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l,lo oresente traba]ho, foi rea]izado o rnanearento,en escala 'l:50000;

da Folha de caoivarìta" de coord-^nadas 300.|5' e 30030' de latitude sul e '.'
52015' e 52030' Ce long.itude oeste. caoivarita õ distrito de Rio Pardo, dis-

tando cerca de 140 km de Porto Alegre'

A ãrea da Folha de cap'ivarita se situa no contato da parte brasi lei

ra do tscudo uruguai o-s ul r.i og ra ndense com as rochas sedinentares goncwãnìcas.

As rochas rnaìs antigas da ãrea pertencea ao Grupo Cambaí e incluem

m.igmatitos, anortosito, sienito gnãissìco e anfibol ito. 0 sie;r'i to e o anorto

sito foram mapeados coro unidades isoladas, como .3nì trabalhos anteriores; o

anortosito, con maior razão, em conseqüôncia de sua extensão em ãrea 'e por

ser o assunto orincioal do Dresente trabalho'

0 Gruoo Porongos ã reorasentado oeìa Formação Vacacaí qije ocore

em área restrita e é constituído por rochas netamõrficas de baì xo grau ( fã-

ciesxistosverdes)comosericjtaxistos,ouartzo-serìcitaxistos"moscovita
xìstos, moscovita-turmalina xistos e quartzitos. Rochas graníticas põs-tectô

nicas do complexo Granitico [ncruzilhada ocorrem em unn faixa alongada de di

reção Nfl-sE, com texturas ce média a fina" grossar porfirítica e tarnbãrn oeg-

matóide. 0 Conplexo Graníti co Ð. Fel iciano restrin3e-se a uma pequena ãrea

de forma triangular no extremo sudeste da ãrea' Granito graisenizaCo (Grani

to Cordilhe.ira) se situa em uma faixa tectônica de dìreçãc il 30-500 E tam-

bãm na parte sudeste da ãraa.

As rochas sedirentares mais antigas são os arenitos conglcnerãti -

cos e si ttitos da Formação Caneleiras (Devoniano ?) que aflcram na ãrea do

llorro Mateus Simões. As rochas sedinertares do Sub-gruoo Itararã constituem

afloranentoS isolados em ãrea das roclras crista'linas do escudo. .A Fol"mação

RioBonitoocLipaapartenorteenoroestedaFolhadeCapivarita'Arenitos'
conglomerados, siìtitos e niveis de carvão Douco espessos são as ìitclogi as

presentes. 0s arenitos e congìonerados se encontram jfltensa.qente ferrifica -

dos .

0s falhaflentos da ãrea podem ser agruoados ern trâs sõries princi -

Þais: as falhas Eais antigas coni di reção N 25-45 
o E; falhas de rasganento ,

com direção variando de i,l 
.¡00 

tJ a N 150 E e fa lhas mais jovens com dìreção

noroeste, 0s dobrarnentos observados são duas anticlinais no Gruoo Canbai e

na Fornnção Vacacaí, ambas com dìreção do eixo segundo ¡i 10-200 H'

0correm tÉs corpos principais de anortosito na ãrea' A maior ocor
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rênciar na oarte centro-noroeste (pìanície anortosítica), com 49 KmZ. Cortan

do o"anortosito, ocorrem diques de rochas anfibolíticas, com direção princi-
pal NS.0s outros dois corpos rnenores de 23 KmZ e 5 KmZ se situam respectiva
nente na parte centro-leste e na parte sul da ãrea. Xenõtitos angulares de a

nortosito são encontrados no Complexo Granítico Encruzilhada e peouenos di

qræs das rochas desse compl¿xo cortam os xenõjitos de anortosito,creenchendo
fraturas nos rnesmos .

0 anortosito ã do tino maciço não se associando a comolexos ultra-
básicos. E leucocrãtico, de granulação grosse a pegmatõider com cristais de

plagioclãsio de até ll cm. C o'lagiocjãsio ( AnOn - An62 ) constitui mais de

90% da rocha. A cornnos'ição química ã similar aos anortositos do tipo'maeiço
do mundo, mas com conteúdo ma'is baixo de potãssio. Dos ele¡rentos nenoræs, o

estrôncio e o bãrio são os ma'is importantes, mas não mostram correlação com

o cãl ci o.

A razão s.87/sr86 no anortosito ã 0,7033, lndicando que o mesmo se

formou no manto suoerior ou na parte 'inferior da crosta.

Defiós'itos de caol'im ocorrem na zona de contato ancrtosito-Corçlexo
Encruzilhada. Provárn da alteração do anortosito. Foram locadas trinta e olto
ocorrôncias de caolim concentradas orincicalmente em ãrea prõxlma a ltlonte

Casteì0. 0 caoljr¡ é constituido nrincipalnente por mistura de caol{nita e ha

loisita.

Fcram tambãm locadas vinte e seis ocorrôncias de mãrmores magnesia

nos em ãrea do Grupo Cambaí.
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The Capivarita l5 minute quadranqle is in the northern border of U

ruguay-Rio Grande do Sul Shield in the contact arca between those crystaline
rocks and gondrrrani c seC.imentar.y rocks.

The oldest rocks of this ouadrangle are those of the Cambai Group.
They include migmatites, eneissjc eranites, doromitic r.r¡arbres, carc-silicate,
anorthosite, gneissic s,venite and amphibolite. The gneissic syenite and anor
thosite t^,ere naoped as sefarated units as in previous work. tln the other
hand, anorthos'ite is a very peculiar rock and occuoies larger areas than
other rocks of the canbej Grouo. The -voL¡nger porongos Grouo 'is rrepresented
by the Vacacai Forrnation. Lcw grade metar,ornhic rocks as sericite, quartz-se
ricite, muscovite, muscov.ite-tourmaline schjsts and quartzites are the most
imoortant lithologies of thc Ve.cacai Formation.

Post-tectonic granìtic rocks of the tncruzilhada Granitic Complex
consist of n,:rt!':east-southwestern elongated bod.v wi th fine to redi um, coarse
grained, norphyritic and peqmatoid textures. The D. Feliciano Granitic Com-
plex is restricted to a small triangular area in the southeasternnþSt part
of the quadrangìe. f'Íuscovitized and tourmaìinized (cordi'lheira Granite) lies
in a tecton'ized zone trending N30-5CE also in the southeastern part of the a
rea.

Sandstones, congìomeratic sandstones and siltstones of Caneìeiras
Formation(Devonian ? )occur in l{orro Fîateus Simões area. The gondwanic sed.i
mentary rocks are represented in this quacrangle by the Itarare sub-group
and Rio Bonito Formation. Fine sandstones and siltstones overlie as isolated
outcroos the cambai and Encruziìhada Granitic Comrylex rocks. Rio Bonito For-
rnation occupies the northern and northwestern parts of the quadrangle.It con
tains sandstones, cong'lomerates, siltstones and fine coal beds. sandstones arc dominant anC are hiohly ferrified.

Ïhe rocks in the capivarita quadrang'le are cut b.v several majorfaults' The faults can be grouoed in three principal series: the oldest one
trends I'l 30-500 t,l; the second is representec by strike-sìip faults wi thil l0o H to N 150 E directionsl younger faults trends ¡tîJ. cambai Group and va
cacai Formation are folded into anticlines which trend il l0o td.

Thrce nrincipal bocies of anorthosite occur in the Capivarita oua-
drangle' The largest one (49 kmz) is in the plain (anorthosite plain) westof i'lonte cas te] o. Amphi bol i te di kes cut the anorthosi te i n that oì ai n . The
trvo other bodies (23 anci 5 km2) are in central-eastern and southern parts of
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the quadrangle. Tire Encruz'ilhada Granitic Complex ìntrudes into the anortho-
site. Angular xenoliths of the anorthosite are found in the Comnlex; on the

other hand smaJl dikes of those cranitic rocks fill fractures in the anortho

si te xeno'li tl'¡s .

The Anorthosite of Capivarita is of massif-type. It is not associa

ted with ultrabasic comolexes. Anorthosite is leucocratic rvith coarse-grai

ned to oegmatoid textunes. The plagioclase crystals are up to ll cm long.The

plagioclase is A,nOr_U, and localìv AnrO.

The chemical comnosition is similar to the rnassif type anorthosi

tes but v¡ith lo,ver potassium content. Strontium and barium are the most im-

portant minor elenænts. llo corrclatjon beü¡een calcium and strontiun or ba -
rium was determined fon the ancrthosite.

The ratio 5.8775186 in the anorthosite is 0,7033 suggesting an up-

per mantle or loi^,er crust origin.

The quadrangle contains kaolin deposits which are in the contact
zone of the anorthosite and the Encruzilhada Granitic Compìex. Thìrty eight
ocurrences of kaclin arc located in that contact zone. Kaolin is originate'd
by the anorthosite ajteration. Kaolinite and halloysite mixtures are the do-

m'inant minarals in the raolìn.

Twenty six ocurrences of ciolonitic marbles $rer€ located in the Cam

bai Group ar€a.



l?ËsutlÉ

À ce travaiI ìl .3 átã realisõ la carte gãcìcgioue en ãcheìle l:50000

ce la Feu'i lle Capivarita ¿ie c¡ordcnnõs 30c 15'et 30o 30' rie latitude Sud et

szc t5'et 520 3t, de lcngitude ouesi. Capivarita est une conr¡une de la Ville

de Ric Pardo qui se trouve ã peu nrés 140 km Ce l.r Vilìe Ce Pcrto Aìegre.

La régi,:n de la Feuilìe Capivarita se iocalìse au contact & 1a par-

tie brõsilienne du Souclier Urug uayen -S u drì og ran dense avec ies roches sedinen-

tai res gondv,ani ennes .

Les roches les L',1 us anciennes de Ia rêgion appartiennent au Groupe

canbai et incluent rnigmatites, granìtes gneissiques, amahjbolite, anorthosiie,

marbl es .

Les cartes 96ologiques du syenite et de 1'anorthosil¿ cnt õtã faites

conme des unités isolóes Cofirnc À d¿s travaux rntárieurs, l'anorthosite' encore

d'avantage, em raison de sa grande surface et en raison d'être le sujet de ce

travai i .

Le Grourre Ponongos est representã p¡r la Formation Vecacei qui a ì'oc
currence a une aire restreinte et il est constituá par des roches r6tan:rphi-
ques d'un degrã bas (facies schisie vert) comme schisies â sel^icite, schìstes

ã quartz et seric.ite, schis'Les ã r¡uscovi tê et tourmaline et quartzites. Des ro

ches granitioues Dos-tãcÈaniques du Conolexe Gnanitique [ncruzilhada ont ]a

fo nne allongãe de di recti on i'iE-S¡i, avec dÊs textures cie granuìaticn moyenne ã

fine, grosse, porphirìtìque et Degmatoide aussi. Le Cornpiexe Granitìque D. Fe-

lìcìano est restreint ã une petìte ¿ire de fcrme trianguìai r¿ ã l'extreme Sud-

-Est de cette aire. Granites greisenisés (Gran'i te Cordilheiru) se local'isent ã

une zone tectonique de dir¿ction r.: 30-500 E et eussi ã ìa oartie Sud-Est de

cette ai ra.

Les roches sedirnentaires les Dlus anciennes sont les grõs, ìes gnés

conglomãratiques et sjltites de la Formation Caneleiras (Sevonien ?) qui ont

affleurements isolées ã l'aire des roches cristallines du Bouclier.

' La Fornntion Rio Bonito occupe ìa Ðartie llord et iìord-Est de la Feu-

ille Ca¡rivarita. Grãs, congìomãnats, siìtites et charbon en couches peu ãpais-

ses sont les 1ìthoìogies prãsentes. Les gr6s et conglonérats se trouvent inten

sement ferri fi és .

Les failles de I'aire peuvent õtre group6s en trois series principa-
les: les failles pìus ancìennes avec dìrection ft 30-50o E: fai lles avec depla-

cement en direction changeant de Iì l0o U ã il l50 E et fai lles olus jeunes avec

direction lll,!. Les plissenents observés sont deux anticlinaux au Groupe Canùai
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et ã la Formation Vacacai, les deux avec direction N 10-200 vl.

Il y a ì'cccurt€nce de trois corps prìncipaux d'anorthosite ã cette

aire. L'occurrence la plus grande, est ã la Dartie ¡lord-Ouest (oìaìne anortho
2

s itique) avec 49 km".

En coucant I'anorihosite, il y a I'occurrence de dykes de roches am

phibolitique" avec dirèction orìncipala IlS. Les autres de$x corps pìus petìts
tt

cie 23 kn¿ et 5 km¿ se situènt respecti venrent ã la partie Central-Est eÙ ã la

partie Sud de i'eir¿, Xenolithes angulaires d'anorthosite se trouvent au Com-

plexe Granitìque Encruzilhada et de petits dykes des roches de ce Complexe cou

p;nt ìes xenolithes de I'anorthosite " en rempljssant les fractures aux m5nes.

L'anorthosìte est du iype rirassif et il ne s'associe pas ã complexe

ultrai:sique. Il est leucocratique, de granulation grosse ã pegmatoi de avec

des cristaux de clagioclase de jusqu'ã ll cm. Le plagioclase (4n49-An6Z) conl

titue 95% de 1a roche. Lû compasitirn chinìque est similai re aux anorthosítes

du type massìf du monde, mais avec une teneur plus basse en potassium. Parmí

les ál6ments mineurs, 1e strcntium et le barium sont les plus importants,mais
'i ls ne montrent nas de ccl"nãìation avec le calcium.

La raison S.B7IS.85 ã I'anerthosìte est 0,7033, en montrant qu 'i1
s'est fo rmã au llanto Supãrieur cu ã la oartie inferieure de la Crclte.

Our ¿;pôts de kaoijn ã la zone d3 contect anorthcsite-Cornplexe En-

cruzilhada. Ils prcvient de 1'alt6ration de I'ancrthcsite. 0n a localìs6 tren

tè huìt occurrences de kaolin concenirõs prìncìpaìement en aire nr6s ã Monte

Castelo.

Le kaolin est constitu6 ¡rincinrlem¡:nt 1âr .:es mã.langes i:e ka,:lìni'
tÈ et hal ìoysi te.

0n a aussi iocalisã vingt six occurrences de marbles magnesi anes en

ai re du Groupe Cambai.



A rea'l'ização do oresente trabalho teve, nos seus primõrd'ios(1962),

a finalidade de delimitar as ocorrências de caolim em Capivarita,RS.l{essa fa
se, foi verificada a exìstêncja de anortosito no contato com as rochas grani
ticas do Complexo GranÍtico Encruzilhada ee rrosteriormente, na ptanície a o-

es te de l.lonte Cas te I o 
"

Atualrnente seu objetivo prìneiro é o de delimitação das ocorrênci-
as de anortosito, de caolirn e tambõm de lentes de mármores magnesianos,em ma

pa na escala l:50000, assim como o estudo detalhado do anortosito através de

n6todos oetrogrãficos, petroquim'icos e geoquímjcos.Esse estudo de detalhe se

prende a trôs razões: a ocorrência restrita dessas rochast sua composição pe

culiar3 o fato de ser o primeiro anortosito do tipo maciço descrito no Bra-

sil (ernbora se tenha 'informações de outras duas ocomôncias).

0 anfi bol i to, err consectllânci a de s ua o rovãvel associ ação co-magmã-

tica com o anortosito,foì estudaCo com certo detalhe. 0 mesmo acontece com o

caoljm, por ser produto de alteração do anortosito e por constituir as jazi-
das mais imoortantes desse material no P.io Grande do Sul. As demais rochas

da ãrea foram estudadas com finaljdade estratigrãfica ou nara locação em ma-

oa geol6g'i co.

A ãrea 6 de geologìa comnlexa, como a maioria das ãreas prã-Cambri

anas, permanecendo alcuns problemas com soluções não definitivas, ou , pelo
menos djscutíveis. Ass'irn, a estratigrafia das rochas da ãrea pode sofrer mo-

di fi cações corn o acúmul o de novos dados, mornente geocronol õgi cos .

A gônese do anortos'ito (e dos anortositos do tipo plutõnico-orogê-
nico, em geraì) õ de difícil solução e , ern maior extensão em Capivarita,on-
de os contatos são com rochas na'is jovens oue a assemblãia de rochas comumen

te assoc'iadas aos anortositos não ocorre.

0 cao'l'im, fonmado em princípio por aìteração superficial , apresen-
ta em alguns Jocais, controle estruturaì, mostrando a Dossibilidade de in-
fluãncia hidrotermaì ern sua gônese.

I.] OBJETIVOS DO TRABALHO

I NTRODUÇÃO



A Folha de Canivarita estã deli;:ritada nelas coordenadas 3fo l5'e 30 o

30'de latitude sul e 520 l5' - 520 30'de lonaitucle oesie, connreendendo
a

660,6 knz (fjg.n9 l). A denoninação da Folha nrovãm da localidade de Capivarita

distrito do Munjcípio de p,ic pardo, PS. A ãrea estudada disia aoroximadamente

143 krn de Porto A]egrel llt km na direção oeste ' Þêla rodov'i a 8?-290 ' atõ a loca

lidade de Pedro tlunes (ant'ina Pantano Grande), e 25 km, na estrada estadual Pe -

dro llunes - Encruzilhada, na direção sul. Dista cerca dc 25 k¡r de Encruzilhada

do Sul.

A. reeião em estudc compreende ãreas dos l{un'icípios de R'io Pardo, Encru

zilhada do Sul e D. Feliciano. A est,rada Pedro rlunes - Encruzilhada corta d'iaqo-

nalmente a folha, na direção NE-Sü. A localidade de Capivarìta õ l'igada a t'lonte

Castelo (na estrada mcncionada acìma) Ðor estrada com boas condições de trãfego

anenas em bom temno.

0s cursos d'ãgua cla recìão oertencem ã bacia Co Rio iacuí. Seguem dìre

ção geral sul-norte. i.la oarte lestc, destaca-se o amoio Canivar.i e na parte oes

te o arroio Tabatingaí" sendo o prjmeiro r¡ais longo, estendendo-se por tõda ãrea

desde os limites com a Folha da V'igia atã a de Dragões.

1 .2 LCCÂLI ZAÇÃC GE |]GF.ÃFI CA
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1 .3 DESCRIÇÃO D,É. ÃREA

A ãrea cle Capivarita abrange una faixa de geologìa complexa'consti-

tuída na sua maior oarte (cei"ca óe 75%) por rochas do Lscudc Uruguaio-sulrio-

grandense. Situa-se nc contatD da faixa seCinentar gond,+ãnica con a regìão l'l-

ilE da oarte brasi ìeira desse escudo.

As rochas mais antìEes são as do Grupo Cambaí, cujas princìnais li-
tologias são miginatitcs, rcches granítìco -gnãissìcas, ¡:lârmones, calco-si lica

tadas e ainda anortosito e anfibolito. o âruoo ?orongos , retres en te d'' nela Fcr

inação Vacacaí, ocome em lr¿as restritas"sendr- cOnsti tuído :lrinci nalr,rcnte por

ser.i cita xìstcs, quartzo-seri ci ta xistos, moscovita-biotita xìstos, I'ieta-con-

91 o*"el"ados, quartzjtos e turnalina xistos. As nochas graníticas apresentam Va

ri edades petrográficas, r:a s predoninam a textura granu'lar grossa e a porfìrí-

ti ca. São gran.itos di scoì"Cântes (põs-tectôni cos ) , tertencen¿es aos Ccmplexos

Grsníticos Encruzilhada e l. Fe-licjano. Rochas grariíti cas graisenìzadas, asso

ciadas ¿ falharnenios de dìreção ä€, occrrern na negìãc sudeste d¡ ãre¡.

As rochas sedinentares mais entigas são os ¿reni¿os e siltitos da

Formação Caneleiras (Devcniena ?) no i1offc ilateus Sinões, qul se encontra iso
'lado nas rochas cristalinas. .¡.s rochas seCimentares gondrlâ¡licas são represen-

tadas oelo Sub-gruno Itararé e pela Formação ,r{ic Bon.ito. 0 prinei ro õ consti-

tuído principaln¿ntc por at"enìios finos e siltÍtos, en cêrtos locais fossilí-
feros, isolados nrrs litoìogias do escudo, e a segunda por arenitos ferrifica-
Cos, siltitos e leitos d: carvão pouco espessos"

Depósitos sub-¡t,-¡;is e recentes são encontradcs nas bacias aìuvìais

dos arroios Capivari e Tabatìngai'

Cs falhanBntos são de dìrêções preferenciais N 25-450 E, aproxirnada

mente 1,lS e ill'l.

Estruturas antìclinais ocoren no Gruoo Cambaí e na Formação Vaca -

cai .



I ,4 TRASALHOS AI{TERiÛRTS

0s trabalhos nais antigos se referern a ãreas restritas no Grau de

Encruzìlhada. Gl.JIliàRÃtS {'!926) e TEIXTIRA (1937) apresentam descri ções de ai-
guns '!ocais ccn ocorrências de,,¡o1 fl'anite e cassiterìta na ãrea de tncruzilha
da. FRANCo (1944) aoresent:ì novos detalhes e piaÞas preìiininares da parte suì

da faixa estanífera do esttdo, na ãr¿â da atual Folh¡ de Figueiras.LEIflZ & PI

$AG[L (1945) descreverarn a intrusão granítica de Encruzilhada, conferindo-lhe
idade aìgonquiana, comoaranric-a com os granìtos de Caçaeava e Porto Aiegre. A

f irmam ainda os autores que as mineralìzações seriam fruto de uma ação oneuma

tolítica tardi¿, associadr ao Grenito Encruzilhada.

!4,åCHADO & CASTA,,lllû (i957) estudaram as jazi des de carvão situadas

na faixa sedimentar dc Rio trande do Sul . As rochas sedir€nteres mapeadas por

esses autores estão en ccnt'inujdade física com aquelas que Ðcorrefn ao norte

da Folha de Capìvarìta (Fomação tio 3cnìto). Fû!ìf10S0 .i C,ARRAR!î (1962) descre

veram, e r-'i nata prãvia apresentaCa. ao XVI ConEresso tsrasi leiro de Geologi¡, o

nnciço anortosîtico de Ce.¡ii'rarìta e sua alteração a caoli¡¡. l':a n¿ncìonada no-

t¿, os autor"¿s descreverarn t anortosito, definjndo-o cono tal , mcstrando as

reiações coa outras rochas cia ãrea, especìaìnente com o Granito Encruzilhada.

A alteração do anortosito a a iormação de caolim foram acresentadas sumaria -
¡T'en te .

tm 1964" cono par¿¿ integrante Ca currículc Ca então Escola de Geo-

ìcgia da Univ¿rsicí¡de dc Rio Grande do Sul , os formenCos desse ano realizaram

o nìapean€nto da Folh¿ do Cr:rrc Partìdo, e leste da de Cap'i varii.a, na esca'la

1 :50000.

TESSARI & PICAùA (ì956) reaìizaram o rnapea ento do Grau de Encruzi-

lhada do Sul , em escala I:25CA0A Dara a Ðivisão de Fonento da Produção $line-

nal (DFPIÍ) do Departar:ento llaci onal da Produção i'li neral (DNPl.l) . Quase simul -
tanear,€nte RIBEIR0, B0CCllI , FIcUEIPiûû f? & TESSARI reâ:lizaram o maoeamento

do Grau de Caçanava do Sul , também para a DFPII do DNPI'i. Como a Foiha de Capi-
vanita se situa no Grau de Lnc,-uzilhada" o mapeamento de TESSARI & PICADA á o

¡rajs relacìonado com o presente trabalho. A coluna estratigrãfica aqui usada,

com aìgumas modifìcações, ã a mesna adotada nos riìapeamentos dos graus mencio-

nados.

FCR¡']iOSC, CARRA?-3 & HERZ (1967), na reunìão anual da Geoìogical So-

ciety cf Anerìca,apresentaråm comunicação sobr€ a ocoruôncìa de um corpo anor
tosítico tiDo fiacico,com ãreas de afìoranento de 60 kn2,em Capi va ri ta . F0RÌ40Sã

& CA'RRARO (ì968) apresentaram trabâlho de maior detalhe,incluindo napeamento,



em escala l:50000, do maior corpo de anortosito da área. F0m40S0,DUÎRA & SAN

CHEZ (197.l) estudaram a petroquímica de anortositos com aplicação ao Anorto-
sito de Capivarita. 0 mapeamento da Folha de Canivari ta foi iniciado oor FOR

M0S0 & CARRARO (.1971) e concluído peìo prircìro em 1972.

0 trabalho visa apr€sentar novos dados ao estudo da geologia da ã-

rea e, em detalhe especiaì, do anortosìto. Apresenta tamb6m as ocorr€nci as

de caolìm e diversas lentes de mãñno re que fazem de Capivarita um dos mais

inportantes dìstritos de caolim e "calcãrio" do estado do Rio Grande do Sul .



I,5 I4ETODOS DE TRABALHO

Para o mapeanento da Folha de Capivarita, foram usadas fotografì-
as aãreas, de escal a 1:60000; rnana de Capivarita, efetuado pela 39 DL do Ser

viço Geogrãfico do Exãrcito e mapa planìnÉtrico da ãrea elaborado pela DFPtrl ,

amb os na escala l:50000.

As amostras coletadas de 360 afìorarpntos descritos foram estuda -

das em I upa binocuìar e as consideradas mais importantes, cu mais caracte -
rístjcas, o foram atrsv6s de lêmina delgada. Excetuando-se o anortosito, o

caolim, e, em parte, o anfiboli to, as demais rochas são descri tas, visando ,i

penas o trabalho de mapeamento.

0 anortosito foi estudado com detalhe atrav6s de lâminas delgadas

e anãlise química. A conoosição modal foi determinada com contador de pontos.

0s pìagioclãsios foram isolados e o conteúdo de anortita foi determìnado por

índi ce de refração dos grãos de clivagem (índice de refração mínimo) e do vi

dro obtìdo por fusão do plagÍoclãsio. Para a obtenção do vidro, o olagioctã-
sio separado foj fundido em cadinho de pìatìna com maçarico e resfriado rapi
damente (quenchìng) a fin de evitar recristalização, efetuando-se testes pa-

ra a isotropia do vidro. 0 tecr de anortita ainda foi determìnado atrav6s da

platìna universal , por anãlise químjce e difração de reios X. Foi construí-
da curva relacionando o conteúdo de anortita por anãìise química e a grande-

za f que mede a distância entre reflexões caracteristi cas do. plagiocìãsio
no difratograma de raios X. Para a determinação do plagiocìãsio, foi usado o

vator f = 2s (220) + 2e [(t3ì) - 2(t3ì)] isr.rrru a GAy,lgss). As anãlises de

plagìoclãsio (Ca0,Nar0,þ0) foram realizadas por fotônetro de chana (Nar0 e

KrO) e por EDTA e/ou oxalato (CaO). 0 plagioclãsio tanb6m foi estudado oelo
espectro de infraverrplho, vìsando distinguìr as bandas de absorção caracte-
rísticas e a relação entre e composição e a posição dessas bandas.

A granada foi isolada e suas principais propriedades nedidas,Foram

determinados: densidade, índice de refração, oarãmetro ao da cãlula unitáiia
e espectro de infravermelho. l,.lo tocante ã determinação do parãmetro ao da

granada, foram feitas calibrações com minerais oadrão (ouartzo e fluorita)e
extraoolação a 28 = 90o. Foì tentada a separação da hornblenda e do diopsi -
dio, nns, em conseqtlÊncia do baixo conteúdo desses minerais na rocha,da difí
cil separação do plagiocìãsio e da alteração desses mineraìs a clor.ita, se

tornou muito di fici l obtã-los com razoãvel pureza.

A ilnenita foj determinada por di fração de raios X e microquímica
para ti tâni o.



0 caolim foi estudado deterninando-se a sua connosição granulomõtri
ca, composição rnineralõgica dos grãos grossos por coloração seleti va e dos fi
nos por difração de raios X, anãlise tármico-diferencial, es pectrofoton€ tri a

por infraven llho e microscopia eletrônica.
Para a seoaração dos minerais, as rochas foram desintegradas e os

grãos separados ern lupa. Tratando-se de minerais pesados (granada) fôz-se a

separação corn bromofõrmio (densidade=2,89).Para os opacos foi usado sefiarador
magnõti co.

Para a difração de raios X, foì usado equipamento l.lorelco, tubo de

cobre (fi ltro de níqueì) " 35 KV e 20 r.il, velocidades desde Zo(ZO) a l/4o (Zg)
por minuto (Instituto de Geociôncjas - UFRGS).

0 es De ctrofo tômctro de infravermclho utilizado foi o de fabricação
VEB Carl Zeiss - Jena, corn prismas de llaCl ,KBr: LiF (Instituto de Geociânci-
as - UFRGS). As amostras foram preparadas por duas tãcnicas:

a. Deposição sobre lamínula de vidro" Þara o estudo das bandas de ',stret-
ching" 0H- (argi lo-minerais); (ltolf ,'l963).

b. Confecção de pasti lhas da amostra en mistura com KBr, sob pressão de atõ,
12000 kg/cm', para o estudo das bandas reticulares (olagioclãsio, granada"_oru

paÍ€ntos de si I i catos dos argi ì o-mi nerai s ) .

As constantes usadas em cada determ.inação constam do resnectivo es-
pectrograma de infravermelho. Para conhecer-se a posição aproxirnada das ban-
das de absorçã0, ã comum realizar-se um espectrograma rínido npnos exato. pa-

ra obter-se maior precisão na posição das bandas" faz-se o espectrogrann len-
to.

Para anãlìse tãrmico-djferenciaì, foi usaclo o equìoanento Gebrüder-
lietsch, do Instituto Tecnoìõgico do RGS.

Na determ.i nação dos indjces de refração foi usado o método de imer
sã0, corn rnedida do índice do líquì do em refratômctro Abbe, com luz monocromá

tica de sõdi o.

As eletromicrografias do caoìim foram real.i zadas com microscópio e

letrônico Sienens na Escola Poli tàcnica da Universidade de São paulo.

0s eìenentos maiores foram determinados por anãlise quÍmica (Quîm.
Josete D. Sanchez - Instituto Tecnoì69ìco do RGS) ¡ esoectroouímìca (clãudio
vieira Dutra - ITI ,Belo Horizonte,i':lG) e os [l:nores foram ana]isados: anorto-
sito - Clãudio Viei ra Dutra (ITI"Belo Hori zcnte); Dlagioclãsì0, granada e
hornblenda - Dione Aìves Pintaúda e Ana i4arìa Azevedo (lnsti tuto de Geociân-
cias,uFRGS). 0s elerentos n€nores dc anortosito foram ceterminados oor esnec
trcq uímì ca .

No anfíboìito tambõm foram realizados ensaios microscõoicos de de

talhe, anã'lise química e espestroquimica de ele¡ientos naiores, análise es-
pectroquími ca de elerentos menores na rocha e na hornblenda-
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Determinações isotõnicas foram feitas no lnstituto de Geocronologi

a de São Paulo e no ilassachusetts Instìtute of Technolog.y (USA). llo Þrimeiro,
foi deteminada a idade peio nõtodo K/Ar e, no segundo, a razão 5187/5"86,
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2. GEOi'IORFOLOGIA

A Folha cie CaDivarita sob o t:ontc de vista geomorfol6gi co 
" 
pode ser

dividida em duas unidades: la) A parte norte e uma faixa a oeste.são consti-
tuidas por rochas sedinentares gondrvânicas pertencentes ã chamada depressão

oerifãrìca; 29) Â parte central e a sul , constìtuìdas " nrincìpalnente " por

rochas dc Escudc Uruguaio- Sul ri ograndense , pela Fornação Caneleiras, e por

restos de rcchas sedinpntares gondr,rânicas. 0 conjunto desses duas . unidades
constitui por sua vez o clãssico tipo de contato de maciço åntigoicòm b'ordos

de- cobertura sedi.nentar'.paieozõi ca, c¡racierísti co do t.i po MORVAî1,

A unjdade das rochas sedìmentares gondwãnìcas se caracteriza pelo

reievo suave das formaÇões areno-argilosas de idade permo-carbonífera, segt41

do um coxilhanento Ce vertentes convexo-cõncavas. Geralnpnte,os arenitos fer
rificados mantêm os altos tcpogrãficos constituindo nesas e, a norte (fora
Ca Folha de Canivarita)" onCe eflora a Frrmação Paìermo, os siltitos e folhe
'lhcs Cessa Formaçãc" mais faci l:¡lente erodíveis, fcrnram ãreas bem maìs planas.

