a "impressäo" de que teria

ocorrido grande ciclo magmático, pulsante, desde o f¡m do Permiano até o Cenozóico. Oferece,

nesse mesmo lrabalho, grande quantidade de medidas da at¡tude de fraturas, da xistosidade

e/ou bandamento e dos diques.

Hennies e Hasui (1977) oferecem nova contribuiçäo sobre as rochas alcalinas da ltha

de São Sebastiáo, desta vez abordando a geologia, Mapa geológico, mais detalhado que o
anterior dos mesmo autores (1968), na escala de 1:150000, mostra os três "stocks" sieníticos,

com contornos ma¡s regularizados e um tanto menores que os de Freitas (1947), com

estruturação interna, mas sem fac¡olog¡as litológicas, além do corpo "das Canas", no canto

noroeste; dele náo constam os sien¡tos periféricos e tampouco os corpos de quarÞo diorito de

Freitas (1947). Diques bás¡cos maiores e contínuos såo cartografados. Afora a nova

cartografìa, ma¡s detalhada, o trabalho, curto e sem ilustrações, discute aspectos

fotogeológicos e de campo, sem nada acrescentar de novo às informações de Freilas (1g47).

GÕmes e Ruberti (1978) continuam os estudos de química mineral para completar as

informações dos trabalhos anteriores sobre a ocorrência de Toninhas. Analisam com a

microssonda augitas e pigeonitas coexistentes, aparentemente, em desequilíbrio. A variação

composicional dos piroxênios no sent¡do borda-centro do corpo, o desaparecimento da

pigeonita, ô agrupamento das augitas leva os autores a sugerirem, para o dique, intrusão

múltipla ou diferenciação por mobilidade dos álcalis.

Motoki e Gomes (1984) publ¡cam trabalho sobre a geologia e a petrografia das rochas

da llha de Vitória. O assunto é retomado por Motoki (1986, inédito) com muito ma¡or

profundidade. A llha, na verdade um conjunto de três ¡lhas denominadas de Vitória, dos

Pescado¡es e das Cabras, ocupa áreâ pouco menor que 3 km? e é constituida por maciços de

forma irregular dispostos na direção NW. O autor descreve rochas plutônicas s¡eniticas -

sienitos azu¡s e s¡enitos brancos - e d¡ques de duas gerações, uma pr¡meira radial, seccionada

pela segunda, de direçáo geral NE. Os sienitos azuis, que exibiriam curiosa mudança de cor
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nas fraturas praticadas, correspondem a álcali s¡enitos, saturados ou com algum quartzo; os
brancos consistem em pulaskitos e nefelina s¡enitos com até loo/o de nefelina modal. Curvas
isonormativas apresentam forma concêntrica, a part¡r de 1o/o de quartzo, mas não se fecham,
ind¡cando centro de curvatura do lado oeste, submerso, da ilha principal. As curvas, clo lado
leste, acompanhanì o contorno convexo da llha. A m¡neralog¡a descrita é monótona, sempre
com largo predomínio de feldspato alcalino pertítico/antipertítico (-90%), seguido de outros
félsicos: quartzo ou nefelina:tsodalita. Entre os máficos aparecem clinopiroxênios, anfiból¡os,

biotitas e opacos. os piroxênios, sempre corroídos, variam de rocha para rocha, de sôda-
aug¡tas/augitas hedembergíticas até eg irina-augitas- Os anflbólios são genericamente edenitas,
enquanto que as b¡ot¡tas plotam próximo da annita. o plagioclásio está sempre ausente. As
rochas de diques incluem traquitos, fonólitos, bostonitos e álcali diabásios (no original) na
primeira geração; eles se dispõem rad¡almente a partir do presumido centro do .stock,,e estäo
cortados por diques de orientaçåo N40-60oE, paralelos, representados por traquitos e fonólitos.
Não ocorrem diabásios comuns. M¡lon¡tos também não foram observados e são poucos os
lugares em que deslocamentos por falhas, no caso sinistrais, estäo presentes. Aparentemente,
os diques radia¡s mostram fluxo magmático horizontal de oeste para leste, isto é, do centro para
as bordas do corpo. A mineralogia dos diques félsicos, que passam de traquitos, com até 3%
de nefelina, a fonólitos, com mais de 10% de nefelina, é também pouco variada. os feldspatos
alcalinos constituem entre 65% e 75%, modalmente, seguidos pelos feldspatóides (nefelina e
sodalita, com alteraçóes diversas), e máficos (eg¡r¡na-aug¡ta, barkevikita, biotita, clorita), além
de opacos e apat¡ta como acessórios. Não ocorrem quarÞo e plagioclásio, e tampouco foi
registrada a presença de silicatos raros de rochas agpaíticas. Além dos bostonitos, comuns,
sáo descritos "álcali diabásios", com titano-augitas e kaersutìtas e cavidades com zeólitas, e

matriz félsica com feldspato alcalino, plagioclásio, nefelina e sodalita. são apresentadas
análises quím¡cas de rochas para os elementos maiores, cor, cl, F, s e 3s elementos traços,
tratadas adequadamente. Apenas três das amostras têm caráter peralcalino, embora o teor de
Na e K mantenha-se em torno dos 6%. A química mineral clos minerais majoritários confirma as
informaçôes ópticas e difratométricas, estas exclusivamente para os feldspatos. Também foram

obtidas 4 idades llAr, variando entre 80,312,0 Ma e 99,6j-3,2 Ma, e duas isócronas com três e
quatro pontos, que forneceram idades de 100,s+0,1 e 101,4t2,1 Ma, ajém de razões iniciais
utsrfusr de 0,7053 e 0,7049, respectivamente. o autor considera as rochas diabásicas como
cumulát¡cas e possíveis representantes de magmas parentais, presentes, também, em outras
ilhas. A evolução magmática flnal proposta é antecedida de extensas consideraçôes sobre os
problemas da transposição do "vale termal", no sistema e-Ne-Ks a .l kb (HrO), e a assimilação
da rocha encaixante por superaq uec¡mento ou super reaquecimento do magma nefelínico,
provocada por intrusöes básicas ultrabásicas. O autor faz referência a xenólitos, de pequenas
dimensöes e bastante deformados, de rochas quartzosas. Encaixantes charnoquíi¡cas,
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anteriormente refer¡das (Gomes et al., 1967), são identificadas como variedades dos álcali
sjenitos das bordas dÕ "stock". Embora muito preciso e simples nos aspectos cartográfÌcos e
petrográficos, o trabalho se constitu¡ na contribulção mais volumosa e ¡mportante sobre as
rochas igneas litorâneas, nivel superior à cle Freitas (9a7) e à de Damasceno (1966).

Motok¡ et al. (1987) fazem abordagem geoquímica das rochas alcalinas da llha cle
Vitória, tendo como alvo o estabelec¡mento de seu modelo petrogenét¡co- As análises qutm¡cas,
em número cle 26, feitas em álcal¡ s¡en¡tos, pulasquitos, álcali traquitos, nefelina fonólitos,
sodalita-nefelina fonólitos, bostonitos e m¡croessexitos incluem cor, cl, F, s e g elementos
traços. O tratamento dos vaìores obt¡dos permite d¡scussão das característ¡cas físico-quimicas
conflitantes das rochas dessa llha, embora esse confl¡to seja comum em outras ocorrênc¡as
alcalinas: a associação no mesmo corpo de rochas de caráter insaturado e supersaturado. o
zoneamento em porcentagem de sior, a presença ou ausência em menor ou maior quantidade
de quartzo ou de nefelina, a ocorrência de xenólitos gnáissicos semi-digeridos, as seqüéncias
superpostas de variações químicas, a impossibilidade termodimâmica de ultrapassar a barreira
termal no diagrama Q-Ne-Ks e outras evidências sâo ¡nterpretadas como resultantes de do¡s
processos evolutivos. lnicialmente, a rocha enca¡xante gnáissica, quartzosa, teria sido objeto de
assimilaçáo, total ou parc¡al, por magma nefelina sienítico a partir dos contatos e, dai, o
zoneamento; a seguir ter¡a ocorrido fracionamento magmálico. Mesmo para os pulasquitos do
núcleo, os autores admitem taxa de 30% de ass¡milaçáô. para explicar a assimilação, com base
em trabalho de Motoki (1986), propóem o super aquecimento do magma nefelina sienítico
inicial por injeçoes de mâgma básico-ulirabásico. o trabalho aprove¡ta bem as ¡nformaçoes
disponíveis e trata de forma adequada os caminhos evolutivos das rochas, dando destaque
correto ao fator assjmilação.

Bellieni et al. (1990) estudam a geoquímica e a petrologia do magmatismo da llha de
são sebastião. Este trabalho contém mapa geológico na escala de 1 :200000, moclificado de
Hennies e Hasui (1977), com detalhamento e novas ocorrências de cliques, incluindo-se d¡ques
ácidos e alcalinos, até então näo cartografados. As idades recalculadas (conforme steiger e
Jaegger' 1977 , para os dados de Amarar et ar., 1 966, 1 967, e Hennies e Hasui, 1 977) seriam:
dique ácido, "cortado por stock alcalino", j22+3 l{la; corpos plutônicos alcal¡nos, entre B1:t6 Ma
e 87|5 Ma, e "valor médio" de B4'r-3 Ma; diques alcalinos, variáveis entre Tgrg Ma e g316 Ma,
porém, intrusivos nos "stocks". Nesse trabalho sáo descritos os diques básicos como
andes¡basaltos, latibasaltos e lat¡andes¡tos, e os ácrdos como dacitos a riodacitos, todos do
cretáceo lnferior (EC basic dykes); e as rochas alcalinas, do cretáceo superior (LC), tanto os
"stocks" de composição sienítica, como os diques de basan¡tos, tefritos, álcali basaltos,
fonólitos e quarÞo traquitos. são analisados quimicamente piroxênios, feldspatos, óxidos de
ferro e t¡tânio e anfibólios, além de 35 amostras de rochas para elementos maiores, Fe2-, L.o.l
e elementos traços; elementos Terras Raras são dosados em 14 amostras. Após tratamento
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adequado das análises, alguns aspectos são enfatizados. Por exemplo, o caráter b¡modal ácido

básico dos d¡ques da llha, similar ao encontrado para as vulcânicâs da Bacia do Paraná, sendo

os ácidos correlacionáveis aos da suíte Chapecó (Bellieni et al., 1986), enriquec¡dos em

elementos incompatíveis, e diferentes dos chamados tipo Palmas do Sul do Paraná. A
geoquímica possibilita correlacionar a atividade magmát¡cã ácida-básica bacinal aos diques do

litoral Santos-Rio e à llha. Os resultados geoquím¡cos e as razöes inic¡ais 87Srf6Sr sâo

sugest¡vos de magmas derivados de manto litosférico subcontinental.

Garda et al. (1992) fornecem novas Ìnformações sobTe os diques do litoral. São

descritos produtos de erupçóes fissurais, com posicionamento vert¡cal e orientação NE. Os

diques estudados s¡tuam-se nas costeiras junto à Pra¡a Vermelha, Ubatuba, e enquadram-se

em dois grupos, d¡abásios e monchiquitos/camptonitos, sendo os prime¡ros mais comuns. As

rochas lamprofíricas säo iípicamenie porfìríticas, xenolíticas a brechóides. O trabalho trata de

ocorrência única nessa praia e aborda estruturas do tipo "bud" (Rickwood, 1990), descr¡tas

como condutos vulcânicos de secção elípiica e formando estruturas concêntr¡cas que cortam as

estruturas de fluxo planar. Magmas lissurais tornar-se-iam progressivamente ricos em voláteis,

adquirindo caráter explosivo. Além de r¡ca em xenólitos, a rocha nesses locais é formada em

grande parte por estruturas globulares, que culminariam nas porçöes mais centrais em brechas

soldadas. Com matriz cr¡ptocristalina, ela apresenta titano-augita e ol¡v¡na como fenocristais, as

vêzes barkevikita (?), e minerais granulares mais finos, augita, plagioclásio e opacos; analcima

está presente em amígdalas. Xenocristais de olivina mostrãm "kink banding" e compos¡çáo

forsterítica, mais típicas de manto superior.

Garda et al. (1994a,b) abordam outros aspectos dos mesmos diques, agora

estendendo o estudo para a área de Ubatuba â São Sebastião. Garda et al. (1995) reúne os

dados disponíveis em trabalho de maior fôlego, dividindo, desta feita, os diques em basálticos e

alcalinos. Os primeiros, mais abundantes, contêm em alguns casos intercrescimentos

granofiricos, enquanto que os outros, ¡gualmente máfìcos, mostram como fenocr¡stais mais

comuns clinopiroxên¡o e olivina, dispostos em matr¡z granular e criptocristalina consistindo em

titano-augita, kaersutita, b¡otita magnesiana, opacos, feldspatos, analcima, v¡dro e carbonatos.

São classificados como camptonitos-monchiquitos, biot¡ta lamprófìros, picrito lamprófiros e

alnoítos. Além disso, são feitas comparações quim¡cas entre os diques de grupos diversos, e

ex¡bÌndo idades d¡ferentes. Ao lado das idades l(/Ar da literetura (Amaral et al., 1966, 1967),

que apontam algumas dispersões muito grandes de valores (Sutuva, 128-144 Ma; Toninhas,

133-148 Ma), foram também obtidas idades isocrônicas Rb/Sr. Os basaltos possuem idade de

1 30 Ma e Ri = 0,7066, enquanto que os lamprófiros de 1 16 Ma e Ri = 0,7055. Entre as

amostras analisadas, algumas alcal¡nas, em especial as de Sáo Sebastiäo, apresenlam ìdade

de 80 Ma e Ri = 0,7042. Embora os intervalos de idades entre as rochas sejam de'14 Ma e 36

Ma, foram feitas tentativas de análise dos resultados em conjunto. É chamacla atenÇão para
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fato conhecido há muito tempo, qual seja, o posicionamento N55oE dos diques. O trabalho

subdivìde as rochas "não basálticas" em lamprófiros alcalinos - camptonitos e monch¡qu¡tos - e

ultramáficos - alnoitos e lamprófiros (?). De modo geral, as rochas são porfiríticas, com

fenocristais ou pseudo fenocristais de ol¡v¡na e cl¡nop¡roxên¡o, além de portadoras de "ocelli"

com analcima, carbonatos e outros silicatos. A matriz, desde gräos até vidro marrorn, inclue

titano-augita, kaersutita, biotita, plagioclásio, opacos e minerais secundários - clor¡ta e

carbonatos (estes últ¡mos tidos, em parte, como primários). Rochas em que o biotita supera a

kaersulita foram chamadas de biotita lamprófiros ou ouach¡tltos (lamprófiros de Rock, 199'1).

Além desses tipos, ocorrem alnoítos portadores de fragmentos carbonatíticos e contendo

melilita e possível melanita. Por último, são descritos os lamprófiros picriticos, com megacr¡sta¡s

e textura cumulática. A química mineral para as rochas lamprofiricas revela: plagioclásio

andesínico, cl¡nopiroxênio diopsidico (Woso¡o), b¡otita magnesiana, flogopita, kaersutita ou Ti-

Fe-pargasita e Fe-hornblenda e ol¡v¡na forsteritica (Fo8s); os opacos mostram tlmenilas com

exsolução de Ti magnetita. A quimica das rochas é discutida, onde são apontadas anomalias

nos "spidergrams", em geral pouco convincentes- Além dos dados Rb/Sr, são apresentados

também valores para Nd e Pb, indicando fontes mantélicas diversas para basaltos e
lamprófiros, estes últimos or¡g¡nados a partir de fração maior de fusões astenosfér¡cas.

Admitida como vál¡da a idade de 1 16 Ma, leriam ocorrido dois eventos alcalinos: o primeiro

produzindo lamprófiros, possivelmente assoc¡ados a carbonatitos de pequena expressäo,

derivados de picritos, monchiqu¡tos e camptonitos, e um segundo a 80 Ma, que teria gerado o

restante das alcalinas. A ¡dade de '116 Ma rntercala-se entre os cronogruposde 133 e 108 Ma

(cf. Ulbrich et al. 1991)- Concluem os autores que a geraçäo e a colocaçâo dos diques

lamprofíricos foram controladas pela tectônica em tempos distintos, mas que mantos diferentes

poderiam estar associados a eventos distintos. Boa parte do trabalho apresentado mistura e

compara ¡nformações, com base na ¡dade de 116 Ma, obtida em linha isocrônica de referência

pouco consistente.

4.3. Trabalhos de caráter geral

Amaral et al. (1966) divulgam os resultados do primeiro programa de dataçoes

rad¡ométr¡cas pelo método llAr do recém-cr¡ado Centro de Pesquisas Geocronológicas (da

extinta FFCL-USP). Esse trabalho tem sido um referencial metodológico até hoje e representa

importante marco para a geolog¡a bras¡¡e¡ra e sul-americana. Ele descreve, em detalhe, a

metodologia e as técn¡cas analit¡cas empregadas, estabelecldas como rotina de trabalho em

cooperaçäo com a Universidade da Califórnia, Berkeley- Entre os aspectos metodológ¡cos

apresentados e discutidos, talvez o ma¡s importante tenha sjdo o da validade do método. Além
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de esclarecer a idade do magmatismo básico da Bacia do Paraná (no trabalho, 119 a 147 Ma),

o trabalho contribuiu para o melhor conhecimento do quimismo dessas rochas, particularmerìte

quanto ao potássio. Concluem que há um real espalhamento das idades absolutas (onde se

incluem aquelas referidas por Damasceno, 1966, para diques distantes da atual bacia), que não

ocorrem diferenças s¡gn¡ficãt¡vas entre os t¡pos de ocorrências (derrames, diques) e tampouco

correlaÇão geográfÌca (NS ou EW etc.)- Também sáo apontadas diferenças nas idades das

atividades básicas datadas e as da África Sudoeste, Antártica e Tasmânia. Resta observar que

as dalaçóes envolveram na sua quase totalidade rocha total. Ëntre as amostras há uma de

dique da llha de Sáo Sebastiåo, com idade de 119,4 Ma.

Ainda nesse ano, McDougall e Rüegg (1966) publicam resullados de datações

rådiométr¡cas l(/Ar de concentrados minerais das mesmas rochas, contudo, em número muito

menor de amostras.

Amaral et al. (1967) fornecem os resultados do segundo programa de pesquisa

geocronológica efetuado no CPGeo, agora sobre as rochas alcal¡nas do sul do Brasil, e usando

a mesma metodologia (ll40. Foram datadas 66 amostras (minerais e rocha total) de 21

ocorrências. Dentre elas, sete referem-se às alcalinas da llha de são sebastião e duas às da

llha do Monte de Trigo. Em Sáo Sebastião, foram datadas biotitas e feldspatos alcalinos de

tinguaitos, sien¡tos e essexitos, com resultados entre 78,6 e g6,7 Ma, e ¡dade preferencial de B1

Ma. Na llha do Monte de Trigo, foi datado feldspato alcalino de nefelina sienito e biotita de

"rhomb porphyry" (no original), com idades de 79,9 e 79,8 Ma. As conclusóes do trabalho

apontam para dois agrupamentos de idades para essas rochas, um a 122-133 Ma e outro a 51-

82 Ma, Concluem, também, que: a maioria das rochas alcalinas do sul tem idades

compreendidas nesses dois iniervalos, a duraçäo da aiividade magmática alcalina é diferente

daquela dos basaltos; há certo agrupamento geográfico das idades similares; em algumas das

ocorrências ex¡ste espalhamento real da idade do magmatismo (poços de Caldas,

Jacupiranga); finalmente, náo há correlação efetiva com as idades das rochas alcalinas

africanas.

Minioli et al. (197 4) fazem estudo geocronológ¡co sobre a extensáo do vulcan¡smo

basáltico, empregando amostragem largamente espalhada pelo sul do Brasil, e particularmente

de diques. Concluem por área muito maior do que a atualmente ocupada pelos besaltos.

Rochas do l¡toral norte, incluídas, fornecem idades llAr entre 134,7+54 Ma e 126,415,1 Ma.

Ulbrich e Gomes (1981) foram os pr¡meiros autores a publicar trabalho de síntese geral

dos conhecimentos sobre as rochas alcalinas do Brasil continental. Emprestam maior

relevância aos aspectos geológicos e petrográficos, mas não deixam esquecidas a

geocronologia e a tectônica. As ocorrências são mostradas em dois mapas geológicos de

pequena escala, um da regiåo sui e outro da região norte, Estabelecem oito iipos de

assoc¡ações petrôgráficas dist¡ntas: 1. associaçóes sieníticas saturadas e insaturadas,
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tipicamente miasquiticas, entre as quais incluem a llha de vitória; 2. associação s¡enít¡ca

insaturada, peralcal¡na, do tipo agpaítico; 3. associaçáo máfica-ultramáfÌca, alcalina saturacla a
peralcalina, podendo inclurr tipos félsicos. Este grupo é subdividido em um a) com dunitos a

piroxenitos, e presença de carbonat¡tos, outro b) principalmente com glimmeritos e carbonat¡tos

e um terceiro c) semelhante ao pr¡meiro, mas sem carbonat¡tos; 4. associaçáo máfica-
ultramáfica do tipo álcal¡ gabros. lncluem pulaskitos, nefelina sienitos, essexitos e teral¡tos. A
llha do Monte de Tr¡go e a llha de Säo Sebastião pertenceriam a este grupo; 5. basalto alcalino-
traq u¡to-fonólito. ocorreria como diques, "sills" etc., podendo representar as manifestações
vulcânicas dos tipos 1 e 4; 6. associação álcali granito-álcali sienito. Seriam ocorrências com
rochas saturadas e supersaturadas, com núcleo insaturado; 7. associação vulcânica
peralcalina, fortemente insaturada. Leucititos, uganditos, analcititos, com ou sem basaltos e

fonólitos, seriam típ¡cos; 8. assoc¡aÇão insaturada persód¡ca, reun¡ndo álcali sienitos, sodalita

sienitos e litchfielditos.

Definem, para a região sul, quatro grupos acumulativos de idades tlAr. O maciço do

Påo de Açúcar teria 240 Ma; um segundo grupo apresentaria idade em torno de 130 Ma. Ëntre

o Barremiano (< 124 Ma), Apliano, Albiano até o cenomaniano (> 91 Ma), a aiiv¡dac{e alcalina
se mostraria mais reduzida, com novo incremento ocorrendo no cretáceo superior, e

configurando o quarto grupamento de ¡dades, dentro do quel se encontra a maioria das rochas
alcalinas do sul. Não há conelação geológica e petrográfÌca entre as ocorrências de cada
grupamento de idades, e espalhamentos de valores são tomados como reais (poços de
Caldas,20 Ma)- Ocorrências ¡itorâneas e em ilhas oceânicas são indicativas que as atividades

alcalinas continuaram após os 54 Ma de cabo Frio: Abrolhos, 4z-s2 Ma, Fernando de Noronha,
22-2 Ma, Trindade e Martins Vaz, 0,8-2,5 Ma,

Reunindo as informações geológicas disponíveis, os autores delineam modelamento

magmático tectônico para as rochas alcalinas. Primeiro, parece claro que há relaçöes definidas
entre as unidades estrutura¡s e a colocaçäo dos maciços. o magmatismo, desde o Jurássico
Superior, guarda relação com rearranjos crustais, correlacionáveis com a ruptura do

Gondwana, e posterior deslocamento clas placas. Tendo cessado a estabil¡dade da Plataforma
no Jurássico, subsidência e falhamentos deram lugar a sinéclises amplas e bacias continentais

menores, ocorrendo movimentações até o Terciárìo. À atividade tectônica acham-se associadas

manifestaçóes basált¡cas, inic¡almente como cliques e, mais tarde, como lavas a 147 Ma, em

Santa Catarina, com a sua maior intensidade osc¡lando entre 120-'130 Ma. Essas atividades
iniciais estâo ident¡ficadas com a flexura do Arco de ponta Grossa, que também teria
controlado a atrvidade alcalina ma¡s antiga (Jacupiranga, Juquiá) da área. As ocorrèncias

alcalinas mais a NE e litorâneas estariam ligadas a falhamentos e riftes de direção NË. Por sua

vez, as ocorrêncìas de Minas Gerais e Goiás, ao longo do cinturáo Brasília, ex¡bindo caráter
máfico-ultramáfÌco, parte potássico, e freqüentemente com carbonatitos, têm disposiçáo NW e
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são controladas por estruturas antigas do embasamento. Outras ocorrências da região (lporá)

estariam associadas a um sistema de lineamentos NNW. Consideraçöes são ainda feitas sobre

as alcalinas do Paraguai e da Bahia. Finalmente, as ocorrências säo arranjadas em dez

províncias, em funçäo das associações petrográficas presentes, e, de cefta forma, a idade.

Sonoki e Garda (1988), usando as novas constantes de Steiger e Jaeger (1977) parc a

metodologia llAr, recalculam 295 idades de 52 ocorrências de rochas alcalinas do sul do Brasil

e do Paraguai. Com o emprego dessas constantes verifica-se aumento nos valores das idades,

em torno de2,1 a 2,4o/o atê mais que 10% (Garda et al., 1995).

É da maior convenlência a avaliaçâo de Ulbrich et al. (1991)sobre o grande número de

idades llAr disponíveis para as ocorrênc¡as do sul do Brasil e do Paraguai. Säo 200 valores,

espalhados quase continuamente entre 27O Ma e 25 Ma. Além dessa preocupação, os autores

apontam o problema de algumas ocorrências (p.e. Jacupiranga, SP; Poços de Caldas, MG)

revelarem intervalos muito dilatados entre idades mín¡mas e máximas. Tendo em vista refinar

esses valores, fazem avaliação crítica das condições de trabalho, excluindo os valores que não

obedeciam a certos critérios, e colocam sob suspeição algumas idades de maciços que

ampliavam sobremodo os ¡ntervalos de atividade para aquela ocorrência. Com isso, metade

dos valores foi invalidada. A partir de médias aritméticas das ¡dades disponíveis e aceitáveis

para cada ocorrência, obtêm idades acumuladas em quatro valores pr¡ncipais. Os quatro

cronogrupos resultantes sáo os de 133 Ma, 108 Ma, 84 Ma e 7O^62 ltÅa, e acham-se

relacionados a fe¡ções geológicas de grande expressão. As idades de 133 Ma, 108 Ma e 84 Ma

estariam associadas ao Arco de Ponta Grossa; o magmatismo do litoral São paulo-Rio de

Janeiro estaria concentrado em dois máximos: 133 e 84 Ma; a faixa das alcalinas Rio de

Janeiro-Minas Gerais, que incluiria Poços de Caldas, teria idades no intervalo 70-62 Ma. As

ocorrências de Minas Gerais-Goiás se concentrariam no grupo de 84 Ma; e as do paraguai

Oriental, no grupo de 133 Ma. Os resultados alcançados e suas d¡stribuições geográficas levam

os autores a descartarem os modelos que invocam anomalias termais móveis e regulares, tipo

"hot spots", às quais deveriam refletir-se em padräo constante de distribuição de idacles. O

quadro final obtido mostra que os cronogrupos repetem-se por tocla a Bac¡a do paraná e

arredores, controlados por fatores tectônicos, reativados a cada 20 a 25 Ma.

Morbidelli et al. (1993) apresentam breve resumo da petrologia e da geoquímica das

alcalinas brasileiras, enquanto que síntese maìs abrangente é oferecida por Morbidelli et al.

(1995). Este último trabalho divide as ocorrências em dois grupamentos: com carbonatitos e

sem carbonatitos, e reúne informações mineralógicas, petrológicas e geoquímicas, com base

em 2000 análises de minerais e 800 de rochas, além de dados sobre idades llAr e Rb/Sr e

isótopos de Sr e Nd. Como ponto de partida geológico, leva em conta os trabalhos de Ulbrich e

Gomes (1981) e Almeida (1983).
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Quanto às rdades, excluídas as mais ant¡gas (250-240 Ma) associadas à Província Alto

Paraguai, Morbidelli et al. (1995) distinguem vários agrupamentos, sendo o primeiro deles de

130 Ma (Anitápolis, SC; Jacupiranga, Juquiá e lpanema, SP) e contemporâneo às ativ¡dades

basálticas ('133 Ma, ooAr/3sAr, Renne et al., 1992). Como segundo agrupamento, c¡tam os

valores de 1 10-1 00 Ma e, por último, o de 50-90 Ma. Este seria o mais numeroso, incluindo

ocorrêncìas de diversas provínc¡as, entre as qua¡s a da Serra do Mar. Chamam a atenção para

a pequena quantidade de dados Rb/Sr disponíveis. Abordam, na mineralogia, todos os

consiituintes principais, a começar pelos feldspatos. Entre estes, os alcal¡nos predominam

largamente, sendo os plagioclásios restritos ou mesmo ausentes. Nefelinas são os

representantes maiores dos feldspatóides, aparecendo também sodalite, noseana e analcima,

haüyna e leucita ocorrem mais raramente. Entre os máfìcos, os clinopiroxênios são os mais

importantes, freqüentemente exibindo zoneamento e enriquecimento em Fe e Na; gradam de

d¡opsídios, nas rochas menos evoluídas, até egir¡nas, nas mais evoluídas peralcalinas. Os

dados químicos mostram valores baixos para AIvl, indicando cristalizaçäo a baixas pressöes.

Os anfibólios, dominantemente cálcicos, variam de pargasitas a kaersutitas, a termos mais

sódicos, katophoritas e r¡chteritas. Comumente orlam e subsi¡tuem os clinopiroxênios. Entre as

micas predominam as b¡ot¡tas, que gradam até flogopitas. Como minera¡s adicionais, aparecem

magnetita, ilmenita, apatita, titanita, melanita e perovskita; os raros silicatos de Ti e Zr ocorrem

em Poços de Caldas e Lages. Com relação à petrografia, separam as rochas alcalinas em

cumuláticas e não-cumuláticas. Entre as primeiras, os clinopiroxenitos são os tipos mais

comuns, ainda que a textura possa estar também presente nos gabros alcalinos e sienitos.

Como fases cumuláticas são reconhecidas olivina, pìroxênio, magnetita, plagioclásio, feldspato

alcalino e nefelina. As rochas não-cumuláticas såo tratadas em grupos diferentes. Ëntre elas,

distinguem-se as representativas de magmas menos evoluídos, além de presentes como

diques, incluindo basan¡tos porfiríticos, basaltos alcalinos, ankaratritos, olivina mel¡l¡t¡tos e

oìivina nefelinitos. Ainda como representantes mais prim¡tivos, e sob a forma de "stocks", são

citados gabros alcalinos, teralitos, essexìtos, sienogabros e gabros essexíticos. Entre as rochas

mais evoluídas reconhecem-se os s¡enitos em geral, tanto supersaturados como ¡nsaturados.

Outros tipos nåo-cumu¡áticos e de granulaçäo fina são citados: fonólitos, como o tipo evoluído

mais comum e princ¡palmente de ocorrência em diques, seguidos, com menoT frequência, por

tefritos e fonotefritos, traquìfonólitos. traquìtos e quartzo traquitos. É dada pouca relevância aos

lampróf¡ros, mencionando-se unicamente os de Poços de Caldas. As análises químicas de

rochas são trabalhadas em gráficos binários, tendo o índice de diferenciação como parâmetro,

e "spidergrams". Mostram relação positiva com esse índice os elementos incompatíveis, SiO2,

Na2O, K2O e Al2O3, e negativa CaO, FeO1, MgO, P2O5, TiO2, Cr, Ni, Co e V. Mn é constante e

Ba e Sr dispersam-se. As variaçöes são indicaiivas da importância da cristalização fracionada
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em cada ocorrência. As fases máficas se constituem em ponto de fixação dos elementos até os

estágios evolutivos intermediários; já nas fases fÌnais, feldspatos alcalinos e feldspatóides

tiveram papel relevante, O tratamento de multrelementos, normalizados para o manto primitivo,

permite resumir que as rochas menos evoluídas, tanto dos distritos com ou sem carbonatitos,

possuem comportamento semelhante para os traços e menores, altamente enriquecidos com

relaçåo ao manto, sugerindo derivação a part¡r de fontes metassomatizadas ligeiramente

diferentes.

Anomalias positivas de Ba, Nb, Sr, P e Zr estãb presentes nas associaçöes sem

carbonatito, e de Th, La e Ti naquelas com carbonatito, registrando-se, ainda, forte p¡co

também posit¡vo em Th e Ti nos cumulatos ultramáficos. Os tipos mais evoluídos revelam,

igualmente, similaridades, com anomalias positivas para Rb, Nb, Zr e Y e negativas para Ba,

Sr, P e Ti. Ocorre, de forma geral, enriquecimento em ETRL, típico das rochas alcalinas. Os

tipos petrográficos mais primitivos mostram valores mais altos em ETRL e ETRI e mais baixos

em ETRP junio às ocorrências com carbonatito; rochas mais evoluídas têm padröes

semelhantes para os ETR. É sugerida cristalizaçäo fracionada para a evolução dos dois

grupos, atribuída ao pequeno volume de magma carbonatítico formado.

Magmas parentais basálticos, variáveis, a partir de "gabros alcalinos" (Tunas, pr) ou

basanitos (llha de São Sebastiäo, Juquiá, SP; Lages, SC; ltatiaia, RJ), conduziriam a produtos

finais de composiçåo peralcalina, fonolítica (l.A - 1 ,16). As fases fracionadas no início do

processo teriam sido clinopiroxênio, olivina, plagioclásio e óxidos e, num estágio mais

avançado, adicionalment6, anfibó¡io, feldspato alcalino e nefelina. Os produtos finais

representariam não mais do que 5% dos parentais basaníticos. A presença de carbonatos

primários isolados ou em ocelos, acompanhados de micas e/ou anfibólios, seriam indicadores

da presença de fases ricas em CO2 e H2O, responsáveis pelos carbonatiios que nâo

ultrapassariam 5% dos líquidos já mais evoluidos e, estes, 5% dos basanitos. Olivina melilititos

ser¡am representantes de outros magmas primitivos, independentes dos basaníticos (Lages).

As razões ¡niciais 87Sr/865r oscilam entre 0,7043 a 0,7058 para as rochas primitivas,

com a variação indicando diferentes fontes mantélÌcas, enriquecidas, a¡nda que no mesmo

distrito. lsto é também é sugerido por razöes do tipo La/Nb e ZrlNb, enquanto que dados

isotópicos de Nd indicam manto metassomatizado por CO2. As razões iniciais de Sr para as

rochas evoluídas variam de 0,7045 a 0,7065, com maior freqr-iência em torno de 0,7055.

Encaixantes fortemente radiogênicas (Ri 
= 0,783) poder¡am ser fonte de contaminação crustal,

como em Lages, onde os fonólitos apresentam valor de Sri=o,tr',OU e de Ndi=o,5'l 188. Os

valores mais baixos encontrados säo de 0,702-0,703 e referem-se às rochas de Fortaleza,

coerentes com o modelo da Anoma a Dupal. Elementos traços, Sr¡ e Nd¡ de rochas ma¡s

primitivas indicam gênese a parlir de fonte mantélica metassomatizada variavelmente, com
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pequena porcentagem de fusão parcial (4o/o a 7o/o).1anto em Lages como em Juquiá, ou ainda

em nódulos lherzolítlcos de kimberlitos do Alto Paranaíba, os dados indicam fonte granada

peridotítica, com ou sem flogoprta, da litosfera subcontinental. O mesmo tipo de fonte é

sugerida por outros autores para as rochas basálticas dâ Bacia do Paraná (P¡cc¡rillo et al.,

1 988), alcalinas da região centro-oriental do Paraguai (Comin-Chiaramonti et al., 1 992) e de

Juquiá, sP (Beccaluva et al., 1992), Extensas conclusôes fecham esse trabalho de síntese,

oportuno, objetivo e abrangente, e de boa qualidade.



os traços geológicos da llha dos Búz¡os, como definiclos por Björnberg e Ellert (19ss),
mostram-se simples, tanlo em mapa quanto descritivamente. por outro lado, a geologia
apresentada neste trabalho (Figs. 3 e 4), embora mais detalhada e algo mais complexa no
tocante aos contatos e à cronologia relat¡va das rochas, não difere, essencialmente, do trabalho
daqueles autores.

Rochas sieníticas formam 8O% a 90% da llha, estenclendo-se da meia/alta encosta da
face oc¡dental para leste, ocupando também pequena porção noroeste, na pont¡nha.

Remanescentes de terrenos charnoquíticos, encaixantes das alcalinas, aparecem somente
nessa mesma encosta, em faixa NE, que desce até o mar; uma cunha isolada de charnoqu¡tos,
de dimensão mapeável, ocorre na costa su¡, da ponta sul para oeste, estreitando-se para o
interior da llha. Tanto os sienitos quanto o pacote de rochas metamórficas é cortado por grande
quantidade de diques de espessura centimétrica a métrica, com predomínio daqueles variando
de 0,40 a 0,80 m, e extensôes näo verificáveis.

5.1 . Os sienitos

CAPITULO 5

GEOLOGIA

Em geral, näo foram observados contatos bruscos entre os sienitos e as encaixantes.
Em raros locais onde isso ocorre, eles se däo através de falhas pequenas que não chegam a
afetar lateralmente as rochas. É possivel que a faixa metamórfica faça contatos bruscos com
os sienitos da Pont¡nha, marcados por ravina pouco profuncra, rinear, acompanhada por brocos
de sienitos de um lado e charnoquitos do outro. Do interior da llha, com sienitos típicos, e
aproximando-se de qualquer das zonas de contato nota-se mudança nos tipos s¡enít¡cos, além
do aparec¡mento de xenólitos, que gradativamente aumentam de freqüênc¡a. Em todas as
zonas de contato, o que realmente se vê é a passagem gradativa de um tipo de rocha para
outro, sendo que em alguns casos isso se dá a uma distânc¡a métrica ou até no mesmo bloco.
Essas observações são comuns nos costões por onde deveria passar o contato. Nessas
passagens náo há posição geográfica preferencial de uma ou ouira rocha, mas sim uma certa
recorrência de tipos petrográfìcos, provavelmente como resultado de falhamentos.

Blocos aparentemente "in situ", pera mútua justaposiçâo, presentes em iocais
diferentes, e observações até no mesmo bloco, mostram relaçäo até certo ponto inesperada: os
s¡enitos aparecendo sempre por cima dos charnoquitos. Há indicações de contatos
verticalizados, fato também notável no traçado da suposta zona de contato. Esta, como
referido, pode ser métrica a decamétrìca, acompanhada por faixa rica em xenólitos, com ambas
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as zonas perfazendo entre 100 a 300 m de largura aproximadamente. Ëm três diferentes locais,

pelo menos, o terreno mostra charnoquitos por baixo dos sienitos, aparentemente com

interfaces subhorizontais: a leste da Pontinha, na Laje da Escola e no Porto Sul (Foto '1 '1).

Todas essas características säo um pouco diferentes para os sienitos que envolvem a

cunha sul de charnoquitos, onde as passagens são mais rápidas. Comum a todas as zonas de

contato é a presença de rochas blastomilon íticas quartzo-feldspáticas, intercaladas aos

charnoquitos; estes, por sua vez, quase sempre exibem alguma feição de cisalhamento, de

intensidade variável, evoluindo para rochas miloníticas.

A partir dessa fa¡xas, sienitos francos ocupam toda a llha para leste. As rochas sâo

monótonas; em geral, de granulação grossa, variando localmente para méd¡a, e coloração clara

(Foto 12). Variedades de granulaçäo fina aparecem sempre, quer de forma gradativa quer

como "diques" ou reticulado de diques e veios. Nas proximidades dos contatos, os s¡enitos

exibem cor verde escuro a esverdeada, ou passam a rochas de cor cinzenta a esverdeada,

aqu¡ chamada de "híbr¡das", por apresentarem caracterist¡cas de mistura entre intrusiva e

enca¡xante. Além disso, há predomínio dos lipos com granulaçåo fina.

Xenólìtos são comuns por toda a faixa próxima dos contatos. Podem aparecer em

grande concentraçâo, 2O%o a 3oo/o da área exposta, ou mais dispersos, não ultrapassando os

5% da superficie observada. São de dois tipos litológicos: charnoquitos e (meta) máficas.

Os xenól¡tos charnoquíticos podem ocorrer na forma de um único crìstal de feldspato,

ou ainda como pequenos ågregados, e exibir dimensões méiricas ou ma¡ores. Nåo mostram

arredondamento acentuado e tampouco säo tip¡camente angulosos. Conservam formas sub,

retangulares, paralelas à orientaçåo dos m¡nerais, e apresentam contatos irregulares, em geral

mal definidos, além de vértices arredondados.

Os xenólitos máf¡cos, pretos, säo também freqüentes, ocorrendo isoladamenie ou em

seqüências, às vezes curiosamente empilhados "in s¡tu" como restos de um muro. Em outros

locajs, estáo associados aos xenólitos de charnoquito, sendo claramente intrusivos nestes

últimos. Geralmente, possuem dimensões inferiores àqueles, sendo mais angulosos e até

bastante angulosos. Uma terceira variante dos xenól¡tos corresponde aos pequenos enclaves

centimétricos arredondados, que estão presentes em pequena quantidade.

Algumas observações gerais merecem ser destacadas. Primeira, nas zonas

sabidamente próximas aos contatos, os xenólitos são sempre dos dois tipos, e invariavelmente

os fragmentos máflcos têm pelo menos parte do seu contato com a encaixante charnoquítica.

Nesses casos, os xenólitos máf¡cos, que às vêzes possuem grandes dimensóes, säo

minorilários e raramente se isolam. As feiçöes de campo indicam que a rocha máfica, fina,

intrud¡u o charnoquito e, adicionalmente, que o conjunto foi arrancado, fragmentado, envolvido

e remobilizado parctalmente pelo sienito (Fotos 13 e 14). Segunda, quanto maior a distância do

contato, menor o número de xenólitos, sendo que os máficos näo só rareiam como dim¡nuem



Foto 11 - Ponto 318, Costa Sul, Porto Sul- Saco do Maneco. Blocos "in situ" de sienito empilhados sobre

charnoquito (parte inferior da foto). Observar xenólito máfico arredondado ao pé do bloco à
direita. Ao fundo, à esquerda, a Ponta Sul a 1 km. A referência, uma marreta, pouco vislvel

abaixo e à direita do centro da foto,
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Foto 12 - Bloco do sienito de granulação grossa dominante na llha. A cor cinzenta clara, presente em

todos os blocos, já indica capa de alteraçäo, embora a rocha ainda se mostre resistente. Notar

faixas mais claras de fraturamento e miárolo junto ao ponto de referência.
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Foto 13 - Ponto 310. Sienito fino envolvendo xenólito de rocha máfica. Observar fragmentos soltos do

xenólito, angulosos e injetados por sienito e variação na interface sienito-xenólito, que se mostra
regular, linear ou muito irregular.
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Folo 14 - Ponto 310. Sienito fino envolvendo conjunto xenolltico de rocha máfica-charnoquito, com contato
regular entre ambas. Fraturamento e venulaçåo tlpicos da porção máfica, interrompidos no
charnoquito. Apenas pequeno dique decimétrico atravessa o charnoquito.
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de tamanho; já os de charnoquito, agora mais esparsos, tendem a arredondar-se. Terceira, na

Laje da Escofa e no Arpoador, nota-se zoneamento e concentração dos xenólitos com a

variação de cola. Na Laje da Escola, por exemplo, os xenólitos, que se acham d¡stribuÍdos em

superfície sienítica regular de mais de 2OOO m2, não aparecem lateralmente, quer dizer, em

profundidade. Por último, ex¡stem os "xenól¡tos" isolados de rochas básicas, como amontoado

regular de blocos, que podem bem representar restos de d¡ques máfÌcos, estes ¡ntrus¡vos nos

sienitos de forma simplutônica (cf. Pitcher, 1995, p- 123) e mant¡dos mais ou menos "in situ".

Outros tipos de descontinuidade e heterogeneidade são igualmente visiveis nos

s¡enitos-

Cavidades miarolít¡cas até decimétricas, com ou sem preench¡mento de quarüo, são

comuns no corpo da Pont¡nha e nas proximidades dos contatos, até uma distância fora da zona

xenolit¡ca, onde diminuem de freqüência; mais para o interior dos sienitos a sua ocorrência é

rara. Veios associados de quartzo såo também assinalados.

Rochas pegmatóides estáo também presentes com alguma constância. Configuram

em geral bolsoes decimétricos a métricos, de formas irregulares, com crista¡s de feldspato

atingindo tamanho de até 5 cm ou mais. Comumente, são desprovidos de máficos, mas

associam-se a zonas vizinhas enriquecidas em biotita e/ou anfìbólio. Em alguns lugares, fazem-

se acompanhar por rocha de aparência aplítica, provável microssienito hololeucocrático. Em

poucos lugares tanto o pegmatito como o apl¡to mostram alguma regularidade quanto à forma,

mesmo assim pouco elucidat¡ve. Na costa sul, contudo, ocorrem bandamentos em faixas

métricas, perststentes, em que uma das litologias é pegmatóide (Fotos 15 e 16).

Estruturas bandadas sáo visiveis nas rochas da porçåo oriental do Saco Grande.

Mergulhante para nofte, o bandamento é regular, contínuo e de espessura em torno de 3 a 4 m.

A faixa é caracterizada por apresentar alternância regular de sien¡to comum encaixante,
pegmatito e aplito. Tanto para o topo como para a base, ele não se repete e tampouco aparece

outro tipo de estrat¡ficação (Fotos 15 e 16).

Concentrações de m¡nerais máfìcos (biotita e/ou anfibólio) näo såo incomuns e adotam

forma linear, regular e pers¡stente; a espessura é cenlimétrica. Nelas, nota-se em alguns

lugares erescimento cr¡stalino perpend¡cular à suposta parede, náo obstante possam haver

outras explicaçóes para essa feiçrão que nåo seja a de preenclrimento de fralura.

Concentrações máfìcas diferentes, reconhec¡das em três lugares d¡stintos e djstantes entre s¡,

confìguram estrutura de 3-4 m por 2 m, onde se distinguem camadas fìnas de máficos, com

forma curva, que se repetem concentricamente, e que se acham separadas por s¡enito, além

de truncadas por faixa máfica retilínea.

Tanto os bandamentos como as camadas máficas ocorrem na porção leste e mais a

sul da llha.

Por último, mencione-se a presença, em alguns lugares, de zonas com grande



Foto 15 - Feição do "grande bandamento" pegmatóide do Saco Grande, notando-se simetria e alternåncia
de porçäo feldspática pegmatóide e sienito comum, que é também a rocha encaixante.
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Foto 16 - Feição do"grande bandamento" do Saco Grande. Nota-se alternåncia de bandas decimétricas
pegmatóides e apllticas. Na porçäo central da banda, à esquerda, cristais de magnetita. A direita
da faixa mais fina, a rocha é um sienito comum.
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concentração de veios feldspátìcos centimétricos, paralelos, com pequeno afastamento,
aparentemente associados a processos de cisalhamento. Tanto neste caso, como quando de
ocorrênc¡a isolada, esses veios aparentam ser bastante tardios, uma vez que invarialvelmente
cortam qualquer outra estrutura presente.

5.2. As encaixantes

os terrenos encaixantes säo representados por charnoquitos. Em geral, säo rochas de

coloraçäo verde escuro, de granulaçâo muito grossa, com marcada orientação dos feldspatos,

não confìgurando exatamente uma gnaissificação ou foliação (Foto 17). lntercaiados a eles

ocorrem gnaisses ma¡s claros, que podem representar uma variaçâo de cor dos charnoquitos,
gnaisses alasquíticos fìnos e possivelmente c¡salhados, além de quartzo gna¡sses, semelhantes
aos anteriores. Säo comuns as camadas anfìbolíticas ou metabásicas, concordantes
estruturalmente, embora em algumas ocorrências elas se mostrem muito deformadas,
rompidas e maciças, em situação duvídosa.

Toda a faixa dê enca¡xantes, que começa a sudoeste na ponta das pitangueiras e
prossegue para nordeste até a Laje da Escola a norte, separa o "corpo'' sienítico da pont¡nha

do resto da llha e dos sienitos. Na realidade, a dispos¡ção e distribuição dos blocos de
charnoquitos e sienitos leva a crer que existe uma zona de conlato mais importante, mas, após
ela, os charnoqu¡tos em lugar de formar uma faixa homogênea e continua, sáo cortados por um

ret¡culado de diques/veios de microssien¡tos e microgran¡tos. Em geral, os afloramentos de
charnoquitos são raros, pequenos e descontinuÕs. Na ponta das p¡tangueirâs, ocorrem
charnoquitos contínuos, que prosseguem pelos costóes para norcleste e para leste, mas por

curtas distâncias, não mais que uma a duas centenas de metros. Também a me¡a/alta encosta,
junto à face ocidental da llha, contém grandes afloramentos de charnoquitos, embora
descontínuos.

5.3. Os diques

lntrus¡vos tanto nos sienitos quanto nas enca¡xantes charnoquíticas, os d¡ques estão
presentes por toda a llha. Podem ser examinados com bastante acuidade nos costões. No

campo, pode-se d¡st¡nguilos e reuni-los em dois grupos: máficos/ultramáfìcos e félsicos. os
pr¡meiros são de cor cinza escuro a preta, enquanto que os segundos ex¡bem tonalidade clara
a verde escuro.

A maior parte desses corpos exibe traçado retilíneo e espessura constante, senclo
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contudo grande o número de var¡açöes desse padrão- Alguns podem mostrar mudanças
bruscas de direção, chegando até a ser curvilíneos (Foto 18, ponta clas pintangueiras). outros
apresentam padråo em "off set" (Foto 19) ou com pontes (Foto 20) e pescoços, deslocando-se
paralela ou ortogonalmente a sua direção. Em alguns lugares, bifurcam-se em braços
desiguais, a ângulos agudos, sugerindo o sentido de fluxo, interpretaçáo, no entanto, sujeita a

restriÇões (Foto 21).

As relaçóes cronológicas entre os d¡ques, entre eles próprios, e os sienitos, claras às
vêzes, são freqüentemente dúbias, como já relatado por Björnberg e Ellert (19ss), e a¡nda por

coutinho e Melcher (1973) para as ocorrêncjas da llha do Monte de Trigo. Em mais de um lugar
obseTvaram-se conjuntos de diques em que os do tipo A coftavam B e vice-versa. o que fica de
objet¡vo dessas relações, além dessa dubiedade, é que diques máficos A cortam d¡ques
máficos B; as poucas observaçöes escfarecedoras indicam diques máfìcos cortando diques
claros - mas estes podem ser simplesmente m¡crossienitos, variantes do sienito e, portanto,

mais precoces. Na Ponta das Pintangueiras, diques de composiçäo r¡olítica cortam d¡ques

máficos B (F oto 22); tanto os diques máficos A como os r¡olíticos são concordantes com a
estruturaçáo do charnoquito (NE-ENE) onde ocorrem.

De forma geral, nos sienitos, os diques são inirusivos. Em nenhum lugar foram
encontrados diques claramente anter¡ores e seccionados e interrompidos totalmente pelo

sienito. Na Ponla sul, ocorre situação mais dificil de explicar: um conjunto de cinco diques
paralelos formando muros ou escavados no inicio da encosta com solo (Fotos 23 e 24). Esses
diques náo têm continuidade na laje do costäo: na sua direçäo o que se obserya na laje säo
xenól¡tos angulosos, às vezes quase justapostos, de rochas máficas semelhantes às dos
diques. No mesmo local, os s¡en¡tos såo de coloração verde a verde acinzentado, de
granulaçâo fina principalmente, e incluem também xenólitos subangulosos de charnoquito
(Fotos 25 e 26). Essa situação pode ser a mesma dos xenólitos encontrados amontoados como
muros no sienjto em outros locais (altos da Guanxuma), e já relatacia.

Em alguns lugares, os diques âpresentam relaçóes complexas com as encaixantes.
Eles cortam e se colocam na encaixante visivelmente, sendo contudo cortados por extensões
da própria encaixante, o que, na verdade, representa uma segmentação normal dos diques
("ponte", Rickwood, .1990; Foto 20).

Em poucos locais, foram reconhecjdos efeitos de borda, dist¡nguindo-se neste caso
contatos foliados (cisalhados) interna e externamente.

Não se encontraram ¡nternamente xenólitos de grande interesse, e os poucos notados
são do própr¡o sienito ou do charnoquito.

Os diques félsicos, part¡cularmente m¡cross¡en íticos com quartzo e mrcrograníticos,

afloram na faixa oeste com as enca¡xantes e, em menor quantidade, nas porçóes ocidentais da

llha- Na medida em que se va¡ para leste, comeÇam a aparecer e a aumenta¡- os traquitos e



Foto 17-Charnoquito, da Ponta das Pintangueiras, já um pouco descorado. Na foto, pela posiçäo,

mostra muita orientaçäo. Observar dimensão dos feldspatos.
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Foto 18 - Dique curvo (N25-70E) na Ponta das Pitangueiras, ponto 313. O local reúne cinco diques quase
paralelos, de direção NE, que cortam um sexto dique transversal. O dique da Foto (BZ 313/5) tem
40 a 50 cm de espessura e está encaixado em charnoquito.



Foto 19 - Dique máfico alcalino, com

0,60-0,80 m de espessura, cortando

charnoquito na costa sudoeste. Mostra

deslocamento em "off-set" sinistral com

conexão obllqua entre os segmentos.

Fraturamento ortogonal e conexäo oblf-

qua indicam direção de dilataçäo, ausen-

tes outros indicadores direcionais de

tensöes. O prolongamento do segmento

superior (na fotografia) na forma de um

minúsculo dique indica o fluxo magmá-

tico no mesmo sentido ou vertical, ou

combinaçäo. Observar discordância com

a foliação do charnoquito.
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Foto 20 - Dique félsico, curvo e oblfquo à folíaçåo do charnoquito, na laje do Porto do Meio. Mostra ponte
de charnoquito e terminaçåo normal.
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Folo21-Dique máfico alcalino em charnoquito, costa sudoeste. Mostra "overlap" entre os dois
segmentos do dique, o superior terminando em ponta e o inferior em conexäo oblfqua
interrompida por ponte de charnoquito indicando deslocamento sinistral. Fraturas indicativas de
dilatação. Ponta do segmento superior pode indicar o fluxo magmático.
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Folo22-Dique 8231312, riolftico, cortando o dique Fi2313t1, máfico alcalino, ambos encaixados em
charnoquito.



Foto 23 - Ponta Sul, ponto 191, Três

diques máficos de dimensäo métrica

ressaltados "in situ" na topografia. Fratu-

ramento transversal ortogonal, horizontal,

e fraturamento axial, indicativos de dilata-

ção simples, ausentes esforços e defor-

mações cisalhantes. Em primeiro plano,

encaixante sienltica, foliada e rica em

xenólitos.
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Folo24 -Ponta Sul, ponto 191. Dique

paralelo aos outros do local, agora com

inversåo na carac-terlstica erosiva. En-

caixante sienltica aparece intensamente

foliada, paralelamente ao dique, junto ao

contato, passando de pronto a rocha

mais maciça. Padräo de fraturamento i-

gualaos anteriores.
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Foto 25 - Ponta Sul, ponto 191. Detalhe da laje sienftica com os xenólitos de charnoquito e rocha máfica.

Notar angulosidade, fraturamento e veios de sienito no fragmento máfico, além da presença de

fraturas de cisa lhamento com deslocamento. Näo aparecem injeçöes e tampouco angulosidades

no charnoquito.
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Foto 26 - Ponta Sul, ponto 191. Feiçöes da laje ao pé dos diques anter¡ores em local onde estes não
aparecem, dando lugar a grande quantidade de xenólitos angulosos e subangulosos de
charnoquito e rocha máfica. Notar foliação/fraturamento cisalhante da encaixante sienftica.
Observar falta de angulosidade no charnoquito,
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fonól¡tos, ocorrendo rochas fonolíticas, sienít¡cas e micross¡en íiicas insaturadas somente na
porção leste, próximo e além da sela topográfica da Mãe Joana. Dois diques pelo menos, de
cor clara, afanÍticos e composlçäo riolítica estão presentes na porção sw, pitangueiras e saco
do coruja, com o últ¡mo distante 10 m do d¡que máfico mais possante da llha (Fotos 27 e 2B).

os diques féisicos são menos possantes e mais comuns, embora menos notados. os
mjcross¡enitos, por exemplo, ocorrem por toda parte, ainda em maior quantidade nas porçöes
ocidentais. É bastante grande a quantidacle cle verdadeiros veios cle microssienito.

Entre os félsicos såo observados dois padröes: diques ou parte deles nitidamente
distintos dos sienitos, intrus¡vos; outros diques ou mesmo extremidades daqueles do prime¡ro
tipo, parecem diluir-se gradat¡vamente no s¡enito, tanto lateral como longitud¡nalmente, e
nesses casos não såo retilineos e tampouco têm direção única (Foto 29).

A maior concentração dos diques máficos se dá na ponta das prntangueiras, onde säo
intrusivos nos charnoquitos, e costa sul até o porto cio sul ou ponta sul; aqui se mostram
intrusivos nos sienitos. sempre aparecem em conjuntos paralelos de do¡s ou três até oito
corpos em curtâ distância e, nâo raro, alguns deles se posicionam transversalmente ao
conjunto. Também estão presentes mais dispersos na costa norte, nos sienitos, até o extremo
leste (Foto 30). Nåo foram reconhecidos no saco Grande, com exceção de uma ocorrência.

Os diques máficos possuem espessura variável de centimétrica a métr¡ca (máxima de
5 m), sendo os mais possantes encontrados no Saco do coruja (Fotos 27 e 31), na costa norte
entre a Laje da Escola e a Ponta do Arpoador, na Enseada da Guanxuma e no laclo norte da
Ponta Leste. A ma¡or parte apresenta espessura em torno de 0,5 m a menos de i,0 m. Suas
extensöes náo puderam ser verificadas diretamente, mas é possívef que alguns sejam
quilométricos e que cortem o corpo sienítico de um a outro lado, a julgar pelas poslçoes

alinhadas e paralelas de alguns afloramentos e blocos.

É comum apresentarem estruturação interna, transversalmente s¡métrica. Bordas
vítreas a afaniticas passam a rocha fanerítica, acompanhada da presença de fenocristars de
mineral ferromagnesiano e/ou plagioclásio ou de estruturas esférlcas com minerais claros,
brancos (ocelos), em seqüência repetida (Foto 32),

D¡ques máficos, possivelmente pré-cambrianos, foliados, de espessura dec¡métrica,
aparecem ¡ntercalados aos charnoquitos não oferecendo dúvidas quanto à sua filiação. sua
aparência é tipica de anf¡bol¡tos xistosos.

No ponto 3 ocorre dique decimétrico, amarrotado e rompido, porém, maciço e com
estruturação interna (Foto 33)- No campo, é impossível decidir se ele é mais ant¡go ou pertence

à seqüència de alcalinas cretácicas.



Folo 27 - Saco do Coruja (sul). O maior dique da llha, facilmente vislvel pela cor e fraturamento. Observar

que, vindo do mar, o dique deflete bruscamente para a direita. O personagem "referência" da foto

está sobre um dique "riolítico", de mesma direçåo que o dique máfico. Ponto 326.
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Foto 28 - Dique riolftico encaixado em charnoquito (ponto 326, Saco do Coruja). No local da foto o dique

mergulha para E (direita). A sombra delimita a parede vertical de charnoquito; o chäo plano,

esquerda inferior, de cor clara, é charnoquito. Contato vertical entre as rochas é visto à esquerda,

superior. A escala é a caderneta de campo.
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Foto 2g - Sienito de granulaçåo grossa do tipo dominante passando de forma brusca ("cortado")

microssienito ou aplito sienltico, comum por toda a llha, com contato "dilufdo" e forma curva'
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Foto 30 - ponto 1g1 , costa norte, proximidades da Ponta Leste. Dique de basalto alcalino cortando sienito.

Mostra homogeneidade transversal, fraturamento normal e par:alelo aos contatos não deformados

e ausência de outros sinais de movimentaçäo cisalhante, no dique e na encaixante.



Foto 31 - Detalhe do dique do saco coruja, mostrando o faturamento curvo e' aparentemente, pequeno

dique máfico que corta o maior, e prossegue pelo charnoquito (direita, superior). Ponto 326'

6l

Foto 32 - Dique Bz 31315 em detalhe. observar alternância e simetria das partes afanlticas e maciças

com as zonas esburacadas, mais erodidas (portadoras de ocelos e/ou fenocristais).
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Foto 33 - Restos muito deformados e rompidos de dique máfico decimétrico, maciço. A rocha tem aspecto

fgneo preservado, inclusive em secçäo delgada, mas a deformação e a encaixante, uma mistura

e alternância de sienito e charnoquito, deixam dúvidas. Local, Pontinha'

F'
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5-4. Feiçöes direc¡onais

Em geral, descont¡nuidades e anisotropias das unidades crustais, além de

caracterjzarem a cronolog¡a relat¡va, são indicadoras de mov¡mento e da ação cle campos de

força não hidrostát¡cos. As unidades ígneas meso-cenozóicas ou estäo condicionadas a feiçóes

direcionais antigas ou foram submetidas a novos regimes de esforços simultâneos ou

imediatamente poster¡ores ao seu alojamento e solidificação. Daí haver certa conveniência na

caracterização conjunta dessas feições.

5.4.1. Estratif¡cação, bandamentos, fol¡açóes

Bandamentos, embora náo pronunciados, ocorrem princ¡palmente nos charnoquitos.

Essas rochas, normalmente de granulaçáo grossa, mostram alternância com tipos

finos, até muito finos, mals foliados e ¡aminados milimetricamente. Entre eles, também são

comuns t¡pos porfiroclásticos. São feições de cisalhamento, concordantes com a estruturação

geral NE, tal que é possivel enôontrar-se var¡ações decimétr¡cas a métricas, desde

charnoquitos íntegros até blastom¡lonitos de granulação muito f¡na- Não raro estäo presentes

bandas de milonitos esbranquiçados, q uartzo-feldspáticos, atasquíticos. É freqüente a

ocorrência desses milonitos junto à regiåo de contato com os sienitos.

Lentes de anfibol¡to, decimétricas, às vezes em leitos Tecorrentes, continuas ou

boudinadas, são também comuns nas encaixantes e, da mesma forma, se mostram

concordantes com a estruturação geral NE.

A foliaçáo nessas rochas é paralela ao bandamento, além de pouco evidente. O
aspecto gnaissóide dos charnoquitos é dado pelo paralelismo e alongamento dos feldspatos,

circundados por granulometria contínua mais fina, principalmente dos máfÌcos e do quar2o.

Essa foliação, como feição de caráter milonítico, nåo é pronunciada devido à pequena

quantidade de minerais placóides e prismáticos, com a rocha adquirindo aspecto maciço em

pequena escala. Quando observada de longe, ou em grandes tratos, bem como nas rochas

alteradas, ela se mostra ma¡s visível.

Ambas as feiçóes têm direções predominantes entre N50oE e N700E, variando até EW.

Nos sienitos, a não ser em algumas amostras de máo, não se reconheceu

estratificaçäo ou bandamento. Ele é notável somente no grande dique do Saco Grande, regular

e persistente pelo menos por 1000 m entre os pontos 167 e 171, com direção N65-90oE e

mergulho 35-50oN. Como já descrito, apresenta alternância simétrica, bilateral, de pegmatito,

sien¡to, aplito e pegmatilo com magnetita. Em algumas amostras de máo, de sien¡tos atipicos,

d¡st¡ngue-se estratifìcaçáo subcentimétrica de pouca continuidade, visível como resultado da

variaçäo no teor de máficos.
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Camadas centimétr¡cas de biotita e/ou anf¡bólio, verticais, persistentes e quase

retilíneas, ocorrem no saco Grande, paralelas ao "grande pegmat¡to"; também såo v¡stas em

outroslugaresecofnoutrasatitudes.Emtrêslugares,doisnoSacoGrandeeumnaCosfa
Nordeste, aparece estrutura na forma de um chapéu, de perfil redondo, de d¡mensôes métricas,

em que as camadas de biotita, cent¡métr¡cas, são concêntr¡Cas e separadas por Sierìito,

convergindo, em ambas as extremidades, para camada plana biotítica, que trunca as outras

pelo seus lados côncavos. A estrutura lembra canais de escavação sucessivos e encaixados,

superpostos por camada plana. As estruturas não guardam relações direcionais geográfìcas

entre si.

A orientação mineral é praticamente ausente nos sienitos. Foliações foram registradas

em alguns lugares e situações, como também locais com fraturamento finamente espaçado

o fraturamento fìno, denso, visível por descoloraçåo do fedspato e por cortar qualquer

outra feiçáo pfesente, não apresenta ev¡dências de movimentação e tampouco é preenchido.