A unidade do Escudo 6 a n¡is jmportante e extensa Ca área em estu-
Co, compreendenCo as partes nrais eìevadas Ca regiã0. Aìtitudes superiores ô

300 metros são encontradas a leste, na ãrea ds afloranento do Grupo CambaÍ e

a oeste, onde o Comolexo Graníiico [ncruzilhada aflora. Esta unidade geonor-

folõgica poderìa ser subdi vidìCa, pelo menos" em trôs sub-uniCaCes: a corn:s
pondente ao Gruoo Cambaí, a,r Complexo Encruzilhade e a sub-unidade correspon
dente ao anortosjto e rochas associadas. 0 Grupo Porongos tem pouca expres -
são na ãrea em estudo, não constituinCo sub-unidade gcomorfclõgica isclada,A
Formaçãc Caneleiras estã sobreposta a rochas Cc Grupo Carnbaí, fonnando resas
características, sendo a mais inporlante cia ãrea a'do Morro t'îatéus'simões.Fo
ra da ãrea, ainda nc grau de Encruzjlhada, o Cerro Partidc e o Tabuleiro da

Vigi a tanb6m são caracte rís ti cos .

A sub-unidade corresÞondcnte ao Gruno Cambaí (migmatitos, granitos
gnãissicos 

" mãrnr:res ) aDresenta-se com elevações suaves, caracterizando- se
por Þaruend núnero de ¡floramentos, As brechas de falha silicificadas sobres
saem na topografia e são as zonas que const.i tuem os pontos ma.is altos nessa

sub-unidade. 0 solo 6 espesso e argiloso.

./t sub-unidade correspondente ao Granito Encruzilhada apr€senta rg
levo acidentado, constituìndo ãreas de altcs tooog rãfi cos .C ampos de.matacõés
são comuns, caracterìzandc as ãreas de afloramentc dessas rochas. A drenagem

apresenta padrãc sub-retanguìar a retangular. Em certos locais, c gran.ito po

de se encontrar cataclasâdo e alterado, tornando a tepografia nais suave.
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Foto nQ 1 -- Planície anortosítica.



0 Granito Cordilheira e o Granitc D. Feìicianc tem ocorr6nci as ma

is restritas, não constituindo sub-unidades isoladas.

A sub-unidade relacicnada ccm o ancrtcsito 5 muito caracteristica,
fcrmando pìanícies (Fcto ¡o l) que contrastam ccrx as ãreas limítrofes onde a

flora o Granitc Encruzilhada.Diques der:anfibolito Sobrcssaen no 'relevo (Foto
n92).As feições de olanície são consecuância da faci lidade oue ilDresehte a

rccha ã alteração e ã erosão, SIIÍPSON S, 0TT0,(1963) descreveran para c anor-
tosito pr6-cambniano dc sul de Anoola tarnbém a formação de extensas olanici-
es de rocha neteorizada e a falta de aflorarentcs, limitados a noquenas coìi
nas,

0 soìo ã argiloso e espesso (2 a 3 rætros), sendo possível indivi-
dualizar os seus horizontes. 0 horizonte A" síìtico-argì loso, apresenta de

0,50 a 0,70 m de espessura; 6 de cor Þreta, caolinítìco. 0 horizonte B at.in-
ge 0,70 a I m e é nìtìdanente separado do prineìro por ùm delgado nível de

concreções calcãrias. Em lãmina delgada, as concreções se mostram constituí-
das por grãos de olagìociãsio e quartzo (mais raros), envolvìdos en uma rnas-

sa de calcita. Apresenta cor cinza-escura no tono e cìnza-clara nà base.0 ho

rìzonte C af,inge esDessuras suoerìores a .l,5 
m e ó formado pela alteração

orimária da rocha mãe. E de cor branca, constituído Dor qrãos de olagioclãsi
o parcjalmente caolinizados. Reoresenta a arenização do anortosito.

A alteração do anortosìto nessa sub-unidade ìeva ã formação de bo-

çorocas nas encostas, Dor ercsão em sub-superficie devido ã infiltração de ã

gua oelas vertentes. A intemperização fãcil da rocha assocìaCa ã formação de

solos argilosos 'impermeãveis seri a á causa dessas boçorocas, observãveis fa-
cilnente ern fotografi as aãreas, A maior delas se situa orõximo ao arroio Ta-
batingaí, na estrada de acesso ã Fazenda Santo Antônio (Foto nQ 3). l4ede a-
prcximadarente 600 m de comDrinpnto por 50 m de largura. liã, peto rcnos, quq

tro outras de tamanho menor e observa-se, na planíc.ie anortosTtica, em diver
sos locais, o início da formação de teis feìções de erosão.

A drenagem da ãrea pertence ã Bacia do Rio Jacuí. 0s arroios mais
i mportantes são o Tabatingaí" a oeste, e o Capivari, a leste, ambos afìuen -
tes do Jacuí" com direção geral I,lS.

Grande parte da drenagem (se não a maior Darte) õ controiada por
falhanentos. Tal fato õ evidenciado peìo alìnhanento dos cursos d'ãgua segun
do três direções orincipais: tìS (ì00 t"t a l0o t), N 30-5oo E e H 40-600 t,I.

Como seria de se esÞerar, o oadrão da drenaçm ã, p re dom.i nanterc n-
te ortogonal do tipo baioneùa-: os cursos subsidiãrìos"encontrando os princi-
pais, formam ãngu'los de mais ou menos 90o.0s prfiorios cursos orincipais,nal-
guns .locais,f,azem curvas cöm ânguìos prõxinos a-9Ðo.?1á ãrea da-plänície,o pa
drão incìina-se mais para o dendrítico (na baixada anortosítìca, curso supe-
rior a mãdio do arroio Tabatingaí) .

Do ponto de vista climãtico, a regìão mapeada enquadra-se na f6rmu





3 , ESTRF.TI GRAF II1

3. 1 iC0'{SIDERAçoES PBTLIHINA.RES

Â região da Folha de Canivarita se si tua no contatc do Escudó Uru -
g uai o-s ul ri ograndense com as nochas sedir€ntares gondøãnicas, porõp,essas ú1 -

tiflas constitueni aDenas ?2% da ãrea (ver raoa geolõgico Ca Folha de LìaDivari-

ta.

A seatlôncia estratigrãfica adotada, coflì algunas Eodi fi.cações, foi a

quela usada no trabalho de marea¡¡ento dos Graus de Encruzilhada do Sul e Caça

pava do Suì pela ÐFPi;Ì do SlìPli, atrav6s dos trabalhos de TESSARI & PICAûA ....
(ì966) e de RIBEIR0"3OCCIiI,FIGUEIP.Et0 FQ & TESSA.RI (.l966), respectivarente.0s

autoFes acima incluíram a Formação Cambaí no Gruoo Porongos. J0ST & VI LL|íOCK

(ì966) dascreven discordància anguìar antre a Fonreção Car¡baí e a Formação Va

cacaí, a sudeste do município de,5ãó..6abriel e'sugõrenì:que a unidade'denonina

da Fonnação Cambeí passe a designar-se Gruoe C¿mbaí. 0 autor do presente tra-
bal.ho adota esse crit6rio, designendo" na ãrea ¿n estudo, sob tål denoninação,

un complexo fornado Dor mjgmatitos" gran'i tos gnãissícos, mãrsnres nagnesianos,

rochas calco-silicatadas, anortosito, sienito gnãissico e anfiboli to. 0 sieni
to gnáissico e o aÊortosito forea nepeoctos como unida<les isoladas, como eñr

trabalhos anteriorus! o anortosjto, com maior razão, er: cons eqtlãnci a d¡ sue

extensão em írea 3 por ser o assunto rrincipal do oresente trebalho (0 anorto

sito, c anfibolito e o caol in, nrcveniente da alteração do nrin"eiro" serão a-

bordados em canítulos ä oarte).

0 Gruoo Porongcs na ãrea ã reÞresentado apenes ne'la Fornação Vaca-

caí, pcis a Formação Cerro de:iiantiqueira (rcchas ultrabãsìcas) nãe occrre na

ãrea. A Fonração ljAcacaí é representada por rochas r.etar6rfì cas de baixo grau

(fãcies xìstos verdes) cone sericita xis'r.os, q uartzo-se ri ci ta xist':s, noscovi

ta xistos, moscovite-turmalina xist¡s e quartzitos.

As rochas granít'i cas sãc representadas oelo Ccmnlexo eraníticc En-

cruziìhada, Conpì exo GranÍticc D. Felici¿nc e Granito Ccrdilheira.0s dois pri
rciros sãc granitos põs-tectônicos e c tercei ro se encontra asscciado a um,a

faìxa tectonizada ltE, constìtuindc rccha granitica a rcscovita a a turmalina.
0 Ccmplexo ûraniticc Encrullhada ocorre ccm diversas textures: granito cie gra

nulação nÉdia a fina, granitc ncrfirítico, grenìtc grcsso e tarö6n negmatõide.

t difíciì delimitar na escaìa do maoearnento essas diversas fãcies; assim ccmo

cclocã-'ias er.=i crdem crcnol69ica. 0 Complexo Encruzilhada aDresenta ccntatcs
disccrdantes ccn c Gruoc Cambaí, inclusive com o Anortosito de Capivarita e c



Gnãisse Sienítico Piquìri, e, fora da ãrea, ainda no Grau de Encruzilhada, a-

Dresenta tanbõrn contatos dìscordantes com os xjstos da Formação VacacaÍ (Fo-

lha do Piquiri, segundo PICAÐA (1967).

0 Cor¡plexo GranÍtico D. Felìciano ocorrê nur¡a ãrea muito restrita,
em contato ¡or falha com o Granìto Cordilheì ra, a sudeste da Folha, mas, Þe-

ìas relações no Grau de Encruzi lhada, apresenta uma possível conter¡poranei da-

de corn o Cornplexo Granítico Encruzìlhada (TESSARI & PICADA,oo.cit.). 0 Grani-

to Cordilheira ã graisenizado e associaCo a graisens, de nanei ra que a nosì -

ção estratigráfica adotada Dara o mesmo é a que nelhor reoresenta a posição

do orocesso de fo rmação de Eraisens, con controle estrutural " posterior aos

granitos da ãrea e que atingi u ìitoiogias nais anti_oas.

As roches sedimentares e as rochas vuicânicas eooaleozõicas ocoruem

ne Darte oeste do Grau de Encruzilhada" não o fazendo na Folha de Capivarita.

As rochas sedinentares nnis antigas da região estudada são aquelas

da Formação Caneleiras (Devoniano?), renresentadas por siltitos, arenitos"a-
renitos congl ornerãti cos " de cores avermelhadas ou anareiadasÊ eue ocorrem ern

ãrea restrita a sudeste da folha.

As rochas sedinentares gondwânicas aflorantes são aquelas do Sub-

grupo ltarar6 e da Fonnação Rio Bonito. 0s afloramentos dÐ Sub-grulo Itararã
são muito raros, sendo a Fcnnação Ric Bcnìto, na maior oarte da ãrea, a forma

ção gondvãnìca scbreoosta ac cristalino. 0 Sub-gruoo Itarar6 aperece cono se-

dinêntcs fl úvi o-g l ac i ai s . A Forrnação Rio Bcnitc õ constituida principalnente
oor arenitos e siltitcs, estando comumente os arimeires intensarente ferrifi-
cados.



3.2 GRUPO CA}4BAI

3.2,1 GE|ìERÁLIDÄDES

GONI (ì962) denomina Formação Canbai um conjunto de migmatitos ho-

rcgêneos e heterogêneos, tais como embrechitos, anatexitos" diadisitos, epì-
bolitos e agmatìtos, com variações gradacionais entre eTes e cuja seção tipó
localiza-se no arroio Cambaí" na Folha de Vìia Nova"RS.TESSARI S PICADA (op,
cit.) mantêm a denomìnação de Formação Canöaí para os migmatitos (rochas gnã

issicas) de di versos tipos, principalrente rniqmatitos heterogêneos" pois os

embrechi tos (facoidal e "dent de cheval ") são menos freqtlentes, Incluem nès-
sa formação, quartzitos" anfiboiì tos, netabasitos, rochas calco-silicatadas,.
caicãrios marmorizados que se encontram associados aos migmatitos, Ainda os

mencionados autores incluem a Formação Cambaí e a F ormação Vacacaí (xistos,
quartzitos e outras rochas de ba'ixo grau de rætamorfismo) no Grupo porongos,

justificando-o pela concordãncìa de dìreções estruturais, admitindo que a

Formação Cambaí fosse formada peìa mignatitização da Formação Cambaí.

JOST & VILLT'J0CK (1966) definem uma discordânc.ia angular entr€ a

Formação Cambaí e a Formação Vacacaí, a sudeste do Município de São Gabriel 
"prõximo ãs cabecei ras do Rio vacacaí e sugerem, considerando a conrplexidade

litológica e estrutural dos migmatitos, granitos gnãissicos e outras rochas
associadas de origens divevsas, que a unidade denominada Fonnação cambaÍ pas

se a designar-se Grupo cambaí. RIB¿IRo, l970,cescreve ¿ ocorrêñcia de cunhas
graníticas re t rometamo rfos eadas , pertencentes ao compìexo de enöasamento(Gru
po cambaí) que ocorrem,tectonicamente inseridas, em ãreas ao sul co Rio cama
quã.

0 autor deste trabalho, usando os critérios adotados por JOST &

vI LLt'l0cK (op.cit.) e por RIBEIR0 (op.cit.) considera o Grupo cambaí conn for
mador do enbasamento, representando o Grupo porongos urna orogônese mais jo-
vem que a relativa ao Grupo cambaí. Ademaìs, os migmatitos dc Grupo canrbaí
não se poderiam formar por migmatitização do Gruoo porongos, formado Dor ro-
chas de baixo grau de netamorfisnro, ern fãcies xistos verdes.

3.2.2 C0NTAToS

0 Grupo Canôaí, no Grau de Encruzilhada (TESSARI & pICADA,op.cit.),
se encontra na parte central , como uma faixa alongada NE - sN desde a área
de capivarita" passando oor vigia, até a Folha de Encruz.iìhada, lini tada a
leste pela zona de falha de direção N 30 - 50o E, e a oeste, principarmente
peio complexo Granítico Encruzi rhada. Mais para ìeste, ocorre na ãrea de Qui
t6rìa como duas faixas alongadas, uma na direção sH - NE e a outra"ìi gada ã
primeira, na di reção sE-NH. Na parte centro-oeste do grau, ocuDa uma grande
porção da ãrea de capivarita e tamb6m ocorre na parte central da ãrea da Fo-
lha do cerro Partido.Na região da Folha de capivarita,a parte mais extensa do



Grupo Canbaí se situa a ieste; a oeste" prõxìmo ao limite com a Folha do Cer-

ro Partido, as rochas desse grupo afloram em extensa ãrca e em continuidade

fisica com a ocorrêncìa da folha vizinha, Convãm enfatizar que o Anortositc

de Capivarita e o Sienito Pìouìri, erbora seiam incìuÍdos no Gruno Canbaí,são

rnaoeados separadarnente. 0 anortosito por ocomer em extensão suficiente e ain

da por ser o assunto princìpal deste trabalho. 0 sienito por o ter sido em

trabalhos anteriores (argumento vãlido tambãn oara o anortosito) cono no ma-

peamento do Grau de Encruzilhada e de algunns folhas desse grau (bìblíografìa
jã cìtadr).

As ìitologias ocorrentes no Grupo Cal"baí são anortosito,anfibolito"
sienitc gnãissicc, mãrmores, rcchas graníticas gnãissicas e calco-sìlicatadas.
No rmpearÞnto" não foì possível determinor com exatidão os contatcs de todas

as litologias do Grupo Cambaí. Prinei ranente, as variações l itcì6gì cas" textu

rais e conposìcionais somente poderìarn ser represent¿cias em escala de maior

detalhe. Ainda a r'lteração das rochas Co Grupo Canbaí 6 nuito intensa, tornen

do os solos espessos e os afloranentos raros, dificultando a deliriritação das

litclogias e o estudo detalhado das estruturas.

3.2,3 SIE¡¡ITO GI{ÃlSSICO PIQUIRI

3,2.3.1 - Generalidades: tsta uñidade foi descrita pela prineira

vez por PICAûA (1963)*. TTSSARI & PICADA (1966) denorni naram-na de Gnáisse Sie

nítico Piquiri porque a naior ãrea de sua ocorrôncia (cêrca de too lmz¡ ã na

Foìha do Piquiri ( a oeste no Grau de Encruzilhada do Sul ). PICADA (1967 a)-

atribui a denominação Lamboanito (mignatito saturado em sí1 ica) Pìquiri a es-

sa uni dade.

C autor do presente trabalho optou pela denonrì nação de Sienito Gnã

issico Piquiri por nelhor representar a litologia dessa unidade ocorrente ne

Folha de Capivarita, onde o sienj to representa $ne oequena ãrea no ¿xtreno su

doeste, com apenas 0,4 kmZ.

No naÐeemento dc Grau de Encruzìlhada, TESSARI ¿' PICADA '(on.cit. )

colocam o sienito no Gruno Porongos (Formação Canbaí) embora seja maoeada co-

mo unidade isolada dos n'rigmatitos da Formação Canbaí. Este äuior mantãm o Sie

nito Gnãissico Piquiri conp unidacle napeada isoladamente, mas o inclui no Gru

Ðo CanbaÍ pela sua estrutura planar, variando de ¡J40oE a NZCoI'J, conconddnte

com as grandes estruturas da ãrca do Grau de [ncruzilhada e representando ro-

cha plutônica que scfreu posterior metamorfi smo regional . As reiações de con-

tato ne Foìha não nerrni ien uma definição completa do problen'a. Dados gcocrono

ìõgicos poderão trazer modificações na cosição estratigrãfica dessa unidade'

* ?alestra proferida no ìlúcleo do Rio Grande do Su1 da Sociedade Brasileira
de Geologia.



3.2.3.2 _ Contatos; O contato oeste e o contato ìeste, anùos com oconprexo Granítico Encnuzi rhada" são por farha. 0 contato norte não e por fa-lha" mas as reìações não são claras. piCADA (oo.cii.) descreve tennos de transição entre o Sienito Gnã.issico Fiquiri e o Comolexo de Encruzilhada, mas, naDe_ouena ãrea de afloramento do sienito na Folha em estudo" esses contatos nãosão visiveis. A ocorrôncia de sienito se estende para o sul , ã Foìha da Vigia(ao sur da Forha de caoivarita), tendo contato concordante com o Grupo cambainessa ãrea (pICADA, 1967b).

iltensa..jí;l;i,;ffi;J:::::ï.::Ïj::Ï::
nar característica. É constituída de ferdsoato alcarino e hornbrenda. Em argumas arnostr¿s, nota_se ainda a presença de pequenos gr^ãos de qu..tro.E* ul;;;;locais, os grãos de feldspato, normal,,ênte até 5 r,rn, lodern atingir 5 cm,adquirindo o sienito textuna pegrnatõide. 0s feldsnatos são orientados " tendendo aparaleìísnro em reìação ã hornblenda; t6n fornn aìongada segundo a orìentação,oredominando as mðclas de Carlsbad. 0 ortoclãsio e o feldspato predominante etambãm mineral prÍncioaì da rocha (55%, podendo atingir 70%).tncontra-se bas_tånte arterado" formando-se no seu interior a-oregados rie sericita. As incru _sões de quartzo e hornblenda são comuns loi.r.foto nQ t). As Dertitas estãopresentes, mas p¡ascaradas oela alteração. A hornblenda ã c mãfico mais abun_dante, constituindo Z0% da rocha" Em Eeral " maì preservada na lâmina, com contornos i rregurares, conr arter:çãc a cro'i ta ¿ íntima rsrc.iação.or-quu.r.o ,inclusive confìgurando texture microgrãfica (micrcfotc nQ Z). Enaìgunas lâ_minas" ó pcssível observar a uralit.ização do dioosídio a hornblenda (microfo_t0 n9 3)' Tambãm pode cbservar-r. u ourrug.m de hornbìenda a biotita. 0 quartzc aDarece en crjstais de dois tìpos: un, mais desenvolvido (0,5 u Z *¡'u"'.segundo' corno grãos incruidcs em cutros rninerais. constitui 5% da rccha"excepcionarmente, r0%. 0 p'ragicclãsic 6 muito menos abundante que c ortoclãsio"masbâstante representêtivo. cs grãos aÞrasentam tâaanhos de 0,5 a I rnm. A sericitização ã intense (micrcfoto no 4). 0 conteúdo de6anortita varia, em n,'éo;u,¿u5 a 15%' podendo atingir àt6 ?5%. A ouantidade de cragìcc.rãsic ã da ordem de5%' 0s acessórios mais importantes são biotita, dioosîdio, c.rorita" aÐatita ezircãa, comunente associadcs com a hornblenda.

PICADA (1966) na Fclha de piquiri mostre que.o sienito pode enriquecer-se ern qu¿rtzo e pìagioc.lãsio, transigindo Dara um granitc ,rO_ul.ulinol*
:::lïl;::.:ssa 

rochr pudesse sêr urna fãcies ¿¿ bordc dc ccmolexo Granîtic;

Cabe ainda ur¡a referância especial a ccoruâr¡ci as Ce mineralizaçoesde ccbre no sienitc na Folha de piquiri, aas essres p* LEr;\z & prNAcEL (re4s), se .nst"insn,,,;;Lff:.::'liili;,il :.::i];coìa em diãcl ases do sienito (ocorrôncia piourri) e são oosteriores à rocna,servindo êstô aDenes de suoorte. F0Rr40s0 & pr!\T0 (ìg66) reaìizaram rrospe.ccão



liicrofcto r? 1 '- lristei :1e :o::nlrienda, alteranCo*se a cl-o-
ri-ta nos I'crlos (ocorre ainC:. : forniçãc Ce epíctcto) . Asso-
cie-se eo flu.:!zo e 30 oriccl-ãsie (ali:radc e argilcsos).11
cóis paraleLos . A'¡nentc 43,'-.
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lÍicrofoto n9 2 - intercrescinento r'.icrográfico entre horn -
blenda (escuro) e quartzo (aparecendo apatita associada ao
ouarËzo). O restante da seção á constituído por plagiocLã -
sio sódico (4n".) e ortoclásio (este q: rneior quantidade)¡n
bos sericiticaá'os e crFi"tizados. llicóis paraleios. Aur.ento
48x.
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lîicrofoto nQ 3 - Pircxânio (CiopsÍcio
Ilornblenda, apatita, cloriËae quartzo
associados, estando o úl-tino aiterado
ralelos. AunenÈo i20 X.

)7tt

?) uralitizando-se.
, esfeno e crtoclãsio
a argilosos.llicóis pa

ìiicrofoto
cruzados

nQ 4 - llesma seção da foto
e en outra posição. Aurnento

anterior, cor¿ nic6is
48 .1i.



gecquíaica ¿l: ãrea, mostran.:ô tue as rnaicres anomalias são encontradas na area

do sienito e não na Fonraçãc Éryoio Cos l{obres, sede das prìncioaís mjneraì i za

ções Ce cobre do ?io Crande do Sui.

3 "2.4 I'lIGlrÌATiÍ¡)S

3.2.4.\ - Generaliüa<;es: îs miEnätitos e os -cl anitos gnãissicos são

as ìitoiogi as nais cor!Ìuns nc ünupo Con':baí. Dentre os nigmaÈitcs, predomìnan a-

aueÌes consti tuidos ::or bancias ci nza-escuras, nai s rnãficas , ri cas en bi oti ta,
cortadas por fi ìeretes, erir ger:ì de i a 3 cm, f'ílsicos" ccnsti tt¡Ídos oor quart

zo, fcldsnato a n1:gìocllsio. i:s f.i I onetes ncCei: ser ccncordantes ou discordan

'res c orlr ¿ xistosiciaCe das bandas escunas. Tais -ii lonetes pode;'r ainda rCoui ri r
espessuras maicres e granulações r¡ais qrossas, tcrna:ìdo*se J::qr¡atõid:s. llos r-
florr:ænios, os nigmatitos Ct-sse tipo (ienonin¡dos Þcl^ aìguns autcres de hete-

roçôneos), se ei"ìccntran muitc aìterados, observando-se, en diversos ìocais, a-

nenas ¡¡atscões de rocha de ccrnpr:si ção granodicritica" de c'¡1" cinza, mais resis

tentes ã erosãc e r¡enos cort-ados peìcs filonetes quartzc-feidspãti cos. Vênulos

quartzo-feldspáticr',s sinucscs, tipo dobras ptigmãticas, cccmem cortando ro-

chas de conpcsi ção granodìorítica.

Cs r:rì gmati tos ccrn têxtijrl facc'idal (oillãe) e porfìrítica (dent de

chevaì) sã,: muito raros, quase inexistevttes.

3.?.[,.2 - Caractenísticas petrcgrãfi cas Pctrografi cañ]ente, a maiori

a dos nignatitt's da ãre¿ sãr' lnaisses a L,ictìta, Ce ccnlcsìçãr granítì ca a gra

nod-i:ríijca. Derìtì,r as lit.,ìa,\:iâs n¿is ccr¡uns. tnarecèm birtita oranitr:rs, de

cir cìnza-cìara ccrì Dontuåçies de bi,:tìta" r:n Srande crai.'iiJ¿de. A textur¿ ã

i"r¿nul¡r hioidionórfica a xenonõrfica" con cristais Ce f¿leispatcs euádri ccs de

aÈõ 7 nrm de ccripnimeniÕ ii.)y 3 nñì dÉ-' largura, C ouet"tzo se ttresenta anãdrico 
"

ocu:r¿ndo .:s interstícios i:s ienais nineraìs " c:."n extinçãc ondulante nas uni:-
xÍal e ¡inda clnián inc.l ¡'¡ies il'¡ bictita, nosccvita r olalicclãsi:. liã aproxi-
r¡adamente 2A% ic quartzc na rccl:a. 0 f¿l .ìsDat3 eìcaìin¡ 5 d:ri:i n:ntcrente crta-
c!5sic-r, ccr¡ rnicroclín'i o subordinado" ånrèse::ta inclusões de lìagiociásio e bit-.

tita. Constjtui 35% da rccha. rj nlrli¡cÌãsio aDar€ce en )equenos cristais (at6

0,7 nrm) , anõCric¡" ccm Cur:: macja aibita-Carlsb.rd e macla ¿lbita, incìuído em

feldsp.:L; aìc:linc. A c rrn,nosìçl' õ Lnru. ,iìtiraçãc : serì cita õ ccr¡um; mais ra

raßJ nte apôrâcem çrandes lalhetas de mcscûvit3. A ou¿ntidade ; 10-15%. å mir-
n:equitizaçãc aparece em ol. uns lrcais. A bi¡ijta îcorre ÈÍ irãrs ¡equenos e a-

nãdni ccs. Aparecen esses ..'rãils incluídos en feìdspa+-c a.icalino i .ìí.i cuartzc"
trorn€ntc no Drìmeiro. ;, biotjta i:Fìresentâ-se dcscorar.la en ccnsequância da clo-
n-itizaçã¡. Seu ccnteúCr na rcch: á Cr: lû-15%. ,l ao¿tita t'uS'-lri ca se encontr.l

incluíCa em quertzc e Sictìta. 0 zircão se enconlra ir¡cluír1c na bíotita e no

i..ìa:i¡clásio. 0s c:¡cos ¡ss 'ci¡.r-s¿ ã bìntite.



g.2,4.3-Rcchasasscc.iad¡s:Cco¡"renbictita-hcrnblendagrancdiori-

tos a quartzo cioritcs asscci¡ldos aos mig:,ai;itcs" são rochas de cor cinza-es-

cura, com textura granular hi aì d'icró'rfi ca , enr alguns locaís ociouilítica, com

plagioclásìo, biotita, hoi'nblenda e quartzo' Este se aÐrêsenta ccnr grãos enì

tcrno de 0,7 nrn, com incl usõe¡ Ce biotita e opaccs' 0 teor da quartzo ã de

20%.0 plagicclãsio se êncontra em grãos anédrìcos, subédricos e mcs n'o eu6dri

cos. const.itui os miiores orãos de ì.¡..1i¿ (de 0,4 a 2,5 nrm). Apresenta inclu-

sões de biotita e hornlrlenda, que são zonadas Ciretaner,te. 0 riicl eo apresenta

An.^ e o bordo ê bsm maìs ácicc. Está presente :on cerca de -?Û%. A biotita 6
4U

nuito abundante, com quantid¡des ã:1 torno de 30-35%, irregular" bastante Dleo

crõ.ica, enbora nãc rnuito egc,-ti"a. Tamanho en torno de 0,5 nm ( ilocos isolados)

e em agregados adquire tamanho bastante naior. Inclusões de o0acos' zircão"a-

patita; halos pleocrõicos são coEuns. A clorìiização é apenas inciniente. A

hrrnblenda õ verd: e encontra-se cono grãos irreguìera:, agr"egados ou não,com

tamanho inferior a 0"7 mn ncs grãos isolados. 0 :'alor ie 2V 6 eÉ torno de 45o.

Aparece incluida no plagioc-lásio ou em agregidcs ce riãficos. A quantidade 6

de l5 a 20%.0 feìdsçato alceìino é rariss-lns; consiìtui acessõrio e 6 nenos

abundante que O esfeno. Este ã abundanie, enaÐntrando-:e associado aos mãfi-

cos e/ou incluído no olag'iociãsio. A apôtita tanbõm ã abundante (nr:nos que 0

esfeno), ê encontra-se incluída no pìagiociã:io. 0t¡tros acessõrios são zircão"

opaccs, carbonato e enídoto (3esc;.içãc relativa ao Ðonto 70-54, na parte l'lE

da folha).

Associadas a essas rcchas ricas enr mãficos¡ Þodem encontrar-se ro -

chas fãls.icas, de textura sacaróide e cataclãst;ca (microfoto nQ 5)" com 60%

de feldspato potãssicc, 25-30:á de quartzc e l0-15% de bictita; ÞeQuenos cor-

pos pegmatíti cos e ainda rochas de granulaçãc fina" sinïile,r ã descrita (70-54)

ccm manchas de rnãficos, cortaCas por vônuìcs quartzo-fel dsoãti cos ' Essa asso-

c.iação pcde ocorre.r no mes nr¡ ûflcraÍsntc ou ern aflora¡æntcs nr õxirr,ns.

3.2.5 ROCHAS GRANfTICAS GIIÃiSSIC,qS

llo grupo em estudo, as r0:1as granit:cas gnãissicas são reìativanen

te comuns " associadas aos mì grnti tos e con orientação g:ral l'lü sernelhante aos

migmatitos aos qt;ais estão associacias. As rochas giãissicas rais comuns são

de cor rosa, cofii contuações Aretas de bic+,ìta e granu,ação média a fina. Ã ne

dida Oue as pontuações Dretâs aurentam, a Y':,-,-ia tende lara uma cor aCinzenta-

Ca.0s minerais essencj aìs são feldsoaio ootãssico, o'.lertzo" olagiocìãsio e

biotita. A crienlação da biotita ã nítida. Pcdem aparecer tarnb6rn fãcies com

fenoblastos de feidspato potãssicc, mas não 6 o caso mais cornum. A mcscovita

ocorre, em certos ìocaìs" '-:lxi¡¡ a falhas' A text'lra 6 granular xenomórfica,

com grãos eiî torllo de 2-3 mm. As texturas mirnequítica, Ooiquilítica e micro-

grãfica pode¡:.r estar Þresentes. 0 feldsoato alcalino aÐ3rece conrc ortoclãsio e
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microclínio (dup'la rnacla albita-periclina õ usada corn diagnóstico). 0 plaSío

clãsio se encontra rnuì to alterado. Pode aparecer zonado diretanente' com nÛ-

cleo AnrU e bordos maìs ãc'idos" errôora as determinações seiam nrui to impreci -

,ur, u*'ionr.q llên c.i a da alteração. A bÍotita se encontra inciuída ern quartzo,

feldspato alcalino e rïesmo em plagiocìãsio. 0correm halos pleocróiCos associa

dos ao zircão. 0 tannnho da biotita ó de 0,7 mn. 0s orincipais acesSõiì'os são

epídoto, zircão (isolado ou na biotita) e oDacos, Pode-se classificar tais

rochas comc biotìta granitos. A comoosição modal õ: quartzo 3l%' ortoclãsio

de menos de l0 a 20%" nicroclínio 20-25e,", plagioclãsio de menos de l0 a 20% e

biotita 20-30i,.0s te rfllos rænos quãrtzicos são mais ricos em nl agìoctãsio e

biotjta. 0 plagicclãsio no caso tanbõm é inais bãsico (Andesina, Antt-3g)'0 mJ-

croclÍnic predomina sempre sobre o ortoclásio. A textura catacìãStìca ncde O-

correr nessas rochas, aparecendc o quartzo em grãcs minúsculos ("hoi"tar strÛc

ture,,), a biotita e|ln fraturas de feldspato potãssico ou em fraturas da rochd.

As rochas graníticas gnãissicas podern apresentar-se com outras tex-

turas, coff) a oorfirítica. 0s fenocristais são na maioria Ce ortcclãsio (mi -

crofotc n9 6), intensar,ente pertitizados, havendo microclinizaçãc incioìente.

0 nlagjocìãsio sódico se apnêsenta ccn seus plancs ce macla contorcidos, evi-

denciandc tensionamentc intenso do nineral . A. matriz é constituída prìncipal-

rnente pcr quartzo e biotita. ;i biotita se apresenta erir grãos maiores qÚe o

quartzo. 0 acessõrìo nais inncrtante ó a aOatita. A ccmoosição r¡odal nádia ã

ortoclásio 30%, olagicclãsio sódicc l0%, quartzo 35%" bictita 20% (microfcto

nQ 7). Tanb6m dentro dos resncs granitos gnãissicos, ccorreín honrbìenda-bio-

tita granitcs" con hcrnblenda e biotìta e tarbãr¡ os fãlsicos erientados. A

textura granular é cataclãstica. 0 quartzo se encontra alongaCo, dando certa

orientação ã tânina. 0 crtoclãsio oredomina sobre o rnicroclinio. Este substi-

tui os outros feìdspatcs. 0 nlagioclãsie encontra-se nuitc alterado a serici-

ta. A coneosiçãc modal r6dia é quartzo 20-30%, ortcclãsic 30%, micrcctínio 51,

plagioclãsio s6dicÕ 20%" hornblenda 5% e bioti ta 10%.

Ainda nc grupo das rcchas graníticas 3nãìssicas, sãc reìativanente

ccmuns as rochas de con-oosi ção granodiorítica. Essas rochas variam de micr¡ -

granodìoritcs porfiríticos pera texturas de granulação rédia a fina" equigra-

nulares e mesÍÐ de granulação grossa (microfotos nç I e 9). Essas rochas gra

nodioríticas são comutænte cortadas por veios cu vânulos oegmatíticcs ou aplí

ticos cu" de outra fcrna, rochas mais fãlsicas incluem ou cortam as .rochas

qranodi oríti cas . As ccmoosições das rcchas grancdioríticas da ãrea são, em n6

dia" 301 de otaçioc1ás.io corn Anro (vaìor médio),15% de ortoclãsir e micrcclí

nio, biotita ?û-40% e ouartzo l8-25% (microfoto n9 t0). 0s n:i cro granodi c ri tos

oorfiríticcs apresentam fenccristais de ortoclãsio (5%), plagicclásio s6dico

(15%)" biotita (5%) e natriz (75%) constituída de biotita, quartzo e feldst¡a-

tos (mi crcfotc nQ ll). Ancrtositd , anfibolitC e sìenito qnãissico são a-

presentados separadaaente.



:1ic:ofotc r9 '.' '- -encl'lasco de ortoclásic, i-i:ersc n';ra na_
-¿:iz- à l;ase d.e c_uaïtzc. Ìri otita (:artes escuras) e ortcclã- -
sio. i'licóis cruzaCcs. l-'¡:ientc '';E l'.

,iicrofoto rQ 'i - Cr-:-stal- de l¡iotitr-, circun<laCo ¡cr grãos de

cual:tzo, ortociãsio naclacic^CarlsbaC, llagicclási-o r':ciado

"r¡it. 
(¡r.reia1-nente e-iterlco a :rqilosos). As i:r..e1¡.¡ de_bi

o:ita riostï'ar.. t:-ìa certc o::'e::t:ção, ocorlendo nls :;'lËersLí-
cios e ac iongo d.e iratu:::s de cuLros grãos " rlic6j-s cruzaclos.
Auiìen t.o ¿',:', :' .



llicrofoto nQ I - erão de plagioclãsío intensaÍente sericiti
zað.o" associado a quarËzo e biotita. A sericitização é naiã
intensa no centro do crisÈal, provavelnente Cewido ao zonea
mento. llic6is cruzados. Ar¡".rento 4B X.

33

ì.iicrofoto ng 9 - Fenocristal de ortoclásio pertitizað.o, r:La-
clado Carlsbad e englobando cristais de pLagiocLãsio, quar-
Ëzo e biotita" llosÈra-se alterado a minerais argilosos ao
longo das clivagens e pLanos de inacla. tiicóis cruzados. Au-
ment,o 48 X.



lficrofoto nÇ 1û - Grãos srãdricos de ouartzo,
croclínio, ortoclãsio e plagíoclásio; esfeno
acessorros. itrcois cruzados . .A.unento 48 X.

2A

biotita, ni-
e apatiËa são

liicrofoto ng 11 - Ìlicrofenocristais de
ados a concentrações locais de biotita,
ã base de quarËzo, fel-dspatos, biotit:
zados. Aumento 48 X.

pLagioclãsio, associ
inersos numa r:atriã

e esfeno" ìTic6is cru



3.?.6 i'iÃffil0REs

3.2.6.1 - -CeISIg!.da!9!-: 0s mãmÐres-ocorrem conìo'lentes encrava -

das nas i.itotogias do Grupo Canbaí. As lentes t6n dimensões variadas; desde

l0 m atã mais de lCo m de.extensão por atã 3C r''r de largura. A grande concen -

tração de Ientes de mãrmore se encontra na Ðarte leste da ãrea" orincinalmen-

te prõxinn ã localidade Ce Caoivarite' ï'Ja região da Fclha <lo Piquì ri e em ou-

tras ãreas do Escudo Sulriogr'':ndense, 'os nãrrores estão asscciados ã Forrnação

vacacaí. Î,la ãrea em estudo" as rochas afiorantes nas proximidades das lentes

são aquelas do Grupo Carnbaí (excepcicnalmente afloram rcchas da Formação Vaca

caí junto a essas lentes).

Ê.srlireçõesdaslentesdemãrrmressãoconcordantesconasdireções
das falhas da ãrea. Cs nergulhcs são elevadcs, quase s¿riÐre entre 30 e 50o,po

dendc ser verti cais. A forte ìnclìnação Cas ca¡'radas de nSmcre êstã r€lacicna

da com os fôlhafrentos da parte leste da ã;"ea da folha, cataclasitcs de comDo-

sìçãograníticaestãoasscciadosaosnãrmores'0acamadamentccriginaldcmãr
nn re ã prcservadc, mas comumente arqueaCo ¡or falha¡nentos '

3.2.6 'Z - C¡racterísticas petrogrãficas: 0s nãs¡cres sãr dolomíti -

cosesiliccsos.Asua..-.p"'ica.variadenãrrnrres¡dllcmita"mãrnoracliví
nicoserpentinizadoacfica]cit¡-:scuarochascalcc-silicatadas"ercascseX.
tl€fitos. A dolomita pnedomina sobre a caicit¡, apresentando a reìação calcita/

dolomita vaìcres em torno de 0,3 a l. Para a determinação da razão calcita/dq

lomita fci construído um grãfi co com 9á de doloinita e razãc das intensidades

dos piccs da calcita (3,c3 i) e dolcmita (2,89 î) sn mistures dos dcis mine -

rais(Fio.n92).|losmãrmresdolcnítìcosaserpentìna6osi.licatcmaisco
mum, mas os carbcnatcs sãc os constituinies quase exclusivos (95%). Essas ro-

chas oocem apresentar-se crm umt parte cinza e out'.a branco-amareiada. coìnci

de a ocrção cinza con o tar,Ðnho de grãcs mais gi cssc e ô parte branco-amarela

da 6 a de grãos mais fino. Raras pontuações verde-escuras saìt:iCam a rocha. A

textura õ granoblãstica bastante unif,orne. 0s carSonatos acresentam grãos de

l-3 nm, com clivagens perfeitas e com pleoc¡císmo de r':levo. 0 yestante da rn

cha ð constituído por serpentina. Esta aDarece enr núcieos que revelam contor-

nos arredondados do minerai primitivo" 0 tânanho desses minerais primitivos

(olivinas) varia de Û,3 a 1,5 mm. A seroentina 6 pouco :bunCante, mas consti-

tuì o se¡r.undo minerel da rocha (5%) . Essa tioo de rccha poderia ser classifi-

cado como márr,r: re olivînico serpentir¡i zado (m! crofoto nQ l2)'

Associados aos mãrmcres oji.rinicos iælrcionados (inclusive no mesrno

ponto do mapa, cAP.7ì-28" ao sul Ca lccal id¡de de caOivarita) anerecen oficâ'l

citos, ESSas rOchas têm cor branca con ¡onÈuações Ðretas" oredominando os mi-

nerais brancos, que apdreceni envoìvenCc nãl'jCcs, desde Dretos a verde-amarela

dos. Hã vari ação textural de grancbÌãstica mãdia e grcsse para fina ncs bor-

dcs (heterogranul ar) . Cs carbon3.tos ¿inda constitiJeri a maicr ¡arte da rocha,



i;.g" ir': .2 - [:i:.t"rril ò"a xa7'ã,r¿ t]; s :i rr'ì;¡:r:j-llaill:-r
ci'ì.-'," i-:,/-ia:l o¡: j'ta e c t::c:: ¿ie c-cl¡;;:ril::.

sefldo de çranulação ÍEis fina que os demais rjnerais aos quais aparecea gefi-

9re envolvendo. 0 taranho dos grãos situa-se -'ntre 0,.l e 0,? mm' A euantidade

na rocha -e ¿e 7A%. A forsteri ta ocorre om grãos affedondados, senDre intensa'

nente fraturada e com serpantinização rais ou renos desenvolvida, sagundo os

bordos e fraturas. A birrefringêncìa 5 variãv¿l e os de cor de interfeiência

mais baixa fornecem fiSuras con sinal posìtivo e 2li prõximo a 9C0. C grau de

serpentinização ã ¡''nior nos grãos Benores que nos naiores. 0s tannnhos são de

2 a 4 mn oara os rai ores e de 0,5 a I mn nara os menores. A quantiCade do mi-

neral ã de Zoi|.

0 dioDsicio õ sub6drìco ou mesfiþ er:6drico (microfoto n9 i3),con 2V

de aproxi madanente 600. Altera-se tansãnr a serpentina nos bordos e fraturas

Tamanho entrc 0,7 e l,0 mn, AFr¿senta-se maclado e a quantidade na rocha 6 de

5%.

A ser?entìna" formada a Dartir da altaração da forsterita e do dioo

sídio, acumula-se nas clìvagens e bordos d,esses ninerais. Tem especto fibroso,

co¡ï cor de interfe r€ncia baixa. [n certos locais, chega a substituir qu3se

que totalnente o mineral rrinitìvo. A quantidade 6 de 5/, (microfoto nQ 14)'

Hã ainde tipos interçediãrios entre c nãn¡ore olivínicc e o ofical-
cito, constituídcs de carbonatos e forsterìta, 9C% dos nriræiros e l0% da se

gunda.

30 40 5C 69 70 AC 9C

Y. ¿ôiù.:lô



1

licrofoto n? 12 - Carbonato envolvendo rest.os de seroeatina,
su¡¡erindo que esÈâ sc alterou a carbonaËo" liicõi.s paratelos.
Aunento 43 X"

)1J.r

líicrofoto n9 13 Cristais de diopsÍ¿io (euédrieos) e olivi
na, inersos nurlta rrat.riz ã base de carbonatos. Tanto a olívî
na cono o diopsídio nost,ran r:ma alteração a serpentina, aõ
longo dos bordos e fraturas. lric6is cruzados. AurnenÈo 48 X.
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Ìficrofoto nQ 14 - Diversos grãos de olivina (Forsterita)
bastæte alËerados (e fraturados) a serpentina ao longo
dos bordos e fratr.¡ras, contidos nr¡ma natriz ã base ¿e àinerais carbonãticos. Aparece um crístal. de diopsíaio-ta¡n
bãn fraturado e alreraão a serpenrina 

"o r""gã-ã;-f";r"ras. tfic6is cruzados . Aurnento 4gX.



Durante a realização do trabalho, não foran: feitas anãlises quími -

cas dos mãnrnrcs. A. ÐFPtl Co DllPl.,l (RS) ien ea seus arquivos diversas anãlises
(citadas em IESSARi & PICAÐA,1966) de mãrmores Ce tipos rcncionados. Dessas a

nãìises foram selecionadas três" que :-ios trer4 a razão catcita/dotonit¡r ( Tab.

nQ l).
, ta-: " 1 - ::.76¿L i.:,' :,-Ê' ç.i._t-;;:¿.::,,...t ..111:;ívqz¡- c-

As razões calcita/dolomita variam de 0"6 a 0"36.

3.2.7 ROCHÂS CALCO.SILTCAIADAS

3,2.7.1 - Generalidades: Ê,s rochas calco-silicaiadas ocorrern em di-
versos locais na região ¡'nareada, En geral , nastringem-se a ãreas nrui to peque-

nas ou rÊsr;lo a Dequenos afl oramentos. Estão associadas ãs outras litologias
do Grupo Carbaí. São rochas de cor branca e cinza-clara cue noden apresentâr
estrutura bandada. A alteração neteõri ca diferencial dessas rochas ocasiona

endurecinænto na superfície do efi oranr:nto e o aoarecimento de mi cr¡cfonnas e-
ros i cnai s peculiares.

3.2.7.? - Característi cas petrogrãfi cas: As rochas mais ricas ern mi

nerais f6lsicos apr€sentan texturas granulares _orossas e são constituíCas por

feldspato potássico, quartzo" plagioclãsio e diopsídio, o úìtimo cono consti-
tuinte caracterís ti co da rocha. Este se anresenta en grãos de atã 6 rnn, euã -
dricos, concentrados ou incluídos noiqui lobìasticamente nos feldsnatos. 0 2V

desse mineral õ Ce 600. Apresenta inclusões de anfib6iio (tremotita). Pod¿ a

tingir 59-60% nas rochas com ouartzo e feldsoatos" ou constituir aoenas 15 a

20% da rocha, 0 plagìoclásio, em geral , varia de comoosiçãc entre AnrO _ 32,

estenrio Ðr€sente em quantidades de ß a 70{,.0 felCspato alcalino ã microclí
nio e ocuca com o quartzo e c pla3ìociãsio os interstícios dcs nãficos.Varia
de l5% atõ aìtanente donrinante o constituindo 65% Ca rocha. C quai'tzc varia
Ce oouco abund¿nte at6 l0-t5%. Dos minerais acessõrios" pistaci ta, esfeno"se
ri cita e carbonatos são os mais comuns, sendo o epidoio e o esfeno os mais a

bundantes. 0s carbonatos ocornem em fraturas, ionnando veios; cl.egam a atin-
9ir 0"5 mm. A tremolita õ acessõria" ocorrendo como inclusões no niroxânic
ou em grãos isoladcs.

L:ìentre as rochas caico-silicatadas a diopsídio, ocorre ûn tipo qua

Ð:O r(cu ¡e síôuo ir"soiú-.rei)



se monominerãlico, onde esse n¡ineral constitui 901 da rocha (mi crofoto n9 15).

Tem cor ci nza-es ve rdeada " textura granoblãstica, granulação n6Cia e 6 irorngô-

nea. 0 diopsídio õ incolor, com iri rrrefri ngânci a variada, Cesde cores elevadas

atá a¡¡areio ou cinza de primeira order¡. O 2V é 600 e o ânguio mãxi ¡ro de extin

ção obtido nas seções orisr,'ãticas foi de 40c. 0 tamanho dos grãos varia de ..
0,5 a 4,0 nm.0s feldspatos (olagioctãsios) anarecer: em agregados de contor-

nos irregulares. Tôm aspecto línnido e parecenÌ tar sido oarcialnente substitu

ídos oelo diopsídio, pois este ocorre semÐre os envol vondc e Ðenet rando ,segun

do suas rcentrâncias. Constituen 5% da rocha. 0 zircão aÐerece corlo acessõrio

efi! pequenas lamalas incluídas nos piroxênios. Observa-se aÍnda, em algumas se

ções, a presença de tremolita em auantiCedes ,'rui to nesuènas.

As aeaais ca l cc-s i ì i catadas são de conpcsição nais ccmolexa. Em cer

tos Iocais, occrrer rochas calco-silicatadas a flcgcpita e clinozoisita. Sãc

rochas de cor verde-cinza nos bcrdcs e verde escuro n3 centrc. .A textura 6

granoblãstica, rnas, em alguns lccais, ooi q ui 1cb ì ás ti ca , ccm anfibõlio envol

vendc grãcs riÊnorps de outrcs minerais (nri crcfoto nQ 16). A' trernlita consti

tuì 40-50% da lãnina. Aparece em grãos naiores, de 4 a 5 rfl ou em outros reno

res, de C,2 a 0,4 r,.rrn, englobaCcs ncs prir.eìros. 0 ãngulo 2V é prõxì rm a 90o.4

fìogcpita ã a nri ca Fres.inte. lccrre en cristais alongaCcs ccn bsrdos ben for-
mrdos, con pi eccrcísmo de narnln cìarc a incoìor. T:manho variãvel entre 0,3

e I,0 rnm. l'Íostra-se com crientrçãr níiida na lêirina (micrcfoto nQ l7). Anare-

cen incluídos ncs anfibólies e:r cuaisquer posições cu segundc suos clivagens.
Proocrção na rcchaÍ 20-3C%..4 clinczcìsita ã uni qìineraì abundante" constituin
do 207" ao tetal , Encontra-se intin¡nente asscciaCa ac anfibóìic e aos pltgie-
clãsios. Esses últinns ocorre$ intensarænte conroídos, aparenterente sendo

substituídos por outros minerais (microfoto n? le). Ctrnsti tuem 5% da rocha. C

ouartzo, em geraì ern ilequenos grãos, associa-se aos clagiociãsios. 0 carbona-

to ã pouco abuiìdritte. Aparece preenchendo peouenos interstícics entre os mine

rais ern massas de contorncs irregularcs, A anatita ã o nrincioal acessõrio.

Ocorrcm outros tioos de calco-si licatadas a clivina e rnoscovita,con

tendc aindaquantidades irilDortantes de carüonatos. Essa roche 6 grancblástica

hetercgrairular com grãcs grosscs ce carbcnato envolvendo grãcs menores de nns

covita e forsterita serpeniinizada, de m¡neira que a rccha á branca cca DÊque

nas manchas prctas. liã nlanos de fraturamentc riccs e aoscovita. Cs carbcna-

tos constituem 50% ou pcuco mais da r¡cht. 0 tananho varia de 1 a 3 nm.A fors

terita se cpr€senta em grãos arredondados e r¡ui to alterada a serpentina. As

fraturas são abundantes, nreenchidas por serpentina. Cores Ce Ínterférêricia
variadas; 2V= 85-9C0. As dimensões variam de C,l a 0"5 rlm, Constitui 15-21%

da rocha. A serpentina é alteração da oìivina e tanb6rn do dioÐsídio (nicrofo-
tos nQ i9 e 20). irlõn de rreencirer fraturas, node sr.bstituir tottlfiÌente o mi-

neral inicial , 0 asoecto õ fibroso. È a cor de interferôncis ã baixa,,{ quan-

tidade ã de 5-10%. 0 dionsíCìo se apresente em grãos envolvidos oor carbona -

tos con tamanhos de û,5 a .l,0 rm, 0 2V õ ¡nroximadamente 6Co, Constitui 5% da



l.icrcfotc n' i5 - :riclsíc1io, co:rstitr::
nicc r:ine reL ir-, :oclia , ].li. cóis cr'¿zaCos
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nCo praticaiiente
. l\.jr'lentc 1,,:: )i,

.:iciofolc n9 ':-5 - irancie crisËa1 ;-e rrenciite englobando
restos de p-agioclãsi.,;, e '\¡il cristal de clinczcis j-ta (re-
levo nai-or). O p1-agiociãsic nostra-se ccrroído e anarcnte
**a" esË;'ser¿ã Ërærsfornado n-o anfibólic. tlicóis cruzel
dos . ¡Lu::rento 43 ä.



llicrofoto :rQ i7 - Cristais de flogopiËa, cl"inozoisira ,
pLagioclãsic e Ërernolita, nostrancl-o a texËura da rocha.
Ìiic6is paralei-os . Ar¡nento 48)',.

42

.riicrofoto nÇ 1ô '- Cristai r:¿ciado de plagioclãsio, par-
cialuente corroído, engLobado por trenolita, tendo al-
gr:ns cristais de flogopita penet,ra<io ao Longo do plagio
clãsio. Uicóis cruz ados. Âr:rento 48i{.
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rocha. A ÍþScovi ta ó muitO coFum e$ OalhetaS disseminadas na rocha, da qual

constituj 20%, Ocorre ainda cericlísio associado a brucita (r"ri crofotos nQ 21

e 22).0 Dericlãsio 6 isõtrooo, de alto relevo" incolor, em grãos arredonda -

dos com fraturas abundantes e coft cìiVagem nítida em vãrios grãos, Altera-se

a brucita, nineral de aspecto filitoso, corq llaixo relsvo e baixa birrefrinqên

Cir e que aÐarece3 na lãmine ¿studada, seftDre associado ao nericlãsio.

3.2.7.3 - Discussãc sobre a Eânese: A origen das rochas calco-sili-
catadas õ assunto muito controvertido. DU0i'¡G (.l969) aborda o estudo dos escar

nitos. Esse autor elirnina o teñrþ tactito" criaCo Dor F.L,HESS em 1919, por

ser restrito ao netamorfisr¡o de contato e ncr não incluir es zonas a wollasto

nita" a trernlita e a calcit¡. C te r¡rvo escarnitc (skarn) tem sentido apenôs

descritivo. DU0NG classifica os escarnitos er, dois tioos. C Drimeiro tipo fcr
mado pela troca local de elenentos (metassometismo) entre uma rocha carbonata

da e aquelas contenCo mìnerais inco¡patíveis cori cs carbonatos nas ccndìções

lrsrco-qurmìcas anorenrais, São cs escarnitcs de reação ê sãa Drodutcs do ne-

tamorfisrc regional nû ccntâtc entre rochas cârtonatadas ccn çnãisses, n:i ca -
xistcs ou quartzitcs, A esnessura noCe ser de alguns cm a alguns metros.Hã zc

nas monomi ne rãì ì cas , fornndas 5eralnelte oor minerais Ieucocrãticos, carentes

ern ferro, 0 seçlunCo tiro se relaciona con intrusões, não afjorantes e não vi-
síveis, ou con contatos obserr,ãveis entre rochas olutônicas e carbonatos. ts-
te último tino contã¡¡ óxidos de femo e sulfetos. RUùl'lIK (195.I) denomina es-

caryìitõides (sk-arnoides) rochas formadas sem o aporte de substãncias exteri-
ores, mas oor necristalizacão de nãnro r'e inpurc, tornando o conjunto ninera-
loçicanente semelhante aos escarîitos, rnas diferentes de hornfals cãlcicos.

i-{ a ãrea em estuCo " as rochas calco-çi lilcatadaf aii'åran.ern locaiS res

tritas, não havendo intrusões graníticas em contato. Entretanto, não node ser
elininaCa a hipdtese de existância de ¿¡õfises graniticas não aflora:rtes,mis
as rochas do Ccrnplexo GranÍtico tncruzilhada ocorrem a ciistâncias curtas (5 a

9 km no rirãxino). Pegmatitcs e anlitos " en rnui tos locais" cortarn os mãrnores

Pela associação das caicc-sil icatadas con os mignatitos e mãnnores, e nelos

ninerais ?resentes (carôncia de ferrc), -âssâS rochas Derecem situar-se nc nri
rpiro tioo de escarnitos cu rÍesmo nos escarnitõides. Acuel.rs nais ricas em

feldspatcs e quartzo e a r¡oncminerãlica a dìlasídio se situarianr nos escarnì-
tos do prireirc tioo" snouanto a ccorrôncia a clivin¿ -. a çnscovita rarece pc

der ser incluída efltre cs escarnitóides" oobres em sílica. c metanôrfismo re
gìonal deva ser a causa da fcrmaçã,: dessas rochas, ernborê c ríetrm.rfi sBc de

ccntatc não oossa sêr toial¡il-.nte excluído, Pelcs minerais presentes, o greu

Ce retancrfisno á de fácies anfibolitl (cu, nc casc de metancrfismc de ccnta-
t^, htrnbl en da-hornfel s ).

Tanbã¡:: cs nãn¡cres, os granitcs grãissicos e niomatitos (obvìanBnte,
pc.iS a migr'¡titização se dã, no míriiric, erl fãcies anfibrlitc) sãc principal-
rpnte de grau de ræ'uanorfi smc ;qtlival+nte a fãcies anfibclito.



Ìfcrcfotc ng 21 - crístar de peric'ãsio (cínza-€scuroe
aLto relevo) aiterando.-se a brucita ("r:-"""-"iurJ, ¡oi_xo relevo), associado a Lanelas de noscoviarr-¡,iá"r-ã,
redondados de fcrsterira (aLreradcs a serpe"ii"ã1" 

""ibonatos (prinei.:al nineral dr rocha). llicãis-porrf"foã
Atmtento 4BX.

4s

Ti:::,t.:: n9 22 - Llesrna seção acina, en luz poLarizada.u pertcl-asio esËa escurc.



3.3 GRUP0 P0R01|G0S - F0RÌ4AÇ¡{C VACACAI

3.3.1 GE'{EÊALIÐADES

CARVALIIO (1932) u+,ilizou a Cenominação de Sõrie Porongos para ra-
chas metarñrfi cas de baixo grau como filitos, xistos micãceos' nãrrþres, atri
buídas oelo mesmo autor ao Aìgonquìano. A denoninação provãm da região do Cer

ro Cos Porongos, ilunìcioio de Pinheiro l'lachado.

çC I,G0S0 & ISSLER (1962) Cescreven a Fermação V"rcacaí dentrc do

Gruoo Porcngos, como constituída de netamorfi tos Ce baixo grau tais comc .xis
tcs, quartzitos e calcários narncri zados e cuja seçãc tipo se situa na região

do arroìo Vacacaí, no Iunicínio de São Sabriel . Dentrc do fìrupo Pcronços, taa

bém ;t incluída a Fornaçãc Oerro liantiqueiras, constituida ¡:or maciçcs ultrabá
sicos cua nãc ocorreni na Folha de Cleivarita.

À Forraação Vacacaí, nc Grau de tncruzilhada, ocome em grande exten

são, na Darte ceste, esDeci3lÍ?ente nas Fclhas do 9iauiri, Pinheirc e Figuei-
ras:, a leste, restringe-se a reouenos corpos ou ilhas cu se enccrìtra encravâ-

da na zona de falha denoninada pcr PICADA (.1967) de Linearento da Vigia.

tla Folha de Capivarita, a Formação Vacacaí aflora, corïo foi descri-
to acima" associada ao Granito Cordilheira" na zona Ce falha de direção.....
¡,,i 30-500 E" como"ilhas" no Grupo Cambaí, e, ao norte, em contato por falha
com as rocåas anortositicas. OcuÐa área rje I knZ.

3 . 3.2 CoirTATOS

Cs contatos da Fonnação Vacacaí, a leste da foiha, no Lineaûento da

Vigia" são oor falha com o Çruoo Camhaí e, com o tranito Cordilheira aÐresen-

ta contatos concordantes. As Cireções Ce xistosidade e a lineação Co granito
gnãissico são concorCantes. C contato das ocorrôncias da Fornoção Vacacai a

nordeste e a oeste se faz co¡ri o Êrupo Carbaí" ern geral , com os ni,¡rnetitos. Ao

norte, os xistos têm contato por falha ccm c Anortosito de Caoivarita e as

rochas sedinentanes da Forrnaçãc flio Bonitc assentan di s ccrdan temen te sobre es

ses xi stos.

As ìitcicçìas da Formaçãc Vacacaí na ãrea Dertencen'ì a fãcies xistos
verdes, não tenCo grau de mtaacrfisnc suficiente nara sofrer prccess¡s C:

mi grmatì ti zação. Erbora os contatcs com ¡ Gruoc Cambaí, de -arau de metamcrfis-
mo nais elevadc, nãc se.iam muito definiCos, hí ciiscordância, pelc r,"enos neiro



genética, entre a Fornnção Vacacaí e aquele grupo. A discordância õ confirna-
da em outras ãreas por JOST & VILLIJOCK (.1966) e por RIBEIRO (1970).

3 ,3 .3 Es truturas

A Formação \tacacaí aparece inclinada conr diferentes ângulos de ne rgg

lho de sua xìstosidade ee em cârtos locais, organìza-se em anticlinais e sin-
clinais e, ainda, em outros casos, ã vertical . Domi nam as di reções de f'l l0o E

a N l0o t,l e os nergulhos são variados. No Lineamento da Vigia, apresenta dirê
ções desde N 75o E a EIJ e mergulhos de tll,! a vertical" Dor influôncia da tectô
nìca quebrável (crista de falha Ehl).