A foliação por fraturamento de cisalhamento é assinalada em alguns lugares, afetando

pequenos tratos da rocha sienitica e de diques presentes'

Trâta-se de foliação pouco expressiva, de cisalhamento, observável por planos de

descontinuidade mecânica, fraturamento e est¡ramento mineral, com caráter mais rúptil que a

foliação dos charnoquitos e milonitos. Às vezes nota-se deslocamento de partes das rochas,

particularmente nos diques (ponto 169). Noutros lugares, foliação cisalhante está presente nas

paredes encaixantes de d¡ques, quer nos charnoquitos (ponto 312), quer nos s¡en¡tos

(proximidades do saco do coruja); pode afetar o próprio dique e tem pequena expressåo

lateral. No ponto 191 ocorrem sienitos fìnos, em situaçåo complicada pela presença de

charnoquito e sienito de granulação grossa, encaixantes de vários diques máficos paralelos

(Fotos 23 a 26). Nesse lugar, o intemperismo e a erosão fìzeram realçar ressaltos e caneluras

estreitos e paralelos a fraturas, simulando possível foliação da rocha; náo se observa, contudo,

paralelismo e sequer ruptura dos minerais

osdiquesmáficos,emgeral,obedecemadoispadrõesdecampo.Numprimeiro'

mostram-se maciços e homogêneos, ocorrendo apenas varlaçáo granulométrica. No outro, os

diques exibem zoneamento transversal simétrico, do centro para as bofdas: aparecem bordas

vítreas, rocha faneritica, roclra porfirÍtica e rocha com ocelos ou amigdalas (?), dispostas em

faixas regUlares continuas e paralelas às bordas. Esse padrão pode repetir-se indicando

intrusão múltipla (Fotos 18, 30-32).

5.4.2. Fraturas, fraturas de cisalhamento, falhas

As fraturas sáo a feição mais prontamente visivel nas rochas' presentes e

homogeneamente d¡strìbuídas por toda a llha. Durante o trabalho de campo foram feitas
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medidas, em peclueno número, mas sem as preocupaçóes de análìse estrutural mais profunda.

O fraturamento, a nível de af¡orarnentos e de forrna integrada, obedece ao mesmo

padrão direcional, com pequena var¡ação para toda a llha e com o mesmo comportamento

reconhecido nas fotos aéreas e no mapa topográfico. Dentro de certo intervalo de var¡açao

direcional e de freqúência, o padráo parece ser o mesmo para todo o lttoral e para as ilhas

adjacentes. Em Búzios não se notou diferença entre o fraturamento dos charnoquitos e dos

sienitos, a menos das encostras ocideniais do Saco Grande-

O fraturamento comum, d¡aclasamento, apresenta maior freqúência direcional para NE

e mergulho vertical ou quase. Medido com maior precisão, oscila em torno de N50oE, +5o, e

tem caÍmento vertical. Ex¡ste outro grupamento de fraturas em torno de N70'E e um terceiro

para N40oW, todos com ca¡mento vert¡cal. Pequenos desvios dessas direções são comuns.

Fraturamento horizontal a subhor¡zontal é também muito freqüente.

A linha de costa da llha, lal como na v¡zinha de Såo Sebastião (Freitas, 1947), é

fortemente condicionada pelo fraturamento NE, dando a essa interface aparência crenulada e

escalonada NE/NW. As fraturas NE formam comumente fendas abertas nos costões e

costeiras, às vezes criando obstáculÕs quase intransponíveis, noutras vezes avançando llha

adentro, com parcial soterramento, tal que o solo as cobre.

A grande totalidade dos diques ocupa fraturas NE, com pequena variação para ENE.

Poucos têm direção no quadrante NW.

Freitas (1947) observou que essa direção é a mesma dos planos ax¡ais, com cajmento

de 55 a 70" para NW, das dobras isoclinais com as qua¡s o pacote metamórfico se arranja. As

fraturas teriam servido de conduto magmático por dilataÇão tens¡onal-

É importante enfatizar que não ocorrem desvios signifrcativos ao padráo, quando se

passa do domínio charnoquít¡co ao s¡enít¡co.

Nos dìques em geral, e de forma mais pronunciada nos máficos, é possível observar

padrões de fraturamento próprios para cada ocorrência, embora parte das fraturas afete

igualmente encaixante e diques. Os padrões próprios têm grande simetria e nåo apresentam

deformação ou assimetria com relaçäo aos contatos, a nåo ser em raros caso. O maior ou

menor desenvolvimento das fraturas varia um pouco de d¡que para dique. As fraturas säo

horizontais (vistas em cortes verticais) e ortogonais aos contatos, e verticais, estas paralelas,

normais e oblíquas de 30 a 45" com os contatos (Fotos I g, 23,24,27,30-32).

A regularidade e simetria do padrão de fraturamento dos diques e a ausênc¡a de

feiçoes de cisalhamento e deformaçäo indicam colocação do magma em fraturas abertas e por

dilatação ortogonal durante o processo, com pouca ou nenhuma movimentação longitudinal das

partes.

Afora raro e pobre preenchimento carbonálico visto em algumas fraturas, em um úhico

dique, nas Pintangue¡ras, ocorre preenchimento por sulfetos variados, não identificados.
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São raros os falhamentos observáveis nos afloramentos. Um dos poucos reconhec¡dos

ocorre no lado leste da Laje da Escola' colocando o charnoqu¡to' a SW' em contato imed¡ato

comsienitosnormais,aNE;essafalhapossuicaráternormal,comaltoângulo,enãoapresenta

evidências do sentido de movimento.

Embora conserve o padrão NE de fraturamento, a dìstr¡bu¡çáo direcional dos

ffeturamentos nas encostas do Saco Grande, de forma geral semi.elíptica, é notável por sua

distribuiçåoradiaI,desdeWNWaNWeNNW(PontaSr"rlatéaalturadospontoslTo'171'
172),passandoaNNEapartirdaseladaMãeJoana'progressivamenteparaNEatéaPonta
Sudeste.

5.4.3. Milonitos

Rochas miloniticas, praticamente todas cisalhadas e fecr¡stalizadas, portanto

blastomiloniios, têm orientação NE.

Enquadram-seaitodosost¡posdebandascharnoquíticasoupoucocisalhadas,ou

porf¡roclásticas, até blastom¡lonitos onde näo rnais se reconhece macroscopicâmente o

charnoquito, Náo ocorrem grandes tratos de charnoquito íntegro, e são bastante comuns os

diques encaixados no charnoquito blastomilonitico- Tamhém ocorre blastomilonito claro,

esbranquiçado,hololeucocrático,commuitoquartzo'¡ntercaladoaoscharnoquitos,alémde

comum junto aos contatos com os sienitosÉm alguns lugares, como na costa sul' a oeste da

Ponta Sul, ocorrem milonitos entre os sienitos e rochas aparentemente hibridas.

Emaigunscontatosdediquespareceocorrer,alémdefoliaçáoporcisalhamento,

alguma microbrechaçåo por cataclase

5,5. Xenól¡tos e enclaves

Tendoemvistaascond¡çóesdeexposiçãoparcialdocorpoalcalinodeBúziosedada

àocorrênciaemgrandequantidadeed¡Versidadedelugares,osxenólitosaSSUmem
importância até certo ponto desproporcional a um estudo petrológico de corpo alcal¡no.

Elesestãopresentesnacostasul'desdeaPontaSu¡atéquaseoSacodoCoruja;

aparecem em sienitos a sul do Porto do Meio, isolados entre afloramentos de charnoqu¡to;

ocorremeSparsamentenaPontinha;sãoafeiçãomaisrelevantenaLajedaEscola,
excepcionalmenteexposta;semostfamv¡síveisportodaameiaencostaNWdacristaqueune

os cumes centrais à ponta do Lenço, diminuindo no lado reverso, restringindo-se a ocorrências

málcas nos altos da Guaxuma (Fotos 13,14,25 e 26) '

oSXenólitossãodecharnoquito,derochasmáficas'ouainda,decharnoquitocom
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rocha máfÌca. Variam em dimensäo desde pequeno grupamento de feldspatos de charnoquito

até blocos métricos ou decamétricos, e mesmo porções de afloramentos ¡nte¡ros, junlo ao que

poderia ser o contato sienito e microssienito com charnoquito mais rocha máfica. É ¡nteressante

notar que na Laje da Escola, no ponto 310 e na Pont¡nha, na passagem dos sienitos aos

chafnoqu¡tos sempre aparecem os restos de diques de (meta) máficas (Fotos 13 e 14).

Outra variedade de inclusáo nos s¡en¡tos poderia corresponder aos chamados

enclaves microg ranulares. Em geral são de tamanho cent¡métr¡co, não-angulosos a

arredondados, e aparecem mais dispersos e em menor freqüência.

As aparênc¡as de campo e de amostra de mão são sugestivas que diques (meta)

máficos penetraram o charnoquito, ramificando-se pelo bandamento/fol¡açäo deste. É possível

que nesse momento, em condições dúcteis/rupteis, a porção proximal do charnoquito tenha

sofrido fusão com formação general¡zada de "back ve¡n¡ng" (Foto 14). Posteriormente, a

intrusão sienítica encontrou nesses lugares via preferenc¡al e barreira ao mesmo tempo, tendo

suas partes margina¡s em contato com esses conjuntos charnoquito (meta) máfica. O aspecto

de campo é que o sienito englobou o conjunto, dandolhe certa plasticidade e venulando as

(meta) máfìcas e os charnoquitos.

Mais d¡stantes dos contatos imediatos ocorrem xenólitos de charnoquito, que

gradat¡vamente dim¡nuem de tamanho e se tornam mais arredondados, sem mostrar contudo

associação com as máficas. As (meta) máfìcas, por sua vez, podem aparecer isoladamente,

como já descrito, em conjuntos de blocos emp¡lhados, com a forma de muros, como se fossem

restos "in s¡tu", culminando na situaçâo do ponto 191, ern que a ocorrência näo poderia ser

tomada como restos xenolíticos, mas de veÌdadeiros diques. Nos casos de máficas isoladas, o

modelo deve ser outro e as rochas envolvidas possivelmente diferentes.

5.6. Formas e dimensóes dos corpos alcal¡nos

Os corpos alcalinos da l¡ha de São Sebastiáo possuem forma elÍptica, com eixos

oscilando entre 10 e 7-8 km e relação entre eles variável entre 1 ,2-1 ,4:1 . Os corpos menos

erodidos, como os da Serraria e de São Sebastiåo, têm áreas em torno dos 65 km2 e eixos

maiores paralelos à direção N50oE (Henn¡es e Hasui, 1977).

A llha do Monte de Trigo também apresenta forma elíptica, com eixo maior na direção

N 50-60oE alcançando 1,5 km e eixo menor com 1,1 km, além de razáo em torno de 1,36:1.

Sem dúvida, ela representa a porçäo emersa minima de intrusáo maior, a julgar pelas

dimensöes dos corpos alcal¡nos vizinhos e da total ausênc¡a de evidêncÍas de proximidade de

contatos com as encaixantes do embasamento (Coutinho e Melcher, 1973)_

A llha de Vitória serÌa um corpo alcalino de forma circular, com centro virtuai submerso,
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a oeste, ind¡cado pela intersecção dos diques radiais, curvos nas porçóes d¡stais e efet¡vamente

visitados e medidos, e pe¡as curvas isonormat¡vas, concêntr¡cas de Q e Ne. A mais

supersaturada (Q=2) s¡tua-se a 3,8 km do centro, enquanto que a curva de Q e Ne=O, que

envolve praticamente todo o conjunto de ilhas, está localizada a 2 km na direçåo N50oE. Se se

admitir proporção média entre os eixos entre 1,2 e 1,4 (média de 1 ,3), o rato da cuÌva Q=Ne=O,

na direção do semi-eixo menor, seria de aproximadamente 1,55 km. A forma elíptica dessa llha

pode ser verificada pela sua convexidade parâ leste e explicada pelo curvamento das

e)ítensóes dos diques rad¡a¡s, assim como a compartimentaçäo em duas envoltórias

¡sonormativas a partir de Ne=6.

As curvas batimétricas das proximidades das ¡lhas de Búzios e Vitória näo são

altamente eluc¡dat¡vas, mas ¡ndicam irregularidades e quebras no padrão batimétrico,

compative¡s com extensóes submersas desses corpos (Fig. 5).

É possível que Búzios represente a parte periférica de corpo alcal¡no muito ma¡or, de

forma também elíptica, com eixo ma¡or para N50oE, alinhado e paralelo às outras ocorrências.

Assim como Vitória foi erod¡da externamente, tomando forma convexa voliada para leste, com

um núcleo predominantemenle saturado a insaturado, em Búz¡os ocorreu o inverso: o Saco

Grande representaria a conf¡guraçáo atual, semi-elíptica, do corpo que se estenderia para SW,

erodido pelo Sul e Leste, isto é, da borda meridional ao centro e deste para norte e nordeste.

As curvas isonormativas caracterizando as rochas mais insaturadas correspondem, mais ou

menos, aos valores quase iniciais de V¡tór¡a.

São fact¡veis valores de 7 e I km para os possíve¡s eixos do corpo de Búzios, levando-

se em conta os elementos apontados, mais a presença da llha Somítica 1 km a Sul. Ass¡m, na

realidade, as rochas sienílicas estender-se-iam para N, NE, E, SE, S e SW. O centro virtual,

presumido, estaria a pelo menos 2 km a Sul do centro do Saco Grande.

É interessante notar o quase perfeito alinhamento dos corpos alcalinos do Mirante, de

Búzios e de Vitória.

5.7. Sequência cronológica das rochas

As rochas enca¡xantes sáo charnoquitos, notoriamente atribuídos ao Pré-cambriano, e

contando com datações radiométricas var¡adas.

As grandes massas de associaçöes charnoquito-(meta)máf¡ca, em contato e

envolvidas por s¡en¡tos finos, ricos em xenólitos, ¡ndicam que as (meta) máficas penetraram os

charnoquitos, sendo o conjunto envolvido pelo material sienítico. Este último processo aqueceu

suficientemente as rochas e, ao mesmo tempo, mobilizou-as mecanicamente a ponto de levar à

formação de "back veining" do charnoquito nas máficas e dar plasticidade ao conjunto, inclusive
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com o desenvolvimento de vênulas. Não se pode descartar, contudo, que "back ve¡n¡ng" já

houvesse ocorrido previamente.

Sienitos finos, geralmente guarÞosos, e sienitos de granulação grossa mostram

relações duplas: junto aos contatos, os finos representam faciologia de contato e seryiram de

"lubrifìcante" termal para o alojamento dos segundos. Em outros loca¡s, formam bolsöes e

diques aparentemente mais tardios,

Longe dos sienitos, os charnoquitos são cortados por máficas não diabásicas, quase

sempre orientadas para NE. Ocasionalmente, ocorrem no quadrante NW, sendo então

anter¡ores e cortadas por diques NE. Os diques de microssienitos com quartzo ou quar?o m¡cro

s¡enitos dispõem-se sempre para NE, concordantemente com a gna¡ssificação.

Dentro dos sienitos ocorrem diques máficos e félsicos. Alguns diques fnáficos podem

ser simplutônicos, uma vez que aparentemente náo têm cont¡nuidade. Os diques felsicos, afora

os microssienilos mencionados, reúnem rochas feldspáticas claras a escuras, com atitudes

diversas, ocupando posiçóes NE ou espalhando-se (com poucas medidas) pelos quadrentes

NË e NW- São claramente poster¡ores aos sienitos.

Outras caracteristicas tardias são a formaçäo de miárolos, bolsões pegmatóides,

diques aplíticos, ve¡os nefelinicos, veios de quarÞo e de feldspato, raros preenchimentos de

fraturas, além das alteraçóes minera¡s visíveis microscopicamente.

5.8. Considerações parciais

Preliminarmente, é possível somente com os trabalhos de campo extrair-se alguns

fatos objetivos relativos à geologia de Búzios, e tecer alguns comentários sobre as informações

disponiveis,

Parece claro que o exame das rochas da llha acaba se revestindo de caráter

particular: na real¡dade trabalhou-se com pequena fatia perifér¡ca do corpo, e daÍ contatos e

xenólitos assumirem relevância.

Ao colocar de lado os blocos e matacöes de meia encosta, Björnberg e Ellert (1955)

deixaram de registrar grande número de observaçôes. Há toda uma distribuição complexa

desses blocos que complicam o mapeamento. mas náo impede que se tirem informaçöes.

Dessa forma, o grande número de d¡ques de micro quartzo sienitos e os complexos

afloramentos xenolíticos de contato foram omitidos por aqueles autores. As dimensöes e

freqùência dos diques fÌzeram com que fossem tomado por um terceiro corpo de nordmarkito,

inexistente. Ë os xenólitos são apenas referidos, quando seu exame revela a anter¡oridade das

(meta) máficas com relação ås alcalinas.

A llha Sc¡mítica não é c¡tada e sequer amostrada, inexistindo qualquer referência à



forma e tamanho do ''stock" da llha

O mais importante: é difícil definir contaios entre faciologias de rochas, denominadas

de forma precisa nordmarkitos e sienitos, tal como no mapa dos autores citados.

Também náo existe referência ao bandamento/diq ue bandado do Saco Grande, feição

de grande importâncla lÌtológica e estrutural.

A seqüência de rochas corresponde à encontrada, exceçáo feita aos cijabásios típ¡cos,

nåo reconhecidos neste trabalho.

Foi possível, no campo, estabelecer as litologias aproximadas e a sua seqÜência

cronológ¡ca:

1. Embasamento Precambriano charnoquítico, milonítico.

2. Diques máfìcos, básicos [(meta) máfìcas xenolíticas].

3. Rochas sieníticas fìnas e de granulação grossa, com e sem quarÞo, este de

d¡stribuição e teor variável, forma recorrente e pouco regular. As rochas com

menos quartzo, chegando até as com nefelina normativa, aparecem no Saco

Grande e no e).tremo leste da llha, a partir da Sela da Máe Joana.

4. Sincronica e posteriormente às alcalinas, diques máficos alcalinos e micros-

sienitos.

5. Diques alcalinos em geral, em particular, félsicos.

Ativ¡dades tardias, ligadas a esses d¡ques e restritas à porçáo leste, vieram a formar

veios pequenos e raros, com nefelina. Atividades também tardias, talvez ligadas aos pTocessos

tectônicos cisalhantes, deram origem a veios de quartzo.

Nas proximidades e nos contatos, fica claro que os sienitos com xenóiitos têm

granulação fina e cor verde. Pelo menos no campo e nesses locais, as variedades mais finas

parecem anteceder às de granulação mais grossa. Também é clara a natureza dos xenólitos e

o seu comportamento térmico, levando-se em conta suas dimensöes, angulosidade e

arredondamenlo.

O exame bibliográfico mais o trabalho de campo perm¡tem estabelecer a grande

similar¡dade entre os corpos sieníticos de Búzios, Vitória e os da llha de Säo Sebastiäo, bem

como o seu relac¡onamento, espacialmente mu¡to próx¡mo, com as grandes estruturas vìzinhas

comuns.

No entanto, parecem ocorrer algumas discrepâncias com relação aos diques, no que

tange aos tipos litológicos e suas freqüências e idades radiométricas.



CAPITULO 6

PETROGRAFIA

Presentemente, é taf a disponibilidade e a exigência de informações sofisticadas que a

"numeralogia" química e isotópica parecem ter reduzido as outras etapas da petrolog¡a a um

conjunto de informações de pouca a nenhuma impodância. Tal situação não é a desejável, uma

vez que não conduz a melhores resultados. Talvez, unicamente, a resultados mais rápidos e

mais matemáticos, ou paramétricos.

Neste trabaiho, é dada bastante rmportânc¡a à parte petrográfica. Se os resultados não

são completos, e nem totalmente satisfatórios, é porque a situação geológica, em si, é
complicada e, talvez, nunca tenha s¡do abordada da forma adequâda em outros trabalhos,

havendo certa lacuna de elementos informativos de situaçóes semelhantes, e mesmo de

pontos de v¡sta mais teóricos e genéricos.

Compartimentou-se a petrografia da forma que parece a melhor. Em prime¡ro lugar,

são tratadas as rochas encaixantes, com aìgum detalhamento, seguidas clas sieníticas "lato

sensu", plutô¡1icas. Os tipos l'ìipoabissa¡s, os diques, foram grupados em félsicos e máfrcos.

Algumas feiçoes litológicas merecem destaque à parte, o que torna Õs itens anteriores um

pouco menos pesados. Assim como no capítulo anterior, este também é encerrado com alguma

discussão sobre as Ìnformações reunidas.

6.1. lnformações prévias

Em 1989, e após 20 anos de consultas a petrólogos de "reconhecido sabe/'do mundo

inteiro, a subcomissão da Sistemática de Rochas igneas da IUGS concluiu sua proposta de

classificação para essa tipologìa (Le Ma¡tre, 1989). Nela, o fundamento ma¡s importante é a

composiçáo mineralógica presente na rocha, descartadas as alterações evidentes. O papel

classifìcatór¡o da composiçäo química e normativa ficou restrito àquelas rochas de granulaçäo

muito fina a vítrea, de impossível identìficação mineral.

Tanto quanto permitìdo, piocura-se aqui levar em conta essas recomendaçÕes.

Ao mesmo tempo, utilizou-se o seguinte apoio bibliográfìco, particularmente, quanto

aos aspectos e vocabulários descr¡tivos: Tröger (1979) e Deer et al. (1993) para a

caracterizaçäo mìneral; Smith e Brown (1988) para as ¡nformaçóes de detalhe sobre os

feldspatos; Williams et al. (1970), Rock (1991), Mackenzie et al. (1993), Bard (1980) e Wager

(1968), tanto para a caracterização textural, quanto para ¡nterpretação. A nomenclatura das

rochas m¡loníticàs é, em linhas gerais, baseada em Higgins (1971) e Sibson (1977).

Na medida do possível, as descrições são feitas de forma objetiva, alheias as idéias



interpretativas que se seguem

6.2. As rochas encaixantes

Os tipos encaixantes, largamente dominantes, sáo os charnoquitos, na verdade

variáveis para charno-enderbitos (hiperstênio granodioritos), enderbitos (hiperstênio tonalrtos) e

mangeritos (hiperstênio monzonitos), todos de acentuado caráter gnáissico cataclástico, e

predom¡nantemente de granulação grossa a muito grossa- Leitos contínuos ou não, com

largura decimétrica a métrica, mostram rochas escuras, tomadas no campo como anfibol¡tos, e

rochas claras, finas de aspecto sacaróide, respectivamente, hiperstênio dioritos gnáissicos e

hiperstênio plagioclasrtos gnáissicos. Finalmente, em me¡o às encãixantes, ocorrem as rochas

cataclásticas, desde proto blastomilonitos a blastomilonitos, porfìroclásticos ou nâo.

6.2.1. Rochas charnoquitóides

São rochas invarìavelmente escuras, verdes a pardacentas, às vezes equigranulares,

de granulaçáo grossa a muito grossa, com feldspatos tabulares/retangulares de até 15 cm ou

mais, que exibem subparalelismo. Os grandes cristais de feldspato, sempre deformados e com

superfÍcie de clivagern ondulada, sáo emoldurados por agregados de granulação mais fina, que

¡ncluem os máficos, nunca ultrapassando os 20 a 30%. As porçóes de granulaçáo ma¡s fina

desenvolvem-se de forma contínua ou lent¡cular, mantendo certo subparalelismo, o que dá ao

conjunto com os grandes cristais feldspáticos uma aparência gnaissóide. Em Búzios, não foram

observados charnoquitos "lato sensu", com aspecto plutônico (Le Maitre, 1989). Na llha, essas

rochas, afetadas com ma¡or ou menor intensidade por esforços de c¡salhamento, våo, no geral,

d¡minuindo gradat¡vamente de granulaçåo, enquanto aumentam as faixas intergranulares de

granulaçâo mais fina. Com o crescimento da intensidade do cisalhamento, mantendo ainda a

rocha mineralogia dos charnoquitos e variantes, como também algumas feìçóes tefurais,

passam elas a charnoquitos porfìroclásticos (Foto 34). E, a partir daí, evoluem para as rochas

blastomiloníticas. Essas variaçóes podem ser observadas, por vezes de forma recorrente, em

distâncias métricas.

A mineralogia dos charnoquitos e assemelhados consiste em feldspato alcalino,

plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio, cìinopiroxênio, biotila, anfìbólio, opacos, apatita e zircão.

Esses minerais distrìbuem-se, em secção delgada, em associaçóes d¡stintas, com

granulação var¡ada continua, desde milimétrica a cent¡métrica. Com mais que 1,5 cm

reconhecem-se o feldspato alcalino e o plagioclásio. Ainda formando mosaico granoblástico, e

com menos que 1,5 cm, continuam a aparecer os feldspatos e, agora, o quartzo. Em geral, com

menos que 0,5 cm, ocorrem os ferromag nesianos enfileirados, com algum quarÞo e
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plagioclásio- Fa¡xas félsicas, sobretudo com quartzo e plag¡oclásio, apresentam também essa

granulação. Cortando as outras partes da rocha, estäo ainda presentes estreitas lâm¡nas

onduladãs, de agregado submjlimétrico, principalmente com plag¡oclásio e quarEo. De forma

genérica, a textura pode ser descrita como granoblástica e lepidoblástica, com granulação

seriada, desde fina a grossa, cataciástica.

O feldspato alcalino, em geral bastante homogêneo, é pertítico, com o hóspede na

forma de gotas ou de filmes. Estima-se que o hóspede não ultrapasse os 10% dos indivíduos

potássicos, com característ¡cas de ortoclásio. O feldspato alcalino pode ser sub-retangular ou

xenoblást¡co, apresentar geminaçäo simples e associar-se ao quarzo, em intercrescimentos

granofíricos, lncluì também os outros minerais. Quando xenoblástico, ou levemente

arredondado, mostra comumente orla de mirmequitas. Característica dos charnoquitos é o
fraturamento subparalelo dos feldspatos, com preenchimento por filossilicatos amarelados a

alaranjados, ou esverdeados, com alta birrefringêncla. Êssas fraturas podem estar também

preenchidas por carbonato.

O plagioclásio, um oligoclásio, também fraturado, ex¡be geminaçáo polissintética. Os

indivíduos são deformados, com lamelas curvas, e essa é uma característ¡câ constante. Não

raramente, o cristai se fragmenta e os pedaços mantêm-se justapostos, Nas faixas de

granulaçáo mais fina, a deformação náo aparece devido às dimensóes dos grãos. O
plagioclásio pode ocorrer ainda em agrupamentos de indivíduos quase circulares, em contato,

ou isolados e ¡nclusos no feldspato alcal¡no ou no quartzo.

As mirmequitas são bastante freqüentes. lntercrescimentos granofír¡cos, micrográficos

etc, são raros nos charnoquitos distantes dos sienitos. Esses inlercrescimentos não são

afetados pelas feiçöes de cisalhamento, desenvolvendo-se sobre elas.

O quartzo, normalmente presente em grandes quant¡dades, varia em volume desde os

25 a 3oo/o até menos que 10%. Forma ¡ndivíduos ma¡ores, centimétricos, alongados e

deformados. Mostra invariavelmente evidências de recristalizaÉo quase integral, envolvendo

porçóes dos outros m¡nerais. Essas ¡nclusões têm características de restos de c¡salhamento,

como, por exemplo, o plagioclásio redondo. Além dos indivíduos maiores, o quartzo aparece

nas faixas de granulação mais fina, subcentimétricas a submilimétricas.

O fêmico mais comum é o ortopiroxên¡o, com c¿racteristicas ópticas de hiperstênio. Os

indivíduos são xenoblásticos, náo deformados, sem microlamelaçåo. Eles integram os

enfileiramentos minera¡s de fêmicos. Apresentâm-se pouco alterados, em agregados não

identificáveis, mas com a aparênc¡a de filoss¡l¡catos var¡avelmente color¡dos. Este m¡neral está

presente em quase todas as rochas encaixantes e amostras, à exceçáo dos milonitos.

Modalmente, varia entre os 5-1 0% aos 15-20o/o.

Junto ao piroxênio, aparece a biot¡ta de cor alaranjada-avermelhad a (Z' , Y),

partic¡pando das fileiras dos fêmicos e em subparalelismo. Forma placas náo muito alongadas,

com formas irregulares. Engloba alguns acessórios e, não raro, apresenta bordas simplectíticas



e intercrescimento com quadzo e/ou feldspato alcalino

Mais raramente, está presente um clinop¡roxênio incolor a pardacento e um anfiból¡o

verde, verde-pardacento a amarelado. O piroxênio parece corresponder a uma variedade

diopsídica/aug ítica e o anfibólio a um tipo hornblêndico.

Como acessórios ocoTTem opacos granulares, uma magnetita. Também a apatita, em

grãos equidimensionais, arredondados, é bastante comum, ao lado do z¡rcão quadrado,

retangular ou arredondado.

Como minerais secundários, além daqueles que preenchem as fraturas, reconhece-se

biotita verde.

6.2.2. Hiperstênio dioritos gnáissicos e variedades

As rochas referidas no campo como anfìbolitos revelaram-se, na verdade, variedades

dioríticas a plagioclasíticas com ortopiroxênio. As variedades claras sáo totalmente confundíveis

com rochas aplíticas ou variedades microssieníiicas, praticamente ausente o subparalelismo

mineral e a foliação.

As rochas mais escuras exibem foliação e algum lineamento m¡neral, além de se

apresentarem na forma de leitos, quer regulares, quer boudinados, com feições totalmente

distintas dos diques máficos. Os plagioclasitos, que também ocorrem como leitos, foram

casualmente amostrados por ev¡denc¡arem certa peculariar¡dade de aspecto de campo-

Essas rochas mostram toda a variaçáo mineralógjca entre os termos extremos. Podem

ser chamadas de ortopiroxên¡o gnaisses, adjetivados pelo nome ígneo, segu¡do da modificação

gnáissico. Cobrem o espectro entre ortop¡roxên¡o dior¡tos, ortopiroxênio leucodioritos a

ortop¡roxênio plagioclasitos, todos gná¡ssicos. Em geral, têm pouco quarÞo, mas existem

amostrâs quartzo d¡orít¡cas e quartzo plagioclasiticas.

Todas as variedades säo equigranulares, com granulação fina a média, e possuem

texturas dominantemente granoblásticas e, embora xenoblásticas, com contornos mais ou

menos regulares dos minerais, equidimens¡onais a pouco alongadas. Desenvolve-se,

paralelamente, textura lepidoblástica com o aumento da biotita. Mesmo o plagìoclásio, que

forma mosaico regular, demonstra certa suborientação segundo direçóes a aproximadamente

30o para um lado e paTa outro da direção mediana pr¡ncipal, paralela ao alongamento do leito

ou da lente de rocha.

O plagioclás¡o, andesinico (> Anoo), está sempre presente, e var¡a modalmente de 50-

60% a mais que 90% (a maior parte das amostras apresenta composição modal próx¡ma aos

extremos). O plagioclásio, limpo e não zonado, é sempre geminado pol¡ssinteticamente.

Os fêmicos presentes começam com baixos teores de ortop¡roxên¡o e opacos,

granulares, isolados e dispersos no mosa¡co de plagioclásio. Esses três minerajs carecterizam



os leucod¡or¡tos e plag¡oclas¡tos, com mais ou menos quartzo.

O aparec¡mento do quartzo, como gräos isolados e xenoblásticos, raramente em

grande quant¡dade, leva essas rochas para as "quartzo variedades".

Enquanto o plagioclásio se mantém em torno dos 50%, no mínjmo, até os g0%, no

máx¡mo, ô quarlzo oscila entre |o/a e Sa/o a 30olo, ou mais, variando, simultaneamente, a

quantidade dos fêmicos, onde o odopiroxênio pode chegar aos 20%. Outros ferromagnesianos

¡ncluem a biotita, o anfibólio (mars raro) e o clinopiroxênio, que somados chegam aos 40% ou

pouco mais. além dos opacos.

ïodos os m¡nerais são bem formados, embora xenoblásticos, e formam fileiras

descontínuas e s¡nuosas, mantendo cerlo paralel¡smo entre si e com o alongamento dos

minerais.

A biotita é marrom-alaranjada a alaranjada (Z', Y) e amarelada clara (X'). O anfìból¡o,

um tipo "hornblêndico", é verde oliva a amarelado ou mais ou menos escuro (Z',Y) a amarelado

(X'). O ortopiroxênio é semelhante ao dos charnoqu¡tos, com cor esverdeada (Z') e rósea clara

(X') e birrefrigência baixa a média, provavelmenle um hiperstênio; o clinopiroxênio é incolor a

pardacento, um tipo aug ílicoidiopsídico, de presença restrita-

Lembra-se, ainda, que os hiperstênio dioritos podem ser chamados de noritos (Le

Maitre, 1989).

6.2.3. Rochas m iloníticas

Desaparecendo as características dos t¡pos pelrográfìcos descrjtos e mesmo de outros

por efeito do cisalhamento, pôde-se aceitar essas novas rochas como protomiloníticas a

ultramiloníticas, todas completamente recristalizadas, dai a utilização do pref¡xo blasto. Não há

a menor intenção de classifìcá-las detalhadamente e, portanto, não existe inconveniente para o

emprego do termo milon¡to, "lato sensu", seguido ou não de adjet¡vaçáo.

Na mesma secçáo delgada, é possível às vezes reconhecer uma porção m¡lonít¡ca que

passa à rocha de origem. A partir dos charnoquitos e assemelhados, pouco a bastante

cisalhados, formam-se lentes estreitas e bizeladas de agregado com quartzo, alternadas e

anastomosadas às lentes dos restos da rocha or¡g¡nal, em getal, agregado feldspát¡co, sem

quartzo (Fotorn icrografia 1). O espaçamento é milimétrico, e chega-se a um ponto que as

lentes se fundem, conservando restos das fa¡xas feldspáticas inclusas. Essas porçöes

feldspáticas podem incluìr ambos os feldspatos ou somente um deles. S¡multaneamente, väo

desaparecendo os máficos, que dão Iugar a porçoes estlradas de filossil¡cados nao

¡dent¡f¡cáveis. De início, o processo preserva alguns porfiroclastos que, contudo, diminuem

gradat¡vamente de tamanho e desaparecem.

A evolução das rochas que sofreram c¡salhamento indica recr¡stal¡zação total, incluindo



Foto 34 - Charnoquito porfiroclástico, superfície paralela à foliação. Reticulado: 5 x 5 cm.
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Fotomicrografia 1 - Milonito/blastomilonito quartzo-feldspático. Feiçöes alongadas, paralelas, de quartzo e

opacos, segmentam o agregado granoblástico (recristalizado) de pertitas, com algum plagioclásio. Não

ocorrem fêmicos. Dimensão maior, 5,50 mm, filtros fosco e azul, polarizadores semicruzados.



o quartzo, alongado e, agora, pouco deformado

Embora em alguns tipos de m¡lonitos, na verdade blastomilonitos, ocorram lentes de

mesopertitas algo semelhantes àquelas dos s¡enitos e distintos dos feldspatos alcalinos das

encaixantes, não há como afirmar, com segurança, que alguns dos milonitos são de rocha

originalmente s¡enítica.

6.3. Sienitos e micross¡en¡tos

lncluem-se aqu¡ os s¡enitos comuns da llha, que podem ser agrupados naqueles

praticamente sem quartzo ou com traços do mineral (< 1%), que se mostram semelhantes, mas

distintos nas minúc¡as, dos com mais de 1% até 5%. Adicionalmente, os quartzo sien¡tos, com

mais que 5% de quartzo, estes já apresentando uma série de diferenças texturais e

m¡neralógicas; estas rochas dificilmente chegam ou ultrapassam os 10% de quartzo. Neste

grupo estão também enquadrados os tipos chamados informalmente de "híbridos" (Foio 35).

Alguns desses t¡pos, de dificil diagnóst¡co, são granofíricos a micrográficos e, podem conter

teores altos de quartzo e exibir granu¡ação variada na mesma amostra. Os microssien¡tos

plutônicos, também inch:ídos os tipos granofíricos, vâriam desde aqueles sem quartzo até

verdadeiros m¡crogranitos. Såo em tudo semelhantes aos m¡cross¡enitos de diques.

Todas essas rochas distribuem-se nos campos 6 e 6* dos triângulos a-A-P-F (Le

Ma¡tre, 1989), ou seja, os álcali feldspatos sienitos e os álcali feldspatos-quarzo sienitos. Como

recomendado, o prefixo micro é utilizado para as rochas de granulaçåo média a fina e, entre

estas, ocorrem rochas do campo 2, os álcali feldspatos (micro) granitos.

Tipo minoritário, raro até, mas merecedor de alguma atenção é o sienito-microssienito

pofirítico.

6.3.1. Alcali feldspato s¡enitos

São os sienitos mais comuns na llha, evidenciando grande homogeneidade textural e

mineralógica. Pefazem pelo menos 80% do corpo plutônico e, ausente a nefelina, possuem

baixos teores de quartzo, princ¡palmente entre 0 a 1%, distinguindo-se assim daqueles com

mais que 1o/o aIé 5o/..

Os s¡enitos com até 1a/a de quaftzo representam 60% das amostras examinadas e

ocupam todo o corpo sienítico, a partir de certa diståncia do contato principal; já os sienitos

portadores de ma¡or concentração em quartzo correspondem a zjo/a das amostras. Poucas

delas aparecem a maior distância dos contatos, e a maior¡a ou ocorre junto aos contatos, ou no

corpo da Pontínha ou na costa Su¡, entre o Saco do Coruja e a Ponta Sul.

São rochas claras, equigranulares, com largo predomínio daquelas com granulação
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grossa, aparecendo, no entanto, tratos de rochas de granulaçáo média. São sempre tipos

homófanos e maciços, raramente com algum arranjo paralelo continuo dos feldspatos, estes

em boa parte tabulares a colunares. Os minerais fêm¡cos presentes dispersam-se,

aleatoriamente, em grãos, prìsmas e agregados de dimensões inferiores às dos feldspatos, e

representam 5-10V" da rooha (Foto 36).

A textura mais típica poderia ser chamada de foiaítica, sem conotaçåo mineralógrca,

uma vez que não ocorre a nefelina (Fotomicrografia 2). A mesopertita tabular, centimétrica, se

dispõe em grupos de indivÍduos paralelos, justapostos, e os grupos clistribuem-se ao acaso,

com certa tendência a ortogonalidade recíproca. lndivíduos ¡solados completam as lacunas dos

arranjos. Cortes, em direções diferentes da mesma amostra, podem mostrar indivíduos largos,

com contornos irregulares, mas retilíneos. os minerais fêmicos aparecem isolados e em gràos

pequenos, inclusos nos feldspatos, ou formando agregados ou fìleiras entre ou sobre os

feldspatos.

Essas rochas säo equigranulares, passando para espécimens inequigranulares e de

granulação média. Com certa freqüênc¡a, observa-se na mesma secção delgada granulação

variável de grossa até f¡na, havendo seriação entre os diversos representantes.

Esse tipo textural, básico, além das mudanças na granularidade, varia ainda no sentido

de maior interação entre os indivíduos de feldspato. Contornos e contatos retilineos e
angulosos passam a contatos com certo embainhamento (Fotomicrografia 3), aberto, que se

acentua, até a interpenetração e interdigitação entre vizinhos, ao mesmo tempo que as formas

geométricas transformam-se de retangulares, a sub-retangulares até xenomóÍficas. Essas

variaçöes tambérn ooorTem na granulometria, culminando com rochas ineq uigranulares,

grossas a médias. Em síntese, do arranjo "foiaítico" passa-se ao hipidiomórfico e, finalmente,

ao alotriomórfico inequigranular (Fotomicrografia 4).

Como elemento adicional em termos te),íturais, em muitas dessas rochas, a

mesopertita desenvolve fímbria albítica externa, contínua, engrenada à fímbria do indivíduo

vrzlnho (Fotom icrograf¡a 5).

Com o aparecimento e o aumento do quartzo, ä textura "foiaítica" se altera.

Praticamente, não ocorrem sienitos com textura "foiaítica" com mais de 3 a 5% cle quartzo. O

caráter textural alotriomórfico e a elevação do teor de quarÞo parec€m manter certa relação

recíproca e simpatética.

Ao lado desses lipos textura¡s, âparece uma var¡ante, quase panidionórfìca, com

indivíduos de contornos geométricos, sub-retangulares curtos a quadrados. Também nele a
quantidade de qualrzo é pequena. Ainda de ocorrênc¡a restrita são as variedades com

verdadeira textura, localmente, traqu¡tóide.

De modo geral, os fêmicos aparecem agrupados, com grãos subcent¡métricos. Os

agrupamentos podem ser compactos ou em fileiras (Fotomicrog rafia 6). Onde compactos,

podem sugerir a presença de "sineusis" (Fotomicrog rafìa 7), de ocorrência rara (Sm¡th e Brown,



Foto 35 - Sienito hibrido. Notar labradorescência e forma sub-retangular dos cristais de feldspato.

Amostra inclinada para obtenção do efeito na parte inferior, o feldspato ficando quase preto na

parte superior menos iluminada. Reticulado: 5 x 5 cm.
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Foto 36 - Sienito comum, sem quartzo. Mesmo praticamente fresca, nota-se a variação na cor das

mesopertitas. Superfície serrada. Efeito de cor obtido, em parte, por impregnação moderada com

nujol (a seco, a rocha é mais clara). Reticulado: 5 x 5 cm.



Fotomicrografia 2 - Detalhe de sienito com textura foiaftica. Notar o arranjo dos indivlduos, paralelos e
plano de composição da geminação paralelo às bordas. Contatos praticamente retilfneos. Padråo irregular
das mesopertitas. Porções mais claras e limpas, mais albíticas; escuras ou mais sujas, mais potássicas.
Dimensão maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 3 - Detalhe de sienito. O arranjo nåo é mais foiaftico, havendo já bastante embainha-
mento mútuo entre grãos, ao mesmo tempo que se conservam partes retillneas dos contatos. Mesopertita
näo tlpicamente lamelada ("tigrada"), êfr grande parte anastomosada. Porçöes mais escuras, mais
potássicas. Notar que as lamelas sódicas se bifurcam e cruzam ou subdividem as porções potássicas.
Observar possfvel exsolução de fratura no indivlduo escuro, em forma de semiclrculo, convexo para a
esquerda. Notar porção central mais sódica do indivfduo maior. Notar ainda quartzo intergranular à
esquerda, inferior. Dimensão maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 4 - O grau de interação entre os indivlduos micromesopertfticos aumenta, e estes passam

a se interpenetrar. Resultam formas xenomórficas e textura alotrlomórfica. Observar predomlnio da fase
sódlca, nos indivlduos (porçöes llmpas) e padrão indefinido das exsoluçöes. Dlmensäo maior, 5,50 mm,
flltro azul, polarizadores semicruzados. Nota: a secçåo é para microssonda e, portanto, mals espessa.

8l

Fotomicrografia 5 - Textura "subfoialtica'de sienito, já com algum desarranjo no tamanho e nos contatos
dos indivlduos. Micromesopertitas de padräo variado e algum rearranjo estrutural presentes (ondulaçöes).
Notar ffmbrias claras, interpenetradas, alblticas. Placas de biotita inclusas. Dimensão maior, 5,50 mm,
filtro azul, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 6 - Sienito. Notar o feldspato com aspecto homogêneo, caracterlstica rara nos sienitos da

llha. Fêmicos enfileirados e intercrescidos: clinopiroxênio e biotita, mais apatita e opacos. Observar

contato quase retillneo dos feldspatos. Opacos orlados por titanita. Dimensão maior, 5,50 mm, filtro azul,

polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 7 - Sienito. Agregado de clinopiroxênio esverdeado e blotlta, bastante tfpicos,

aparentemente em "sineusis", pelo menos descritivamente. Agregado inclul apatita e opacos. Mesopertita

com padråo muito irregular, fases potássicas muito "sujas". Dimensão malor, 2,80 mm, filtros azul€ fosco,

polarlzadores descruzados.
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1988). Os mesmos fêmicos, de dimensöes milimétricas, povoam interna e aleatoriamente a

mesopert¡tâ.

Ocas¡onalmente, ocorre alinhamento dos fêmicos de pequenas dimensóes e

intragranulares, tal que uma fina camada atTavessa os limites das micromesopertitas. Também

se nota em algumas lâminas que o material intragranular povoa um ou dois indivíduos de

micromesopertita, vizinhos, permanecendo limpos os outros em volta. Alinhamento semelhanle

ao referido foi também notado com apatitas denlro da biotita.

Análises modais e modas estimadas de sienitos de Búzios não fazem mu¡to sent¡do

quando examinadas ¡soladamente. A mesma amosira, laminada várias vezes, pode conter de 0

a SYo de quartzo e 5 a 1Oo/o ou 10 a 15o/o de fêmicos. Diferentes amostras do mesmo

afloramento apresentam variação semelhante. A quantidade de amostras examinadas permite

afirmar que os fêmicos representam na maioria das vezes 1O% da mineralogia presente,

passando em curta distância para mãis ou para menos 5% e não ultrapassam os 1570, e,

conseqüentemente, a mesopertita pertaz gjo/o t ,ok. Com o aparecimento do quartzo, varia a

quant¡dade de mesopertita, mas não a dos fêmicos.

A grande maior¡a das rochas deste grupo mostra o quartzo ausente ou até 1%, sendo

minoria aquelas com 3 a 5% do mineral.

Ao lado da mesopert¡ta e do quartzo, aparecem em ordem de freqüênc¡a e quantidade,

a biotita e o clinopiroxênio, os opacos e o anfìbólio. Acessoriamente, a apat¡ta, de forma

equidimens¡onal a hexagonal, é o mineral må¡s presente, segu¡dô da titanita e do zircão, além

de outros mais raros, como a allanita e alguns não caracterizados. Como minerais tardios de

alteração ocorrem filossilicatos coloridos (amarelados, alaranjados) não identificados e, mais

raramènte, biotÌta verde.

É interessante observar que, em nenhuma secçáo delgada, constatou-se a presença

de plagioclásio.

A mesopertita, Iargamenie dom¡nante, mostra contornos idiomórficos, retangulares a

sub-retangulares, mais ou menos alongados (>3:1 até 5:1), quese sempre com indivíduos com

geminação s¡mples, provavelmente do tipo Carlsbad (Fotomicrog rafìa 2). Os indivíduos podem

chegar comumente a "1 ou 2 cm, sendo que nas rochas de granulação média eles tendem a

formas retangulares mais alongadas ou a formas granulares equidimensionais, regulares ou

xenomórficas.

A grosso modo, parece ocorrer leve predomin¡o da fase sód¡ca, talvez em torno dos 55

a 60%. Na realidade, estáo presentes micromesopertitas com fases sód¡cas e com fases

potássicas, além de possiveis fases ¡ntermedÌárias, homogêneas (Fotom¡crografia 8). Poucas

amostras têm feidspato alcalino opticamente homogêneo, de composição ¡ntermediária. As

fases potáss¡cas não säo geminadas; já as sódicas, com bastante freqùência, exibem

geminação pol¡ss¡ntética, quando no padráo de manchas ("patch") (Fotomicrograf¡a 9). Em

geral, a fase sódica se apresenta muito limpa, enquanto que a potássica tem, invariavelmente,



Fotomicrografia I - Sienito. Mesopertita de padrão irregular. Fase amarelada, sódica; cinzenta clara,

intermediária, a cinzenta escura, potássica - no indivíduo da esquerda. Dimensão maior, 2,80 mm, filtro

azul, polarizadores sem icruzad os.
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Fotomicrografia g - Sienito. Detalhe de mesopertita em manchas ("patch"), com geminação polissintética

na fase albítica, fase potássica mais escura e suja. Dimensão maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores

semicruzados.



aspecto sujo, e se mostra crivada de "inclusöes" minúsculas e poeira (Fotomicrografia s 2, 4,7-

e).

As m icromesopertitas.såo descritas como representando os tipos "string" (lameladas,

"t¡gradas", segundo ¡nformações verbais de J.M.V. Couilnho), "fi|m" (raras), "braided", "patch"

ou manchas 'ou de fraturas (Fotomicrografias 2-5 e 7-1 1)- O mesmo indivíduo ou conjunto

geminado pode mostrar padrões variados, mas que obedecem em geral à distribuição regular.

É comum a porção central conter grande mancha albítica, que se espalha de forma irregular ou

"braided", arran.lando-se em lamelas bizeladas, alternadas, nas partes periféricas

(Fotomicrog rafìas 8 e 1 1). lnvar¡avelmente, o tipo em lamelas, o mais típico e regular, possui

lamelas perpendiculares às bordas dos cristars e aos planos composicÍonais (010) dos

geminados Carlsbad. As lamelas, mais largas nas bordas, estre¡tam-se para dentro do cristal,

ou lerminam na forma de bisel. Ocorre, também, certo anastomosamento entre sub-lamelas e

as lamelas, princ¡palmente as sódicas nas potássicas. As lamelas sódicas são homogêneas; já

as potássicas possuem lamelas quase submicroscópicas sódicas - o que s¡gniflca que as fases

potássicas são pertít¡cas, e que existem duas gerações de lamelas: as maiores (0,01-0,1 mm) e

as mais fìnas (>0,005 mm).

É bastante comum que fases albíticas apareçam nas bordas, do lado interno dos

¡ndivíduos, assim como formando agregado intersticial, ou mesmo se ¡nterd¡gitem ou

entrelacem com o cristal vizinho. Parte dessas distribuiçóes pode ser chamada de "chess

board" albita (Fotom¡crografia 5).

Em um único indivíduo de feldspato alcalino observou-se zoneamento óptico.

O quartzo pode aparecer como gráo único em uma secção delgada, fato comum, até

formando áreas maiores, intersticiaìs, onde é raramenle granular. Na medida em que aumenta

a sua quantidade, o mineral passa a envolver parcialmente os feldspatos. lndivíduos,

cristalograficamente conlínuos, assumem formas intersticiais angulosas e irregulares, com

cl¡stribuiÉo homogênea ou estáo concentrados. Ocorre ainda sob uma terceira forma, qual

seja, em alinhamento contínuo de indivíduos com formas irregulares, apreseniando vinculaçäo

com fratura, que atravessa os feldspatos, que, por sua vez, mantêm sua integridade,

A assembléia de fêm¡cos mais comum reúne cl¡nop¡roxên¡o, biotita, anf¡ból¡o e opacos

(55% das amostras), seguida daquela sem anflbólio (45%). São raras as amostras contendo os

pares clinopiroxênio-anfibólio e biotita-anfibólio, e não se observou amostra sem os opacos.

Junto aos agregados dos fêmicos, a presença do quartzo é comum.

Os opacos, além de onipresentes, mantêm teor constante em torno dos 1-2o/o aos 57o-

Os outros ferromag nesianos são de ocorrência variável, com certo predomínio da b¡otita, mas

que oscila de amostra para amostra, seguida do clinopiroxênio, sendo o anfibólio a espécie de

menor participaçáo.

Sem dúvida, o clìnopiroxênio é o fêmico mais importante, mas não pela quantidade,

que difìcilmente ultrapassa os 5%. O mineral pode assumir formas e posturas diversas: ocorrer



Fotomicrografia 10 - Sienito. Detalhe da micromesopertita lamelada ("tigrada"). Notar bizelamento,

bifurcaçöes. Fase cinzenta mais clara, limpa, sódica. Observar pertitização transversal, provavelmente o
tipo chamado de "pertita de fratura". Dimensäo maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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FotomicrograÍia 11 - Sienito. Padröes e distribuição das fases em um indivfduo. Centro, à esquerda,

albltica, quase homogênea, passa a manchas, em que aumenta a fase potássica. Na borda, à direita,

domina padrão anastomosado, com maior presença da fase potássica. A separaçäo entre a borda, à

direita, e a porção manchada mostra fases albfticas alongadas transversalmente, talvez, exsolução de

fratura. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros azul, polarizadores semicruzados.
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isolado, raramente, agrupado ou enfileirado, em contato, penetrado ou parc¡almente incluso na

biotita, principalmenle. Apresenta contornos, em parte regulares, ou retilíneos e angulosos, e

s¡nuosos e descontínuos no mesmo individuo. É comum que o mesmo indivíduo seja

descontínuo e segmentado por outros minerais- Mostra variações ópticas, ou seja, dos lipos,

entre amostras, principalmente se levado em conta as d¡ferenças observadas desde as zonas

de contato, a oeste, até a elCremidade leste da llha. Suas caraclerísticas variam entre as

augitas, ou augitas d¡opsidicas, pardacentas incolores sem zoneamento (Fotomicrograf¡a 12),

nas porções de contato ou mais a oeste, para ind¡víduos incolores a esverdeados por inteiro ou

nos núcleos (Fotomicrografia 13), com bordas em que a cor verde se acentuã, até borda de cor

verde intenso, quando aumenta a birrefringência e diminui o ângulo de extinçáo, só que agora

XÄc de não maìs que 3-5o. De modo geral, as característ¡cas ópticas ajustam-se à seqüência

aug¡tas-diopsídios-hedembergitas, até egir¡na-augitas.

Os cristais quase nunca são ¡nteiros, íntegros e inalterados. Mostram-se segmentados

em partes, quer por clivagem ou por fratura, ao longo das qua¡s desenvolve-se zona de

alteração colorida, ås vezes de b¡otita. Além de orlado por biotita, mais raramente por anfiból¡o,

pode ainda ocorrer incluso nesse último mineral (Fotomicrografia 14). Já este mesmo mineral

pode aparecer como manchas internas no piroxênio. A forma externa dos cristais de p¡roxênio

exibe comumente o aspecto descrito como "corroído".

Além dos minerais associados citados ac¡ma, tem-se que nos agregados fêmicos

ainda ocorrem apatita, abundante, opacos e t¡tanita, e que todas essas fases estáo presenfes

como inclusöes no cl¡nopiroxênio.

O clinopiroxênio aparece incluso nos feldspatos. Tem dimensöes menores,

m¡l¡métr¡cas a submilimétricas, contornos não geométricos, mas regulares, com foTmas

equ¡d¡mensionais a pouco alongadas, eslá pouco alterado e se mantém isolaclo. Náo mostra

lamelaçáo, sendo raramente geminado-

Os tipos descritos devem corresponder a augitas, augitas diopsídicas, diopsídios ou

até ferroaugitas, com as variações se dando tanto na distribuição espacial (oeste para leste,

norte para sul), quanto do centro para a borda no mesmo indivíduo. Ëssas mudanÇas säo

sempre no sentido da formaçäo de composiçöes mais sódicas, talvez egirina-augitas a egirinas

(Fotomicrograf¡a 15).

A biotita é o ferromagnes¡ano mais presente, e mostra pequena variação,

concom¡tante àquela dos piroxênios. Biotita marrom (Y, Z') a amarelada clara (X') ocorre mais

junto aos piroxênros Ìncolores, passando gradativamente às de cor marrom escuro (Y, Z') a

êlaranjadas (X') quando em assocjação com piroxênios zonados e esverdeados a verdes

(Fotomicrografia 15). É inalterada, orla e inclui outros minerais, como apatita, zircão, opacos e

p¡roxênio, e forma placas maiores, milimétricas, e menores, submtlimétricas. Tal como o

p¡roxênio, aparece em palhetas e placas menores inclusas e dispersas nos feldspatos. Com

bastanle freqüência, mostra interdigitação, quase uma simplectita, com o feldspato contíguo



Fotomicrografia 12 - Sienito. Agregado fêmico, com clinopiroxênio, biotita, opacos e apatita. Clinopiroxênio
do tipo incolor/esverdeado, pouco alterado. Notar relaçöes de inclusäo entre os minerais. Dimensão
maior, 2,80 mm, filtros azule fosco, polarizadores descruzados.
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Fotomicrografia 13 - Sienito. Clinopiroxênio, de aspecto possivelmente corrofdo, constituldo em sua maior
parte por um núcleo incolor, passando a esverdeado e verde nas bordas. Manchas internas, cinzentas
claras, de anfibólio; um segundo anfibólio, verde escuro, está presente nas bordas. lnclusos e periféricos:
biotita, apatita e titanita. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros azule fosco, polarizadores descruzados.
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Fotomicrografia14-Sienito. Nas rochas com presença de quartzo, esse anfibólio, pouco mais escuro

(verde oliva/pardo-amarelado escuro), é o mais comum. lnclui resto de clinopiroxênio limonitizado, apatita,

opacos e zircão. Observar parte das bordas, à esquerda, com tendência ao intercrescimento com a
mesopertita contlgua. Dimensão maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores descruzados.
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Fotomicrografia 15 - Sienito, da extremidade sudeste da llha. Associaçäo biotita-clino-piroxênio. Notar cor
da biotita e do piroxênio, este com verde acentuado. Observar inclusões de apatita e opacos e bordas

digitadas da biotita. Dimensão maior, 5,50 mm, filtro azul, polarizadores descruzados.



(Fotomlcrog rafia 15),

O anfibólio tem sempre cores esverdeadas a amareladas. Varia em tons de verde mais

escuros a mais claros, mais ou menos amarelados, mais ou menos pardacentos ou, mais

raramente, azulados ou acinzentados (Z', Y); com intensidade semelhante ou menor, y varia

também em tons de verde-amareiado, ou é ma¡s acinzentado ou chega a ser pardo, enquanto
que X', bem mais claro, é amarelado a amarelo-esverdeado, princ¡palmente (Fotomicrografia

16). FreqLientemente é manchado, sendo que em alguns casos percebe-se, opticamente,

zoneamento regular. Aparece orlando o clinopiroxênio ou incluindo-o, ou com a b¡otita em

relação var¡ada, mas prjncipalmente e texturalmente ¡gualitária (Fotomicrografia 17). Também

ocorre em grãos isolados. Tal como a biot¡ta, mostra fina ¡nterdigitaçáo periférica com os

feldspatos viz¡nhos, lnclul apatita e opacos.

Outras características ópt¡cas, mas particularmente Z^c e a birrefringência, indicam

variaçóes composionais mas dentro dos anfibólios cálcicos, hornblêndicos e, mais raramente,

cálcio-sódicos.

Em geral, o anfìbólto nåo assume formas inteiras, acabadas, mas ocupa espaços de

formas irregulares, Com relação aos outros ferromagnesianos, é constituinte minoritário,

estando ausente na metade das amostras.

Em quase todas as amostras, as fases opacas são de dois tipos, magnetitas e
ilmenitas, predom¡nando as primeiras. Podem aparecer em grãos isolados, não obstante o
intercrescimento entre as espécies seja comum. Em geral, ilmenitas, sáo lamelas retilíneas, ou

hóspedes de formas variadas, ou per¡féricas. É freqüente que apresentem borda de titanita.

Têm, em geral, forma granular e eq uidimensional, e ocorrem como inclusões em

ferromagnesianos.

Nas relações entre os crista¡s de piroxênio, biotita, anfibólio e opacos, parece bastante

sistemático que os opacos não incluam os demais minerais (a não ser ocasional apat¡ta) e se

mostrem inclusos a sem¡-¡nclusos. O piroxênio, por sua vez, só engloba os opacos; eventuais

manchas de biotita ou de anfibólio, internas, associam-se às fraturas e clivagem e, de modo

geral, ocorre isolado, sem alteração de borda, ¡ncluso como restos ou sem¡-incluso na bioiita e

anfibó¡io. Quer dizer, tanto a biotita como o anfibólio envolvem parc¡al a totalmente o piroxênio.

Estes do¡s últimos minera¡s, por sua vez, mantêm relação de contato, em geral, de igual para

igual.

A apatita, de dimensóes variadas, mas submilimétrica, reúne-se aos agregados de

máficos, às vezes concentrando-se em teores locais apreciáveis. Nesses lugares, pode estar

inclusa em qualquer deles, mas princ¡palmente na biotita. Tem formas subhexagonais a

arredondadas.

A t¡tanita, além de orlar com mu¡ta freqüênc¡a os opacos, ocorre em graos até
milimétrjcos, com formas irregulares, isolada. É incolor a pardacenta. Z¡rcão, quadrado,



Fotomicrografia 16 - Sienito, tipo com quartzo, e microssienito. Variedade mais comum entre os anfibólios.

Direção do polarizador paralela à clivagem, anfibólio com elongação positiva. Notar os tons de cores do

anfibólio, seu manchamento/zoneamento (verde-amarelado/verde-acinzentado) e a cor azul intenso junto

às periferias. Observar inclusöes de zircão, apatita e halos pleocróicos em torno de mineral näo
identificado. Dimensão maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores descruzados.
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FotomicrograÍia '17 - Sienito, lntercrescimento de

interdigitaçäo. lnclusöes de opacos e apatita.
polarizadores descruzados.

tt.

biotita com anfibólio verde oliva. Notar a fina

Dimensäo maior 5,50 mm, filtros azul e fosco,
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retangular ou arredondado, ocorre esparsa e raramente. É incolor. Allanita, metamítica, é rara.

Afora a do piroxênio, outras alterações de caráter tard¡o a hidrotermal nessas rochas

são raras e de pequena expressão.

6.3.2. Álcal¡ feldspato-quartzo sienitos

Entre as amostras de sienitos estudadas, 2Oo/a caem nessa classificaçäo. Elas têm

distr¡buìção geográfica até certo ponto regular, em geral nos contatos e não longe deles, e não

ocorrem nas porções mais ¡nternas do maciço- São a maioria da Pontinha e na costa sul e
imediações da cunha charnoquítica de sul. Da costa sul, entre o Saco do Coruja e a ponta Sul,

parecem adentrar o maciço, para norte, pelas encostas até antes dos cumes mais altos.

Como descrito, são rochas de granulaçáo grossa, com o feldspato diferente dos

sienitos. Este mineral apresenta formas macroscópicas mais irregulares, e é escuro, verde,

pardacento e cinzento (Foto 35). Como um todo, essas rochas podem ser manchadas em

claro-escuro, por alteraçäo incipiente.

Esses sien¡tos incluem aqueles chamados de híbridos, outros t¡pos de difícil defìniçåo

macroscóp¡ca, heterogêneos e/ou semelhanies aos charnoquitos mais finos. Não raro contêm

restos de charnoquito, reduzidos a pequeno agregado, com um cristal de feldspato e alguns

fêmicos. Outras heterogeneidades såo v¡síveis, com rápidas alternâncias de granulação e finos

bandamentos descontínuos. Neles ocorrem também cav¡dades miarolíticas típicas_

Texturalmente, essas rochas variam entre os tipos quase equigranulares, grossos, e

aqueles ineq u¡granulares, com seriaçáo granulométrica entre grossa e fìna. Em geral, são

hipidiomórfÌcas, raramente lembrando a disposiçäo subparalela de feixes de feldspatos da

textura foiaítica. Ficam melhor defÌnidas se vistas como variações texturais hipidiomórfìcas a

alotriomórficas, com o feldspato se mostrando granular, tabular e xenomórfico ou até mesmo

sub-retangular (Fotomicrografias 18-20). Os minera¡s fêmicos espalham-se, ou se concentram,

nas faixas de granulaçäo mais f¡na, mas parte âinda intergranular entre os feldspatos mais bem

formados ou ìnteiros. Como nas rochas anteriores, os fêmicos estäo ou mais ou menos

reunidos, notando-se sempre a presença do quartzo junto a eles. Tal como nos tipos já

descritos, os de menoTes dimensóes ocorrerï dentro dos feldspatos, ou enfileirados, ou podem

aparecer em um ou dois individuos feldspáticos e se ausentar dos v¡zinhos.

Outras características que diferenciam estes sienitos dos demais säo a maior presença

de produtos de alteraçäo, agora incluindo carbonatos, comuns, e a existência de fraturamento

mineral, preenchido a exemplo dos charnoquitos. Além disso, nessas rochas não é incomum a

presença de faixas estreitas de cisalhamento, embora a deformação, aparente, das rochas não

seja acentuada. As fraturas de cisalhamento mostram desenvoivimento de anfìbólio,

clinopiroxênio e feldspatos, em parte deformados.



Fotomicrografia 1B - Quartzo sienito, com textura alotriomórfica. Mesopertitas lameladas ("tigradas") ou de

padrão irregular. Dimensåo maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 19 - Sienito. Textura inequigranular, seriada, alotriomórfica/hipidiomórfica. Contatos näo

muito irregulares, pouca interpenetração. Notar variaçäo no padräo micromesopertltico do indivfduo à

esquerda, com faixa de borda "tigrada". Presentes biotita, clinopiroxênio e opacos. Dimensäo maior, 5,50

mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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As diferenças náo são apenas texturais, mas também mineralógicas. Em todas as

amostras examinadas mantém-se a proporçáo mesopertitas-fêmicos, ainda que a part¡cipaçåo

do anfìbólio seja muito maior: ele aparece em todas elas e predomina entre os fêmicos. Os

opacos estão também presentes em todas as amostras, mas o piroxênio ocorre em nåo ma¡s

do que 40% delas, e da mesma maneira a biot¡ta. Apenas 25% do total conservam a

assembléia anfibólio-biotita-p¡roxênio, e parte igual contém somente o anfibólio.