Na parte NE da ãrea, e Fo rna çãoqva caca í assune direcão NS e 6 verti
cal. Na parte oeste, os nxcscovi ta -bi oti ta xistos têm direção geraì N tOo E

Prõximr ao arroio D. llarcos, essa formação apresenta direção tl I0o H, com r€r
gulho de 45o E e N 20o E, vertical . De maior significação" ainda na mesma ã-
rea, õ a disposição dessa formação em anticli nal cujo e'ixo tem direção ....,.
N t0-200 t^l, tstruturas tipo anticlinal-sinclinal na Formação Vacacaî, princi-
palmente aquelas de di reção NE" são muito comuns no Grau de Encruzilhada. llla

Folha do Piquiri, a sudoeste" cerca de úna dezena de sinclinais e anticlinais
de eixo NE são descritas por PICADA (.1967) . Em CaDivarita, a pouca extensão

em que ocorr€ a Fonnação Vacacaî não permite a observação de tais estruturas,
exceto a oes te ,

Nas litologias da Formação Vacacaí ocomentes na ãrea em estudo, ro
chas me ta-s edi mentares , há concordãncia entre o plano de xistosidade e a es -
tratifi cação.

3.3.4 CARACTERISTICAS PTTROGRÃFICAS

Essas rochas netamõrfi cas apresentam variações composicionais e pe-

trogrãficas diversas. tncontram-se muito alteradas nos afloramentos, de frodo

que o estudo microscõpico se torna difícil, sendo os dados coletados do estu-
do macroscópico. As litologìas ocorrentes são sericita xistos, quartzo-serici
ta xistos, seri c i ta-c ì ori ta xistos, moscovita-biotita xistos, quartzo-moscovi

ta xistos, turmaiina-moscovita xistos, turmalina xistos, filìtos, quartzitos,
turmalinitos e metaconglonerados. Dessas, as ì itologias nais comuns são os se

ricita xistos, cs quartzo-sericita xistos e os sericita-clorita xistos,T-em cg

res acinzentadas, aspecto sedoso, apresentam fissitjdade" adquìrìndo cores a-
venneìhadas ou amareladas por alteraçã0. A clorita irnprime cor esverdeado-es-
cura a esses xistos. 0s quartzitos ocorrem nrincipalmente na parte oeste da

formação em estudo, são esbranquiçados, com aspecto lenhoso. 0s filitos são

restritos a ocorrãlcias isoladas (CAP.70-16, oeste do Lineamento da Vìgia).



constituem [Jma rocha de cor cinza-anarelada" formaca nor rraterial fino com

ìeve xistosidade, mostrando níveis de sílica descontinuos que acornnanham a o-
rìentação geral . Cs ninerais constituintes são: quartzo, enr grãos inferiores
a 0,5 mm, qt¡e aoarece en níveis descontínuos, aaralelos ã xìstosiCade, resul-
tante de recristalização de nateriai silìcoso, lrovavelnente muito fino; mine

rais argilosos, que constituen a n¡triz da rocha. É o rmterial intemíveis. Å

biotita, em aìguns locais cloritizacia, aparece tanbõn em níveìs descontínuos,
pouco nleocrõica e r¡uito irregular. 0 cuartzo ã abundante en relação ã Ujoti-
ta. .l clorita aDarece independente de biotita,

Cs cii ferantes niveis de fiìito an¡rccem ccn r¡icrodobras c tambán

com n'iicrofallras. Fez-se essas observações, se3uinCo-se un nível Ce quartzc
mais nítì do,

0s t urr¡al i na-aos covi ta xistos " os tun¡alina xistos e os turrnalini -
tos ocorrcm na grande zona de falh¡ l,lÊ e estão associados aos nrocessos de

graisenização" corä controle 3strutural . I-lã transição nos trls tinos de litolo
gias nencìonadas, marcada oeio aumento de turnajina.

0s ¡ie taconq lcrncrados se res L4iÈ-rtÌÌ a níveis nos xistos eue ocorrea âo

norte, eí.'Ì coiìtlto nor falha con c ancrtosi to.



3.4 ûC|.IPLEXO GRA|.{TTICÛ EI{CRUZILHÂDA

3.4.I GÊilEqP.LID.+ÐÊS

0 terrn i¡ranito Encruzilhada foi introduziCo Ðor LtItlz (.l945)em seu

rnaca geol6gico preliminar da zona estanífera do Rio GranCe do Sul " 
que apr€-

senta " na Ðarte oeste" urfl corDo da rocha granitica cue recebeu essa denomina-

ção, ïESSÅRI & PIC¡.Ðtr: redefine¡r o terrÐ, transformando-o em Cornnlexo Graníti-
co Encruzilhada en consegilênci a de suas variações rîodais e texturais.

l{o Grau de Encruziìhada, o Cornlexo çranítíco Encruzilhada se esten
de ern uma faixa alongade de sudoeste para nordeste" por wna ãrea de nais de

t
lBoC kn". 'la Folha cìe Capìvarita, o Comclexo Encruzilhada ocuoa a parte sudo-
este Ca ãrea, estendando-se oara o centro da folha, anresentando-se tambãm a-
longado na direção SLI-l,lE. 0cuca '175 ko? e constituj a litologia com maior ex-
tensão em ãrea na folha ern êstudo.

Â observação Ce camno do Conplexo mostra qrc essas rochas apresen-
tarn afloran'entos cotr mui tos matacõês (Foto nQ 4)" principelmente as fãcles
nais grossas. São i sótropos ,excep ci on aì nente .orientadas e conìDos i c i onal rpnte
sã0, en çral , biotita granitos.

;lssociados ao Cornnlexc îranítico Encruzilhad¡ ocorrem pegmatitos

quartzo-feldspãticos, locadcs nos contatos do Ccmplexc, prìncinakrrente cãn o

anortosi to. ,\s dirænsões vari an desCe algmas Cezenas de rutros atá algwas
centenas c a iargura medeia de i0 a 20 ßJtros, encaixados nas falhas de dlre-
ção aproxi nradarcnte ilS. I ccmposição mineral6qica ã simoles: quartzo e feìCs-
pato lrotãssico (Þertita) e muito pobres sn biotita, rnoscovita" sericita e epf
doto (quando ocorrem), 0 granito grãfico ã comw¡. Hã dificutdades em delini -
tar a espessura e cornori r¡en to Cos Degmatitos nos afloramentos em conseqL€ncia
da alteração do feldsnato" restando sor€nte o auartzo. A oeste de ljionte Caste

lo, ocorre un corllo oegmatítico con extensão de algunas centenas de metros.Er
se pegmatito estã ea contato visível com o anortosito, sem formação de caolim.

0s pegmatitos associados ao Granito Cordilheira são constituídos de

quartzo" faldspato notãssicc, t¡roscovita, turrnlina e" em aìguns locais, beri-
lo. 0s coroos inDortantes ocomem ôo sul da fcjha er,r estudo, na Folha da Vi-
gi a.

3.4.2 C0I{TAT0S

0 Ccm2lexo EncruzilhaCa apresentâ contâtos discordantes com as for-
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guns locaìs, os feldspatos adquirem dir,ensões superior€s a 2 cm" tornando a

textura pegmat6ide. A, fãcies pe3mat6ide é de cor rosa-clara a cinza-c'lara; as

oartes escuras são xenõlitos ou matriz, de granulação m6dia entrc os fenocris
tais. A fãcies grossa á isõtropa, honogânea, tem cor rosa e cìnza-clara, pon-

tilhada por biotita, com grãos,en geral ,maiores que 5 mm. A fãcies ÍÉdia a fi
na 6 a mais heterogênea, de cor cinza-cìara a escura, isótropa ou 'leverBnte

gnáissica. Xenõlitos eni forma de lente são comuns no Compìexo Encruzilhada.A-
presentam comtrosição mais r¡ãfica que a rocha e noden estar orientêdos (oredo-

mina direção NE) segundo o eixo naior. F. conposição mineratõgica ã relativa -
rìren te comum: são biotita granitos.

3.4.3.t - Fãcies grossa: A fãcies grossa, a nnis típica da ãr"ea,nor

rente na parte norte, ã constituída Dor feìdsoato Dotãssico rosa,quartzo, pla
gioclãsio e biotita. A hornblenda não õ conium, ior¡ando-se abundante prõxino

ao contato com o anortosito. 0s feldspatos potãssicos são subõciricos a eu6dri

cos, de 1 mm a .l,5 
cnr; a rnacla Carlsbad ã observãvel macros copi ca nente . AÞre-

sentam inciusões de biotita. Aoarece tanto crtoclãsio cono rnìcroclinio. 0 se-
gundo apresenta dupìa macla caracteristica e Darece substitui r o ortoclãsio e

tarùóm o plagioclãsio (nri crofoto nA 23). 0 ortoclãsio õ o mineral mais abun -
dante (30%) e o microclínio constitui l5% da rocha. 0 quartzo se aoresenta ern

grãos anõdricos, nenores oue 5 mm" muito fraturados, com extinção onduìante

assin como figuras biaxiais anômaìas. tncontra-se na;rroporção de 20-?5%. 0

plagioclãsio õ o oligocìãsio e se encontra p rof urì dariìen te alterado a sericita,
com tamanhos de 3 a 4 mr¡. Constitui 10-15% da rocha. A bioti ta 6 o máfico ma-

is comum (mìcrofoto nQ ?4). Subãdrica, ben oreservada ou leveænte alterada a

clorita e a óxidos de ferro. 0s tamanhos vari am de 0,5 a 1,5 nm. A quantidade

de biotita 6 da ordem de 10-207 .0s acessórios mais comuns são clorita,zircão,
apatita, carbonetos e argi losos. A hornblenda" guando Ðresente, apr€senta-se

corn hãbito prìsmãtico; ã orientada e os grãos podem atìngir 'l a 2 cm.

3.4.3.? - Fãcies porfirítica: h fácies porfirítica varia na quanti-
dade de fenocristais Ce fetdspatos potássicos e no temanho dos nesmos. Em ge-

ral , com n-rme rc menor de fenocristais de feldspato potássico, a matrìz á mais

rica em mãfi cos e cons eq üen temen te mais escura. 0 temanho dos fenocristais cg

mumente atinge I a 2 cm" excepci onalmente 5 cm. Também c ll3gicèTãsio e o

quartzo podem acarecer como fenocristais. P¡ramente" os fenocristais são ori-
entados. A comoosição mineralõgica comum é ortoclãsio, plagioclãsio, quartzo,

biotita e hornblenda. Varia de grancdiorito a granito, 0 ortoclãsio, na ma-

triz á anãdrico e ccmo fenocristal õ sub6drico a euãdrico. Em aìguns locais ,

encontre-se fraturado, ccm extinção ondulante, inclusões abundantes de quar -
tzo e plagicclãsio. Varia de 15% nas rochas de composiÇão granodiorítica a .,
40% nas de conposição granítica. Nas de conoosição granodioritic4 o plagioclã
sìo constitui a maior Darte dos fenocristais e ôparece tambãrn na rnatriz.0s fe.

nocristais são comurpnte macìados, ccn: dunla macla albita-Carlsbad. São tam-.



j'.i.icrofoto n8 23 -
Losos ro lcngo dos
e biorira. lfic6is
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liicroclínio, bastente alteradc a argi
planos de nacla, associado a quartzo

cruzados. Aunento 48X.

ìficrofoto nQ 24 - Bíotita
ortoclásio. Aparece ainda
cruzados. Ar:nento 48X.

substituindo plagíoclásio e
quartzo e nicroclínio. uic6is



b6m tipicanente zonados. como fenocristais, tôm dimensões de 4 mm; na nntriz,
varian de 0"2 a 0"5 nm. Enr alguns locais, observa-se textura mi rmequítica com

0 quartzo. A ouantidade varia de ?S% nos granodioritos a 15% nos granitos. 0
quartzo forn'a grãos irregulares, de dirænsões variando desde frações de milî-
rnetro at-e 2 nm. äuito fraturados, com extinção ondulante e figuras biaxiais a

nômalas. Çuando pequenos, encontram-se incluídos nos dennis minerais.varia de

25 ¿ 40%, A biotita se apresenta com bordos parcialmente corroídos, cloritize
da, com oÐacos associados" ou, a.inda, avernelhada peta alteração a õ'xidos de

ferro. Ligada ã hornblenda, quando esta se faz presente, sem descontinuidade,
sugerindo formação a oarti r da nesma. Dinensões variãveis de frações de mn a-
té z nrn. A quantidade varia de 6 a 15%. A hornblenda apresenta-se em grãos ir
regulares ou de bordos bem definidos, As dinensões são de frações de nrm atã
ì'5 mn. As seções basais são corìruns. l,4ais alterada que a bi.oti ta rnostra-se
fraturada, com inclusões abundantes e com formaçãö de clorità em.vários grãos
(microfoto na 25).0 valor de 2\,! 6 aproxinadamente 600. A quantidade varìa de

ausente at5 t5%, em aìguns ìocais onde a comoosição ó granodiorítica. 0s aces
sõrios mais comuns são a clorita, produto de alteração da biotita e da horn-
blenda" esfeno, em çral associado a opacos, zircã0, apatita e rutílio.

3.4.3.3 - Fãcies média a f.ina: A fãcies de çranulação fina a mãdia
apresenta variações composicionais e texturais. Em certos locais" são rochas
de cor rosa-clara" com pcntuações pretes, homogâneas, com textura granular mã

dia e grãos ea torno de 1 a 2 nrn. 0s mìnerais félsiccs são quartzo" feldspato
alcalino e plagiocìãsio" além de moscovita que code estar Þresentel o mãfico
ã a biotita. 0 quartzo constitui 30% da rocha e se encontra em duas gerações"
Ðelo rnenos: uma em cristeis de I mm" an6dricos, con extinção onduiante,ms ca
rãter uniaxial e outra constitui gotas dentro de outros minerais ou ã mi nr¡e-
quitica' o fe] dspato potãssico se apresenta cono ortoclãsio e microclinio,re-
oresentando o conjunto 50-55% da rocha, 0 ortocìãiio é bem mais abundante que

o rnicroclínio, Anbos podem aoarecer moscovitizados (em todos os estãdios,des-
de aoenas turvos at6 com grandes cristais de moscovita ì n cl uídos ) .Aoarecem se

ções onde a moscovita estã ao longo de clÍvagens do feldspatp alcaiino. 0 pla
giociásio 6 oligoclãsio (Anzs-¡o) e também pode nps trar nroscovita ao longo de
seus planos de macla e cìivagens, E an6drico e aparece em quantidade inferior
ã de feldspato alcalino, não chegancio a l0% da rocha. A biotita junto com a

roscovita (quando está presente) constitui l0% da rocha. Aparece en cristais
pequenos (em torno de 0,6 mm); ã anãdrica e apresenta descoramento pela clori
tização. Pode encontrar-se incluida nc feldspato alcaiino e no quartzo de pri
meira geração. Mostra 'Ínclusões de zircão e de apatita. A bioti ta pode ser
substituída peìa roscovita,aoarecendo esta em continuidade ãquela, A moscovi-
ta estã prcsente em aìguns locais; é tardia" como seria de se esperar, substi
tuinco" pelo menos parcialmente" alguns dos minerais anteriormente citados.

No contato com as litologias do Gruno cambaí, o complexo Encruz.i lha



Microfoto nQ 25 - llornblenda (cinza escuro) alÈerada
parcial-reenËe a clorita ao longo das clivagens e asso-
.i".1. " 

qua:-1zo ) biotita, ortoclásio e pl-agiocl-asio'
lricãis cruz:dos .Aunento 48X.



da" em sua fãcies média a fina, aoresenta-se discordante. l¡o Þonto CAP.70-l54

(fora da ãrea en estudo, a {t{ da Folha da Vigìa), o anfibolito 6 cortado por

granito cinza-claro, heterogôneo" conr xenõlitos cinza-escuros;com textura gra

nular rÉdia na rocha e fina nos xenõlitos. 0 ouartzo ocorre en cristais gran-

des (3 a 4 ßn), an6drico, com inclusões de ortoclãsio e biotita. Extinção on-

dulante e carãter uniaxial. Consti tui 25% da rocha. 0 ortoclãsio õ macìado se

gundo Carlsbad e ocorre em nenor quantidade que o microclínio, Aoresenta-se a

nódrico a subãdrico, raramente euãdrico. 0 tamanho atinge, no máximo, 0,8 m¡n.

0 2V ã ern torno de 75o. Inclusões de biotita são cont¡ls. A quantidade de orto
clãsio ã em tornc de 15%.0 nicroclínìo apresenta-se como grãos an6dricos,com

aproximadamente 0,7 mnr, se¡n inclusões. A ouantidade 6 æ ?0%. t) olagiocìãsio
constitui duas séries. A crineira õ constìtuída de cristais nniores, zonados

di retanente" mais alterados e com bordos irreguiares, Alguns grãos estão to-
talmente destruídos. 0 teor de anortita 6 di fíci I de detenninar em conseqliôn-

cia da aìteração. 0s da segunda geração estão muito rænos alterados. São anõ-

dricos a subãdricos, nenores que os da primeì ra, com tamanho mãxi rno de 1,4 r¡n.

No xenõlito (enclave), tambãm aparece plagioclãsio zonado da orimeira s6rie
en: grãos naiores. 0 núcleo llarace ser AnUO 

"embora 
a:deter:miriaqld'não seja pre

cisa; no bordo õ AnrO. 0s demais plagioclãsios do xenólito são An,O. tli rnequ!
tos estão pr€sentes em alguns locais. 0s plagioclãsios constituen 15-20% da

rocha. A biotita ã muito ebundante, especialmente no xenõlito, onde atinge

maìs ou nrenos ¿10 % Co totai dos minerais e aparece como grãos pequenos (neno-

res que 0"14 nn) , irreoulares e pouco cloritizados, Aparece incluida em quar-

tzo e interpenetraCa nos oìaqìoclãsics. llo corpc princioal , aoarec¿ em grãos

r¡ai ores (ap roxi madarnen te 0,5 nnr), tanbãm irregulares, comumente clori tizada,a
presentando haìos pìeccrõiccs. A quantidade 6, ?0%. EDî doto aoarece em grãos

associados ã uiotita ou não. Como acessórios" aìõm do epídotc, aÞarecem seri-
ci ta e opacos .

Assim, a fãcies de granulação fina a m6dia occrre corno biotita grô-

nito" biotita'ncscovita granito, mas, pede aDresentôr ccmposìções tendendo a

monzoníti cas ou granodicríti cas .

Resumìndo: o Complexc Granitico Encruzi lhada, na Fclha de Capi vari-
ta se estende ein uma faixa alongada S|{-NE, ocupando uma ãrea de 

.l75 
knr2, 0cor

re com quatro fãcies texturais: oegmatõìde, granular grossa"porfiríÈiêa e grg

nuiar fina a nÉdia. Predominam a granular grossa ao norte e na zona central e

a porfirítica mais ao sul . A conn:osição varia de oranodìorítica a granítica

Predi¡mfna¡n osbìotita granitos. A hornblenda é bem renos comurn. A rnoscovi ta 6

Þosterior e 6 provavelnente nelacionada com os fenômenos de grai seni zação,que

atingìram, principalmente, a Darte sudeste da ãrea. 0s xenõlitos nos granitos
são ricos em mãficos" nrincìpalmente bioti ta (at6 40%) e aìnda plagioclãsìo ,
predominando sobre o feldspato ootãssico e quartzo.

0s contatos são discordantes com o Grupo Cambaí, Anortosi to de Capi

varita e Sienito Gnãissico Piquì r'i . São contatos consoicuanente intrusivos,es



Decialmente nos dois prinpiros casos. Com a Formação Vacacaí não ocomem con

tatos na foìha. Há discordãncia de atiùudes estruturais, concordando com os

dados relativos a outràs folhas do Gr"au de Encruzilhada (Piquiri e Fi guei ras).

As rochas sedir,n€ntarÊs gondwânicas (Formação Rìo Bon'ito) assentam discordante

mente sobre as rochas do Complexo Encruzilhada.



3.5 Cff4PLEXO GRANTTICO D, FELICIÂNO

3.5.I GENERÂLTDADES

Àssin denominado por TESSARI & PICA-DA (1963)* e descrito pelos nes-

mos autores, en 1966, cotïo uma grande massa de rochas granítìcas , contínua ,

que ocorre a sudeste, no Grau de Encruzilhada do Sul , cot"" grande variação tex

tural e modal . Essas variações justificam a denominação de tompl exo Granítico

D. Felicjano, que provõm da cìdade de mesm¡ nome. llesse qrauo c comDlexo se

separa do de Encruzilhada do 5uì peìa fa'ixa tectônica ncrdeste onde ocorrem

rochas graníticas a noscovita e xistos. l{a Folha de Capivanita ocupa uma pe-

ouena ãrea ce fonna trianEuìar, com 2 km2. Aflora, principalmenta, em lajea-

dos diaclasados e menos conwente em matacões (fotos nrl 5 e 6). 0 contato úni

co na Foiha õ con o Granito Cordilheira e se faz por falhas de reieito hori-

zonta l de direção FlE.

3.5.2 CAPACTERISTICÂS PETRîGRÃFICAS

0 granito que aflora na área em estudo apresenta-se con cor rosa

forte a avermelhada, de textura granular grossa, estruturâ isõtropa e é, ¿m

geraì, muito alterado. r,iuito característica nesse granitO é a baixa quantida-

de de nãficos. En escala nais regional ' Darece ÍÐstrar orientação, mas esta é

de oriEen cataclãstica. É constituído por auartzo con grãos anõCricos, arre-

dcndados, de bordos ìrregulares (microfoto nQ 26), de tamanho variando desce

pequenos grãos (0,1 r.-nr ) até 4 nr. Apresente muitas fraturas e extincão ondu-

iante, aparecendo aìguns grãos biaxìais. consti tuì 4,)% da rocha. D feldspato

potãssico apresenta-se anédrico" cor¡ inclusões abundantes de quartzo e pìagìo

clãsio predor:i nan teaentÈ . Encontìê-se bastante pertitizado" sendo nuito co-

muns "patches" de pertitn" 0 feldspato estã bastante alterado, havendo a for-

mação de argilo-mineraìs e deocsição de óxido de ferro suoerficialmente ( cor

avermelhada da ìãmina). Dir¡ensões variãveis, de 7 a I nm, 0 teor de feldspa -

to potãssìco na rocha ã Oe gSl,1. 0 olagioclãsio se apresenta, e3r alqumas ìâni-

nas, coa bordos preservadcs, embora nunca nu'ito reguiares, er¡ tamanhos desde

0,.l at6 5 rirn, predominando os menorês que ì nm. tnccntra-se intensamente alte

radc a sericita e outros argi losos. E bem menos abundante que c ortcclãsic

l5%. A biotita ã de cccrrõncia muito restrita, embora seja c principal máfico,

Aparentenente formou-se a pertir da hornblendo" cuios restcs são ainda visí-

* ?alestra proferiCa no núcleo do :lio Grærde do Sul C¿ Sociedade BrasileÍra
de C'eologia.



FotonÇ5-Afloranento
i). Ieltc]-arro"
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típieo do Granito

Foto nQ 6 -' Granito Ð. leliciano, mostrando
orientação devído a cataclase.



llicrofoto nQ 26 - Ortoclãsio argilítizado, englobærdo
cristais arredondados de guartzo e associado a bioti
t,ê, Íþscovita (rara) e plagioclãsio. uicõis cruzadosl
Ar¡¡¡ento 48Ii.
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lÍicrofoto nQ 27 - Plagioclásio
a argilosos, associados a grãos
dos, fluoriÈa, rpscoviÈa (rara)
lelos. Ar:¡ænto 48X.

e ortoclãsio atterados
de quart.zo arredonda--
e opacos, lTic6is ¡'ara



veis eßì certas seções. Encontra-se conunen t€ alterada a clori ta e/au õxidos
de feryo. A cuanti.dade não ultranassa a 5%. EntrÊ os acess6rios, destaca-se a

fl ucnj ta (riri crofoto na ?7) .

P¡CADA (ìt67), no ira:-leaneiì to Cas Folhas de Encruzilhada Co Sul e Vi

gia, levando ear consideração variações petrogríficas" Civide c Conolexo Qrani

tico l. Feliciano en duas fãcies: ûranito Aroio dos Ladnões e Granito Cerro

Frio. À ari,rei ra fãcies (denoninação provisõrì.r) foi dacla a granìtos corÌ: gran

des varìações texturais e estnlturais, selælhÂntes aos do Co[pìexo tncruziìha
da. E ìsõtropa ou orientada, biotítìcâ, apresentanCo cores cjnze, rosa-cìara
ou esbranquìçada. Aflora, em geral " en crandes natacões. Â segunda fãcies (ds

nor-iri nação orovisória) constituj rochas Jrüníticas nédias r grosses, averrelha
das, raro amarelad¿s, cotr gu3rtzo c¡ iendêncin arredond.3Ca e pcucù biotita. A

florarentos ern foma de ìajeaCo. Estruturaìmentê orientêda, somente em ãr-"as

cataclasâCas. Tt-SS,rrBI er FIûUEIREù0 (ì966) denor,rinar¡.m de ûranito Prestes a fã
cies averr¡¿ìhada, isótrooa, com quartzo arre,.londado e baix¡s ccncentrações de

biotit¡t e denominaram Granito tincão a fãcies nais rica e¡¡ biotì ta,de cores

cinza a rosa" .isótrooa ou crientada. Hã coincidância entre o Granito Pr¿stes

e o Granito Cerro Frìo, anbos do Conpìexo tranítico D.'Feliciano.

iia área de Capivarita, ocorre a fãcÍes avermelhada, cûrresDondente

ao Granito Cerro Frio ou ao Granito Prestes.

0 Conrplexo Granitico t. F-^li ciano á comÞletamente estóriLSeus con-
tatos no ârau de Encruzi ìhada sã0, ern muìtos Ioca'is, nor falha. Parece ter
conteîlDoran?i dade com o Comclexo Granitico Encruzilhada, Delo n€nos en parte.
;'.1ão hã da{ios geocronolõgiccs rclativos ao Comoìexo Granítico !. Feliciano.



3.6 çRAIIITO CORÐILHEIRA

3,6.I ûEIiTRALIDADTS

C 3ranito Cordi lheìra, denominado oor PiCADÃ (1163)o, teve sua des-

criÇão a¡resentada oor TESSARI & PICA,ùA (t966). Ocorre" de maneira muito ca-

racterística" segundo uìra faixa tectonizada que corta em diagonal o Grau de

Encruzjlhada, estendendo-se, no mínino, por 120 krn, desde prõxino ao Passo

dos i';arinneiros, a sudoeste do grau, no rio Canaquã, até alãr¡ da' f.lina do

Leã0, passando o Cerro do Roque, a nordeste. l{a i1ina do Leã0, e ao norte des-

ta3 tal faixa tectônica, Ce dineção ll 3C-500 E" arrresenta, DÐlo r:enos algumas

falhas reati vadas que foram atingir as rochas gonctwânicas (PICAÐA,l?65). tsta
feixa tectônica atinge as Foìhas da Vigia, Encruzilhada, Cerro das Cotias e

Fìcueiras, a sudoeste, e Ouitãria e Roque,e leste e nordeste, respectivarænte.
São locadas no mepa seis falhas da dìreção l.l 30-500 E ¿ un¿ N 100 r,,1. 0 none

Ccrdi lhej ra arovãrn da ragião con essa d:noniinaçã0, a sudeste do Cerro da Vi-
gia, a leste Ca cidade cje Lncruzilhada do Sul .

l{a Folha de Canivarita, o granito ocuDa uma ãrea de 66 km2" den¿ro

de ura faixa de anroxinadarænte 5 km de iargura, ììtritadas por falhas a noro-
aste" a oest€ e tanb6rn sudeste. ,Âssociados ao Granìto Cordi t hei ra, aÐarecem ro
chas ni3n'atíticas, assenelhanCo*se a embrechitos" isto á, com texturas enãis-
sicas e feldsoðtos centiriìãtri cos, t.ioo "dent de cheval" ou "oeillã", iligmati-
tcs coni filonetes ouartzo-feldspãtìcos aparecea rns não são cornuns. TESSARI,&

FIçUÈIRED0 (1966), na Folhcr Ce Cerro das Cotias descrevei¡ migslati tos desse ti
no "heterogâneos" associedos ao Granito Cordilheira. A cornaosì ção mìneraìógi-
ca é simiiar ã do Cordi lhei ra.

Curirore salienter que rochas Ce crtrâ naturezâ que se situem na aes-
ma faixa tectônica tasbã¡:r se encontram moscovitizadas ¿ turmalinizacias.0s xis
tos da Forrir,ação Vacacaí encontrari-se moscovitizaCos" Darcialmente turmaìinìzg
dos ou constituen verdadei ros turnalinitos. Á,ssim, a rnoscovjtização e a tunnâ

ìinização estão condìcionadas acs processos tectônicos, Etingindo tìtblog.ias
de di v¿nsas i dades .

RI BE I R0(ol: . ci t . ) descravc a ocomôncia de cunhas graníticas do con-
nlexo co :-'rnbasamen to inseriCas tectonicarente dentro das rochas de baixo grau
do Gruoo Poronoos. T¡rnbõm n¡ lre". :¡ :studo, aparecea coroos de rochas grai -

* Pal,estra proferida no l¡icleo do 
"c- 
io Græde do 9ul- Ca Sociedade Brasileira

de Geoi-ogia.



senizadas: ouase verciadeiros graisense encravados nos xistos da

caí, estancio estes últirios dobraclos e sobrepostos a esses cornos
oor .:r{e a cunha granítica periïaneceu ríq'ica durante o dobrar:ænto

Foto nQ 7 - Corpo de rocha graieenizada
sot,oposto a xisËos da Eorm:ção Vacaçaí.

É interessante observar .ue os xìstos sobn:rostos
zacia não se encontram moscovitizados, mas a d'istãncias nãc

encontran:se noscovitizaCcs e turmalinizados .

Formação Vacg

, dalco a su-
(Foto no 7).

Cs contatos do Granito Cordilhe'irE são oor falhao ê sudestee corn o

tranito ii. Feliciano e a sudoeste e,l oestes tor falha, con es Formações Vaca

caí 1an oarte), Caneleires e îruÞo Canbaí. i\a nerts centrc-ceste, o ccntato
com e Forrnação Vacacaí não é por fa1he, encontrando-se essa forrnçãc assoc'ia-
ia ao iranito Corai lheira. As lineações Co tranito fordilhei ra (il ,4,1=.7C'0 E)

são concordantes com a direçãc dos xistos da Fcniação \iacacaí (¡.1 3ü-50c f),
corn mersulhos de 35-400 til,,l, arnbos oaralelos ãs rli reções dos grandes falhamen-
tos. As juntas n¡ais itnnortantes nc Granito CcrCilhcira sãc i{ 754 r e i\IS.TESSA

RI & PICA,DA (1966) descreveri n: reg'iã" de Cordi'lheira, cunhas ou lcntes cie d!
nBnsõcs varjadas, de grnnitc mcscivitizacio" encaixaC¡s em net:ncrfitos da For
maçãl Vrcacaí.

3.6.2 CARACTERTSTICAS PETROûRÃFICAS

0 Granito Cordíìheira apresenta-se como uma rocha de cor cinza-cla-
ra a arnarelada, com oontuações pretas Ce biotita ou turmalina, de cranuìação
rnó¿ia a grossa, raranente fina, e com moscovi ta. Cs crãos varian¡ norr¡alrænte
de alcu:ls mrn a I cm, podendo alcançar 2 cni e excepc'ionalmente 5 crir. ê orienta
ção ã nítiCa, sendo granitos ¡nãissicos.

,lc carnoou o tranìto Cord'ilheira no.*ie ser ciefin'ido como um moscovita
granito, granito a cjuas nicas, ou ainda como turrnalina-rnoscovita çranito.Asso

.r ¡ l¿¡
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;t -

re l/-'
ì.' :ó..
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ã rocha oraiseni:
s upe ri ores a 'l 0C m,



ciaCos aos iranitos com granulação édia a grossa, eo ui 
-q 

ran ul â res , Ðodem ocor

rer granìtos com corfiroblastos Ce feldsoato potãssico de até 5 cn. A turmal'i

na varia C(e taman!ìos niIìmãtri cos âté 1-? cn.

0 estuCc detalhado da rocha granítica Cordi lhei ra nostra que a res-
nn varia Ce lranodioritos a grani tos. û granito a íroscovita corliu!:t . apresentâ

textura granular xeno¡:i6rfi ca, nas,moscovìtäs euádricas são enccntradas. 0 ta-
manho mãdio dos -crãos ã en torno de 3 nn. 0 quartzo aoarece em crìstais de a-

tõ quase 5 mm de tanìanho, com linrite inferior a 0"5 rnm. Anresenta extìnção on,

du'la;rte, carãter uniaxjai ou biaxjal" bastante fraturado. An,'esenÈa inclusões

de moscovìta, r¡as ocorre tambõn incluído nesta últin'a. 0 olagìocìãsio rrostra-

se en grãos anáciricos', mal oreservados, corÌ1 tananho entre I e 4 mm. E maclado

segundo albito e albita-periclin¡.. Em Civorsos grãos, apresent¿ sericita ao

longo das clivagens e planos ce mrcla. Ânar:ce intercontinu¿do a felds+ato ai

calino" denotando uma substituição do felCsoato calco-sóCico Delo potãssiçp.0

oìagiociãsio, na arirostra CAP.7A-52 tern corirnosi ção An3l , mas o con"ueúdo de an-

ortite node baixar atã oligoclãsio ou albita. C feldspato alcalino {microcìí-
nio) ã tiricanrente posterior, substituindo o plagiocìásio parcial ou totalÍ€n
te. Aprasenta inclusões Ce noscovita, 0s feldspâtos alcalinos estão ocuco ou

nada alterados. À rnoscovita êDarece em grãos irregulares, abundantes, con ta-
manho entre .l,8 e renor que 0,4 mr. Èm algumas lânjnas"apresenta cleecroismo

em tons am::ralados, que coruesÐonde a uma comnosicão de ferrincscovita. AÐare

ce incluída nos felrispatos: ben: crisÈalìzada no feldspato octãssico (tambãrn

no ruartzo); quando ea pequenas foihas (sericita) , aoarece nos planioclãsios

orirnãrios. Dentro Ccs flocos rle roscovita, Ðodem acarecer nanchas de õxiCo de

ferro. Pode constitui r 20% da racha.

0s mãficos nais importantes Ce rocha são a biotite e/ou a turmalina.
A tendência é de a rocha eÐresenter biotita ou turmalina" parecendo que esta

úitima t:nha se formaCc ãs exoens:s dê biotite" ou ¡elo nênos, o ferro Ca bio
tita foi consumido na formação da turnalina negra (schorlita) nresentc. A bio

tita oode ser o únicc máfìco das rochas. Preta, i rreguìlr, anarece ccrrn incìu
sões cu não; nc orinciro caso, oxr fjnas nalhetas, no segunde, em flocos de a*

tã ì cn, quando ccntorna os grãos de félsicos. Pcde atin.aì ? ¿t.< 30% Ca rocha"

ccnstituinCc bictìt¿ granìto ocrfiritico, ccm moscovita como acessdric.

Å tunnajina ccmumente se apresenta :n cristais entre 0,5 e 3,5 m'n 
"

ccno pcntuações prêtas dìspersas. Hã grande acúmulc de cristais 'onientados

num certo pìano e o desenvol vi rnento de cristais cori cilase 2 cn'" en certos lo-
cais, principalmente aqueles com evi dôncia de maior perturöação tectônica. A

turmalina tende a euãdrica ou subãdrica (microfotos ng 28 e 29). Pcde consti-
tuir 15% da lãrnina e apresentar-se ern maior quantidade qu¿ a r¡oscovitau cons-

tituindo turnlal jnå-r-oscovita 1rÂnitos (nricrofoto no 3C).

A conrposição nodal á Ce 30% de quartzo, 7A'/" óe plagioclãsio e 30iI

de feldsoato ootãssico, constitujndo um graniio sub-a'lcaìino (,lU¡lG & BÌOUSSEi

t959) ou colî 30% de olagioclãsio, 30% de euartzo e 2A% de feidspato potãssico"



bf

Microfoto nQ 28 - Fenocristal euãdrico de turnalina bas-
tarte fraturado, rodeado por cristais enãdricos de quart
zo. Hâ cristalização de turmalioa ao longo de fraturas .

pÀio*o" cristais de quart zo são englobados pela turn¿l!
oa.^ Nicóis cruzados. Ar¡mento 48X.

I{icrofoto nQ 29 - }fes¡oa seçao
Ocorre a liberação de õxido de

nalina.

anterior, en luz natural.
ferro nos bordos da tur-



cons ti tui ndo un granodiorito.

As texturas catacìãsticas são nuito cor¡uns no 4ranito Cordilhe'i ra '

(nicrofoto no 3l). C quartzo gode aÐresentar extìnção ondulante, ser anomala-

nente biaxial e defìnir "mortar texture". Pode l'¡aver duas 3erações de quartzo:

una cataclástica e outra mirmequítica (no nla¡..ìocìãsio, er contato cor:r o ni -
croclínio - fenocristal ). 0 r:ricroclinìo apresenta fraturas ocul¿das nor quar

tzo, bìotite, mica brarca e argiìosos. í) rìagioclásio cataclasaCo se eDresen-

ta en tanenhos Ce frações de nm, ås ¡iraclas aparecem ?ncurvadas. A biotite, 3

rnoscovi ta e o quôrtzo finarnentc di vididos preenchem fraiuras nos dernais nìne-
rais, esoecialrnente no feìdspato potãssìco. A moscovita se encontra encurvada.

3.6.3 cRArSEl'rrZA,ÇA0

PICADA (1967) deno¡:rinou es rochas miqnatíticas associadas ao Grani-

to Ccrdilheira cofilo Forrnação Vi,3ia, descrev:ndo-as coao niEaôtitos de jazìmen

tos lstratõi des , horio_4âneos , enbrechíti cos , ti ro "dent de cheval ", rerefiente
facojCais, com duas mi cas ou só biotíticos " branco-acinzentados" con oorfiro-
blastos hiÐerdesenvolvidos. Ainda, sagundo o autor, de CistribuiÇão restrita
na ãrea do Ârau d¿ Encruzi lhada" sendo conhecidos sofiente na faixa tectônica
nordesê " denominacia nelo nesmo autor de Lineanentc da Vigia ( anteriormente
região tectônìca Vigìa-Hooue), C autor do oresente trabalho não vô conrreniôn-

cia eni destacar as fãcies r:ri qr¡atíticas associadas ao Granito Cordilheira na ã

rea de C¡Divarita, porque ccnsiCera nue os processos de rÌoscovitização, turma

ìinização, e nais çeraì " de 3raìsenìzação" atìncirarn" na faixa tectônica nren-

cionada, a¡rbas as litoìogias, que são Cifíceis de serem mageaCas seÐaradaßten-

te. A nosìção estratigrãfica atribuída ao ûranito Ccrdi lheira á aquela dos

processos tardios hìCrotermais de alta temoerùtura (cneumatolíticos),que so-
fr¿ram as rochas granitìcas e :resmo, os xistos 

-Gue 
se encontrarì no Lineanênto

rla Vigia. lls litoìogì as que sofreran a qraìsenização são nrais antigas, exþli-
cando a associeção coæ os xistos da Fornração ljecacaí è a dèscrição de apõfi-
ses de granitos Co Comolexo D. Feliciano no Granito Cordi lh:i ra (PICADA,l967).

C processo de graisenizaçã0, no Grau de Encruziì!¡aCa, semnre com con

trole estrutural , atinçiu srincigalr-¡ente o Granito Cordilheira" r¡as tar.bóm os

3ran i lcs. Canrni nas e Fi gueì ras . ?ri nci aal rnen te os rloì s ú l ti ¡'.los são resoonsã-

veis ?elas nineraìizações de esta:riro n¿ Folha de Figueìras (PICAûA 8' PINTO,...

t9a6). ::q5t. ãrea, ocorrem graisens verdadeiros; rochas a 3rão r'6dio ã base de

quartzo e ¡:oscovita ^ corn D¿quenos grãos de cessiierita ê fluorita coro ecessó

rics. A turnalina 6 quase ausente. Em alquns locais,são aassas rje quase pur,x

noscovita. åinda ocorrem ¡sscciados aos graisens: tur¡¡lalinitos, Deqmatitos com

graìsens, fiiões de quarùzo coni noscovìta e roch¡s craisenizadas.

i;a ãrea d: Capivarita,hã oredoninância de rcchas craìsenizaclas: mos*

covìt.3 grenitos" rioscovi ta-bi cti ta granitos, turnal ina-r¡scovi ta lranitos. Xis

tos i!ìoscovitizados e turcalinizarlos são coÊuns. Hã nass¡qen d: xistos comuns a



llicrofoto nQ 3C - Crístal de ¡qoscovita formendc-se as
expensas do plagioclãsic. O plagioclãsío encontra- se
pertitizad,o ao longo dos planos de macla. A noscovita
ocorre ainda engLobada en cristais Ce quartzo" Assocí
ados ocorren Ëurnalina e ortocLãsio (tarnbé¡a sericitil
zadc) . iiicõis cruzados. Aunento 48X.
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Microfoto n9 31 - iurnal-ina bastante
ciada a plagicclásio e quartzo (âste
cos) . I'iicõis eruzados. Aunento 48X.

fraËurada, asso-
er:r grãos anádri-





$.7 Foffi¡tAçfro cAffit-EI:RAS

3.7.I âETIE.RALIMDES

A Fomação taneteiras foi definída por TESSåRI e PICA0A (1g63)*¡ob:
servando esses autoFes gtæ não se poderia correlaclonã-la Rem com as rccnas
sedinÞnüarcs eopaÌeozõicas, nem com ÊË rochas sedi¡Bntares gonôrãñtcts, sendo
prrovavelmlte & idada Ðevoniana. A seção tipo dessa foruação foÍ de¡crita na

locallidade & Boa Vista, na encosta oêsts do Arrcis Caneteiras, lrfiþ i estrg
da Er¡cnuzllhada do SUI - Paeso das Pedras, ohde foram encomtradas 'luprctsfrs
& folhrs e caules de idade Paleozõicr (em TESSARI & pÍcAIlA,Ig66).

f{o Gl:au de tncruzlthada, aË ocorrãne*å,q,mls extensas da Fonugão
Canelelras se êficontrnmao sül, nas Folhas de Ftgæiras, G.snro das totla$ c A
bollção. Î{a Folha de Capivarlta, a Fornnção Caneleiras restringe-se ao l{orno
itlateus srrões e eercan{äs, ccmp,reen&n& Lrna ãnea de I knlt2 (Foe ng g} ,

Foto aS I - Forcação Cæelelrae g Læa

3.7"g LITOL{IGIAS

As,lltologias donfnantes n¡ Formção taneìefras, Fo ßnau de Erærur!
lftadr.' são ar€nltos e, secundariamente, slttltos" Sos arc¡itos ocorrcm nfiæis
de conglurerados' llo Ce-rro Partldo tnq fotha & ræsmo noûTrs) e na Folha do Ce!

* P¿leetta prof,erída ao t6sl.eo do R6 da Ssciedade Bra¡¡Íleåra de Geologie,

a



ro das Cotias) ocorrenl ccnglofieradas basais, tendo, no nrimeiro caso, l0 m de

êspessuras e, no segundo" 2 n(TESSARI Ê PICADA,t9ô6, e TESSARI q FIGUEiREDC 
".l966). 

As cores são verr.elhas, cinza-avi-"rrn:lhadas, cinza-arnreiadas" ou es-
branquìçadas. A estratificação ã bem'nitida. tssas rochas secìinentares são ho

rizontais a sub-horizontais; cs r.r:rgulhos não ultranassai:i a lî0, formando rn+l

sas ou riorr6s - tes tenun hc qu; sobressae¡; na paisaoen, coriÐ o Cerro Partido, na

folha de nesmo nori¡e, a leste de Ce1ì vari ta, ê o ,,,iorro iìataus Simões, a sudes-
te, na Folha de Capivarita. ûs nerguìhos são consaqüãncia da ìrregularidade
da caleotoooçrafia ou associaCcs ¿ falhas raativades.

A espessura da Fcrnação Caneleiras é sucerior a lO0 nl no i'Ìorro i!a-

teus Simões. lle seção tico, îESSÊ,RI f, pICADA ¿nailharan ll5 r¡ Ce rochas sedi-
nentares, cl¿screvendo aí quatro fícies princio..tis:

a = lia bese do t3cotc, com cerca de 20 m de esnessura, arenitos arcosianos rú
tlios, levercente ni cãceos" con intercelações d.: ní'reis nais f.inos e argilosos,
cores rvermelh¡Cas, con variações clarasl

b - Superlostos) aperâcùn ar:nitos nrõdios a qrossos, arcosianos, con níveis
congl one rãti cos . Cores en tons cinza-anaraìados. A esoessurs dessa fãcjes ã

de 32 n.

c - Årenitos finos e síiticos, riicãceos" com nívcl fossilÍf.:ro e nívsl con se

ixos Ce aranitos fincs e siltitos. Cores averræìhadas (bcrdô). Esoessura:44 m.

d - 0 toÞc dr: o.rccte õ forr¡¡do or vinte metros de arenìtos grossos, arccsia-
nos" ar,a re'l e-averm: l ha dos " ccn niv¡is congloiz'erãticos.

0 congiorærado intrafornacional com seixos de siltitos e arenitos ,

altarænte ferrif icaclos"ir'Ersos em natriz arenosa, 6 o niveì mais característí
co. 0s seixos são mal arredondados, de I a 5 cm, rararrente atingindo l0 cm.

ilo :'1orro iìateus Sinões" a Fomação Caneleiras tem contato oor faìha,
a sudeste, con o Gran'ito Cordi lheira. Assenta sobre o Gruno Car-ebai, a norte e

a noroestei ao sul e s,-rdoeste, ten contato por fa'lha com o âruOo Cambaí e a

Formação Vacacaí.

Srn oerfi I de dì reção aproxi mada t!..i, no i,'iorro lÍateus Simões , dì fi cul
tadc neìa Driiseriça ce muito maÈeriai roìado, foi observada a sequìnte seqüôn-
cia I ì toì õgì ca:

a - iia parte inf-"rior, arìarece arenitc de cor branca, conclonrerãtico, bem con

solidado, com acamaCanento flitjdo, formado nrincipalmente Ðor c¡rãos de quar-
tzo ¡: tanbám ¡or felds¡ratc, encontrando-se ì'rarcialr:ente silicìficado. Apare -
cem níveis congloneráticos con seixos anguìares de quartzo" de rochas quartzo
feìdspãticas, de sjltitos" disDostos" en geraì, oaralelanente ao acarnadarento.
0 taßl3rÌho 6Cìo dcs seixos 5 Ce 5 cn" DoCcndc atingir ató 12 cn. Cs arenÍtos
apresentam estratifìcação cruzada planar, com ângulo de 30Ô.

b - Sobreocsto a esse ìitologia ocorre arenito r6Cio a grosso, de cor rosa ,
com manchas esbranquiçadas, nalriz arq.i 1csa, b¿r¡ classificado, com níveis de



argiiitc de cor cinza-amarelaCa, constituído oor grãos de quartzo, em geraì,

angulares, feldspatc alteradc a argiio-mineraìs e algumas lanelas ce biotita
c - t{c tcpo dc mcruc, aflcra arenito ce grenulação grossa"com tamanhos de 9rão

de até 2 mm, em nédia I mm, de ccr rcsa-amarelada, ccm grãos de'q9artzo,felds-

pato aìterado" um pouco ferrificeCo. lio tcpo, observa-se a ferrificação do are

nito" aparecendo sei xos de henôtita roìados. A siìicificaçãn desse areni to é

responsãvel oeìa manutenção cia tcpcgrafia e a consequente formação Ca nBsa do

i'lorro Mateus Sì mões .

A espessura de cada iitologia não nôCe ser determinada, mas no total

o paccte sedinentar supera ì00 r¡. As rochas aflorantes nc iiorro ilateus Simões

sãc similares ãs da seção tipc, em Bca Vista.

0 conglomerado basal encontrado nc Cerrc PartìCc, no norte dc Cerrc

da vigìa (PICADA., l967) e na Folha cio cerro das cotias (TESSARI & FIGUEIREDo ,

]966)" não foi observado na base dc i4crro ilateus Sirnões, pcrquanto o contato

com c crjstalinc estã encoberto. 0 siltitc Cescritc em outras sequãncias pró-

xìmo ã base da formaçã0, não afTora no l4orro ifateus Sìmões, mas, ê oêste Co

perfil " em ãrea orõxìna, ocorre s.ilti to de cor amarelo-clara con laminaçãc oa-

ralela. A lamìnação é evidenciada pela variação ce cor.

lla Fclha de Cap.i varita" as IitclcgÍas rJa Formação Caneleiras tanbám

são horizontais e sub-horizontais. 0 merguìhr mãxino deterninaCo Coi aqueie r1o

siltito descrito acìma, que õ de 100 Ll, com direçãc i{ 600 E, causado oor falha

mentos reativados que atingiram a Formação Caneleiras. 0s falharcntos 1'll.'! e itlNE

-SSt{ cortam a Formaçãc Caneleiras.

No perfil, não fcram encontrados fõsseis oue se restringem, at6 o mo

mento, ã seção ti oo.

Resumindo, na ãrea de Capivarita, predcminam os arenitos na Fonnação

Caneleiras; não foram observa¡los ccngìorcrados basais, aparecendo níveis con-

gì one rãti cos e de argilitcs.



3.8 lflCH¡tS SÊDI iEiiT,C,RES tCi13:jÂltICAS

3.8. i çi[ì{tRÅLIIAùES

As rochas sedinentares qondwânicas aflorantes na ãrea Ðertencem ao

Gru2o Tubarã0. 0 termo Tubarão foi definiCe Ðor LC. ìrjH I TE (19Ð8), util.izan g
o en: Sãrie Tubarão. Ê0RD0¡J J,r.. (1947) subdividiu-a ân duas seq[iãncias: o Gru-
no ltararõ" corn os deoõsitos giaciair e suÐerllosto a esse, o Grupo $uatã"con
tendo camadas Ce carvão e Ðiantas fõsseis e subd'ividiCo enr Fornução lio -îoni-
to e er¡ Folhelho Palermo. lOCl-JA CA|ÍPOS (.I967) substituiu o ten¡o Série Tu!:a -
rão por Grupo Tubarã0, tlivicindo-o enr Sub-3rupo ltararã e Sub-¿ruao Guatã. I
último 6 ::assível de subdivisão" err grande aarte da ãrea da Bacia do paranã"

em Formação lio 3onito e Formação P¿lerrc. -ìELAllly e çCñI (l!63) divjdiran o

Sub-gruoo ltararS, no jìic irande do Sul , en Fãci¿s 3udõ .: Fãcies Suspiro, Â i
dade atribr¡ída ao Sub-gruco Itararã e ã Fomação Rio 3onito J carbonífero su-
nerior a P¿rniano inferior. i:.itcÌiÀ*0 & CASTA¡.|HO (t957) e xACilAt0"DEQUECH 8; C¡S

lÀ¡lH! (1952), reaììzanco trabalhos de pesouisa de c¡rvã0, concluiram oue code

rianr aplicar a estratìgrafia oroposta Dor t0RD0il JR. ao p.io frande do Sul .

3 .E.¿ SUB-G:ìUPC I,T,ÀqA¡ìE

l{a fai xa sadirentar, :sse Sub-grupo á ie esoessura reduzjda e aflo-
ra descontinuamente. En geral , es Iìtologias da Forração rìio Bonito assenten
diretanente sol're o cristalino. .{ naior irarte dos afloranentcs do sub-gruno i
tararã na ãrea não ê naneãvel en escala l:5000c. .1 z0'kmao sul de iionte cas-
teì0, aìgumas escav,:.ções, realìzadas Dara ÐrcsÐecção de caolìr" redundaram na

descoberta de rochas seCinentares incluíveis no Sub-gruoo ltararó. A extensão
da ocoffância õ de 3.ooc 

^2 175 ^ x 40c n), sendo maÐeãvel em escala l:5000
(maoa tooogrãfico da ãrea do caoliri feito oor CLoVIS CARFÁPO e o autor en .,.
'1962) e encontra-se isolaCo lra área do Cor".relexo Graniti co [ncruzi lhada. lla ba

se dessas rocltas, aflora si ìtiio argi loso, cìnza-claro a escurou cor¡ níveis
centimãtricos e con esDessura mínime de 70 cm, sotocosto a siltitos de cor
'Dranco -aaôrêlada a'cor avermelhada OUândo intemoerizados - ben acannCa -
dos e bem consolidados, con esDessuro mini¡¡a de I m. I direção 6 ¡l!'j, corn rer-
gulhos oara ;'{E (30o, 25o e llo). ûs rærçulhos são internretados colro acomoda-

ção ao paiaorelevo. i'!os siltitos" foran encontradas innressões de folhas,

Â 6 km ao sul cie i.fonte Cest¡lo, nô estrada lio pardo- Encruzi I hada ,
aflora sìltito arqi loso de cor branca" coril manchas anareladas, camadas fina -
rÈnt? èstretificadas, aor;:sentando iobras convelutrs. Tanó6n estc litololia o



corre em ãrea maoeada conrc cor:lpl--xq Encruzilhaca. Hã senelhança entre essa li
tologia cofi as encontracas en potreiro îrande, nrõxin¡c a iìariana pinenter,per
tencentes ao Sub-gruoc Itararã.

A ãrea nais inportante de afìoramento do sub-çruoo Ïtarar6 ã a res-
te ca localidade d.: capivarita, onie ocuoa 0,6 knZ e se encontra sobreposta
ao 0ruao carùaí. As litologias dcminantes são os ar¿nitos brancos" finos, mi-
cãcecs, com estrutura nlanar tîpìca, coÍ: intercalações de siltitos e ìamitos
de cor u\ranca. A dì reção õ Eli, conr i,erguì hcs de até t6o i.,! . Encontrarpse ferri
ficados nas juntas parararas ao acara dar,.en to e nas fissuras" cono conseqüênci
a da imoerneabiìidade dessas iitoiogias. A ûsn¿ssura á no mãximo 2c m.

DELAIEY & G0rI (op.cit.) denoninaran os tiritos, varvitos (ou ritmì
tos) e deoõsitos flúvio-glaciais dc Fãcies Susoiro e cs siltitos arenosos fos
si liferos C¿ Fãcies Budõ"

0s aflorar,-enios na ãrea de capivarita são em ¡-.,ec u¿no nirnero e isola
cos, representanco deposição essenciarmcnte subaquosa a não s,io repn:sentati-
vos de ãreas corn geìeiras or6ximas. ria Darto norte e noroeste da Folha <ia vi-
gìa' PICAÛA (ì967) descreve una fina cobcrtura de siìtitos e srenitos sr,rarela
rlos " cinza-anarclados, cu, rera¡ïente , .rv:rneìhrdos . I\ ,-strati ficação á niti¿a"
nergulhaaco acentuad¡mente segundo a lal eoto¡rocrafi a do emb¡saniento de nigmê-
titos ¡ssociad+s ao Granito ccrdi rhei ra (Fcrnaçãc vìgia). certcs níveis sãc
ricos eri f6sseis, eso-"cialnent3 restos dc vÈrltais, orbiculoidea, es¡:ículas e
êscanas de peixes. 0 nenciona.do autor ìnclu.i essas litoìogias na Fãcies Budõ.
Ta¡rÈ,á¡¡' na Forha de cerro das coti as, ao sr.;l de Encruzi rhada, iEssAF.I & FIGUEI
REDO (op.cit. ) descrevem, corno pertencentes ã fãcjes ?udõ, a ,*l!,..1 Co Cerrc d;
Feixotos, siltitos brancos a c¡er.e-rosados, mui to'comDactos, norcelânicos,fo:
si liferos, coa restos de vegetais, orbicuroidea e esoículas si l.icosas, associ
ados a arenitos rádios a grossos, con aìgur; ' feìdspato, Ðertenccntes ã Fãcies
Budõ. Feìções gìaciaìs ben definidas não são encontradas nas ocorrsnc:ias do
sub-grupo Itararõ no Grau de incruzilhada" com axceção da ãrea ao norte de co
xilha Grande, na estraca cachoeira do sur-Encruzi lhaca ¡io sur, onde os congro
rærados da Fãcies susoiro asseflter' discord¡nte¡renùe sobre as rochas sedirenta
res Ca Forr",nção Arroi o dos ilobres .

As litologias ocorrentes na ãrea ern estudo" sìrtitos ce cor branca 
"

com inpressões de olantas, ao sul de iio'.rte castelo e os arenitos amareìados,a
lêste da ìocalidade tje caoi varite, arnbos acentuada¡rcnte nr:rgulhantes, se sìtu
ari a¡r na Fãcies Budõ.

3.8.3 FCRÌ.IAçÃO Rr0 30NrTc

lla Folha de Capi varit¡, a Fornação lio lonito ocuDa toda a porção
norte e :larte cc linite oestej penetrôndo na ãrea da Fo'lha do cerro partido
As prìncipais litolooias são arenitos e sjìtitos que aÐresentanì ccntinuid¿de
física com a faixa de rochas sedirrenteres +ondurãnicas descritas nor IîACHADO tr



CASTAIIH0 (1961) e que foram classi ficadas corio Fornação Rio Bonito. En teste-
munhos de sondagem (Pl'{-I7-SJ) para Ðesquisa de carvão, a ncroeste da iiina do

Leã0, esses autores Cescrevem oara a lormação Rio 3onito um Dacote de rochas

sediræntares, coa esDessura de 33,45 n'ì, constituído oor foihelhos cinza-escu-
ros, coni Civersos leitos Ce carvã0, e con ÊsÐêssi.lra de 3C"40 n, sobrenostos a

folhelho cinza-claro a esverieado, com esDessura de 3 iî. ts âflorafiËntos des-

sa fornação aÐì€sentanl bancos Ce arenitos quertzosos (esbranquiçados, crer€-a
marelaCos ou rosa), mostrando ferrificação e silicifìcação, intercaladcs en-

tre espessos bancos de foìhalhos (cinza" cresc-anarelados e castanhos), nos

quais se inclu,em carnadas carboncsas com níveis de carvão.

3.8.3,1 - Contatos: Esta forrnação recobre transgressi vam:nte os nig
matitos e o anortosito dc Grupo Cambaí, os xistos da Fornaçãc t/acacaí e o Coa

plexo Granítico Encruzi'lhada, ac ncrte e ¡ oeste da ãrca m¿ne¿da. Na parte

sul" "ilhas" da Formação Ric Bcnitc aDarêcem sobre o Conolexo tncruzi lhad¡.

Fora tla ãrea, ac ncrte d3 Fclha de Cani varita, o contato sunerior á

com os siltitos arencsos e arenitos sílticos da Formação Palermc, Ce ccr cin-
za-olúnbea" amarelados oeìa aìtaração. Essê litologia recobre a Fcrmaçãc Rio

Bonito e" ùrn al=cu¡5 lccais, assenta Ciretar,ente sobre rochas ;raníticas atra-
v5s d: arenito basal ?rcsso, iaeturo textural e mineralocicarlente,de 10 cm de

es Dess ura .

3.8.3.2 - L'itolcgia:: A ãrea ocuoada pela Fonnação lìio Bon.ito na Fo

tha Ce Capivarita 5 de 
.l47 kn2. Hã lrande predominãncìa de arenitos" corn in-

tercalações de siltjtos e raros níveis de carvão. Alán Ce ocorÊrem na ãrea
jã descrita, são cor-'runs "i1has" de arenitos ferrificados, caÐeando o Comolexo

Encruzi lhada" lrincìoalmênte ao suì da folha. lluitas Cessas capas de arenito
não são mapeãveis na escala Ceste trabalho. 0s ârenitos são de cor branco-ro-
sada a cinza-amarelada, com rnnchas cestanhes de õxido de ferro. Â granulação
ã grossa, apresentando níveìs conglor¡:rãticos com seixos de atõ 5 cm. A clas-
sificação varia de mã, :n certos locais" a boa. 0s minerais domi nantes são

quartzo e feldspato, este comumente aì.¿eiaJo, assenelhando-se, nesse caso, ã

matriz argi losa lrara os grãos de euartzo, e tornando o arénito friãvet,quando
ausentes a silicificação e a ferrific:ção. Essas são ;¡antenedoras dos areni -
tos nos altos topogrãfi cos e muito caracterÍsticas nos arenitos e conglomera-
dos dessa forrnação. tlã tendância de, na base, predonli narem os are:ritos finos
e auaentar a granulonetria o¿ra o toro do lacote sedir.rEntar. .com a cobertura
dos arenitos ferrificada e endurecida, torna-se difíciì, pela faìta de exoosi

ção dos níveis siltico-argi losos intercalados, estabeiecer, en muitos locais,
o emoilhanento das cìversas litologias. 0s arenì tos são horizontais a sub-ho-
rizontôis. Em alçuras ãr:as" anresente$ ôceßìadamento oobre, eE outras"são bem

acamadados. A estratificação cruzada ã a estrutura pr.imárìa conum.

uas si I ti tos sorllente afl oran na aorção ',!-:,U da ãn-.a ( p¡n¡6 CAp,70-l ) .



Em alguns locais nessa área, târr eslessura suÐerior a I nr e são capeados por

niveis ferrifìcados. intercalados nesses siltitos, ocorrern niveis de carvão

com 2 a 3 cnr Ce esoessi.jra. A nordeste, sotooosta ã capa de arenito ferrifica-
do, ocorre argi la refraiãrir con nouco mais rJe I nr de espessura. Essê argìla
estã senCo exolorada pela indúsiria cerâm.i ca e ã simiì¡r ã oue ocorre no i'lor-

ro Rocue,ao sul da ilina do Leã0, mas m;'is ferruginosa Que a últina. ila Darte

centro-oesie de lrea, a 70C nr da estrada ,Rio Pardo*tncruzìlharja, encontra"se

um nível Ce carvão de 70 cm de espessura sob o arcnito ferrificado.

En perfil r¿aìizado num morro ilessa formação, n¡ Ðart3 centro-norte

da ãraa, no contato com o anortosito (coroo maior), observa-se,na base, gran

de predominância de siltitos de cores rosa-arnreladas,borCôs.iverde-clàras,pou

co estratificados" conÐectados ¿ friãveís, con juntas preenchidas por materi-

al ferruEinoso, com Cuas intercalações de arÊnitos, una de 0,4C n e outra de

1,2C m. 0 nriseiro niv:l arenoso õ cia cor rosa, fino e bem classificado; o se

r:rundo, ros¡-clara" ¡rouco ¿stratificado, mal classificado; ambcs t'astante dia-

clasados. Å esll'essura totai dos siltitos ã de 40,60 m. Sobrerrosto a esses sil
titos, apar€ce arenito castenho, ferruginoso, com I,LiO n dl espessura; folhe-
lho síltico bordô" com 4,80 m no topo do morro, arenito n6dio a conglonerãti-

cc, cor¡ 4 m de espessura" e grãos de at6 5 nrn, angulares, ferri ficados e sili
cificados na parte suoerior. t{o total , são 5i m de rcchas sedimentares da For

mação Rio Bcnito. As cores variadas dos siltitos estão associadas i oxidação

e ã al teração.