A participação das mesopertitas é a mesma, porém nota-se mudança no padrão, mais

indefinido, ainda que os tipos ma¡s freqüentes sejam aparentemente homogêneos, embora

mostrem domínios distintos, talvez devido à presença de geminaçäo.

A maior riqueza em quartzo se constitui também em diferença marcante. Aqui, ele

forma gräos xenomórfìcos equidimensionais isolados, ou se dispóe finamente entre os cr¡sta¡s

viz¡nhos de feldspato (Fotomicrografla 18). Nessas rochas começam a aparecer os

intercrescimentos granofíricos, micrográficos e os "finger print" (Smith e Brown, 1988) (esses

intercrescimentos serão tratados em item à parte)- O quarÞo comparece com mais que 5% e,

em geral, náo ultrapassa os 10%.

O clinopiroxênio é semelhante ao dos tipos augítico-diopsídicos já referidos, mas

aparece mais como restos, quase sempre regularmente alterados em fìlossilicatos coloridos

(biotita, clorita, óxidos hidratados etc-). Quando inclusos no anfìbólio, somente se vê seu molde

alterado (Fotomicrografìa 21). Algumas amostras têm, ao lado do cl¡nopiroxênio, restos

reconhecíveis de ortopiroxênio, em grande parte alterado. É interessante regisirår a presença

de m¡crolamelaçåo, semi-opaca, nos cristais de clinopiroxênio; essa microlamelação começa

nas bordas dos grânulos, perpendicularmente a possível dirego (001), e atravessa o gräo todo

ou se interrompe, deixando o núcleo do piroxênio, limpo,

A biotita aparece na periferia de outros minerais ou como palhetas isoladas pequenas.

Além do tamanho, também sua quantidade diminui. Mantém as características ma¡s evidentes

(Y, Z' - marrom, X', amarelado).

Nãô se notaram variaçöes nos opacos.

O anfibólio é semelhante ao dos srenitos anteriores, mas mu¡to melhor desenvolvido,

em indivíduos largos, equidimensionaìs, alongados ou irregulares- Apresenta alteração para

carbonatos e sempre se faz acompanhar de algum quarÞo. É fac¡lmente notado em todas as

amostras o aumento da sua quantidade e a concomitante diminu¡ção da participação do

clinopiroxênio e da biotita. Além disso, os agrupamentos registram, muito mais, a associação

anfìbólio-opacos-apatita, d¡ferente dos agregados de minerais ferromagnesianos dos álcali

feldspatos s¡en¡tos.

Outras diferenças foram reg¡stradas. Embora rara, registrou-se a ocorrência de

plagìoclásio ¡ntermed¡ário (oligoclásio), quebrado e deformado. A essas variações, adicione-se

a menor presença da apatita e maior do zircão,



Fotomicrografia20- Quartzo sienito, com textura quase equ¡granular hipidiomórfica. Notar contatos
moderadamente irregulares e presença de microgranulaçäo intersticial, que inclui quartzo (branco), albita
(branca) e opacos. Padråo micromesopertltico variado. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros fosco e azul,
polarizadores semicruzados.
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Fotomicrogralia2l -Quartzo sienito. Anfibólio comum, com resto alterado de clinopiroxênio incolor.
lnclusöes de opacos e apatita. Biotita aparece, vizinha. Dimensäo maior, 2,80 mm, filtro azul,
polarizadores descruzados.



6.3-3. Microssienitos

Como mencionado, essas rochas ocorrem quer como fácies plutônicas, quer como

diques, Os ciiques variam gradativamente para as rochas, mais apropr¡adamente, descritas

como traquitos, separadamente.

Os microssienitos mostram pouca variação entre os vários tipos de ocorrências

amostrados. Apresentam muita semelhança entre si e pequenas diferenças, boa parte sem

grande relevância.

Säo rochas que variam desde aquelas equigranulares (Fotom¡crografìa 22), com

granulaçáo média a fina, até as com granulação ser¡ada, desde grossa a fina (Fotomicrografìa

23). Menor número de vezes, a rocha é porfìrítica, e com essa estrutura, a maioria ocorre como

dique. Macroscopicamente, säo rochas de cores claras, esbranquiçadas, acinzentadas a

pardacentas (Foto 37), com as variedades plutônicas das zonas de contato exibindo cores

escuras, esverdeadas (Foto 38). Mesmo os t¡pos escuros são leucocráticos a hololeucocráticos,

e dificilmente o teor dos fêmicos ultrapassa os 10%. As variações de cores, particularmente a

cor verde, verde-pardacento, está ligada ao feldspato.

Essas rochas de cores escuras, tal como os sienitos, mostram mudança de cor com o

tempo, às vezes em dias, ou por imersão no HCI dìluido. Parte delas, contudo, conserva a cor

verde orig¡nal por longo tempo,

Além das variaçóes texturais, a modificaçáo ma¡s notável ó no teor de quarüo. Existem

os tipos sem quaruo algum, os com pouco quartzo, em torno de 1 a 2o/o alé 5lo

(Fotomicrograf¡a s 22-24), e, mais raros, os tipos com maior quantidade de quarÞo, chegando

até os 20% ou mais (Fotomicrografia 25). Essas var¡açóes na presenp do quartzo ocorrem de

forma mais limitada entre as rochas descritas como traquitos, que nunca at¡ngem os 1oo/o de

quarÞo.

Pequenas variações mineralógicas e texturais, além do teor de quartzo, ligam-se à

forma de ocorrência e ao posicionamento geográfico dos microssienitos. De modo geral, os

m¡cross¡enitos das zonas de contatos quase sempre têm quarzo e, com freqtiência, acima dos

5% (Fotomicrografia 25). Os tipos que aparecem como bolsões, ou tratos de limltes indefinidos

nos sienitos, tanto podem conter quartzo, até acima dos 5%, como esse mineral pode estar

ausente. Os diques intrusivos nos charnoquitos säo sempre portadores de quaruo, e junto a

alguns tipos de contatos, são os que possuem maiores teores do mineral lntrus¡vos nos

sienitos, parecem variar para leste no sentido de diminuição no quartzo, até as rochas sem

essa fase na extrem¡dade leste.

6.3.3.1. Álcal¡ feldspato m¡cross¡enitos

Essas rochas var¡am, texturalmente, desde holocristalinas, panidiomórficas, com

textura "foiaítica" a hipidiomórficas granulares ou não (Fotom icrog rafìas 22-24) de um lado, ou
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Fotomicrografia22 - Microssienito. Rocha fina, equigranular, alotriomórfica/hipidiomórfica,

Micromesopertita "tigrada", xenomórfica, representa mais que 90%. Quartzo, branco (<5%), intergranular

(näo confundir com fases albfticas); opacos e fêmicos näo mais que 5%. Dimensäo maior, 5,50 mm, filtro

azul, polarizadores semicruzad os.

i;$n;;

Fotomicrogralia23 - Microssienito. Textura hipidiomórfica, inequigranular (> 3 mm - < 0,4 mm),

micromesopertita variada (95 %), quartzo < íVo, clinopiroxênio (grãos coloridos) < 5o/o, opacos 1-2o/o.

Fêmicos: clinopiroxênio e biotita em plaquetas e opacos intragranulares. Comparar forma dos gräos e

padräo micromesopertltico com Fotomicrografias 22, 24 e 26. Dimensão maior, 5,50 mm, filtro azul,

polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia22 - Microssienito. Rocha fina, equigranular, alotriomórfica/hipidiomórfica.

Micromesopertita "tigrada", xenomórfica, representa mais que 90%. Quartzo, branco (<5%), intergranular

(näo confundir com fases alblticas); opacos e fêmicos näo mais que 5%. Dimensåo maior, 5,50 mm, filtro

azul, polarizadores sem icruzados.

Fotomicrografia2S - Microssienito. Textura hipidiomórfica, inequigranular (> 3 mm - < 0,4 mm),

micromesopertita variada (95 %), quartzo < 5o/o, clinopiroxênio (grãos coloridos) < 5o/o, opacos 1-2o/o.

Fêmicos: clinopiroxênio e biotita em plaquetas e opacos intragranulares. Comparar forma dos gräos e

padräo micromesopertltico com Fotomicrografias 22, 24 e 26. Dimensão maior, 5,50 mm, filtro azul,

polarizadores semicruzados.

itl



Foto37-Amostra de dique da costa oeste da llha (pontos 120 a 123). Rocha inequlgranular a

subporfirltica, com tendência panidlomórfica dos feldspatos maiores (< 10 mm/fèmicos
dispersos, menores em torno dos 10%. A cor pardacenta já revela alteração incipiente.

Reticulado:5x5cm.
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Foto 38 - Microssienito equigranular das proximidades dos contatos principais, na encosta oeste da llha. A
rocha verde é fresca e passa a tipo quase branco, incipientemente alterado. Afora a cor e alguma

limonita, não há diferença quanto à reslstência, ou mesmo na textura e mineralogia principal,

entre o núcleo e a envoltória. A granulação é média, os feldspatos subidiomórficos e os fêmicos
representam em torno de 1O%. Notar a presença do quartzo (cinzento) na eqvoltória clara.

Reticulado:5x5cm.



Fotomicrografia24 -Microssienito (com quartzo, -5%) equigranular, hipidiomórfico, mi-cromesopertita
retangular, quadrada ou xenomórfica, tipos não "ti-grados". Anfibólio em torno dos 5%, opacos 1 a 2%,

intergranulares. Dimensäo maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 25 - Microgranito de zona de contato, com quartzo em torno dos 25-30%, intercrescido ou

incluso na micromesopertita. Mesopertita de padrão variado, rocha inequigranular alotriomórfica. Fêmicos:
opacos e biotita, traços. Dimensão maior, 1,39 mm, filtro azul, polarizadores semicruzados.
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para t¡pos com mesopertitâ tabular/retangular, com formas mais curtas (2:1 , 3:'1 ) ou mais

longas (até 20:1), em arranjo aleatór¡o ou com leve tendência ao subparalelismo ("traquitóide"),

por outro iado. Os t¡pos alotr¡omórfÌcos, com ausênc¡a de feldspato retangular/tabular, sâo

minoria-

Entre diferentes ocorrências, e mesmo amostras distintas da mesma ocorréncia, a

granulação varia bastante. Ëxistem os tjpos equigranulares, raramente fìnos, quase sempre

com granulaçáo média- Essa eq uigranularidade passa a seriação granulométrica, com

predomín¡o de dimensão abaixo dos 3 mm, até 0,5 mm, mas que varia para grãos grossos e
grãos finos (Fotomicrografia 23)-

Nos t¡pos básicos, dominantes, a mineralogia é simples.

A mesopertita, do tipo lamelar ("tigrada") (Fotomtcrografia 22), predomina sempre e

representa invariavelmente 90 a 95% da rocha, e poucas amostras têm teores inferiores. O

plagioclásio está sempre ausente. Entre os fêm¡cos domina o anfìbólio, seguido do

clinopiroxênio, que se faz acompanhar dos opacos- A biot¡ta inexiste ou pouco representa_

Como acessório, diversamente dos sienitos, o maìs presente é o zircâo quadrado a retangular,

menos alongado. A apatita é ausente ou pouco presente, a t¡tan¡ta idem. Ocasionalmente

aparece a allanita, e outros acessór¡os comuns, mas de difícil identifìcaçáo segura (xenot¡ma,

rut¡lo, monazita), dada as dimensões dos grãos.

Com o aparecimenlo do quartzo, desde um único grão na secção delgada, e com a

maioria das amostras com 2 a 37o, e poucas em torno dos 5%, ocorrem algumas modificaçöes,

tanto texturais quanto mineralóg¡cas (comparar Fotomicrog rafìas 22 a 25).

Aparentemenle, aumenta a quantidade de anfibólio, na medida em que cresce a do

quartzo, e o clÌnopiroxênio começa a ocorrer mais como restos ¡nclusos no anfibólio ou a

ausenlar-se. Além disso, aparece carbonato intersticìal ou granular, isolado, e o anfibólio se

altera para produtos variados, que incluem opãcos e fìiossilicatos. Outras alteraçöes ou

produtos secundários fazem-se presentes, localizadamente. Såo agrupamentos de carbonato,

titanita, zircäo e uma mica zonada, de birrefringênciâ muito alta, e cor variável entre tons

alaranjados/avermelhados a verdes e cinzentos esverdeados-

Tenuralmente, o caráter panidiomórfico e as formas geométr¡cas dos feldspatos

também se alteram no sentido de textura ma¡s h¡pid¡omórflca (Fotom¡cro1afia 24) a

alotriomórfica, embora nem tanto como nos sienitos.

A mesopert¡ta dos microssienitos é a mais tipica e universal na llha. E do t¡po lamelado

("tigrado"), bastante regular e, às vezes, não há um só cr¡stal que näo obedeça a esse padráo

(Fotomicrog rafia 22). Para esse tipo de mesopertita, valem as considerações feitas

anteriormente para os sienitos. Cumpre ainda ressaltar que nos tipos sem quarÞo ou com

pouco quartzo (2-3%), a mesopertita tende a assum¡r formas retangulares bem definidas,

deñtro dos padröes dimens¡onais citados, e com bordas e contatos quase que absolutamente

retilíneos. Por vezes, alguma amostra apresenta aspecto rendilhado de borda, dado pelo



intercrescimento entre bordas/contatos vizinhos

Os minerais fêmicos såo raramente bem formados e, embora com formas geométricas

e bordas ret¡lineas, poucos exibem contornos regulares. Esses minerais podem ser intersliciais

(Fotomicrografia 24) ou, com dimensöes menores, estar inclusos nas mesopertjtas

(Fotom¡crografia 23).

O anfìbólio, o maÌs presente dos fêmicos, é também o que apresenta formas mais

regulares. Ou ocorre com formas retangulares alongadas ou como placas ¡nteiras, de desenho

anguloso e retilíneo, mas pouco regular. Embora varie em suas ca[acterísticas, sempre exibe

cores esverdeadas, mais claras ou mais escuras, às vezes verde oliva ma¡s escuro (Z'), que

passa para pardacento ou pardacento-amarelado claro (X'). Comumente é manchado ou

zonado em tons de verde, assim como grada nas bordas, localmente, a um anfibólio azul

intenso (Z') a pardo-acinzentado (X'). Por vezes, mostra extinçáo fortemente anômala,

indicativa (como verifìcado) de forte dispersäo do 2V. Alguns ângulos de extinção medidos

fornecem valores de ZAc-16-23o. A grande maioria dos cristais de anfiból¡o apresenta

birrefringência alta, moderada (^ 0,020). Em algumas amostras, o mineral acha-se alterado e

contém inclusões: passa a anfÌbólio incolor ou fase não identificada incolor, de baixa

birrefringência, e ¡nclu¡ opacos, zircão, mesopertita e quartzo.

Sáo raros os anfibólìos verde-azulados, do tipo hastingsítico (cf. Tröger, 1979).

' O clinopiroxênio é semelhante àquele dos sienitos. E sempre, desde levemente

esverdeado a esverdeado, e em algumas amostras pode variar, na borda, para verde forte,

lembrando os tìpos egirínicos. Apresenta-se em prismas näo muito alongados, e sempre com

alguma alteraçáo. Pode aparecer totalmente isolado (Fotomicrografia 23), ou orlado por

anfibólio ou por material verde escuro isótropo (?), ou ainda como resto dentro do anfibólio. Não

chega a 5% nas rochas examinadas.

A biotita, quase ausente, forma placas pequenas de cor marrom/marrom-alaranjada a

alaranjada (Fotomicrog rafi a 23).

Os opacos granulares, xenomórficos ou prismáticos, isoìam-se e dispersam-se, ou

associam-se ao anfibólio. O zircáo, idiomórfico, tem presença constante; é abundante e sempre

incolor. O hábito é, quase sempre, quadrado a retangular. A apatita é bastânte mais rara e

forma prismas e formas equidimensionais. Os outros acessórios aparecem dispersos ou

associados a produtos tardios.

6.3.3.2. Álcal¡ feldspato-quartzo microssienitos

Essas rochas, como ¡nformado, não diferem em muito dos micross¡enitos já descritos,

com destaque para o aumento do quartzo, na maior parte das vezes não ultrapassando os 10 a

15%, e mais raramente chegando aos 20 ou mesmo 307o, quando tem-se então os micro álcali

feldspato granitos ou as variedades granofírìcas (Fotom¡crog raf¡as 25 e 26).



Foto 39 - Microssienito com quartzo, porfirltico (xenocristais?). Resto charnoqultico, mostrando contatos,

ao mesmo tempo, nftidos e difusos no microssienito. A feiçäo não é fácil de ser encontrada, mas

é comum junto aos contatos. Reticulado: 5 x 5 cm.
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FotomicrograÍia26-Acali feldspato-quartzo mícrossienito. Esse tipo caracteriza mais as rochas de

dique, mas ocorre próximo às zonas de contato. Textura quase panidiomórfica, micromesopertita "tigrada"

tlpica (reportar-se à descrição dos sienitos), geminada. Quartzo (branco) intersticial, tipo "moldura",

anfibóllo relativamente bem formado, intergranular. Dimensäo maior, 2,80 mm, filtro azul, polarizadores

cruzados.
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Texturalmente, as var¡açóes mais impodantes sáo na granular¡dade e na fofma dos

grãos. Os padrões francamente ineq u igran u lares são predominantes, e a forma e arranjo dos

gräos caracteriza as texturas alotriomórficas granulares, às vezes pouco hipidiomórficas, com

as formas retangulares mais ausentes (Fotom¡crografias 24 e 25).

Fazem exceçáo algumas rochas de diques, que conservam tendência panidiomórfica.

Além disso, sáo vistas mudanças na mineralogia. Primeiro, tornam-se mais comuns

rochas de diagnóstico um tanto duvidoso, pela presença de zonas xenoliticas coalescidas à

trama do restante da rocha, ou de xenocristais (Foto 39). O quartzo, cujo padrão em baixos

teores é o de moldura de forma irregular, cristalograficamente contínua em torno dos

feldspatos, começa a adquirir postura isolada ou ocorrer em pequenos agregados intersticiais.

As mesopertitas, que mantjnham certa regularidade nos padröes, destacando-se as lameladas

(Ëotomicrog raf ia 26), exibem agora padrão variado, com as "t¡gradas", além de atípicas,

passando a raÍear (Fotomicrografia 25).

Quanto aos fêmicos, dominados pelos anfìbólios, ou pela biotita em menor número de

amostras, também surgem diferenças. O clinopiroxênio isolado rareia, e aparece alterado,

dentro ou fora do anfibólio. A presença de produtos tardios de alteraçäo, bastante variados,

aumenta mu¡to, sendo que em algumas amostras prâticamente inexistem fêmicos, afora os

opacos.

Excepcìonalmente, algumas

retangulares, em arranjo subfoiaítico

referidos.

Quanto ao quartzo nada hâ aduzir, a não ser o fato de que, quando em teores altos,

princìpalmente nas rochas de contato portadoras de xenólitos, tomam dimensões e formas e

distribuições muito regulares assemeìhando-se a "quase-esferas" aleatoriamente distribuidas

(Fotom¡croqrafia 25). Separadamente sáo descritas aquelas rochas normalmente de

granulação méd¡a, com intercrescimentos granofíricos e micrográficos, em que o quartzo

assume hábito cuneiforme e distr¡buiçâo regular, além de se associaT ao quartzo tipo moldura,

que pode envolver porçóes da rocha microscopicamente importantes.

Sem caráter muito rigoroso, pode-se dizer que o "quartzo moldura" é mais típico nas

rochas de diques, enquanto que o granular e granofírico nas rochas das zonas de Çontalo.

Algumas amostras são objeto de alguma dúvida. Säo as portadoras de micro xenóìitos

e/ou micro xenocristais. Fmbora essas feições sejam tratadas em ilem à parte, é interessante

fornecer algumas informaçóes neste ponto.

Essas feiçoes são ou minerais ìsolados, nitidamente distintos do resto da rocha, em

geral com dimensões super¡ores, e podem ser tanto de plagioclásio, como de feldspato alcalino

tipicos de charnoquitos. Ou sáo porçóes de rocha, com plagiociásio, feldspato alcalino e

quartzo, facilmente distintos do sienito envolvente. Essa distinção é feita com base na forma

sub-retangular e no padräo típico das mesopertitas sieníticas. Aìém dessas inclusões, que se

amostras conservam porçóes de mesopert¡tas

No mais, as mesopertitas obedecem aos padrões
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apresentam perfejtamente integradas à rocha envolvente, com leves mudanças nas bordas, e

às vezes acúmulo de quarlzo e de grãos menores no s¡en¡to, o plagioclásio também ocorre,

como pequenos indivíduos interstic¡ais isolados ou aglomerados, ma¡s raramente, o orto e o

clinopiroxênio, em boa parte bastante alterados ou envolvidos por anfibólio, também estäo

presentes. É possível que biotitas também sejam em parte xenocr¡stais, mas näo há corno fazer

a distinção opticamente. O mesmo pode-se pensar do clinopiroxênio e dos opacos.

O anf¡bólio, fêmico dominante, é do ponto de vista óptico o mesmo. Varia para tipo

mais escuro e com b¡rrefringência superior nas amostras mais ricas em xenólitos, fato que

levanta a questão de serem ou não xenocristais.

O clinopiroxênio, de presença comum em pequena quantìdade, em nada difere dos

tipos já descritos. lncolor a esverdeado, mostra-se mais alterado e com freqúênc¡a incluso no

anfibólio.

A biotita restringe-se a traços em algumas amostras, e outras, de contatos, ricas em

quartzo, com cor marrom (Z') a amarelada (X'), onde os outros fêmicos estão ausentes, à

exceção dos opacos.

A apatita tem presença restrìta, como nos outros micross¡enitos. O zircâo aparece em

praticamente todas as amostras, e é em geral abundante, chegando a 1 ou 2o/o. Mantém forma

regular. quadrada a retangular, e é incolor. Titanìta é rara. Ao lado da allanita, rara,

comparecem outros acessórios não ¡dentif¡cados, de cores variadas (rutÌlo, monazita,

xenotima? etc.).

As alteraçóes estão sempre presentes e, aparentemente, afetam os fêmicos. Quanto

maior a sua presença, maior a quantidade de opacos e zircâo associados, e menor o co¡rteúdo

de fêmicos, até amostras oncle eles se ausentam.

6.4. D¡ques félsicos

Estão incluídos aquÌ microssienitos semelhantes aos já descritos, além de outros t¡pos

variáveis desde "riólitos" até fonóìitos peralcaltnos. Os tipos supersaturados ocorrem junto aos

charnoquitos e nas zonas s¡eníticas de contato, enquanto que os insaturados unicamente na

extremrclade Ieste da llha e no Saco Grande. Tipos saturados, quer traquíticos' quer

microssien íticos, aparecem por toda a llha.

6.4.1. Álcal¡ feldspato (t quartzo) microssienitos

São rochas similares às já descritas como fácÍes plulônica Há que se destacar que

tipos panidiomórficos (ou quase), com ou sem quartzo, estão presentes mais como diques,



sendo tip¡cos aqueles com quaüzo intersticial, tipo "moldura", e mesopertita tigrada

6.4.2. Aplitos

As rochas ap¡it¡cas, encontradas por toda a llha, têm composição mineralógica var¡ada,

como seria de se esperar, com relação à presença, ausência e teor de quartzo. Também os

fêmicos variam.

Na grande maioria das vezes, essas rochas ocorrem sob a forma de veios antes que

drques. Mostram textura, obviamente, apl¡tica, em geral equigranular fina, por vezes com

fenocrista¡s de feldspato. A granulação não ultrapassa as dimensöes de 0,5 mm.

Mesmo quando encaixada nos charnoquitos, a variedade mais típica e comum, que

não deixa dúvida quanto à sua correlaçäo com os sienitos, apresenta mesopertita lamelada

("l¡grada"), que, com ou sem quartzo, perfaz 90 a 95% da moda. O quaftzo, que pode estar

ausente, chega até aos zjo/o, com as rochas var¡ando nesse caso entre áical¡ feldspato

s¡enít¡cas a álcali feldspato-quartzo sieníticas.

A mineralogia adicional, 5 a 1OVa, pode conter as associações: a) opacos, biotita,

grânulos esverdeados isótropos, fluorita, carbonato, t¡tanita; b) opacos, anfibó¡io, biotita; c)

opacos, biot¡ta, ortopiroxên¡o, filossilicatos esverdeados.

A primeira associação, onde o mineral isótropo representa um produto de alteração

do piroxênio, é comum a toda rocha aplítica típicâ. Com a segunda, o padrão pertítico é menos

típ¡co, bem como com a terce¡ra. Em todas, algum feldspato mais homogêneo pode estar

presente, às vezes com inicio aparente de geminação.

Quanto à cor, a biotita varia de marrom a avermelhada (Z', Y) e amareiada (X'), e

anfibólio de verde oliva a pardo-amarelado.

Registre-se, por último, que localmente o quartzo forma finas molduras angulosas

de monocristais em torno dos grânulos de feldspato (informalmente, quartzo "moldura").

6.4.3. Rochas traquíticas

Entre os diques félsicos, ocorrem traquitos típicos, textural e mineralogicamente.

Ainda classìficáveis como traquitos são os tipos com mais quarlzo e que passam aos álcali

feldspato-quartzo traqu¡tos; näo foram verificadas variedades com nefel¡na. Tenurålmente, os

traquitos típicos podem variar para tipos mais granulares ou para aqueles com pouco a nenhum

paraleìismo dos feldspatos (Fotomicrog raf¡a 27). E transformam-se em microssienitos com o

aumento da granulação.

O traquito tÍp¡co da llha contém fenocristais de feldspato alcalino (potássico, às vezes),

pelo menos micropertítico, imerso em matriz fina a muito fina de ripas, traves ou palhetas, às
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vezes muito alongadas, quase fillrosas, de feldspato a¡calino, em arranjo subparalelo a

paralelo. Esse paralelismo é retilineo, em parte, mas o conjunto mostra-se sinr¡oso.

Cabe observar que, em algumas amostras, aparecem também fenocrjstais cle

anfibólio, menoTes e em quantidade inferior à dos feldspatos.

Os fenocristais, idiomórlicos, retangulares, mais ou menos alongados (reiações

dimensionais de 2.1 a 10:1), sâo micropertíiicos e geminados. A micropertita toma padróes

variados, sendo comum a do t¡po filme (lamelas longas e finas), e a geminação é do tipo

Carlsbad e múltipla, aparentemente complexa, além de observável em zonas dos ¡ndivíduos.

De modo geral, as dimensões dos fenocristais são subcentimétricas, desde 0,5 a 2,0 mm, nos

tipos mais finos, chegando a mais que 10 mm nas variedades de granulação rnais grossa.

Representam, em média, 5 a 1A% da rocha, e sempre se fazem presentes. Minerais inclusos

sáo raros.

A matriz, que perfaz 85 a 95% da rocha, apresenta denso arranjo paralelo/sub-paralelo

do feldspato alongado. Os ¡ndjvÍduos podem ser micropertíticos e micromesopertíticos, com

bordas albíticas, formas e contornos bem definidos, relilíneos ou curvos, ou ainda d¡fusos nos

tipos aparentemente mais "curvos" ou à semelhança de degraus sucessivos. Apertada e

paralelamente aos indivíduos maiores, ocorre albita limpa, em interstÍc¡os finos. Os indivíduos

maiores, maloritários, mostram padräo variado de micro (meso) pertitas, predominando o de

zonas regulares e ortogonais ao eixo maior do feldspato. Geminaçåo do tipo Carlsbald está

sempre presente, às vezes associada a feiçáo transversal, aparentemente de deformação,

visível pela alternância na extinção. Geminação múltipla, complexa ocorre em domínios dos

indivíduos.

Os fêmicos consistem principalmente em anfibólios, acompanhados ou não de biotita,

opacos e clinopiroxênio. Têm dimensões inferiores às dos feldspatos (0,2/0,3 a 0,5 mm) e

representam entTe menos que '10% aIé 2oo/o da matriz. São, em geral, subidiomórficos .

Em várias amostras, o anfibólio é o único mineral ferromag nesiano. Trata-se de tipo

verde escuro, azulado (Z'), e amarelado/amarelado-pardacento (X') e pardo

esverdeado/acinzentado (Y), com extinção (ZÂ.c) quase reta e fortemente anômala. Aparece

em formas muÍto longas e paralelas à textura da rocha, mas alguns indivíduos cortam a

orientação geral, sendo que pequena parte pode apresentar-se de forma granular em secçöes

basais. Embora raro, forma também pequenos agregados uniminerálicos.

A rocha descr¡ta pode ter quantidade variável de quadzo, desde nenhum até pouco

mais que os 5%. Esse mineral é granular, xenomórfico, com os gTäos Ísolados dispersos pela

matriz.

Também foram reg¡stradas rochas diferentes do padräo acima.

Assim, um segundo tipo mostra o feldspato, tanto matricíal como os fenocrista¡s, com a

micromesopertila no padráo lamelado ("tigrado"). Os indivíduos são um tanto mais largos.



Também o anf¡bólio pode variar para formas mais granttlares

Como minerais adìcionais, ou mesmo dominantes, ocorTem ainda clinopiroxènÍo,

biotita, opacos, poucos acessórios e algumas alterações.

Tanto o clinopiroxênio como a b¡otita aparecem preferenc¡almente em rochas de

granulaçáo pouco ma¡s grossa, já lendendo aos microssienitos, mas mantendo marcada

estru'tu ra de fluxo.

Esse novo tipo, também comum na llha, possr.ri granulação matr¡c¡al quase milimétrica

e fenocristais maiores, variáveis de 1 mm a mais que 10 mm. Também inclui agregados

máficos microgranulares de clinopiroxênÌo e biotita.

Os fenocristais de feldspato mostram indjvíduos crivados de inclusóes de bioiita,

opacos e clinopiroxênio, delimitando formas sucessivas, em geraì com pelo menos um núcleo

l¡mpo, isento de ¡nclusoes (Fotomicrografia 28). Ëxibem padráo de geminaçäo e deformaçäo (?)

complexo, com o aspecto de enrugamenìo. Em algumas rochas, esses fenocristais

interrompem o arranjo traquítico, mas esses tipos com biotita e clinop¡roxênro tendem a

acomodar-se paralelamente às traves da matriz. Essas fases podem represenlar de 1O a 254/o

da rocha.

A matriz é formada por traves longas de feldspato, encostadas umas as outras. Até

onde possível distinguir-se opticamente, parece haver predomin¡o da alb¡ta, com traves

prat¡camente sem a fase potássica.

Mu¡to apertados entre si, seus contatos são pouco visíveis a polarìzadores cruzados

mesmo com o auxíiio de compensadores. l,4ostram aparência curva, lal que, ao longo da

direçäo de fluxo, aparece sinuosidade. Além drsso, feixes de individuos são atravessados

obliquamente por alternância de faìxas com orientação óptica d¡ferente e recorrente, que, à

primeira vista, tornam o conjunto semelhante a uma mesopertita lamelada, sugerindo alguma

deformação do conjunto.

A biotita é marrom (Z', Y) a alaranjada (X') e aparece como palhetas idìomórficas

pequenas, ¡nterstrc¡ais, e arranjadas paralelamente aos feldspatos.

O cl¡nopiroxênro, esverdeado, talvez um tipo diopsídico/salitico, forma grãos e prismas

curtos, dispersos intersticialmente. Nos agregados m ¡crog ranulares, centimétricos, tem maior

desenvolvimento, ao lado da biotita.

Essas rochas contêm abundante opacos, estes ausentes no pr¡meiro tipo.

Além dos m¡nerais essenciais, podem estar presentes apatita, em grânulos muito

pequenos, titanita xenomórfica e zircáo arredondado.

Tipo distrnto dos anteriores, é em tudo semelhante aos mìcrossienitos, somente com

granulaçáo mais fina, menor do que 1,0 mm. lsto é, uma rocha traquítica, hipidiomórfica

granular, mais ou menos equigranular. A assembléia de fêmicos presentes é mais semelhante

à dos mìcrossien¡ios que aquela dos traqujtos mais típicos. O quartzo, por sua vez, está

geralmente presente, em pequena quantidade, de não mais que os 5%.
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Fotomicrografia2T -Traquito porfirítico, textura näo traquítica. Mesopertita (95%), opacos e traços de

fêmicos, Dimensão maior, 5,50 mm, filtros azule fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrogralia2S -Traquito porfiritico, com textura traquftica. Os minerais, mesopertita em traves

longas, biotita e opacos orientam-se paralelamente ao fluxo, que envolve o fenocristal. Fenocristal com

núcleo mais limpo, circundado por linhas de crescimento, marcadas pelos fêmicos. Dimensäo maior, 5,50

mm, filtro azul e fosco, polarizadores cruzados.
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6.4.4. Rochas r¡olíticas

Sáo rochas que contam com peqlreno número de ocorrências, todas na face oesle da

llha, aiém de intrusìvas nos charnoquìtos.

Na realidade, composicionalmente, variarn de ocorréncia para ocorrência, e mesmo

entre amostras da mesma ocorrência- Poderiam ser descritos como quartzo traquitos a riólitos,

e enquadrados entre os traquitos. Mas apresentam algumas peculiaridades, além do fato de

que parte das secçóes delgadas exibe elevados teores de quartzo.

A rocha tipo tem textura hipidiomórfica granular, e é inequigranular fÌna. O feldspato,

uma mesopert¡ta "t¡grada", tem entre 0,5 a 0,3 mm, e o quartzo menos que 0,5 mm.

A mesopert¡ta, bastante "pigmentada", apresenta forma sub-retangular a quadrada, e

mostra ir'ìdivíduos isolados ou agregados pequenos, isolados por faixas de quartzo

equiciimensional a arredondado, e com disposiçäo ao acaso.

A assembléia mesopertita mais quartzo representa entre 90 a g5%, participando o

quartzo com teores variáveÍs de 20 a 3O%.

Entre 5 a 10% da rocha säo constituidos por opacos e biotita marrom, além de restos

de minerais coloridos não identificados. Variavelmente, estão presentes carbonato, fluorita,

zircâo, em grãos, palhetas e restos de dimensões muilo reduz¡das.

As amostras portadoras de xenocr¡stais aureolados (Foto 40) possuem outras

pecuiiar¡dades. Seu aspecto geraì lembra o de vidro dev¡trificado, sobressaindo a presença de

rosários ¡nterrompidos de opacos e outros minerais minúsculos de reìevo forte e disposição

aleatór¡a (axiólitos ? fraturas ?). Pelo menos B0 a 85% da rocha mostTam mosa¡co xenomórfico

granular, muito fino (< 0,03 mm) de quartzo e feldspato, sendo possível o reconhecimento das

fases, mas não a sua estimativa modal com precisão aceitável. O feldspato é homogêneo. além

de alcaiino- Em pequena quantidade, reconhece-se carbonato micritiôo, regularmente disperso.

Nessa variedade é que ocorrem os xenocristais de feldspato alcallno, na ma¡or parte

das vezes uma micro (meso) pert¡ta do tipo filme, semelhante àquelas observadas em

granulitos. Eles podem ser "xenomórficos" ou idìomórlicos, mas sempre com cantos

arredondados. Às vezes, no centro de auréolas não mais aparecem indivíduos cristalinos, mas

agregaclos de feldspato ou mesmo de rocha semelhante à matriz, com rosários de máficos

esverdeados.

As auréolas, sucessivas, podem apresentar somente feldspaio fibrorradiado ou

associações com carbonato, fluorita ou mesmo opacos.

Quando o teor de quartzo diminui, chegando a rocha ao nivel dos quartzo traquitos, a

própr¡a textura torna-se em pane traquitóide. Poucos fenocristais cle feldspâto alcafino,

idiomórf¡cos, atìngem até 0,5 mm. Na matriz, ident¡fica-se quartzo, xenomórfico, isolado,

carbonato muito fino e opacos, em meio a uma trama de "palhetas" de feldspato alcalino. Este

último, até onde discernivel, exibe alb¡ta orlando feldspato potássico ou (meso) pertita.
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Por ma¡s de uma vez, as amostras laminadas junto aos contaios mostraram evidências

cle nì¡crobrechaÇão, com matriz vitrea a criptocristaìina e claslos angulosos de natureza

variada, quer de minerais, quer de rochas. Esses clastos têm semelhança com os minerais e

rochas formadores da encaixante. Registre-se o aumento da quantidade de fluorita nessas

microbrechas, alcançando mesmo a alguns porcenlos.

6.4.5. Sodalita fonólitos e nefelina (sodalita) microssien¡tos

São rochas de aspecto diversificado, raramente com alguma foliaçäo. Com granulação

médra a fina, até afaníticas, existem os tipos afíricos e os porfiriticos, em alguns casos com a

mineralogia discernível a olho nu (Foto 41). Sua cor varia desde os t¡pos cinzento-esverdeados

até pretos, ou cinzentos a róseos. Não raro, os dtques säo vtzinhos e apresentam bandamento

regular e variado, por flutuação no teor dos máftcos e mudança na granulometr¡a. Macroscópica

e texturalmente, esses bandamentos e venulações podem ser pegmatóides ou ter aspecto

aplitico. com minerais visíveis.

Os tipos mais finos, submilimétricos, mostram mosaico de nefelina idiomórfica a

subidìomórfica, sobre o quaì aparecem fenocr¡stais de feldspato potássico, traves pequenas e

palhetas de albita e de feldspato potássico, Õom dispos¡çåo ao acaso ou subparalela, formando

feixes de ¡ndiv¡duos, e minerais fêm¡cos e acessórios dìspersos. A nefel¡na inclui ou molda

todos os outros minerais.

Os fenocristais de feldspato potássico são micropertiticos até micromesopertíticos,

com comprimento variável desde 1 até 10 mm, além de exibirem formas sempre retangulares

mais curtas (2:1) ou mais longas (>'10:1) Em geral, näo mostram alteração e estão d¡spostos

ao acaso, independente da matriz, ou paralelamente aos feixes de ind¡víduos ripiformes dos

feldspatos matriciais. Não representam mais que 107o da rocha. Raramente contêm inclusões e

säo orlados, de forma variada, pela matriz. Como descr¡to, podem penetrar ou delimilar a

nefelina. Geminaçäo pode estar presente.

A matr¡z de individuos ripiformes apresenta alternância e equivalência de albita e

feldspato potássico, que não exibem exsolução. Em L¡m dos tipos, os indivíduos formam feixes

e têm disposiçäo paralela. Nesses feixes, o feldspato está densamente arranjado. A distribuição

geral mostra, então, feixes de feldspato sem nefelina, aiém de bandas de nefeiina, em

inclivíduos enfÌleirados, com outros minerais inclusive o feldspato. Esse arranjo varia para

menos denso, havendo homogeneidade na distribuiçáo do feldspato e da nefelina, bem como

dos outros minerais.

Nos t¡pos afíricos ou porfirítìcos, o arranjo da rocha ou da sua matriz é semelhante ao

da textura intergranular ou ¡ntersertal: o feldspato tem disposiçáo casual, os indivíduos tocam-

se oLr se atravessam, deixando entre eles espaços angulosos, triangulares ou poligonais, onde



Foto 40 - Rocha riolÍtica, do ponto 326. A rocha, afanítica, tem cor castanha escura, mas sempre mostra

alguma alteração. Notar xenocristais de feldspato, com envoltórias concêntricas, sucessivas.

Reticulado: 5x5cm.
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Foto 41 - Nefelina microssienito. ldentificáveis: feldspato, nefelina (marrom) e clinopiroxênio egirínico.

Reticulado: 5x5cm.



ocorrem os outros minera¡s

A mineralogÍa essencial dessas rochas ¡nclui fenocristais de feldspato potássico, de

pedita ou de mesopertita, em indivíduos isolados ou agrupados, concordantes ou d¡scordantes

da matriz.

A porçáo nlais fjna, a mairiz ou a própria rocha, apresenta ripas pequenas de feldspato

polássico e de albita, com distribuiÇäo casual ou para¡ela, em feixes densos ou frouxos, Outras

amostras contêm apenas rjpas de alb¡ta, pouco antipertítica, e poucos indivíduos potássicos

jdiomórficos, ou acompanhando a nefelina. Ainda outros tipos, exibem ripas pertíticas a

mesopertíticas, em geral com albita nas bordas (Fotomicrografia 29). Em alguns tipos, os

ind¡viduos ripiformes pouco se tocam, aparecendo inclusos nos minerais que antes eram

intersticiais (como na textura ofítica), nefel¡na e fêmicos. Pode-se fazer analogia descritiva com

as rochas básicas, uma vez que os terrnos lexlurâis dispon¡veis ("texturas agpaíticas" cf. Batd,

1980) possuem conotação genética d¡scutivel. Nesse caso, as texturas dos fonólitos teriam

aspecto variável entre a ofítìca e a intergranular, passando a intersertal com o surg¡mento da

sodalita junto à nefelina.

A sodalita aparece com a mesma disposição textural da nefel¡na. Em casos raros, está

presente substituindo fenocristajs de feldspato.

Os minerais fêmicos, mais os acessorios, não constituem menos que 1oo/o em

quaisquer das amostras estudadas, podendo chegar a pouco mais que 25o/o do total. Os

acessórios, de natureza rara, tornam-se ocasionalmenle parte representatìva dessas rochas,

at¡ngindo alé 5 a 10'/o. Entre os félsicos, existem os tipos com predomÍnio dos feldspatos, que

podem represenlar 7jok da rocha, e aqueles em que feldspatos e fóides se igualam, havendo

mesmo casos em q ue estes últimos suplantam de pouco os primeiros. Pode-se d¡zer que os

fó¡des variam no mínimo de 15 a ZOok até o máx¡mo de 40-45% das rochas exam¡nadas.

Entre os fêmicos estáo presentes clinopiroxênio (egirina ?), biot¡ta e anfibóiio. As

associaçóes podem reunir os três minerais, ou egirina com anfiból¡o ou com b¡otita.

A egirina comparece como gräos e pequenas formas prismáticas, subìd¡omórficas.

Näo raro, mostra núcleo de anfibólio e, na mesma rocha, cresce sobre ele. Também está

inclusa na nefelina e na sodalita, e ocupa os interstícios entre os feldspatos ou intercresce com

eles. Pode aparecer zonada para tipo mais claro.

O anfibólio, verde intenso a verde escuro, azulado (Z') e pardo-esverdeado ou

cinzento-esverdeado a amarelado (X') é um t¡po sód¡co. Além de ocorrer de forma semelhanle

à egirina, forma indivíduos maiores, poiquilíticos, que podem incluir feldspato e egirina, algum

silicato raro, ou biotita.

A biotita, marrom escuro/preto (Z', Y) e alaranjado intenso (X'), pode apresentar leve

zoneamento. Forma pequenas placas, Taras as de dimensões ma¡ores, idiomórficas ou nào.

dispersas, com disiribuição e disposiçáo semelhante à do clinopiroxênio. Em algumas

amostras, aparece dentro do anfibólio, formando conjunto mais avantajado.
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Além desses minerais, é constante a ocorrência de silicatos raros, presentes como

espéc¡e única ou até, pelo menos, quatro espécies diferentes. Foram ¡dentifjcados, com alguma

segurança, enigmatita, lamprofilita, astrofilita e eudialiia. São, em geral, idiomórfìcos a

subidiomórficos e aparecem em pequenos grupos de cristais, ou ainda dispersos. Raramente

estáo inclusos em feldspatos, mas com freqüência são observados instersticialrnente ou

associados ao anfibólio, nefelina e sodalita, ou mesmo clinopiroxênio e biotita.

Näo foram reconhecidos minerais opacos na maioria dessas rochas. Uma únìca

amostra contém fluor¡ta de cor lilás.

Como produtos secundários, ocorrem zeólitas (?) cr¡ptocristal¡nas, alterando o
feldspato, cancrinita e silicato fjbroso junto à nefelina. De modo geral, essas fases secundárias

pouco representam, a não ser localmente.

As variedades classìficáve¡s como microssienitos (Fotomicrografìa 30) possuem

mineralogia semelhante. Contudo, notam-se as seguintes part¡cular¡dades: a) o feldspato é

sempre pertítico a mesopertit¡co, idiomórfico a subidiomórfico, com formas retangulâres curtas

e longas, de contornos retiiíneos ou escalonados; pode arranjar-se paralelamente ou näo e

apresenta dimensões bastante var¡adas na mesma amostra; b) a nefelina, idiomórfìca, não

contém tantas inclusóes e tampouco é intersticial, mantendo relaçåo textural mais igualitária

com o feldspato; pode ser equigranular ou variar muito seu tamanho, o mesmo ocorrendo

quanto à sua participação, que se aprox¡ma localmente dos 40%; c) a sodalita pode aumentar

sua presença, supìantando a da nefelina; d) minerais opaco$, poiquilílicos, são comuns; e) o

fêmico dominante, às vezes único, é o anfibólio, acompanhado pela egirina minoritária; f)

silicatos raros não foram identificados; g) amostra única (Fotomicrografia 31), mu¡to semelhante

texturalmente aos fonólitos, apenas com granulaçáo mais grossa e com disposição a¡eatória

dos minerais, precisamente aquela que apresenta predomínio da sodalita sobre a nefelina,

contém egirina e biotita, sem anf¡bólioì nela, o clinopiroxênio aparece com freqüência incluso na

biot¡ta.

Alguns reparos são ainda necessários.

O dique 1638 é, na realidade, um s¡en¡to, com granu¡açäo subcentimétrica a

centimétrica. Sua textura é hipidiomórfica, mas não exatamente granular, uma vez que há largo

predomínio dos feldspatos, exibindo forma retangular alongada e disposição ao acaso. Tanto a

sodaljta como a nefelina se ajustam entre os feldspatos. Além desses minerais, ocorrem

egir¡na, biotita, aigum anfibólio esverdeado, distinto dos anteriores, raros opacos, pelo menos

um sìlicato não ¡dentif¡cado, provável titanita, e alguns secundários (cancrin¡ta, zeólita).

Relações textura¡s entre os minerais indicam que pequenas ripas de feldspaio podem aparecer

inclusas no piroxên¡o. Os fêmicos, em geral, sâo interg ranu lares.

O feldspato é mesopertítico, do t¡po em manchas ou "braided".

Essas rochas podem contar em uma mesma seção delgada microbandamentos

granulométrlcos e mineralógicos e venulações altamenle diferenciadas, mas cuja mlneralogia,



Fotomicrografia29 - Nefelina microssienito, textura mais granular, fina a média. Mesopertita, nefelina com

alguma cancrinita, biotita e opacos. Preto, isótropo, sodalita. Observar hábito e inclusões da nefelina, e

formas da mesopertita. Dimensäo maior, 5,50 mm, filtros azule fosco, polarizadores semi- cruzados.
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Fotomicrografia 30 - Nefelina microssienito/fonólito, com mesopertita, nefelina, sodalita, egirina e biotita.

Notar hábitos da pertita e da nefelina, e inclusöes na nefelina e na sodalita. Fêmicos quase sempre

intersticiais. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.



em parte, está presente no restante da rocha

A amostra 166C (Saco Grande) é um mÌcrossien itoffonól¡to, de textura granular

hipidiomórfica, com mesopertita e pelo menos 50 a 55Va de nefelina, com anfibólio verde

preto/marrom claro, que passa a porções pegmatóides sieníticas ricas em nefelinâ.

A amostra 16'l B mostra palhetas r¡piformes de albita espalhadas sobre todos os outros

minerais. Primeiro, sobre um mosaico de fundo de feldspato alcalino, potássico, homogêneo,

majoritár¡o, e nefelina; e também sobre gìomerocristais de biotita, anfibólio e egirina

(Fotomìcrog rafia 32). Esses fêmìcos também ocoTrem isolados. O único fenocristal de feldspato

observado ¡nclui toda a assembléia de fêmicos, somente que de menores d¡mensões.

Comparecem dois s¡l¡câtos nåo jdeniificados.

A amostra 82180 (Foto 42) apresenta venulação com eudialita, feldspato, nefelina e

egirìna. A rocha, um fonólito do tipo descrrto, porfirítico, contém albita, feldspato potássico,

pertita, mineral ¡sótropo ou vidro intersticial, nefelina, clinopiroxênio e anfibólio sódico, além de

sil¡catos raros como eudial¡ta, enigmatita, lamprof¡l¡ta e pelo menos dois outros não

identificados.

6"5. Os diques máficos

Embora, macroscopicamente, a maioria dessas rochas possa ser chamada de

ultramáfica, ¡sso não se verlfica do ponto de vista microscop¡co, tratando-se ma¡s de efeito da

granulaçáo, fina, muito fina ou mesmo afanítica.

Seu agrupamento e classificação, petrográfícos, são, certamente, discutíveis. De modo

geral, enquadram-se em dois tipos genéricos, textural e mineralog icamente: diâbásicos e

lamprofiricos. Além da ocorrência de tipos que não se ajustam muito bem em um ou outro

grupo, eles podem ser subd¡vididos.

6.5.1. Diques diabásicos

Náo foi reconhec¡da amostra alguma de diabásio típico. Ou ocorrenì var¡açÕes

mineralógicas ¡mportantes, ou elas são texturais. Além disso, parte dessas rochas corresponde

na verdade a microdioritos. Essas d¡ferenças e a subdivisão dessas rochas estão ligadas

diretamente à sua posição geográf¡ca e/ou estratigráfica: diques intrusivos nos s¡en¡tos, tipos

iguais nos charnoquitos e diques que ocorrem somente nos charnoquitos e nas zonas de

confalos
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Fotomicrografia 31 - Fonólito. Feldspato alcalino somente em traves longas. Nefelina xenomórfica, com
inclusões de feldspato e fêmicos, pouca sodalita. Egirina e biotita dispersos, Alguns Ti-Zr silicatos, parte
concentrados à direita, inferior, sendo reconheclvel a enigmatita, superpostos aos félsicos. Dímensäo
maior, 5,50 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 32 - FonÓlito, detalhe. Glomerocristais de biotita e egirina, com inclusão de ripas de albita.
Fundo claro de feldspatos e nefelina, zonas mais cinzentas de nefelina ou feldspato mesopertítico,
restante, albita mais egirina. Dimensão maior, 2,80 mm, fftros azul e fosco, polarizadores descruzados.
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6.5.1.1. Diques diabásicos (pós-sienitos)

Sáo rochas cinzentas escuras a pretas, maciças, homófanas, com granulação fina a

afanítìcas. É incomum a presença de qua¡squer estruturas macroscópicas, com essas rochas

se mostrando normalmente afíricas. A textura é invariavelmente subofítica a intergranular,

equigranulat' fina a média e holocristaljna (Fotomicrog raf¡a 33). Traves e ripas de plagioclásio,

menores que 2,0 mm, em arranjo aleatório, por vezes subparalelo, envolvem ou moldam-se

parcialmente aos fêmicos. Nas amostras examinadas, esse tipo textural é muito regular. Os

minerais félsicos representam 55 a 60% da rocha.

O plagioclásio é geminado polissinteticamente e zonado, regular e normalmente.

Apresenta-se com pouca alteraçáo sericítica, sem indícios de saussurit¡zaçáo. Composrções

verif¡cadas ao microscópio oscilam entre Añ35¡e â An55ae, pelo menos.

Os nìinera¡s ferrotnagnes¡anos, individualizados e desenvolvidos ou em agregados,

ocupam os interstícios angulosos ou moldam as extrem¡dades dos crista¡s de feldspato. São

eles anfìbólio, biotita, clinopiroxênio e opacos. Além desses, ocorrem em pequena quantidade

t¡tan¡ta, apatita, carbonato e clorita esverdeada. Parte interstic¡al, restr¡ta, é ocupada ainda por

feldspato alcalino. Não foi visto quartzo nessas rochas e, tampouco, olivina-

O anfìbólio pode variar entre 15 e 4Oo/o da rocha e, da mesma forma, a biotita, 30 a

menos que l0%. Os opacos não chegam aos 57o, enquanto que os minerais restantes estão

presentes abaixo de 1%. O feldspato alcalino, de impossível estimativa modal, deve representar

náo mais que 5% dos félsicos.

O anf¡bóljo, em formas largas regulares, ou às vezes flbroso, é verde a vercle-

amarelado ou mesmo cor de oliva (Z', Y) a pardo/amarelado claro a ¡ncolor (X'), com

birrefringência méd¡a e Z^c - 15-2Oo. lnclui opacos granulares_

O clinopiroxênio aparece em raros restos, sujos, incluso no anfibólio. É praticamente

incolor/pardacento.

A bioiita é marrom, pouco avermelhada (Z'. Y) a amarela-aiaranjada (X'), e forma

placas e palhetas com o anfibólio. Pode ocorrer com zoneamento, em Z', Y, passando de

marrom no núcleo a mais alaranjada na borda.

Os opacos, dispersos ou associados aos outros fêmicos, são, em geral, granulares,

quadrados ou xenomórficos. Podem formar gráos maiores, mas esquelétjcos, principalmente

nas bordas dos diques. Também aparecem como formas alongadas ou como grades

ortogonais de indivíduos muito finos.

A apatita está presente em pequena quantidade, e possui forma prismática, alongada.

A titan¡ta, escura, está dispersa e é xenomórf¡ca. O carbonato ocorre alterando o anfibólio, em

pequena quantidade. Outros produtos de alteraçáo incluem clorita, interst¡cial, ou associada ao

anfibóiÍo.



Folo 42 - Fonólito. Rocha afanítica, com alto teor de fêmicos (egirina), com venulação de mineralogia rara

(eudialita, vermelha). Presença de zeólitas (?), de cor branca. Reticulado: 5 x 5 cm.

Fotomicrografia 33 - Rocha diabásica/basáltica (pós-sienitos). Textura subofítica, traquitÓide. Ripas de

plagioclásio, placas de anfibólio e biotita, e opacos. Observar retilinidade e angulosidade das formas e

contatos. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores descruzados.



6.5.1.2. Diques diabásicos hornfélsicos (pré-sienitos)

Esse tipo de rochas tem caracterist¡cas muito próprias. Primeiro, a ocorrência. Alguns

säo intrusivos em quartzo s¡enitos, próximos aos contatos e zonas de rochas híbridas, e oLttros

assoc¡am-se com charnoqu¡to em um lado e sien¡to no outro; sempre estão ligados a zonas

xenolíticas. Segundo. todos ex¡bem textura granoblástica, hornféisica. E, lerceiro, grande parte

é portadora de ortopiroxênio e/ou clinopiroxênio. Por último, não mostram deformação

metamórfica seja no campo, seja em secção delgada. Nos lugares em que foram observados

por inteiro, são nitidamente intrusivos, com contatos bruscos, além de mu¡to diferentes das

bandas, camadas e boud¡ns das encaixantes.

São rochas cinzentas escLlras a quase pretas, com granulação média a fina, a

afanitÍcas, homófanas e mac¡ças, raramente porfirÍticas. Quase sempre apresentam-se

cortadas por veios claros centimétricos, sendo a maioria mil¡métricos.

Variam, tenuralmente, desde rochas blastossubofit¡cas e blastointerg ran ulares a

granoblásiicas (Fotomicrog rafias 34 e 35). Podem apresentar minera¡s poiquiloblásticos e, com

freqüência, o plagioclásio tem marcada disposiçäo subparalela (Fotom icrografia 34).

O plagiocláslo tem forma retangular ou mais ou menos alongada (ripas, traves), sendo

às vezes tabular. Sua forma geral é típica das rochas básicas hipoabissais. Sua linha de

contato é desde levemente ondulada e embainhada até bastante irregular e imbricada. Em

geral, possur um núcleo retangular bem definido, turvo, acinzentado e impregnado de inclusões

opacas, contornado por borda limpa, mais sódica (Fotomicrografia 34). Compos¡ções medidas

opticamente X'^(010) forneceram valores desde An35 até An5¡. Em rochas de caráter mais

dioritico, até monzod¡orítico, ocorrrem mesopert¡tas/antipertitas junto às bordas limpas. Em

algumas amostras, o plagioclás¡o é poiq uiloblástico/blastopoiq uilítìco, incluindo graos

arredondados a prismáticos curtos de ortopiroxênio, às vezes em grande qr,rantidade (50% da

superfície cJe corte). É comum o plagioclásjo constituir agregado granoblástico regular, por

vezes isento de fêmicos, na forma de estrutura circular. Esse mesmo tipo de estrutura pode

incluir ortopiroxênio poiq uiloblástico ou ter orla de ortopiroxênio.

Esta mesma rocha é, novamente, abordada, entre os xenólitos do tipo L

6.5.2. D¡ques máf icos microdioríticos ("andesíticos")

Colocados nos charnoquitos, e com d¡reÇäo para NW, ocorrem pelo menos três

diques, na Ponta das Pitangueiras e no Saco do Coruja. Reúnem mais outra característica em

comum: todos são cortados pelos diques de direção NE, tanto lamprofíricos como riolíttcos.

São, também, petrog raf¡camenie semelhantes e, nesse aspecto, um quarto dique de direção

NE os acompanha. Nenhum deles intrude os sienitos.
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FotomicrografiaS4-Rocha diabásica/basáltica (pré-sienitos). Ripas alongadas de plagioclásio, com

núcleos acinzentados e bordas limpas (mais sódicas), Arranjo blastossubofltico, traquitóide. Anfibólio

marrom, biotita, clinopiroxênio incolor. Notar embainhamento e arredondamento das formas em geral.

Dimensäo maior, 2,80 mm, filtros azule fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 35 - Mesmo tipo de rocha, textura mais granoblástica, plagioclásio com formas mais

largas. Notar embainhamento e arredondamento generalizados das formas e contatos. Dimensão maior,

1,39 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.

il
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São rochas cinzentas escuras a pretas, finas a afaníticas, densas, homófanas e

maciças. Mostram textura porfirítica, com poúoos e pequenos fenocristais e microfenocrjstais.

Quase todas apresentam arranjo telitural pouco defìnido, entre intergranular a

subofítico, mas não típico de qualquer deles, porque parte do feldspato não é ripiforme ou

alongado. Sobre essa trama dos feldspatos, ou entre os feldspatos, ocorTem os fêm¡cos, com

dimensões semelhantes, ou menores, não ultrapassando os 0,3 mm.

Os fenocristais de plagioclásio, com até 5 m¡n, e chegando, no máximo, a 1Oo/. da

rocha, aparecem sempre alterados em ser¡cita, zeóiita e carbonatos. Têm formas geométricas

complexas, sendo retangulares, mr¡itas vezes com cantos arredondados, ou totalmente

arredondados. Com os fenocristais de plagioclás¡o, ou isoladamente, e com dimensoes

menores, ocorrem fenocristais de clinopiroxênio, idiomórfico, pouco zonado, pardacento a

levemente róseo. Os mesmos clinopiroxênios formam, também, aglomerados de grãos

justapostos.

Destacam-se da matriz, glóbulos de até 0,5 mm de carbonato, carbonato mais

zeól¡ta e de carbonato, zeólita e opacos, nåo ultrapassando os 10%o da rocha.

O plagioclásio representa entre 40 e 70ok da rocha. Entre os fêmicos, o mais comum e

abundante é o clinopiroxênio, seguido por anfibólio, biotita e opacos. Entre os félsicos, parte do

feldspato parece corresponder a feldspato alcalino, mas sem identificação segura. A apatita é

comum, e como possíveis alteraçôes estão presentes seric¡ta, zeólita, alguma serpent¡na e

clor¡ta.

Algumas finas fraturas cortam essas rochas, e estáo preenchidas por feldspato,

zeólita, cl¡nopiroxênio esverdeado e anfibólio, também esverdeado,

O mineral predominante, o plagioclásio, apresenta-se, na mesma amostra, geminado

polÌss¡nteticarnente e náo geminado, ripiforme ou tabular ou xenomórfico. Está, em geral, pouco

alterado, e com ceTta ¡mprec¡são é possível afirmar que se trata de uma andesina.

O cl¡nopiroxênio, de hábito variado, granular ou prismático curto, é de cor parda a

levemente rósea, além de pouco zonado. Pode aparecer quase que totalmente subst¡tuído por

anfibólio verde escuro ou por kaersutita.

O anfibólio verde cinzento/verde-pardacento, e com impregnação de opacos, ocorre

em uma amostra, subst¡tuindo total ou parcialmente o piroxènio. Na mesma amostra,

reconhece-se kaersut¡ta ìndependente, de bordas esverdeadas. No primeiro caso, o anfìbólio

assume o hábito do clinopiroxênio e, qLlanto à kaersutita, esta pode ser granular ou mais ou

menos ¡diomórflca, nunca muito alongada. Em parte das rochas aparece mal formada, como

pr¡smas largos, diminutos, de difícil reconhecimento.

Em algumas amostras, a biotita vermelha/marrom-avermelhado a alaranjada aparece

também em formas e palhetas pouco definidas, mais raramente longas e ¡diomórficas.

Os opacos poucas vezes se mostram com formas maiores (0,5 - 0,3 mm). Em geral,

são grânulos, menores que 0,'1 mm, e acompanham os fêmicos. Algumas amostras
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apresentam opacos em grades finas, com disposição oblíqua das traves, e sempre ocupando

pequenas porções isoladas. Nessas rochas, essas grades de opacos somente se superpõem

aos feldspatos, respe¡tando o limite de todos os outros minerais.

É importante rìotar que não foram observadas reg¡óes isótropas, nem ocelos típicos,

afora os glóbulos carbonáticos.

Estimat¡vas modais, médias da matriz, varjam entre os valores: plagioclásio

(feldspatos), em torno dos 50%, podendo chegar aos 707o ou mesmo localmente restringir-se a

40%; clinopiroxênio, nunca menos que 10-15o/a, não ultrapassando os 30%; anfibólio, sempre

presente, desde 10% a mais que 25o/d bioliTa avermelhada, às vezes ausente, entre 5 e 10%;

opacos, desde menos que 5 a mais do que 10%.

Essas rochas sáo petrog raficamente referidas como microdioritos ou andesitos, a

despeito da presença de kaersutita t b¡otita vermelha e dos corpos globulares carbonáticos.

Como motivos para excluí-las do grupo dos lamprófiros, citam-se a presençâ de fenocristais de

feldspato e a ausência da textura panidiomórfica típica, preferencialmente com fenocristais de

fêmicos (cf. Le Maitre, 1989; Rock, 1991).

6.5.3. Diques lamprofíricos

Pelas características de campo e petrográf¡cas, a maioria das rochas dos diques

máficos, quer intrusivos nos charnoquitos, quer nos sien¡tos, pode ser classificada como

lamprófiro (cf. Le Maitre, 1989; Rock, 199'l).

Entre essas, a maior parte das amostras contém feldspato, piroxênio e opacos,

Apresenta fenocrlstais, em granulação quase seriada, com porção matr¡cial granular, e mater¡al

muito fÍno, a isótropo, intersticiais. Estruturas ocelares (cf. Rock, 1991), de características

variadas, também se fazem presentes na quase totalidades das rochas. As variações mais

importantes e notáveis sáo: presença e quantidade de feldspato aìcalino, de olivina, de material

intersticial isótropo (fóide ou v¡dro) e de carbonato em agregados esfér¡cos; ausência de

plag¡oclás¡o e de clinopiroxénio.

O conjunto de amostras, incluindo variação borda-centro nos mesmos diques, indica

ser ¡rrelevarìte quanto à classificaçäo a presença e quantidade do anfiból¡o ou da b¡ot¡ta.

Aparentemente, um desses minerais, ou os do¡s sim ultaneamente, estäo sempre presentes,

tomando um o lugar do outro, além de representando fração percentual mais ou menos

constante-

Não é demais lembrar que nessas rochas tanto os fenocristais maiores, como os

grãos matric¡ais, são ¡nvariavelmente idiomórf¡cos ou su bidiomórficos.

As rochas sem caracteristicas diabásicas, e com fenocristais de plagioclás¡o, foram

excluídas deste grupo (cf. Le Mailre, 1989j Rock, 1991), sendo tratadas à parte (item 6.5-2.).
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Entre os fenocristais, ocorrem por vezes ind¡víduos, ou grupos deles, de
plagioclásio ou de plagioclásio r olivina .! clinopiroxênio, que devem ser tomaclos como

xenocrislais ou microxenólitos (Fotomicrograf¡a 36)_ Em geral, contêm grande número cle

inclusões, náo têm formas geométricas bem definidas, mostrando arredondamento dos cantos

e emba¡nhamento pouco pronunciado. Também reconhecem-se xenocr¡sta¡s de anfìbólio

amarelado (Fotomicrografia 37).