¡lo extreno sul da ãrea, a "ilha" Cessa formação no Conplexo Êncru

zilhacia á constituída nor ar¿nitos com níveis conglonerãtì cos, com seì xos(de

atã 5 cr,,) de quartzo, feldspato" rochas graníticas e rochas ricas em bìotita.
A ferni fi cação ã intensa. l{a p.3rte centro-sul" tanbé¡l capeando o Comolexo Gra

nítico [ncruzi]hada, hã um r¡cote Ce arenitos" formado, Ca b¡.se Dôrô o tooo ,

por ar:nito fino a nédio, con rnais de lC n Ca esoessura, nor nír,el Cc conglo-

merarjo de ì"5 a 2 r de ¿snessura, nc topo Ðor ar"enito grossc de, no mínino,..
3 m,

.å comoosìção mìneralõgica dog arenitos ã simpl¿s. 0 ouartzo predomì

nante sÈ aoresenta com 1rãos sub-,rngularas a anrrulares, plcncs conìdnente arre-
Condades; o feldsoato õ b3stante nencs abund¡nte e se encontna alterado. i'lui-
to aais raras são a bioti ta e e ncscovita. Dos ¡rìnerais ¡r:sades, ¡ turmalina,
o zircão ,: c epídoto, são cs nais conuns. Sxidos de ferro e oÐacos apar€cem

en Civerscs ìocais. i,las frações sílticas e argilosas, os argi lo*minerais domi

nantes são a caclinita. Ð o inter-estl'atificado I-(10-l4l'i)" c¿ractarísticc das

fraçõcs finas da Fornação Fic Sonite (FCF,ìì0S0 & FiGUEIRED0,t.'t64).

As ferrificaçõ¿s e as si'l ici ficaçês na Formação Fic Bonito sãc tão
características nesta ãrea q*: re receii sar..:studedas ern canítulc ã parta.



3.9 COURAÇAS F5 FERflo

ila ãrea en estudo" as formações sedimentares" de modo estrecial ,apre
senta¡ï intensa ferrificação" næsmo es escala regionaì, desenvclvida crìncioal
rente no tooo Cos arcnitos Ca Formação Rio tsonito. Tarrrbõn as rochas se.4in'enta

res do Sub-gru?o Ïtararé" da Formação Can¡leiras, e o aanto de altaração de

roches eraníticas podem encontrar-se f,.rrificados, porãn, os arenìtos da For-

mação Rìo Bonito e do Sub-gruoo ltarará são os mais comumen te e intensarpnte
atingi dos. TJILLIç & FOÍì,ii:0Sl (l?68) estudaran a gânese cias couraças de ferro
da Fornação Rìo Sonito nc Qil lranCe do Sul . û couraçanrento, segundo os auto-

res acìna, não está condicionado nelos fateres morfo-cl i mã ti cos rcsoonsãveis

peia evoiução dcs solos ferraliticcs (laterização), embcra possaa reDresentar

um registro paleoclinãtico n¡ ãr¿a. As conciicões de formação *ess.rs couraças

nãc exìgenr um ciima lixivìante cc¡no o rrocesso de l.rterizaçã0.

As couraças são essenciainente constituídas l:cr goethita e/ou hema-

tita e se desenvclveni em Iitcìogias nerneáveìs, cono areilitcs, congloû€rados,

ou, euendo as litclogias sãc îencs æñneãvsir com¡J argilitc's e siìtitcs,se de

senvclven em juntas ou rrc contstc dessas litoìcgias ccrn cutras nais grossas.0

desenvoì vinento dessas couraÇas õ superficial , nãc ocorrendo eni sub-suÐerfí-
cìe ccn:o se observo nos tcstemunhos de scndasens das íreas dr minas de c.lrvã0.

0s tiDos de couraças de ferro gncontrrCas na ãrea de Cerrivarita, conn tambã¡r

ea outras ãreas onde afloran as rochas cias formaçõas çtondwâni cas " são os se-
guintes (þIILLIS & F0F.I{OS0,or.ci t.) :

a - Arenitos tipo im:r:3nação.
São arenitos cujos espaços inter-granulares estão intênsenente ci-

FentaCos por õxiCo de ferro. A textura do arenito ã geraìrænte mantiCa, sendo

a ferrificacão maior no tono;

b - l{íveis de arenitos conglonrerãtÌcos e conglonerados arencsos f,errìficados.
Tamb,ãm guardan estri-lture da rocra sedinentar crimitiva, São comuns

na base Ca Fcnnação lio Ðcnitc.

c - Preenchimcnùo de juntas.

Constituem" :n geral , placas rnaciças de õxiCo rie ferrc" com hemati -
ta" bem cristaìizada" d.esenvojvic¿ nas juntas verticais ? Dlancs sub-horizcn-
taìs" particuìan¡cnte perneãveis, da Iitclogirs com baixa oerrreabiì idade, co-
mc fcìhelhcs" siltitcs e Fesrnc arenitos nreviamente irnpermeabilizadcs Þela
ferrifìcaçãc.Em ãreas de rnaior C-^nsidaie de juntas, o r.,¡ cnde a rocha tenh¡ si-
dc an+-eri ornente alterada, deixando espaçcs vazios " pcdam formar-se massas dl
õxi do femo , usados como ci nzei rts srna¡'¡entai s .



d * Crostas "es co ri ãce as " .

São fcmaCas nor ferrificaçãc dc manto de alteração do granitos e

gnãisses do tscu.Jo Sul rì ograndense. Essas rochas são ,,arenizadas,' Ðalo inten-
pcrìsme, cnm a Dreservação cu nãc da ¿strutura criqinaì. :,!a ãrea de C¿nivari
ta, é a tiDo de fcrrìficaçãa ¡.:ncs ir¡oortante.

A fcrnação da ccuraças is ferrc se êncontra intinanente relacionada
ccrì c,s Drocessos Ce oxidaçãc e reCução do ferr.. C Fe# 6 relativanente solú-
vel, rias se scfrer oxiciacãc 3n ambiente nais ricc en cxigãnìo cu oxiCantê,Ðas

- +++sa a F¿ , precipjtandc cor,¡o hidrõxiCcs què vãl fonirar ccethita, hernati ta ou

õxidcs r.!: ferro em diversos graus de hiCratação. O sisteaa Fe++/Fe+++ 6 con-
trolacic oeìo pctenciai ce oxirjação e pelo oH. l,!a Dr€sençâ de rmtéria crgânice
ou nrriutcs de deccrnposição dessa matãria crgân'ica nrrs sclrs, o potenc.ial da

oxiCaçãc serã baixo (ambient.: redutcr) ¿ c fêrrc serã reduzidc. Se a nrat6ria
orgânica for cxidada : c arnbiente for ben arejado, o Eel serã oxidado e ,...
- #+ ¿¡¿Fe t pn:cioitêrã. [xcùpcirna]rente r Fe--- rcderã scr clmnlexadr è transDcr
tadc ¿m soluçõas. A rigracãr dn Fc++: r Cellsição dl Fe+++ :xnlicam a flrrna-
çãc das couraças nas litologias perrn,:ãveis, A nì9raçãr de ferr0 se dã iater,'.l
fiEnte c não "Ðer ascensum". Pcderia Car-se en regiões ãridas cu seni-ãridas ,

Dcr caoi laridad:, da baixc nara cina, nas nãr se daria ern litcloeias altaren-
te pernieãvais.

A orcsença de ccuraças e¡':i dì verscs niveis na tcocgraf.ie pode ser ex
nlicada flela variação do lençci freíticc ou nor nigração e irnob.iìização do

ferrc, fcrmandc v':rdadei ros degraus Ce counaçamento ii1lLL0T"l964;l,l{iG},!IE}l ,...
le66) "

i.llLLIO ,! F0Rü0S0 (co.cit.) atribuen a reiuçãr, de Fe++ a Fe++ nos

sclcs mal cirenados, classi ficedos con¡ "nseud.:-gIe._vs,, ælos agrôncmos euror
freus. l,iesses sclcs" err conseqüância dc acúnulc da ãgua, as ccndições são ãci-
das a redutoras" nermìtindo a redução dc femc que r'lìqra. 0s sclcs ncntmo-ì lo
niticcs formados sobre a Fcrmação Palcrmo" são d:sse tinc. ¡,i. Ðcstericr oxida-
ção dc ferro causarìa o ccuraçan"ento dc erenitôs. A ies.idrataÇão, .r recrista-
lizaçãc e c ccnseqüente andurecim¿nio da ccuraça fazen coa que e mesma preser
ve a toDnqrafi a.



3.IT SILICIFICACÃO

ê silìcifìcação õ evidenciada pelo endurecirnento das rochas ôtin3i-
das e á r¡ais característica nos arenitos or:ãrtz.i cos com pouca ou nenhuma ma-

triz arqilosa e en conglomerados. 0s niveis silicificados oferecen grande re-
sistância ã erosão e são responsãveis pela ranutenção Co relevo. F. exceção da

Fornração caneleirasr nas cenais,as sì ticifìcações r.rão atingern a extansão das

fcrrificaçoes (caso cla Formação tio Bonito).

A nais ¿¡¡g¡sa silicificação dos arenitos ã exolicãvel Dela eleva-
da perreabiliciade dos fiEs¡,ros, sendo justificada pelo rËsno arguñÊnto: a màior
intensidade d¿ silicificação nos arenìtos ccn rouca ou nenhum¡ natriz arg.i lo-
sa,

A silicificação .l observã'¡el pela orasença de ouartzc intersticial
e opalização superfic.ial . Estudos de detalhe íìtostran 

-aue a s.i iicif.icação nos

arenitos cuãrtzicos s¿ dã nor cr:scin:nto cie grãos de quartzo neoformados em

continuidade física com os grãos cetríticos. 0linite entre o orão cetrÍtìco
e o neoformado ã nostraCo por uma fina pelicuìa de óxido de femo.l'ilLL0T (..,
1964), observa que os nrocessos de silicificação de arenitos ,,lir,,pos" geram a
fornação de quartzc en continuìdade aos grãos c,etriticos " expì icando o fato
oela canância de cátions nas scluções transportadoras de sîlic¡. I necida que

auaenta a concentração de cátions estranhos"a tendeñcia ã serem' formados quar
tzo ni crocristalino, crlcecônì¿ e oo¡ìa.

t grau de silici ficação 6 variãvel , podendo tornar a rocha totalnen
te 'í rnoe nneãve I cu arenas parcialnente. A gênese admitida !3ra Êssas silicìfi-
caçõas ccnsiste na deoosição direta ce sílica a partir de soluções verdadei -
ras nas cuais existe c l{osi0n, ãcico orto-silicico. A boa oen¡eabilidade das
rochas Dennite a migração de sí'l ica e a deposição cìa mesna na foma de quar -
tzo ou formas nicrocristaìinas. A sílica não orovãn obriSatorianente da solu-
bilização oarcial dos grãos de quartzo dctrítico oue se encontram corroídos 

"suturados, ras aode vir de outros ¡rinerais (alteração de feldslatos) oorque o
quartzo aDresente uma solubi lid¡de r:lui to baixa.



3.]I CUATERIITRTO

ûs deoõsitos al uvjais são aqueles das alanicìes de inundação e dos

sedirnentos de calha transDortados oelas cranagens. constituem, en geral " are-
ias e seixos aais ou menos consolidados, transcortados nelos aroios Tabatin-
gaí e Calivari-Itaticuí. f muito comum tais denõsitos serem retrabalhados.

i'le re cern especiaì ref¿rência no arroio Tabatingaí a presença Ce n¿ta
cões de anortosito de r'¡is d: I ¡i no ìeito clesse curso d'ãgua. serìa de inte-
resse, Ðelo r'ænos científicc, o estudo dos ,.¡ìnerais Deseics aluvionares no Ta

batingaí, ne Darte nue corta a olanície anortosítjca.
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4 .2 TT CTOi'II CA Rf G I ÜA

A tectônica r"ígida ã majs irnportante que a pìãstica na ãrea em es-

tudo. As faìhas apresentam direções ll 25-450 E, anroximadarente ruS e ......,
li 35-450 !J. Falhas ¿e di reção ll 70-B0o 1¡l são oor¡co frecllentes. 0s fal han'en -
tos ao rox'i madamen te ilS en geral variam de ¡l I50 t a i,l l0o !1, 0s falhaÍÞntos
da ãrea podenL sar agrupados em três s6ries:

i - Faìharæntos corn direção ll 25-450 E: São as falhas nrais antigas da ãrea.E

o caso da zona de falha que fimita o Granito Cordi lheira e o Grupo Canbaí er¡r

Caoivarita e clue s: estende por mais de .l00 km, do Passo dos l;larinhei ros, no

Rìo Canaquã" na Folha cie FÍgueiras" a Si{ do Crau de Encruzi lhada" at6 al6n

da iiina do Leã0, a l.,lE (Linearento da Vi!ia). Os cnãisses e rochas graisenìza

das se encontran nessa zona de falha" sendo moscovitizaCas e tunnàl i;ñ i.zadas

as ìitoìogias ocorrentês: granìtos, migmatitos e xistos. PICADA & PIi'¿TO (..,
ì966) observararn que o controle estrutural da ãrea estanifara de CamDinas" a

sudoeste cio Grau de Encruzilhade,õ de direção l; 4c-500 t ë PICADA &". TESSARI

(.1970) para Sanga |{egra ê l'lina Velha determinaram ¡l 6Co E. Âs falhas,.mdis
jovens não são nineralizadas. Assirn, as estruturas què controlam a gràisen-

ização e a mineralização a cassiterita-lvolframita são de direção N 30-60o-.E

e são as nais antigas da lrea.

2 - Falharcntos !lS: As falhas NS limítaa litologias antigas. Unn das fa:lhas

l{S corta a Folha de Capivarita ern quase toCa a extensão. 5ão lnais jovens que

as de d'i reção tl 25-450 E. Pelo nenos, algurus dessas falhas são de fej¿ito
direcional (observar falha ilS contato Caróaí - Cor¡olexo Encruzi lhada),

3 - Falhanentos I'lti: .4s falhas noroeste oua, alén d¿ serem em Íìenor núr¡e ro 
"

são menos significativas, são aiar,sntemente as nnis recentes. Hã Iigéi'na
oredominânci a de falharientos ¡llJ nas torrnações sedimentaras (Rio Soni to),Ain-
da grande ninero de falhas l{l'! terminarn em faihar.entos l\S ou tlE.

São freqtlen tes as reativações de falhas. Observam-se ìi tologìas do

cristalino linitadas por falha que vai cortar rocha sedimentar; falharentos
limítrofes de duas titologias cortarn a mais jovem.

Dentre as feições associadas aos falhanentos" veios quartzo-felds-
Þãticos são comuns, predonrinando direções I'l 30-4Co t ¿ i';,1. Brechas de falh.r
e m'i lonitizações são comuns, acornpanhando as Cireções nrincioais. llão foram
feitos diagranas de juntas, nas as direções nrincipais são i,l 45o E e i.ì 550'1.

0s diques de anfiboìiio (ant'igos qabros) aÐresentam NS como dire-
ção princiDal, e se cunda ri arnen te ¡lt; poucos tãrn direções rlil.



Cs pegmatitos associados ao Co mplexo Granítico tncruzi thada, em ã
rea próxima a iionte castelo, têm direção prìncìoal liS, estanrio alouns encai-
xados en falhas colil essa direção.



4,3 TECTONICA PLÃ,STICA

I - Direções estruturais planares e lineares: 0s mignntitos apresentam estru
turas planares corn di..çO.rì tãìFìì r..undariamente ¡l 50-B0o !j; os nerl
gulhos são acentuados, comurente îara ¡!E. 0s granitos gnãissìcos têm a bioti
ta e c feldspa.to orientados segundo N 100 !i e rnergulhos nara ilE. ¡\s linea-

ções no anorrosito tôn diversas direções, p redomi nan tepænte ll iOo E.

2 - ûobranrentos: As dobras no Grupo Cambaí e na Forrnação VacacaÍ são muito

comuns. 0 Gruoo Car'Tbai, na Folha do Cerro Partìdo, a oeste da da Capivarita,
aDresenta ant'iclinal (!'iapeanen to Ce formatura - Escola de Geologia" 

.l964)com

eixo orientado segundo il l0c i..1. A Forrnação Vacacaî, na Folha do Piquì ri,apre
senta cerca de uma dezena de dobras (TESSARI & PICADA,I97O), antiélinàis e

sìnclinais, corn eixos de dobna Ca direção tlt. ltla ãrea de Canivarita" a leste,
o Grupo Canbai se encontre dobrado em anticlinal de alto ãnguì0, com eixo o

rientado segundo ll ì0-200 !{; a oeste, no linite com a Folha do Cerro Partido,
a Formação Vacacaí estã dobrada tambãm em anticlinal de alto ânguio, corn di-
reção do ei xo lt I0o ',,{.



5. A¡iORTOSITOS

5.I INTRoDUÇÃ0

5.1 .I çT¡IERALIDADTS

¡lnortosìtos são rochas quase nonominerãlicas, constituíias" geral -
nente, Dor rais de g0% Ce oìa.qioclãsio (de andesina a bvtownita).

0 termo anortosito foi intrcduzído por HUI1T (1853), designado nara
as rochas fcyrnadâs essencialnente Ce olaEioclãsio Ca 56ríe Grenville (Prã-Cam

briano canadense). leriva de anortõsio (ternro utilizado por ìelessc oara de-

sì gnar os feldsnatos triclinìcos). 3 tarno gera confusão aorcue anortõsio õ u

saCo cono sinôniino c{e anortoclãsì0.

Foi tentada por diversos netrõgrafos a extensãc do terno anortosito
a rochas consti tuidas por plagioclãsios rpnos bãsicos lue andesina (LAC,îOIX ,
.l900; 

KOLDERUP, 1902; 9UDDIrlåTCr¡, 1939), rnas a tendência geraì ã consiCerar
coî1o anortositos as rochas constituídas por plagìoclãsios de conoosição con-

fireendida entre andasina e bytoi.rni ta. Petrograficanente, os enortcsitos Doderri

ser considerados gabros leucocrãticos (nenos de lt% de riroxênio) e ou,. gra-
duam a 5ai;ros atravãs dos gabro*anortositos e dos anortosito-gabros, dependen

do do ¡..:nor ou mai or cont¿-uCo de oi roxãni o .

Pelas ocorrãncias conhecidas, os enortositos se distribuen em trôs
g.rupos pri nci pa i s (|IARPUii, I 95 7) :

ì - ,inor:tositos associados a cornplexos ultrabãsicos e bãsicos (tipo Sushweld

e Stilluater), com estrutura tipo loDõlito e geralnìente con nlaoìoclãsìo alta
r'.'ente cãlcico (bytowni ta). Poderr: aoresentar croaì ta e sulfetos associados e

relativar,ente rænores cuantidades de õxidos de titânic e ferro. Podem ser <ìe

diversas idacies e ocorren ei':r diversas ãr'aas quase sem r¡etar:orfisno. São os a-
nortos i tos estrati forrês.

2 - Anortositos do tipo naciço ç¡ue se ceracterìzam por formar cor¡os não es-
tratificaCos" nuitas vezes Ce 'rrctorções batclíticas e ee coa:losì ção u,ni fornr:.
0 clagìoctãsio varia, en ¡eraì " de andesìna a labradorita. São constituîdos
nor qrandes cristais ae olagioclãsio oue noden atingir conurênte lC e 2C cm.

São associados a gabros ê sè encontram associados a jaziCas de 6xidos Ce titâ
nio-ferro; os sulfetos são raros. HERZ (.1959) observa que a iCade dos anorto-
sitos Co tico maciço varia cie ll00 a ì7!0 nilhões de anos" corir concentração

¿j¿ valor,.:s 3E torno de l3"r,lt 2 C r¡i ihõas dc. anos . Estão assocì ados a rochas

riætaír';õrfì cas CJ aìto grau (niroxãnic cranuìitos). Exer¡clos: os anortositos de
..f



Âdirondack (Canadã), Ekersund (r.loruega) e Caoivarita(RS,tsrasìl). B[RRA:{ef (..
1966) os denomina Ce rlutõnico-oroEânicos

3 - 4.nortositos tipo sakenitos.(nona oriunclo de 1.lada¡ascar) que representam
rrìagioclasitos leucocrãticos. Fomaril car¡adas corir grande extensão lateral em

',ladaçascar e ocorrarfi tar.'bõn eni Sittancun<{i, no Distrito de Salen, Estado de

tiadras (Índìa). Àsserelham-se aos anortositos Iunares. São os nais velhos" oo

denCo sua ìCade atìngir 30û0 ni lhões Ce anos. A nrincinal característìca ne-

trogrãfica 6 o elevacio teor de anortita do o1 egioclãsio (,1ng5). E ainCa inte-
ressante salientar a assocÍação ilrenita-croniita cue pode ocorrer nesse tipo
de anortosi to.

0s anortositos não fo rmarn lavas e ocorrenì muito raramente conìo di-
cues (K3nnençitos) de composição si¡¡ìlar.

iìElZ (oo.cit.) locou as !,rrincioais ocorrãncias de anortosito en ã-
neas do her¡ìsfãrio norte e lrenisfãrio suì, en situação anterior ao "drift"con
tinental , obserrrandp ou¿ constituen doìs cinturões, mas, en 3eral , não relaci
onados conì as Cireções conhccicìas cits croçôneses Erã-Clmbrianis.

5.1 .2 pETRCQUTiitCA DOS ANoRToStTCS

?iversos dìaqramas, ôssociendo a. cornoosi ção quinica das rochas e a

sua :nineraìogia, tân siclo anlicados coñ 3 fine.lidðde de distinquir as reculj
ariCad:s de caCa clã de roche.s c, dentrc de cada clã" as variações connosìcio
nais existentes. i-iÄÎKã,Q. (1909), Ì,lIûfìLI (.l931 ), LAP.SE¡l (1933) e JUr,lG ('1355) a-
pr¿senteraa Ciagran:as, relacìonando Ðarâr,etros quînìccs des rochas ígnaas, vi
s.ìnCc estuder a varìação cDnposicicnal ,(mìneralõgìca e químìce)das mesmas. DE

LA q0ci1E (l?64) introduziu um rjirgrarna, des-Linådo, e¡,-i princi,-"ìc, ao estudo
quimico-r-,iineralõgico de naciços granitìcos e ora nodi oriti cos . Uscu os narâme-

lrtros[si7:- (lrr+K+zcal3)l , [r.- (:]a+ca)j .ir.*ils+Tì] lautcr,
utilizandc os rarâmotros de Dg LA R0Cl-iE (oo.cit.j, nrocurcu defini r 3 carioo

t1e ccmncsição cie an¡rtositos. As anã.lises selecionadas forarn das ãreas:

a - Sui Ca llcruega (BÞ.RTH"l333).

b - t4a{açascar (3OttL\r{GtR,195?) .

c - tuadricul 1 de Boehls Butte, Idaho" EE.t:U (HIETAl.lEU,l:63).

d - tanaCã e nordeste dos Estados Unirlos (PA,PEZlK,l965).

e - CaDivarita" lìS, Srasìl (F0R!.,10S0,DUTP,Â, & SA.lC|ìEZ,l97l ).
,ìl .,

lo diagrar a iSi/3 - (K + iia + 3ta/3[ e ltl . 1"ra + ¡u ¡.¡ (Figs. 3 e
4), os anortosìtos se c'oncentram em urn área ben definiclau connreendida entre
os valores -250 e -350 oa.a [:( - (ria + Ca)l e 0 e +50 naraf 1 r- ' '-¡

LSi/3 - (( + rr¿ + ?Ca/3) J 0 canno dos anortositos se enccntra cr6xir¡o ao

Cos Eai:ros, nas con vaìores mais negativos ae [f . (lra + Ca¡l 1-ZSf a -35C)"t'J
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0s anortositos do canacã e nordeste dos Estados unidos (r,fontanhas a
dirondack), anortosìtos do tìpo maciço se situan dentro da ãrea de parâretro
definida acima nara os anortositcs"con exceção dos tìpos de ccmcosição esoec!
aì ou oue sofreranr aìteraçõ-"s nosteriores. lìo caso do äaciço Anortosítico t4o

rìn (PAPEZ i K, op . ci t . ) - Figs. 3 e 4 - as anostras que se situan fora do carnpo

dos anortcsitos tôr cor¡posição peculiar: são gabro-anortosi tos (4pR e 36R) 
"a-

ncrtos i to- gab rcs (42v e 7?) , ferrc-gabrcs (28R e 33R), anortosito cisaìhado e
alterado hidroternalnente (l2GR e l2R)" anortosito cortado oor dioues de fer-
ro-gabros (l9R) , anortosi to cortado por vônuìos de negmatitos (32R). Ainda a

an'os tra de anortosit0 OKA (48R) do canadã ã gabro-anortosi to; o anortòsito
de Adirondack; tipo i,,Jhi teface (6BR) õ rjco em granada (F.i g. n9 3). obvìanente,
a fácies de piroxânio gabro do anortosi to-gabro de Adirondack (v4) se afasta
da rÉcia das rochas anortosíticas, aproxìnando-se rnais do camoo dos gabros.

0s anortositos de Ekersund" sur da ruoruega (v7)" nãdia de duas ar,ps
tras, se encontram dentro do campo geral dos anortositos, embcra wra anãlise
(A) de KOLDERUP (t836) situe-se um pouco abaixo.

0s anortositos Ce ihCagascar, do tino mac.iço, coincidem, ern geÊaì,
com os demais anortositos do tiao nacìço (defit aQOl - Figs. ng 3 e 4. F,res

mc ancrtosito a granada (rcutìvarìto), com atõ 3% de* granada, tem conposì {ãc
ccincidente ccm c camoc geral .

ls anoi"tosìtcs co ùipo eitratì forme (Bushwerc), Dero meros os ocor-
rentes em i'iadagascar (B0uLAilGER,oo. ci i. ) ,não di ferern apreci avelnente, nos pa-
rãmetros r¡uímì cos estudados" dos anortosìtos do tipo maciço (Tab. nQ 2). As a
nrostrasQa et?ì0 coincidern com o camoo gerar dos anortositor. ul)9 difeÃ
porque o i\ar0 6 muitc baixo, isto õ" o anortosito ã bytownítico. Ainda, os a-
nortositos cretãcìcos do cabo saint Andrã (centro oeste de liadagascar -Qztl 

"0 zgs . H - coincicen con o campo garaì dos anortositos, sendo oue as duas
iltimas amoitras são de anortositos a olivina (allivatìtos), leucrocrãtico e
nes ocrãti co, respecti vanente.

ûs oìagioclãsitos (sakenitos de iviadagascar) se si tuam fora do camoo
dos.-anortositos co--uns, con parânetro> d¡ 350 o..u [r - (í{a + ca)l e -50 oa-

"u fsi7s - (ira + K + zcal3)) Dessa rnaneira, tanbãm atravõs d¿ :.ijarârptros
químicos" oodem djstinguir-se sakenitos rios anortositos do tipo nnciço (;â50,
$ s+ . ,tzo¡ .

cs gabros uralìtizados, hioe.itos e arguns anfiboritos, associados
aos anortositos, se suÐerpõem nnis ao camÞo dos dioritos e quartzo dioritos
qæ dos anortos i tcs .

0 Anortos'ito de 3cehls Butte" Idaho, EE.UU." se situa tambär:. no cam
oo geral dos anortositos, corám, con carãter um pouco nais bãsico (ou nelhof
maìs calco-sõdicl). A amcstra *i (Fit. ng 3)" gabro-anortcsito, se encontra
si tuada prõxima acs olagicclasitos de Madagascar (sakenitc) . As amcstras*Ir e*llI situam-se nc camDû ncrmal dos an¡rtositos, mas deslccadas pâra a ãrea
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nais caìco-sõdica. A. amostra *VI tem composição especial , pois se trata de ro
cha rica em hornblenda e distônio.

Rcchas a plaoioclãsio senos cãlcicc, cnn:,o ls oligoclasi to, $2, os

leuconcritos e os trondjhemitos.Tl - T2 (Fie. ng 3) se encontram afastadas do

canpo dos anortositos, mais lróximas do tolc do cuartzo, r,nstrando a sua ma-
'ior di ferenci açãc,

As anãlises r¡ád'i as dos anortositos do plutão i'iorin, CanaCã, Ä ató I
(Figs, nQ 3 e 4), as análises mãdias de outros anortositcs Co CanaCá e ncrdes
te dos EE.UU." de J atã C, n6d'ia de l2 anostras (DALY, ìgl0) e rSdia de i7 a

mostras calcu'lada Ðor J0HAì'lsEi{ (1937) mostrarn coincidêncìâ com a comocsição
geraì dos anortcsi tos.

Lnqu:nto ncs diasramas k -,*u + ca¡J e fsila - (tJa + K + zcall)J
os anortositos são re¡resentados oor um canDc ber'.r definidc, nos diaqramas ...
[re * rlg + riJ e lr - 1,ru + ca)] .. Figs. n0 5 q 6 - enconrram-se disrribuî -
dos em uma faìxa com valcres nuiic varjãveis Ueffe +;,f_e + TiJ .lr< - 1na * cu!
varj¿ de -200 atã -370 e [Fc + iig + Tilvaria ¿e-i at6 400. 0s anårtositos ]eu
cocrãticos aDres3ntan valores de LFe ; iig + Tij infer.iores 3 100; ns *r0..ã
ticos variam de i00 a 200 e os melanocrãticos apresentam valores Dara esse pe

râmetro superìcr a 200. A variaçãc 5 de anortcsitrls puros aos gabro-anortosi-
tos e aos gabros "sensu ìatu" (inciusive orto-anfibolitos).
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5.2 ANORTOSITO DË CAPIVÁ.RITA

5.2.1 INTR0DUÇÃ0

0 Anortosito de Capivarita foi descrito por F0Ri{0S0 & CARRARO (.,..
1962) em nota preiia aDresentada ao XVI Conçresso 3rasiieiro de Geologia,0 no

me provãm da local.idade de Capivarìta" Distrito do r'lunicipio de Rio Pardo,RS,

quase nos ìirnit.es com Encruzilhada Co Sul . F0i!'i0S0, CAR.RAR0 e HERZ (,1967) a-

presentaram na Reunião Anual da Seoiogical Society of Ë,nerica trabalho sobre

a ocorr6ncia de anortosito na ãrea de Capìvarita. F0Ri't0S0 3 CA.RRARO (1968) a-

crescentaram novos dados ao estudo da ãrea de Capi vari ta.F0RM0S0, IUTRA & SAll

CHEZ- (1971 ) aÞresentaram contrÍbuíção ao estudo oetrocuimìco dos anortositos
corn aplicação ao Anortosito de Capi!'erita,

5 .2 .2 GENEP.ALI DADES

lla Folha de Capi varita, o ancrtosito ocuDa a ãrea de 77 km2, distri
buídr em trâs partes: ãr¿a naior, onde se si tua a olanície anortosítica, com

t
43 krn' e que ocuoe a narte centro-oeste da folha; una segunda ãrea na perte

t,
centro-leste, com 23 km'e uma terccira, ac sul , com 5 kn'i (-iaDa çolõgico
da Fclha de Caci vari ta) .

As carecterísticas gscmorfolõgicas da ãrea de ocorrãncìa do anorto-
sito jã foram descritas (grande facilidade de alteração da rocha, fcrmação de

planicies, vegetação de gramíneas com rarcs erbustos, solo preto com concre -

ções caìcãrias, Civersas boçorocas nas encostas), pcssibì Iitando sua Celjmita

ção. lla olanície ancrtosítica, em conseqüôncia dessa fãcil aìteração" os aflo
ranentos não sãc comuns.