Fenocristais, principalmente de cljnop¡roxênro róseo/pardo/amarelado, ici¡omórficos,

quase sempre zonados de forma oscilatória (Fotomicrog rafia 38), além de centimétricos,

representam entre poLlco menos que 5% a pouco mais que 1)o/o. Êm algumas amosiras, o

clinopiroxênio é acompanhado por fenocristais de olivina (Fotom¡crog rafia 39), desde pouco a

totajmente alterada, idiomórfica, com 2v de valor alto (> 80) e sjnal óptico indeterminado, o

que a l¡mita às composições majs magnesianas que Fo65 Em uma única amostra ocorrem

fenocristais quase centimétricos de kaersutita, ao lado daqueles de olivina e clinopiroxênio. Em

conjunto, os fenocristais não ultrapassam os 2O-25Yo, perfazendo no geral cerca de 10% das

rochas. .

Suas formas sâo geométricas e angulosas. Em alguns contatos de rochas, entre os

fenocrlstais observados, a olivina aparece embainhada, com preenchimento vítreo ou

hipocristalino mu¡to f¡no.

Nas rochas mais finas ou nas bordas das mais grossas (no máximo, médias), as

dìmensòes dos fenocrjstais tornam-se m¡l¡métricas, sendo apropriadamente designados de

microfenocristais. A relaçáo entre as dimensões dos fenocr¡stais ou dos microfenocristais com a
parte matric¡al, quer granular e individualizada ou micro granular, mantém, contudo, certa

constância. Essa relação é de, no mínimo, 2 a 3:1, chegando até os 1O:1. Relações

dimensionais muito diferentes são aquelas encontradas nos contatos com material vítreo a
micro/criptocristaljno: cristais milimétricos de olivina, plagioclásio e clinopiroxênio podem ser até

100 vezes maiores (linearmente) que os grãos matriciais.

Porção granular, oL¡ matriz granular, representa 50 a B0% dessas rochas. pode ser

equigranular ou apresentar microfenocristais, cuja presença faz com que a textura mostre

seriação granulométrica.

Os microfenocristals, sobretudo de clinopiroxênio, mais raramente cie olivina,

mantém as caracteristicas dos grãos menores.

A matr¡z granular, em geral submilimétrica (< 1,0 mm - 0,1 mm), é mais ou menos

equigranular. O plagioclásio retangular alongado a ripiforme predomina amplamente

(Fotomicrograf¡a 39). Tem composição var¡ada, com a¡gum zoneamento normal, estando

sempre geminado polissinteticamente. Mostra djspos¡ção aleatória, o que torna a tenura, por

vezes, semelhante à intergranular. Em algumas amostras, contudo, apresenta disposição

fortemente paralela, emprestando ao conjunto aspeclo traquitórde. De amostra para amostra,



Fotomicrografia 36 - Microxenólito. olivina, com alteração de borda (biotita+opacos) e apatita no centro,
ao lado de plagioclásio zonado, com inclusões, clinopiroxênio pardo, zonado abaixo. Dimensão maior,
5,50 mm, filtros azule fosco, polarizadores descruzados.
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Fotomicrografia 37 - camptonito. Plagioclásio cálcico predominante. Dois xenocristais de anfibólio
amarelo-esverdeado à esquerda. clinopiroxênio zonado (centro, direita), biotita vermelha, opacos
granulares' Porções cinzentas intersticiais, muito limpas, material isótropo (analcíta?). Dimensão maior,
2,80 mm, fíltro azul e fosco, polarizadores semicruzados.



Fotomicrografia 38 - Camptonito. Textura, à direita, muito comum e típica. Porções cinzentas: plagioclásio
alterado e isótropos. Fenocristal de clinopiroxênio zonado (pardo/róseo/amarelado) com forma reentrante,
mas que não deve ser corrosão (observar o zoneamento recorrente). Dimensão maior, 2,80 mm, filtros
azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia 39 - Camptonito tipico, com plagioclásio pouco alterado e analcita (isóhopo). Dois
fenocristais de olivina, à esquerda. Cristais amarelos estão pseudomorfisados. Clinopiroxênio com cores
claras. A rocha apresenta biotita vermelha e não contém kaersutita. Dimensäo maior, 5,50 mm, filtros e
fosco, polarizadores semicruzados.
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os indivíduos variam entre totalmente frescos a totalmente alterados, com presença de zeólitas
ou de provável argijo-mineral.

Entre os ferdspatos, e nos intertícios angurosos, aparece em iguarcrade dimensionar,
ou em tamanho menor, clinopiroxênio, anfibólio, b¡otita, opacos e oljvina.

o crinop¡roxênio, raramente, deixa de ser róseo e zonado de forma osciratória, não
geminado opticamente parece titanoaugita, mas pode corresponder a uma variedade t¡tanÍfera
de augita/diopsídio Essas características såo clo indivíduo como um todo ou de suas bordas. o
núcleo pode ser incoror a pardacento craro ou esverdeado. sua forma varia. Nas rochas de
granulação média, ou nas amostras mais distantes dos contatos, é menos arongado, formando
prismas curtos a grãos quase quadrados a equidimensionais. Diques menos espessos e
amostras de borda exibem crinopiroxênio mais alongado, até ao ponto de extremo
alongamento, em conjuntos de prismas parareros, com reração de 1:20 entre as dimensões.
sua transformaçáo mais notáver é para kaersutita, nas mais diversas s¡tuações e proporçÕes.

A kaersutita, idiomórfrca, comparece em cortes prismáticos, mais curtos ou mais
longos, e basais hexagona¡s (Fotomicrografias 40 e a1). É fortemente cororida, e mesmo se
ausente da rocha, pode aparecer nos oceros ou envorvendo-os. poucas vezes a biotita,
marrom-avermerhada a avermerhada (2" y) a araranjada ramarelada, é homogênea. Aparece
em longas placas esqueréticas (m¡crofenocristars) em quantidade restrita ou em parhetas e
placas menores, idiomórficas ou náo (Fotomicrografias 40 e 41), quase sempre orrando os
opacos e, com freqüência, também nas bordas da olivina e clo clinop¡roxênio. como d¡to, em
algumas amostras ocorre só a biotita, em outras apenas kaersutita, e noutras ambos os
minerais, em proporções variáveis entre si (Fotomicrografìas 39_41).

A biotita vermerha, arém de participar da assembréia granurar/matriciar, associa-se
aos ocejos. Pode estar presente em pracas rongas, envolvendo os ocelos, ou atravessando_os
de um lado a outro, ou ocorre dentro do mater¡al ocelar isótropo na forma de finas e mjnúsculas
palhetas.

A orivina, arém de destacar-se como fenocr¡star, aparece como microfenocr¡star,
inalterado e alterado. rdiomórfica, pode estar totarmente pseudomorfisada por serpentina i
clorita t talco f carbonato i opacos (Fotom¡crograf¡a 40).

Os opacos apresentam_se comumente com d¡ferentes hábitos e tamanhos,
parecendo tratâr-se de magnetita e iimenita. Junto aos oceros, é comum a pirita. As vaaaçóes
de formas e tamanhos reracionam-se à espessura dos diques e à distância dos contatos. pode
ocorrer como grãos maiores, milimétricos, equid imensionais; como grânulos submil¡métr¡cos,
agrupados ou ¡sorados, orrados por biotita; em formas esqueréticas angurosas; ou, bastante
freqüente, em conjuntos de grades ortogonais de indivíduos muito finos, às vezes ocupando
toda a secçäo delgada (Fotomicrografias 40 e 41).



Fotomicrografia40 -Monchiquito. Destacam-se microfenocristais de olivina e clinopiroxênio. Matriz
granular fêmica com os mesmos minerais e kaersutita. A esquerda, ocelo com vidro (marrom) e vidro
(branco), que se expande para os interstlcios. Notar três formas de opacos, em particular as grades.
Dimensäo maior, 2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores descruzados.
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Fotomicrografia 41- Camptonito, com kaersutita (alaranjada) e biotita vermetha, mais piroxênio. Areas
cinzentas são de plagioclásio, parte microcristalino, e porçöes isótropas, mais limpas, de analcita. Notar
microfenocristal de biotita, esquelético, no centro. Opacos, parcialmente esqueléticos. Dimensão maior,
2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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o feldspato alcal¡no, possivelmente potássico, e de difícil reconhecimento, é
identificado com segurança nos oceros, junto a materiar isótropo (Fotom¡crografia 42). Tem
formas retangulares pouco alongadas e é geminado (carlsbacl). Em algumas var¡edades ricas
em oceros desse tipo, o feldspato potássico pafece invadir também a rocha, näo havendo um
limite craro entre o ocero e a trama da rocha. Nesses casos, sua quantidade aumenta mu¡to,
chegando a iguarar ou mesmo suprantar à clo pragiocrásio. Em outro tipo de ocero, ma¡s raro, o
feldspato alcalino é ciuvidosamente identif¡caclo, constitu¡ndo conjuntos subparalelos, rad¡ados e
convergentes de formas arongacras e sinuosos. Neste caso, a näo ser pera b¡rrefringênc¡a, não
é possíver distingui-ro cras zeóritas. Arém dessas formas, em meio ao pragiocrásio, ou ainda
intersiicialmente, ocorrem indivíduos Çom rim¡tes indefinidos, não geminados, que poderiam ser
de fe¡dspeto alcalino (potássico ?).

Outro mineral coml¡m, e até abundante, é a apatita prismática longa, passando a
acicurar' Forma emaranhado atravessando os outros minerais e, eventuarmente, pr¡smas
maiores. quase mtlimétricos.

A titanita, acrnzentada, em grânuros pequenos, foi observada nos oceros,
principalmente.

o material isótropo aparece como anarcita ou ainda vidro. pode ser incoror e rimpo
(vidro e anarc¡ia) ou sujo, marrom/avermerhado (vicrro). Forma os oceros ou preenche os
interstícios entre os demais minerais.

os ramprófiros aqui descr¡tos correspondem àqueres portacrores cre prag¡ocrásio,
acompanhados de pequena quantidade de feldspato alcalino, até relaçöes igualitárias, v¡clro e
feldspatóide (anarcita). portanto, a cresignação de campton¡tos é a mais apropriada (cf. Le
Maitre, 1989). Nos poucos casos em que se caracterìzou a presença de ferdspato arcar¡no, os
camptonitos poderam passara sannaítos (cf. Le Maitre, lg8g) (Fotornicro grafia 42).

Algumas amostfas' poucas, que näo se conformam estreitamente às caracteristicas
dos lamprófiros, não contêm ferdspato, mas sao portâdoras de fases h¡dratadas (kaersutita)
idiomórfìcas, podendo, ass¡m, ser tratadas de monchiquitos (Fotomicrografras 40, 4z e 44).

Este item agrupa rochas em que vidro e/ou fóÌtjes nunca se ausentam e, embora
algumas exibam caracteristicas de urtramáficas, não fo¡, concrus¡vamente, reconhecida a
melilita' Todas as amostras são classificáveis petrograficamente como lamprófiros alcalinos (cf.
Le Maitre, '1989), embora aigumas näo se conformem exatamente aos padróes descritivos e
classificatórios adotados na literatura (Fotomicrografia 4S).

6.5.4. Diques máfico-ultramáficos deformados (pré_sienitos)

Arguns diques das zonas de contato, intrusivos em sienitos híbridos ou em rochas
supostamente com caracterist¡cas sieníticas, foram amostrados. Esses diques apresentam



Fotomicrografia42-Sannalto, com clinopiroxênio, kaersutita e biotita, de coloridos variados, e opacos.
ocelos, lado esquerdo, é à direita, parte superior. Ocelos com feldspato potássico, analcita (isótropa),
alguma biotita e kaersutita. Também aparece plagioclásio alterado, minoritário. Dimensão maior, 2,g0
mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia4S - Monchiquito. Coloridos: microfenocristais de olivina (coloridos fortes) e clinopiroxênio
com zoneamento setorial. Matriz granular com os mesmos mais opacos. Matriz quase isótropa: fêmicos
finos, analcita, vidro, vidro pouco cristalizado. Sem feldspato. Dimensäo maior, 5,50 mm, filtros azul e
fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia44 - Provável monchiquito. Destaques maiores: ocelos com carbonato, zeólita, serpentina;
apatita (centro) e clinopiroxênio (canto superior direito). Matriz granular: opacos (notar a quantidade),
kaersutita e clinopiroxênio prismático. A textura não é tipicamente lamproffrica. Dimensão maior, 1,3g
mm, filtros azul e fosco, polarizadores descruzados.
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Fotomicrogralia43 - Lamprófiro não classificado (camptonilo? sannaíto?). Matriz clara com feldspato (?),
material isótropo (?) e apatita. Coloridos: kaersutita prismática, longa, e titanita (?). Dimensåo maior, 1,39
mm, filtros azul e fosco, descruzados.
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padróes de deformação inexistente nos diques intrusivos nos sienitos e, na maror parte,
daqueles que também cortam os charnoqu¡tos.

A anárise petrográfica dessas ¡ochas, contudo, não resorveu o probrema que esses
tipos representam.

Todos os quatro diques amostrados, dois na pontinha e outros dois, a reste do saco
do Coruja, são petrograf¡camente semelhantes.

Essas rochas mostram agregado matrÌc¡al muito fino, granular/granoblástico, de
plagioclásio, crinop¡roxên¡o, opacos, biot¡ta vermerha e, por vezes, anfibório verde, sem
qualquer vestigto de orientação mineral. As proporçóes entre as fases félsicas e fêm¡cas
variam, ora predominando a biotita vermerha, o crinopiroxênio ou ainda o pragiocrásio,

Em uma das amostras, à semelhança das rochas diabásicas/dioríticas hornféls¡cas,
ocorrem poiquiloblastos bem destacados, somente que, neste caso, de biotita.

Nas outras amostras destacam_se os fenocristais (megacristais, talvez) de
clinopiroxênio pardo, com formas bem defin¡das, no gerar geométricas, mas quase sempre sem
cantos e angurosidades, mu¡to embora com retirinidade cios contornos e reraçöes angurares
entre "faces" bem definidas. Arguns indivíduos chegam arredondar-se bastante. com
freqùêncra' mostram embainhamentos cheios com a matriz, ou esta aparece ¡ncrusa, chegandô
a substitu¡r quase ¡ntegrarmente o piroxênio. são comuns formas com a aparência de
fragmentos quebrados. Todos os indivíduos apresentam f¡na rameraÇáo opaaa interna,
perpendicular às bordas, e restritas às bordas.

A textura é, em quase tudo, igual aos arranjos porfiríticos, mesmo com o
arredondamento dos cantos (Fotomicrografia 46). contudo, a marriz é tipicamenle
granoblástica, e muito fina (< 0,1 mm).

6.6. Feições petrográficas especiais

Algumas características das rochas, em gerar, não configuram exatamente ritotipos.
Apesar disso, têm importância bastante na h¡stória do arojamento e cristarização dos corpos
ígneos e na sua história urter¡or. para não sobrecarregar demasiadamente as descrições
petrográficas com detarhes minuciosos, arnda que ¡mportantes, procurou-se destacá_ros da
descrição das rochas onde ocorrem, e tratá_los à parte.

6.6.1. Var¡ações mineralógicas e texturais ¡nternas dos diques máficos

Alguns diques máficos alcalinos foram amostrados transversalmente, em geral borda



ou Contato e centro

Alguns em três pontos, com o dique máfico do ponto 326, com 6 m de largura, sendo
coletado em oito pontos: cinco amostras nos primeiros 40 cm, a partir do contato, sendo dt¡as
delas no contato (contato e borda ¡nterna); uma amostra clo centro, e outTas duas espaçadas
entre o centro e os primeiros 40 cnì a paftir da borda.

Em todas as amostras examinadas em secçöes delgadas, que apanharam a
encaixante charnoquítica e o dique, não se notaram quaisquer efeitos m¡neralógicos e textura¡s
na enca¡xante. Esse comportamento foi observado tanto no dique com 6 m de espessura, como
naqueles com 0,50 m.

A textura e a mineralog¡a das amostras dos d¡ques, contudo, demonstram acentuacla e
regular variação na mineralog¡a e na te>atura.

Nas amostras cuja secção dergada apanhou dique e encaixante, nota-se a presença
de vidro imed¡atamente no contato. Dentro do universo de uma secção delgada, em distância
linear de näo mais que alguns milímetros, verifica-se variação muito rápida. Vidro marrom-
avermelhado ou cinzento escuro, denso, com fraturamento perlitico passa a vidro mais claro,
havendo recorrência de tipos, em bandas milimétricas e interva¡o total de näo mais que 2 a 3
mm (Fotomicrografia 47). Nesse intervalo não se nota cristalização , cristalitos e micrólitos, que
só aparecem depo¡s dos 2 a 3 mm de distância. Esses microcristais, nas rochas estudadas cle

cl¡nopiroxênio e plagioclásio, aumentam rapidamente em quantidade, tal que a 10 mm ou pouco
mais do contato predominam amplamente, tornando-se d¡fíc¡l constatar-se ainda a ex¡stênc¡a oLr

não de v¡dro,

Na região holohialina, notam-se ¡nclusões, parte carregadas pelo vidro e de dimensöes
tota¡mente desproporc¡onais ao estágio de cristalizaçåo, e parte de or¡gem discutível. Neste
último caso, esquadram-se glóbulos carbonáticos, em grande quantidade, coalescidos e de
difícil percepçáo, que já comeÇam a aparecer encostados à encaixante. No primeiro caso,
estão os fenocristais, perfeitamente id¡omórficos, pr¡ncipalmente de clinopiroxênio ¡nalterado,
oliv¡na com aIé 2 a 3 mm (mesma ordem de grandeza da faixa vítrea) totalmente alterada em
serpentina (e carbonato) e opacos (Fotomicrografia 4B), às vezes embainhada com vidro como
preenchimento, e de plagioclásio idiomórfico ripiforme, tabular ou com forma de ,'castelo,',

também parcialmente alterado.

Na med¡da em que aumenia a distância do contato, os glóbulos carbonáticos,
inicialmente com frações de milímetro de d¡âmetro, dispersam-se na malriz já parcialmente

microcrìstalina, e aumentam de tamanho (Fotomicrografla 47). Também o clinopiroxênio e o
plagiocìásio se dispersam e alcançam ma¡ores dimensões, e a olivina os acompanha de forma
mais moderada. opacos ¡nicialmente como poeira fina, prìncipalmente nos v¡dros cinzentos,
concentram-se em grânulos pequenos e inte¡ros, não se observando formas esqueléticas, e

têm comportamento semelhante ao dos outros minerais. Em algumas amostras, na outra
extremidade da secção delgada (> 15-20 mm de d jståncia do contato), já säo reconheciveis



FotomicrograÍia 46 - Rocha máfica-ultramáfica (deformada). "Fenocristais" de clinopiroxênio, idiomórficos,

cantos arredondados e embainhados, com matriz de preenchimento. Matriz granular, aspecto
granoblástico, muito fino, com biotita, clinopiroxênio, opacos e plagioclásio. Dimensão maior, 5,50 mm,
filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia4T-Dique lamproflrico, contato com charnoquito (canto inferior). Vidro marrom
alaranjado, com glóbulos de carbonato. Fenocristais de olivina, clinopiroxênio e opacos. Até f ,5 mm do
contato, o vidro é homogêneo. As esferas de carbonato aumentam de tamanho. Canto direito superior,
rocha já quase holocristalina. Dimensão maior, 5,50 mm, filtros azul e fosco, polarizadores descruzados.
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precariamente a biotita e o anfibólio.

Nos primeiros milímetros e, ocasionalmente, em uma secção delgada, a estruturação
em bandas de fluxo está sempre presente. Junto a era, nota-se orientação do pragiocrásio e de
parte do piroxênio. Também chama a atençao o fato desses m¡crofenocristais, menores,
tenderem a grupar-se no contato.

Esses vidros foram observados somente nos diques máficos, por farta de amostras
adequadas dos diques férsrcos, bem como, em mu¡tos casos, pera ausência de feições
marcantes de resfriamento.

É interessante registrar as variaçôes vistas nas amostras 8Z-326,A1 a BZ-326/A7, da
d¡que do saco do coruja, semerhantes àqueras reconhecidas em diques menores. De uma ou
de outra forma' essas var¡açóes são há muito conhecidas e refer¡das na literatura petrológica
clássica (cf. McBirney, 1984, etc,).

A amostra do centro do dique é mesocrática, porf¡rít¡ca e com granulaçäo média. Ao
microscópio, contém 1 5 a 2svo de megacr¡stals e poucos ocelos (< 10%), de forma variada. os
megacr¡stâis são centimétricos a subcentimétr¡cos e de difícil qualificação: como aparecem em
aglomerados de olivina, clinopiroxênio e plagioclásio (Fotomícrog rafia 36) com inclusões.
poderiam ser xenocristais ou até microxenóritos. Argum pragiocrásio, ¡sorado,
centimétrico/subcentimétrico, mostra borda limpa e contínua, e pelo menos g0% de sua área
interna é cheia de inclusöes dos outros minerais. Fenocr¡stais menores de clinopiroxênio
zonado e de biotita marrom-avermelhada, esquelética, alongada, são comuns (Fotom¡crog rafias
38 e 42). Pelo menos 60% a 7o% da rocha é representada por fração mais fìna, matrjcjal com
traves e ripas de plagioclásio semelhanie aos fenocristais, lriotita também vermelha, opacos em
grãos de tamanhÕ variado e apatita pr¡smáticâ a acicular. Além dessas assembléias, apaTecem
poucos ocelos (5-10%), ovalados ou de formato irregular, com mater¡al isótropo sujo, pardo a
avermelhado (vidro) e incolor, limpo (analcita), e feldspato potássico. Nota-se ainda a presença
de biotita vermelha alongada e de titanita, ausentes opacos e clinopiroxênio. Material isótropo,
principaimente incolor, ocorre intersticialmente. A kaersutita é ausente.

A amostra seguinte, 1,5 m distante da primeira no sentido do contato, exibe pouca
variaçáo No geral, o tamanho diminui, bem como a quantidade de megacristais. Ëmbora
menores (< 5 mm), os ocelos aumentam em quantidade.

A amostra seguinte, a 50 cm do contato, mostra sensíver redução na granurometria,
aumentando a participação de materiar isótropo e dos oceros, ainda menores. começam a
aparecer opacos esqueléticos, mas náo na forma de grades aciculares, e kaersutita. Entre os
40 cm de distância do contato e o contato, foram retiradas quatro amostras, e as modifÌcaçöes
continuaram a aparecer. A mineralogra manteve-se qualitativamente uniforme, exceção feita à
kaersutita, que aumenta e iguala-se à biot¡ta vermelha. Eleva-se também a fração isótropa
intersticral e não mais ocorTem megacristais. prosseguindo, cresce a quantidade de ocelos,
agora representando mais do que 20To da rocha. A kãersut¡ta é mais abundante e a b¡ot¡ta
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vermelha somente está presente nos oceros. os opacos aparecem a¡ncia como grânuros
pequenos e aumenla a quant¡dade de grades ortogonais. A modifìcação notável seguinte é o
quase desaparecimento da kaersutita e o alongamento das ripas de plagioclásio e dos prismas
de clinopiroxênio, com reração entre dimensões de 10:1 ou mais. A úrtima amostra, junto ao
contato, mas sem tê-lo apanhado, apresenta matriz mu¡to fina e com estrutura de fluxo.
Mineralog¡camente, contém crinopiroxênio e kaersutita, em pequena quantidade, ambos
aciculares' carbonato e materiar microgranurar indist¡nto, arém de opacos granurares e em
grades ortogonais rnuito finas. Algum plagioclásio tem climensóes ma¡ores e forma retangular_

É possíver que criques de dimensões diversas selam crassificados como tipos de
rochas diferentes, quando, na vercrade, as rochas examinadas refletem princ¡parmente
variaçôes na taxa de resfriamento e na nucleação e crescimento dos cr¡stais. Se realmente
representarem líquidos magmáticos diferentes, a composição quimica deverá refletír o fato.

6.6.2. lntercresc¡mentos granofíricos e micrográficos

Entre as rochas quartzo sienít¡cäs e quartzo microssien íticas, com teores mais altos
de quartzo, e entre porçöes de charnoquitos, das proximidades ou das zonas de contato, é
comum que esse mineral assuma características peculiares. Algumas vezes, essas feições säo
observadas em contatos apanhados em secçåo dergacja, entre microssienjtos e sienitos, e
microssienitos e charnoquitos, principalmente. Trata-se dos intercrescimentos granofÍricos,
micrográficos e as feições rotuladas de "finger print" (cf. smith e Brown, 19gB), às vezes
atípicos.

Esses intercrescimentos podem âparecer em pequena quant¡dade, em um ou dois
cristais de feldspato alcalino, mais homogêneo ou rnais micromesopertítico, ou entäo, estar
presentes em praticamente todos os grãos de feldspato alcalino da secçäo delgada.

Em alguns casos, pode ocorrer simultaneamente quartzo finamente interst¡cial,
preenchendo espaços intergranulares de contornos geométricos e irregulares, em continuidade
cristalina em grande distância. Noutros, em que o contato foi apanhado, tem-se quartzo
cuneiforme formando arinhamento continuo e pararero ao contato, no rado da rocha
supostamente aquecida (sienito), e ausente além dessa linha. A mesma secção pode mostrar,
ainda, quarÞo de forma arredondada, tamanho e diskibuição regulares.

Na maior pane das secçóes examÍnadas, onde esses intercrescimentos de quaruo
cuneiforme, ou interstic¡al anguÌoso, foram reconhecidos, e que representam a maioria das
amÕstras dos quartzo (micro) sienitos e charnoquitos, a secção delgada foi feita para apanhar o
contato ou é das suas proximiclades (FotomicrografÌas 49 e 50).

Pelo menos em dois contatos envorvendo charnoquito cisarhado, mas nåo em
milon¡to, os planos e faixas cre c¡sarhamento parecem näo ter atingido arguns grãos de



Fotomicrografia 48 - Fenocristal de olivina junto ao contato anterior. Região bastante cristalizada e grande

quantidade de carbonato em glóbulos e opacos. Minerais ainda criptocristalinos, não reconhecíveis. A

olivina está alterada em serpentina + carbonato e algum opaco. Dimensão maior, 1,39 mm, filtros azul e

fosco, polarizadores semicruzados.
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Fotomicrografia49 -Quartzo microssienito, com intercrescimento granoffrico. Notar no centro, à direita,

um feldspato homogêneo, aparentemente nåo pertftico, orlado por quartzo granofírico. Dimensão maior,

5,50 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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feldspato com o quartzo cuneiforme. Ao contrário, este desenvolve-se sobre gráos do ferdspato
alcalino afetados pero cisarhamento. Na mesma amostra, outros ind¡víduos aparecem
segmentados (Fotomicrog rafÌa S0).

É ¡mportante obseTvar que rochas granofíricas e/ou micrográficas não foram
observadas desvinculadas ou distantes dos contatos.

6.6.3. Ocelos

Essas estruturas esläo presentes em quase todos os diques máficos. Têm cr¡mensões
desde cent¡métricas/subcentimétricas a subm¡rimétricas, e formas predom¡nantemente
esferoidais Existem aqueras, contudo, com formas irregurares, mas quase sempre
arredondadas. Aparecem em faixas nos diques, em posiÉo intermediária com reração às
bordas e o centro, e suas dimensões diminuem no sentido dos contatos, embora sua presença
possa aumentar. No campo, ou nas amostras de máo, podem ser notadas peras cores brancas
ou mais claras (Foto 43), ou ainda por formarem cavidade de d¡ssoruçâo intempérica ou
ressaltos arredondados, pelo mesmo mot¡vo.

Em secção dergada ex¡bem contornos perfe¡tamente definidos, às vezes orrados por
biot¡ta e/ou anfìbório subor¡entado, ou mãís difusos com a m-n.. Às vezes, acham-se
del¡mitados pela ausência de fases minerais presentes no resto da rocha, como, por exempro,
clinopiroxênio e opacos. outras vezes, têm minerarog¡a própria, arém de distinta do restan.te da
rocha. As rochas podem conter um ou mais tipos de oceros (Foto 43)- De quarquer forma, os
ocelos observados obedecem a apenas alguns poucos padróes de forma e de assemblé¡as
minerais internas e de borda.

Em um tipo, predominam as formas esferoidais, sendo jnteressante notar que, embora
varie em quantidade transversarmente ao cìique, seu tamanho é quase constante
(Fotomrcrografia 51). pode aparecer sob forma totarmente irregurar (Fotomicrografia s2), o que
é raro É normarmente rímprdo e ¡ncoror, contendo mater¡ar isótropo, com ou sem carbonato
m¡nor¡tário, que pode ocupar quarquer posição (Fotom icrog rafia s3). É freqüente que esse t¡po
mantenha uma estreita envoltória interna cle serpentina ou zeólita. O material isótropo desses
tipo de ocelos aparece ¡nterst¡cialmente no restante da rocha. Acredita-se que deva ser
analcita.

Esse tipo pode passar na mesma rocha a esferas de carbonato (Fotomicrografia 4g),
às quais poder-se-ia denominar simplesmente de esferas ou glóbulos carbonáticos. Ë comum a
coexistência de ambos os materiais.

Tarvez o tipo mais abundante nas rochas com granuração um pouco mais grossa
(médias) seja aquere com vidro sujo, pardo-avermerhado nas porções mais centra¡s,
segmentado e orrado por porções incorores, rimpicras (Fotomicrografia 54). Esse tipo mostra



Fotomicrografia 50 - Charnoquito, junto a contato com dique máfico do tipo diabásico hornfélsico. Faixa de
cisalhamento em diagonal NE-sw corta uma porção granoflrica, e näo afeta a seguinte. presentes
opacos e ortopiroxênio. Dimensão maior, 2,80 mm, filtros azule fosco, polarizadores semicruzados.

Foto 43 - Lamprófiro. observam-se dois tipos de ocelos. Junto aos de forma irregular, maiores, a rocha
adquire cor mais clara, por diminuição ou ausência dos fêmicos. Reticulado: 5 x S cm..



Fotomicrografia 51 - Lamprófiro (camptonito/sannafto) com ocelos esféricos (4), portadores de feldspato
potássico, analcita, carbonato, biotita e kaersutita. Plagioclásio (?) presente fora dos ocelos. Notar redes
de opacos e sua ausência nos ocelos. Dimensão maior, 1,39 mm, filtros azul e fosco, polarizadores
semicruzados.
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FotomicrograÍia52- Ocelos de formas irregulares, em lamprófiro. Ocelo com analcita e zeólita, esta
apenas orlando. Matriz: opacos, clinopiroxênio, biotita, kaersutita, feldspato, analcita, vidro (?). Dimensäo
maior, 2,80 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.



Fotomicrografia 53 - Ocelo esférico de analcita com carbonato e serpentina. Rocha: camptonito, com
clinopiroxênio, biotita, kaersutita, opacos, plagioclásio, vidro (?) e analcita. Dimensão maior, S,S0 mm,
filtros azul e fosco, polarizadores cruzados.
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FotomicrografiaS4 - Ocelo de analcita e vidro. Vidro marrom, analcita incolor e fibras (biotita), além de
feldspato potássico e kaersutita, mais desenvolvidos. Notar relaçöes clinopiroxênio pardo rosa com a
kaersutita. Observar opacos em gräos e grades. Dimensåo maior, 1,3g mm, filtros azul e fosco,
polarizadores descruzados..
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fibras escuras, de cl¡sposição caótica, de b¡ot¡ta, além cie placas alongadâs retangulares de
feldspato potássico, em geral dispostas ao acaso, das bordas para o centro. Nele a¡nda é
freqüente a presença de alguns prismas longos de kaersutita ou palhetas de biot¡ta. Também é
comum orla externa, mal defÌnida de biotita e/ou anfibólio, e coniendo alguns gräos de t¡tanita.

um outro tipo, em gerar ma¡s raTo, é uma variante do primeiro, assim que, junto àquera
mineralogia já referida, pode predominar o ferdspato potássico (Fotomicrografia 51).

Existem ainda ocelos de formas irregulares, compostos un¡camente por feldspato
potássico, precariamente identificado. Apresenta feixes s¡nuosos e divergentes de lamelas
feldspáticas, de bordas irregulares.

Além da duv¡dosa presença do pragiocrásio, quase sempre inexistente, o que mais
catacieliza e torna discernível os ocelos é a ausência de opacos, clinopiroxênio e olivina.

É interessante registrar que nas rochas que exibem grades ortogona¡s de fìnas traves
de opacos, estas nunca penetram nos oceros, embora se superponham totar ou parciarmente a
todos os outros minerais, excluindo-se a olÍv¡na (Fotomicrografìas S1 e S4).

6.6.4. Xenocrista¡s (glomerocristais) e xenólitos

sem dúvida, säo feiçöes importantes e merecem destaque. pecam, no entanto, peras
interpretações, quase sempre duv¡dosas.

6.6.4.1. Xenocristais

Alguns minerais, estranhos mesmo às rochas oncre ocorrem, parecem constituir-se em
xenocristais, às vezes com conotações importantes.

É o caso de cristais de plagioclásio, de felclspato alcalino e de ortopiroxênio em alguns
quaruo slenitos e quartzo m¡crossienitos. Nota-se certo relacionamento cle característ¡cas.
atípicas dos sienitos, mas que nunca aparecem isoladamente.

Prime¡ro, essas características são comuns aos álcal¡ feldspato-q uarÞo sien¡tos e
álcali feldspato-q uartzo microssienitos. Segundo, as amostras de interesse são encontradas
sempre nas zonas e proximidades dos contatos com charnoquitos. Além crisso, essas
características ' que incluem os possíveis xenocristais, estäo presentes nas rochas tidas como
híbridas.

os xenocnstais de plagioclásio mostram evidências de arguma reabsorção, além de
fragmentaçáo e deformação típica dos charnoquitos (Fotomrcrografia 55). Em gerar, são
envolvidos por granulação ma¡s fina e, não raro, têm perimetro interno mais sódico, aliado ao
manchamento irregular, também mais sódico. Tar como nos charnoqu¡tos, exibem fraturamento
subparalelo com preenchimento minerar amareradorararanjado. Arguns restos de ferdspato
alcalino chamam a atenção por apresentarem padrão de exsorução semerhante àquere dos
charnoquitos ou então pela sua homogeneidade. Também mostram fraturamento, inex¡stente



Fotomicrografia 55 - Microssienito mesopertftico, com restos de plagioclásio de charnoquito, tfpico,
deformado (previamente). Notar contato e orla externa, mais fina, do plagioclásio. Dimensão maior, 5,50
mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.

nos sienitos típicos. Por último, restos inequivocos e raros de ortopiroxênio, bastante alterado,
aparecem nesses sienitos mais quartzosos, com freqüência associados aos outros dois
minerais citados.

Nos diques máficos, säo poucas as amostras portadoras de megacristais, aparentes
às vezes, e que na verdade correspondem a pequenos agregados parcialmente arredondados
e embainhados, com olivina, clinopiroxênio e plagioclásio (Fotomicrografia 36). Não parece
haver grande díferença composicional entre os minerais desses microxenólitos e os da rocha
encaixante. Dentro do pequeno número de observaçöes, aqueles de maiores dimensöes
chegam a 10 mm ou pouco mais. Chama a atençåo o padråo de inclusöes, que mantém
algumas diferenças em relação à rocha hospedeira.

o plagioclásio, tanto dos microxenólitos, como quando isolado e maior, mostra faixa
interna irregular crivada de inclusôes, em grande parte nåo identificáveis, que desenham núcleo
de formas curvas, também com inclusÕes, às vezes totalmente substituido. A partir desse
núcleo, desenvolve-se zona externa muito limpa, que mantém continuidade cristalina, vista
através das lamelas de geminaçäo. Näo se percebem diferenças ópticas sistemáticas entre o
núcleo e a borda.

. Em algumas amostras, ocorrem também xenocristais de anfibólio amare-
lado/esverdeado, opticamente diferente daquele integrando a rocha (Fotomicrografia 37).

Xenocristais centimétricos, com auréota de reação circular,. de feldspato alcalino
pertítico, são observados no dique riolítico do ponto 326 (823268). Esses i<enocristais, além da
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auréola de reação, apresentam formas arredondadas a elípticas (Foto 40)

6.6.4.2. Xenólitos do tipo I

os xenóritos mais importantes, pera sua presença, foram denominadas informarmente
de tipo l. As suas principais zonas cre ocorrència acham-se indicadas na Frgura 3, junto aos
contatos.

como referido prev¡amente, eies ocorrem ¡mersos nos árcari ferdspato-quartzo
microssienitos e árcari ferdspato microgranitos, e constituem-se de blocos de charnoqu¡to e
blocos menores de (meta) máfica (Fotos 13, 14, 2s e 26). rnferizmente, afora amostras do
charnoquito, cortado por (meta) máfica, não se conseguiram boas amostras dessa rocha para
microscopia.

Nas amostras do charnoqu¡to_(meta) máfica, é possível d¡stinguir_se algumas
cafacterísticas. A primeira delas é que, invariavelmente, o charnoquito mostra_se cisalhado em
grau variável, além de recristalizado. Em algumas das amostras, onde ocorrem também ve¡os
sieníticos, nota-se novo c¡sarhamento, que afeta tanto o charnoqu¡to recr¡starizado, quanto o
sienito Também se observa, no charnoqu¡to, o desenvolvimento de intercrescimento
granofírico, aparentemente näo täo atingido pero segundo cisarhamento. Fraturamento, que
afeta tanto o charnoquito quanto a (meta) máfica, é acompanhado pelo desenvolvimento de
anflbófio. o ortopiroxênio dos charnoquitos é conservado, sem maior arteração.

Tarvez número ma¡or de amostras e de secçôes dergadas pucresse revera¡ detarhes
sobre os eventuais efeitos da imersäo dos brocos xenolíticos no materiar sienítrco.

Número suficiente de amosiras dos xenóritos de (meta) máficas fo¡ conseguido. Tanto
as amostras de biocos xenoríticos totarmente imersos nos sienitos, quanto aqueras com
contatos com charnoqu¡tos, ambos imersos nos sienitos, säo semelhantes.

os xenóritos máficos são, em tudo, semerhantes aos diques diabásicos hc¡rnférsjcos,
aos quais, às vezes, estão diretamente associados (Fotom¡crografìas 34 e 35)_ são rochas
cinzentas escuras e pretas, de granuração fina a média, homófanas, às vezes maciças e
homogêneas, às vezes venuradas. possuem dimensöes variadas, a grande ma¡oria
decimétrica, e formas e)dernas angulosas, por vezes, fragmentária.

Podem ser, genericamente, classificados oomo metadiabásicos e meta microd¡or¡ticos,
hornfélsicos' Mostram textura variáve¡ entre blastossubofítica a blastointergranular, a
praticamente granobrástica, até quase, rocarmente, com os minerais na forma de porígonos_

o aspecto texturar é dado principarmente pero pragiocrásio ripiforme, mais ou menos
alongado, chegando até tabu¡ar nas rochas mais dioríticas. Em argumas amostras, a textura
ignea é perfeltamente preservada, modifìcada pero arredondamento dos fêmicos em gerar e
pela ondulação e quase embainhamento dos contornos externos clo pragiocrásio. Em gerar, a
forma geométrica retangurar regurar do pragiocrásio é vista na sua parte centrar, demarcada
pelo turvamento cinzento, a partir cìo quar desenvorve-se porção externa rimpa, que expande o



)M

núcleo, de forma mais irregurar. Nesse mosa¡co, representando s0 a 60% da rocha, eventuar e
localmente, observam-se estruturas circurares cro mesmo pragiocrásio, em arranjo mais
granoblástico, estando os máficos ausentes. Estruturas semerhantes, porém, com ortop¡roxênio
poiquiloblástico ocupando boa parte dela, ou com o mesmo minerar formando auréora, são
também reconhecidas. são poucos os fenocristais, estes, excrusivamente de pragiocrásio, de
forma retangular ou tabular.

com certa freqüência, as ripas cro prag¡ocrásio exibem orientação pararera, mais ou
menos pronunciada, näo sendo acompanhada, nessa característica, peros outros minerais.

o plagioclásio tem composição variada do centro para a borda, às vezes de forma
acentuada, tendo sido verifÌcadas composições entre An.. a Anss, predominando aqueras mais
sódicas que 4n56. As bordas rimpas säo, às vezes, de micromesopertita ou microantipertita em
rochas portadoras de argum quartzo e caracterizadas por textura mais granobrástica e
plagioclásio mais taburar. o quartzo aparece em duas ou três amostras, não urtrapassando
alguns porcento. o pragiocrásio, arém de turvação cinzenta, mostra micropigmentação opaca e
inclusão de outros minerais. A mais importante das incrusóes corresponde a pequenos gräos
prismáticos curtos ou esferoidais, minúscujos, aparecendo em grande quaniidade_ De difícir
definição, as caraterísticas ópticas observáveis (rerevo, cor, birrefringência, ânguro de en¡nçáo
e elongação) levam à conclusão cle que, na grande maior¡a das vezes, trata_se de
ortopiroxênio, acompanhado ou não de crinopiroxênio, em quantidade menor. Na mesma
secçåo dergada, essas incrusões estäo presentes em arguns rugares, ausentando-se em
outros. Ainda. eras não convivem com outras ¡ncrusöes. A despeito dessas incrusões, o
plagioclásio não adquire aspecto típico poiqu¡lítico ou polquiloblást¡co.

A assembléia fêm¡ca inclui 1 brotita t anfibólio 1 cl¡nop¡roxênio t ortop¡roxênio, que se
fazem acompanhar sempre de opacos. A apatita tem presença e teor var¡áver. Arteraçoes
tardias são raras e de pequena monta.

A biot¡ta, sempre avermerhada-araranjada (y, z') a amarera crararararanjada é o mais
conspícuo dos fêmicos. varia em teor de amostra para amostra ou na mesma amostra.
Apresenta formas eq uid¡mensionais, sendo pouco orientada.

o clinopiroxênio, quase sempre quase incolor ou incolor, pode ocorrer incluso no
anfibólio ou capeado por este minerar, ao quar se sègue a biotita. Nesse caso, está sempre
cheio de inclusões opacas. parece tratar-se de tipo augítico, não tendo sido verificado, em
algumas tentativas, baíxos varores de 2v (- 2s') (o que não excrui, de vez, a possibiridade da
ocorrência de pigeonita). Também pode aparecer livre, com ou sem ortop¡roxênio, tornando-se
mais limpo e, com arguma freqLìência, portador de microrameração opaca perpendicurar a (001).

O ortopiroxênio, pouco a não pleocróico (esverdeado/rosado), além das formas já
referidas, pode se fazer presente como ¡nd,v¡duos ma¡ores, ma¡s regurares de contornos
angulosos e retilíneos, e nt¡nca está alterado.

Nas rochas com as estruturas esféricas de agregado granobrástico de pragiocräsio, o
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ortopiroxênio aparece preenchendo toda a estrutura, como ind¡víduo único, de forma ¡rregurar,
poiq u¡loblástico. Nessas mesmas estrutl¡ras, ocorre orlando-as como um rosário de grãos.

o anfibólio está sempre presente acompanhado cra biotita, podendo ou não incruir o
clinop¡roxênio Forma placas sem angulos¡dacle ou agregados de formas lamelares bizeladas,
orlados por biotila. Na grande maioria das amostras, exibe cores esverdeadas a mar[on_
pardacento a avermelhado (z', y), e amareraclo craro, amarero-esverdeado craro a pardacento
claro (X').

os opacos são granurares, d¡st¡nguindo-se os da trama da rocha (maiores) dos
inclusos, prováveis produtos de alteração.

O acessório mais comum, e quase únÍco, é a apatita, gue ocorre em quant¡dade
moderada, na forma de pr¡smas curtos ou equidimensionais.

De modo gerar, os fêmicos desses xenór¡tos têm formas típicas das texturas
xenoblásticas, granoblásticas, mostrando contornos irregulares e curvos.

6.6.4.3. Xenólitos do tipo
o xenólito mostrado na Foto 1'r pode ser desse t¡po, Em todo caso, aqueres

amostrados são de pequenas dimensões, centimétricas, e invariavelmente arredondados. Têm
cor cinzenta escura, granulação média a fina e caráier homófano e maciço. A sua ocorrência é
mais irregular' aparecendo imersos nos sienitos, às vezes do iipo grosso, e sem ligação
espac¡a¡ visível com os demais xenólitos. Apesar disso, limitam-se também às zonas de
contato, mesmo as mais distais.

Nas amostras investigadas, são semerhantes aos xenóritos do tipo r, com argumas
diferenças: sua textura é sempre de caráter mais granobrást¡co e não se encontrou neres o
ortopiroxênio.

6.6.5. Contatos e feições de cisalhamento

Boa parte dos contatos se faz acompanhar por feições de c¡salhamento,
microscópicas.

os ôontatos examinados ao microscópio foram aqueres apanhados em secçao
delgada, tarefa nem sempre fácil. os mais evidentes, e presentes, såo os dos diques máficos
com as encaixantes, principalmente os charnoquitos.

os diques d¡abásicos, hornférsicos ou näo, apresentam contato brusco com os
charnoquitos- com certa freqüência, esses diques segmentam-se ao longo da direção das
lentes e porçöes charnoquíticas (ao microscóp¡o, exibem notáveis efeitos nas proxim¡dades, de
interpretação duvidosa, porém.). Forma-se conjunto de fatias, de espessura centimétrica,
alternando-se o charnoquito com a Tocha cJe diques. Macroscopicamente, nota-se faixa
milimétrrca nas bordas das fatias do dique. Ao microscópio, såo observadas varraçoes
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compos¡c¡onais correspondentes. No charnoquito, ocorre concenlração, contínua, formando
fileiras paralelas aos contatos de opacos e piroxênio. No sentido da interface, segue-se o
aparecimento, dentro do ferdspato, de piroxênio semerhante ao cro d¡que, que, gradativamente,
aumenta de quantidade. E, a partir de um certo ponto, não se vê mais o ferdspato do
charnoquilo, mas a assembléia cl¡nop¡roxên¡o mais plagioclásio clo dique (Fotomicrografia 56).

Alguns fragmentos de feldspato do charnoquito podem aparecer isolados denlro dessa
assembléia de dique. Essa passagem lem a espessura de m¡límetros. Gradativamente, a rocha
de dique volta à sua mineralogia normal, com o aparecimento da b¡otita avermelhada, às vezes
antecedida por anfibório verde. Do rado do charnoquito, é comum o surgimento de
¡ntercresc¡mentos granofíricos e assemefhados, em maior ou menor quantidade. Faixas
estreitas de cisarhamento, intenso, säo interromp¡das por zonas de intercresc¡mentos
granofíricos, mas nem sempre_ Em alguns lugares, cortam e ¡nterrompem esses
intercrescimentos (Fotomicrografi a 50).

os contatos entre os d¡ques ramprofír¡cos e encaixante charnoquítica ex¡bem
características completamente diferentes. Estudados com certo detalhe tanto em amostras do
digue BZ 3264, o mais possante da üha, quanto em amostras de contatos de diques mais
estreitos (Bz 3014, 303c, 3128), de até 0,5 m, evidenciam acentuadas semerhanças. Ao
contrário dos d¡ques diabásicos, a encaixante nåo mostra efeito algum, salvo cisalhamento e
microbrechaçåo. Na realidade, foram observadas duas variedades de contatos. Em uma
primeira, tem-se contato imediato da encaixante com um vidro de cor vermerha, ou marrom ou
cinzento, denso. Nåo há quarquer interação vidro-encaixante. A fa¡xa vítrea não tem mais que 1

milimetro, quando começam a aparecer microcfista¡s b¡rrefr¡ngentes, que, gradativamente,
aumentam de tamanho (Fotomicrografia 47). Até a distância de até 4 a s mm, o vidro ocorre
interst¡c¡almente. A faixa proximal de vidro puro apresenta sempre viciro colorido, fenocr¡sta¡s e
estrutura de fluxo. os fenocrista¡s, de clinopiroxênio e/ou de olivina e/ou de plagiocrás¡o,
exibem, por vezes, orientação paraiera ao contato. rmpregnando a massa vítrea, é comum a
presença de opacos fìnos (viclros c¡nzentos) ou de carbonatos, em corpos esféricos. As massas
carbonáticas tornam-se maiores e se cJispersam pera rocha à medida em que aumenta a
distância do contato É também interessante notar que certo acúmulo de fenocristais também
se faz presente Esses possuem dimensões desproporcionarmente avantâjadas para as
camadas vítreas. A orivina, quando presente, está sempre alterada em serpentina, com ou sem
carbonato, e opacos, apresentando näo raro embainhamento cre vidro (Fotomicrografia 4g).

Numa segunda variedade de contato, ocorre cisarhamento ou aparece uma zona cre
mistura de porções da encaixante com vidro e parte do dique, sempre com estrutura de fruxo,
ou ainda, tem-se fa¡xa milimétrica de microbrecha, com fragmentos minerais microscópicos da
encaixante, em matriz vítrea. Essa faixa dá lugar bruscamente, por um rado, ao vidro do dique
e, por outro, ao charnoquito.

contatos das rochas sieníticas e microssien íticas entre si ou com rochas do
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embasamento são muitos variáve¡s. Em gerar, contatos sienito-microssien¡to podem ser
bruscos ou gradarivos, sem evidênc¡as maiores cle processos mecânicos enérgicos. os
contatos, ao microscópio, não sáo retiríneos, mas irregulares e com reentrâncias, sendo que na
maioria das vezes a rocha mais fina (nos contatos bruscos) parece ¡nterromper a rocha grossa,
às vezes penetrando-a parciarmente (Fotomicrografia 57) ou até isorando fragmentos
poliminerálicos dessa última. Algum efeito, talvez termal, é notado, como ind¡cado pelo
aparecimento de linha regular de quartzo cune¡forme, paralela ao contato, clo lado da rocha
intrudida. Essa observação foi veriftcacla em dois pontos, onde a rocha mais fina contjnha alto
teor de quarlzo e a ma¡s grossa pouco quartzo.

o contato dos microssienitos de diques ou veios com os charnoquitos não mostra,
aparentemente, efeito algum. Nota-se certo alinhamento dos feldspatos dos sien¡tos, no que
eles são acompanhados pero máfico presente, clinop¡roxên¡o por exempro. Algumas amostras
desse t¡po de contato ex¡bem cisalhamento, tanto no sienito ¡ntrusivo, quanto na enca¡xante.
Esse t¡po de contato é sempre brusco.

Apenas uma amostra de contato entre rióritos e encaixante foi examinada. Era
ap¡esenta estrutura de fluxo pronunciada, com presença de vidro e fa¡xa de microbrechação
(Foto 44).

contatos com rochas neferínicas, argumas pegmatóides ou muito grossas,
demonstram alguma invasão das porçôes neferínicas no sienito vizinho (Foto 4s).

como entre os sienitos/microssienitos, os contatos com aplitos mostram acomodação
calma entre as partes.

6.6.6. Veios

Relegados a um segundo prano, petrorogicamente, os veios podem assumir bastante
importåncia em algumas situações.

Aborda-se aqui aqueras feiçöes arongadas, com espessura máxima de arguns
centímetros, claramente d¡stintas das rochas que as hospedam.

De modo gerar, quase todos os tipos de diques podem assumir as dimensões de veros.
lsso ocorre, em especial, com os tÍpos microssienítìcos e apríticos. rnteressa mais se ocupar
dos veios naquelas situações em que podem auxiriar a escrarecer a reração entre as rochas e
outras feiçôes, muito embora possam eles complicar algumas situações.

A princípio, é de interesse tratar os ve¡os sienít¡cos que intrudem litologias diversas, os
ve¡os portadores de nefelina, as porções d¡ferenciadas venuladas, peralcarinas e agpaÍticas, e
os veios de possivel remobilizaçâo.

vejos micross¡eníticos e quartzo micross¡en iticos cortam, por exempro, xenóritos do
tipo L Mostram mesopertitas típicas predominantes, var¡ando bastante o teor de quartzo, desde
a ausência até 10 a 2a0/. o fêmico, quando presente, é principaimente crinopiroxênio, que
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Fotomicrografia 56 - contato rocha diabásica hornfélsica com charnoquito. No charnoquito, å esquerda,
alinhamento do ortopiroxênio e dos opacos, poucos intercrescimentos granoflricos. o dique inicia com
faixa de plagioclásio (mais cálcico), piroxênios e opacos (2 mm) e, só mais distante, passa à mineralogia
origínal, com biotita. Faixa de transiçäo de interpretaçäo polêmica. Plagioclásio paralelo. Dimensão maior,
5,50 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.
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FotomicrogratiaST - Contato entre microssienitos (quartzo, branco). Notar a interface de acomodação
entre as partes, sem evidências de reação e cisalhamento. Dimensåo maior, 5,50 mm, filtros azul e fosco,
polarizadores semicruzados.
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Folo44 -Contato "riólito"-charnoquito. O contato mostra cisalhamento, com formação de faixa
microbrechada e estrutura fluxionar. Na extremidade díreita, inferior, já se observa o riólito
normal. Reticulado: 5 x 5 cm.
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Foto 45 - Sienito em contato com porçäo nefellnica, também sienftica, pegmatóide. Notar alguma invasão,
discreta, do nefelina sienito na encaixante. Reticulado: 5 x S cm.



forma fileiras nos contatos dos veios. Esses veios sieníticos nos xenólitos cortam feiçöes
prévias, como veios de remobilização e fraturas. Não aparece efeito de contato na encaixante
(Fotomicrografia 58),

Fotomicrografia 58 - Veio de microssienito (canto superior direito), com mesopertita e raro quartzo, em
rocha diabásica hornfélsica. Alinhamento e subparalelismo mineralJunto ao contato, pouca lnteraçäo entre
partes. Dimensäo maior, 5,50 mm, filtros azul e fosco, polarizadores semicruzados.

Esses mesmos tipos de veios, às vezes, apresentam mesopertitas menos tlpicas dos

sienitos, podendo ainda ter ortopiroxênio. Em alguns casos, såo tipicamente sienlticos e

mostram estrutura de fluxo, com o feldspato alcalino, mesopertítico, de forma retangular,

orientado paralelamente aos contatos.

Nos sienitos ou mesmo nas encaixantes, como os milonitos, os veios microssieníticos

evidenciam pouco a nenhum efeito de borda.

Alguns veios, essencialmente feldspáticos e quartzo-feldspáticos, podem conter
plagioclásio isolado e ortopiroxênio. Nesses, o feldspato alcalino é mais homogêneo. Tanto
essa variedade, como uma outra, veios de plagioclásio e clinopiroxênio, cortando os xenólitos

do tipo l, não demonstram efeito de contato e såo penetrados pelos veios sieniticos mais
típicos. Esses veios são considerados como sendo de remobilizaçâo ("back veining").

A nefelina näo está presente em qualquer das rochas plutônicas como mineral
formador. Amostras dos pontos 159 (Ponta Sudeste), 158 e 163 (Saco Grande) contêm
nefelina, mas é certo que se tratam de porções venuladas, sem contatos bruscos e retillneos
(Foto 45), mas, ao microscópio, nitidamente diferentes da rocha hospedeira. Apresentam
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textura diferente, com certo subparalelismo mineral, e limites bem clefinidos. Nesses veios o
m¡neral âssoc¡a-se principalmente a feldspato alcalino e fêmicos, poucos. Não há efeito visivel
de borda.

Nos fonólitos em geral podem aparecer porçôes diferenciadas, sob a forma de veios e
venulação (Foto 42). Esses veios säo sempre portadores de neferina e de outros m¡nera¡s
pouco comuns, típ¡cos de associações agpaíticas (Ti-Zr silicatos de cálcio e sód¡o, em gerar).
Näo apresentam rimites ou contatos bem definidos e, aparentemente, dispersam-se pera rocha
hospedeira. Esta, em gerar, é também portadora de minerarog¡a incomum, dentro daquera
cìtada. Foram reconhecidos, opticamente, eudiarita, enigmatita e, com inseguranÇa, astrofirita e
lamprof¡l¡ta (Fotomicrog rafìa 3l ).

Nos diques máfìco-urhamáfrcos deformados (item 6.s.4.) podem ocorrer veios
variados, em geral félsicos, e que passam desde lipos quarÞosos aos ¡nteiramente constítuídos
de feldspato arcar¡no, com ou sem piroxênio ou outro fêmico, até aqueres portadores de
plagioclásio. cortam e deslocam os "fenocr¡sta¡s" e não mostram deformaçãô. possuem textura
com aspecto variáver, desde granobrástica (minoria) até ígnea do tipo hipidiomórfÌca.

6.7. Discr.!ssão, síntese e avaliação

Neste capítulo, foram abordadas as rochas enca¡xantes do embasamento Brasiliano e
as alcalinas plutônicas e hipoabissaìs, bem como outros tipos mostrando características dúbias
e de correlação insegura.

As rochas de interesse, as alcal¡nas e correlatas, cobrem dois espectros
composicionais dist¡ntos, arém de totarmente diferentes. De um rado, rochas férsicas,
plutônicas, todas de caráter feldspático, com e sem quarÞo, representadas por álcali ferdspato
sienitos e álcal¡ ferdspato-quarÞo sienitos e suas variedades mais finas. correspondem, em
outros trabalhos, aos nordmarquitos e purasquitos. Näo ocorrem rochas com ferdspatóides na
moda Procurou-se dar importância às texturas observadas e sua eventual correspondência
com o posicionamento geográfico das amostras, assim como sua relaçáo com a mineralogia,
em part¡cular, o quartzo. Foj visto que variações texturais observadas permitem distinguir
sienitos "foiaíticos" e "subfoiaíticos", sem quarÞo, até quaruo sienitos com arranJo
alotr¡omórfico. Também foi registrada e descrita a variação para microssienitos, sempre nas
zonas de contato, e a aparente reração da maior presença de quartzo e de anfibólio nessas
rochas.

Ainda entre as félsicas, descrevem-se as rochas de cliques, var¡áve¡s desde fonó¡itos,
de característicâs perarcarinas e artamente diferenciados, passando por rochas traquíticas, até
rochas de composição "riolÍtica" ou microgranítica, incluindo as variedades microssieníticas.
Não é demais lembrar a preclominância das mesopertitas e a ausência clo plagioclásio em todas



as rochas investigadas

As rochas modalmente félsicas correspondem aos campos 2 (raras), 6", 6, 6, e 11 do
triângulo duplo Q-A-P-F (cf. Le Maitre, 1989),

De outro lado do espectro composicional, aparecem rochas de compos¡çåo básica,
basált¡Ças a dioríticas, em geral, correspondendo aÒs campos 10, 10'e 14 (cf. Le Maitre, 19g9).
Todas essas variedades são rochas de dique e, para grande parte, foi atribuída classificação
petrográfìca (e geológica) de lamprófiros, diabásios e microdioritos.

São insignificantes as rochas com mais do que 2Oo/o de quarÞo, sendo que
prat¡camente nenhuma amostra ca¡ nos campos 7 , 7. , 7', B, 8., B', 9, g* e 9,, exceção fe¡ta aos
tipos lamprofír¡cos, que podem variar entre campton¡tos e sannaítos (minoria) e, portanto,

ocupar também os campos 7',8'e9', ou mesmo 12 e 13.

Björnberg e Ellert (1955) descrevem nordmarquitos, com xenólitos parclalmente

digeridos, e sien¡tos, ambos com ortoclásio pertítico e oligoclásio, e textura hipidiomórfìca
granular, o que não corresponde exatamente às descriçöes deste capítulo. como rochas de
diques, eles citam nordmarquitos aplitos, sieniios aplitos hiperstênicos, bostonitos, hedrumitos,
tinguaítos (com eudialita, astrofilita e hainita) e teschenitos, sem referência aos lamprófiros.
Acredita-se que as rochas mencionadas por esses autores sáo as mesmas descriias aqui,

havendo tão somente diferenças quanto à descriçâo e ao vocabulário. Por exemplo, ortoclásio
e oligoclásio, analisados separadamente, sáo na verdade as mesopert¡tas, com a ressalva de
que a fase sódica é a albita, e näo o oligoclásio. A rocha descrita como teschenito é,

provavelmente, algum tipÒ tomado como lamprófiro. Entre os minerais, não citam a fluorita,
mas relacionam a hainita, identifìcada, e que c|eve estar entre os -l-ÈZr sil¡catos ora nâo
ideniificados.

Os mesmos autores se referem a dois tipos básicos: um (meta) diabásico (pré-
alcalinas) e um drabásico (pós-alcalinas)- As mineralogias têm correspondência com aquelas
fornecidas neste capítulo, ainda que as signifìcat¡vas características texturais dos (meta)

diabásios não sejam apontadas.

Rochas plutônicas das ilhas foram abordadas em Freitas (.i947), Coutinho (1973) e

Motoki (1986), geológica e petrograficamente, Deixa-se de citar Henn¡es e Hasui (1977), por

esse trabalho nâo incluir qualquer informaçáo petrográfica, afora descriÇão de campo.

Freitas (1947), sem dúvida, é o trabalho mais completo do ponto de vista geológico e,

petrograficamente, mais detalhado e extenso. Esse autor lista rochas "eruptivas alcalinas,
básjcas e quartzo dioríticas". Entre as alcalinas aborda as plutôn¡cas, classif¡cadas como
nordmarquitos, (biotita) pulasquitos, nefelina sienitos e foiaítos. os três primeiros tipos são

descritos como "hipidiomórficos granulares", com predomínio dos minerais albita e anortoclásio,
"concrescidos", o que conduz à conclusáo de que sáo as mesmas mesopertitas de Búzios, com

os feldspatos alcalinos descritos de forma diferente, ou (pouco provável) trata-se realmente de

anortoclásio e albita "concresc¡dos", Mais: o anortoclásio citado foge da caracter¡zação
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encontrada em Deer et al. (1993) e Tröger (1979). os foiaítos são referidos como lendo textura
foiaítica e, somente, anortoclásio. AIém dessas rochas, são citaclos essexitos foiaitos, essexitos
e teralitos.

Aborda, ainda, as rochas hipoabissais: diabásios, mais antigos, e boston¡tos,
microfoiaítos, sodalita microfoiaítos, microteralitos, nefelina sienito aplitos, sodalita fonólitos e
traquitos.

A grande maioria das rochas da rha de são sebastião tem sua contrapartida em
Búzios, à exceçáo cros diabásios e das rochas prutônicas portadoras de ferdspató¡des,
respeitadas as diferenças de nomenclatura e descr¡tivas.

Coutinho e Melcher ('1g73) descrevem teralitos e fo¡aítos, inexistentes em Búzios.
Entre as rochas de diques relacionam m¡crofoiaítos, "rhomb porphyries", lamprófiros,
sienobasaltos e microshonkinitos, a maioria com tipos correspondentes em Búzios.

Motoki (1986) reraciona sienitos azuis (com quaruo) e brancos (com fóides) na flha de
Vitória. Discute também os xenólitos, chamando a atenção para as granulometrias ma¡s finas
no sentido dos contatos. As semelhanças descritivas säo grandes, com esse autor
caraclerizando bem as mesopert¡ias e assinarancro a ausência do prag¡ocrásio.

Todos os cinco corpos arcarinos prutônicos sáo bastante semerhantes, com apenas
duas ocorrências plutônicas diferentes conhecidas nas ilhas: aquela da llha do Monte de Trigo,
exclusivamente com foiaítôs e teralitos, e o suposto ,,stock,, das canas, na llha de são
sebastião, que somente mostra amontoados cJe brocos de rochas variadas, sieniticas,
essexíticas até piroxeníticas, estratificadas e cumuláticas. Os cinco corpos são sieniticos, com
rochas álcaii feldspát¡cas, desde as variedades com quartzo, nas bordas, até os nefelina
sien¡tos junto às porções centrais.

As diferenças registradas entre as ocorrências se devem às diferentes porções
emersas ou a problemas de amostragem, ou mesmo descritivos. somente nos corpos da llha
de säo sebastião pode-se esperar encontrar associação compreta de todos os t¡pos,
part¡cularmente nos corpos da serraria e de sâo sebast¡ão, que se mantêm quase inteiros.