A ãrea principal do anortosìto ten ccrca de I knr de comÐrinento na

direção NS, por 6,5 krn da larçura r6d- a, alonganCo-se na narte nordeste.Situa
se a oeste Ca localidade de i'iontc C¡stelc. Nessa ãrea, ocorrem diversos di-
ques (9 locados nc ßBpe da f'r'lha) de crto-anfiboiito com direção geral f,ls e

cuja ìargura varia de aìgurs decirnetros e dezenas Ce netros e ccm compriæn -

tcs que atingerfl" no mãxìrno, I kn.

0 ccrÞo anortcsitico da parte centro-lestÊ seDâra-se do nrincìpal
pela intrusão granítica do Ccnpìexo Encruziihada, Ce nanei ra qrc, em princíoi
o, não Ðcde ser consi dera'Jc um corpc satãlite de anortcsitc. Deve ser enfati
zadc que a presença de conros satãlites 6 uqna característica dcs anortositos
do tìpo maciço (6ERRANGE, 1965). lldâaeis, curlpre salientar que na ãrea de a-



fl oranento do Comolexo Granítìco Encruziìhada ocorrem cii versos xenõlitos de a

nortosjto. Esses xenõlitos são,em geraì, de l0 a ì5 cm, anguìares s mostram

contatos nítidos co¡¡ as rochas granítìcas. "V6nulos" de corrrposi ção granítica
preenchem fraturas no anortosito (Foto nQ ll)" mostrando o carãter intrusivo
do Complexo Encruzì lhada no ancrtosito..A descontinuìdede nos afloramentos cic

anortosito e sua imtemperìzação não permitem um estudo de cfu:talhe dos caracte

res estruturaís dest¡ roch¡, A lineação dos mãficos" observada em alguns lo-
caìs" á nnis evidente onde hã enriouecimerttc nos nesmos, ou quando a rocha es

tã mais alterada. As di reções de lineação sãc variaCas, predominando as dire-
ções i{ ì0o E a I'l 200 E n.ìs , ocorrendo val ores di versos como ti 300 t,.l e Il 70Ôt,i.

Alõm de lìneações o antrt¡sito pode aoresentar estruturas Dlanares que confe-
rem ac mesmo caráter gnãíssicc,ccm di rcções simì1ares ãquelas Cas lirreaçñes.
Em certas ãreas de aflorarentos mais extensos (Boçcrcca grande), õ evidente a

estrutura gnãìssica do an:rtositc, Diñm, ern outros locais, o aspecto da ro-
cha á isótropo. Relações esoaciais entre o carãter gnãìssico e o ascecto isõ-
tropo, como são observaCos noutras ãreas anortosíticas Co mundc (o.ex. l'lada-

gascar) não são evidentes na ãrea. tnòora a estrutura dos corpos anortcsíti -
ccs não tenha sido deterninaiJa, a estrutura dômica parece pouco provãveì, for
mando o anortositc massas tu corpos aìongados, com èspessuras atã agora não

n"¿Ci das .

A ocorrãncia de anortosito não se restringe a esses três cor-
oos princíoais. Alãm dcs xenõlitos descritos, corpos raìores, ìimitando-se em

aìguns ìocais a um aflorancnto, se encontram na área descrita como Comp'lexo

Granítjco Encruzi lhada. A assoc.i ação do anortosito ãs litolcgias do Grupo Cam

baí 6 bastante ¡r,idente . [ncontra-se anortosito associado a granitos gnãìssi-
cos, a granodioritos" a anfìbolitos corn a Íesma orientaçãc estrutural . Na par
te sudeste da ãrea, õ comur¡: a associação de anortcsitcs e oranitos gnãissicos,,

orincipaìrente nc coroû ¿nortosítico. Ao sul (ponto CAP.7l-243), diques de bi
otìta granìtc de ètõ 50 cm cortam o anortosita com contatos nítidos. Em áreas
de afloranrenio do ûrupo Carnbaí" "vânuìcs" quartzo-feldspãticos cortam o anor-
tosito. Por essas reìações Ce canpo, o anertosito estã entre ðs rochas mais

anti gas da ãrea .

5.2.3 C0NTÂT0S

0 anortosi to se restringe ã área da Folha de Capivarita, não o

comendo em outras ãreas.

llo contato norte a occrrêncìa de anortositc se encontra enco -
berta pelas rochas sedimentares da Formação Rio Bonito e,em contato por falha,
com os metamorfitos da Formação Vacacaí; a oeste, em contato oor faìha, com

migmatitos do Grupo Cambaí; ao sul e a lestc, os contatos são com o Compìexo

Granítico Encruzilh.rda" quase excl usi van'ente com a fãci¿s grossa (equigranu -
lar) . 0s ccnt¿tos, em aìguns locais, são por falha.
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Foto nP 11 - "vênulost' de cornposição granÍ-
tlca cortando o arortosito.

'1þ4'
Foto nQ 12 - Dissc¡dnacês de granada no a-
nortosito.



l,la ocorrôncia da narte centro-leste, os contatos a nordeste,a leste

e ao sul são corn o Î;rupo Carôa.í e a noroÈste e a oeste com l Comolexo Encruzi

lhada, sendo esse úitìr¡o contat¡ lcr falha.

iia ocorrâncja da narte suìo c an.ortosìto sa encentra em contato ccm

1i tolcgi as do Grupo Car''lbaí, excete p: cêstÊ, onda ¿stÍ em clnt¡ltc Dcr fa'lha

com o Cemolexo Granitic: tncruzilhada.

5.2.4 DEsearSo DE AlicsfRAS

A-69-01 - Anortosito de cor branco'-bcinzentada, com oontuaqões pretas ou es-
verã-a-¿as. A textura 6 granular média-. con grãos en Lorno de 3 r'-rn. As rela -
ções- grærulares são indetenrinãveis devido ã nonotonia de cores. l'Ia sllostra
irrt"*ãri zada, observa-se a orientacão dos mãficos e -Lasbeñ do llagioclãsio
l.Íacrolcopicanånte, 6 evidente ¿ p."À"nç" de olagíocLãsiorresponsãvel'pela cor
da rocha, coo, grãós Ce 2 a 3 nn, maclado, e com algr:ns cristais nostrando irí
descôeciá. ns pontuagões eretas ou.esverdeadas são Cevídas ã clorita.

Esta æostra foi coletada pr6xi-no ã l¿zenda ?orteírinha, cuja êntra
da se sítua a 4 km ao sul de ll-onte CasteLo.

A-69-03 - Ànortosito de cor bran.co-acinzenÈada, coll pontuacões pretas e textu
Ïa o-rerrufar. I se¡oelhsrte ã anostra enteriore exceto Dor apresenËar naior ri-
o,ruã" d.e nãficos. A l-ocação ã aind.a ¡rróxiura ã Fazenda PorËeirinha.

A-69-34 - -4nortosito de cor br¿nco-aciozentada, com pontuações pretas e con-
ã]rações de grãos avermelhados de atã 0r5 ry de-diârnetro' nas o.ue assocía-
dos, nåcros"opi"aornËe, p¿receri epresent3r dir¡ensões naiores (ioto a9 12) . 0s

"o{or 
ricos ãn granada ou con enxanes de granadâ epreseûtaoo fornas lenticula

res ou de Cio,ues (Foto ne t:5). A texËura de rccha él grærular édia, con grãoã
em lcrno de 1 nn.. tr- Lccação é sinilar ãs enteriores.

A-69-05 -. :',enólito de ¿nortosito Ce cor branco-acinzentada, de granulação uã-
ãff"otuedo por nãficcs, en granito de cor rcsa, de granulação n6aie a gros

se, con ¡irãos de hornbLenda dispcstos-ren alguns Loeaie o paralelanente ao ccg
taio do ienótito corl o gra.nito " Cs r.rãficcs no granitc se ccncentran 3c redor
do xen6lito"

A anostra foi coleteda a ceste da estrada Rio Pardo-Encruzilhada, a

B L,rc de }lonËe Castelo, or-cxino ã estrad.a de ecesso ã Fazenda Santo Antônio (.
Fig. nQ 7) "

A-69.-06 - Relictos de srortosito em granito. Xenólito de anortosito cortado

!ãffitrrlos" cle quartzo e feldspato e com fraturas preenchidas por Pea-üenos
ãio.ro, de granitos (Fie" no 8.). À arnostra foi coleÈada ern ãrea próxina ã ante
rior.

A-69*07 * Xen61:.tos de ¿nortosito e¡r granito sinilar ã ¡.-to9-05. A amostra foi
õofe-ta¿a er. pedreira de granito situa<la em local pr6xirno aos das . anostrês
A-69-!5 e A-69-06.

A-69-Ce - Ainda xen6iito Ce ørortosito similar ao ãlterior.

À-69-09 .- Anortosito de cor bra¡rco-acinzentada, de textura granular'cottr grãos

ã torno de 2 n¡n. Essa ¿¡irostra foi coletada a 3300 rn a leste do anoio iaba -
ii"g"í, ã margem da esÈrad.a de acesso ã Fazenda Santo Antônio.

A-69-11 .- Anortosit,o de cor braneo-acinzentada, de Ëextura granulaï'co,m grãos,
éãGãa, de 1rm" Iiá alguns grãos naiores, cujos tan¿nhos atingen até 5 nn.A
anostra ioi coletad.a a SÕO n da drenagen ta estrada de acesso ã Fazenda Santo
Antônio, a 600 n a SE da nesna.

L-6g-12 - Anortosito de cor brsrco-"acinzentado, de t€atura lranular ã pegrla'é

./ t a t
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320 23 Pontos de amostragen do anortogito.
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Fig""Nc ? - Xer¡61ito aagular d.e aaortosito
( branoo ) no Conptexo EncruøiLhêd.a

f.Í9. S0 I - XenóLito a€l¡La¡ d.e eaorto sj.to
( breoco ) no Cooplexo Encruzilhada



ide, com grãos de l- a 5 c-. .l amostra foi col-etada a 150 n ao su1 da
Santo Antônio, na estrada de a.cessc ã nesi:a.

A-69-13 - ^å.norËosito Ce cor branco*ecinzenta-do, de crenul¿eão rnuito
textura é grenuLar e pegnâtóide " )e gráos de platiocl-ásio varian de

1 crn e, exãepcionalnent.e 2 cn, Carilc aspecLo de Èextura Dorfirílica
tc. 1- â.nosLre foi col-eteda a 211 r- eo norEe da Fazenda Santo :\ntânio

!,-a9*L4 .. ÂnorËcsito ie cor bre¡co-acinze:rËada, de texÈura rrætul"ar, con Don-
Ëuãõ&s nreËas (siniLar nacr3scopicr-nente ãs a¡nostras antariores). A a$cstrâ
foi-ccleiaCa próxinc ¿o cont.jcc norCaste c1: anortcsitc coc. a fornacãc Ric Be^
nit,e, t 3u5 km ao ncr:e rl.a lazenda Sarrto irnËônic.

Å-i9-15 -- Anortcsi-fc d¿ cor brance.-acinzsrËada, con ilcntuações Ðretas e texÈu
ra gr:nuf at (ârea de cont¡.Ëo ccn o Granito Encruzilhå.aa) . I arostra foi cole:
Ëada : 20 n ð.a est,rada estaduai r-ic Pardo-Encruzilh:da dc Sul-u a 7 1-',m Ce iicn-
te Castelo.

!r-6g-L6: l:nortcsiËc sencLh¿rrEe ã a¡rosËra anterior, EErs ouese iserrtc Ce nãfi-
cÃTã nicrosccoi-e ral'ala 97,557. de pia¡iocLãsic). ;\ a¡rostra fci coletada en
lccal :róxino ac antericr.

A-,:.?--Ì.7 - ,^,ncrtcsito da ccr ci.nza-c1ara, o-uase isenËo de nífi-ccs, coi texÈure
porfirítica, ccr: grãos nai-cres cue 1 cn e rÉtriz cct- grãos nencres c-ue 2 m.A
anostra foi cole¿ads er: Lccal 2r6xi::o ecs stteriores "

A,*69-.18 - J,ncrtositc de cor cinza-c1ara e con pcntuacões pretas, 3prêsentendc
texturâ.er,anuI-ar, ccn Xrãos C¿ zt6.3r5 cn. A anostra fci- col-r.tada na cstreda
ilcnta C¿sËeLo-Capivarila, a 3r5 i'.n de llonte Casteio.

CÃ?.70-LZ " :incrlositc de ccr bra:rco*ecinzentada, con pontuaçõcs ÐreÈas c ver
des. ÀDresente esErutura gr,anuiar :tã¿ia (grãos de aorcxir",adariente 3 nn). A aI
nosÈre fci coleta:ia *.e. estreCa antiga lara Encruzilhada d.o Su1, a I kn da en-
trade dessa, ac su'! da llort: CasËelc, na direcãc de Encruzilhada dc Sul.

!azenda

f;rossa. i"
1 r¡n at6.
ao ccnjun

C ancrtosìto apresentô cor branco-acinzentada; coffi nontuações 9re*

tas ou verCe-escuras. A textura varie de granular mãdia a grossa (Foto nQ l3),
nassando: enl raros locajs, e. petti3tõiCe. 0s qrãos verian de I rn a alguns cn,

atingìnclo, esneci.ilmente os Srãos de plagioclãsjo, no caso da textura pegmetõ

'iCe, 7 e rnesno ll cm (Foie nc la) . Crs plagioclãsios com grãcs nuito orossos

são característiccs dos,rncriíj,s'itcs Co tiDo naciç0. A cristalização desses mi

nerajs se ciã en grandes l!"ofundìdaCes e de manÈi ra muito lenta. 0s grãos de

plEqicclãsio ri,uitc grandes (1.l cr.r) se enccntrân quebraCos e deslccaCcs da ro-
sjcão crirnitiva,3rn ccnseqtlSnc'ia.de tùctôn'ice 0u d0 "rnis-en-Dlace" ern ccnCi

çãc auase sólida, dando a inpressãr de s¿rem bern mencras. Tarnbãn os grãcs r¡e-

nc!âs pcdem apresentir esmao3no;ìtc ou fr.rgmentaCãe, Cando âc encrt.:sito textu
13 cataclástica (ne casc dcs ,urrtts'itos ocderie ser cìnfundirJe c,lm a protc -

cl ãs ti car) .

0s nìagìoclãsics sã:,rs rninerais tSlsiccs dr ancrtrsitc, nesÞonsá-
veis pela ccr da rccha, c3nstituindi nais c!;:90% ?, etribuindc, nelr n€nos em

aìgurnas amostras, irir-lesc3nci¿. i'r¡lcl: da alb'ita õ cbservãvcl a Slhr nu. As

clcritas g:ra'lÊEnte cinsti:u¿n ¡s nãficos resplnsãveis n'il,3s r,:ntuaçles ver-
des ru pretes. T¡is nlntulçõ,ls p.d,jrr t¡rrar â rcchl banCrd¿, 'atþjbuindc,lhe

5 ,2 .5 CARACTTF,ÍSTÌ CAS PETF.OGqAFI CAS



um aspecto gnãìssi co. 0s félsicos podea tarú6n se encontrar alinhados,evìdên-

cia observãvel na rocha intenn¿rizada. Â percentagern de náficos muito rararæn

te atinga mais de l0%. Anenas as anos tres A-69-03 e A-69-04 apresentarn nenos

de 90% de plagìoc1ásio, Â segunca amos tra çencionada ã anortosito a granada'

'; 'l'r!i cros coci camen te , o anortosito se aDresenta, em geral, com textu-

ra granular x¿nomõrfica con 3rãos Ce 2 a 3 r4n. A textura, em algumas lãm'inas,

6 porf.i rítica" atjngìndo os fenocristaíS de plagioclãsìo tananhos em tof'no Ce

ì cm (A-69-17). En certas anostras, como na anterior, observa-se a textura Po

iquiìítìca, er que fenocristais de olagicclãsio contãm inclusões de qrlai'teo e

hornb landa "

0 olagioclãsio, constituìnte cuase exclusivo da rocha, apresenta-se

ern grãos anõdricos, ìrreculares" com bordos se interpenetranCo. Eril algumas tâ

nÍnas, observa-se o olagioclãsio intensar€nie fraturado, com pìanos ce macla

dobrôdos, extinção on<iulante ccnum, intensamente enuviado, cottt a1 te ração a ar

gi 1 o-ni nerai s , sericita e carbonatos,

A cataclase á comum, causando as alterações descritas acinn ou tam-

bõm saussuritização que consiste na alteração do pìaçiocìãsio a urna mistura

de zoisita, clorita" calci ta e quertzo (mi crofoto nQ 32). As maclas da albi ta

são as mais comuns; aìbita-peri clina (mi crofoto nQ 33) ou- albita-peric'lina-
Carlsbad são mai s raras.

0 olagìccìásio pode apresentar fissuras maiores" preenchidas em al-
guns locais, por "vônuìos" de albita, clorita e/cu guartzo. Dentnc as inclu-
sões nais comuns, alám dc cuartzo e hornblenda jã rnencionados " estãc a bioti-
ta, erídoto, esfeno" moscovi ta (rarå, em floccs muito oequenos), carbonatos,

seri ci ta, apati ta e opecûs .

A textura mi rnr.:quítica aÞarece nos bordos Cos plagioclãsios Drinci-
Delmente en ccntato com r:licrcclínio.

A composição dc olagìcclãsio na ãrea pode ser consi derada como cons

tante. Cs valores normaìs varian de An53 a ;insgi valores cciro ÀnUr-U, são tam

bãn encontrados. 0cor¡em valcres rnis baixcs que /in'3, orincipalnænte em xenõ

lìtos nc Ccmnle-xq Graníticc Êncruzilhada. É ìnteressante observar que o conte

údo de anortita de fenocristais e n¿triz, nc casc da texture ocrfirítica, á i
dôntico. T¿mbõm "võnulcs" de clagicclãsio de granulação fina cortam grãcs de

nlagicclásìc ¡.'rai ¡res ou s,-' enctntran em nosição intersticial (micrcfcto nQ34).

0s piagicciãsios desses "vânuìos" apresentam o ccnteúdo de ancrti ta similar ã

queìes Ccs grãos maiores. A arulstra À-69-04 eÞresentê teorês de até ÂnrO" mas

trata-se de locai especial ccm anortositc a granada, próxíno a diques de anfi

bcìito. A zonação nos piagi oclãsjos não 6 er.,idencìada ni croscopi came nte, mas

na microssonda eletrônica mostrarani-se zonadÒs (HERZ,ì972,comunÍcação oessoal ).
. 3 Anortosi to de Canivarita õ un labracorita anortosito, eicepcio -

nai mente anéêsi na anoìîtosi to e tí,ütowriTta .anortosi to.
. A varìação da cori:'rosi Ção do o;i agìocìãsio em ãrea õ reiativanente pe
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Foto nQ 13 - Ifatacão de anort,osito.

îoto nQ 14 - Anortosito, fãcies pes.matóide.
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ifi-crofoto nQ 32'- Cicrita asscciada a carbcnatose apre
senta-se inersa entre grãcs <le pLagíoc1ãsios (Anq7) " õ
próprio plegioclásio está alteraio incinientenenfå e
r¡na nistura t:-e elorita, epÍdotc e carbcn¿tc.Ilicõis cru
zados. Aurirentc 4B)i.

l.{icrofcto oQ 33 : Piagicclãsic nostrando naclas albita
e albita-pericl-ina, e leverenËe elËerado a u¡ca nistura
de clorita, epíCoto e carbonatos (principalmente). Ni-
c6is cruzados. Àr:mento 48X.
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lficrofoto nQ 34 - Seção ncstrari¿o vei-os 'Je plagieclá-
sio de grærulaçãc nais fina corLandc o anrrtositc" .ê*n

bos os iel.lspatos (dc veio e <la rccha) ?ossuen o nesl
no teor en anortite" lTicãis cruz¿¡ios. AunenËc 4BX.



quena. :\ia planicie anortosítica, foram coletadas l6 amostras de anortosito"cu
ja comoosição foi estudada corn detaihe ¡or divarsos nétodos de determinação.

0 estudo desses ¡Étodos faz carte de caoituìo rrosterior deste trabalho.ila pla

nície anortositica os t¿ores d¿. anortita, excêto para o anortosito a granada,

são i-. Ån"^ a Ån-^" corr raros vaìor:s acina de An.^.4s efiìostr3s cclctadas co-----"49" -',58' bu
brem as ãreas de afloramento r,3is importantes.

No corpo anortosítico ria Ðarte centro-leste da Folha de Caoivarita'

os teores de anortita do nlagìociãsio varian eÍn torno de AnUU-57' , nr:strando

granda se$elhança con os valores anterì orn¡ente citados. ilo corpo anortosítico

da parte sul" o conteúdo em lncrtita i de in'4-5s.

As occrrânci as de anortosito associadas ãs litologìas típicas do

Grunc Car$aí aÞres?ntan c lìagieclãsìo con cornnosição An57-60 (microfotcs nQ

35 e 36).

0s gequenos corpos antrtosíticcs situaCos dentro Co lomalexo tncru-

ziihada tâm olagìocìãsic co¡t cor:rposi Çãc A.nrr-Ur. É interessantê salientar a

pouca influância da intrusãc granítìca na ccr:incsi ção dos plagi¡clásics Cc d-

nartôsito. Prcvavelmente. r car-lncia dê c.nclntrâções imocrtantes de vciãtejs

saja resoonsãvel pe'ì as fracas reações d¿ contãto.

Resuminc,:, qod¿ concluir-se pela constãncia de connosiçãc Co oìagio

clãsic n¡ ãrea ec êstudc, constituind -se nais um ponderãv¿ì erauÌento para

classificar c Anortositù de Capivarìta ccno do tipô naciçc cu crogãnico-oìutã

nico.

0 piroxônio é o dicosídic e nãc ccnstitui mais que 5% em ù l:une',
pressupondo-se que, pela hcrnblenda e pela clorite Ðresentes, deveria repre -
sentar uma fração naior da roche. c dìtnsidio apresenta-se em grãcs anãdricos

e, en alguns lccais" con forr¡ns bizarras. 0 tananho vaì Ce ti,s atã 4 ma. C 2V

v¡ria en torno de 60c. Pode leric.óhtîÍl-se parcial ru tctalß'cnte alteradc a clc-
ri ta ou ural i ti zado.

A hcrnblenCa aDrr-sontf,-sè em grãcs :nõdri ccs de 0,5 a 2 rm, intina-
m¿nte reIacioneCa co.r c dicrsídio lu, em alguras seções delgaCas, ser.'r relaçãc

aparente (grãos isotaCos) - rni crofoto nQ 37. Aparece, ern muitos cascs, incluI
da no plagioclisic. 0 ínCice ie refração da hornbìenda" tlm, determinado Þor i
¡iersão é de 1,659?. Pode estar êl tar¡xrnte clorit'i zada (mìcrofoto,:ng 38).4 ouan

tidade de hornblenda atinEe no mãxino 5%.

Ccmo seria de esoerar" a biotita não ã comum nc ancrtositc. ¡ja amos

tra A-69-06, a biotita crientada aÐerÊce cono jnclusões nc clagioclásiooem ma

clas e cìivagens (micrcfotc na 39)" Estã, er:i muitos casts, associlda i hcrn-

blenda, prcvindo dêsta iltima. Taryb,ãn a biotìta se enccntra parcialmente alte
rada a clcrita. 0 tamanho dcs grãcs estã oróxir¡o de C,2 mli:. A biotita ã aces-

sõr'io e ã eninentemonte secundãria. Atìngc, no nãximc, 1,2 %.

A clorita õ o nãficc ¡raìs comurn nos ancrtasitos. Prcv6r¡ da altera -



LÍicrcfotc no 35 - plagr_cclãsic (nrstr:nCc a clucia =acIa¡\lbite-Carlsbl:1) asscciaC¡ a nicroclínic, q,ruri"", .Ìric_
tita e :cscovi-Èa. O rlagi.rcLãsi.r enctittra-se alÈera-.:¡ :sericit¿" t- fct:grafia reti3re ^ aspeero .i"=.r"-fi;; ¡"
urr:. rocha Cc Grupc C:rùaÍ no contatc c3n _. s:crËcsitc .ilicãis cruzaåos . Aulento 48{.

105

lficrcfoto ::r9 -?ó .- l{icroclÍnio associado a 3uarËzc etita. O :icrcclínio ¡erece resul_tar d: Ëransi;;.çã"
ortoclãsio. -jr fcio retrata o as^ecte nicrcscóriccuna rcchs nc contâtc caniraí con :-- anortlsí-to.r:ic6is
zados. Àunentc 4BX"

bio
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liicrofotc oo 37 - i-ì¿rnbiencla (cnarei_c) e::gloL.¿nCc grãcsde ¡lagi-ccLí.2!'¿ ",quaztzt, configurancc tàxt::ra e irplectítica. êçarece air,,ra,tlriiocrãrio ¡¡r;-n"i'ui-r.i".rai ze:cche) e eoisit:, ce 
"o= à=-n".j cc;:.I ar!.. ::erevc. ìric.5iscruzedcs . Åunent: 1i.îl_.

líicroict: ng 3B - iionbien<la al_teradc ¡_3cs) c e- :¡í,J:Ëc e carr-:onatc (nc centlc)
ÍAtS-._S-) consritur c principal ninerai-
1S c::L:Zados. ¡..urento ¿S-i.

clcri-te(nos tor
" y LaÌ:_cclasl_o
ia rocha. ìIicó-



ção Co niroxônì0, anfibólio ou biotita. É rasnonsãvel , na rnioria dos casos ,

pelas Ðontuações verdes ou pretas do anortosito. Aoresenta-se ern a.gregadcs

pleocr6icos que varia¡r de 0,5 a 4 rnnr (microfoto nÇ 40). Estã comumente associ

aCa ac enídoto, carbonato, esfeno e quartzo. A quantidade varìa de 0,4 a 2,2%,

excepci onal ¡':rente 7 
"4% 

(amostra A-69-C4).

c quartzo ã acessór'í o, ocorrendo como finas inclusões e ta¡ibãm in-
tersticialrrente. Cono incì usõ¿s" anarece nos nlagioclãsios otl nreenchendo fra
turas nos ûEsmos. 0s grãos variani de 0,2 a 3 n'rä. Pela comÐosição nodal , o con

teúdc de quartzo é, en geral , infer.ior a l?J, excepciohalmente ã 3,ô% (árìcstre

A-69-04). A amostra CAP,70-12 aDresenta l0% de quartzo. 0 quertzo, como s¿ria

de se lrcvar, ã s¿cundãrio.

0 esfeno ã um dos acessõrios mais comuns.E euãcriri,r a sùbãclrico,com

ta!Ì?anho de até c"B rnn. âncontra-se quase semrne essociado a oDacos. As inclu-
sõas de opacos sã0, en algumas seÇões, ouase do tananho do esfeno hosnedeiro,

constìtuindo est3 anenas c bordo dc grãc e sugerindo ouc a gônese dc esfenc

seja cíacendente dc opacc. A selaraçãc dos grãos da opacos por moaqeri da rocha,

lícuidos pesados (brørofõrmi c) a seÐarador rnagnãtico ì s odli¡'âriti.co Franz, rþs-

trou que a ilr,renita õ o cons+.ituìnte mais inÐortante. A jdentifìcação do mine

ral foi feita por nicroquími ca e difração de raios X. A ilrnenita foi identi-
ficada nelos pi cos 2,74, 2,53 a l,7Z P (Fig. na 9). A ouantidade de esfeno é

inferi or a 0"5 %.

å, granaCa ã outro constjtuinte raro nc anortosito. txcepcionalmente"

a anostra A-69-04 aDresenta 2"6% de qranada (grossulãrìa). Esse nìneral fci i
solado e estudado separaCanente, constando seu estudo detalhado em capitulo
posterior. A granada ocorre com fornn arreCondada. Anarece tanbõrn em outras a

ìïostras coro acessõr.io. tncontra-se tar,òãm i ncluída no plagioclãsìo" apresen-

tando taaanhc mãxjmc de C,7 nm.

0 microclínia 5 naro. Antìoertita estã presente em mui tos ancrtosi-
tos" mas, nc ceso en estudc, nãc foi determi nada sua presença. 0 rnìcroclinic,
quando prasente" occrre en grãcs pequencs, 1ímliCos, nos bordos dc olaaicclã-
sio. 0 ta¡iranho dos grãos á da rrdenr dc C,r ¡¡¡. tstã comumente res tni te ãs ã-
rcas de mi rnequì ti zação.

A escapclita .ccrre er¡ a¡enas cjuas Cas arnos tras estudadas (riri crcfo-
tc n9 hl). Apresenta-se com birrefringência 0,025 o que ìndìca una comoosìção

de 66% îþ (ræionita). A.Darece em grãos isolados, irreeulares" com tamanho in-
ferior a I mm. äos bordos, aDarece zonacia com fina auréola menos cã1cìca(nnis
Dobre em meìonì ta) e n'ai s sõrljca (maìs rica em nrarialita).

Dos der¿is ninerais, rerecem referôncia seri cìta" carbonatos, epídg
to, produtos de alteraçã0, prìncioalmente do nìagioclãsio. t\ serici ta ã c pro

duto de aìteraçãc nais inoortante" aÞarecendo en fratures" clivagens e bordos
cio oìagioclãsio. Aincta fcram constatacas apatita" acess6ric bastante comum ,
moscovita, fluorìta, : calccoirita. Â noscrvita anargce como aìteração do pla



^r,licrofoto a8 39 * Cristal
seu interior finas lar¡elas
grmdo as clivagens " l'Iic6is

108

de plagioclásio contendo en
de biocita, orientadas se -
paralelos. Ar:ripnto "300X.

Ìiicrofoto nQ 40 - Clorita associada a esf,eno e carbona
to, provavelnente da alteração da homblenda. Plagio f
clãsio (4n..,.r) qrarece alter¿do a uÍL& nistura de car
børato, epidiidá e clorite e constitui o principal rninã
ral da rocha. Hic6is cruzados. Ar¡nenÈo 4&{.
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gioclãsio, ao ìongo das clivagens e Þlanos de macla, mas aÐenas em certos lo-
cai s.

A cornposi ção nnCal (determinada por contador de pontos) das diver-

sas anþstras de anortosìto ã a¡resentaCa na tabela nQ 3. Cbserva-se que a qua

se totalidaCe das aaostras tem nais ëe 9A% de oìagìocìãsio. Ìlesnp as que t6m

nenos não aoresentam 10% Ce nãficos, o Que as coìocaria dentre os anortositos

e.rnão gabro-anortositos. ìessas ar,ostras, aìguns r¡inerais" outros cue nìagio

clãsios, são secundãrìos, ou !elo renos r*ais tardios (quartzo, seric.ita,grana

da e outros). As amostras rnis rìcas em mãficos são A-69-Ð4 (l e 2) e A-69-33.

A r¡ais rica em quartzo (8 a ìC%) " Cþ,?.7A-12, se encontra em zon3 de falha.

5 .Z .6 PETRoQUT;'4ICA

As anãlises ouínicas de i6 amcstras do Anortosito de Caoivarita e 2

de anfibolito são apresentadas ã tabela nQ 4. ås diferenças de composi ção en-

tre as anþstras desse r.'raciço são rínimas. 0 excesso Ce CaO da amostra A-69-04

se deve ã presença de bytorvnì ta e çrossulãrìa. 0 carãter leucrocrãtico do a-

nortosito 6 evidenciado peics baixos teorcs de õxidos de magn6sio, ferrc, man

ganês e titânì o. 0 conteúdo da FeO ã superior a FcrOr" como seria de prever.O

Tì0, ã nuito baixc, exceto nos anfibolitos, mostrandc que o Ti'' se associa

aos r¡inerais srãficos. 0 teor de KrO 6 baì xo (varia de C,ll a 0,84) demons tra!
do o carãter pcuco potãssico do Anortosi to de Canivarita, quando comparado a

anortosìtcs de outras ãreas dc mundo (Canadã; Virgìnia, Calìf-ornia, San Gabri

e1;, USA). Cs anortositos de Bcehls Butte (Tab. nQ 5) anresentam teores de ..
KrO sinilares acs do Anortosito de Caoi varjta. Embcrô a euantidade de þÛ se-

ja apreciãvel , anti-pertÍta não fci identificada mi crosccnj carente nem com a

microssonda eletrônica (HERZ,l972, comunicação nessoal).