Além das abordagens das rochas de diques já mencionadas, dois trabarhos visaram
especialmentê esse tipo de ocorrência no litoral, o de Damasceno (1966) e o de Garda (1ggs).
Damasceno (1966) descreve cliabásios e lamprófiros e um m¡crodiorito, sem detalhar a
petrografia. o trabalho de Garda (199s) revisita os mesmos diques, e estende a pesquisa para
sul e para algumas ilhas, além de descrever com mais detarhamento os diabásios, ramprófiros
(que compartimenta) e rochas picríticas. Afora menção às rochas traquíticas, ambos os
trabalhos preocupam-se com rochas básicas e ultrabásicas. Nota-se bastante semerhança
entre as rochas lamprofíricas do litoral e as de Búzios, a menos de alguns detalhes. Em muitas
das rochas do litoral o teor de olivina é alto, aliado à ocorrência cle fenocristais de biot¡ta e de
anf¡bólio, este presente em amostra única e o primeiro ausente em Búzios. Além disso, Garda
(1995) relata a presença de microxenólitos de carbonat¡to em lamprófiros, feição também não
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encontrada em Búzios. Registram a¡nda lampróf¡ros com mel¡lita, ausentes em Búzios.

os conhecimentos acumurados, georógicos e petrográfìcos, dås rochas igneas da
costa l¡torânea e das ¡lhas vizinhas a Búzios permilem síntese prel¡minar geral:

. todos os corpos plutônicos alcalinos cretácicos são de rochas sieníticas, álcali
feldspát¡cas, com quartzo ou com nefelina, ou sem esses minerais; todos os tipos sieníticos que
ocorrem em mais de um lugaf (com e sem quartzo) são semelhantes petrograficamente,

obedecendo distribuição concêntrica;

. foiaítos tÍpicos estáo presentes tão somente nas lihas clo Monte do Trigo e säo
Sebastião;

. parte da llha do Monte de Trigo (20%) e suposto stock em sáo Sebastiáo são
formados de rochas de caráter básico alcalino (essexitos, teralitos, p¡roxen¡tos, etc);

. sienitos de granulaçáo média a fina são descritos em Búzios e na llha de Vitória, nas
proxìmldades dos e nos contatos, contendo xenólitos das encaixanies;

. diques de diabásio típico ocorrem no ritorar (em grande número) e na ha de sáo
Sebastiáo, estando ausentes nas ilhas restantes;

. lamprófÌros aparecem na costa e nas llhas do Monte cle Trigo e Búzios, e mostram
bastante similaridade;

. quarÞo traqu¡tos, traquitos (e boston¡tos) e traqu¡tos com nefelina são citados em
todos os trabalhos. lsto é, ocorrem em toda a área (e ma¡s) abrangida na Figura l;

' fonólitos, nefelina microssienitos (e m¡crofo¡aítos) são rochas encontrades nas llhas
do Monte de Trigo, são sebastião, Búzios e Vitória, mas nâo há ¡nformaçôes sobre a sua
ocorrència na região costeira;

' outros t¡pos hipoabissais, variavelmente descritos como andesitos ou microdior¡tos,
são citados por Freitas (1947) e Garda (1995), e encontracjos em Búzios.

. os diques riolíticos de Búzios nåo parecem correlacionáveis aos da llha de são
Sebastiáoi

os outros aspectos, de caráter mais específico, merecem argum comentário. É o caso
dos feldspatos das rochas plutônicas e de parte das rochas félsicas cle diques.

Em Búzios, é universar o câráter mesopertitico do feldspato, havenclo rochas com
feldspatos opticamente homogêneos, mas certamente criptopertiticos. Nota-se algum domín¡o
das fases albít¡cas. Também chama a atençäo os padrôes dessas mesopertitas, basiante
regulares, entre os quais destaca-se o "tigrado", termo descritivo usado para os feldspatos da
llha do Monte de Trigo (coutinho e Melcher, 1973). Também o padräo em manchas (,,patch',),

em que a fase albÍtica aparece geminada, é relatado noutros trabalhos. Acredita-se que
algumas mudanças do padrão devam-se à posiçäo de corte do feldspato, antes que à variação
da pert¡ta. Motoki (1986) descreve mesopertitas semelhantes às de Búzios, assim como Fre¡tas
(1947), embora empregando oulra terminologia. chama a atenção em Búzios, o fato de que as
mesopertitas säo igua¡s, tanto nos sienitos, quanto nas rochas de diques. Essas característ¡cas
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poderiam significar que os feldspatos foram semelhantes ao se crista¡izarem nås várias
ocorrências citadas, e como as rochas que formam são também semelhantes, as massas
magmáticas totais e os liquidos deveriam mostrar simÌlaridades, ressalvando-se as diferenças
já apontadas. Mais ainda, que dadas as semelhanças dos focos alcalinos próximos, durante
e/ou após o seu alojamento, todos os corpos se resfriaram e se cr¡stalizaram, em cond¡çóes
termais e de pressão de água semelhantes, provavelmente experimentando fases tard¡-
magmáticas e hidroterma¡s também análogas.

É possível que esses tipos de pertita correspondam, pr¡nciparmente, à uma segunda
fase de exsolução, induzida por aporte de fluidos aquosos (cf. Smith e Brown, 19gg). contudo,
se o terreno como um todo, ainda em condição subsuperficial, exper¡mentou aumento da
pressão de água, fica difícil entender a sobrevivência dos piroxênios em geral, e em especial do
ortopiroxênio.

Não se acredita, aqui (cf, Deer et. al., 1993; Tröger, 1979), na presença de
anortoclásio junto às rochas plutônicas, tal como Freitas (1947) descreve, e tampouco se
acredita que esse autor tenha errado, à vista precisåo das oulras informaçöes que fornece_ É
provável que algum anortoclásio esteja presente nas rochas de diques, em part¡cular nos
fonólitos.

Com relaçäo às rochas máficas, correlacionáveis aos episódios do Cretáceo Superior,
compõem elas assembléia bastante variada já referida. A existência ou inexistência de um ou
outro tipo petrográfico de dique talvez se deva mais à classificação adotada ê ao vocabulário
descritivo Ocorrem na costa e em todas as ilhas- Algumas descrições de Coutinho e Melcher
(1973) e de Garda (1995), quando comparadas com as de Búzios, apresentam muitas
simílaridades. os clinopiroxênios são descritos como Ti-augitas, genericamente, e sempre
mostram cores róseas a pardo-amareladas, enquanto que os anfÌbólios como kaersutitas ou
hornblendas basálticas. De qualquer forma, a suposição de Motoki (1986) de que essas rochas,
os teral¡tos da llha do Monte de Trigo e mesmo o "corpo" das canas, representariam t¡pos
magmáticos parentais, ainda que a nível de petrograf¡a, é factível.

Na llha dos Búzios, existem rochas que poderiam fazer parte de seqüência de
diferenciação a part¡r dos diabásios (basaltos, basaltos alcalinos) e lamprófiros (basanitos),
como representantes magmáticos parenta¡s, evolu¡ndÒ para micromonzodioritos
(traquibasaltos) e ainda lamprófiros (tefritos). Como visto, náo foram registradas composições
monzodioríticas, monzoníticas (latíticas) e mesmo sieníticas (iraquÍt¡cas), quer as var¡edades
com quartzo, quer as saturadas ou as portadoras de fóides que corresponder¡am aos tipos
magmát¡cos alcalinos na classificação TAS (cf. Le Maitre, 1989, F¡g. 8,13) aos fonotefritos e
tefrifonólitos. Essas ausências composiciona¡s são polêmicas: ',Daly,s gap,,, amostragem,
seleçäo de amostras?

De qualquer forma, as rochas seguintes nessa seqüênc¡a seriam os s¡enitos e
traquitos (álcali feldspáticos), que representam, seguramente, mais de g5% clas rochas igneas
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cretácicas da llha. E, a partir dos traquitos, resíduos altamente diferenciados, quer insaturados,
como os fonólitos, quer supersaturados, como os quartzo traquitos, ,,riólitos,, e ,,microgran 

itos,,.
os tipos "riolíticos", de diques, näo sáo riólitos petrograficamente: essas rochas têm todas as
característ¡cas de traquitos com excesso de quartzo.

As feiçoes petrográficas dos minerais são ¡mportanles.

Já foram discutidas as mesopertitas, em gerar. Mas resta rembrar as características
dos outros feldspatos: plagioclásio e feldspato potássico (sanidínio?) dos lamprófiros, e albita e
feldspato potássico (sanidín¡o? anortoclásio?) dos fonólitos. Se a maior parte dos feldspatos
das rochas da liha foi atingido por episódios tard¡os ou hidrotermais, o que teria ocorrido com
essas rochas?

Boa parte do pragiocrásio mostra arteração variada, mas não saussurítizaçao, que
poderia ser a resposta aos mesmos episódios; crescimentos secundários mais sódicos, de
borda, também poderiam reg¡strar os mesmos eventos. os d¡ques ramprofíricos, em gerar,
exibem os félsicos e a malttz parc¡almente transformados em zeól¡tas, carbonatos, serpentina
e, às vezes, clorita.

Já as rochas fonolíticas com do¡s feldspatos independentes apresentam muito pouca
transformaçåo, quando existente. Como supostamente são as rochas ma¡s tardias, haver¡a a
possibilidade de terem se cristalizedo simultânea a posteriormente aos episódios tardi-
magmáticos, ou mesmo terem fe¡to parte dos mesmos ríquidos residuais fìna¡s, tarvez
enriquecidos em sódio. É interessante lembrar que outras rochas, como os aplitos e os quartzo
microssienitos, mostram total eliminagâo dos fêmicos e presença de minerais de alteraçåo
var¡ados, mas não identificados, além da maior concentraçäo de zircáo e de fluorita, esta
aparentemente tardia. Face à universalidade das (pert¡tas e) mesopertitas, a exislência de dois
feldspatos nos fonólitos admite apenas soluções hipotéticas. A presença de deformaçêro nos
feldspatos dessas rochas é também consistente com o moclelo de colocaçâo bem mais tardia
em encaixantes sieníticas, já geologicamente sensíveis a deformaçöes.

os clinopiroxênios apresentam tipos, ópr¡ca e quimicamente variados, ao rado de
características petrográf¡cas diversas. Nas rochas plutônicas, variam entre t¡pos
augíticos/diopsídicos (salíticos), quase sempre com zoneamento mais ou menos pronunc¡ado,
para tipos hedembergiticos ou mais eg¡rínicos- As trans¡ções para var¡eclades mais fórricas e/ou
sódicas, se dão no sentido centro -+ borda ou entre amostras. As rochas mais a oeste 

-sienitos, quarÞo s¡enitos e t¡pos petrográfìcos cie granufaçäo mais fina -, tendem a exib¡r
clinop¡roxênios mais magnesianos, evoruindo no sentido sur (Saco Grande) e leste (ponta
Sudeste) para indìvíduos com zoneamento mais pronunciado e características ópticas comuns
às variedades hedemberg iticas/egìrínicas. Feiçôes de corrosäo magmática, interpretadas por
Motoki ('1986) como devidas a reaquecimento geral e desequilíbrio com as fases líquidas
geradas, são bem discutíveis. E freqüênte que os lim¡tes do grão ¡nterrompam o zoneamento,
mas existem aqueles, aparentemente corroídos, onde o zoneamento desenha as bordas.
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Transformaçöes tardias em anfibólio (e/ou biotita) denominados de uralita também säo
passíve¡s de discussão. Parece mesmo que a assembléia clesses mjne¡ais representa, na
maioria das vezes, seqüência normal de cristalização. O aparecimento do anfìbólio e/ou da
biotita poderia ser atribuido à entrada ou ao aumento de água no s¡stema, até entåo
praticamente an¡dro. As relaçóes texturais entre os fèmicos e os félsicos, com os primeiros
inclusos nesses últimos em muitas ocasiões, ind¡cam que os fêmicos iniciaram sua cristalizaçäo
antes, segu¡ndo-se então a cristal¡zação simultânea clos feldspatos. Os clinopiroxênios incluem
ou moldam parcialmente os opacos e a apatita, de provável cr¡stalizaçåo anterior e simultânea,
e nunca ìncluem as mesopertitas, o anfibólio e a b¡otita.

Não foi observada seqÜência textural piroxênio -+ anfÌból¡o + b¡ot¡ta. Os <iois últimos
mantêm relação textural igual¡tária, ambos interdigitando-se com alguma constância com a
mesopertita ou entre si. lncluem ¡gualmente o piroxênio. Tais relaçÕes parecem indicar que
tanto o anfibólio como a b¡otita se formaram após o piroxênio e, simultaneamente, aos
feldspatos, já em estágio avançado de cristalizaçäo. o aparec¡mento de biotita, com olr sem o
anfibólio, poderia estar ligado à disponibilidade de potássio e alumínio, por sua vez
relacionados à cristalização do feldspato,

Nos diques félsicos, as relações sáo mais ou menos ¡guais àquelas observadas nos
microssien¡tos.

var¡edades traquíiicas possuem fenocristais de feldspato com núcleo l¡mpo,
provavelmente precoces, além de anteriores aos fêmicos. piroxênio, opacos, biotita e, mais
subordínadamente, anflbólio, em individuos pequenos, orlam esses núcleos e demarcam por
al¡nhamento as fases posteriores de crescimento desses fenocristais. Já nas matrizes, embora
apertados ou intersticiais com relação aos feldspatos, aqueles minerais mostram paralelismo
com esses últimos e não aparecem Ínclusos, o que poderia indicar crescimento simultâneo.
Nessas rochas de diques, a forma dos feldspatos poderia estar ligada a fatores diversos:
velocidade do fluxo magmático, menor viscosidade do magma (mais fluido no sistema ou
temperãturas mais âltas) ou diferenciais de pressáo mais altos. As matrizes de traves longas de
feldspatos podem evidenciar deformaçåo, confundível com padrões mesopertíticos. Foram três
os tipos de feldspatos verificados: mesopertitas, com borclas albíticas, pertitas com bordas
albíticas e, por último, a assembléia dos do¡s feldspatos em indivíduos inclepenclentes. Este
último caso deixa dúvidas sobre a gênese cla albjta (magmát¡ca?).

såo diferentes as assembléias dos ferromagnesianos, quando se comparam os diques
m¡crossienit¡cos com as ¡ochas de afìnidacie mais alcalina, traquitos e fonólitos. Nos primeiros,
os fêmicos são semelhantes aos dos sien¡tos, enquanto que nas últimas eles têm
características mais sódicas e férrico-ferrosas. De modo geral, as te)aturas indicam nefelina e
sodal¡ta como últimos m¡nerais a se cristalizarem, às vezes simultaneamente aos feldspatos.
lnvariavelmente, o feldspato albítico, em palhetas, parece ser um dos primeiros minerais a se
formar, seguido ou simultâneo às mesopertitas; surgem depois o piroxênio e o anfibólio.
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Feldspato potáss¡co pode ombrear-se aos fóides e fazer parte de mosaico de fundo, sobre o
qual aparecem os fêmicos, Estes, por sua vez, parecem ser simultáneos ou posteriores aos
feldspatos, sendo que o anfÌból¡o apresenta relaçóes conflitantes: ocupa posição semelhante ao
piroxênio, desenvolve-se em ind¡víduos maiores, poiquilíticos, que incluem os feldspatos
albiticos e silicatos raros, ou ainda, está presente como núcleo do piroxênio (em todas as
s¡tuaçóes, o anfibólio é opticâmente igual). Já os Ti-Zr silicatos demonstram ser anter¡ores a
todos os minerais, exceto aos feldspatos, ou são produtos de substituição tardia, adquirindo
hábito por-¡co compreensível, uma vez que eles cTescem sobre as outras fases.

Os diques máficos representam um outro universo mineralógico e petrográfico. Seus
minerais formadores mais comuns são plagioclásio, clinopiroxênio e opacos (magnetita,
principalmente), acompanhados ou não por ol¡vina, anfibólio, biotita, feldspato potáss¡co,

analcita e vidro, além de apatita, titanita, carbonatos, zeólitas e serpentina. Boa parte dessas
rochas é porfirÍtica ou microporfirítica, com fenocristats de olivina, clinopiroxênio e plagioclásio,
às vezes agrupados. Os fenocristais (ou xenocristais?) apresentam-se limpos ou com inclusões
e näo mostram diferenças sensíveis com relação ao resto da rocha; à exceção de alguns
individuos de plagioclásio, näo foi observada reação com a matr¡z, olivinas, imersas em v¡dro,
junto a contatos, exibem embainhamentos acentuados, preenchidos por vidro, a indicar
absorçäo parcial do mineral e, portanto, desequilíbrio com esses v¡dros marg¡nais. se o v¡dro
representa o líquido magmát¡co original, entáo essas olivinas ter-se-iam fracionado de outro
líquido qualquer. Nos mesmos vidros, outros fenocristais (plagioclásio, clinopiroxênio) esläo
variavelmente alterados, a indjcar desequilíbrio com o liquido. por outro lado, os mesmos
minerais apresentam-se inalterados longe dos contatos, em aparente equilíbrio com as
matrizes hipocristalinas.

Além dos fenocristais (xenocristais), os diques máficos contêm microfenocristais de
olivina, náo zonada, e de clinopiroxênio e plag¡oclásio zonados. o clinopiroxênio apresenta
acentuado zoneamento recorrente, aparentemente entre duas composiçöes extremas, às vezes
com grande porçäo central homogênea, Essas feições indicariam sucessivas e rápidas
mudanças nas condiçóes físicas e/ou químicas cla fração ainda líquida ou aportes de
sucess¡vos iíquidos magmáticos. Com relação à biotita e ao anfÌbólio (kaersutita? hornblenda
basáltica?), registrou-se que esses m¡nerais ocorrem juntos ou aperìas um deles está presente.
Náo exibem, texturalmente, qualquer relação entre si. o anfibólio se mostra autônomo ou
associado ao piroxênio e tanto poderia ser srmultâneo como, pelo menos em parte, posterior
àquele mineral. A biot¡ta, por vezes autônoma, freqüentemente orla os opacos ou, juntamente

com estes, dispõem-se ao redor da olivina. Todos esses minerais ferromagnesianos, incluindo
os hidratados, näo têm caracterist¡cas de tardios ou secundários, mas de mineralogia primár¡a,

l¡vremente desenvolvida.

Algumas secçóes delgaclas mostram três gerações morfológicas de opacos:
granulares e maiores, granulares a esqueléiicos, menores, e grades muito fìnas, sugerindo
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fases d¡stintas de crescimento a taxas de resfriamento diferentes, com flutuaçöes bruscas. É
¡nteressante notar que as grades desenvolvem-se sem respeitar a grande maioria dos mlnerais,
a náo seT a olivina e os ocelos.

Embora os ocelos apresentem mineralog¡a normalmente interpretada como tard¡a, a
menos dos vidros, eles têm s¡do considerados primários (cf. Rock, 1g91). se as grades de
opacos antecedem a quase todos os minerais dessas rochas, respeitando sempre a olivina (e,
ocas¡onalmente, o piroxênio) e os l¡mites cjos ocelos, eles seriam realmente primá1os e
anteriores aos próprios opacos, contudo, a mineralogia que exÍbem (analclma, zeólitas.
serpentina) poder¡a, pelo menos em parte, ser tardia.

outros tipos de d¡ques máficos, de características mais basálticas, mas que contêm
anfiból¡o e/ou b¡ot¡ta podem representar magmas também com água, sendo os fêmicos,
primários' e não o produto da substituição de possível piroxênio. Essas características
permitiriam sugerir que os prováve¡s representantes parentais das rochas de Búzios sejam
magmas portadores de maior ou menor quantidade de fluidos aquosos.

Embora näo haja qualquer registro de carbonatitos, nem mesmo como microxenólitos,
os glóbulos e ocelos de carbonatos podem também ser primários, e representar imiscibilidade
de ponderável fração carbonáticâ nos magmas parentais.

os d¡ques deformados, máfìco-ultramáficos, admitem mais de uma interpretaçáo. por
um lado, são portadores de mineralogia e textura ígnea, não havendo no entanto expr¡cação
única para a convivência das formas geométricas com o arredondamento dos cantos- Também
a maÍriz, exibindo caráter granoblástico, foge um pouco dâs texturas igneas. por outro lado,
apresentam-se deformados plasticamente, o que levaria a se pensar neles como parte da
encaixanle. Não obstante, talvez a idéia de diques simplutônicos possa compatibilizar
característ¡cas confliiantes. para mostrar os padröes de deformação vistos, em geral não tåo
intensos quanto aos da Foto 33, seria necessário que o dique e a encaixante s¡enítica, sempre
híbrida, tambóm estivessem em estado plástico, com grau de cristalização avançado, mas
inferior a 60 ou 7oo/o da massa já solid¡fÌcada. Encaixado em massa s¡enítica mais fria, mas
capaz de permanecer por mais tempo aquecida, poderia desenvolver a tenura observada,
tipica de contato termajmente contrastante, A possível matriz injcial, mais fina, mant¡da a
temperaturas ainda elevadas pela encaixante, recr¡stal¡zar-se-ia no aspecto observado. Assim,
é bem possível que esses d¡ques façam parte das atividades igneas neocretácicas, embora,
petrografìcamente, não seja possível clecidir pelo seu caráter alcalino ou näo.

os diques do ponto 191 (Fotos 23 e 24) são ramprofír¡cos, típicos, e intrudem rochas
s¡eníticas. Estão interrompidos na sua extremidade sw (fotografada). Na laje por onde
deveriam passar, o sienito é fino, com arguma foriaçäo/fraturamento, arém de portador de
grande quantidade de xenólitos de charnoquito e de rocha (meta) máfica (Fotos 2s e 26). os
xenól¡tos são do tipo l, de rocha diabásica hornfélsica, igual aos outros da zona principal cle
contato os xenóiitos, conseq üentemente, nada têm a ver com esses diques. Tarvez a
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explicaçáo mais aceitável seja a cle que o ponto '191 encontra-se s¡tuado em zona de contato,
onde possivelmente tenha havrdo arguma movimentaÉo, revando à interrupção dos diques.
Também caberia a alternativa de que os diques, embora não relacionados aos xenólitos, sejam
intrusivos nos charnoquitos, ainda que microssienitos tenham sido amostrados como
encaixante na extremidade dos diques. Também nesse caso os d¡ques estariam interromp¡dos
no contato sienito-charnoquito. De qualquer modo, o ponto 191 não mostra rochas em situação
simplutônica.

O exame petrográfico dos xenólitos do tipo I revela rochas cliabásicas/microdioríticas,
termalmente metamorfÌsadas, com textura hornfélsica. Algumas das ocorrências mais expostas
apontam para a presença de d¡que máfÌco intrusivo no charnoquito, sendo o conjunto
englobado por microssienito (Fotos 13 e 14), rico em xenólitos do tipo r e de charnoquito, este
em maior parte. As rochas básicas dos xenól¡tos contêm ortopiroxên¡o em paragênese de
equilíbrio. Embora o charnoquito mostre pelo menos dois episódios de c¡salhamento, a rocha
do dique não reg¡stra cisalhamento algum. Contatos, examinados ao detalhe, ind¡cam estrutura
de fluxo no dique, com plagioclásio ripiforme a tabular para¡elo ao contato com o charnoquito. o
ortopiroxênio aparece normalmente dentro do plagioclásio e, no contato, invade gradaiivamente
o charnoquito, que, por sua vez, exibe alinhamento de ortopiroxênio mais desenvolvido e
opacos, acompanhando o contato. As primeiras questoes: a assembléia do dique, poster¡or ao
charnoquito, reagiu com os ferdspatos do charnoquiro, substituindo-os progressivamente por
meio do consumo de anfibólio? ou o ortopiroxênio é um mineral posterior ao episódio intrusivo
do dique, produto de metamorfismo de arto grau, enquanto que os ferdspatos estar¡am
crescendo poiquiloblasticamente sobre o dique? As possíveis soluções: o ortopiroxênio é
produto de metamorf¡smo termal, com consumo de anfibólio e quartzo (ou mesmo sílica do
plagioclásio, que se tornaria mais cárcico), sendo de geração cristinta do ortopiroxênio do
charnoquito A fonte termal teria sldo o corpo sienítico. A outra explicação ser¡a remetida ä
episódios Brasilianos e pré-Brasil¡anos, e metamorfismo de alto grau. Nesse caso, o s¡enito
teria apanhado o conjunto dique-charnoquito tai como se apresenta. Na pr¡meira hipótese, o
s¡en¡to teria causado o efeito termal, e o dlque poderia ser representante dos diabásios do Eo-
cretáceo, náo encontrados na llha. Esta sorução é menos prováver, uma vez que as cond¡ções
de formação do ortopiroxènio ex¡gem me¡o anidro ou quase, arÌada à presença de co2, embora
as temperaturas até pudessem ser arcançadas pera massa sienítica (700oc) (cf. Newton et
a1.,1980; schumacher et ar., 1g90). Essas ocorrências de ortopiroxênio, em situaçoes
comp¡exas, sâo relatadas em outros trabarhos (cf. Azevedo sobrinho, 1gg5), na faixa do
complexo Metamórfico Costeiro.

outras características dos xenólitos do tipo r(a maioria) 
- como dimensoes

(dec¡métr¡cas' métricas, näo mensuráveis), angulosidade clos tipos máficos e subang ulosiciacie
daqueles charnoquít¡cos, quantidade maior próxima ao contato, com gradativa cl¡minujção até
200-300 m de clistância dessa zona até a ausência, presença de xenólitos do tipo lr, venuração
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sienitica generalizada e fragmentação das peças 
- indicam processo cle alojamento da

¡ntrusão pelo mecanismo de "stopping" (cf_ Hall, 1987; Marsh, 1982). Além dessas
características mais geológicas, o exame petrográfico demonstrou que os xenólitos
charnoquítjcos foram submetidos a fusão parcial, vanável em rntensidade, e que os do tipo l,
básicos, pouco foram afetados pelo processo, embora os do tipo ll tenham aparentemente
sofrido intensa corrosão magmática, com pequena influência na mineralogia.

As rochas charnoquÍticas têm composiçâo próxima à do eutético granítico, a baixas
pressões de água. Náo é fora da realidade afirmar que, provavelmente, fragmentos de
composiçáo charnoquítica, correlacionáveis aos xenólitos do tipo Il, foram integralmente
assimilados. A coexistêncie de xenólitos dos tipos I e ll nos mesmos locais indica, sem dúvida,
momentos e fontes de origem diferentes, com os do tipo ll tendo experimentado residência
muito mais prolongada no magma srenítico e, obviamente, sendo de origem anter¡or aos do tipo
l- Não existindo tipos intermediár¡os, em dimensóes e formas, podem eles representar do¡s
momentos distintos de ascensão da massa magmát¡ca, talvez mais quente em um primeiro
pulso.

As var¡ações granulométricas nos microssienitos, conrínuas e descontínuas, são
também indicativas de dist¡ntas massas magmáticas com diferentes contrastes termais, o que
signifÌcaria que, após primeiro momento de colocação de parte do magma, e que poss¡velmente
nåo atingiu sua posição final (cf. Marsh, 19g2), nôvas massas móve¡s e aquec¡clas
posicionaram-se pelo caminho já aberto, misturando-se às primeiras, a¡nda não consolidadas.
o alojamento final, cada vez ocupando mais espaço e mais próximo à superf¡cie, deve ter sido
progressivo e contínuo, e não repentino, a julgar pelas rochas e outras feições petrográficas
avaliadas- com gradientes termais cada vez menores, pelo aquecimento das porções externas,
ser¡a mesmo de se esperar granulaçöes ma¡s grossas.

A passagem para os s¡enitos "h¡br¡dos,,, de granulação grossa e com restos de
minerais dos charnoqu¡tos, sugerem condições diferentes daquelas experimentadas pelos
microssienitos com xenólitos. Em qualquer das duas situaçöes, houve sem dúvida ass¡milação
parcial das encaixantes, alterando a compos¡ção da rocha assjmilante, principalmente no que
toca à sílica, e sendo responsável, pelo menos em parte, pela presença do quartzo. A fusão
parcial dôs charnoqu¡tos pode ter sido acompanhacla pelo aumento da pressão de água, parte
da qual da própria massa em fusão. Talvez o aumento da pressåo de água possa ter alterado a
seqüência de formaçäo dos minerais, passando a cristalizar anfibólio (ou biÕt¡ta) no lugar do
piroxênio e, conseqüentemente, o aparecimento de mais quaruo.

A petrografia ainda registra rochas com poucas evidênc¡as de cisalhamento ou cle

deformaçáo plástica, mesmo nos vários contatos. Não ocorrem sienÌtos cataclásticos ou
miloníticos, de monta, indicando ausência de campo de tensðes de cisalhamento locais
intensos e, se os houve ou há, regionalmente, não há regjstro de zonas importantes de alívio.
Essa condição parece também ter prevalecido na llha de Vìtór¡a, muito embora Freitas (1g47)
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atribua a falhamentos gravitacionais os cumes da llha cie Säo Sebastião.
Petrog rafÌcamente ' as rochas de natureza mais insaturada e alcalina sáo os fonól¡tos

que' por sua vez, estão presentes como variedades com caracteristicas ma¡s ou menos
agpaíticas' A partìr dos contatos, a tendência manifesta nos sienitos é ma¡s ou menos contínua,
variando entre aqueras supersâturadas a satt¡radas, com os piroxênios adquírindo
características mais ferrosas/férricas e mais sódicas, no sentido geográfico do saco Grande e
da borda orientar da ha, principarmente da ponta sudeste. A biotita também muda no mesmo
sentido, indo de composições mais magnesianas a mais ferrosas e titaníferas. os d¡ques
máficos também variam petrograficamente, entre aqueles prenamente insaturados até rochâs
saturadas, e entre rochas de maior tendência alcal¡na para ma¡s fracamente alcalinas. Tanto
petrográfìca quanro georogicamente, os fonóritos parecem ter sido as úrtimas rochas a se
formar, a partir de ríquidos bastante enriquecidos em erementos químicos incompatíveis (TR,
Zr), ev¡dentemente em sódio e potássio, além de outros.

Nenhuma evidência foi encontrada de que os sien¡tos estar¡am cortando ou
interrompendo outras rochas, a não ser aquelas das encaixantes Brasilianas. Como tanto os
lamprófiros, como os diabásios e traquitos intrudem os sienitos, são eles todos posteriores às
rochas prutônicas. Mas, petrográfica e geolog¡camente, não foram observadas rerações
satisfatoriamente elucidativas entre essas rochas de diques.

Já foi objeto de avariaçâo o tamanho e a forma do corpo intrusivo da ha dos Búzios.
As variaçóes petrográficas reratadas quanto ao teor de quãrizo, às texturas, às variações dos
piroxênios e das b¡otitas e à localização restrita dos fonólitos altamente diferenciados sáo
coerentes com a proposta contida nä Fig. 5. por anarogias já feitas, estende-se o modero para
todos os corpos intrusivos das irhas. No caso de Búzios, a porção sienítica da [ha
corresponderia ao quadrante NW, da possíver forma eríptica achatacra. Essa forma pode
ev¡dentemente estar modificada (em quarquer dos corpos r¡torâneos) por farhamentos,
submersos.



O programa elaborado para a análise quimica dos minerais formadores das rochas da
llha dos Búzios objetivou sua caracter¡zaçäo e classificaçåo. Esse programa preocupou-se,
principalmente, com os elementos químicos maiores e ¡mportantes na composição quÍmica dos
minerais. outros elementos, porventura presentes em teores detectáveis, e igualmente
relevantes na ocupação de sítios estruturais, foram também determinados.

Dessa forma, os feldspatos foram analisados para Si, Al, Ca, Na, K e Fe, Sr e Ba.
Nefelinas, sodalitas e analcitas, igualmente analisados, ma¡s os ânions cl e sog. Todos os
ferromag nesianos (olivinas, piroxênios, anfÌbólios, biot¡tas, magnetitas e ilmenitas) foram
analisados para Si, Ti, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K e Mn e Ba.

A tentativa de analisar melilitas frustou-se, uma vez que os resultados obtidos se
mostraram inconsistentes, não servindo sequer para a sua identifìcaçáo segura.

Duranie o trabalho analítico, os objetivos ampliaram-se um pouco, passando a haver
preocupação com zoneamentos químicos, caracteristicas das relações texturais, presença de
exsoluções, existência de xenocr¡sta¡s, microxenólitos etc. os resultados, expressos em
porcentagens em peso dos óxidos, estão reunidos nas Tabelas 1 a 17, que também contêm as
fórmulas estruturais, bem como, quando usual, os componentes moleculares extremos. os
valores ni¡méricos são apresentados graficamente nas F¡guras 6 a -16. Todo o tratamento
matemático e gráfico; a partir dos valores porcentuais dos óxidos, foi executado no programa
"Minpet for Windows - version 2,02" (Richard, 199S).

É importante observar que cada coluna de valores representa um ponto anal¡sado,

tendo havido preocupação com a qualíficaçäo dos pontos, separando-se, sempre que possível,

núcleo de borda, grãos comuns, matrizes, xeno, feno e microfenocristais etc. Táo ¡mportante
quanto essas separação, as amostras e os gräos foram escolhidos dentro de universo mais
variado possível, porém restrito na quantidade de análises, tendo em vista os objeiivos e os
problemas logísticos.

Considerando-se a limitação na quantidacle de análises, valores isolados ou grandes

agrupamentos de va¡ores analíticos não têm significáncia estatística rigorosa e quantitat¡va.

7.1. Os feldspatos

CAPíTULO 7

OUíMICA MINERAL

Algumas anál¡ses difratométricas, pelo método do pó, foram feitas em dez separados
praticamente puros de feldspatos de sienitos. Os resultados identificam e caracterizam
estruturalmente af b¡ta, microclínio e ortoclásio da "série microclínio, ortoclásio, albita de baixa
temperatura" (cf. Deer, 1978). A albita aparece em todas as amostras ¡nvestigadas, com ligeira
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¡ndicação de predominio sobre as outras fases. Em seis clas amostras, as reflexões de Bragg
características do microclínio sáo mais intensas, em grau variável, sugerindo presença maior
dos domínios ordenados (Al, Si), até o valor 1,0 de ocupação das posiçôes t, (O), isto é,
ordenamento total nas posições do Al. Em quatro das amostras, há predomínio de reflexão
ú nica para alguns planos escolhidos (1 30, 131 , 132 e 241), apontando para a existência de
plano de s¡metr¡a e, conseqüentemente, desordem total nas posições do Al teiraédrico, o que
caracteriza o ortoclásio. Nas amostras em que microclínio é mais abundante, pode aparecer ou
não oüoclás¡o e, naquelas em que este último predomina, o microclínio sempre ocorre. Existe
quase que uma seqüência contínua entre os estados perfeitamente ordenados ("m¡croclínios
máximos") até os totalmente desordenados ("ortoclásio"), ora com predom¡nância de um ou
outro.

Esses resultados são coerentes com a microscopia óptica e com os resultados das
análises químicas.

7 .1.1. Característ¡cas químicas

Os resuliados analíticos acham-se tabelados, juntamente com as formulas estruturais,
e os componentes moleculares albita (Ab), ortoclásio (or) e anortita (An) (Tabelas 1 a 3). os
dados säo também apresentados em gráfìcos Ab-Or-An (F¡gs. 6 e 7).

7.1.1"'1. Os feldspatos dos sienitos

Nestas rochas aparecem somente feldspatos alcalinos sob a forma de mesopert¡tas e
micromesopertitas, com algum predomínio das fases albíticas, que representam não menos
que 55% e náo mais que 60% em avaliação microscópica. são poucas as amostras com alguns
indivíduos opticamente "homogêneos", e bastante raras aquelas com todo o feldspato
"homogêneo". A utilização de grandes aumentos ao microscópio (400x), as informações
difratométricas e mesmo as químicas confirmam a dominância das fases albíticas,
homogêneas, e permitem estabelecer a natureza micro/submicro/crjptopert¡t¡ca das fases
potássicas (-0,001<0,005 mm). os indivíduos homogêneos, apresentando em gerar
composiçöes mu¡to variadas, devem ser criptomesopertiticos, uma vez que se tratam de
var¡edades de baixa temperatura, princ¡palmente nos casos das composiçóes intermediárias
(Ab3ea6Ora6,7o). Os valores analíticos, correspondentes aos termos mais puros, quer Ab, quer
Or, parecem indicativos de fases levemente cnptoant¡pertíticâs e cr¡ptopertíticas, e de alguma
solução sólida (Na, K) remanescente (cf. Smith, 1988).

De forma geral, as análises (Tabela 1, Fig. 6a) mostram a existênc¡a de algumas
amostras com feldspato quase perfeitamente exsolvido, sem valores intermediários, e outras

semelhantes, mas com valores Abor-orAb intermediár¡os, e ainda outras com espectro
contínuò AbOr-OrAb. Os valores intermediários e, possivelmente alguns relacionados às fases
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potássicas ¡ntermed¡árias, podem ter diferentes significados: presença de submicro a
criptomesopertitas e submicro a cr¡ptopertitas (<0,005 mm), análise efetuada em lamelas muito
eslre¡tas (0,015-0,020 mm) ou ocorrência de alguma soluÇão sólida.

Todas as amostras apresentam varores An=O para as fases potássicas, ocorrencro o
mesmo em cinco delas para as fases albíticas. pequeno número, não mais que cinco ou se¡s,
com Abor intermediários contêm An abaixo de 1%. Nenhuma das anárises chega a or1o0,
embora algumas situem-se próximas (ore5-ss) e iodas as composiçöes arbít¡cas, para An
aproximadamente igual a 0, atingem valores Abee_1oo.

Ainda no casos em que An=O, as fases albíticas demostram pequena var¡ação, em
torno de AbeT_16sOrq,3 Já as potássicas podem variar entre os extremos Or68_eBAb2¡2. para uma
mesma amostra' esse interuaro máximo se reduz a argo em torno de or66aeAb32-11, arcançando
variaçäo mínima na amostra BZ 1s9A, com or65-se. Excluídas algumas poucas amostras, o
intervalo Ors2aeAb16"11 está sempre presente. Ainda para An=O, ocorrem dois intervalos com
ausências composic¡onais, um entre Oþe7e6a¡,Ab3e¡ea6 e Or6¡_5eAbas,se e o outro entre AbgszsOrs_

25, € Çu€ separam as composições mais sódicas e as mais potáss¡cas das composiçöes
intermediárias.

os valores de An aumentam mais visivermente para varores de or menores que 70, e
o fazem continuamente na medida em que cresce Ab. An chega no máximo a l0o/o, para as
fases com or=0, em uma ou duas amostras. Na maioria das amostras, com or=0, cinco
incluem valores mu¡to próximos ou iguais a AblmAneorq, e em três deras essa compos¡çâo var¡a
pouco (BZ 1008, 1594 e 190). Nas outras dez amostras, os valores AbAn oscjlam, de forma
pouco regular, entre Abl¡oAno e AbsoAnjo. para as composições com OrTe¡, An varia regular e
continuamente entre 10 e -0%. De qualquer forma, o teor de An é na ma¡oria das anál¡ses
inferior a 5%.

Algumas informações adicionais sáo talvez importantes. Nas amostras BZ 1008 e
1594, a fase potássica é o microclínio, e elas não apresentam composiçóes intermediárias,
indicando desmisturaçáo bastante acentuada. A amostra BZ 185 contém ortoclásio, exibindo
espectro composicional continuo. A amostra BZ 151 tem o feldspato opticamente homogêneo,
e o mesmo acontece, parcialmente, com as amostras BZ 105 e 1g5. Essas três amostras såo
as que demonstram maior continuidade nas variaçôes composicionais.

Entre os elementos analisados nos sienitos, Fe é o que ma¡s aparece. A maior¡a dos
teores é menor que 1% e grande parte inferior a o,so/o. Arguns varores, contudo, são bem
maiores, atingindo 3,36%, porianto, uma d¡ferença méd¡a em torno de 5 a 10x. As variaçöes
observadas são, principalmente, entre as d¡stintas amostras. categor¡as de indivíduos ou
localização do ponto analisado apresentam pequenas variações. Há bastante semelhança nos
teores de sr e Ba, em gerar inferiores a 0,1%. Embora pouco expressivo em termos absorutos,
o teor de Ba é sempre superior ao do sr e, com freqüência, chega a varores entre 0,10 âté
0,50% No caso de Ba parece haver certa correração com or, sendo suas maiores
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concentraÇões observadas nos feldspatos coffi or6e, ou superior. Também esses elementos
variam pouco, mais entre as amostras do que entre gråos ou pontos diferentes.

7 .1 .1 .2. Os feldspatos dos diques félsicos

Foram analisados feldspatos de dois fonólitos (82.163D e 166A) e de um traquito (BZ

1828), com os resultados. aparecendo na Tabela 2 e Figura 6b. como visto nos fonólitos, os
feldspaios ocorrem como fases isoladas, albita e san¡dínio (?), ou como fases exsolvidas no
mesmo indivíduo cristalino (m¡cropertitas e micromesopertitas).

Os fonólitos apresentam composiçöes sód¡ces, Abe¡_leeOrs_1q, ou potássicas, Or75_e5Ab5.

2s, e teo[es de An menores que 1 a 2%. As composiçóes para o traquito estáo espalhadas no

intervalo Abee,5ore,5-ore5Abs, não havendo destaque quer para os microfenocristais, quer para

os indivíduos matriciais-

Nos diques félsicos, há que se separar os fonól¡tos do traquito (BZ 1B2B), exibindo
diferenças grandes nos teores do elemento Fe- o Fe, com concentrações maiores nos
indivíduos da matriz e bordas de fenocristais, oscila entre 0,30 e 0,80% nos fonólitos e entre
0,5o a 2,50% no quartzo traqu¡to. Poucas vezes sr ou Ba ultrapassam 0,05%, Iimitando-se a

valores genéricos de 0,0x%, com variações paralelas dos dois elementos. Não há correlaçáo
com os teores de Ab, An ou Or, verifìcada.

7.{.1 "3" Os feldspatos dos d¡ques máficos

os resultados analíticos constam da Tabela 3 e os gráficos Ab-An-or da Figura 7. As
rochas analisadas cobrem todo o espectro composicional químico e representam os ,,tipos,'

magmáticos da llha BZ 1814, basalto alcalino; 315/58, basanito; 303c e 326 A7, tefrito e 326
C1, traquibasalto.

o feldspeto alcalino está presente em todas as amostras, sendo cle nalureza
fortemente potássica, exceção feita à amostra BZ 3261A7, de composição intermediária. Não
ocorrem fases albíticas, ou mesmo mais sódicas que Ab-53or-aAn3 os plagioclásios, embora
predominantes nos diques máf¡cos, foram determinados somente no basalto alcalino e nos

tefritos, estando ausente nas demais amostras escolhirias.

O feldspato alcalino restringe-se principalmente ao intervalo Or,so-roo,Ab.r0 0, com teores
de An próximos de zero. A amostra BZ 303c mostra variação maior, até or,o"Ab.gs e An.s,
enquanto que na amostra BZ 326A7 a sua composição é Oçso.ooAb,.o.uo, com An,5.

Os plagioclásios apresentam ampla variação composicional, desde An_zsAb_zs até
An-goAb^zo; análise ún¡ca forneceu valor aproximado de AbssAnls no basalto alcalino. Nas
análises da amostra 1814, or é praticamente zero, à exceção de um ponto. Nas outras duas
amostras em que o mineral foi analisado, or aumenta sensivelmente com Ab, chegando até os
1Oo/".

Os plagioclásios analisados representam gráos comuns, "xenocristais',
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microfenocr¡stais e matriz, embora os resultaclos não evidenc¡em relações distintiva claras entre
as diferentes categor¡as, de certa forma arbitradas. A mesma observaÇão é válida para o
feldspato alcalino.

Na amostra BZ 181A, um drabásio, foram analisados indivíduos comuns, maiores (GC)
e menores (intergranulares), que, ao frnal, näo exibem grandes diferenças químicas. com
relaçáo a Fe, sr e Ba, parece importante a relaçáo Ab:An para esses elementos. Às menores
proporções, em torno de 0,3-0,4 (Abzs,s0Anzo,¡e), correspondem os ma¡ores valores de Fe (1,30-
1,60%), os menores de Sr (0,24-0,26%) e valores de Ba quase nulos (<0,02%), com altas
razões sr/Ba (>-10). Nos plagiocrásios com proporções Ab:An mais artas, 2 e 6 (AbooAnsg e
Ab65An1a), såo registrados os menores valores de Fe (0,13-0,g2%), valores baixos
(relativamente) de Sr (0,22-0,30%) e variados de Ba, este aparentemente náo correlacionável
aos altos teores de Ab. os valores extremos de sr, entre 0,3s e 0,4o%, correspondem aos
plagioclásios intermediários, com razöes Ab:An entre 0,g e 1,4 (Ab¿¿Ans¡-Ab.uAna2). Nesses
feldspatos, o Fe apresenta teores ¡ntermediários e o Ba variados, com moderada tendênc¡a cle

acompanhar o Sr_

Nessa amostra foí anal¡sado um ún¡co gräo de feldspato alcal¡no (ore6), com Fe=O,1g,
Sr=0,06 e Ba=O,58.

Em síntese, a amostra Bz 1g1A tem valores relativamente modesios para Fe (0, 13-
1,60%), Sr (0,22-0,40%) e Ba (0,00-0,i6%), com razões Sr/Ba variadas (0,3_1S).

Nas outras amostras analisadas, todas lamprofír¡cas, aparecem diferenças entre as
categorias de indivíduos. Embora um tanto fast¡d¡oso, náo há como se fazer uma síntese global
inteligível, e daí, a compartimentação.

Nas amostras 313/58 e 3261c1, foram analisados os feldspatos dos ocelos, todos
muito potássióos e composicionalmente variáveis entre ore3AbT e oree,gb6,a, com An=o. os
teores de Fe säo excepcionalmente ba¡xos, entre 0,04 e 0,18%, moderados os de sr, em torno
de 0,40-0,50%, mas com min¡mos de 0,03-0,12%, e altos a moderados os de Ba, desde 0,23
atê 1,75o/o. As razões sr/Ba variam entre 0,27 e 2,3. Duas das nove análises exrbem
comportamento d¡ferente, sendo uma delas considerada matricial; nelas, o Fe se eleva a
0,32o/o, o Sr baixa a O,O2-0,O3% e o Ba a O,OB-O,07 %.

Na amostra BZ 303c, foram anarisados "grãos comuns" de plagiocrásio e matriz de
feldspato alcalino, sendo uma única análise feita em plagioclás¡o matricial. Este, com
composiçôes entre AbsÁn3soç e Aba¡An55Ors, possu¡ teores de Fe entre 0,47 e 1,12yo, de Sr
entre 0,92 e 1 ,78% e de Ba entre 0,21 e 0,56%, além de razóes Sr/Ba entre 3,0 e 6,1 . Os
maiores teores de sr e de Ba são encontrados nos plagioclásios com baixas razöes Ab:An, de
0,72 (AbasAn55) a 0,96 (Ab47An4e), sendo verdade¡ra a recíproca: os menores teores de sr e de
Ba estão presentes nos plagioclásios com razões Ab:An de 1,10 (Ab4sAn4s) a 1,65 (AbseAn3s).

Na matriz, o feldspato alcalino varia entre OrsTAb3Ano e Or6sAb32An3, com Fe entre 0,1 0 e
1,21%, sr entre 0,01 e Q,32a/o e Ba entre o a o,2go/a. Há arguma correração dos teores de or e
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de sr e Ba, cujas razões variam entre 0,25 e 2,5. o pragiocrásio matriciar, Ab65Anz7or8,
apresenta Fe igual a 0,57%o, Sr igual a O,7\o/o e Ba igual a 0,31%.

Na amostra BZ 326A7, nåo se verificaram diferenças acentuadas nesses elementos
entre algumas categor¡as de indivícluos de plagioclásio. Assim, grãos matricia¡s,
microfenocristais e grãos comuns podem ser reunidos e separados daqu¡lo que se julgou que
fossem xenocristais. No primeiro grupo, o Fe var¡a pouco (0,70-1,2 4%), sr mostra teores
elevados, entre 1,02 e 1,6go/a, e Ba de o,1g a 1,23o/o, sendo a ¡azão enrre eles var¡ável entre
1,2 e 6,8. os majores teores de sr e Ba são concomitantes e correspondem às razões sr/Ba
menores (1 ,2 a 2,2), e às maiores razões Ab:An, 1 ,06 a 1,42 (Ab4s.54An3s4s). O plagioclásio
mosira razões Ab:An entre 0,60 a 1,42, com or entre 4 e g%_ Feldspato alcalino da matriz
possu¡ baixos teores de sr e Ba (<0,2%), com razóes sr:Ba compreendidas no intervalo 1-3.

Entre os "xenocr¡stais", alrera-se a composiçáo média do plagioclásio, variando de
Ab3o.An67or3 até Ab¿sAnsror¿, com razöes Ab:An entre 0,44 e o,gg, mais baixas que as do
plagioclásio já discutido. o Fe mostra valores, em média, mais altos, entre 1,03 e 1,4s%,
enquanto que sr e Ba mais ba¡xos, respectivamente, o,gg a 1,39% e o,14 a 0,Asvo, com ¡azoes
sr:Ba mais altas, 3,'i a 7,1. varores mais erevados såo concordantes para sr e Ba, mas nao
são acompanhados pero Fe. Näo ocorre reração com a razão sr:Ba, uma vez que essa se
mantém siiuada entre 3 e 7, embora seja mantida a relação com os teores de Ab mais elevados
(razóes Ab:An entre 0,65-0,88).

7.2. Os feldspatóides

E oportuno lembrar que nas rochas examinadas petrograf¡camente ocorre nefelina nos
fonóliios e alguns microssienitos, acompanhada ou não por sodarita, quase sempre
subordinada. A analcita aparece na maioria dos diques máficos, lamprofíricos, quer como
mineral matr¡cial e interst¡cial, com contornos indistintos, quer nos ocelos, quase sempre ao
lado de v¡dro. os resultados das análises desses minerais estáo nas Tabelas 4 e 5, oncle
também se encontram os dados referentes à fórmula quimica minerar e os componentes
moleculares usuais para a nefelina (Ne, nefelina; Ks, kalsilita; ez, quartzo).

Embora seja grande o número de amostras com nefelina e com sodal¡ta, esses
minerais foram analisados somente na amostra BZ 163D.

As nefelinas apresentam grande homogeneidade composic¡onar (Tabela 4a), com
pequenas variações. o Na20 situa-se entre 16,21 e 16,270/o e o K20 entre 5,57 e 5]0%,
praticamente ¡nexistente o cao. Em termos de componentes moleculares, Ne passa de 73,66 a
74,54o/o, Ks de 18,61 a 19,68o/o e ez de 6,49 a 7 ,4ïo/o. Essas composições situam-se pouco
acima do "campo de convergência Morozew¡cs-Buerger" (cujos r¡m¡tes são as composições
Ne75Ks31Qz2a e Nez3Ks?7Q20), indicando temperaturas de cristalização cia ordem cie 700oc.
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As análises das sodalitas (Tabela 4b) confirmam o grupo mineral e a variedade como
sendo sodalita (cf. Deer, 1978). os teores de Na2o variam eni.rc 24,4s e 24,g3ak e os de cl
entre 6,86 e 7,33o/o, mostrando homogenetciade composicional, embora em rìúmero restrito de
amostras e de individuos.

As analc¡tas foram analisadas, em maior número de amostras e em numerosos
ind¡víduos, em duas situações texturais: malriciais/¡ntersticiais e ocelares. Os resultados
(Tabela 5) evidencram dois agrupamentos composicionais, que correspondem, em gera¡, às
duas situaçôes citadas. As analc¡tas matriciais têm valores de Na2o>10,0% , K2o<1 ,oo/o,

cao<1,0% e Feo<1,0%; as dos oceros apresentam freqúência maior dos varores de
Naro<5,o%, cao>2,oYo e Feo-1,0-3,0%, com teores de K2o anormalmente elevados, entre
2,0 e 5,OOo/a.

Em uma única amostra, foram analisados grãos de nefelina e de soclalita. A nefelina
apresenta valores muito baixos para sr e Ba, sendo o Fe mais s¡gnificativo, em especial nas
rochas fonolíticas: 1,21 a 1,54%. A sodalita possui teores de Fe entre 0,61 e 0,75, além cje Sr e
Ba prat¡camente nulos.

Já as analcitas pesquisadas em quatro amostras de diques máficos, principalmente

como matriz e constituinte dos ocelos, contêm valores mais signifìcativos. Para as var¡edades
matriciais, o Fe varia de 0,05 a 1,69%, o Ca de 0,04 a 2,650/o, o Sr 0,00 a 0,96% e o Ba de 0,00
a 0,11o/o, com as razões Sr/Ba oscilando entre 1 e 8,7. As razões Na2o/K2o var¡am entre 0,3g e

433. Aparentemente, Fe, Ca, Sr e Ba aumentam com a elevação de K, no que säo
normalmente acompanhados por Na; com a elevação de K e diminuiçáo de Na, pode ocorrer
aumento de Fe, mas queda nos teores de ca, sr e Ba. A razão sr/Ba näo acompanha
diretamente as variaçóes de sr e Ba, mas há certa tendência para a diminuição com o
crescimento da concentraçäo desses elementos.

Entre as analcitas ocelares observam-se as seguintes variações: Fe de 0,29 a 2,ggvo;
Ca de 0,02 a 5,81o/o, Sr de 0,00 a 1,13o/o-, Ba de 0,00 a O,19%o; K de 0,0S a 4,SZo/o; e razões
sr/Ba entre '1,5 e 6,0 e Na/K entre 1 ,1i e 2s4. A tendênc¡a geral é de que para valores
menores de Na e maiores de K, tem-se aumento nos teores de Fe, ca, sr, Ba e na ¡azão
sr/Ba. As amostras BZ 303c, 313/58 e 326 A7 possuem ba¡xos conteúdos rle K (<0,1%),
enquanto que a amostra 326 c1 mais elevados, com o elemento apresentando certa
preferência para o mater¡al dos ocelos (KzO variando de -3,g0 a 4,50%).

7.3. As olivinas

As ol¡vinas analisadas são de rochas lamprofíricas e aparecem como fenocris-
tais/microfenocr¡sta¡s e xenocristais (?), ou parte de "microxenólitos,', nunca matricialmente.
Näo há diferenças significativas entre os valores analíticos registrados na Tabela 6, que



também reúne a fórmula estrutural do mineral

Todos os resultados obtidos são de olivinas magnesianas, com valores de 76,3 a

84,5o/o para Fo, que correspondem à variedade crisolita. Os teores de alguns outros elementos
são moderados, com CaO variando de 0,18 a 0,38%; MnO de 0,17 a O,S3%o; e NiO de 0,12 a
0,24%. Observe-se que NiO está ausente em parte das análises.

Os valores de MgO e FeO não exibem var¡ação contínua. A ol¡vina da amostra BZ 326
A7 possu¡ compos¡ção média Fo76,6, com máx¡mo de 76,g0/o e mínimo de 76,3o/o. Na amostra BZ
326 c1, a média é de Fo63, com valores extremos de a4,so/o e 80,6%. A var¡açäo reconhecida é,

claramente, de amostra para amostra, sendo pouco significativas as diferenças entre indivÍduos
ou centro/borda do mesmo indrvíduo.

7.4. Os piroxênios

Petrolog¡camente, sáo estes os minerais ferromagnesianos mais importantes, estando
presentes em todos os tipos de rochas da llha, não obstante aparecerem como "restos,' ou
âusentarem-se parcialmente em alguns deles (quartzo microssienitos e amostras de diques
traquiticos).

Na condução das análises, os pontos analisados foram agrupados em grãos comuns
(a grande maioria), intergranulares e inclusos nos sienitos. Nos diques máficos, as categorias
fexturais são mais vafiadas e adotou-se, até certo ponto arbitrariamente, as classes
denominadas de xenocrista¡s, microfenocristais e grãos matriciais. Nos diques félsicos, foram
analisados somente gräos comuns, aceltos täo-só como núcleos face às suas dimensôes
reduzidas. Em todos os agrupamentos, e sempre que possivel, foram analisados núcleo (N) e
bordas (B) dos cristais. Núcleos e bordas não significam, obrigatoriamente, ponto único no
centro do indivíduo e outro no seu mite periférico, mas em geral dois a cinco pontos

distribuÍdos entre essas posiçóes. Dessa forma, é de se esperar resultados mais constantes
nos núcleos e mais variáveis nas bordas, o que não invalida a prática.

Tendo em vista a visão conlunta e comparat¡va dos resultadr:s e dos tratamentos
gráficos, a exposiçäo é feita em blocos, sem a subdivisåo adotada para os feldspatos.

os resultados analíticos, expressos em porcentagem em peso dos óxidos, as fórmulas
estruturais calculadas com base em 6 átomos de oxigênio e 4 cát¡ons, e os componentes
moleculares extremos, wo-En-Fs e Jd-wEF-Ae, bem como os valores e e J estão nas Tabelas
7 a 9- Ferro total foì calculado como Feo e a relação Fe2./Fe3* foi determinada na fórmula
estrutural através do balanço de cargas. o tratamento gráfico é apresentado nas F¡guras g a
14.

A classificação e a nomenclatura adotadas seguem a proposta do IMA (Mor¡moto,

1988), com os dãdos projetados nos gráficos O x J (O= Ca + Mg + Fe; J=2 Na), En- Fs-Wo
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(En=MgrSi2O6; Fs=Fe2Si2O6; Wo=Ca2Si2O6) e Jd - WEF - Ae (Jd= NaAlSizOo; WÊF= Wo + En +
Fs; Ae= NaFe3'si2o6). são ainda apresentados graficamente os valores auf (átomos por
unidade de fórmula) dos elementos em diagramas com os números mg# (mg# = MgO/MgO +

FeO), além do tradicional triângulo de variação Mg - [Fe" + Mn + (Fe3*- Na)] - Na.

7.4.1. Classificaçäo e caracter¡zação molecular

Os clinopiroxênios dos sienitos apresentam acentuada variaçäo composicional,
mostrando inclusive separação gráfica visível entre núcleos e bordas (126 pontos). No
diagrama Q x J (Fig. 8), alinham-se nos limites superiores do campo euad, desde composições
fortemente ferromagnesianas, estendendo-se para o campo cálcio-sódico, com acentuada
tendência sódica. Nesse campo, algumas composições aproximam-se dos valores limites,
máximos de Q e mínimos de J, grupando a maioria das análises dos núcleos. Alguns núcleos
posicionam-se no limite Quad/ca-Na, e poucos o ultrapassam. Aparentemente, as bordas
estendem-se muito mais no campo ca-Na. o gráfico En-Fs-wo aparece na mesma ilustrâção,

com os resultados analiticos formando dois grupamentos separados de pontos: o maior deles
cai nos campos das aug¡tas e dos diopsídios, adentrando o das hedembergitas, e o outro, com
composições mais ricas em ferro e mais pobres em cálcio, mostrando termos ainda augíticos e
(poucos) hedembergíticos. segundo a classifÌcação de poldervaart e Hess (19s1; cf. Deer et
al., 1978), os minera¡s corresponderiam a augitas e salitas, até ferrossalitas, ferroaugitas,
hedembergitas e ferrohedembergitas- Ainda na mesma figura, os valores analíticos estão
projeiados no triângulo compos¡cional, também molecular, Jd-wEF-Ae. A distribuiçäo dos
pontos é análoga àquela descrita para o gráfico Q x J, com os núcleos ocupando o campo
Quad e as bordas avançando mais no sentido das eg¡rina-augitas. Toda a distribuìção é quase
linear e próxima ao lado Ae-WEF, com valores de Jd < S%.

Os clinopiroxên¡os dos diques félsicos, sempre com grande partic¡paçäo do
componente sódico, exibem distribuição linear, tanto no gráfìco e x J, quanto no Jd-wEF-Ae
(Fig 9). No primeiro deles, alinham-se paralelamente e muito próximo ao lìmite superior clos

campos Ca-Na e Na, desde valores em torno de e e J-1,0 até composiçöes sódicas, com

Q-0,3 e J-1,7 . A distribuição de pontos indica vazio intermediário, que deve ser atribuído ao
fato de terem sido analisadas somente duas amostras, Lrma com piroxênio mais cálcico e a
outra de natureza mais sódica. No diagrama Jd-wEF-Ae, mostram distribuiçáo semelhante,
estando alinhados paralelamente e próximos ao lado wEF-Ae (Jd<5%), com valores de
Ae-45%, campo das egirina-augitas, até Ae-7 5o/o e wEF<20%, campo das egirinas. Vazio
composicional simllar ao anter¡or está também presente (WEF - 3O-4S%).

Os clinopiroxêntos dos diques máficos, não obstante suas variaçöes ópticas,
principaimente quanto à cor, pleocroísmo e zoneamento, quando lançados no gráfico e x J
(Fig. 10) agrupam-se densamente no campo Quad, com valores restr¡tos de a (1,60-1,g0) e J
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Figura 12 - Diagrama Mg-Na-[Fe2*+Mn+(Fe3'.-Na)] par.a piroxênios de sienitos (grão comum:
núcleo o, borda o; inclusão !), diques féisicos (ó) e diques máficos ( -.1- ) da
Ilha dos Búzios.

Fez**Mn+¡Ps3*-hJr¡
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Figura 13 - Diagrama (Ti+41ry; -. (Fe2*+Àzlg+ç¿) - (ria+Fe3") para piroxônios de sienitos (grão
comìlm; núcleo 8, borda o ; 

_ 
inclusão n), diques félsicos ( ó ) e diques máficos

(xenocristal; núcleo I , borda O; microfenoc¡istal: núcleo i, ¡ár¿o ,.; c;stnt aa
mat¡iz: x) da Ilha dos Búzios.
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Figura 14 - Diagrama Na^Ti-.Allv para piroxênios de sienitos (grão comum: núcleo I , borda o ;

inclusão l), diques felsicos ( Ó ) e diques máficos (xenocristal: núcleo * , borda Ô,
microfenocristal: núcleo Ä, bo¡da A ; cristal da matriz: X) da Ilha dos Búzios.
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(0,05"0,15) e natuTeza fortemente cálcio-ferromag nesiana, Da mesma fìgura consta o triângulo

En-wEF-Fs, onde as composições estão também densamente agrupadas no centro do campo

dos diopsidios, com número restrito de composiçoes augíticas. conforme a classificação de
Poldervaart e Hess (1951; cf. Deer et. al., 1978), corresponder¡am a sal¡tas e augitas (e
fassaÍtas ?)-

7.4.2. Valores mg# e ocupaçôes cat¡ônicas

Nos diagramas mg# x auf, mostra-se a variação desse parámetro em relação a alguns

cátions (Figs. 11a-c), importantes estruturalmente e nas substituiçoes acopladas. Em T: si, Alv
e Fe3.; em M1: Alvr, Ti e Fe3.; em M2: Na. Os valores de Mg e K em M2 sáo quase sempre

nulos, enquanto que as flutuações de ca em M2 e de Mg em M1 refletem-se nos diagramas

classificatórios já abordados. com bastante freqüêncla, os valores tanto de Fe3n em T, como de

Alvr, são nulos, com alguns valores diferentes erráticos.

os clinopiroxênios dos sienitos exibem em geral ampla variação no valor de mg#, entre
7,0 e 59,0, e correlação nem sempre muito evidente com os cátions escolhidos (Fig- 11a). o
número de análises (pontos plotados) é de 126, sendo 53 de núcleos e 73 de bordas de gräos.

A distribuiçåo dos valores de mg# não é regular, inexistindo agrupamentos ou tendências muito

acentuadas, ainda que essas características estejam presentes. Entre mg# 7,0 e 33,S,

aparecem 24 pontos (19% do total) de bordas e 5 de núcleos (4% do total), sendo que os 97
pontos restantes, 49 de bordas e 48 de núcleos (77% do total), concentram-se entre 33,s e

59,0. lsto é, o valor 33,5 separa predomínio de bordas (valores inferiores) da igualdade de

freqüência de composições de bordas e núcleos. A variação de mg# nas bordas é de certa

forma duas vezes superior à dos núcleos. Estes mantêm caracierísticas mais ferromagnesianas
e var¡am menos_

Quando se examinam isoladamente as amostras, verifìca-se que 1/3 a 1/2 delas têm
bordas com mg# menores e que parte apresenta valores bem distintos para bordas e núcleos.

A maioria das amostras se espalha por pequeno intervalo, sendo que apenas duas (BZ 159A e

BZ 17'l: Ponta sudeste e saco Grande, respectivamente) cobrem toda área composicional; a

amostra BZ 1008, que é destoante das outras sob qualquer aspecto, possui valores de mg#
<19,0 e ¡nfer¡ores a'13,0 para as bordas. Ainda com valores inferiores 33,S, aparece parte das

compos¡çoes pontuais das amostras BZ 1594 (até 17,0) e 171F (ale 12,0).

Quando as amostras såo tratadas em conjunto, as tendências acham-se em grande

parte obliteradas, ainda que visíveis. Quando isoladas, é bem marcada a tendência de valores

menores de mg# para as bordas e maiores para os núcleos.

A Figura 11a reúne a correlaçäo Si x mg#. Gráficos amostra por amostra foram feitos e
analisados, mas não são apresentados para náo sobrecarregar ainda ma¡s as figuras. sem ter
que recorrer ao exame detido das tabelas, é possivel verificar que si ocupa quase toda posição
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T, desde 1,915 (96%) a 2,000, com alguns valores anômalos acima de 2,000, estes referentes

às amostras BZ '1594 ou 171F. A análise individual revela correlação negativa entre Si e mg#

nas amostras BZ 1008 e 1594; o conjunio, no entanto, exibe correlaÉo pouco convincente.

Também nåo ocorre tendência nítida de agrupamento ou tendências marcantes entre núcleos e

bordas, embora algumas amostras contenham bordas com si superiores aos dos núcleos (BZ

151 e 1594).

Em termos numéricos, para 70o/o dos valores de mg# superiores a 3.1,0, bordas e

núcleos comprimem-se igual¡tariamente entre Si=1,940-1, g90.

A deficiência estrutural aumenta levemente com mg#, chegando à ocupação mínima
de g5,7\o (1,915), sendo compensada por Atv (até 0,070). O Al, por sua vez, distribui-se pelas

posiçóes tetraédricas (até 0,070) e octaédricas (até 0,050), em proporções inversas. Nestas

últimas, 98% dos valores não ultrapassam 0,030, havendo, contudo, leve tendência de

decréscimo com o aumento de mg#. A grande maioria dos núcleos tem Alvr inferior a 0,010,

enquanto que nas bordas predominam valores variáveis entre 0,010 e O,0SO, sendo a

freqüência dos mais altos correspondente a mg# 14-18. Grande número de valores nulos (60%

do total) acumula-se a partir de mg# 31.

A deficiência estrutural nas posições T cresce lige¡ramente com mg#, portanto, maior

nos núcleos que nas bordas. comparados os resultados ponto a ponto, é muito maior a

participaçåo de Fe3* em T com Alvr igual a zero, do que o Al em excesso ocupando, além das

posições vacantes de Si, posiçöes Ml, com Fe3* em T igual a zero.

O aumento de Alv com mg# chega aos valores mais altos, 0,056-0,066, para mg# =
4043, após o que a proporçåo do elemento decresce até 0,037 para mg# máximo. Do

agrupamento maior de valores Alv, com mg# >28, destaca-se seqúência de composiçóes com

mg# <22 (12% lotal), com Alv<0,028. Esse agrupamento corresponde à amostra BZ 1OOB,

alguns pontos da amostra 171F e pontos nulos da amostra 1594. Sáo poucos os valores nulos
de AIv, ao contrário de Alvr.

Ti mostra valores de, no máximo, 0,020, no geral sem correlaçåo aparente com mg#,

espalhando-se em boa parte do campo de variaçåo (mg# >26). o exame isolado das amostras

revela alguma tendência, ainda que variável: linear positiva ou negativa, separação cle bordas e

núcleos ou ainda mistura de valores. Tanto a amostra Bz 1 sgA como a 171 F apresentam

correlação negativa com valores ma¡ores de Tì para as bordas e para valores menores de mg#.

o mesmo agrupamento de valores isolados, com correlaçáo pos¡tiva com mg#, é observado
para os pontos aquém de mg# 22.

Na varia entre 0,025 e 0,430. Agrupa-se densamente (79% dos pontos) para os

valores máximos de mg# (>32) e mínimos de Na (0,025-0,1 1 0), em correlação náo muito

regular, mas nitidamente inversa e algo assintótica. Os valores restantes (22%) distr¡buem-se

entre mg# = 7-19 e Na = 0,035-0,090 (amostra BZ 1008 e pontos das amostras BZ 159A e
171F) e no campo mg# = 12-37 e Na = 0,150-0,440. Com o agrupamento de 78% dos pontos e
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a distribu¡ção dos restantes 22o/o, o arranjo geral não é muito homogêneo, mas a forma descr¡ta

é visivel. Também existe tendência mais ou menos clara para valorês de Na superiores para as

bordas, acima de 0,100, com os dos núcleos s¡tuando-se abaixo de 0,230. Examinados

isoladamente, as amostras apresentam algumas características constantes. Primeiro, tendem a

ter seus pontos analisados alinhados; segundo, esse alinhamento mostra correlação negativa
com mg#, tão menos acentuada quanto maior o mg#; terceiro, as bordas exibem valores de Na

sempre super¡ores aos dos núcleos.

Fe3. 1T + M1) contém valores de até 0,360, a partir de 0,015. Tal como o Na, o
elemento mostra correlaçáo negativa com mg#, com distribuição pobre acima de 0,180 e mg#
< 31. O agrupamento se adensa para o intervalo além de mg# = 31 e abaixo de Fe = 0,1g0.

v¡stas de forma ¡solada, as amostras raramente se alinham, mas exibem em geral correlação

negativa, muito menos nítida que a do Na.

Os piroxênios foram analisados somente como núcleos em duas amostras de diques

félsicos insaturados. Ambas possuem valores baixos de mg#, com reduzido intervalo de
,variaçâo (Fig 1 1b): 1,43 a 2,55 e 4,01 a 4,25_ Na BZ 163D (mg# menor), Si é anormalmente

elevado, com a maioria dos valores entre 1 ,999 e 2,Q25; já a amostra 1664 tem Si menor, entre
1,977 e 1,992. Mesmo para os valores mín¡mos, praticamente não ocorre deficiência de

ocupação (98,8%). A primeira amostra tem valores nulos para Alv, compatível com Si (>

2,000). Na 166A, os pontos distribuem-se entre 0,008 e 0,023. Ainda que com base em

pequeno número de análises, é possivel distinguir-se do¡s aspectos: primeiro, queda nos

valores de uma para outra amostra, com correlação negativa com mg# e, segundo, dentro da

mesma amostra, a configuração é semelhante. Ti mostra leve correlaÉo negativa com mg# e
valores sempre baixos: 0,006 a 0,019 (BZ 163D) e 0,017 a 0,035 (BZ 1664). Na e Fe3* exibem

distribuiçäo gráfica semelhante: correlação negat¡va entre as amostras, valores mais ou menos
grupados, decrescentes na amostra BZ 163D. Os valores absolutos sáo de 0,721-0,838 para

Na e de 0,484 a 0,540 para Fe3* na amostra BZ 163D; na BZ 1664, Na var¡a de 0,541 a 0,753 e

Fe3' de 0,441 a o,s26.

Nos diques máficos, foram fe¡tas 67 análises em piroxênios de quatro amostras, todas

com características lamprofíricas. Os valores de mg# variam entre 53,3 e 69,4 (Fig_ 1 1c). Entre

mg# 53,3-56,4, somente ocorrem gräos matriciais, em número de quatro (6% do total). Entre

mg# 57,9 e 65,7, acham-se distribuídos 78% dos pontos, mais ou menos agrupados. Acima de

mg# 65,7 até 67,6, há ausência de valores, e os 16% restantes estáo compreendidos entre

mg# 67,6 e 69,4. O intervalo total de variação é de somente 16,1, com freqüência máx¡ma de

valores entre mg# 62 e 65 (25 pontos, 37Yo do total); entre mg# 58 e 66, a distribuiçäo dos

resultados se dá mais regularmente (50, -75%). Os valores mín¡mos de mg#, em ordem

crescente, são: gráos matric¡ais (MTZ; 53,3), núcleo de microfenocr¡stais (MFN,57,9), bordas

de xenocrisiais (XFB,58,4), grãos comuns (cC,60,0), bordas de microfenocristais (MFB,60,8)

e núcleo de xenocrista¡s (XFN, 62,6) Os valores máximos para mg# são, em ordem
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decrescente, MFN (69,4), MFB (69,2), MTZ è xFB (68,4), XFN (67,6) e GC (65,6), e os
intervalos são em, ordem decrescente, de .1S,1 (MTZ), i1,S (MFN), 10,0 (XFB), 8,4 (MFB), S,6
(Gc) e 5,0 (XFN)

os valores de si variam entre 1,gg0 e 1,465, havendo concentração em interyalo
pouco menor com 92o/o dos pontos dispostos entre 1,810 e 1,515. Há nítida correlaçáo positiva
de Si com mg#, defÌnindo-se faixa de pontos mais ou menos alinhados, com o vazio de valores
(mg# 65,7-67,6), destacando-se dela alguns grãos matriciais e par de núcleos de xenocr¡sta¡s,
Entre as anál¡ses, 55 ß2%) possuem varores de s¡ < 1,7s0 e, portanto, quarquer que seja o
piroxên¡o ele deve ser classificado como sub-silicico (cf. Morimoto, 19gB). Mais que isso, todos
os resultados indicam deficiências nas posíções tetraédricas, desde moderad as (11o/o) a
bastante acentuadas (28%). valores de si entre 1,644 e 1,712 (ocupação T de Bz,z e g5,6%)

sáo comuns a todas as seis categorias texturais.

Os resultados obtidos nos chamados xenocristais, quando observados em conjunto,
levam à confirmaçäo da suposição. Já pontos ¡solados em amostras isoladas descartam essa
suposiçáo para a grande maioria delas, restando somente um único par de pontos com
comportamento químico destoante e, portanto, sugestivo de uma natureza estranha à amostra.

os menores varores para si são de gräos matriciais, em torno de 1 ,46s-1 ,sr 0, e os
maiores correspondem aos supostos xenocristais, 1,860-1,880, seguidos por microfenocristais,
com freqüência maior dos núcleos- os intervalos de variaEáo cle si em auf, em ordem
decrescente, sáo de 0,290 (MFB), 0,285 (1\Årz), 0,276 (MËN), aparentemente sem correração
com os valores máximos (XFN, 1,880; MFB, 1,822; MFN, 1,789; MTZ, 1,750), nem com os
mín¡mos (MFB, 1,5'17; MFN, 1,S13; î{tTZ, 1,465).

Examinado o campo de variação, amostra por amostra, todas elas exibem correlação
positiva si x mg# e distribuem-se subparalelamente pela faixa de variação inteira, sem que se
note distribuição particular das categorias texturais. Aquelas amostras com mais pontos
matriciais analisados (três delas) parecem estender-se, ¡gualmente, por ma¡or intervalo de
pares de valores si x mg#: BZ 313/sB, 1 ,46s-1 ,769 e 53,3-69,2 , BZ 326c1 , 1 ,520-1 ,769 e 56,4-
69,4, Bz 303c, 1,515-1,822e57,9-69,2, respectivamente. A amostra Bz 326A7 distribui-se por
intervalo menor, havendo somente análises de microfenocristais: 1,644-1g10 e 62,1-6g,s.

As deflciências em si são compensadas sobretudo por Alv, mas näo completamente.
Em boa parte das amostras, Fe3* ocupa posições T, ArM é nuro, em Mr, em metade das
análises, e o mesmo ocorre com Fe3.. o Alv tem distribuição simétr¡ca e inversa à do si, em
correlação negativa com mg#. Os intervalos de valores apresentam distribuiçáo semelhante à
do si, quando examinados amostra por amostra. As amostras Bz 313/sB,326 c1 e 303c
distribuem-se por todo o campo de variação, entre os valores extremos aproximados de AIv =
0'504-0,169 (os de mg# já foram apontados), e a amostra BZ 326 A7 destaca-se em intervalo
menor, de 0,352-0,169. o par de valores únicos da amostra BZ 303c, de possível xenocristal,
possui mg# = 63,5-64,0, em posição invertida com reração ao si. Arvr mostra metade dos
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valores, nulos, acima de mg# 58, e a oulra metade, não nula, com freqüênc¡a maior de valores
aié 0,035, para mg# > 58. os nuros de Alvr correspondem a pontos onde Fe3'participa em T. o
valor máximo de Alv¡ é de 0,056, para mg# = 62,8. Não há qualquer tendência manifesta na

distribuição dos pontos, quer no seu conjunto, quer vtstos amostra por amostra.
A distribuiçao de Ti é feita supondo-se posic¡onamento exclusivamente em M1, com o

elemento exibindo distribuiçåo muito semelhante à do Alv, em correlação negativa com mg#.
os valores máximos de Ti, de grãos matricia¡s, situam-se no intervalo 0,202-0,170, e

correspondem a números mínimos de mg#,53,3-56,4. As outras categor¡as texturais comeÇam

a comparecer a partir dos valores de Ti = 0,.161, e menores, e mg# = 57,9, e maiofes, atingindo
mínimos em torno de 0,050-0,045, para mg# = 69,2, em bordas de feno/microfenocristeis. o
par de possíveis xenocristais, já destacado para outros elementos, aparece com valores de Ti
infer¡ores, 0,030-0,035. As amostras mantêm a tendência do conjunto, tal como comentado
para o Si, mas náo há grupamentos ou tendências manifestas entre as diferentes categorias

texturais, a nåo ser os gräos matriciais referidos. O ¡ntervalo 0,100-0,150 é compartilhado por

todas as categorias e mais que 50% dos valores para Ti estão acima de 0,100, devendo-se
assim adotar o adjetivo "titanífero" ("titanian"), e a modifìcação "com titânio" ("titanoan") para os
restantes (ï¡ > 0,010).

Os valores para Na situam-se entre 0,02S a 0,066, semelhantes aos dos piroxênios

Quad dos sienitos, Esses valores, distr¡buídos no campo mg#, exibem correlação negativa, com
d¡str¡bu¡ção aleatória das calegorias te)íturais, em faixa larga mais ou menos definicla,

caracterizada por campos com maior concentração de valores e zonas com ausência de
valores. os grãos matr¡ciais aparecem com os valores mais altos, em faixa com ausência de

outras categorias: Na = 0,041-0,050, para mg# = 53,3-56,4. Após a ausência de valores, entre
mg# 56,4-57,9, define-se área com o maior número de resultados, entre mg# 57,9-64,0, e Na =
0,04'1 a 0,025, com maior concentraçåo ac¡ma de 0,031. Entre mg# 64,0 e 76,5, apenas quatro

análises se fazem presentes, com o Na dentro do comentado. Nova concentraçáo de pontos

analíticos ocorre, agora, para os valores máximos de mg# e mínimos de Na, respectivamente,

67,5-69,3 e 0,025-0,035. Destacam-se dessa distribuiçáo de pontos o possível xenocristal da
amostra BZ 303C, com mg# - 63,7 e Na -0,062-0,066, seis valores da amostra BZ 326A7
(microfenocristais), além de um da amostra BZ 326 C1: um grupo com mg# - 64,7-65,4 e Na =

0,045 e outro com mg# - 63,7-64,7 e Na -0,050-0,0s3. Assim, na faixa principal de distribuição

dos valores de Na, acham-se 80% dos dados analíticos, com sg% no agrupamenlo central
maior, 15o/o no menor, e 6% matriciais, com os menores valores de mg# e maiores de Na. Afora
o isolamento de quatro análises de grãos matriciais, näo se observa qualquer arranjo ou

tendência especial entre as categorÌas texturais. Novamente, o par de valores, tido como

xenocristal, mostra teor catiônico fora da tendência geral e, no caso, ma¡s alta. visto o conjunto,
de outra forma, percebe-se que todas as categorias de gräos ¡ncluem valores de Na entre
o,o27 e 0'045. Mais uma vez, quando examinados os números amostra por amostra, nota-se
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que todos acompanham a d¡stribu¡ção de um extremo a outro, excluída a BZ s26A7, que, como
v¡sto, ìim¡ta-se a intervalo com mg# menores e, no caso, Na com valores maiores (para os
mesmos mg# do conjunto de amostras)_

o Fe3'(T+M1) apresenta distribuiÇäo semerhante à do Na, com merhor agrupamento
dos pontos analíticos. Exibe, igualmente, compart¡mentaçâo em três conjuntos de pontos,
separados por ausência de valores nos mesmos intervalos mg#. Assim, o pequeno conjunto de
valores correspondentes aos grãos matr¡ciais (6% do total) reúne os números mais altos de
Fe3*, entre 0,135 e 0,208. o maior agrupamento, com 75% dos valores, varia entre 0,116 e
0,201, segu¡ndo-se conjunto menor para os valores extremos de mg#, e mínimos de Fe*3, com
15%, 0,100 a o,149. Ponto de grão matricial isolado mostra valores mg#/Fe". de 61/0,216, e
borda de m¡crofenocristal 65,6/0,0s3- Entre os vaiores de Fe*3 = 0,114 e 0,191 estão 88% dos
números encontrados. A exemplo dos outros cátions, afora o isolamento de grãos matr¡ciais
com os menores valores de mg# e o agrupamento dos pontos, não há arranjo ou tendência
particular observada quanto às categorias texturais e par de valores mg#/Fe3'. por outro lado,
todas as categorias possuem parte dos dados analíticos entre 0,i14 e 0,.170. As amostras,
isoladamente, acompanham a tendência geral, embora de forma mais irregular e,
aparentemente, com variação mais acentuada da proporçáo de Fe3*. É preciso observar que
nos valores usados, o Fe3* em M1 é muito mais representat¡vo que em T. Esse, a propós¡to,

mostra valores multo variados e freqùentemente iguais a zero.

7.4.3. Variações químicas totais

O exame das tabelas de dados analíticos, dos diagramas classifìcatórios e dos
diagramas mg#, evidencia as caracteristicas químicas dos piroxênios das rochas alcalinas da
llha dos Búzios, em grande parte compartimentados em tipologias petrográficas: sien¡tos,
diques félsicos e diques máficos. A apreciaçáo das variaçôes globais do conjunto de rochas há
também que ser examinada, com tratamento gráfico apropriado. É certo que neste caso se
perde um pouco a resolução dos detalhes e variações internas por tipos, âmostras ou classes
te).turais, já examinados, porém. Mas torna-se possível a visäo conjunta, importante quanto aos
aspectos petrológicos evolutivos.

Considerou-se, aqui, outro aspecto. As característ¡cas petrográficas dos piroxênios dos
diques máficos e seus altos teores de Al2O3 e TiO2 que, somados, chegam a 1go/o, náo
aparecem nos diagramas classificatórios. Tais piroxênios, costume¡ramente chamados de
titanoaugitas ou titano-salitas, acabam inscrevendo-se nos diopsíd¡os e mesmo fassaítas no
polígono classificatório de Poldervaart e Hess (j9s1; cf- Deer, 1978)_ Garda (199s) considerou
as características petrográficas, especialmente o pleocroísmo típico, como devidos a elementos
sem importância estrutural, e apenas como de alto poder cromóforo. Mas subsiste um aspecto:
descontada a sílica, variável entre 40 e 50%, nos s0 a 60% em pesô cie óxidos restantes, Al2o3
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+ Tio, chega a 18,36% (para 38,80% de sio2), ou seja, 30% dos óxidos. Há níticla correlação
inversa SiO2: AlzO3 + TiOz, e os valores para a soma eståo entre S e 1gok, com média de
12,44/0, pa'a sio, = 46-569' . A maior parte das amostras tem soma acima de 10%, poucas
abaixo de 8%o e raras são as que chegam a 5%,

Tentat¡vamente lançaram-se todos os resuitados analíticos em combinações variadas,
buscando-se a ligaçäo das composições wEF com os elementos AI, Ti, Na e Fe3*, e levando
em conta as considerações da freqüênc¡a de substituições acopladas (cf. cameron e pap¡ke,

1981).

No gráfico triangular Mg - Na - [(Fe2* + ¡14¡ + (Fe3. - Na)1 (Fig_ 12) verifica_se o
acúmulo das composiçóes dos piroxênios dos diques máficos, bastante magnesianos (entre 70
e 80% de Mg), e que evoluem para compos¡ções mais ricas em Fe, com baixos teores e
variaçáo para Na. A maior parte das composiçôes dos piroxênios das rochas sienÍticas aparece
em continu¡dade, na forma de agrupamento sem soluçáo de continuidade, até atingir-se relaçåo
Mg: Fez- + ¡¡¡ + (Fe3' -Na) aproximadamente iguar a l:1, com pequena erevação do Na até
proporções próximas de 107. (recalculadas para o gráfico triangular). Esse conjunto de
composições reúne aproximadamente B0% ou mais dos pontos analisados (>200). com
pos¡cionamento bem destacado, eståo presentes as composições dos piroxên¡os dos d¡ques
félsicos, próximas ao lado Na - Fe2" + J14¡ + (Fe3* - Na) do triângulo, com menos que 10% de
Mg, e alinhadas no sentido de maior teor de Na (- goo/o), embora descontinuamenre.
composiçôes agrupadas, de forma também eviclente e com certo alinhamento, aparecem
bastante enriquecidas em Fe (-70% - B0%, recalculado), com valores baixos para Na (<10%),

mas já com leve tendência de enriquecimento nesse elemento. Esse conjunto de pontos
corresponde a uma única amostra, BZ '1008, já destacada anteriormente em outros
tratamentos gráficos. Quase duas dezenas de pontos apresentam composições intermediárias,
em conjuntos subalinhados, com tendência de enriquecimento em Fe e Na, ou mais em Na que
Fe, e correspondendo às amosiras BZ 171F (mais Fe) e BZ 'ls9A (mais Na). Ëmbora ligados
ao grupamento maior de composiçöes, esses alinhamentos ¡ndicam enriquecimento em Fe-Na
e Na (-Fe), mas no conjunto há grandes espaços vazios. Além dessas feiçóes gráfÌcas, nota-se
em geral que as bordas dos cristais são mais ricas em Fe ou Na. como um todo, não é
possível traçar configuração evolutiva única para os piroxênios das rochas alcalinas de Búzios.
Pelo menos três seqüências sáo sugeridas, a partir de conjunto mais ferromagnesiano contínuo
dos dìques máficos e dos sienitos, em direção aos diques félsicos de caráter mais alcalino. A
primeira representada pela amostra BZ '1008, com nítido enr¡quecimento em Fe; a segunda;
com enriquecimento em Fe-Na, e correspondente à amostra BZ 171F; e uma terceira, amostra
BZ 1594, com tendênc¡a nitidamente mais sód¡ca. Ainda entre essas duas últ¡mas, aparece
pequeno conjunto de composiçöes, parte da amostra Bz 171F e parte da amostra BZ 1sg\.
Pode-se sugerir várias explicaçôes alternativas paras as tendências químicas evolutivas
sugeridas e para os vazios composicionais. Essas possíveis seqúências mostram similaridades
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com vár¡as outras descritas na titeratura (p.e. yagi, 1966; Tyler e King, 1967; Stephenson,
1972; Larsen, 1976; além das relativas às ocorrências brasileiras reunidas em Gomes et al.,
1987)

As substitu¡ções catiônicas nos piroxênios são razoavelmente conhecidas, e as
soluções sólidas mais importantes aparecem incorporadas nos tratamentos gráficos em geral,
envolvendo caMg, caFe e tâmbém o par NaFe3*. Algumas são balanceadas e outras envolvem
compensaçóes de carga. As deficiências em si, compensadas por Alv e Fe3*, implicam em
deficiência de carga, a ser compensada em M1 ou M2. Examinados os dados disponíveis, os
plroxênios de rochas mais evoluídas de Búzios caracter¡zam-se por grande enriquecimento em
Na e Fe3*; aqueles referentes às menos evoluídas, ou seja, os d¡ques má¡cos, evidenciam
aumento excepcional de Ti e Al. o tratamento para os "outros", como sugerido por Morimoto
(1988) para as substituiçóes relacionadas no mesmo trabalho, pareceram inadequadas para
uma visão conjunta das variações químicas de todas as amostras e que viessem a incluir Ti e
Al. Além disso, segu¡ndo as sugestões do IMA para a classificaçáo dos piroxênios (Figs.8-10),
não aparecem piroxênios "outros", tal como definidos naquele trabalho. os piroxên¡os dos
diques máfìcos enq uadrar-se-iam nos de "compos¡ção lncomum", ou rlcos em Na (substituição
2, componente 52) ou ricos em ca (substitu¡çôes 3 e 4, e componentes s3 e s4), segu¡ndo o
mesmo autor. O mais provável é que o malerial de Búzios possa ser visto como a substituiçåo
4, com presença do componente 54 (sem nome especial: Ti-tschermakita?).

No extenso trabalho de Cameron e Papike (1981) são investigadas as substituições
acopladas e, entre as várias sugeridas, novamenle aparece o par Ti-Al como bastante
¡mportante nas rochas basálticas.

Levando em conta as limitações, selecionaram-se alguns gráficos que ¡ncorporam os
componentes possivelmente presentes, e em quantidade ¡mportante, nos piroxênios de
composições exiremas. Säo tratamentos tentativos, construÍdos em bases catiônicas (Figs. 13

e .14) e de valor qualiiativo.

A Figura 13, Quad (catiônico) - MlTi+ TAI - M2Na + M1Fe3', é uma tenlativa de ligação
das composiçöes Quad, agora relacionando, em bases catiôn¡cas, Na e Fe3' e Ti e Al (que
estaria no vértice da jadeíta). O lado euad - Na+Fe3* praticamente não se altera e é onde se
arranjam os piroxênios dos sienitos e dos diques félsicos. Os piroxênios dos cliques máficos,
contudo, saem completamente fora do campo euad, evoluindo para as composições mais
titánio-aluminosas, incluindo ainda componenie egirínico näo desprezível.

A Figura 14 reúne os elementos participantes importantes nos piroxénios
representativos dos efremos composicionais. Dada a incerteza envolvendo o Fe3*, optou-se
pelo gráfico M2Na-TA|-M'1T1. Este mostra distribuição regular de pontos composicionais, desde
denso aglomerado no vért¡ce Na - os diques félsicos - que evoluem para termos ma¡s
aluminosos, com aumento menos evidente de Ti, nos piroxênios dos sienitos, com leve
diferença entre núcleos (Al maior) e bordas (Na maior). Após certa descontinuidade, aparecem
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os piroxênios dos diques máficos, francemente mais alum¡nosos e que apresentam pequeno e
brusco enriquecimento em Ti. chama a atenÉo a separaçáo de par de xenocristais, denso
con.¡unto de microfenocr¡stais e, no sentido de enriquec¡mento em Ti, o agrupamento de grãos
matriciais. Na realidade, o sentido evolutivo deve ser, em parte, o inverso do descrito: a partir
de microfenocrista¡s ma¡s aluminosos dos diques máficos, haveria enriquecimento em Ti nos
gráos matriciais mais tardios. A despeito de ausências composicionais, em estágios mais
ad¡antados e já em rochas totalmente diversas, ou sienitos, os piroxênios evolu¡r¡am de termos
mais aluminosos e com algum titânio, para os termos sódicos puros, sem Al e sem T¡. A
pos¡ção dos xenocristais não é facilmente compreensível.

7.5. Os anfibólios

Estes minerais fazem-se presentes em todos os tipos de rochas, igualando-se aÕs

piroxênios em várias amostras, ausentando-se em parte delas, e aparecendo em algumas sem
piroxênio, alguns sien¡tos (com quarÞo) e diques traquíticos.

Foram analisados 66 pontos em oito amostras de s¡enitos, 24 pontos em duas
amostras de diques félsicos e 23 pontos em três amostras de diques máficos, totalizando 113
anál¡ses. os resultados, em óxidos e cátions, são apresentados nas Tabelas 10 a 12, tendo-se
calculado as fórmulas estrutura¡s com base em 23 átomos de oxigênio. Além disso, as fórmulas
estruturais obedeceram as recomendaçöes do IMA (Leake, 1978), sendo o Fe calculado como
FeO.

7.5.1. Glassificação

As classificações foram feitas segundo o fluxograma recomendado pelo IMA (cf.

Leake, 1978), Näo foram registrados anfibólios de Fe-Mg-Mn em Búzios. Os anfibólios cálcicos
e sód¡co-c'álcicos foram lançados em gráficos compartimentados ("quadros") si x Mg/Mg + ps2*.

os cálcicos limitados aos valores (ca + Na)B > 1,34 e Nau < 0,67, e subdivjdidos em quatro
planos maiores, cf. figura 3 de Leake (1978): A. (Na + 6¡o< 0,50; B. (Na + K)¡r > 0,S0 e Fe3*<

Alv¡; C. (Na + K)n ) 0,S0 e Fe3*> Alvr.

Todas as opçôes são para Ti < 0,50, à exceção da D com Ti > 0,S0. Os sódico_
cálcicos reúnem aqueles minerais apresentando (ca + Na)B > 1,34, e com Na6 compreendido
entre 0,67 e 1,34. Aqui, são duas as alternativas: A. com (Na + K)n < 0,50, e B. com (Na + K)A >

0,50. Os alcalinos, fìnalmente, distribuem-se em planos com valores Na6 I i,34, com dois
quadros classifÌcatórios: A. com (Na + K) > 0,S0 e B. com (Na + K) < 0,50, sendo a abcissa,
neste caso, Fe3*/Fe3* + Alvì.

os anfìbólios das rochas sieníticas da llha são mosirados na Figura 15a e suas
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compos¡ções na Tabela 10, incluindo os tipos cálcicos e sódico-cálcicos. Exibem grande
variação composic¡onal, aparentemente ciescontinua, e consistente com as características
ópiicas desses m¡nerais. A razâo Mg/Mg + Fe2" varia entre 0,1 e 0,9, com Ca > 1,63 e Na <
0,63' e säo todos cálcicos à exceção da amostra BZ 123, contendo representantes sód¡co-
cálcicos com valores de Can = 1,140-O,UB0 e Nas = 0,360-1, j12. As amostras BZ 17F', 105 e
157 (NE' borda oeste e centro-or¡ental do corpo sienítico) apresentam o maior agrupamento
composicional, sendo classlficáveis como magnésio-hornblenda (a maior parte), ferro_
hornblenda e hornblenda ferro-actinolita. No mesmo quadro, aparece ponto compos¡cional
isolado referente à amostra BZ 190 (saco Grande, próximo a ponta sul), correspondendo a
uma magnésio-hornblenda com alta razâo Mg/Mg + Fe2'. A¡nda no mesmo quadro, encontra-se
a amostra Bz 1008, mais rica em Fe, com compos¡çôes projetadas nos campos da ferro-
actinolita hornblenda e ferro-hornblenda. No outro quadro classificatório (fig. 3c, cf_ Leake,
1978), situa-se a amostra BZ 1z1F (saco Grande, centro), edenita para os núcreos e
hastingsita para as bordas, com enriquecimento em Fe. Também outro ponto da amostra BZ
190 é de uma edenita, mostrando enr¡quecimento em (Na + K)¡ relativamente ao ponto isolado,
cálcico, referido. Ainda no mesmo quadro e, de forma isolada, tem-se a amostra Bz 1g5 (centro
norte da llha), classificável como magnésio-hastingsiia hornblenda e magnésio-hastingsita. Os
anfìbólios sódico-cálcicos, limitados à amostra Bz 123 (costa oeste), possuem ma¡or número
de composições correspondentes a uma ferro-winchita/ferro-barroisiia, núcleos e algumas
bordas, e outras bordas de natureza mais ferro-winchita (Si - 8,0) ou mais ferro-banoisita até
câtoforita, indicando novamente aumento em (Na + K)A.

As figuras classificatórias usadas de Leake (1978) para os anfibólios clos sienitos são
as de número 3A e C (cálcicos) e 4A e B (sódico-cálcicos).

Os anfìbólios dos diques félsicos constam da Tabela 11 e Figura 1sb. Ësta inclui as
fìguras 48 (anfibólios sódico-cálcicos) e sA e B (anfibólios alcâl¡nos), os primeiros com (Na + K)
> 0'50, e os últimos com (Na + K) > 0,s0 e (Na + K) < 0,s0- A amostra BZ 166A, dique férsico
do Saco Grande central, agrupa-se muito mais entre as catoforitas, mas inclui taramitas. A
amostra BZ 1828, traquítica, da extremidade nordeste da llha, contém arfuedsonita e riebeckita.

os diques máficos (Tabera 12 e Fig. 15c), correspondentes às fìguras 3A, B, c e D dos
anfìbólios cálcicos de Leake (1978), representam as amostras BZ 1g1A (rocha máfÌca diabásica
- basalto alcal¡no - da Ponta Leste) e as amostras BZ 303C e 326C1 (rochas lamprofíricas do
saco do coruja e costa sur oriental). os anfìbórios da prime¡ra têm Ti < 0,s0, e agrupam-se
maiormenie como magnésio-hornblendas, com ponto composicional isolado de edenita e outro
de magnésio-hastingsita hornblenda. As demais amostras säo de kaersutita

7 .5"2. Variaçöes composicionais

Tendo em vista a quantidäde de variáveis no espaço classificatório dos anfibólios e
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sua compartimentação em inúmeros planos, difìcultando sobremaneira a apreensáo do

comportamento do conjunto de composiçóes, resolveu-se recorrer a alguns tratamentos
gráficos adicionais (Figs. 16 a 18). A pr¡meira, mg# Img# = MgO x 100/(MgO + FeO)l x cát¡ons

em auf, permite algumas considerações sobre a distribuiçåo e as variações catiônicas nas

várias amostras e no conjunto das rochas e, eventualmente, comparaçóes com outros minerais

fêmicos, analogamente tratados. Adotando-se igual índice de diferenciaçäo para as rochas, foi
possível fazer-se comparações entre rochas e minera¡s. A Figura 17, aparentemente ,,óbvia,', na

verdade é bastante ¡lustrativa e fornece, graficamente, condiçöes para análise da distribuição

das composiçóes em termos de si e Al, assim como das suas ocupâções e defic¡ências

tetraédr¡cas e eventual existência de Alv' e de TFe"*. A Figura 18 inspirou-se em alguns

trabalhos publicados (Ferguson, 1978; Brooks e Gill, 1982 etc.), onde se postula a recorrência

da cristal¡zação de piroxênios e anfibólios. O triângulo Mg - ¡Fe2. + Mn + (Fe3* - Na)l - Na, em

geral utilizado para os piroxênios, praticamente náo tem sido adotado para os anfibólios, mas

parece bastante ilustrativo.

O valor mg# (óxidos) varia entre 2,0 e 56,0 correspondente a Mg/(Mg + Fez.) entre 0,1

e 0,9. Os anfÌbólios dos sienitos variam descontinuamente, com as amostras agrupando-se

entre 3,0 e 15,0, 23,0 e 38,0 e 50,0 e 55,0; os diques félsicos, entre 2,0 e 7,0 em um dos

extremos, e os máfÌcos, entre 36,0 e 56,0, no outro.

O Si em auf varia, quase continuamente, entre 7,860 e 5,430, e o plano Si x mg#

mostra agrupamentos descont¡nuos de composiçôes, correspondentes a cada amostra ou

conjunto. No geral, mostra leve tendência inversa. Os sien¡tos estendem-se da amostra BZ 123

e 1008, com valores de 7 ,340-7 ,540 e 7,060-7,370, respectivamente, para valores de mg#

entre 3,0-7,0 e 9,0-15,0; seguem-se as amostras BZ 17P, 10S e 157, que se ajuntam entre os

valores de 7,26O e 6,830, no intervalo mg# = 23,0-38,0. Para os ma¡s altos valores de mg#
(50,0-55,0) correspondem os de Si (6,970-7,250), para núcleos de anfibólios das amostras BZ

171F e 190. A amostra BZ 185 e bordas de grãos da já citada 171F apresentam-se isoladas,

com valores, respectivamente , de 6,180-6,24Q e 6,21O-6,27 O, para mg# de 1O,O-12,O e 24,0-

26,0. Em resumo, os sienitos variam, principalmente, entre Si e mg# de 6,830-7,540 e 3,0-55,0.

Destacam-se desses intervalos, as amostras BZ 185 e 171F, mais o ponto isolado da amostra
BZ 123 (7 ,860 e 4,0, respectivamente).

Os diques félsicos restringem-se ao intervalo de mg# de 2,0-7,0, com Si de 6,350-

6,900 (BZ 1664) e 7,650-7,770 (BZ 1828), e dispõem-se em seqüência aos sien¡tos.

O diagrama discrimina bem as amostras dos diques máf¡cos, separando as kaersutitas
daqueles de caráter lamprofírico, dos anfìbólios qálcicos "normais" da amostra BZ .1g14. Todas

as anál¡ses acham-se limitadas ao intervalo de mg# = 36,0-56,0, com valores de Si entre 5,440-

5,960 para as primeiras e 6,470-6,860 para as últimas.

O Al, em gráfico semelhante, é uma fìgura especular do Si, com relação a um plano

paralelo à abcissa. Varia entre praticamente zero (o mesmo ponto isolado da amostra Bz 123)
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até 2,690 (mesmo ponto com Si mínimo, para anfibólio de dique lamprofírico)- Os sien¡tos têm
proporçóes compreend¡das entre Al = 0,320-1 ,100, com as mesmas amostras isoladas (Bz 1gs
e 171F) com valores, agora, mais altos: 1,74O-1,960. Os diques félsicos, para esses minerais,

apresentam proporções de Al entre 0,210-0,290 (BZ 182) e 1,170,1,660 (BZ 166A); já os

diques máficos possuem valores de Al de 1 ,140-1 ,700 (BZ l BiA) e de 2,240-2,690 (rochas

lamprofíricas).

O Ti, diversamente dos cátions comentados, agrupa um pouco mais, e com mais

continu¡dade, os anfÌbólios anal¡sados, exceção feita aos das rochas lamprofíricas. Os valores

distribuem-se entre 0,070 e 0,280 (com dois valores de 0,018 e 0,050, amostra BZ 123),

envolvendo todo o conjunto analítico. Não ocorrem valores para T¡ entre 0,2g0 e 0,675. Entre

este últ¡mo e 0,890, distribuem-se os dados analít¡cos para os anfibólios dos diques

lamprofírlcos (BZ 303C1 e 326C).

O Ca mostra distribuição mais ou menos contínua de valores, em curva assintótica
positiva. Assim, destacam-se os valores relativos à amostra Bz 182P, dique félsico, agrupam,
se os das amostras BZ 1664 (dique félsico) e 123 (sienito). A nåo ser pelos valores mg#, já
comentados, os grupos de rochas e amostras não são melhor discriminados. Ca varia entre
O,470 e 2,O4O.

O Na, na posiçáo B, varia entre nulo e 1,520, em d¡stribuição aproximadamente
assintótica, negativa. A maioria dos valores é menor que 0,630. Acima, aparecem os referentes
aos diques félsicos e à amostra BZ '123, sendo que os máximos correspondem à amostra BZ
'1828. Entre 0,630 e zero estão todos os dados de BNa para todas as outras rochas- Abaixo do
valor de 0,170, somenle existem anfibólios dos digues máficos, a grande maioria

correspondendo a kaersutitas. Estas, por sua vez, têm BNa de aié 0,420. Nos anfìbólios dos

sienitos, BNa oscila entre 0,170 e 0,630.

O K acha-se distribuído de forma algo diferente. Seus números relativos aos sienitos
arranjam-se em agrupamentos com disposição descontínua, em curvatura negativa, com

seqüência de valores semelhantes aos do Si, e compreendidos, principalmente, entre 0,.100 e

0,230, além de raros pontos isolados fora desse intervalo (0,074 e 0,25s). As amostras BZ 195

e '171F (bordas de grãos), como com relação a outros cátions, apresentam variação fora
desses ¡ntervalos, e entre o,257 e 0,328, mãis altos, portanto. Nos diques félsicos, os teores
situam-se entre 0,257 e 0,366 (este valor é máximo para K), invertendo-se, porém, o

posicionamento das amostras BZ 1828 e BZ 166A, com esta úliima exibindo proporçóes mais

altas. Nos diques máficos, os valores de K grupam-se abaixo (Bz 191A, entre 0,026 e 0,073) ou

adma (BZ 303C e 326C1, entre 0,256 e 0,344) daqueles relafivos aos sien¡tos.

Para os sienitos, os números de TTl, CAl, CCa, BMg, BFe2., BMn e ACa são nulos.

Quando TFe3. é igual a zero, CAI torna-se diferente de zero. TFe3* é sempre nulo nos anfìbólios
das amostras BZ 171F e 185, e varia entre O,O23 e 0,245 nas restantes. CFe3. = 0,329-1,1O2,

com valores infer¡ores nas amostras BZ 171F (0,260-0,464) e 185 (0,017-0,035). Os demais
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cát¡ons variam como se segue: CMg, 0,322-3,393; CFe2-, 0,476'3,483; CMn, 0,106-0,333 e

ANa 0,041 a 0,000-0,707.

Nos diques félsicos, sáo prat¡camente nulas as proporções para TFe3* e CAI, este com

raros valores de até 0,149 na amostra BZ 1664, e aquele presente até 0,100 na BZ 1828. Os

demais cátions e respectivos valores säo: CFe3-, 0,624-1,069; CMg, 0,2'14-0,569; CFe2',2,902-
3,611i CMn, 0,334-0,478 e ANa, 0,187-0,703.

Nos diques máfìcos, náo se fazem presentes TFe3-, TTi, CCa, BMg, Fe2t e Mn e ACa

sencio CFe3" geralmente nulo nos diques lamprofiricos. Os outros cátions, seguidos dos valores

máximos e mínimos, säo: CAl, (0) 0,097-0,200; CFe3', 0,597-1 ,165 (BZ 1B1A); CMg, Fe'?. e
Mn, respectivamente, 2,087-3,280, 1,226-2,009 e 0,015,0,041. ANa var¡a entre 0,132 e 0,612 .

É interessante destacar o Mn, náo' mostrado graf¡camente. Suas proporçöes,

unicamente nas posiçóes B, var¡am entre 0,500 e zero, praticamente, mostrando valores

continuos e decrescentes com mg#. Os diques félsicos são os portadores dos maiores valores,

acima de 0,330, seguindo-se, com regularidade, os sienitos, sempre abaixo de 0,300 até 0,100,

tal que os anfibólios desses dois tipos de rochas apresentam disposição regular e assintótica,

negativa, sequenciada: amostras BZ 166A,'1828 (diques), 123, 1008, 185, 178, 10S e -157, e

190 e 171F (sienitos), estas últimas com teores mínimos. Os diques máficos agrupam-se,

isolados das outras rochas, com valores em torno de 0,010-0,040. A seqüência de números é

semelhante àquela mostrada por BNa.

As ocupaçðes e distribuiçóes de Si, AI e Fe3'podem ser parcialmente compreendidas

a part¡r da Figura 17. Nesta, a diagonal, positiva, representa o valor de Si + Al = 8,000. Aba¡xo

dela, os valores podem chegar principalmente a 7,805 e aIé 7,645; ac¡ma,8,155 e 8,195. Com

valores máximos de Si e mínimos de Al aparece a amostra BZ 182P, do dique traquitico,

segu¡ndo-se as amostras BZ 123 e 1008 de sienitos e o restante dos sienitos, Sem

descontinuidades, misturam-se os dados relativos às amostras BZ 1664 (dique félsico) e 1B1A

(dique máfico). Os valores isolados, já vistos em outros cátions, das amostras BZ 1BS e 171F

(bordas) aparecem a seguir. Pequeno intervalo vazio está presente entre os pares Si x Al de

6,185 x 1,970 e 5,960 x 2,200. Os diques máficos restantes (lamprofíricos) são os que exibem

os valores extremos na seqtiência. Grande parte dos sienitos e dos diques félsicos mostra Si +

Al = 3,000, inexistindo, portanto, Alvr e TFe3* nessas amostras- A maior parte dos sienitos tem a

soma < 8,000, a indicar que as proporçöes de Si e Al não são suficientes para o preench¡mento

das posições tetraédr¡cas, passando a haver a ocupação TFe3'. Os diques félsicos e máficos e

as amostras BZ 185 e 17'lF já contêm valores superiores a soma de 8,000, indicando nelas a
presença de Alvr e a ausência de TFe3.- Todos os diques máficos lamprofíricos são os que

possuem os maiores valores e, portanto, com Alvl e sem TFe3*, De modo geral, as posiçóes T e

C estão sempre completamente preench¡das, mesmo porque o próprio artifíc¡o de cálculo leva a

isso, e em poucas análises, as posiçöes B não estão ocupadas, com valores pouco defic¡entes

(até 1,930., amostras BZ 1008 e 105, de sienilos). As posições A (Na e K), que nas amostras
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de Búzios representam a soma A (Na + K), uma vez que ACa = 0, variam entre 0,073 e 0,924

nos sienitos (valor máximo na amostra BZ 171F).

Com relação às mudanças químicas e tendências de variaçöes composicionais

observáveis no triângulo Mg + [Fe + ¡¡¡ + (Fe3* - Na)] - Na, trad¡cionalmente empregada para

piroxênios, e já comentadas previamente, é interessante notar que as rochas contendo esses

minerais, mas sem anfìbólios (Fig. 1 8a), mostram um delineamento composicional mais

definido, com menor enriquecimento em Fe3*, este indicativo de tendência sódica mais direta. É

o caso das amostras também portadoras de biotita (BZ 14A., 1484, 151, 1594 e 195) de

s¡en¡tos, dique félsico (BZ 163D) e máfico (BZ 326A7), ou somente de pirÒxênios (dique máfico

BZ 313158). Todas as demais (Fig. 18b) contêm piroxênios juntamente com anfibólios ou com

biotitas, ou mesmo ambos, e sugerindo a ocupação de espaços composicionais por anfibólios,

onde não aparecem os pÌroxênios. Alguns desses espaços, e as tendências múltiplas vistas na

Figura 12 (piroxênios), poderiam ser o resultado de número insuficiente de análises, mas é

sugestivo que com esse desmembramento, uma tendência mais diretamente sódica acha-se

melhor definida entre os prroxênios das rochas sem anfiból¡os. De forma um tanto grosseira, as

análises dos piroxênios e dos anfibólios em conjunto apontam primeiramente uma tendência

para o aumento de Fe, seguida de enriquecimento em Na. A mesma disposição é observada se

isolados os anfibólios.

Como observações fìnais, existe correlação positiva Fe/Fe+Mg x Na (total). A

distribuìçáo de valores inicia-se com tendênc¡a negativa entre os diques máficos (baixos

valores) e os sienitos com os mesmos valores, passando então para ascensional positiva até a

amostra BZ 166A (fonólito) e BZ 1238 (anfìbólios sódico-cálcicos de sienitos).

Comparados aos piroxênios, os anfibólios de uma mesma amostra exibem

composições pouco variadas, qualquer que seja o parâmetro levado em conta, à exceEåo dos

núcleos e bordas dos minerais da amostra BZ 171F, do dique fonolítico e dos diques

lamprofíricos. As variaçóes são mu¡to maiores entre tipos de rochas e amostras, antes que

entre grãos de mesmas amostras ou partes distinias do mesmo cristal. Parte dessa

característica composicional deve-se, sem dúvida, ao número restrito de análises em algumas

amostras ou ainda ao pequeno número de amostras da mesma litologia.

7"6. As biotitas

Estes minerais ocorrem também em todos os tipos de rochas da llha. Em parte dos

sien¡tos, têm presença mais impoftante que os anfibólios, e até mesmo que os piroxênios. Sua

concentração diminui nos diques félsicos, de caráter mais insaturado e rna¡s alcalino. Eles

exibem como características variáveis, mas prontamente reconhecidãs, a cor e o pleoiroísmo,

possivelmente ligadas à presença maior ou menor de alguns dos cátions (Fez', Fe3", Mn, Ti e



Fe/Mg)

Foram feitas 115 análises, parte envolvendo núcleos e bordas das diferentes

categorias tefurais arbitradas para os indivíduos. Entre os sienitos, foram analisadas biotitas

de onze amostras, totalizando 91 pontos analíticos. Entre os diques félsicos, uma amostra e S

análises, e entre os máfìcos, três amostras e 19 análises.

As análises visaiam aos elementos principais tradicionais, além de Ba, tendo em vista

os altos teores presentes nas biotitas dos diques máficos. Os resultados, em porcentagem em

peso dos óxidos, e a fórmula estrutural, calculada na base de 22 átomos de oxigênio e 16

cátions, são fornecidas nas Tabelas 13 a 15. O único tratamento gráfico apresentado é o de

uso class¡flcatório e rotine¡ro (Alv x Fe/Fe+Mg), onde foram lançados todos os valores obtidos
(Fig 1s).

No conjunto, as biotitas mostram ampla variaçäo em Mg e Fe, com valores entre 0,429

e 4,706 e '1,491 e 4,883, respect¡vamente- Considerando separadamente os grupos de rochas,

os valores para Mg e Fe variam, respectivamente, nos sienitos, entre 1,120 e 2,b5g e 2,876 e
4,192; diques félsicos, entre 0,429 e 0,464 e 4,636 e 4,883 e, nos diques máficos, entre 2,216 e

4,706 e 1,491 e 2,485. lndivíduo incluso em piroxênio, possivelmente um microxenólito de dique

máfico, destacâ-se dos demais, com valores entre 3,494-4,706 para Mg e 1,495-1/94 para Fe.

No geral, as razóes Mg/Fe säo moderadas a baixas, sempre inferiores a 2,0, exceção feita ao

indivíduo citado e a outras duas análises de gråos comuns, também de diques. Assim, as

biotitas dos dìques félsicos poder¡am ser chamadas de ferro-biotitas e as dc¡s diques máficos de

magnés¡o-b¡otitas; nos sien¡tos, esses mesmos minerais também poderiam ser referidos como

ferro-b¡otitas, conquanto talvez seja preferível util¡zar-se o termo biot¡ta, simplesmente. As
quatro análises c¡tadas previamente já são bastante magnesianas, o suficiente para

corresponderem à flogopitas (cf. Deer et al., 1978, 1993; Ulbrich, 1983). Segundo Rock (1982),

as biotitas de Búzios poderiam ser classificadas como titânio-biotitas (Tí > 0,50) e biotitas

titaníferas (Ti entre 0,10 e 0,50). Ainda em termos de nomenclatura e classificação, tomando o

parâmetro (Fe+Mn)/(Fe+Mn+Mg) como indicador aprox¡mado do teor de annita, esses minerais

variariam entre annita 90o/o e 30o/o nos diques félsicos e máfÌcos, respect¡vamente. Além da
possibilidade de relacionar esse índ¡ce às variaçóes de cor nas micas, o seu aumento

acentuado é indicativo de valores altos de Fe3*, embora o teor desse elemento náo seja

calculado, Os nomes das variedades constantes na Figura 19, relativos às composiçóes

exiremas, são os de emprego rotineiro, exceção feita ao da "eastonita", presente em Tröger
(1979) e Deer et al. (1978), mas em desuso (cf. Deer et al., '1993).

A Figura 19 evidencia certo espalhamento nos dados plotados, não obstante mostre

tendência contínua de variaçåo entre os valores maiores e menores de Alv e Mg ("eastonita",

diques máfìcos e sienitos, respectivamente), com as b¡otitas dos diques félsicos se mostrando

ma¡s enriquec¡das no termo annita. Apesar da continu¡dade composicional, as composições das

biotitas fìcam bem delimitadas relativamente aos diques máfìcos e aos sienitos.
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Figura 19 - Diagrama Allv vs. Fe/(Fe+Mg) para biotitas de sienitos, diques félsicos e diques
máficos da Ilha dos Búzios. Símbolos como na Figura 15.
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os indivíduos analisados apresentam em geral si e Alv insuficientes para as
ocupações tetraédricas, não havendo sobra de Alvr para as posiçöes octaédricas. Si varia entre
5,437-5,985 nas biot¡ias dos sienitos, s,669-5,g28 e 4,911-s,772, respectivamente, nas dos
diques félsicos e máficos. Alv, mantida a mesma ordem das rochas, varia entre 2,01s-2,365,
2,015-2,059 e 1,991-2,928. Alvr atinge 0,0s0 e tem poucos valores näo nulos, variados, para
si+ Alvr = 8,000, sendo que g0-9s% deres sáo iguais a zero. Ti é sempre erevado, e na mesma
seqüência dos grupos de rochas, é variável entre 0,290-0,600, o,42g-0,46s e 0,044-1,120. Ba
apresenta teores nulos nas biotitas dos sienitos e dos diques félsicos, chegando a 0,39g nos
diques máficos lamprofíricos e a valores nulos ou a moderados no dique máfico diabásico (BZ
181A).

É interessante notar a correlaçäo posiliva entre Ba, Ti e Al (Alv) e negativa desses
elementos com Si e K.

Com relação aos parâmetros indicadores de ,,diferenciaçåo,,, suposta, a razâo
(Fe+Mn)/(Fe+Mn+Mg) varia como já descrito. Rerativamente a Fe/(Fe+Mg), com
comportamento em geral pouco d¡ferente da anterior (baixos valores de Mn), somente quatro
análises possuem números inferiores a 0,33 (Mg/Fe = 2,0), correspondendo às duas anárises
das inclusões já referidas e mais duas de gråos matriciais; todas as quatro exibem valores
semelhantes e Alv variado (2,ooo-2,66s). As outras análises de b¡otitas dos diques máficos
apresentam valores entre 0,34 e 0,44 (um valor 0,53, Mg/Fe < 1,0), agrupando_se aqueles da
amostra BZ 181A (máfìca diabásica) entre 0,40 e o,44 e Alv em torno de 2,370-2,530. euanto
aos sienitos, a maior parte das análises ocupa pequeno intervalo, AIN 2,010-2,360 e
Fe/(Fe+Mg) = 0,55-0,70, enquanto que os diques férsicos estão restritos aos pares de varores
Alv = 2,010-2,060 e Fe/(Fe+Mg) = 0,g1-0,92

7.7. Os óxidos

Foram feitas anár¡ses em mínerais opacos, identif¡cados, m¡croscópica e
preliminarmente, como magnetitas e ilmenitas_ Estas últimas contam com 42 análises nos
sienítos e 3 nos diques máficos, e as primeiras com 27 e 20, respectivamente, total¡zando
assim 92 pontos analíticos. Näo houve maiores preocupações com as categorias texturais,
embora bastante variadas nas rochas de diques e, tampouco, na distinção de indivíduos
isolados ou de fases exsolvidas. os opacos eståo prat¡camente ausentes nos diques félsicos
traquíticos e fonoliticos.

os resultados, reunindo a porcentagem em peso dos óxidos, a fórmula estrutural e as
propor-ções molecufares encontram-se nas Tabelas 16a, b e i7a, b. para as magnetitas, a base
de cálculo foi de 32 oxigênios e 24 cátions, e para as ¡lmen¡tas 6 oxigênios e 4 cátions. A razáo
Fe2*/Fe3* (FeO e Fe2o3) foi calculada a partir de Feol (Feo inicial, fornecido diretamente pelo



programa de cálculos da microssonda), conforme carrnichael (1967) e com o auxílio do
programa "Mìnpet for Windows" já referido.

os resultados confÌrmam os minerais esperados, e foram lançados no tr¡ángulo

classificatório Feo-Fero.-Tior, em proporçóes moleculares, recalculadas para 100% (cf.

Buddington e Lindsley, 1964).

As magnetitas apresentam ampla variaçäo em Tior, perm¡tindo definir magnetitas

titaníferas nos sienitos (Tio, = g,4g-7J8%) e titano-magnetitas nos diques máficos (Tio2 =
17,05-24,25%). As ilmenitas säo mais freguentes nos sienitos, e daí o pequeno número de
análises nos diques máfìcos, onde elas rareiam, e exibem teores de Tio, entre 44,05o/o e

52,23o/o nos sien¡tos e 47 ,37o/o e 50,1 3% nos diques.

As magnetitas, na verdade, são soluçöes sólidas da série ulvöspinélio-magnetita

(UspMt) e as ilmenitas da série ilmen¡ta-hemat¡ta (llmHem). Os resultados analíticos tabelados
foram tratados conforme essa terminologia. Dada a presença de outros cáticjns, a apresentação

gráfica depende em muiio de recálculo (cf. Budd¡ngton e Lindsley, 1964), que pode embutir
bastante imprecisäo. Näo obstante, os componentes foram calculados, para várias
composiçöes extremas e para fìns de comparação entre t¡pos de rochas e amostras.

As magnetitas dos sienitos variam entre Usp,,r-rr,uMtnr,r.77,r, estando a maioria das
composições ac¡ma de Mtno. Além disso, parece haver algum enr¡quecimento em Fe,o., em

desequilíbrio. Entre as amostras, as com os ma¡ores proporções de Mt são a BZ lsg\ e a 1TB,

com valores em torno ou acima de Mtru. Em termos de óxidos, as maiores participações såo de
ïiO, (O,4O-7,78%), FeO (29,20-35,S0%) e FezO3 (58,S-67,50%), como ser¡a de se esperar. Os
outros apresentam-se em ba¡xos teores: SiO. até 0,19%, Al?O3 O]2% e MnO até 1,g6%, sendo
prat¡camente nulos os valores para CrrOu, MgO e NiO.

Nos diques máficos, esses minerais apresentam maior variação compos¡c¡onal e, por

vezes, elevada participação de outros elementos. As composições var¡am entre uspoo,oMtuo,o e
Usp"r,rMt6,7, havendo uma Usploo e quatro valores Mt,oo. A amostra BZ 303C. contém Usp,o., um

valor Mt10o e outros em torno de Mtrç3e; a amostra 313/58 iem Mtloo e os outros entre lvlt6.7 e

Mtno,o; as amostras 326A7 e 326/c1 possuem Mt,oo, com a maior parte das composições entre

Mt3s,3 e Mt6o,o.

Não se notam tendências entre as categorias de gräos e bordas e núcleos,
provavelmente, devido ao número reslrito de análises.

Em termos de óxidos, as variações composicionais extremas säo: Tio, (0,0) 17,o-24,2oo/o, Feo
21,5-56,7o/o e FerO. (0,05) (7,20) 22,00-60,00% como major¡tários, evidentemente, sendo os

valores nulos correspondentes a Mtroo e usp,oo. os restantes variam entre zero e máximos de



207

SiOr 5,40%, AlrO3 6,50%, CrrO,2,2Oo/o, MnO 1,60%, MgO 6,24% e NiO 0,58%. A não ser o
Mno, é modesta a nula a presença de Nio e mesmo de crro. em tódas as rochas. Já os
teores de SiOr, AlrO3 e MgO são cons¡deravelmente altos nos minera¡s dos

diques máficos, e baixos a nulos nos sienitos.

As ilmenitas dos sienitos têm composições llmur,u_rr,uHemrr,r,o r, havendo uma
composição llm".Hem.u, A varlação composicional para cada amostra é menor que o ¡ntervalo
total e não ultrapassa os syo, com a maioria dos resultados apresentando llm"eo, e grande
número acima de llm".. o menor valor representativo para llm, g7,g, é da amostra Bz 14gA, e o
maior, 99,6, da amostra BZ 159A, que ¡nclui também o valor anômalo de llrn34,s. Os óxidos
maiores säo TiO, 44,00-52,20%, FeO 3OJ 0-42,00y0 e FerO. 0,30-11,00%. Somente MnO, com
2,85-12,820/o, é bastante representativo. Os demais variam entre zero e 0,S0%.

As três únicas análises da solução llm-Hem nos diques máficos mostram valores
llmru,r-norHem.,u_r.u. Em termos de óxidos, a partic¡pação é de T¡O, 47,3O-Se,1Oo/o, FeO 35,60-
42,610/o e FerO" 3,70-9,20%. Entre os outros, tem presença o MnO, 0,9g-2,2S%, e o MgO,
0,10-4,60%. Os demais são, praticamente, nulos.

7.8. Síntese e observações preliminares

Pelos resultados apresentados, o programa analítico de química mineral pode parecer
incompleto para uma apreciação ma¡s rigorosa. É satisfatório, contudo, tendo em v¡sta as
flnalidades pretendidas. Fica claro que o número de amostras envolvidas é insuficiente,
principalmente parä os diques féls¡cos, è o número de análrses em muitos casos pequeno. os
dados cobrem de forma âce¡tável o espectro composicional de alguns dos minerais, caso dos

feldspatos alcalinos, biotitas, óxidos, e mesmo piroxênios e anfibólios em parte das rochas.

Todavia, o maior número de amostras, ou de análises, dificilmente alterarla de forma
substancial os resultados. Em outros casos e para alguns outros minerais (nefelinas, sodal¡tas,

olivinas), um contingente maior de amostras e análises poderia delinear melhor as
caracteristicas quimicas desses minerais, vindo a preencher vazjos composicionars e,

eventualmente, estender inlervalos de variação.

7.8.1. Os feldspatos

Os feldspatos alcalinos mostram-se razoavelmente definidos em suas características
gerais, sugestivas de cristalizaçäo e evolução tardia complexa para os sienitos e diques
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félsicos. Os estados estruturais, como eles se apresentam, com predomínio cle albita de baixa
temperatura e microclínios, com domínios desordenados de orloclásio, raramente ma¡s

representativos que os mrcroclínios, na forma de micro (cripto) mesopertitas e pertitas, são
compatíveis com rearranjos cristaloqu ímicos tardios, poss¡velmente (auto)

metassomáticos/hidrotermais, e não exclusivamente devidos à sua htstória termal (Larsen,

1976; Utbrich, 1983 etc.),

As rochas em que esse mineral associa-se ao estágro magmático inicial são aquelas

onde os processos tardlos e as interações com as encaixantes foram menores. Correspondem
aos tipos presentes mais ¡nternamente no corpo, no sent¡do sul e sudeste da llha (ponta Sul e
Ponta Sudeste), que não contêm quartzo ou o têm em quantidade pequena (-1%), e que

exibem arranjos em "sineusis". Destacam-se aí as amostras BZ lsgA e 190 (analisadas), com
desmisturação ma¡s completa e presença de termos extremos Abor e orAb. A amostra 1008 é

semelhante a elas, mas é da costa oeste, prox¡midades do contato e exigiria outra explicação
(dique ?). Nas partes mais a norte, no sentido dos contatos ou do interior da llha, as

composições variam continuamente ou, ao lado dos componentes extremos, mostram parcela

de composições intermediárias isoladas. Esse padråo poderia ser iomado como revelador de

criptopertitas e processos menos completos de exsolução.

o padrão das mesopert¡tas é universal na llha, com poucas variaçöes. eualquer que

tenha sido o processo (s) atuante (s), toda a massa rochosa foi aiingida, com eventuais
diferenças devidas principalmente à pressão de água.

As condiçöes de cristalização devem ter sido do tipo "h¡persolvus", com os feldspatos
participândo da cristalização magmática inicial como fase única, como ortoclásio bastante

sódico ou então como sanidínio. com as temperaturas ating¡ndo o "solvus", teve rnicro o

processo de exsoluçäo, provavelmente incompleta. A cristalização e resfriamento nessas

condições pressupõem baixas pressões, näo infer¡ores a 1 kb, nem murto superiores.

Durante essa evolução, a part¡r de algum momento, o fator HrO adquiriu grande
importância. Tanto o abaixamento da temperatura como o da pressão de água apresentam
variaçóes, sendo esta última ma¡or nas proximidades dos contatos. A presença da água,

variável com a cristalização, deve ter perdurado por longo intervalo.

Não há relação aparente entre os feldspatos ma¡s homogêneos, 
. a maior ou menor

presença do ortoclásio e o posicionamento geográfico. como visto, os mais homogêneos são

os que exibem maior continuidade composrcional e, entre eles, somente na amostra BZ 1g5
(costa norte-central), que se distingue por sua granulaçäo média, predomina o ortoclásio (mais

as amostras 1 19, da Pontinha, e 193, do Saco Grande, não analisadas).
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Não se dispõe de elementos seguros, mas a exemplo do sucedido rotine¡ramente em

corpos ígneos de resfr¡amento lento e natureza alcalina, soluções enriquecidas em Na e

elementos incompatíveis (até essas condiçöes) devem ter aumentaclo de forma gradativa sua

participação, principalmente nas porçöes mais internas da massa total, mais preservada do

exierior. Dois fatores diferentes, e em parte interdependentes, compl¡cam o quadro: a presença

de soluçöes externas e a fusão parcial e mobiüzação da rocha encaixante, em volumes não

conhecidos com segurança.

A mobilização do Na e do K poderia ter sido simplesmente efeito do resfr¡amento e de

algum fluido presente. Não parece factível a mobilização de Na, tão somente porque uma vez

mobilizado ele haveria que se fixar novamente no lugar de outro elemento, que,

obrigatoriamente, teria que se deslocar. As composiçöes, levemente mais albíticas, parecem

ser resultantes daquela inicial, e näo decorrentes de aporte externo. E, no caso de

autometassomatismo, teria havido em algum ponto empobrecimento em Na. considerando

domínios restritos, da ordem de milímetros a centímetros, esse mecanismo pode ter atuado. de

modo geral, os centros dos indivíduos e as fímbrias periféricas, bem como gräos de matriz fina

¡nterstic¡al, são mais albíticos.

Entre os elementos menores/traços, destaca-se o Fe, a níveis um pouco anormais,

ainda que de distribuição homogênea. Os outros analisados, Ba e Sr, 
. mostram teores e

distribuição semelhante, com pequenas variações correlacionáveis às relações Ab/or.

Aparentemente, as fases com Or,ro possuem Ba com teores um pouco mais elevados.

Nos diques félsicos, os feldspatos exibem exsolução mais acentuada entre os fonólitos

e espectro contínuo no traquito (BZ 1828). Resfriamento mais tardio, líquidos magmáticos mais

enr¡quecidos err álcalis e atuação maior e mais prolongacja de soluçôes residuais teriam sido

responsáveis por essa diferença. Os teores dos elementos menores são semelhantes aos dos

sienitos, mas o Fe tende a apresentar concentrações mais altas junto às bordas e grãos

matr¡cia¡s. Tal variação poderia estar ligada a soluçöes residuais, atuantes também nos

sienitos, näo obstante menos aparentes nos últimos.

Nenhum desses tipos de rocha contém plagioclásio significativo, e as albitas são

portadoras de teores de no máximo e, mais raramente, An,o. É constante o leve ¡ncremento em

An com o teor de Ab.

Os plagioclásios aparecem somente nos d¡ques máfÌcos. Mesmo aqui säo visiveis e

individualizáveis somente em três das cinco amostras: BZ 181A (basalto alcalino), 303C e 326

A7 (tefritos). Eles se fazem presentes em outras amostras e mesmo entre as analisadas, em

que aparentemente estão ausentes, eles devem ocorrer como material micro-criptocristalino. A

maior variaçäo em An é encontrada na amostra 1814, caracter¡zando não só diferentes
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indivíduos, como núcleos e bordas de grãos (Anru-.,u). Nessa amostra, o teor cle or no

plagiocláslo é praticamenle zero. Nas outras duas citadas (tefritos), há significativo aumento de

Or, entre as composiçöes extremas de Anu*ro e An.*'. Essa diferença na presença de K é
importante e significativa entre os minerais félsicos, podendo indicar rochas de diferentes

origens, ou ainda, que o basalto alcalino seria o produto menos evoluído, a partir de fonie
única.

Nos mesmos digues aparecem também ferdspatos arcarinos, todos potássicos

(orrrloJ, sendo esses minerais nas amostras BZ 31315P e 326c1 os únicos analisados, com

orn*,00. Nestas últimas litologias, eles são homogêneos, sugerindo a presença de sanidínio,

compatível com temperaturas mais altas de cristalização, incluindo os indivíduos ocelares

analisados. Estas rochas e os feldspatos, descartados outros tipos de alteração ou de

mineralogia tardia presente (zeólitas, argilominerais, serpentina), típicos, parecem ter sido

refratários às mesmas soluções que atuaram em todo o maciço e que afetaram tanto os

sienitos como os diques félsicos, ou poder¡am ter sido ligeiramente mais tardios (a geologia nâo

é conclusiva).

os plagioclásios dos diques máficos não apresentam grandes variaçöes em Fe, sendo

os menores teores aqueles de grãos matriciais. Sr tem valores baixos nos plagioclásios do

basalto e elevados nas outras rochas, mas mais baixos nos indivíduos matriciais. Ba é muito

variado e iguala-se åos outros na amostra Bz 326A7, acompanhando-os nas matr¡zes. o
comportamento desses elementos nos plagioclásios varia de rocha para 

. rocha, tal que ora

âumentam, ora diminuem com a razão Ab/An, näo sendo realista pensar-se s¡mplesmente em

termos de substituição de ca e K, Quanto aos feldspatos alcalinos, sempre potássicos, clas

rochas com plagir:clásio, parece haver relação mars visível do teor de or com Ba, e mesmo

com sr; já as razöes sr/Ba são bastante variadas, sem padrão único. Esses minerais, na rocha

basáltica, possuem Ba com teor moderado a baixo, porém, superior ao do Fe e Sr. Nos

indivíduos ocelares, Fe é baixo (0,18%), Sr moderado a ba¡xo (0,S0%) e Ba alto (1,7S%). Nos

gráos matriciais, o Fe pode manter-se ou ca¡r, enguanto que sr e Ba sempre diminuem (0,0x -

0,30%). É interessante notar que o Fe das matrizes é mais alto que aquele dos ocelos,

como preliminares, as variaçöes de Fe, sr e Ba são sugestivas de d¡ferenÇas entre o

basalto e as rochas lamprofíricas, estas parecendo mais primitivas, euando se comparam os

resultados obtidos nos ocelos e nas matrizes, também surgem diferenças, sugestivas de
processos evolutivos já avançados, com "líquidos" magmáticos residuais, já empobrecidos em

sr e Ba e aié enriquecidos em Fe, com evolução rápida, e dentro ainda das rochas máficas.

Quer dizer, o intervalo compos¡c¡onal dos diques máfìcos já poderia incluirevolução marcante

de tipos mais pr¡mitivos para tipos bem ma¡s evoiuídos. São significativas as diferenças em Sr e
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Ba entre os indrvíduos ocelares, os comuns e as matrizes, estas sempre empobrecidas por

fatores desde 2x (plagioclásios) até mais que 100x.

Os feldspatos dos sien¡tos incluem parte minoritária dos minerais ferromagnesianos,

especialmente o clinopiroxênio, além de acessórios ocasionais, apatjta e opacos. os mesmos

minerais participam da trama textural, havendô relacionamento igual¡tário entre eles e os

feldspatos. Em algumas amostras, com textura tipicamente magmát¡ca ("foiaítica,', ver capítulo
6), parte dos fêmicos torna-se mais intersticial. Essas feições sugerem seqüência complexa,

iniciando-se com os fêmioos e acessórios. Na verdade, estes últimos poderiam estar
participando como sólidos de massa magmática muito mais volumosa, de caráter
essencialmente feldspático, que inic¡ou sua cristalizaçåo já completamente separada do(s)

magma(s) siálico(s) mais pr¡mit¡vo, parental. lsto é, embora sem características cumuláticas, é
possível que os sienitos tenham evoluído à semelhança de rochas cumuláticas (especialmente

as rochas foiaíticas). Durante a cr¡stalização lenta, líquidos minoriiários, apris¡onados, de

natureza ferromagnesiana e de composição mais próxima à dos líquidos parenta¡s,

cristalizaram as fases fêmicas e os acessórios restantes. Os processos tardios submagmáticos

e subsolvus, até temperaturas relativamente baixas, teriam sido responsáveis pela obliteração

de eventuais feiçöes cumuláticas mais típicas. Evidentemente, as massas s¡eníticas atualmente

expostas não sofreram afundamento, tendo permanecido em equilíbrio estático ou apenas

pequena flutuação.

Nos diques félsicos, insaturados, tanto as paragêneses como as relaçöes texturais são

outras. Nessas rochas, os feldspatos alcal¡nos micro-mesopertíticos, ou somente potáss¡cos,

aparecem comumente em duas gerações, uma delas mais relacionada iom as nefelinas e

sodalitas. Nesta, os indivÍduos maiores ¡gualam-se aos fóides, vindo a formar um mosaico de

fundo sobre o qual, e/ou envolvendo-o, aparecem os indjvíduos ripiformes, finos, ou como
pequenas "lascas" alongadas da outra geraçäo. Duas explicações são possíveis: os indivíduos

maiores såo poiquilíticos e, portanto, mais tardios, ou então as inclusões säo produtos de

substituições tard¡as. Tendo em vista o subparalelismo e as ondulações cle provável fluxo

envolvente observado no agregado "matr¡c¡a|", é mais provável que parte deste tenha iniciado a

cristalização mais cedo, talvez parcialmente interrompida (ausência de fluxo? diminuição da

velocidade de fluxo?), momento em que os feldspatos e os fóides do mosaico de fundo,

idiomórficos e equ¡dimensionais, iniciaram sua cr¡stalizaÇão envolvendo, ou mesmo

reabsorvendo os primeiros. Reiniciando o fluxo, voltariam os feixes subparalelos. A nefelina e a
sodalita pouco aparecem como fases intersticiais nesses feixes. A mineralogia restante,

fêmicos e minerais raros, é posterior, e embora em indivíduos pequenos, bem desenvolvida.



Nos diques máflcos em geral, o plagioclásio é fase primária e inicral, em parte somente
antecedido pela olivina, clinopiroxênio e acessórios. As feições textura¡s não são mu¡to
conclusivas para as relações daquele mineral com os restantes, mas sugerem
contemporaneidade. As variações composicionais, núcleo-bordas-matriz, manifestas em
zoneamento ópt¡co, indicam intervalo de cr¡stal¡zação mais ou menos prolongacjo, simultâneo a
mudanças no líquido reagente e/ou nas condições de cristal¡zaçäo em geral, ou então, a
mudanças das posiçöes relat¡vas do líquido e dos cristais. As composições finais, bem mais
sódicas (Ab."ro), bem como o nítido enr¡quecimento em or apontam para líquidos residuars
capazes de cristalizar os feldspatos alcalinos analisados, sempre matriciais/intersticiais.

Embora não anarisados qu¡micamente, cumpre rembrar a presença de
m icrofenocr¡sta¡s de plagioclásio (mais olivina e clinopiroxênio) nos vidros, junto aos contatos.

Nåo é também demais mencionar que, em Búzios, os sienitos (e variedades
microgranulares) representam mais que g5% das rochas expostas, sendo que neles as micro-
mesopertitas constituem em média g0%- Nos diques félsicos, fonólitos e traquitos no caso, os
minerais fêmicos podem aumentar um pouco a sua quantidade, dando-se ainda o aparecimento
dos feldspaióides, mas dificilmente os feldspatos correspondem a menos que 50%. E mesmo
entre os diques máfìcos em geral, os feldspatos são também bastante representat¡vos, ainda
que ma¡s variavelmente.

7.8.2. Os feldspatóides

Nefelinas e sodalitas foram analisadas em apenas um fonólito (Bz 1gz], da ponta

Leste), embora presentes em outras ocorrências de rochas semelhantes.

A composição das nefelinas analisadas, todas com e_ozy" € Ner"ro, indicam
temperaturas acima de 77ïoc (cf. Hamilton, i961). o mesmo geotermômetro, utilizado em
outros lugares (ulbrich, l9B3; Motoki, 1986), apresentou temperaturas conflitantes com aquelas
obtidas por outra metodologia, a de powell e powell (jgr7). o fundamento do primeiro säo as
reaçôes de equilíbrio (troca) Ne-líquido para ajustar as razões ,,subsolidus,, com feldspatos
alcalinos coexistentes, com trocas de Na e K e sem mudanças na razäo si/Al. As reaçoes de
troca seriam no sentido de atingir-se a compos¡ção teórica Na.KAloSioO'. (Ne^ Ksru),
considerada a mais estável (cf. Edgar, 1974; Smith e Tutfle, 1957)_ Observe_se que, para e=0,
o solvus Ne-Ks situa-se entre Ner. e Ne,*. o geotermômetro de powell e powell (i 977)
emprega a razåo entre a fração molar de Ab no feldspato alcalino com a fração molar de Ks ou
Q na nefelina. Na amostra analisada de Búzios, o feldspato alcalino tem composições
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regularmente distribuídas entre Ab,ooOro e Aboorroo, o que inviabiliza a r"rtilização desse último
método.

Todas as nefelinas das várias amostras de fonólitos e álcali feldspato-nefelina
microssienitos apresentam características texturais semelhantes, sendo o mineral bem
desenvolvido até um certo "status" de fenocristal, além de freqüentemente idiomórfico.
Adicionalmente suas relaçöes com os feldspatos e os demais constitu¡ntes dessas rochas
indicam cristalização inicial, talvez um mineral "lrquidus", em igualdade com parte do feldspato,
mas incluindo outra parcela deste m¡neral- No último caso, não há evidência de substituiçäo.
Essa situação sugeriria também intervalo de cristalização prolongado.

Nas rochas com neferina, é freqüente a presença em teores variados, mas sempre
baixos, de minerais "agpaíticos" (cf. urbrich, 1983), raros Ti, Zr siricatos de ca, Na, TR, que se
formaram posteriormente a todas as outras fases, inclusive a nefelina. Os minerais fêmicos,
entre os quais o clinopiroxênio é o mais ¡mportante, também são posteriores às nefelinas e aos
feldspatos. Essas relações textura¡s obedeceriam à ordem agpaítica de cristallzação (cf. Bard,
1986), da gual resultam "texturas agpaíticas,,.

As alteraçöes, de pequena monta, restringem-se à cancrinita e à arguma ,,poeira,' 
não

identificada, indicando que as nefelinas sobreviveram quase íniegras após os rearranjos
cristaloquímicos "subsolvus", durante o restante da evoluçäo submagmática, marcante nos
feldspatos e noulros minerais.

As sodalitas, embora comumente tomadas como secundárias, substituindo a nefelina e
feldspatos, podem ser magmáticas (cf. Edgar, 1g74). Nas amostras examinadas, esse parece
ser o caso- Embora tenham hábito semelhante ao das nefelinas, não evidenciam qualquer
indício de substituição, como também näo incluem outros minerais.

As analcitas, analisadas em todas as amostras lamprofíricas, estão presentes nas
matrizes e em ocelos. Nestes últimos, coexistem com feldspato alcalino (sanidínio?), vidros,
porções micro a criptocristalinas, carbonatos, às vezes alguma alteração (zeólitas, serpent¡na),
além de minerais fêmicos ocasionais (kaersutita, biotita). Afora os minerais de alteração dessas
rochas, aparentemente näo especialmente l¡gados à analcita, os ercelos e essas analcitas
parecem primários, havendo, como salientado previamente, ¡ndicações de precociclade. Nas
matr¡zes, acompanham o feldspato alcalino, vidros e materiais criptocr¡stalinos, nos ¡nterstícios
entre os indivíduos de plagioclásio. Neste caso, poderiam ser mais tardias, embora
particrpantes de associações minerais iguais às dos ocelos.

A literatura tem indicado natureza primár¡a e secundária para as analcitas (peters,
'f 966; Edgar, 1 974), com a ressarve que parte das informações experimentais refere-se a
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sínteses com materiais anidros, e com composiçöes ideais AbroNeoo. Nessas condiçóes, há

fusão incongruente ac¡ma de ponto invar¡ante, a 665oC e 4,7S kb.

A entrada de KrO no sistema reduz as condições de pT para 630oC e 2,3 kb (Morse,

1969; Edgar, 1974, respectrvamente). o campo de estabilidade das soluçôes sólidas é bastante

reduzido com o aumento das temperaturas, donde se conclui que, quando magmático, o

mineral tem composição pouco var¡ada.

Há considerável variação nos teores de Ca, Fe e K, em média, quando confrontadas

as analc¡tas de Búzios, ocelares e matriciais: as primeiras possuem teores mais elevados em

todos esses cátions, particularmente o K. Já comparadas as amostras, näo se notam grandes

variações compos¡cionais.

É possível que, embora mais pobres em K, as analcitas matriciais sejam de condiçöes

mais brandas e tard¡as, pelo menos submagmát¡cas, tomando parte em fraçäo líquida residual,

variável em quantidade e composição conforme a rocha se mostre mais ou menos evoluída. É

possível mesmo que as analcitas matriciais sejam de substitu¡ção.

7.8.3. As olivinas

Foram analisadas em duas amostras lamprofíricas (tefrito e traquibasalto). Têm

compcrsição restrita ao campo das cr¡sol¡tas, com Foru a Fos4,s, correspondentes a mg# 64,4 e

75,2, sendo a ma¡s magnesiana a dos traquibasaltos. Estas, contudo, foram tomadas

texturalmente como mÍcroxenólitos (megacristais?), em agregado com clinopiroxênio e

plagioclásio, com ìnclusão de flogopita. Esse material mostra pouca reação de borda com a

rocha hospedeira. Mesmo não sendo anter¡ores à rocha, mas "hóspedes,,, seriam de

cristalização magmática primária e precoce. Näo são antecedidas por qualquer outro m¡neral,

nem mesmo opacos, e não mantêm qualquer relação com os ocelos. Exemplares não

anal¡sados, e que aparecem imersos em vidros nos contatos dos diques, fazem-se acompanhar

de plagioclásio e clrnopiroxên¡o, todos idiomórficos. Nesta condiçåo, a olivina é embainhada,

evidenciando corrosäo magmática, com preenchimento matricial- como comentado, Mno não

ultrapassa 0,50%, NiO pode chegar alê O,24o/o e CaO a 0,38%, sendo o Cr praticamente não

detectado.

As característ¡cas texturais e quím¡cas desses minerais indicam equilíbrio com as

rochas portadoras, salvo para aquelas corroídas pelos vidros (alteradas e não anal¡sadas) e as

dos conjuntos tomados como microxenolít¡cos, que poder¡am ser autólitos. Tanto as rochas

hospedeiras como as olivinas não correspondem a materiais mais primiiivos, mas tampouco
podem ser tomados como muito evoluídos.



7.8.4. Os p¡roxên¡os

os gráficos da Figura I (cf. Morimoto, 1978) derim¡tam compr:sicionalmenie e
permitem classificar os piroxênios dos sienitos de Búzios. Revelam que as bordas têm mais
forte tendência no sentido cálcio-sódico, sód¡co ou férrico-ferroso que os núcleos. Destacam-se
no quadrilátero tradicional, as amostras Bz l59A e 171F, com bordas mais ricas em Fe, e a
amostra BZ 1oo, com bordas e núcleos ainda mais r¡cos em Fe. Esse enriquec¡mento em Fe,

ou Fe e Na, é acompanhado por discreta variação de Ca.

Gráfìcos reunindo valores de mg# (óxidos %) e cátions caracterizam com mais detalhe

o quimismo desses minera¡s, além das diferenças entre amostras, núcleos e bordas.

Os valores de mg# (-7-60) cobrem amplo intervalo e sugerem a tendência das bordas
para números menores, pr¡ncipalmente a partir de mg# < 35, voltando a destacar-se aquelas
amostras já referidas. Estas mesmas dispõem-se por quase todo o intervalo composicional dos
piroxênios, mostrando a mesma tendênc¡a, com bordas menos magnesianas.

Para valores menores de mg#, há discreto aumento em si. o Na e Fe3* apresentam
comportamento semelhante, com correlação negativa, moderadamente defìnida, no que diz
respeito a mg#, além de tendência assintótica. Também se observa alguma tendência de
elevaçäo dos teores nas bordas. como de resto em todos os tratamentos gráficos,

sobressaem-se a amostra BZ 1008 e as bordas das amostras 15gA e 171F. o ri näo possui

tendênc¡a def¡nida; já o Alvr exibe distribu¡ção semelhante à do Fe3*, embora contenha muitos
valores nulos, o que indica Alrv esgotado em T. Este último mostra correlação pos¡tiva,

pobremente definida, com mg#. Todas as dema¡s amostras têm maiores variaçôes entre s¡,

entre núcleos e bordas dos cristais, com valores para mg# e os cátions comentados
distribuindo-se em intervalos moderados, mas não insignificantes (mg# -33-60),

o conjunto geral apresenta núcleos mais magnesianos, correspondentes à

cr¡stal¡zação magmática inicial, e portadores de teores menores de si, Alvr, Na e Fe3*. Esses
núcleos evoluem para valores mais baixos cle mg#, e mais altos cle si, Alv,.Na e Fe3*, além de
pequenos de Alrv. Há leve queda no ca com o incremento em Fe3* e Na, Mesmo levando em
conta somente os núcleos, as variações säo consideráveis, ampliadas pelas borclas. As
maiores var¡ações globais säo registradas para Na e Fe3* (respectivamente, 0,020-0,440 e

0,020-0,360), que não mantèm a relação 1:1, mas no geral com aparente sobra de Fe3*,

provavelmente em T. seguem-se o si, Alrv e Alvr, todos em torno ou abaixo de 0,100 e, por

último, o Ti (0,020). Em termos de wEF, os núcieos mais magnesianos apresentam grande

diversidade composicional, com evolução desde sal¡tas, ferrossalitas a hedembergitas (com ca
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máximo) e, paralelamente, desde augitas a ferrohedemberg jtas. um primeiro grupo é o clas

amostras já discutidas, e um segundo formado pelas restantes. As amostras BZ 1s9A e 171F

mostram para ca:Mg:Fe + Mn valores moleculares em torno cle 47.3s:1b, enquanto que a

amostra BZ 1008, 43:16:41, para os núcleos. No restante das amostras, as relaçöes se alteram
para 42:38:19. Nota-se maior variação s¡multânea Mg - (Fe + Mn), com o ca chegando a 4g
com Mg:Fe = l:1. Esses valores extremos alteram-se para 34:17:49 e 44:10.45 (BZ 1S9A e

171F) e 42:6:51 (BZ 1008), e nas demais amostras para 44:33:33 (BZ 14AA), com Ca igual a

34 (BZ 1594) e 42 (BZ 190), para as bordas. A partir dos extremos hedembergiticos, passa a

haver maior enriquecimento em Na, e formação de egirina-augitas.

Esse conjunto de composições repete, parcialmente, aquelas descritas e discutidas há

muito na literatura internacional por vários autores (Aoki, 1964; yagi, 1966; Gomes et al., 1970;

Larsen, 1976; Parsons, 1980) e, mais recentemente, em trabelhos focalizando ocorrências

nac¡ona¡s, algumas das quais exibindo menor variação composicional, ausência de termos

egìrínicos ou mesmo egìrina-augíticos (Lages, Morro Redondo, passa euatro, Tunas etc.). De

forma geral, Jd mantém-se a ba¡xos níveis, com leve incremento com Al. Nos sienitos, não

ultrapassa a 5,5%, valor único.

os piroxênios dos sienitos säo m¡nerais magmáticos, mostrando alguma evolução de
provável natureza submagmática, ou talvez mesmo subsól¡da, com o aparecimento de

manchas internas ou porções periféricas de anfibólio e/ou de biotita, além de outros minera¡s

esporádicos. lndicam precedência sobre os outros, com exceção dos opacos, aos quais

rncluem, mais junto às bordas. Não são idiomórficos, mantendo apenas parte com bordas

retilíneas e comumente se agregam ou formam conjunto com outros máficos. Além disso, grãos

menores aparecem inclusos no feldspato alcalino.

Essas feições e as caracteristicas composicionais, assim como a acentuada diferença

núcleo-borda sugere fracionamento inicial a part¡r de magmâ sienítico mais primitivo. É possível

que os núcleos atuais tenham sido conservados parcialmente, prosseguindo sua evolução
quando da cristalizaçäo dos feldspatos. Aque¡es encapsulados tiveram desenvolv¡mento

interrompido. De forma s¡milar aos processos cumuláticos, o magma restante, mais alcalino,

deu sequência à cristalizaçäo essencialmente feldspática, em condiçôes anidras desde o início,

pelo menos até um certo momento, lalvez já em condiçöes abaixo do "liquidus". A
homogeneidade do corpo e da composiçáo dos feldspatos leva a crer que não houve grandes

variaçôes nos cátions disponíveis por longo período, permanecendo em parte as condiçóes de
pHrO e fOr. As relaçóes textura¡s e a maior riqueza em Na (e Fe3-), mantendo-se Sia. e A13.,

são indicativas de que a massa feldspática, formada já em condiçöes submagmáticas, seguiu

seu desenvolvimento por largo intervalo. Líquidos aprisionados devem ter permitido o final da
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cristal¡zaÇão dos piroxênios, quase que totalmente originados em condições cie ,,liquidus',, que,
ao mesmo tempo em que esgotavam Mg, Fe e ca, enriqueciam-se nas bordas em Na e Fe3*, a
fo2 ma¡ores, talvez por abertura do sistema. Mesmo com a queda em pHro, sendo aumentadas
as atividades de Na, Al e K, a dim¡nuição da temperatura deu ênsejo à cristalização da biotita
e/ou do anfibólio, talvez logo abaixo das condiçóes magmát¡cas. Essas mesmas mudanças da
composiçäo magmática e das condiçöes de pr em geral também geraram alguma substituição
do piroxênio. os líquidos residuais finais, com o aumento de Na, experimentou incremento na
atividade em sílica.

Entre os diques férsicos, os piroxênios anarisados såo cárcio-sódicos (egir¡na-
augíticos), na amostra BZ 166A (saco Grande, centro), a sódicos (egirínicos), na 163D (saco
Grande, leste). A participação de Jd é pequena e constante. Essas composições apresentam
continuidade no sentido sódico, com as bordas cálcio-sódicas encontradas nos sienitos. Mesmo
considerando as l¡mitações decorrentes do pequeno número de amostras e de análises, é
possível tecer ainda algumas consideraçöes com relação aos piroxênios dos sienitos, que
mostram continuidade de valores para mg# (- 4,s-1,3), e conteúdos mais altos em todos os
cátions, à exceçäo de Alrv e Ti. Além de excesso de si na amostra BZ 163D, são notáve¡s os
valores de Na e Fe, que chegam a mais do que o dobro dos equivarentes para os sienitos.
Destaque-se o já comentado comportamento de Ti, Na e Fe, todos com .correlação inversa
relativamente a mg#, não ocorrendo queda no primeiro deres, que tenderra a fixar-se nos
minerais raros dessas paragêneses mais alcalinas (ulbrich, 19g3). o gráfico Mg-Fe-Na mostra
as egirina-augitas e eg¡rinas, linear e paralelamente dispostas próximas ao lado Fe-Na, a partir
de Na:Fe-1:1. Neste caso, as composições extremas dos piroxênios dos s¡en¡tos evoruem no
sent¡do dessas composições egirínicas, ainda que um largo intervalo composic¡onal se faça
presente entre elas.

o excesso de si em uma amostra, e a pequena defìciêncía em outra, correspondem a
Alrv nulo ou com valores baixos (0,010-0,030), respect¡vamente, e a nenhum valor de Alvr menor
que 0'018- Talvez, daí, o aparecimento da morécura jadeítica, muito embora em pequenos
teores (Jd - 5%). O Na e o Fe säo mais ou menos equivalentes, inex¡stindo TFe3', mantendo-
se o Ti em níveis baixos (< 0,020). Asslm, não cabe para esses minerais moléculas adiciona¡s
envolvendo Ti, à semerhança de piroxên¡os semelhanies da ha de Vitória (Motoki, 1986), e
diversamente daqueles de Poços de Caldas (Ulbrich, i 9g3).

Ë interessante salientar um aspecto dos piroxênios de Búzios já comentado : quando
integrando-se sienitos e diques félsicos, tem-se alguma similaridade com os da ocorrência de
"srenitos hibridos" de Poços de cardas (ulbrich, 19g3), cujos piroxên¡os mostram grande
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variação compos¡cional. O conjunto de composições obtidas (sienitos e diques fétsicos) insere-

se na média de grande número de ocorrências, ver, por exemplo, Morbtdelli et al. (1995).

Esse conjunto, além das continuidades apontadas, exibe suas características químicas

evolutivas na Figura 14. Ainda que com descontinu¡dades, as curvas iniciam-se em

composições magnesianas (Mg-ro), evoluindo então para as férrico-ferrosas. A part¡r das

composiçóes intermediárias para Fe:Mg (sempre com Na > 0), defìne-se uma tendência para

Fe2'+Fe3*, com Na constante (amostra BZ 1008, algumas outras bordas), e outra quase que

d¡retamente para as egirinas da amostra BZ 163D (amostra BZ 1594). Entre essas duas linhas

evolutivas extremas, delineiam-se, de forma pobre, tendências ferro-sódicas. Esse quadro foge

um pouco de várjos outros, a maioria talvez, incluindo a llha de Vitória, em que os piroxênios

mostram tendências lineares únicas. Contudo, no lacólito de Shonkin Sag, foram estabelecìdos

padrões semelhantes aos de Búzios (Nash e Wilkinson, 1970); mesmo em poços de Caldas,

embora para corpos diferentes dentro da província, säo definidas inumeráveis linhagens

(Ulbrich, 1983).

Os piroxênios dos diques máfìcos de Búzios apresentam cont¡nu¡dade no sentido mais

magnesiano, e até mesmo superposição composic¡onal, com aqueles ma¡s pr¡mitivos dos

sienitos.

Na Figura 10 (cf. Morimoto, 1988), eles ocupam campo compos¡cional mutto restr¡to, e

já comentado. com relação às variações dos cátions e de mg#, é importante ressaltar alguns

aspectos. o valor mg# in¡c¡a-se a 53 (grãos matr¡ciais), e aumenta substancialmente a

frequência de composiçöes a mg#-58, com cont¡nuidade com as dos sienitos. o si exibe

pequena descontinuidade com relação aos sienitos e, adicionalmente, correlaÇão posit¡va com

mg#, invertendo assim a tendência até então observada. Todos os outros cátions mostram

correlaçäo negativa, à exceção de Alvr, não definível. Dessa forma, o Alrv inverte o padrão

(pobre) dos sienitos, e Alvr e Ti não podem ser correlacionados. Confrontados, porém, os

valores absolutos dos cátions, não há tendência de continuidade entre eles. Ocorre alguma, e

pobre, com Alrv, superposiçâo parcial com AIvr e com Na, nenhuma com Ti e alguma com Fe.

Tendo em conta as variações ópticas nos piroxênios dos diques máf¡cos, consistentes

com mudanças nos teores de AlrO. e TiO, (cuja soma chega a mais que 1B%), foram feitos

tratamentos gráfìcos empregando-se moléculas hipotéticas adicionais, como proposto por

Cameron e Papike (1981) e outros. As Figuras 13 e 14 constituem partes desses tratamentos,

em valores catiônicos, em que se procurou conservar o ápice correspondente a WEF. A
seqüência para os diques félsicos e sienitos pouco se altera, mas aquela das rochas máficas

amplia consideravelmente o seu campo, sa¡ndo do quadrilátero WEF e evoluindo para a

hipotética molécula "Ti-tschermakítica", com alguma ciescontinuidade em relação aos sienitos.
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A covariação M2Na-TA|-M1Ti apresenta contínuo desenvolvimento entre s¡en¡tos e diques

félsicos, desde Na:Al=1.1 até o ápice sódico. No sentido do AI, mas com larga descontinuidade,

situam-se os diques máficos. Em detalhe, estes mostram inflexão para o Ti, com uma

particularidade: as composiçöes mais ricas em Ti são as das bordas de cristais e de grãos

matriciais. As razões 2 Ml ri x TAI são próximas a 1, levemente maiores para as matrizes.

observados os diques féls¡cos e máficos, nota-se a exclusão mútua entre Na e Al (wEF-M2Na-

TAI), embora as composições com TAI admitam algum M2Na (-1%). Os piroxênios dos diques

máficos são visivelmente magmáticos, como tradicionalmente na literatura, podendo inclu¡r

xenocristais, com algum desenvolv¡mento tardio, talvez submagmático para kaersutitas, e

alterações tardias, já subsólidas-

As variações em Ca, Mg e Fe (total) mostram cerio "continuum" entre os piroxênios, ignoradas

algumas ausências composicionais. As variações nos outros cátions exibem valores absolutos

e correlação com mg# variadas, e com visível quebra entre rochas félsicas e máficas.

7.8.5. Os anfibólios e as biotitas

Os anfibólios dos sien¡tos de Búzios podem ser vistos como tendo evoluídos a partir de

magnésio-hornblendas, levando-se em conta as amostras, o ponto analisado e os parâmetros

classificatórios, Si e Mg/(Mg+Fe) ou outros quaisquer [Allv + Ca x (Si+Na+K), conforme Giret et

al., 19801. A partir dessa composiçöes mais primitivas, passariam a ferro-hornblendas, com

Mg/Fe menores, e a hornblenda ferro-actinolitas, com Si e (S¡+K+Na) maiores e (Allv+Ca)

meno[es que os dos outros t¡pos. Nos mesmos sien¡tos, com aumento de (Na+K) e Fe3n>Allv,

evoluiriam para edenitas, magnésio-hastings¡tas e hastingsitas, com diminuição relativa em

(Si+Na+K) e aumento em (Alrv+Ca) e Fe- A amostra BZ 12l., de micross¡enito, quebra essas

transformaçöes, mostrando anfìbólios já sódico-cálcicos: ferro-winch¡tas, ferro-barroisitas e

catoforitas, com leve indicação paralela de variaçáo núcleo-bordas. Neste caso, Si pouco muda,

mas (Si+Na+K) varia para mais, com queda paralela de (AIlv+Ca), mantendo-se constante a

razão Mg/Fe,

Os anfibólios sódico-cálcicos dos diques félsicos parecem tornar-se menos silícicos no

sentido núcleo-bordas, e entre as taramitas e catoforitas. Paralelamente, aumenta (Si+Na+K) e

dìminui (Alrv+Ca).

Os anfibó¡ios dos diques máficos são semelhantes aos dos sienitos (amostra BZ

1814), com magnésio-hornblendas passando a edenitas [mais (Si+Na+K) e menos (Alrv+Ca)] e

a magnésio-hastingsita hornblendas [mais (Allv+Ca)1. Os outros, dos lamprófìros, säo todos

kaersutitas, que poderiam ser vistos como variantes titanÍferas de hornblendas (sensu lato) ou

mesmo de pargasitas.
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Os anfibólios constituem um grupo complicado. Têm, praticamente, sit¡os estrutura¡s

para qualquer cátion, admitem ampla variação em Fe2'/Fe3n e, além disso, incorporam OH, F

etc. Como qualquer outro grupo de minerais dependem das atividades catiônicas nos rnagmas

e, portanto, da composição da rocha. Mas, aparentemente, são mais sensíveis às relaçóes e

mesmo a teores bruscos de alguns cátions, à atividade em sílica e às condiçöes de pressão

(H2O e total). Além disso, não só a PH2o é ¡mportante, como também a saturaçáo de vapor,

assim que a relação Pxfc mostra-se crítica. se não bastasse, fo2 é também decisivo. Na

dependência de todos esses parâmetros, podem vir a ser os minerais "liquidus" em um sistema

ígneo, além dos primeiros a se cr¡stalizarem. Na ausência de outras fases hidratadas, o modelo

teór¡co experimental proposto por Wones e Gilbert (1982), para pHzo= pror, fO2 média (Fe3Oa

presente), a P constante no campo entre as curvas L (líquido) e s (sólido), pode levar a várias

seqüências. Nele, L (curva "liquidus"), em parte, representa equilíbrio com piroxênio e a

pressões mais altas, com anfibólio. o ponto de inflexão em L (que separa L-px de L-anfibólio)

muda bastante, com os menores valores de pressäo sendo encontrados em sistemas

andesÍticos; em sisiemas com sio2 maÍor, o ponto desloca-se para Toc menor e p maior,

reduzindo o campo dos anfibólios em equilíbrio com o líquido. para sio2 menor (que o
andesito), a inflexäo desloca-se para Toc maior e P maior, aumentando o campo dos anfibólios

(nota: a curva Px-L é negativa e a Anf-L pos¡tiva). Se F62 cair, Fe3Oa desaparece e dá lugar à

olivina, existindo também indicaçöes de que para H2o entre 1,5-6% sat (wones e Gilbert,

1982) tem-se a reação hornblenda -+ olivina + líquido.

Nesse sistema, a partir de pressões maiores e altas temperaturas, bem como mantido

o gradiente de queda em P e T, na medida em que se atenuam as condiçöes iniciais podem

ocorrer várias seqùências de cristal¡zaçåor anfibólio-piroxênio-magnetita, piroxênio-anfibólio-

magnetita e piroxênio-magnetita-anfibólio. Aba¡xo de certas condições iniciais, não mais o

anfibólio se mostra em equilíbrio com o líquido, que passa a ser uma fase subsólida.

As paragêneses ferromagnesianas dos sienitos de Búzios são representadas por

clinopiroxênios, anfibólios e b¡otÌta, com os opacos sempre presentes. Após estes últimos, os

máficos de presença mais constante säo os clinopiroxênios. Ambos são anidros, e acima de

certos valores de pH2O de saturação para determinadas temperaturas, os clinopiroxênios se

desestabilizam. A existência de amostras com clinopiroxênio íntegro, ou pouco transformaclo, é

indicadora de condiçöes de baixas pressões de água, em lugares diferentes e momentos

diversos durante o resfr¡amento da massa magmática sienÍt¡ca. A coexistência com anfìból¡os,

biotita ou ambos indica o mesmo seniido de condições, mas agora em mínimos de estabilidade

em termos de pH2O de saturação, além de outros condic¡onantes.
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A existência de cavidades miarolíticas nas regiões próximas å contatos e enl áreas

com xenólitos, em especial nas rochas com quartzo, é sugestiva de que houve saturação em

fluidos (H2O, CO2 etc.) em estágios abaixo do "liquidus", submagmático, e que podem ter
persistido até cond¡çöes "subsolidus"(como parece, a julgar pelos feldspetos). A raridade, e

mesmo a ausência dessas cavidades no sentido do interior do corpo e, ao mesmo tempo, a

presença generalizada de zonas pegmatóides (além da presença universal das

m¡cromesopertitas) pode ser compatível com variações nas condições de pH2o ou de

saturaçåo. Este fator depende nåo só da pH2o, mas também da temperatura, e se esia

apresentar variações das bordas para o centro do corpo (Toc maiores), no mesmo momento é

de se esperar que a massa magmática, mesmo já com ponderável fraçâo sólida (abaixo do
"liquidus"), venha a experimeniar simultaneamente condições de supersaturação nas bordas e

insaturação nas porçöes mais centrais. Variações tanto na pressão de H2O, como na

temperatura e saturação em H2O (e outros fluidos), podem estar também vinculadas a fatores
geológicos e tectônicos.

Os anfibólios e as biotitas apresentam campos de estabilidade térm¡ca em grande

parte superpostos. Havendo subsaturação em H2o, é possível que persista a cristalização dos

piroxênios até mínimos termais. com a saturaçäo, passa a haver verdadeira competição entre

os anfibólios e as bioiitas, cujo resultado irá depender da atividade em sílica e em potássio,

principalmente.

Com algumas exceções, ferro-biotitas são fases mais estáveis que os ferro-anfibólios,

para fO2 do tampão FMQ- Com as mudanças em fO2, os Mg/CalNa anf¡bó¡ios tornam-se mais

estáveis (cf. Wones e Gilbert, 1982). Bìotitas mais magnesianas são estáveis a valores de fO2

mais altos, enquanto que magnésio-richteritas são ma¡s estáveis que as micas em condições

mais baixas. Tanto a estabjlidade térmica dos anfibólios como das biotitas depende das suas

composições e evolu¡ em função de 'fH2O, fO2, ToC e da presença, no magma ou no líquido em

equilíbrio, de FeO, MgO, CaO, Sioz, AlzO3 etc., ou seja, da composiçäo globat do líquido, que

def¡n¡rá qual dos minerais (após os piroxênios) ¡rá cr¡stal¡zar primeiro ou qual será o único a

cristalizar.

Nesse sentido, além da saturação em H2O e fO2, é de especial importância a atividade

em sílica. Os anfibólios são extremamente sensíveis às var¡açóes desse parâmetro, refletindo

as mudanças ocorridas durante o resfriamento do magma. De forma bem geral, parece que as

biotitas são mais estáveis a baixos valores de atividade em sílica; da mesma forma, pressões

de H2O mais baixas e teores moderados de K2O tendem a favorecer a presença desses

minerais, Em condições de fO2 mais alta e K2O menor, os anf¡bólios säo privilegiados (Wones e

Gilbert, 1982).
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Pelas paragêneses dos sienitos de Búzios e complexiclacle das relações anfibólio-

biotita, com todas as variáveis importantes, químicas e termoquímicas, torna-se extremamente

difícil o tratamento comparado entre esses minerais quanto às conclìçöes de cristalizaÇáo. O
que se pode dizer é que as associações observadas e as composições químicas

correspondentes säo o produto da ìnteração da composição química global do magma, dos

líquidos e das condições de ToC, Prot, pH.O (mais fluidos com CO2, F, Cl etc.) e saturação em

Hzo.

A despeito de toda complexidade do assunto, voltando-se um pouco mais para os

anfibólios, dados experimentais apontam as magnésio-hastingsitas como sendo os anfibólios

de mais alta estab¡l¡dade iérmica (Gilbert et al., 1982), bem como que a substituição Fe3* --+ Al

aumenta essa esiabilidade, enquanto que Mg -+ Fe2* a al.,aixa. De modo geral, os anf¡ból¡os

com composições entre hornblendas-pargas¡tas-hastingsitas mostram curvas de estabilidade

termal crescente, para pressões de fluidos até 2,5 kb e 1100oc, passando desde ferro-

pargasitas até magnésio-hastingsrtas. Todos os membros extremos do quadrilátero

composicional (FePa-MgHa) são Ne normativos e, experimentalmente, instáveis com sio2 em

excesso. Composiçöes hornblêndicas, não muito diferentes das referidas, säo estáve¡s com

excesso de SiO2, indicando forte elevação da atividade em sílica entre esses anfibólios (Gilbert

et al., 1982).

Entre os anfibólios sódico-cálcicos, as magnésio-richteritas possuem establlidade

termal superior àquelas ricas em Fe. o mesmo mineral, potássico, apresenta limites de

estab¡l¡dade consideravelmente ampliados (>1200oC, 25 kb).

Entre os anfibólios alcalinos, as riebeckitas são estáveis até + 4S0-5SOoC e - 3 kb,

para o tampão HM, mas admitindo grande variaçåo em fO2; arfvedsonitas, na presença de

quartzo, têm curva de estabrlidade semelhante, a temperaturas superiores pouco variadas: 650-

730oC e pressáo de fluido até 3 kb (Gilbert et al., 1982).

As variedades presentes nos sienitos e diques féls¡cos parecem razoavelmente

coerentes com as informações teóricas e exper¡menta¡s, mostrando evoluçåo composicionaì de

acordo com as variações, primeiramente em ToC e depois em PH2O. E evidente, pelo exposto,

que os limites mais definidos são aqueles da composiçäo das rochas onde se encontram.

Aparentemente, as biotitas seguem em paralelo, pela evolução do teor de annita, ou

teor de Mg. As biotitas magnesianas até flogopitas contendo os maiores valores de Allv

correspondem, nos diques máf¡cos, às kaersutitas.

Os números mg# para as biotitas apresentam correspondência com aqueles dos

anfibólios, e mesmo dos piroxênios, com valores em torno de 4,0 (dique félsico BZ 1828),

pequeno ¡ntervalo entre 4 a 12, seguindo-se os sienitos que alcançam até mg# 30 e os diques
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máficos lamprofíricos com até mg# 59 - o rnesmo valor encontrado para as kaersut¡tas. Como

nem todas amosiras contêm as mesmas associaçöes, algumas claquelas destacadas não

aparecem. Todas as biotitas possuem T¡ alto, sendo os maiores valores os das rochas
lamprofíricas (Tior= 9,79oro, Ti-i,2) refletindo as kaersut¡tas e as rochas hospedeiras.

Tratamentos gráficos varjados [Fe(Fe+Mg) x Alrv, mg# x si, Ti, Fe eic.l mostram cont¡nu¡dade

composicional, ¡nterrompida, no caso das biot¡tas, por intervalos. Embora os valores extremos
de mg# coincidam razoavelmente, näo há estrita concordância diretamente observável para

esses intervalos, em boa parte, provavelmente, em razão de ausência de análises, e não por

representarem parâmetros aleatórios.

Os padrões de continuidade composicional, levando-se em conta diversos cátions ou
combinações, são diferentes entre esses três minerais. Em geral, apresentam correlaçöes
positivas ou negativas, às vezes certo espalhamento, ou então constância de valores para os
mesmos pares. As maiores ausências de correlação, ou mesmo inversão de tendêncjas, estäo
presentes entre os piroxênios para si x mg# e Al x mg#. Nestes minerais, são também

observadas descontinuidades composic¡onais marcantes entre os diques máficos e as rochas
félsicas em geral (Si, Al, Ti, Na e Fe3*).

7.8.6. Os óxidos

comÕ v¡sto, os sienitos contêm Ti-magnetitas e ilmenitas coexistentes, quer em

indivíduos independentes, quer intercrescidos, sendo que as r¡menitas formam lamelas, ,,gotas"

ou ocupam as bordas dos grãos. Essas feições podem ser, em parte, magmáticas, e em parte

efeitos de "ox¡dação-exsolução" das ilmenitas durante o resfriamento lento, já em estágio

subsólido,

composicionalmente, tanto as magnetitas apresentam-se bastante ricas em Mt, como

as ilmenitas em llm. As composições das soluções MlUsp seriam indicattvas de temperaturas
finais abaixo de 7oo0c, para fo2 do tampáo FMe, a 1-2 kb. As ilmenitas, aindâ com

composição mais restr¡tas na série llm-Hrn, estar¡âm quase que superpostas às curvas dos

tampões NNo, FMQ, cco e wM, quase verticais no campo Toc x llm-Hm, não sendo possivel

qualquer estimativa (cf, Lindsley, 1991).

A coexistência das sér¡es MfUsp e llm-Hm com biotitas e/ou anfibólios (hornblendas)

pode adm¡tir as seguintes reações de equilíbrio:

2Bi + Oz= zot + ZMt + HrO (1)

2Hb + Oz= 4CPx + 2Mt + 8Q + 2Hzr (2) e



As reaçöes (1) e (2) envolvem componentes extremos (por exemplo, Or do feldspato

preserrte) e magnetitã, e são anotados como tampões para fOr, respectivamente KMB e

HMAQ; as reaçôes (3) e (a) incluem ilmenita e ulvöesp¡nélio da magnetita, e säo ¡ndicadas

como KUIIB e QUAH|l.

Em todas elas, o aumento de H2O no magma desloca o equilíbrio para a esquerda,

com a formação de biotita ou de "hornblenda", e aumenta os valores da fO2. Em (1), feldspato e

magnetita são consumidos; já em (2), piroxênio, magnetita e quartzo. Para estas reações, se

houvesse aumento de fO2 por outros motivos, a reaçäo se deslocaria para a direita,

consumindo biotita ou anfibólio, e dando lugar à magnetita e a outros s¡licatos. Em (3), såo

consumidos feldspato e Usp, formando ilmenita e biotita, e em (4) origlnam-se hornblenda e

ilmenita às expensas de clinopiroxênio, Usp e Q.

As composiçöes Mt-Usp." dos diques máficos é mu¡to variada e corresponde a

intervalo muito amplo de temperatura e fO2, As composições das ilmenitas, com base em

apenas 3 análises, são mu¡to próximas ao extremo puro llm.

A aplicação do geotermômetro de Buddington e Lindsley (1964) moska, para os

sienitos, temperaturas entre 580oC e 6800C e - log foz - 18-21. Para os diques máfÌcos, os

resultados são de 870-960oC e - log fO2- 11-13, mas para uma única anátise de ilmenita,

Os diques félsicos não apresentam minerais de óxidos de Fe e Ti, mu¡to mais em

razão de pH2O e fO2, mas também em parte dos baixos valores de T¡O2 total.

Bi + 3ilm= Or + 3usp + t-l2o (3)

Hb + 3¡lm= 4CPx + 2usp + 8Q + 2H2O (4)
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Todo o aceruo änalítico encontTa-se nas Tabelas 22,23 e 24, respectivamente, para os

sienitos (e dois charnoquitos), d¡ques félsicos e diques máficos.

8.1, As classificações químicas das rochas

A COMPOSTçÃO QUÍM|CA DAS ROCHAS

Não tem sido habitual tratar-se um pouco melhor a classifìcaçäo das rochas, afora em

raros trabalhos de caráter geral, ou em trabalhos específicos sobre o tema.

Existe uma proposta de cunho internacional desde 1989 (Le Maitre, 1989), que não

tem sido segu¡da irrestritamente. Além disso, ela não é "perfeita", e vários autores encontram

vantagens em outros sistemas, como, por exemplo, aquele de De La Roche (De La Roche et

al., '1980; De La Roche, 1986), que utiliza os parâmetros R1 e R2.

Após duas décadas de consultas a especialistas do mundo inteiro, conduzidas por

subcomissão da IUGS, editaram-se as recomendações sobre a classificação das rochas ígneas

(Le Maitre, 1989)- Embora questionadas, parece importante o reconhecimento e a adoção

dessas recomendações, ainda que parcialmente, pois permitem linguagem comum. Além disso,

a proposta não é só consistente, como coerente, e estabelece parâmetros classìfìcatórios

claros e bem definidos, e em boa parte de fácil apl¡caçäo. A ediçäo de Le Maitre incorpora um

glossário com 1586 nomes de rochas ígneas, muitos em desuso, além de vasta quantidade de

uso esparso, o que dificulta parte do trabalho petrológico e a uniform¡zação dos conhecintentos.

Cunhados a partir de 1880-1890, até 1930-1940, segundo os cr¡térios mais var¡ados, esses

nomes "presenteiam" as rochas alcalinas com 38% do total (600).

As recomendações da IUGS serão usadas, adiante. Contudo, para manter

uniformidade com o grande número de pesquisas publicadas pelo grupo brasileiro-italiano, e

que vem empregando a classificaÇão de De La Roche, adicional e comparativamente, as

composições das rochas foram lançadas no plano R1R2, com a rede classifìcatória desse

autor.

Vale lembrar que a recomendação primeira da IUGS é que as rochas ígneas sejam

arranjadas modalmente. Näo sendo isso possível, dada a presença de minerais

micro/criptocristalinos e/ou vidro, passar-se-ia à classificação química, no campo TAS com a

rede classificatória de Le Bas (Le Bas, '1986, em Le Maitre, 1989). Tanto nesse d¡agrama, como

EAPIT'ULO 8
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no R1R2, é rotina utilizar-se nomenclatura para "tipos magmáticos", sendo indiferente termos

empregados para rochas vulcânicas (mais comum) ou para as plutônicas.

8.1.1. As rochas alcalinas de Búzios: a classificação da IUGS

A Figura 20, dlagrama TAS com a rede de Le Bas, (1986), mostra a distr¡buiÇão e a
classificação das rochas.

Tal como em várias outras ocorrências brasile¡ras, em que coexistem rochas

plutônicas sieníticas e diques variados (Lages, SC; São Sebastião, SP etc.), de pronio chama a

atenção a bimodalidade acentuada. As 12 amostras correspondentes aos diques máficos são

básicas e ultrabásicas, e concentram-se nos campos U1 dos tefritos (Ol<10%) e basanitos

(Ol>'10%), com oito delas, B dos basaltos, com duas amostras, e 51 dos traquibasaltos,

também com duas amostras. Não há amostras nos campos U2, U3, 52 e 53, dos fonotefritos,

tefrifonólitos, traquiandesitos basálticos e traquiandesitos, respectivamente. Essa ausência

composicional corresponde ao intervalo 50-60% de SiO2.

Petrograficamente, os basaltos correspondem aos diques diabásicos (ver item 6.S.1,1.)

e as rochas restantes aos lampróf¡ros (ver item 6.5.3.). Embora, do ponto de vista petrográfico,

estas últimas tenham sido classifìcadas como camptonitos e, subsidiariamente, como sannaítos

e monchiquitos, não existem equivalentes químicos aos sannaítos. A aparente contradição

deve-se à presença de plagioclásio normativo näo observado ao microscópio, provavelmenie

porque ocorre como material micro-criptocristalino e, potencialmente, no vidro.

Entre as rochas félsicas, a maioria das anál¡ses é de sienitos (tipo

magmático=traquito), caindo no campo homônimo, Os diques félsicos supersaturados derivam

para os riólitos, enquanto que os insaturados para fonólitos (campos T, R e ph,

respectivamente).

A IUGS recomenda a subdivisåo das rochas dos campos 51, 52 e 53. É de interesse,

aqui, o campo S1, dos traquibasaltos. Conforme K2O seja maior ou menor que (Na2O-2), esses

tipos podem ser subd¡vid¡cjos em traquibasalto potássico e hawajito, respect¡vamente, As

rochas do campo T (traquito=sienito) admit¡r¡am modificadores adequados: se próximas aos

fonólitos, traqu¡fonólitos, e se próximas aos riólitos, traquidacitos.

É necessário observar que não há proporcionalidade entre o número de amostras e a

correspondente área de exposição. Com certeza, os diques representam qualquer cojsa em

torno de 1%. Entre as amostras de diques, contudo, há alguma proporcionalidade, talvez com

alguma subavaliação de tipos traquiticos, "stricto sensu".
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mangerito de Búzios X; charnoquito de Ubatuba (média para 23 análises, Neumarur,
1993) x.



8.1.2. As rochas alcal¡nas de 8úzios: a classificação no campo Rf R2

A Figura 21 mostra as composiçóes das rochas de Búzios no campo R1R2. Nåo

constitui surpresa a mesma bimodalidade já vista no diagrama TAS.

Os d¡ques máficos grupam-se nos campos dos basaltos alcalinos (2), basanitos (2),

tefritos (5) e traquibasaltos (3). Näo aparecem rochas fonotefríticas e traquiandesít¡cas, que

caracter¡zam o "gap" composicional. Os sienitos agrupam-se no campo correspondente,

mostrando leve tendência, por um lado, para as composiçöes traguifonolíticas (sienitos

nefelínicos ou "com nefelina") e, por outro, para os quartzo sienitos (3 e 2 amostras,

respectivamente). Os diques félsicos insaturados ocupam o campo dos traquifonólitos e dos

fonólitos, enquanio que os supersaturados, o dos quartzo traquitos, riólitos e riólitos alcalinos.

Há, portanto, ampla variaçäo em R1 (< -1000 ou > 2000), mantendo-se R2 quase constante.

8.1.3. Comparação das class¡f¡cações

A mais séria discrepância, aliada também à certa polêmica, res¡de nos lamprófiros.

Estas rochas podem ser assim classificadas pelas características de campo e petrográficas (a

importante participação dos ocelos, das kaersutitas, dos Al-Ti piroxên¡os e a textura porfirítica e

panidiomórfica), além daquelas de ordem química (alto Ba, por exemplo), mas näo existe um

úntco campo químico lamprofírico (cf. Rock, 1982; Le Maitre, 1989). f alvez,

circunstancialmente, as amostras selec¡onadas para a química mÍneral, em razåo de suas

características químicas e petrográf¡cas, tenham contribuído no sentido de utilizar-se apenas as

variedades com feldspato alcalino. Assim, esses tipos enquadrar-se-iam entre os sannaítos.

Normativamente, contudo, as mesmas rochas mostram altos teores de An e,

conseqr-ìentemente, não são sannaítos, tratando-se mesmo de camptonitos ou de

monchiquitos.

As cliferenças observadas entre as classifìcações examinadas não são das mais

relevantes. As duas amostras de basaltos, no diagrama TAS, caem no campo das rochas

alcalinas (cf. MacDonald e Katsura, 196a); já no R1R2, situam-se d¡retamente entre os basaltos

alcalinos. Basanitos e tefritos têm campos delimitados em R1R2, enquanto que no diagrama

TAS há que se verifìcar a porcentagem de Ol (normativa), se maror ou menor que 10%. Os

traquìbasaltos, indiferenciados em R1R2, seriam cìass¡ficados como hawaiitos e traquibasaltos

potássicos no TAS (Le Bas, 1986; Le Maitre, 1989). Os riólitos, no diagrama TAS, passariam a

riólitos e rióiitos alcalinos no R1R2.
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Figura 21 - Diagrama de classificação R1R2 de De La Roche et al- (1986). Símbolos como na
Figrua 20. Em parênteses, equivalente intmsivo. 1, anka¡atrito (melteigito); 2"

basanito (teralito); 3, basalto alcalino (gabro alcalino);4, olivina basalTo (olivinct
gabro); 5, nefelinito (Uolito); 6, tefrito (essexito); 7, traquibasalto (sienogabro); 8,
latibasalto (monzogabro);9, fonotef¡ito (essexito);10, traquiandesiÍo (sienodiorito);
11, latito (monzonito);12, fonólito (sienito nefelínico);13, traquifonólito (nefelina
sienito); 14, traquito (sienito); 15, quartzo tlaquilo (quartzo sienito); 16, riólito
alcalino (granito alcalino); 17, riólito (granito).
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8.1.4. Os valores normativos

As Tabelas 22, 23 e 24 incluem as normas (CIPW), com valores calculados através do

programa New Pet.

Todos os cálculos através desse programa são fe¡tos sempre segundo um critério e

valor para a razâo Fe2'lFe3*. Boa parte, senão todo o tratamento gráfico, depende também

desse parâmetro. O critério empregado, como sugerido por Rollinson (1994), foi o de repartir o

Fe total em FeO e Fe2O3, adotando-se o valor de 0,85 para a razáo FeOl(FeO+Fe2O3), Razöes

mais altas ou mais baixas resultaram em valores normaiivos menos realistas, ocorrendo o

aparecimento de hemaiita ou acmita excessiva, ou ainda quanzo ou nefelina a níveis muito

artificiais.

Levando-se em conta a m¡neralog¡a presente nas rochas, é bastante grande a

aproximaçäo dos resultados, pad¡cularmente no que diz respeiio à presença ou ausência de

nefelina ou de quartzo.

As variadas opçöes que o programa oferece, contudo, possuem algumas

inconsistências ¡nternas.

Ass¡m, as rochas class¡ficadas como tefritos e basanitos no d¡agrama TAS

dependeriam dos valores normativos de OI; já na malha classificatória R1R2, as mesmas

rochas aparecem como tefr¡tos ou como basanitos. Esses d¡agramas dependem

exclusivamente das porcentagens absolutas dos óxidos utilizados, näo havendo qualquer

artifício de cálculo. O valor Ol, contudo, embute premissas do cálculo das normas CIPW, e toda

uma seqüência de recálculos, no mínimo, discutível.

O resultado real neste caso é que, se Ol for levado em conta, somente as amostras BZ

313/5 e 303C estariam no limite de Ol = 10%. Todos os outros diques máficos teriam Ol

superior e, portanto, seriam classificáveis no diagrama TAS como basanitos.

Com relação à classificaçäo QAPF (Le Ma¡tre, 1989), embora tenha finalidade modat,

ela pode ser empregada com valores normativos, O excesso do plagioclásio normativo é cle ial

ordem que os álcali feldspato sienitos, modais, passariam a monzon¡tos, quartzo monzonitos e

até mesmo monzodioritos.

Apesar desses desvios, naquilo que se refere à saturação em sílica, os resultados

modais e normativos mostram consistência e variam de forma semelhante. As três amostras de

sienitos nefelina-normativos não apresentam nefelina modal, mas os valores calculados para

Ne estäo longe de extravagantes (0,86 a 2,14o/o).
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Pelos motivos apontados, os resultados normativos foram pouco utilizados, uma vez

que conduziriam a resultados, às vezes contraditóric¡s, e freqùentemente de difícil ìnterpretaçåo-

Em todo caso, vale a aval¡ação de caráter geral.

Entre as 30 amostras de sienitos, três são portadoras de nefelina normativa (todas do

Saco Grande), como dito, e as outras três saturadas (a=Ne=O) Entre as restantes, seis

possuem Q<2,0o/o e dezesse¡s entre 2 e 10o/o. Uma amostra tem valor igual a 10,03 e a outra,

28,50 (BZ 1918, Ponta Sul). Somente cinco contêm Ol na norma, ainda que com baixos teores.

Os feldspatos representam 78 a 93% da mrneralogia, e säo em geral alcalinos,

sistematicamente com Ab>Or, a menos de duas amostras. A relaçäo Ab.Or varia entre 1:1 a
'1,5:1, com 70% dos valores entre 1,1:1 a 1,3.1 (52 a 57% de Ab). Os valores de An passam de

O a 5,410/'¡ (na rocha). Algumas amostras contêm Ac, e menor número Ns, ambas fases pouco

abundantes. Quase todas as amostras exibem Mt, ll, e Ap, com conteúdos abaixo de 2,0% e

ll>Mt, De modo geral, a distribuiçäo e os valores para Q e Ne são concordantes com os

resultados petrográficos e consubstanciam as tendências gerais geográfÌcas apontadas. Às

rochas modalmente sem quartzo, correspondem aquelas com nefelina, saturadas ou com

baixos valores de Q. Este aumenta no sentido dos contatos, a oesie, na Pontinha ou na

encosta entre os cumes centrais da llha, a Ponta Sul e o Saco do Coruja, região que separa a

cunha charnoquít¡ca dos charnoquitos da encosta oeste. A amostra BZ 1918 deve refletir a

proximidade de charnoqu¡tos e xenólÌtos ou, concomitantemente, a proxtmidade a faixas de

cisalhamento (Ponta Sul).

Os diques félsicos reúnem cinco amostras de nefelina e olivina normativas e sete de

quaftzo e hiperstênio normativos, correspondendo às rochas fonolíticas e "riolíticas",

respect¡vamente.

As fonolíticas têm Ne -7,36-14,96%, com Ac e Ns de até 3,08 e 4,90, respectivamente.

Mt praticamente inexisie, enquanto que ll e Ap estäo reduzidos a valores inferiores a 0,70 e

0,20%, respectivamente. Nestes tipos, é maior a cons¡stênc¡a entre petrografia e norma. Os

valores para os feldspatos, todos alcalinos, são de 70-80%, com An quase igual a zero. As

razões Ab e Or se mostram mais altas que nos sienitos, variando entre '1 ,1 e 1 ,8.

As sete amostras quartzo normativas possuem Q = 6,56-31,60 e Hy = 2,27-6,Un, urn

proporções inversas às do valor de Q. A soma Ab+Or+An situa-se entre 64 e 82%0, com razões

Ab:Or entre 0,8 e 1,7, e An no máximo de 4,5%.

Os diques máficos são todos portadores de Ne (2,27-13,37%) e Ol (10,46-18,60%)

normativos. A soma Ab+Or+An var¡a entre 34 e 61%, com relaçäo distinta entre os membros.



Tabela 18 - Valores analíticos máximos (M) e rnínimos (m) para os elementos maiores (oZ em

peso) e numeros mg# das rochas de Búzios.
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Tabela 19 - Composições médias (% ern peso) para algumas ¡ociras extraídas de Cox et al., (1990;

valores selecionados de Le l./.aifre,1916, de Ba¡co de Dados com 263'/3 análises).
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Tabela 20 - Elementos traços (em ppm) das rochas de Búzios. A média é atitmética, não

incluindo valores.julgados anômalos,

Tabela 21 - Valores médios þpm) pala elementos traços de rochas alcalinas, calculadas a partir

das médi¿rs de províncias alcalìnas brasilei¡as (cl Morbidelli et al., 1995b).
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Entre os basanitos e os tefritos, as proporções sâo, para Or = 1,0, de Ab = O,Z-Z,O e An = 1,0-
-1,6; para os basaltos alcalinos e traquibasaltos, de Ab = An = 1,5-2,5. Todas as amostras

exibem valores elevados para ll>Mt e Ap.

8.2. Características químicas gerais

Nem todas as rochas de Búzios podem ser chamadas de alcalinas, no sentido mais

restrito (cf. Sorensen, 1974).

Entre os sieniios, faltam as características típicas, quer químicas, quer mineralógicas,

para grande parte das amostras. Tanto os clinopiroxênios como os anfibólios exibem caráter

mais cálcico (e ferromagnesiano), com poucas amostras de caráter mais alcalino (cálcico-

sódicos), Os índices agpaíticos (1.4.) variam entre 0,880 e <1,000, havendo apenas sete

amostras com valores pouco acima disso, até 1,075. Modalmente, näo há sienitos com nefelina

e apenas três amostras säo nefel¡na normativas. Contudo, até onde exposto, o corpo apresenta

afinidades e tendências alcalinas, que se acentuam mais no sent¡do sudesteJeste, o mesmo

das presumíveis porçöes centrais, submersas. Essas características são semelhantes às de

outras ocorrências brasileiras (Vitória, Såo Sebastião) e tem caráter mais ou menos gerel. A

literatura sobre corpos sieníticos mostrando variações entre augiia stenitos, com quartzo, e

nefelina sienitos, com piroxênios sódicos, é abundante, parecendo mais representar uma regra

geral antes que exceção. Essas rochas correspondem aos tipos chamados "miasquíticos" (l_4.

< 1,'l), que näo raro conv¡vem, geograficamente, com agpaítos típicos.

Os cliques félsicos supersaturados (também quartzo normativos) mostram

características semelhantes, alguns deles com Ac e Ns.

Os diques félsicos insaturados não só obedecem aos critérios mais estriios para serem

chamados de alcalinos, como a maior parte apresenta características agpaíticas, com l.A.>1,1

e mineralogia acessória típica (eudialita, Ti-Zr sìlicatos de Na, Ca).

O conjunto de rochas félsicas var¡a desde as peralcalinas (Al2O3/NarO+KrO<1), o que

inclui a quase totalidade dos fonólitos, alguns sienitos e diques "r¡olíticos", até sienitos e rlólitos

metaluminosos e mesmo peraluminosos.

Quanto à silica, as rochas plutônicas säo todas intermediárias (SiO, = 52-669' r,

raramente ultrapassando os 66% de Sì02, e passam de saturadas a supersaturadas,

modalmente, incluindo tìpos com nefelina normaiiva. Os diques félsicos anal¡sados dividem-se

em ácidos e supersaturados e intermediários e insaturados, os primelros com quartzo e os

outros com nefelina, modal e normativa.
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Os diques máfìcos såo básicos e ultrabásicos, todos insaturados e felclspato¡cla¡s

(analcima), além de metaluminosos (AI2O3/(Na2O+K2O)>1,4), com LA. máximo de 0,62.

A Figura 22 mostra nítido agrupamento dos diferentes tipos, aparecendo no campo

subalcalino somente os diques félsicos ácidos. Todas as outras rochas ocupam o campo das

rochas alcalinas, com diferenças visíveis na combinação de valores (Na2O +KrO¡ x SiO2. Aos

diques máficos cabem os menores valores em álcalis e aos fonólitos os maiores.

As rochas de Búztos participam do "trend" alcalino de MacDonald e Katsura (1964)

(Fig. 23), näo obstante o largo intervalo composicional entre o grupo das máficas e o das

félsicas.

Na?O + K2O (o/o em peso)

20

l8

t6

t4

l2

t0

8

6

4

2

0

Figtra 22 - Dìagrama TAS com campos alcalino e subalcalino (MacDonald e Katsr.ua, 1964).
Símbolos como na Figura 20.

A grande maioria dos resultados analíticos aponta para rochas com maior afinidade

potássica, incluindo as máficas, até o limite com as séries de alto potássio (Fig. 24). Duas

amostras de rochas máficas sáo sódicas, assim como a maioria dos fonólitos.

8.3. Os elementos maiores
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A Tabela '18 reúne os valores máximos e míntmos para todos os elementos

analisados, de forma a facilitar a vÌsibilidade das informações e a análise das variaçöes

presentes.

Subalcalino



Figura 23 - Diagrama AFM mostrando "trend" médio de toleítos havaianos (linha tracejada) e
suíte alcalina (linha cheia) de MacDonald e Katsua (1964). Símbolos como na Figura
20.

Na2O + K2O

KrO (% em peso)

basaltos fonolíticos

Figlnra 24 - Diagrama KrO vs. Na2O (Middlemost, 1975). Símbolos como na Figura 20

46
NarO (% em peso)
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Comparando-se os dados obtidos para elementos maiores com os da Tabela 1g (cf.

Cox et al., 1980), que representam valores médtos selecionados, pode-se fazer as seguinies

observaçóes.

Os diques máficos de Búzios colocam-se dentro do intervalo dos basanitos e tefritos

da Tabela 19 quanto a SiOr, Al2O3, MgO, CaO e Na2O. Têm teores mais elevados de TiO2,

MnO, P2Os e muito maiores para FeO, possivelmente em decorrência do critério e do valor para

a razäo Fe2* lFe3* aqui adotados. Teores menores são apresentados por Fe2O3 e K2O. Afora a

drferença para FeO, acentuada, as composições säo razoavelmente semelhantes.

Os d¡ques fonolíticos mostram maiores valores para SiO2 e FeO, e bem maiores para

MnO e Na2O. São menores os teores de TiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O e P2O5 e, acentuadamente

menores, os de MgO e CaO. Mais uma vez cabe observar que, às vezes, existem diferenças

ponderáveis, mas não a ponto de implicarem em característ¡cas incomuns e extremadãs das

rochas da llha.

As rochas "riolíticas" analisadas possuem valores médios menores para SiO2, Fe2O3 e

CaO, e maiores para os óxidos restantes. Novamenie, as diferenças não são de grande monta.

Os sienitos têm composição semelhante ao "sienitolipo" da Tabela 19, no que toca a

TiO2, Al2O3, Na2O e P2O5. Conteúdos maiores são exibidos por SiO2 e K2O, sendo

acentuadamente maiores os de FeO (ver observação para os diques máficos) e MnO, e bem

menores os de Fe2O3 (idem observação para FeO), MgO e CaO.

As maiores diferenças ocorrem nos tipos félsicos, e relacionadas principalmente a

FeO, Fe2O3, MnO, MgO e CaO.

Diagramas bivariantes, com o número mg# [MgO x 1OO/(MgO + FeO)] como índice de

diferenciação, såo fornecidos na Figura 25a. O número mg# varia entre O e 58,52 e guarda

razoável correspondência com o tipo de rocha, repartindo-se nos intervalos de 0-17,42 para os

fonólitos, 4,21-33,33 para os "riólitos" , 9,25-38,O7 para os sienitos e 42,23-58,52 para os diques

máficos. É um largo ¡ntervalo, mas não chega a alcançar os valores de rochas bastante

primitivas, a ind¡car que, em Búzios, mesmos os tipos litológicos mais primitivos (diques

máficos) se derivaram a partìr de magmas já evoluídos (6,'l 1 < MgO < B,S9). Os números mg#

permitem supor que as amostras Bz 326A6 (tefrito), '1814 (basalto alcalino) e 30'1c (basanito)

são as rochas menos evoluídas da llha. A elas seguem-se os outros basanitos, tefritos e
basaltos alcalinos, culminando nas mais evoluídas, tefritos e traquibasaltos.

O valor mg# apresenta pequena solução de continuidade entre 38,07 e 42,23, que se

faz visível em quase todos os diagramas.



Mostram correlaçäo negativa S¡O2, Al2O3, Na2O e K2O e posit¡vâ, TíO2, FeO,, lVlgO,

CaO e P2O5. O MnO, a partir da passagem rochas máficas-félsicas, espalha-se igualmente

para valores menores e maiores.

Para todos os óxidos, as análises arranjam-se em grupos de forma ou mais ou menos

ål¡nhada, nitidamente delimitadas as rochas máficas das félsicas. As delimitações mais

alinhadas säo aquetas correspondentes a TiO2, MgO, Na2O e P2Os. Há uma certa

descontinuidade e nítida quebra de inflexão em alguns dos óxidos, caso do MgO, e noutros, a

tendência mais ou menos linear só é observada na porçäo félsica (mg# < 38,07), com maior

dispersão nos diques máfìcos: caso do FeO1, CaO e K2O. Este últ¡mo mostra, para as rochas

félsicas, correlação levemente negativa.

Os óxidos das rochas félsicas também aparecem de maneira variada: ora sienitos,

fonólìtos e "riólitos" estão separados (S¡O2, Al2O3 e Na2O), ora assumem valores semelhantes,

o que acarreta superposiçäo gráf¡ca. A razão A|2O3/SiO2, não incluída, mostra boa

discriminaçåo de todos os grupos de rochas, separando, inclusive, os sienitos dos fonólitos e

dos "riólitos".

8.4. Os elementos traços

Os elementos lraços constam das Tabelas 22, 23 e 24. Seus valores extremos e

médios estão na Tabela 2O', na 21, säo fornecidas os resultados das médias calculadas a partir

de dados de várias provínc¡as alcal¡nas bras¡leiras, tratadas em Morbidelli et al. (1995b). Faz-se

necessária advertência com relaçåo aos valores médios de alguns traços (Sr, Ba, Zr etc.), dado

aos elevados desvios padrões, quase acima de 50%, freqüentemente de 100 até 200%.

Com relação a valores absolutos, destacam-se, entre os sienitos de Búzios, os valores

para TR e Y da amostra BZ 107 (cumes centrais da llha), muito superiores à média, e os de Rb,

Sr, Ba e Nb abaixo. Estes mesmos elementos possuem teores menores que a média na

amostra BZ 3058 (Laje da Escola). Muito discrepantes são os valores de Zr nas amostras BZ

100, 1984 e 302, todas de sìenitos com quartzo.

Comparando-se os dados das Tabelas 20 e 21 parc rochas sieníticas, as de Búzios

mostram valores semelhantes a maiores para Ni, Rb, Zr, Nb, Y, La, Ce e Nd, e menores para

Cr, Ba e Sr.

Nos diques fonolíticos (Tabela 23), destacam-se as amostras BZ 1658 (Saco Grande

Central), com valores variavelmente superiores para Ni, Ba, Sr, Nb, Zr, Y , La, Ce e Nd,

aparentemente a mais diferenciada entre os fonólitos- Já a amostra BZ 1668, das mesmas

proximidades, sobressaj-se pelo inverso: menores valores para Zr, Y, La, Ce e Nd. Os valores
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médios de Búzios (Tabela 20) são bem superiores para Nb, Zr e y, cliferença atenuada com
relação a La, ce, Nd, Rb e N¡. os teores de cr são menores, e bastante inferiores os de Ba e
Sr

os riólitos não aparecem no trabalho de Morbidelli et al. (199Sb), mas comparaclos aos
fonól¡tos de Búzios mesmo, exibem diferenças pouco significativas. Sáo similares os teores de
Cr, Ni, Sr, Y, La, Ce e Nd, maiores os de Ba e menores os de Rb, Nb e Zr.

os diques máficos de Búzios apresentam diferenças nos traços entre basan¡tos/tefritos
e basaltos alcalinos/traquibasaltos. Nesses, as médias de cr, Ba, sr, La, ce e Nd são menores,
e maiores as de Zr. Comparativamente aos basanitos e aos tefritos da Tabela 21, o conjunto
indiferenciado máfìco de Búzios possui teores de Sr e Ba consideravelmente superiores, e y,
La, Nd e ce similares ou pouco maiores. os valores para Rb assemelham-se, como também os
de cr, no tocante aos tefritos. Ni é menor com relação aos tefritos e bem inferior quando
comparado aos basanitos.

Todo o conjunto de varores foi rançado em diagramas bivariantes, tendo mg# como
discriminante (Figs. 25b e c). Neles, observam-se correlações positivas e melhor definidas para
sr e Ni, pouco menos para cr e com ma¡or dispersão para Ba. são negativas e bem def¡n¡das
as correlaçöes com Zr, Nb, Y, La, Nd e ce. para Rb, embora a distribuição se mostre peculiar,
a correlação também é negativa. A partir dos pontos analíticos dos s¡enitos (mg# = 20,40), cr e

sr apresentam teores baixos e constantes no sentido dos valores menores de mg#, onde
fonólitos e riólitos misturam-se; no sentido oposto (dos diques máficos), o mesmo ocorre com
Zr, Nb, Y, La, Nd e ce. As distribuições apresentam certa concavidade e maior d¡spersão para
valores maiores de mg# para os elementos sr, Ni e Ba ou, no sentido contrário, para Zr, Nb, y,
La, Nd e Ce.

A quebra à altura de mg# -4o é bem menos aparente entre os erementos traços.
Normalmente, um dos conjuntos (rochas félsicas, rochas máfìcas) tem comportamenlo l¡near,
com a mudança entre os dois se dando exatamente a mg# -40. As porções félsicas são mais
lineares para os elementos Cr, Sr e Ba, já as máfìcas para Zr, Nb, y, La, Nci e Ce. Em outros
casos, ou ocorre tendência visível, mas com dispersão variável, ou um dos conjuntos apresenta
dispersão: para os diques máf¡cos, cr, sr e Ba, e para as restantes, Rb e Ba (sienitos), Zr, Nb,
Y, La, Nd e Ce (diques félsicos).

É notável, entre âs máficas, por um rado a grande variação dos varores e a drspersão
das composições (cr, sr, Ni e Ba) e, por outro, a pequena variação e a rinearidade da
disposição de alguns elementos (Zr, Nb, y, La, Nd e Ce).

cumpre ainda observar que o mangerito e o "charnoquito de ubatuba', só encontram
destaque junto aos elementos Cr, Ni e Ba.



As amostras sugeridas como possivelmente de composiçäo mais primitiva

apresentam-se maìs grupadas para alguns elementos, com valores mais altos para cr e Ni,

além de mais bajxos para Rb, Zr, Nb, Y, La, Nd e Ce.

8.4.f . D¡agramas mult¡-elementos ("spidergrams")

As variações dos elementos traços incompatíveis, incluindo K e Ti, e normalizados

para o manto primitivo, são mostradas nas Figuras 26 e 27. para vjsualização mais fácil e
análise comparativa, cinco dos seis gráfìcos apresentados representam combinações de perfis

("sombras") como fundo ao lado de perfis individuais de amostras. Como fundo, foram

utilizados os diques máficos e os sienitos.

Todas as rochas mostram-se bastante enriquecidas nos ¡ncompatíveis, cabendo aos

diques máficos as menores taxas. Mesmo assim, eles exibem valores mais elevados (Fig. 26A)

que as rochas menos evoluídas dos distritos alcalinos brasileiros sem carbonatitos lcf.

Morbidelli et al., 1 995b).

Considerando as razões Rb¡l/¡, Rb¡/Zr¡ e Zr¡¡ly¡ como indicativas do grau de

fracionamento médio, e as mais adequadas, ficam bastante destacadas (F¡g.26A) as fortes

anomalias positivas para Ba, Nb, La, Ce, Sr e Nd e menos pronunciadas para K e Tì. Se for

tomada como referencial somenie a primeira das razöes, tem-se o aparecimento de anomalia

negativa parc Zt, o que não ser¡a fac¡lmente expl¡cável. As razões c¡tadas são de g,50, 4,g6 e
'1,75, respectivamente, indicando frac¡onamento ma¡s forte entre Rb e Zr, e menos pronunciado

a partrr deste, como ser¡a de se esperar. outras razöes normalizadas também indicam

atenuação gradativa do fracionamento (CeN/YN= 8,09, Nd¡l/"= g,gg).

Comparando-se graficamente os sienitos aos diques máficos (Fig.268), observa-se

enriquecimento variável em K, Nb, La, Ce, Nd e Zr, e empobrecimento em Ba, Sr e Ti, este

bastante pronunciado nos dois últimos elemenios. Rb passa a uma figura 1,3 a 2,5x maior, e y
mantém-se igual, a não ser por duas amostras enriquecidas (6,sx) e três empobrecidas (14x).

As mesmas razões anteriores passam a 14,87,4,85 e 3,06, respect¡vamente.

Com relação aos diques fonolíticos (F¡9. 26C), o pequeno número de amostras

empresta pouca segurança ao valor méd¡o de alguns dos elementos (Nd, part¡cularmente), mas

no geral acentua-se o enriquecimento em Nb, La, Ce e Zr, e o empobrecimento em Ba, Sr e Ti.

Os níveis de K se mantêm, Nd espalha-se para mais e pâra menos, e tanto Rb como y
aparecem enriquecidos. Essas tendências relacionam-se tanto às máflcas como aos sienitos

(Figs- 264-C). As razões Rb¡l/¡ç, Rb¡/Zr¡ e Zr¡ly¡ passam, respectivamente , a i9,74, j,9B e
9,94. Pelo valor da primeira e da última razão e a julgar pelos enriquecimentos e
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empobrecimentos relativos, parece que essas rochas (os fonólitos) se const¡tuem nas mais

evoluídas da llha.

A amostra de mangerito e os valores do "charnoquito de Ubatuba" (Fig. 27A) evoluem

dentro dos limites dos srenitos, de forma mais ou menos concordante com estes, e

complelamente sem contrastes. Assim, qualquer dos elementos químicos envolvidos não

poderia oferecer indicação de mislura ou contaminação por fusão das rochas encaixantes.

O gráfico reun¡ndo fonólitos e sienitos (Fig. 278) demostra que se acentuam os

enriquecimentos e os empobrecimenios dos mesmos elementos dos sienitos, à exceção do K e

do Nd. A comparação das rochas "riolíticas" com os sienitos (Fig.27C) mostra atenuação e um

certo espalhamento de valores em relação aos enriquecimentos e empobrecimentos

observados nos fonólitos, e bastanie aproximação com o padrão exibido pelos sienitos. As

razões Rb¡/Y¡, Rb¡/Zr¡ e Zr¡fY¡ passam, respectivamente , a 12,17,2,09 e 5,82.

A razâo Rb/Y indica que o fractonamento é mais intenso nos fonólitos, diminuindo nos

sienitos e sendo menor nos diques máficos, ainda que estes, como referido, também

representem tipos evoluídos. Os rjólitos apresentam razáo abaixo dos sienitos talvez devido ao

maior enriquecimento de Y em relação a Rb, A porçåo méd¡a das distribuiçóes relativa aos mats

incompatíveis evidencia que, a despeito do enr¡quecimento nos sienitos, Rb e Zr mantiveram as

proporções e aumeniaram ¡gualmente. Para os fonólitos, houve enriquecìmento muito maior em

Zr, e pouco menos para os riólitos. As razões zrlY, que podem servir como indicativo do

fracionamento na porçäo dos elementos menos incompatíveis, é bastante atenuada com

relação ao perfil inteiro ou à sua parte inic¡al. Assim, as razöes Rb/Zr såo maiores para os

diques máficos e sienitos, mas menores para fonólitos e "riólitos", provavelmente devido ao

enriquecimento em Zr nessas últimas rochas_

Nas figuras examinadas, parece claro que as litologias mais evoluidas são os fonólitos,

seguldos pelos "riólitos" e sienitos, estes sem dúvida as rochas félsicas menos diferencradas.

Contudo, quando comparados aos diques máficos, os sienitos mostram-se bastante ma¡s

evoluídos. Mesmo os iipos máficos já apresentam frac¡onamento, ainda que não exagerado,

mas certamente mais proeminente que as rochas menos evoluídas de províncias magmáticas

alcalinas brasileiras desprovidas de carbonatitos (cf- Morbidelli et al,, 1995b).

8.5. Consideraçöes prelim¡nares

Nas Figuras 3 e 5, ilusira-se a geologia e a d¡stribuição geográfica das rochas da llha

dos Búzios, assim como a distribuiçäo dos outros corpos alcalìnos vizinhos. As relaçöes de

prox¡midade entre os corpos, muito mals íntima entre as litologias presentes em cada corpo,
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conduzem à tendência natural de associação entre corpos e litologias. Não estivessem os

diques félsicos e máficos próximos uns aos outros, além de cortando o corpo s¡enit¡co da llha,

seria muito difícil pensar-se na possível evoluçâo das rochas umas das outras, e com o
processo se iniciando pelas mais prim¡t¡vas ptesentes, as máfÌcas.

Outras semelhanças e diferenças podem reforçar a hipótese de que as rochas sejam

"cogenéticas" ou mesmo tornar inviável ou improvável tal hipótese.

A análise química das rochas e o tratamento dos resultados analíticos buscam

caracterizá-las e classificá-las quimicamente, em uma primeira instância. Náo menos

importanie é a análise dessas informaçöes, que jamais irão provar a verdade hipotética, e nem

o contrár¡o. Padrões de evolução química semelhante, características químicas coerentes entre

si, servìrão para remover obstáculos a modelos formulados com base nas metodologias

previamente empregadas. Não provarão nada, mas definiräo diferenças e identidades

evolut¡vas semelhantes, servindo para fortalecer, enfraquecer ou inviabilizar os modelos

propostos.

A geologia, a petrografia e a química mineral não deixam muita dúvida sobre a

associaçåo de caráter cogenético das rochas félsicas da llha dos Búzios. A quimica das rochas

demonstra que os sienitos säo os tipos menos evoluídos, e que os fonólitos såo os mais, a

partir dos sienitos, em paralelo com os "r¡ól¡tos", quimicamente pouco menos evoluídos que os

fonólitos.

Admite-se, para a llha de Såo Sebastião, que o "stock" homônimo pode ter evoluído a

partir de magma sienítico menos evoluído, semelhante ao que deu origem às rochas do "stock"

da Serraria (cf. Bellieni et al., -1990). Ora, os processos evolutivos em peirologia têm

características de continuidade, sendo assim poder-se-ia admitir que o tipo magmático do

"stock" da Serraria teria, por sua vez, se derivado de magma menos evoluído, e dos tipos

s¡enít¡cos passar-se aos monzonitos etc., seguindo-se raciocínio inverso. Seria o bastante

fracionar o plagioclásio e reduz¡r a atividade de alguns elementos químicos maiores (Ca, Mg),

processo teor¡camente possível e sem grandes obstáculos químicos e termodinâmicos. O

processo operante para São Sebasiiåo ter¡a sldo a cristalização fracionada, com as rochas

mais evoluídas apresentando Ëu/Eu* > 1, compatível o com desenvolvimento cumulático de

feldspatos.

A hipótese de evolução via acumulação de fases, talvez não só de feldspatos,

decorrente da cristalização fracionada, foi sugerida para Búzios no Capítulo 7. E difícil imaginar

outro processo para formar massas feldspáticas tão proeminentes e de composição tão

rnonótona. O mesmo mecanismo poderia operar continuamente, somente aparecendo

resultados mais volumosos a partir de massas críticas feldspáticas min¡mas. O processo pode



ter operado, também, em outros distr¡tos contendo corpos sieníticos semelhantes. Texturas

mais típicas teriam sido obliteradas pelos processos "subsolidus", comumente ativos.

O modelo associativo dos sienitos, fonólitos e r¡ó¡itos começa em Búzios nas relaçöes

de campo. Tanto a petrografia geral como as característ¡cas minerais mais minuciosas

assinalam a grande ldentidade entre os tipos. A quÍmica mineral demonstrou a continu¡dade

das composições das fases mais importantes, assim como as suas características também
semelhantes. os elementos, maiores e traços, apresentam distribuição compatível com o
mesmo modelo, e as razões entre alguns elementos, os incompatíveis de grupos variados
(LFS, HFS e TR), mostram padrões evolutivos também cons¡stentes com a idéia de sienltos
menos evoluidos, pelo menos na porção emersa exposta. É possível que, mais centralmente, o

corpo alcalino de Búzios, bem como os outros vizinhos, contenham litologias mais evoluídas,
possivelmente no sentido da insaturaçäo em sílica e aumento dos álcalis e enriquecimento em
parte desses elementos. As informações de campo, batimétricas, regionais, petrográfìcas e de
química mineral säo consistentes com a modelagem aproximada proposta para Búzios (Fig. 5),

corroboradas na químÌca das rochas, e pela mineralogia normatrva decorrente, e que permite

situar as amostras com nefelina normativa ou com e=0, ou muito baixo, nas porçöes a sul
(Saco Grande) e a leste da llha.

A predominância dos feldspatos alcalinos é tão grancle, e os processos "subsolidus,,,

parcialmente ligados à presença de fluidos aiivos, aquosos, talvez alcalinos, que os números
da química de rocha total ressentem-se dessa característ¡ca. lnvariavelmente, sio, + 4¡rg,
somam, sozinhos, 76 a 850/o em peso das rochas, restando 24 a 15vo para os outros óxidos.

Daí, talvez, as linearidades pobres, os espalhamentos relat¡vos e até a falta de correlação mais

defìnida para alguns dos elementos. Embora não mostrado graficamente, a correlação negativa

moderada e discriminação dos grupos de rochas para (Al2o3/sio2) x mg# é bastante evidente.

Aos processos tip¡camente acumulativos, faltariam algumas fe¡çöes típicas nos

sienitos, ainda que observadas em rochas máficas vizinhas, e, provavelmente, resultantes do

mesmo episódio magmático: as estratificações e as variações rítmicas, crípticas ou não.

Quimicamente, só trabalhos metodolcrgicamente orientaclos para essa felçäo especifica
poderiam trazer informaçöes.

Visto as rochas félsicas, resta um problema. E os diques máficos? por que a

suposição de que representariam magmas parentais? Seriam ,,cogenéticos,'/,,comagmáticos,,?

Na verdade, não estivessem cortando os sienitos e abundassem nas proximidades

(muito embora, também pelo litoral tocio e outras regióes), eles apenas conformar-se-iam a

tipos magmáticos potencialmente parentais. Mas, estão Iá, em íntima associaçäo com os

sienitos. A afinidade alcalina, a composição química total compatível, os detalhes da sua
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mineralogia etc. aumentam de muito a probabilidade de que sejam realmente pareniais, e näo
só potenc¡almente parentais.

Mas existem problemas. Pr¡me¡ro, um "gap,, composicional a 50-60% de SiO2 que se

reflete no valor mg#, em torno de 40. Além disso, correspondendo a esse intervalo, alguns

m¡nerais exibem também quebra repentina composicional, não acomodável mu¡to facilmente
(ver, para os pi¡oxênios, o comportamento dos elementos). Mesmo nos diagramas bivanantes
químicos, a mg# 40, raramente deixa de aparecer uma quebra, interrompendo a continuidade

composicional. Para valores maiores e menores que esse índice, pode corresponder brusca

alteração nas concentraçôes absolutas, bem como nas tendênc¡as. Tal característica é mais

visível entre os elementos maiores, especialmente sio2, Feo,, Mgo, cao e Kzo, tornando-se
mais atenuada entre os traços. Sem dúvida, um número maior de análises modificaria os
padrões das curvas, podendo, contudo, até piorá-las.

Mudanças nas cond¡çöes físico-quimicas do magma em evolução, talvez decorrentes

de causas externas? Teciônicas, de larga escala, por alteraçôes mais ou menos rápidas, nas

condiçöes de equilíbrio-desequ¡líbrio termomecân¡co regional? Como conseqüência dessas
situaçöes hipotéticas, poderia haver mudança acentuada na atividade em sílica, fo2, fH2o,
ocasionando salto composicional. Fase cumulática nova, quimicamente diferenîe, poderia

alterar modal e quimicamente os produtos. são especulações, que esbarram em contra-
argumento: e os elementos que apresentam evolução normal? Nesse caso, pode-se clizer que

somente Ni e Cr, entre os compatíveis, exibem padräo regular, além do Na2O.

Qualquer que seja a alternativa, os diques máficos mostram afinidades com as rochas

félsicas, e poderiam representar magmas parentais, já evoluídos, porém.

A lÌgação da evolução dos magmas féls¡cos, por fusäo parcial das encâixantes, a partir

dos sienitos ou dos fonólitos, não encontra muito respalclo na química das rochas. As
encaixantes destacam-se pouco e ocupam posições ta¡s que, geometricamente, näo

explicariam as composições félsicas a part¡r da mistura máfÌcas-encaixantes. Talvez o

charnoquito de Ubatuba, que assume composições intermediárias entre os sienitos e parte cjos

riólitos, ou entre parte dos fonól¡tos (os mais evoluícios) e os sienitos, pudesse explicar parcela

da evoluçáo e dos tipos presentes, nas interaçöes sien¡tos-charnoqu¡to-quartzo sien¡tos +

riólitos e fonó¡itos - charnoquitos - sienitos.



E bastante grande o número de idades dísponíveis sobre as rochas alcalinas do
sudeste brasileiro, desde os idos de 1966 (Amaral et al'.,1967; sonoki e Garda, 19gg; ulbr¡ch et
al., 1991). A grande maloria utiliza informações l(Ar. Outras metodolog¡as, e outras finalidades
que não a obtenção de idades, contam com menor número_ É o caso das idades Rb/sr e das
razöes iniciais uTSr/865r.

Neste trabalho foram obtidas g análises K/Ar e 5 Rb/Sr, sendo os dados reunicios nas
Tabelas 25, 26 e 27.

9.1. Idades K/Ar

ISOTOPIA lVAr e Rb/Sr e GEOTRONOLOGTA

EAPíTT-ILO 9

Quatro das idades säo de sienitos. os resultados, brutos, indicam idade média de
82,3x4,4 Ma. A idade média selecionada, ou mesmo preferencial, é de g1,412,6 Ma. Entre os
cinco diques datados, foram selecionados apenas dois, e separadas três idades muito
discordantes. O resultado médio selecionado é de 79,012,4 Ma,

As ¡dades discordantes dos diques referem-se às amostras Bz 322 c (g7 ,2l:2,6 l\Aa),

BZ 181A (117,0+6,9 Ma) e BZ 326C (148,3t5,8 Ma) O vator da primeira, um quarrzo

microssienito/microgranito encaixado em zona de contato sienito-charnoquito, é boa do ponto

de v¡sta laboratorial (ver Tabela 2s), mas inconsistente geologicamente, pelo menos ao nível do
que se conhece. se a rocha é mais antiga, afetada por longo tempo pelo sienitos, tenderia a
dar idade bem próxima a estes, A amostra BZ 181A, um basalto alcalino cortando os s¡enitos
da Ponta Leste, já não é tão boa, laboratorialmente. A única explicação para esse valor é o

excesso de aoAr, derivado das enca¡xantes Brasilianas, A terceira amostra apresenta idade
aceitável laboratorialmente e geologicamente possivel. Ela coresponde a um d¡que máfico de
traquibasalto, cortado por outros diques cretácicos (um deles é o BZ 326A6, com 76,4+2,6 Ma),

encaixados nos charnoquitos, mas à distância considerávei dos s¡en¡tos. A única ressalva é que

foi usada rocha total, com possível presença de carbonatos e v¡dro. Esses materiais poder¡am

rebaixar os valores, mas não aumentá-los. Essa idade pode ser real e indicar atividade alcalina.
no local, mais precoce.

9.2. As informações Rb/Sr

os resultados analíticos e aqueles obtidos através do programa lsoJoB (vlach, 1990)
constam das Tabelas 26 e 27 .
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Tal¡ela 25 - valores a¡alíticos para K e Ar e idades para as rochas da Ilha do Bilzios.

SPK

4916

Amostra

4946

BZ 148r''

'7i98

BZ IOOBI

7 401

Rocha

87,327C

'7402

BZ I58^E

Sienito

7403

BZ 163B

Q-S icnito

'1404

Mate¡ial

Microsranito

BZ ISIA

7405

BZ 326C

Biotita

Sienito

7 4t3

Ne-microssienito

Anfibóìio

%K

BZ tTtF

Basalto alcalino

BZ 326A6

Biotita

7,0891

Traquibasalto

E¡ro

Biot¡ta

Tabela 26 - Valo¡es analíticos para Rb e Sr e razões ttsr/86s¡ e stRb/8óSr para rochas cla llha dos
Búzios.
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l ¡hcJa 27 - Razòes inìciris calculadas com o progrxr-na ISOJOR (Vlach, 19q()l a nartir,.las r¿rzòcs
medidas {âtuais). para várias idades hi¡otética! dðrochas da llha dos ßúzios.

Amostla

BZ 3136,

Rocha

BZ t77

az t78c

Razão nÌedida 3?sr/8ósl

Basanito'

tlz t65R

Sìenito

BZ 3261t7

Fonólito

Médias

Fonólito

0.70510

Desvios

Tefiito

0,70798

Tendo em mãos as jdades l(Ar, mesmo que não representem idades absolutamente

seguras, pode-se chegar às razões 87sr/86sr iniciais, conhecidas as concentrações de Rb e sr
atua¡s, tota¡s. Dessa forma, obler-se razões d¡ferentes, via tentativas com d¡ferentes valores

para llAr. É bastante interessante que a razáo Rb/Sr total seja a menor possível, mas razões

atuais mais altas não invalidam o méÎodo. A validade do método baseia-se no fato cle que,

conhecido o decaimento do Rb e a idade da rocha, é possível calcular-se o 87sr proveniente do

decaimenio no intervalo pós-cristalizaçäo- Em geral, para rochas relativamente jovens, o BTsr

radiogênico é de pequena monta face ao já existente no magma em cristalização.

Foram empregadas várias amostras, com teores e razöes Rb/Sr diferentes. Ëssa

situação permite também viabilizar "isócrona" ("errócrona") de referência. A fim de avaliar os

resultados da aplicação do lsoJoB, foram utilizadas idades variáveis entre 6s e 85 Ma, para as

cinco amostras. Uma delas, BZ 178C, com dados conflitantes para os teores de Rb e Sr,

acabou sendo desprezada à vista dos resultados dispersos e muito diferentes encontrados nas

demais amostras. Razões iniciais calculadas para essa amoslra, com cliferentes dados iniciais,

apontam para valores inferiores a 0,70000, obviamente impossíveis. Fracionamento isotópico

natural é discutível, mas parece que há indicaçöes de que possa ocorrer em circunstâncias

especiais, pela atuação de soluçöes/fluidos enr¡quecidos, ou pelo ca*, ou por trocas caiiônicas

em feldspatos e micas (cf. Faure e Powell, 1972). A amostra BZ 17BC é de um fonólito,

altamente evoluído, agpaítico e com mineralogia acessória rara.

Com a finalidade de obter-se razão lnicial mais verídica possível, e que deveria

corresponder à melhor idade, procurou-se ajustar os valores das várìas razóes obtidas para as

diversas amostras, a diferentes idades. os desvios padrões para as amostras minimizam-se

0,89205

85 Ma
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0,72569

0 "7 0494

0,70481

0,70497

B0 Ma

0,'7 049s

0,59"/'72

0,70514

0,70208

75 Ma

0;7 0496

0,61504

0,7 0473

0,70532

0,'7 0347

'70 Ma

0,70418

0.63236

0.10496

0.7 047 4

0,t99%

0,70550

0,70486

0,7045'7

0,7047 4

0.64968

0.110%

0.70625

0.7049',7

0;7 04'7 5

0,035%

0,705 3 6

0,094yo
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em torno de O,025ok, ponio de inflexáo (mínimo) para a curva parabólica resultante dos clesvios

obt¡dos entre 65 Ma e 85 Ma, com desvios máx¡ßìos em torno cle 0,1g-0,20%. combinando-se

esse parâmetro, com a reta negativa idade-razão inicial, chegou-se a Ro= 0,ZOSOOO,

correspondente a 74,5 îVla. Este valor considerado como média mínima. As razöes iniciais para

cada tipo de rocha podem ser aquelas correspondentes a 75 Ma: amostra BZ 3134, basan¡to,

0,7049610,0001 O; BZ 177 , átcati fetdspato sienrto, 0,70532+0,00010; BZ 165Ê., fonótito,

0,7048610,00059, BZ 326A7, te'ftii.o, O,7Q474t0,00015. É interessante anotar que para 75 Ma,

a razäo inicial média entre as amostras é pouco diferente, 0,70497, com desvio padräo

absoluto de 0,00025 (0,035%), As representantes máficas, por apresentarem razões Rb/sr
mu¡to ba¡xas, têm seus valores de razões iniciais pouco variáveis no intervalo 65-g5 Ma:

O,7 O4S8-O,7 0495 e 0,70475-0,70474, para o basanito e o tefrito, respectivamente.

Pode-se, finalmente, tomar como valores finais, para a utilizaçäo do ISOJOB, O,7OSO0

como razäo inicial média para sien¡tos, fonólitos e diques máf¡cos. como razões extremas, para

a mesma idade de 75 Ma, os valores de 0,70474 para o tefrito, e 0,70532 para o s¡en¡to. Se

assumir-se idade mais próxima aos valores llAr, dìga-se B0 Ma, esses valores passariam a

0,70347, do fonólito, e O,70514, para o mesmo sienito.

O programa ISOJOB, seus resultados e tratamentos matemáiicos posteriores,

assumem algumas prem¡ssas, Primeiro, tal como aplicado para Búzios, as rochas devem ser

comagmáticas, isto é, derivadas de fonte única ou de fontes com leves diferenças químicas e

isotópicas, e com evolução sequencial. corretos os pressupostos, dever-se-iam obter razöes

iniciais iguais ou muito próximas para as mesmas idades, em diferentes amostras (o que

ocorre). Se, a partir dos mesmos dados analíticos, fosse construído um diagrama isocrônico (ou
utsr/uusr x 87Rb/86Sr), as idades e as razões iniciais deveriam resultar iguais ou mu¡to próximas.

A "errócrona" da Figura 28 fo¡ construída com base nos mesmos valores analíticos,

descartada a amostra Bz 178c. Na medida em que os pontos estão dÌspersos, e dois deles

(basanito e tefrito) quase fornecem diretamente as razões inÌciais, por se acharem muito

próx¡mos ao eixo 87sr/86sr, a reta defìnida nâo é destituída de valor, muito embora o valor de

MSWD (4,952) seja considerado elevado.

As razões atuais das amostras máficas såo de 0,705100 e 0,704810, com média de

0,704955, muito próxima ao valor encontrado. Seus valores para Rb e Sr de SS e 49 ppm e

1208 e 2304 ppm, respect¡vamente, são convenientes, mas estão nos limites, ou os

ultrapassam para a utilização de determinações feitas por fluorescência de raios X; o certo

seria nova dosagem por diluição isotópica, o que não ocorreu. Nesses casos, o CpGeo do lG-

USP desautoriza o uso do termo "isócrona". Não obstante, a Figura 28 mostra resultados



87sr/ 8óst

o,72400

0,71 800

o,71200

0,70ó00

Figura 28 - Gráfrco ItSr/tuS¡ x utRb/tosr para rochas alcalinas da Ilha ctos Birzios. Valores
analíticos obtidos de rochas totais. As barras indicam desvio padrão dos valores
médios. Amostras: 1, BZ 31316A e 2" BZ 326A7, diclues máf,rcos; 3, BZ lj'7,
sienito; 4, BZ 1658, fonólito.
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bastante aceitáve¡s: idade de 78,0!2,2 Ma, com Ro= 0,7050010,00008, com valor elevado de

MSWD, porém- Valores convergentes, em certa medida, com a utilizaçäo do ISOJOB.

9.5.3. Avaliação e discussão dos resultados

As idades das rochas da llha dos Búzios estão balizadas pelos valores l(Ar de 81,4

Ma e 79,0 Ma, respectivamente, para sienitos e diques (em geral), e pelos resultados de 75 Ma,

para o desvio padräo mínimo das razões iniciais, com a utilizaçäo do programa ISOJOB (cf.

Vlach, 1990), e 78,Or2,2 Ma, resultante de "errócrona". As idades K/Ar discriminam sienitos e

d¡ques, e a metodologia Rb/Sr fornece resultado médio, admitindo contemporaneidade e

caráter comagmático e cogenético para todos os tipos. As razóes iniciais 87Sr/865r bal¡zam-se

pelos valores de 0,70500t0,0001, pela "errócrona", concordante com o valor 0,70500, com a

utilizaçäo do ISOJOB e curvas de ajustes de desvios padröes e da reta idade x Rl. pouco

diferentes disso, embora muito próx¡mas aos valores reais, são as razões atuais para o tefrito e

o basanito, mas cuja média, praiicamente, é coincidente: 0,70495.

Para a llha de Vitória, as idades existentes såo de 80,32+1 ,97 Ma a 89,5813,18 Ma

(úAr) e de 1O1,4+2,1 Ma, isocrônica, com Rl= 0,705310,000 (cf. Motoki, 1986). A ilha de Såo

Sebastião mosira valor médio, recalculado (cf. Sonoki e Garda, 1988), de 84*3 Ma, para os

s¡enitos, e valor mínimo de 7818 Ma para os diques (valores iniciais de lVAr cf. Amaral et al.,

1967). lnformações Rb/Sr, para 84 Ma, fornecem valores de 0,70533 e 0,70507,

respectivamente, para os "stocks" da Serraria e do Mirante, e de O,70462 e 0,70433, para os

basanitos e tefritos, respectivamente (cf. Bellieni et al., 1990). Nefelina sienito (feldspato

alcalino) e "rhomb porphyry" (biotita) da llha do Monte de Trigo indicam idades llAr de 79,9 e

79,8 Ma (cf . Coutinho e Melcher, 1973). Razões iniciais 875r/865r, compiladas para várias

províncias alcalinas brasileiras, indicam frequência máxima acentuada para o valor 0,7050-

0,7055 (cf. Morb¡delli et aì., 1995); em outra compilação mais recente, em que se comparam

alcalÌnas brasileiras e paraguaias, o mesmo intervalo mostra a mesma frequência máxima (cf.

Gomes et al., 1996). lnteressante nesta úliima comparação é o fato de que a essa freqüência

máx¡ma corresponde ausência de valores no Paraguai, que ou se mostram menores ou

maiores.

Finalmente, Faure e Powell ('1972) apresentam compilação de Ro para rochas aìcalinas

variadas do mundo todo, sendo o menor valor, 0,7034, relac¡onado com os carbonatitos do "rift"

africano.

Finalizando este capitulo, pode-se concluir que há carência de dados mais confiáveis

llAr, e que a confiabilidade das determinações existentes é multo variada.
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Faltam também idades Rb/sr para quase todas as ocorrências. É possível que rochas
plutônicas e diques sejam d¡scr¡mináveis geocronologicamente, principalmente a partir do
momento em que se passe a contar com datações noAr/3eAr.



A região sudeste da prataforma Brasireira (A¡meida, 1967) mostra evorução pecur¡ar,
com relação às margens continentais atlânticas sul-americanas. Embora mantenha semelhanÇa
com as porções ma¡s mer¡diona¡s e mais setentrionais, a diversidade, as climensöes e a
¡ntensidade dos reg¡stros tectônicos e magmátjcos não têm sim¡lar. parece haver consenso
quanto à interrelaçäo do rifteamento aflântico e a separação do Brasil e Áfnca. e as
manifestações sincrônicas magmáticas e formação das bacias marginais.

os eventos que antecederam e acompanharam o desmembramento do
supercontínente gondwânico säo, ao que tudo indica, mais antigos e de amplitude muito maior
que os registros da região sudeste (cf. Alme¡da, 1967; Gomes et al., 1996). Já Freitas (1947)
chamava a atenção para as s¡milar¡dades estruturais, tectônrcas e magmáticas entre os dois
cont¡nentes, e remetia os eventos ao permiano.

Possíveis origens mantélicas para as vár¡as manifestações magmáticas, com início já
no Permo-Triássico, esparsamente registradas, associam as idades a anomarias
termomecânicas (termotectônicas e termomagmáticas) mantélicas iniciadas há ma¡s de 1500
Ma.

É bastante prováver que, concruído o cicro Brasiriano (* 600 Ma ou menos), os efeitos
das anomalias termais mantélicas se fizessem sentir na Bacia do paraná, já em formação, com
depósitos silurianos e ordovicianos. o abatimento da depressão intracratôn¡ca prossegu¡u pelo
menos até o Permo-Carbonífero, sem registros magmát¡cos.

A já notória reativação weardeniana (Armeida, 1967) tem sido, de certa forma, div¡dida
em dois eventos sul-atlânticos, o mais antigo batizado como "Evento Sul-Aflantiano precoce,,
(Conce¡ção et al., 19BB).

São muitas as evidências de que, realmente, o tectonismo de rifteamento do A ânt¡co
sul começou bem mais cedo, por vorta de 225 r.ila, em tempos triássicos ou pós-permianos.
Essa primeira fase, precoce, teria durado até 160 Ma, já no Jurássico superior. são ev¡dencias
dessa fase (cf. conceicão et ar., 1998), as pursações magmáticas, os riftes, a arteração na
estratigrafia das bacias existentes etc. Ao que tudo leva a crer, os reg¡stros seriam reflexos cle
rearranjos das placas_

É interessante assinalar o modelo evolutivo do Arco de ponta Grossa, estrutura
persìstente e importante nas relações com o magmatismo mesozóico. De acordo com os
trabalhos da Petrobrás (p.e. conceiçäo et ar., 198g), as formações juro-triássicas indicam uma
região elevada, pois que se afinam conlra o Arco, gradativamente. Formações permianas e

CAPíTULT IO

coNStDERAçOES FtNAIS
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cretácicas (os basaltos) mostram claras transgressões sobre a reg¡ão cio Arco, não
demonstrando estar ele elevado na ocasiåo.

Entre os indícios crustais, com origem mantélica nlu¡to mais antiga, e espalhados por
toda a Plataforma Brasiieira, também merece destaque a rehomogeneização isotópica do sr
para várias formaçöes da Bacia do paraná (Formação ponta Grossa - Formaçäo Rio do
Rasiro), certamente ligada a evento térmico de aquecimento anormal, e datado de 1g0 Ma.

De modo geral, os registros iidos como precoces apontam para movimentações
crustais, em ambiente distens¡onal general¡zado. como resultado, o rifteamento ter_se-ia
iniciado no Platô das Malvinas, atingindo até a Bacia de pelotas.

o segundo evento, tardio, cujos reg¡stros são mais fartos, teve seu inÍcio há 160 Ma,
dando prosseguimento ao processo de abertura a partir do platô de São paulo.

10.1 . Esboço da evolução geológica da Região Sudeste

É a partir do final do Jurássico, e durante o cretáceo e o cenozóico, que se deu a fase
mais intensa de magmatismo e tectonismo em toda região sudeste.

o episódio mais formidável, sem dúvida, foram os derrames basálticos da Bacia do
Paraná, com idade aproximada de 120-130 Ma, e duração provável de 10 Ma, ou mais
(Mantovani et al., 1994).

Logo após o extravasamento das lavas basálticas, que compartimentadas ou näo, såo
correlacionáveis às da Namíbia, deve ter-se iniciado a fase de falhamentos axiais. Como visto,
conceição et al. (1988) separa os ciclos de rifteamento em dois: o primeiro, entre 160-225 Ma,
indiviso, e o segundo, com 45 Ma de duração, entre 11S-160 Ma, dividido, em bases
sedimentológicas e bioestratigráficas, em uma fase de depressão (135-160 Ma) e outra de
falhamentos (115-135 Ma), supostamente, sedimentos pré-basaltos devem estar presenies na

Bacia de Santos, e em outras, que então se formaram.

Além dos derrames basálticos, diques de litologia e idade similares estäo presentes
por toda a parte, às bordas erosivas da atual Bacia do Paraná. Assim é no litoral norte de São
Paulo, até o Rio de Janeiro, incìutndo a llha cie Säo Sebastião,

Algumas dataçóes de rochas arcal¡nas demonstram que elas antecedem e são
simultâneas aos basaltos (ulbrich et al., 1991; Garda et al., 1sg4), já indicando condições de
formaçäo de magmas alcalinos a partir clo manto, a taxas de fusão parcìal menores. Há uma
certa correlação entre grau de aflnamento crustal, alteração no equilíbrio térmico e

pos¡cionamento das isotermas (chang et al., 1 990) e, s¡multaneamente, despressu rização e

eventual fusäo mantélica. Quanto maior o afinamento crustal, mais favoráveis as condições
para fusóes parciais de maior monta e, como conseqùência, a geração de magmas cle caráter
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mars básico. A menores taxas de afinamento, menor é a fusão, e maiores as chances de
formaçåo de magmas alcalinos. De rnodo geral, essas taxas devem situar-se em torno cjos 5-
1Oo/o.

Esse panorama, resumido, procura juntar causas (mantéricas) e efeitos, tectônicos e
magmátìcos.

De certa forma, boa parte da tectônica antecedeu os fenômenos magmáticos, mas, a
rigor, há alguma sÌmultaneidade dos eventos.

São importantes no sudeste, tectonicamente a evorução da serra do Mar e das
depressöes marginais. É difícil entender a elevação da serra do Mar como proposta por vários
autores (Almeida, 1976, 1983; Armeida e carneiro, r9g9) sob regime d¡stensionar. o topo da
serra da Mantiqueira, possível continuação da serra do Mar para oeste, eleva-se a 2.000 m, e
a Bacia de santos, em frente, tem seus depósitos centrais a g-000 m, e até a 13,000 m, com
desnivelamentos de 10.000 a 1S.000 m.

É provável que as elevações continenta¡s tenham se iniciado no Cretáceo lnferior,
servindo como fonte para sed¡mentos terrígenos, parcialmente associados à Formação Serra
Geral, quase simultâneos aos basaltos. A grande espessura de sedimentos do cretáceo, na
Bacia de Santos, deve ser proporcional ao levantamento das áreas vizinhas a leste. O próprio
Falhamento de santos, mais ou menos coincidente com a charneira da Bacia, pode ter sido o
primeiro limite do fronte da Serra do Mar, atualmente recuada a 70 km.

No Eoceno (Paleoceno?), rifteamento de menor escara originou o rifte do vare do
Paraíba, que teria passado, em seguida, a uma bacia do tipo "pulr-a-part,,. o pacote sedimentar
cretácico, mais espesso em såntos, tornou-se mais espesso no cenozóico, na Bacia de
campos, talvez por influência do rio paraíba, enclausurado. com certeza no iníc¡o, essâ nova
Bacia foi pouco deprimida, a jurgar peros sedimentos finos cras camadas de base (Formação
Tremembé) À mesma época, e mesmo posteriormente, devem ter-se formado outras bacias e
depressöes relacionadas à tectônica iniciada no Juro-cretáceo (,,graben', da Guanabara, Bacia
de ltaboraí etc.).

Parte do cenário de hoje, iniciado há mais ou menos 140 Ma, conserva problemas não
resolvidos, A Bacia de Taubaté (=paraíba) é pouco conhecida e tem sua maior espessura
próximo à Pindamonhangaba, com 800 m, portanto, com a sua base abaixo do nível cjo mar.
Trabalho sísmico da Peirobrás (Marques, 1990) mostra refletor na base, não identificado, mas
possivelmente representando rochas ígneas, tarvez básicas (sapata? derrames?).

A taxa de erosão é uma incógnrta. sera ¡mportante ter-se pero menos uma idéia, iá
que parte da dìferença entre os corpos alcalinos, quase certamente, é devida ao nivel de
exposição atual.
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Não há um único trabalho final sobre a evoluçäo da margem continental, que s¡ntet¡se

e dê resposta satisfatória a todos os problemas. O acúmuio e a velocidade das ¡nformações
provenientes das perfurações e dos perfis geofísicos da Petrobrás é mu¡to grande. Ser¡ dúvicla,

somente o conhecimento pleno das seqüências deposicionais das bacias marginais, em
particular a de Santos, poderá levar ao conhecimento da evoluçäo tectônica e estrutural das
áreas vrzinhas (ver Almeida, 1976, 1983; Almeida e carneiro, 1999; Asmus, 19g1 ; chang et al,,

1990a, b; Dias et al., 1990; Macedo, 1990, eic.).

10.2. O magmatismo Mesozóico-CenozóicÕ da Região $udeste

são várias as propostas de compartimentação das rochas magmáticas do cretáceo-
Terciário da Regiäo sudeste, tanto no que tange às litologias (ulbrich e Gomes, 19g1), quanto

às idades ou pela intensidade e volume das manifestações, como na tentativa de relacionar
idade-condicionante ("direções") tectônico.

A compartimentação de Gomes et al (1996), parcialmente baseeda em Almeida
(1983) e Trompette (1994), é bastante razoâvel. As províncias alcalinas maiores, grupando
número variável de ocorrências, estariam condicionadas às grandes feições tectônicas. Existem

contudo aqui alguns senões. conforme daclos da petrobrás (zalân et al., 19g0), o Arco de
Ponta Grossa não teria sido tão ativo à época dos clerrames basálticos.

Ao que parece, a antiga Província serra do Mar, que passaria a v¡ncurar-se ao
cinturåo Ribeira, está mais ligada ao desenvolvimento c.la Bacia de santos. os campos de força
distensional, dos quais resultaram falhamentos normais - normais lístricos, e que aproveitaram
grandes l¡neamentos mais antigos, deram origem às escarpas continentais e ao abat¡mento do
assoalho das Bacias de Santos e Campos.

A constataçäo de que as manifestações ígneas sempre precederam as tectônicas
(Almeida, 1976, 1983) não parece ser rigorosamente obedecida, parece mais ter hav¡do

alternância entre magmatismo e tectonismo, com épocas de maior intens¡dade tectôn¡ca ou

magmática. o arranjo e seleçâo de idades K/Ar (ulbrich et al., '1991), delimitando cronogrupos
de 133, 108, 84 e 65 Ma, aparentemente sem relação direcional ou de vizinhança, leva à
conclusão de que as rochas alcalinas teriam distribuição aleatória: uma amostragem de

magmas, sempre disponíveis, determinada casualmente pela tectônica.

o ¡ntervalo total de idades para todo o magmatismo ainda não é seguramente
conhec¡do. As porções norte da Bacia de santos, e sul da Bacia cle campos, forneceram
amostTas de lavas básicas (Macedo, 1990) e básicas alcalinas (chang, et al., 1990b),

freqüentemente precedidas por turbiditos, com idades entre 105 e -50 Ma. Na Bacia de
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campos, lavas básicas alcançam área de pelo menos 10.000 km?, incluindo vulcanoclásticas,

com idades de 53-83 Ma (Dias et al., 1990).

O intervalo 83-93 Ma é de grande importância estratigráfica na Bacia de Santos e,

prat¡camente, reconhecido em quase todas as bacias marg¡nais (pereira, 1gg2). Nesse

intervalo, registra-se a máxima transgressâo do período, a dìscordância NTC (Neoturoniano-

Eoconiaciano), de idade 88-89,5 Ma, além de magmat¡smo básico (BO-90 Ma). A discordância

NTC, admitida em quase todas as bacias, possui caráter erosivo subaéreo-submarino, e acha-

se lrgada a causas tectônicas. Ao mesmo tempo, e talvez com causa comum, tem-se

vulcanismo não reg¡strado (ou sem vestígios) no continente. Na Bacia de campos, ocorre

reativação de falhamentos e a formação de diabásios, com ¡dacle de B'1 ,5 Ma, associados a
turbiditos. É possivel, também, registrar novo soerguimento da serra do Mar e na parte norte

da Bacia de Santos, acompanhados por magmatismo de 8e Ma (pereira, 1992).

como causa geral dos fenômenos, são destacadas mudanças gerais na geometr¡a das

placas e/ou na velocidade de deslocamento da Placa sul-Americana (ver sadowski, 19g7). A

discordância é pouco mais antiga que a anomalia magnética 34 (s4 Ma), que retratar¡a grandes

mudanças dos fundos oceânicos, envolvendo alteração nos pólos de abertura e nas taxas de

espalhamento. Vár¡os pesquisadores da Petrobrás consideram que o marco NTC seria o evento

estatigráfico mais importante do Aptiano (113-1 19 Ma) ao Paleoceno (66 Ma).

Aos acontec¡mentos reg¡strados na Bacia de Santos, e em outros locais,

corresponderiam eventos tectônrcos, deposicionais e magmáticos na área continental, a oeste

da charneira da bacia. Dentre eles, merecem citaÇão: as elevações diferenciais na Bacia do

Paraná, as possíveis reativações de falhamentos normais, os novos soerguimentos da serra do

Mar e a ocorrência de atrvidade magmática de natureza ìntrus¡va (ausência de extrusões?).

10.3. A llha dos Búzios

E aproximadamente dentro do intervalo 90,80-70 Ma que se colocam vários corpos

alcalinos continentais. As ocorrências do litoral norte de Säo Paulo esião siiuadas clentro clesse

intervalo, com idades em torno dos 80 Ma (ver capítulo 9). Esse valor (94 Ma) coincide com um

dos cronogrupos de uìbrich et al. (1991), e com o magmatismo interno das Bacias de santos e

Campos. Não é só a idade: a proximidade dô Falhamento de Santos e da charneira da Bacia

(-30-60 km) ao grupo de corpos alcalinos do litoral norte estabeiece ligação cronológica e

geográfica entre os eventos.

Parece não haver maiores dúvidas quanto às ligaçöes entre os processos tectônicos e

magmáticos do Cretáceo e Terciário, aquelas permanecendo apenas a nível cle detalhes. E nas
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anomalias, equilíbrios e desequilíbr¡os termais e termomecan¡cos que repousam as causas da

evolução tectono-rnagmática das margens continentais, e de parie do interior contjnental.

O estudo de grande número de províncìas alcalìnas, resumido em Morbidell¡ et â1.

(1995) e Gomes et al, (1996), entre outros, mostra por outros caminhos a derivaçäo mantélica

dos focos alcalinos do sudeste brasileiro, quer com algumå contr¡buiçäo crustal, quer esta

ausente.

As sínteses citadas apontam para várias características semelhantes entre as rochas

alcalinas da Província Serra do Mar de Almeida (1983) ou do Ciniurão Ribeira de Gomes et al.

(1996). As semelhanças começam com as formas de ocorrência, predominantemente

plutôn¡cas, como "stocks", ou na forma de diques var¡ados. Mais ao detalhe, ressalta-se a
predominância das litologias sieníticas, com quimismo variado, mas quase sempre de

características gerais similares, bem como a mineralogia e a química mineral. Ainda

insuficientemente estudados permanecem os drques, tantos os de caráter mais primitivo, como

aqueles mais evoluídos, associados aos corpos centra¡s ou dispersos.

Os resultados do presente trabalho são concordantes com a maior parte das

informaçöes até entäo conhecidas sobre as alcalinas do Cinturão Ribeira/Serra do Mar, em

particular com as informaçöes a respeito das alcalinas das llhas de Såo Sebastião e Vitória.

O Capítulo 5 e as Figuras 3 e 5 merecem comentários adicionais, São várias as

dúvldas que permanecem em aberto com relação aos aspeotos geológicos. As mais

¡mportantes são a verdadeira forma e dimensôes do corpo, modelado na Figura 5, e os tipos de

contatos com as "encaixantes". A parte emersa do "stock" de Búzios não deve representar

ma¡s do que 25-30'/' das suas rea¡s dimensöes. A modelagem dos outros corpos, tratada no

Capítulo 5, obedece aos mesmos critérios e assim são propostos limites possiveis e bastante

viáveis, incluindo a llha de Vitória, Em Búzios, não se observaram contatos vefiicalizados,

embora o traçado, em parte, sugira relaçöes verticalizadas sienito-encaixante. Ao contrário, säo

vários os locais sugestivos de contatos mergulhantes. Se isso realmente ocorre, as encaixantes

da face oeste poderiam ser uma cunha quilométrica do embasamento, parcialmente cleslocada.

À exceção da llha do Monte de Trigo e do suposto "corpo clas Canas", toclos os outros cinco

"stocks" conhecidos têm grandes semelhanças. Desigualmente expostos e amostrados,

apresentam alguns resultados divergentes, de pequena monta. É bem possÍvel que todos eles,

a exemplo de inúmeras ocorrências de outros locais, reúnam rochas insaturadas e

supersaturadas no mesmo corpo.

A petrografia confirma, aprofunda e esclarece parte da geologia. Assim, ficam

definidos quartzo-álcali feldspato microssienitos e quartzo-álcali feldspato sienitos,

microssienitos e álcal¡ feldspato sienitos das bordas para o centro do corpo, colocado nas

proximidades do Saco Grande. Não só a moda, como as variaçôes ópticas dos minerais
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apontam para o mesmo sentido: rochas com mais quartzo e maìs anf¡bólio nas bordas, rochas

com menos quartzo, até sua ausência, e mais piroxênio para o centro. A presença dos diques

insaturados conf¡rma a mesma suposiçâo, apontando para rochas mais diferenciadas, de

caráter mais alcalino e ma¡s ¡nsaturado no Saco Grande central e para leste.

A presença de cavidades miaroliticas associadas aos sienitos com quartzo, e nas

proximidades dos contatos, sugere supersaturaçäo em Hro e fH2o ma¡s altas, dado compatível

com informaçóes experimentais e com a mineralogia. O aumento da pressåo de HrO

desestabtlizaria o p¡roxênio, dando lugar ao anfibólio como fase prrmária e, concom¡tantemente,

causando o aparec¡mento do quartzo ou a supersaturação em s¡oz da rocha. o mesmo poderia

ocorrer se a biotita tomasse o lugar do anfibólio ou então coexistisse com ele.

Não parece haver dúvidas de que houve assimilação da rocha enca¡xante, e isso

alterou pouco o magma em colocação. É pouco provável que a massa sienítica possa ter
fundido grandes volumes de charnoquito, havendo fundamentos para essa afirmativa; primeiro,

os xenólitos são subangulosos e, segundo, näo há como extrajr-se calor sufÌciente do corpo

sienítico para fundir tratos consideráveis de rocha semelhante. Embora o charnoqu¡to e o

mangerito tenham composiçäo próximas ao eutético, o sienito também a tem. O mais factível é

que a fusão de pequenas porções (10%? 30o/o?) da encaixante tenha auxiliado na

supersaturaçäo em SiO, do magma sienítico.

A química mineral mostra continuidade composicional entre todos os tipos cle rochas,

para os anfibólios e b¡otitas. Essa continuidade é part¡cularmente visível em diagramas

FeOxMgO. Para os piroxênios, a distribuiçáo dos tipos titaníferos das rochas máficas apresenta

disposição um pouco à parte dos restantes, como se obedecessem a ,,trend,, próprio e

autônomo e que, repentinamente, alterou-se para sentido diverso, com pequena

descontinuÌdade composicional. 1'al comportamento não seria explicável por "insuficiência" de

análises. Talvez por variação concomitante em SiOr, TiO, e AlrO., Os mesmos piroxênios, se

levados em conta outros cátìons (Mg, ca, Fe), mostram continuidade e muito mais afinidades

composicionais. Outras explicações também seriam cabíveis como, por exemplo, as mudanças

nos parâmetros físico-qu ímicos, bastante limitados para a coexistênc¡a dos cliopsíclios

subsilícicos tttaníferos e as kaersutitas.

As composiçöes químicas das rochas identificam dois grupamentos: de um lado, as

rochas félsicas, que se interrelac¡onam, confirmando geoìogia, petrografìa e química mineral, e

de outro, as máficas.

Um "gap" composicional ocorre para SiOr, MgO, CaO, FeO, e KrO, mas não está

presente para os outros elementos. Essa descontinuidade tem lugar entre 50 e 60% de SiOr,

correspondente a mg#= 40.
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As variações químicas separam os sienitos dos diques. Alguns dos elementos, ou

razöes, discriminam diques fonolít¡cos de dìques riolíticos. Enriquecimentos e empobrec¡mentos

em elementos incompatíveis (LFS, HFS e TR) indicam os sienitos como as rochas félsicas mais
primitivas, que evoluem, por aumento de álcalis e queda na sílica e enrìquec¡mentos e

empobrecimentos mais acentuados nos ìncompatíveis, para os fonólitos. Por via semelhante,

mas com enr¡quec¡mento em sílica, são derivadas as rochas supersaturadadas. A Figura 2g

ilustra a disposição das rochas no sistema residual Q-Ne-Ks, com os sienitos distribuídos no

alto termal, a partir do qual evoluem os fonólitos para o eutético insaturado, e os "riólitos" para o

eutético supersaturado a temperaturas menores.

Entre as rochas máficas e os sienitos faltam os termos ¡ntermediários alcalinos. passa-

se de rochas quase que somente com plagioclásio e fêmicos diretamenie para rochas com 90%

de feldspato alcalÌno.

Existem duas alternativas. Em uma primeira, os diques máficos näo teriam qualquer

relaçäo com as oLttras rochas. Mas é problemático deixar de considerar tantas rnterrelações: a

ocorrêncÌa no campo, com relações de proximidade, posicionamento estrutural etc., o caráter
alcalino das máficas, as continuidades composic¡onais para a maior parte dos elementos e para

as composições minerais. Restaria uma segunda: as rochas máfìcas, que não são tipo único,

mas que têm largo espectro composicional e evolutivo, desde as variedades mais primitivas

(basaltos alcalinos, basanitos, tefritos) até as maìs evoluidas (traquibasaltos), representar¡am

os magmas parentais.

O padrão de enriquecimento e os teores elementares das rochas máficas mais

primitivas já indicam fracionamento adiantado, a partir de fusões mantél¡cas, segunclo os

modelos já propostos (Morbidelli et al., 1995; Bèllien¡ et al., 1990, etc.).

Os fracionamentos propostos na ltteratura recente não são muito compatíveis com a
situaçåo de Búzios. Em geral, os modelos mostram evolução a partir de basanitos para

fonólitos, com fracionamento variável de olivina, ctinopiroxênio, plagioclásio e óxidos opacos.

Para as rochas de Búzios, é preciso acrescentar a essas fases a participação da kaersut¡ta e

da b¡otita magnesiana.

A continuidade do processo levaria a rochas com modas empobrecidas nos

ferromagnesianos, menos empobrecidas em plagioclásio, talvez menos cálcicos (como

sugerem bordas de grãos e matrizes das rochas máficas), e aumento do feldspato alcalino.

Talvez nesse ponto intermediário passasse a ocorrer processo de acumulação do plagioclásio,

origìnando rochas de composição semelhante a monzogabros, monzod¡oritos, monzonitos e
sienitos. Ësse processo teria se ciado em condição estática ou durante a ascenção da massa

magmática progressivamente mais rica em feldspato alcalino.
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A posição atual da intrr¡såo ser¡a o resultado da ascenção contínua, e em pulsos, da

massa magmática parclalmente cristalizada, ocupando espåÇos cada vez maiores e mais

superficiais. A combinaçáo de "stoping" e expansão lateral dinâmìca, somados à ação de

campo de forças distensiona¡s, de atuação prolongada, constantes e de caráter regional, seria

responsável pela abertura dos espaços. Eventuajs zonas de fraqueza crustal podem ter t¡do

alguma influência em profund¡dade, mas a julgar pelas formas dos outros corpos alcalinos do

litoral, todos elípticos e de dimensões da mesma ordem de grancleza, as anisotropias de

qualquer natureza, devem ter sido mínimas nos sítios de alojamento final, Evoluçåo subsól¡da,

com açäo de fluidos (externos?), está registrada nos feldspatos,
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