Se se comparar a con?csiçãc quínica do Ancrtositc de Caoivarita com

a d¿ anortcsitos cie outras ãreas, ebsen,e-se que a composiçãc geral 6 similar,
princioalnente acs anûrtositos do tipo naciçc. Tenando a média de l6 amos tras

do Anortcsito de Capivarita e, ccmparando essa n6dia com anortcsitos de ou-

tras ãreas (Tab. nÇ 6)" ccnci ui-se que o ccrnocs ição ó simiìar:

a - aos anortositcs tipo nacico de !'.1aCagãscar;

b - acs anortosit¡s tioc nraciçc de Egersund-0gna (l-loruega) I

c - ârs anortcsitos de Boehls tst¡tte, Idaho,USÂ;

d - aos enortasitos tiDD maciço dc Canaiã e nordeste dcs tstados Unidcs,não a

oresentados na tebela (PAPÉZIK"cn.cìt.).

As orincipais d'i ferenças são os conteidos de þ0 e õxidas de ferro
mais elevados nesses anortositûs em ccnoaração com r de Cepi varita. iiesmo o a

nortcsitc a granada nãc aoresente variaçãc nitida na comaosiçãc ouírnica em re

lação aos der.'ni s anortositos dr iipo maciçc.
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Se for feita a ccroaraçãc Ca connos.icão do frncrtosito de Cativarita
co¡ï a dos plagioclasitos ianortositos tipo sakenitc), observaff-se variações

consl:ícuas na co*iposição q uírili ca (concentraçãc de Sino e Ce CaO, princìpalmen

te)"

In reìaçãc aos maciços anortosíticcs do tìnc êstratiforfle (Vangoa e

Telonita, .ladagascar) , iambén lão são ob,servadas varìações nítidas de conposi

ção (tab. na 2) .

Às amostras A 59-û2 e rt.-69-13 são orto-anfibo!itos,apresentando com

posição rnais femornac:lesi ana, cote e consequente redução nas concentrações Ce

Sil^ c Êl"i^ e aunento er iiO^ e i'n0.t ¿: ¿

Utì lizanrjo as anãlises ouínicas Ce i6 airosi.ras de ancrtosito e apli
cando os parãnetros Ce D[ LA ROCHE (on.cit.), observa-se çue o Anortosito de

Capivarjta se situa no camÐo geraì dos anortositcs, mas cesÌocado para o ex-
trero nais calco-sódico (fig. n? 10). É inteÌ€ssante saiientâr que o Anortosi
to de Capivarita não se situe na ãrea co!" nê.rãnetros il-í.\ìa+Ca) ì naicr {ìue

-3i10" indicancio cu oue :(r0 5 nruito baixo (anti-nertita inexistente ) ou que

( CaC+i:a-,0 ) ã nuito cl¡va3o.

4s 3iics'rrrs .4-69-û3, 04, 05 se caractel j zar,': pelcs baixos parânetros

l.K-(:,ia+Ca) j. As enostl^,".s ¡,.-i-c-CE e l6 (esp.acialmente a úìtima) aDresentem
¿.

i:ixcs parlmetros lSi,i3 - (K+;.la+2Cal3) ie ¿s anos tt"rs 
^:5r-12 

e l8 têm esse

pnrãr,ietro ¡:eis elevaCo. tn tery,,cs 5eraìs, o Äncrtosito ce tlapìvarita é rnais

calco-sõdico c¡ue a midia dos anortositos do tino naciço (CanaCã, iro"u"to" :,u-

diçascar), liìês nenos quc os sakenitos (elacioclasiÈcsr\ " .¿ conn¡sição dos pia
gioclãsios f¡uì"os, a : b, iiSradorita (AnOO) t- lerrr¿dol^ite..l ,tor¡nita (,,n7C)não

se afasta nujto dos parãmctros do Anortcsito de Ca-^Ívanita"

quantc ecs parãr,-,retros, l'f . (Xa+Ca) lei. Fe+':g+tj i¡ssociados (fìo.n?
5 e 6) , o anortosito erresÊntai.Fs+riq+Ti li nferior a ìll, situando-se no pri-
::airo gruoo (ìeucocrãti coi. f, variação de composição, nc caso, se assccia a

diferenças en LK - llra+Ca) i .

5.?.7 C0rlPoSiCIC ¡ittllÂTI\iA û0 ANCqToSITTI

Pai"e o cãlcuìo nor!ìlatjvc do Anortcsito de Canivarita,foi ¡-¡sado o né

todo C.l "F.1 ,, rnodificado por lilûGLI (:.rEDEPtiir, l?7ì) Dana rresonornas. l.ja ta-
hela n0 7, sãc apresentadas as compcsições norr¡lativas pâra I í-. apostras do anor
tosito, as quajs s;o bastanie simi lares.¡1 sorna alL'ìta e anûrtìta normatìvas 6

sn torno de 90%, raraÐente infei"ior, !Ììas nunca rnenoì que Bûîl . Para a móCia de

3 a¡álises cie anortosi tcs do nundo (",|CCKOLDS,l964) , a soma nornativa foi de

85"2% (åh+¡n) . C ortoclãsio norn:tivo atìnge, no mãximc, 3,21, enquanto que

¡';¡ anãlise mádia rnencionade acima atinge 6,71, rztificando o carãter pouco po

tãssico do 4nortosito de Caoival"ita.

0 guartzo nor¡rati vo ã un pouco eìevado. i;a emos tl^a :\-59-04, a gro:
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sulãria não õ comDutada na norma, explicando o excesso de quartzo non¡ativo.

Ainda curnpre salientar a pyesença de minerais nonnativos não ocor -
rentes na rocha (r,roilastonita, hiperstônio e coríndon). A hematita poderã es-
tar associ¿da ã i jrcnita, em geral presente.

A conposi ção normativa do anortosito estudado 5 simiiar a de anorto
sjtos Ce l,iadagascar - trãs do tipo r,racì ço (2,3 e 4) e dois do tipo estratifor
me (8 e 9) e oito anortositos do Canadá, tipo maciço (Tab. nÇ 8)

Se compararnos a composìção normati va do anortosito com a composi -
ção nodal (Tabs. nQ 3 e 7), observa-se que os teores de plagiocìãsio não dife
rem aorcci avelnente " atendendo ãs dì ferenças de rÉtodos . As di ferenças n¡a i o-
res estão nos piroxônios norr¡ati vos, que são sempre mais elevados e nos *ing
rais incluídcs na composição modal que não fazem narte da composição nornnti-
va (hornblenda, biotita, clorìta, esfeno, escapolita e granada).

Diagramas trìangulares mostram variações composicionais nítiCas nos

anortositos. 0 diagrama trìangular[Ca-Na-FeJ (Fig. nQ 1Ð) mos tra concentrações
de valores prõxìmo ao lado t)ta-Ca (45-70% An) e a aprc>rimaçãc dc vãrtice Fe

com o aumento dc carãter rnãfico. l{a figura n? 'tl,são locados c Anortosìtc e o

Anfibolito de Capivarita, cbservando-se a di ferença nítida de composìção.

¡lo diagrarÈ ortoclãsic-albìta-anortita normativa (Fig. nÇ l2),os va

lores se concentram no ìado Ab-An, cbservando-se a amostra A-69-04 ocupando
posi ção isciada (byt$,rnita ancrtositc).

i,l o dìagrama gerat (Fig. ng l3), quartzc-mãficos-feldspatos, os anor
tositos se concentran no polc F, sendo ainda a amostra A-69-04 a mais afasta-
da.

A!{ARAL (i967) apresentou prcgrama em Fortran para c cãlcuìo da ncr-
ma e dos valores de I{IGGLI .0 prcgrama foì apìicado ao Anortositc e Anfiboti-
tc de Capìvarita, obtendo-se os resujtados constantes da tabela ng -o. 0s valo
res de I'liggli cc anortositc não diferen muito dos de t¡na labradorita Dura
(NIGGLI " 1954, p. 2l ) .

5.2.8 ESTUDO DO PLAGIOCLÃSIO

5.2.8.i - Difração de raios X: A determinação da composição dos nla
gi oc1 ásios por raios X foì ìnvestigada oor SMITH & Y0DER (1956), SIIIIH (1956),

sl,irTH & GAY (ì958), JACT.SoN (196t)" KLEEi'ìAN & NESBITT (1967), DESB0RoUGH & CA

MERoü (1968).

Si''iITH & Y0DER (1956) analisaram olaEioclãsios naturais e sintetiza-
dos a seco e hi .rotermalnente, medindo a separ'ção angular das reflexões ì31

e l3l desses pìagioclãsios. Segundo os autor€s, as curvas reìacionando a sepa

ração angular com a comÐosição foram distintas para os plagioclãsios de intru
sões mãficas e estratifonîes e os sintetizados a seco (na ausôncia de água );



tu

æfzÉ c roat
ryrrf,u tatt:
c¡ leJo
l¡ttalD fol¡t¡
rry tq!t.
3t xtn c trÂ fqã
4tûtcr:
giA,ÎOr I lct:
.¡EEG tût¡I¡a.ry: õ5raã {n¡ærr¡r?þn tt
rl¡lls tE¡g E 486 ¡CtffiG: 30¡ OÆ.r¡C{ ì
r¡r^Ea ,¿ a5
tnrrÉfrE lntGa'; t6.åEr[¡ 

r r G...tnEi ô v€DücE¡. Rz..UI!EfD æ Cfffi^' t?9..-

I

a3
50-
a2
5l
62

4
a3
at
5l
5a
3r
3l
ca
.ro
.?t
ag

ilJ
to,
t2t
ll¡

U¡nrn rü|ru¡r .¡-C..ñ c llFtBfn
oE urE¡t &as æ rn

Fig. n9 10 - Diagrana
reas do ¡u.llrdo.

I
triangular ilta - Ca - r"! a" aoorrositos de diversas a-



Ëæb:fËar,¡In
GËlË+c#

t')
{ig: o! 11-- Diagr¡nq triegular ,¡u" - Ca - feJ do Aoortosito e Anfíbolíto
de Capivarita. 'F '

¡nl¡o¡D ú Gltlì5t¡ - l-..--a
lfnlrO¡ - t.lo



illn,r.o ffi'/b - ll.!fr^- lffilm lÇrrlÚoÛ

lmædæEC[ufil'

Or

Fíg. oQ t2 - Triãgtrlo hoclãgío - Albtta - Anortita Nor¡¡ativos (Anortoslto
de Capíl¡arite).



þ'

,*
 H

,
Iir

t#
fÍù

tr
tr

¡À
tr

# 
fË

.

fr
lþ

r
Ë

þr þt #* ffi *ff
i {*

tÞ

.o
'#

i

, 
ffi

.i 
-r

-
l*

Ð
"J

 
-r

*¡
Ê

&
¡ 

G
t,o

""
ffi

,ï 
¡ 

'" 
T

k 
r'*

. 
..?

I 
'^

Ë
. 

' i
*.

å-
 ''

.:Þ
 ü

 r
 

t*
lr.

4r
'

..i
1i

l.'
a 

r,
 

-
ru

4¡
aå

,.,
1'

ifl
È È

; s
..%

*.
 +

 *{
ì 

].0
,"

,. 
*.

.

:Ë x ffi lri
l ü Ë r

'ff
i w -'f

fi
-f

fi -iH

fl' ffi ffi m 'ff
1 E
, g n F Ë # dt fif

ir f, qs s.
;

ä tiÍ ttr .r
É







os plagioclãsios de rochas hipabissaìs e aqueles sintetizados hidrotermalnen-
te são internediãr'ios entre as duas séries. Cutros plagioclãsios naturais não

são representados por quaisquer das duas curvas. Tais dìferenças estariam

relacionadas com a hist6ria tõrmjca dos olagioclásios. 0s que se resfriam
rapi danrente foram denominadcs de olagioclásios do tipo Bushweld. Amostres dc,

Anortosito de A,dirondack, estudadas por esses autores, rìostraram valores mais

baixos para a separação das reflexões l3-l e l3l que os nìagicclãsios mencicna

dos aci nn .

SI4ITH & GAY (ì958) introduziram o parâmetro N, definìio como igu-
al a 29 (l3l) + ?e G20) - 40 (13ì). Esse parãmetro é dependente do ãngulo/*
(retículo recíproco) que é sensível a nudanças de composiçã0, Contudo, f, * 6

relacionacio com o estadc estrutural dos placioclãsios, Ce mcdo que somente Ðc

de ser usado comc ¡redida conncsicional desde que a histõria tórmica do plagic
clãsi c seja ccnheci da.

JACKSON (1961) determinou a composiçãc de l2 plagioctãsios analisa-
dos das zonas basal e ultramãfica do Comolexo de Stillwater (î.icntana, USA)"a-

travãs de curva que relacicnaf contre c conteido de anortita. A curva resul-
tante fci linear no intervalo Desquisado, ccm ìimites de confiança muitc sa -
tisfatõr'ios lae 1Z"t or! 2"q% de An) embcra vãlida aoenas Þarô o anbiente
en es tudo .

I
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KLEEI'¡AN & NESBITT (ì967) determinaram a composição dos plagioclãsi-
os por difração de raios X" usando o parânetrof, definido por Sl4I'lH e cAY

(on.cit.)" tambãm locado contra o teor de anortita, Foram estudadas anostras

da intrusão l'4ount Davies (gabro com cerca de 4200 m de esoessura, con'¡ diferen
cìação e conseqllente variação na mineralogia e comoosição químÍca), sendo to-
dos com idântica história geoìõgìca. Usando uma equeção de regressão de segun

da ordem (%An = 64"7 - ?g,7[.+ 33"25T 2¡" fo: determinada a curva de compo-

sição, deslocada das curvas apresentadas por SI4ITH & YODER (1956) e SI'ÍITH &

GAY (1958). A explicação dada õ quel deve ser calibrado oara cada assembléia

de piagiocìásios (Fig. nQ l1).

OESB0ROUGH & CAþlEROtl (1968) aplicaram estudo sirni lar aos anteriores
na parte inferior do Corplexo Bushweld do leste, determinando uma curva revi-
sada para essa área" modificaCa em relação ãs anteriores, orincipalmente peìa

reaiização de anãlise com mi crossonda eletrõnica. Alãm de ser nædìdo o parâne

trof , foi tambãm determinado o parâmetrop é=?g (lTt) - 2e (20T). Segun-

do esses autores, essa curva 5 aplicãvet a plagioctãsios de cutrcs conclexos

mãficos estrati form:s que foram resfriados lentanente e que contenhanr olagic-
cìãsio Ce baixo teor Ce ootãssio, ccm cornpcsi ção An65_g0 e de baixc estado es

trutural (ou ordenado) . A precisão Cef õ Ce ! O,O|-gZC- " a composição Cc ola
gioctásio õ de i I"5% An. 0 parãnetrop foi tamb6m estudado" mas a variação

æp ccn a comocsição não õ suficiente para que permì ta uma determinação ore-
cisa da mesma.

A equação usaCa por DESBOROL|GH e CAFIERON (op.cit.) foi:

or^- ltee * o,zg

correspondente ã curva usaCa pelos nesmos autores (Fig. nQ 15).

A curva usada pelo ¿utor deste trabalho para estuCar os pìagiocìãsi
os do Anortosito de Capivarita foi a de DESB0ROUGH & CAtriEF.0N, usanCo o grãfi-
co ou extrapolando a curve para valores inferiores pelci uso Ca respectiva e-
ouaçãc. 0s resultadcs obtidos pcr esse m6todc se nos traram ¡rais relaËionados

com as demais tãcnicas (índìces Ce ref rtrção, olatina uni versaì ) que c nõtodo

de KLEEI.4AN & NESBITT, o qual õ sonente vãlido nara An6Z-g7, Com esse último
mótcdo, 0s resultadûs da conposição do plagioÈlãsic aÐresentam teores eleva-
dos " se An for inferior a 6C%, mas hã coinciCãncie com o nÉtodc Ce DESBOROUGH

& CAi4EROll se os conteidos de An forem maiores qve 60% (Figs, nÇ 14 e lS).

Ainda o uso da curva clãssica de Si4ITH & GAY" quando aplicada ao A-

nortosito de Capivari ta, leva a resultados eievados.

A apl icabi lidade da curva utilizada para os ptagioclãsios dos piro-
xenitos, anortositos" gabros, noritos de Bushweld, para os pìagioclãsios do A

nortosito de Capivarita foi oossível como resultante das seguìntes condições:

l. 0s plaEiocìãsios do anortosito cristalìzados a grende profundidade tiveram
resfri arento muito I ento;

%An =
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2. 0s pìagioclásios são de baixo estado estrutural;

3. 0 conteúdo cie ootãssio nos o'lag'ioclãsios é baixo:

4. C..metamorfismo posterior eue transformou,jabros associados em anfibolitos,
Darece não ter exercìdo grandeinfltjôncia na história tõrmica dos nlagíoclási-
0s.

A tõcnica cie nreDaração Ce emostra foi a seouinte: ô rocha anortosi
tica foi moíCa ã granuìometria inferior'1,044 r¡m; Dosterjornente, foi nisti¡ra
da durante uma hora ern homcgeneizedor automático e Dreoerada e sua montaqem

em supcrte de rlunínìo Dare s,"rr levada ao difratômetro. Ê. velccidade do 5on'iõ
retrc foi 1/4 c}g por mìnui¡, a veloc'idade da carta foi de l " Dor riinutou de
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terminando-se cada amostra Dor, no mÍnimo, 5 montaqens. As reflexões 220, 131

e i3l foram medidas com a.precìsão de t 0,005 0Zê, tomando-se como valor re -
presentativo do pico a netade da linha que passa ã altura de 0,6 a C,B (mais
comunËnte o prìneiro valor) unidades acima do backgroundo onde o pico 6 anro-

ximadanÊnte simõtrico. As diferenças entre essas distãncias são usadas para

calcular[a. A nrecìsão de nedida de]-ã da orCem Ce f c"02 02e a 0,03 o?e.

Ã tabeia nQ 10, vã-se a con,oosição dos plagioclãsios do Anortosito
de Caoivarita determinada por di fratornetri a de raios X. As figuras nÇ 16 e 17

mostram di fratogramas do oìagìoclãsio" juntamente con os cãlculos de sua com-

posi ção .

5.2,8.2 - Anãlise química: 0s plagioclãsios do anortosito foram i-
solados Dor moagem da rocha, penei ração e separação dos grãos com a mãxi ma pu

reza oossíve1. A anãlise química dos plagìoc1ãsios foi feit4 detenninando- se

o CaO por volunetria (EOTA), I'lar0 e KrO Dor fotometria de chama (Tab.na lì).4
inpurificação pelas inclusões ã impossívet e1ìminar, utìlizando anãlises q uírni

cas ou espectroquími cas; seri a possível fazê-lo epenas com a mi crossonda ele-
trôni ca.

tab. 1L - ÂnáIi se o;ufnica d.e cálcio, sód:io e lotássio, con

cáLcui.o da cercentasen d.e anortita a ¡a¡tÐ_49ÊÊg_e!é}!E9-

,4,üo s ira

,r-59 -ol

^-69-o5
A-69-04

A -69 -05
Á -69 -06
!.-69-07
A-69-08
A-6 9-09
å -59-r r

^-69-tz
^-69-rt
A-69 -r¿

^-59-r5.{-69-16

Á-69-r?
A-69-r 8

Ca0

Ìl'90
I2,0&
17 ,2O

10,58

to,2,
r.0,30

9,9O

12 ,28
10,57

lt,g
12, 11

tt,55
ll,07
12, 98

t2,t9
1o,79

o,59
0, 58

0, 20

o,54
o,59

0, 8,
0,46
0, 89

o, 46

o,50
o r5J
o riT
o'58
0,45

0,69
orJ5

lJa,0

4,64
4,74

I t62
5 

'5s
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Sroo
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56,7
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55,9

54,2
59,6

56,9
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[ ) = milinóis



AMOSTRA 69-+
t -4-lo2

r24.55 (}

Í; ¡F""-

Fig. Ne 1,6 - D€tel¡ûinagão ¿o conteúd,o d.s ano¡tita, d.as.amostlas À-ó9-Ot
€ À-ó9-O4 po¡ difrêção de taios X (eque.gão de Deeboror¡Eh & Ca:aeroa)

e"ø . _!*i#_. es,r

dY
\' 'iq-g



Fig. Nc }] - Ðo'üe¡Einação do couteúato d.e anortita das a¡oostras A-59-O?
e .À-69-18 por ùifragão d.e ¡aios ã (equação d.e Ðosborough & Caaeroa)



A partir das concentrações de Ca, Na e K, em nilimóis,pôde ser ca'l

culada a percentagem de anortita no Þlâgioclãsio. 0s teores de estrôncio e

bãrio não forarn cornutados em conseqüência das pequenas quantidades desses e

lemntos.

Con os dados de anãlise químìca e os valores de [r determinados, po

de ser construída unn curva de regressão oara os ptagjoclásios do anortosi-

to, oeìa qual se poderia conhecer a composição de plagioclásios de histõria
térmica simi lar ou de outras anls tras da nesna rocha da ãrea. Para a constru

ção da curva foi tomada a nÉdia dos valores, valor míninu 3 (mas em çral su

perior a 8), de ['. A curva de regressão calculada 6 representada pela equa-

ção:

¡ng= F*o,ogs
0,02?3

J

Fig. ltr

30 ,lO 60 60 lOO

olo An

18 - Cu¡valvatsrzs /. d.o ano¡j:j.te pera os pla€:iô



û coeficiente de correlação a 6 igual a 0,926 e o desvio nadrão ¿ é 0'0743 .

lla figura nQ t8, õ apresentada a curva representativa da equação com os in -
tervalos de Jl¿ e t2¿

5.2.8.3.1 - fndice de refração dos grãos ie clivagern: Grãos de pla

gioclãsio forar¡ isolados do anortosito e foì tentada a úatermi nação do índì-

ce Ce refração rnínimo æ', em grãos de clivaçm" tar-ù -em com a f.inalidade de

determinar a conrpos ição do alagiocìãsic (I'Í0RSE, 'l968).

TSUB0I (1934) estabel:ceu uma carte de disnersão oara determina-

ção do plagioclãsio baseada na curvs de deterrni nação de qrãos de cl ivagem cr

001 . Sl4llH (1958) observDu que cs dados anornais aoresentedcs por TSUB0I (op

cìt.) eram causadcs pcr índices de refraçãc anormais e nãc' srientações anor-

rna'i s. Ainda, o nesmo êutcr châma I atenç5c que <toermi t': astinar a cornpcsi -

ção do ptagioclãsio, independente do estado estrutural " excelo na região só-

dica. As curvas de TSUBOI e Ce SMITH são apresentadas na figura nQ 19. Neste

5.?.8.3 ûeterr¡i nacão do plaqioclãsìo peìo índice de refração

o' 20 
'o o/o*o' on

Fig. Ne f9 - Inôice ê,o ¡efr¿lio èo plagio-
cÌás1o d ! (OO1) versÌ¡s /o de anortzta gæe

os p!.aglociásios d'e CapivarÍ.ta, (C"r:evas tle

lsuboi ¿: S5'i:h, citades e= -oIo¡s¿¡ 1968)

trabalho, o autor Ceterminou Ðs índices d.e refração Cos plagioclãsios Co a-

nortositc, tamb õrn usando grãos de cìivagem e o r6todo de i¡nersã0. 0 índi ce

do ìÍquido fci medido ern refratômetro Abbe, usanCo lãmpaCa de sódio, com pr€

cisão de mais cu rnencs 0"001 .

0s dadcs de índice de refração {'00'I são aprcsentados na tabela n9

12 e para a determinaçãc fci usacia e curva que relaciona €'001 cca o conteúdo

Ce anortita (fì9. nA 19).

| ,.*
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5.?.5,3.2 - lndice de refração do vidro de plagioclãsio: F0STER(..

t955), relacionou a comDosição do vidro obtido do nìagioclásio com a corÞosi

ção deste úÌtinro. Foi usado neste trabalho nõtodo similar ao de FOSTER ( op.

cit.) em que o Dlagioclãsio é fundido em envõlucro de p'latina e é resfii ado

rapidarente (quenching), fomando vidro. 0 índice de refração do vidro ã de

tenninado por imersão ern líquidos de índices conhecidos. Â tabela nÇ 13 re-

produz os índices Ce refração do vìdro cbtidos a Dartir dos ptagioclãsios de

eÍÐs tras do Anortosito de Capivarita e o conteúdo de anortìta dos nesrps. 0s

dados são baseados na curva de LARSEN (1909) oue õ reproduzida corn as curvas

de KENì,IEDY (1947) na figura nQ 20.

Segundo F0STER (cp.cit.), o índice de refração do vidro é rædido

com precìsão de t o"ool e o conteido de anortita com umô exatidão de J o,s%.

As vantagens deste rlõtodc sã0: indeÐende da orientêçãc do grãc,zonação e des



Êig. Se 20 - Cì]¡va Ìelacj.or.¡endo Ïnåice de -ref¡e
9ãó rio 'ri d-ro -.obti ào por fuoão do plagio cLáoio e
åua co:nposigão ( C'.:-:-,'a c'e Larsan) i -Indlces 

de ¡e
fracão ão plagiociásio e conposigãõ do neE¡co

. (Cr:rvas èe Keru:edy), (Foster¡ 1955)

ÍEscla não influen e ã pouco afetado pela presença de ortoclãsìo. As ìimita-

ções são as impurezas e inclusões dos plagìoclãsios que influem no índice de

refraçã0, modificando-o. A história térmi ca do vidro poderia influir, mas co

mo se trata de vi dro resfri ado bruscamente e não sujeito a têmoera, ossa in-

fluência não parece ser grande. 0s valores, em geral mais baìxos, deven Ser

atr.ibuídos a inclusões, as quais baixam o índice de refração do vidro.

Ao analisar-se a tabela nQ 
.l4, observa-se que as determinações das

concentrações de anortita pelos diversos m6todos aoresentam valOres não altA

nente concordantes. Hã uma lacuna nesse estudo comparati vo que é a nãO deter

minação analit.ica do conteúdo de anortita pela mì crossonda eìetrônìca (ele -

tron.i c probe), que possib'ilitaria a anãlise de grãos isolados de olagioclási

o, enquanto o método ouínjco comum não elimina a ìnfluência de inclusões ou

inpurezas ncs plôgioclãsics isolados na lupa.

Dos n6todos de difração de raìos X, o de DESBoROUGH & CAI4ERoN apre

senta resultados mais baìxos que o cie KLEEivIAN & NESBITT.

Dos métodos & uso do índice de refração, c r6todo da determinação

ded., parece ser mais consistente que aquele de uso do índice do vidro. Hã

concordânci a entre o mátodo do índice +c' com o de DESB0R0UGH & CAI.|ER0N e

com aquele de determinação de anortita por análise química.

0 mãtodc da olatìna universal epresenta valores um Þouco elevados

(Tab. na l5).

l',la tabela nÇ 16 são comparados os conteúdos Ce ancrtita hoÍmati'va

e de anortita por detenninação ótica do Anortosito de Capivarita, observando
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Sebo 16 - Cospe¡ecão d.oe Co¿teúd.os d'e Aao¡tite ¡Iolreêtiva

e d.s Â¡rortj,t¿ Þo¡ DetêîBilação 6ti.ce êo Á¡c¡toelto èe

CeBivå¡i ts

.A¡0o st¡e

a-69-01

a-69-03

Â-6H4

.A.ao¡tita Þor dgterel.
*ryI*:: n¡*ão ótiä (¡o€èj'aTso¡Eat¡'v& -Piatiae u¡lversal.

L-6H5

À-69-O6

A-69.{7

À-69-08

Â-5F9

À-69-11

L-69-L2

Â-69-13

a49-¡4.

^-69-15
Â-69-16

L-69-L7

a-69-18

57t7

52¡4

7ot7

52t5

54tL

545

60r4

)Þ¡)

57¡4

)ot)

58¡4

58t7

60r8

6212

6314

59t5

58¡2

54c7

7oc2

56!5

56'2

54tz

54
57t6

58

57¡3

57$

59sl

58¡6

57'9

6l19

6Lrz

+ - lleor ds .gaèrtlte aloterai¡e¿o por oboervaçäo

Dl'OrôAcoPLoê Oolûllllo



¿-69-01

.{-69-ol

A-6944

L-69-a5

a-69-o6

L-69-a7

a-69-08

a-69-09

A-69-Lt

Þ69-L2

Â-69-13

a-69-14

a-69-!5

a-69-t6

L-69-!7

L-69-t8

l¡53l.2

1r53Bo

t15567

1¡531o

L¡5329

L,532t

ls532O

115383

4c535

l'5É '

Is535

1¡538

Ie533

r¡533

Lt536

L'537

1l l¡r*ttta

53

È1 <) r t)

79

49 t5

5Lt5

50t5

50¡5

r?r)tt¿

54¡o

55to

54tO

5i,5

E1 t
JL')

55to

56to

se boa concordãncia entre os valores.

5.?.8,4 - Espectrofotometri a por infravermelho: A aolicação da es-

pectroscoDia de infravennelho a si licatos vem se desenvolvendo bastante.Pi'in

cipalnente os argilo-minerais tâm sido estudados atravõs desse Drocessõ (A

DLER et.al ., l95O). A possibi lidade de estudo de nlagioclãsio com ìnfraveme

lho partiu de HUNT et al .(t950) que observararn marcantes diferenças no nfme-

ro e nas posições das bandas de absorção de infraverrnelho para albita, oligo
clãsio e anortitô. Pos te ri orr¡en te , TH0!lPS0i{ & I'lADShIORTH (1957) mostraram eue

a espectroscooia de infravermelho pode ser usada Dara determinar a composi -

ção do ptagioclãsio. Segundo esses autor€s, hã trâs grupos de bandas defini-
das: um, em lt80 a 9]0 cn'lt um s¿oundo"¿m 830 a 660 cm-l ; e un terceiro, em

-t660 a 520 cm'. Duas variôções estrutui^ais nos plagiocÍãsios aparecem nos in
tervelos de composição Anrr- An* e AnUr-AnrU, Ademais, uma banda 649 a ...



-162ì cm-' 1tS"4 a 16,2¡+) varia sua oosição no sentido dos conprinentos de on

da maiores ã nedi rla que cresce o conteúdo de anortita e cortl o quaì é a banda

que mostra mais relações diretas. Um fato signifìcativo relacionado ã aplica

ção de esgectroscorria de infravern'elho na determinação de plagioctásìo 6 que

as bandas de absorção indeoenden, seoundo TilCi'ÌPS0ll & l'lADSltl0RTH (op.cit.)' da

hi stõr'i a tõrmi ca do plagioclãsio.

Ap6s a seoaração, os plagioclásios foram moídos e passados em pene

ira de 200 nËsh e posteriorÍlente misturados con KBr (l mg nara I g de lGr) 
"

sendo confeccionado un disco (KBr + oiaqicclãsio) sob pressão de l2000kg/cm2.

A tabela nq 17 aoresenta as bandas de absorção para 16 anÐstras de

nlagioclãsio, Observa-se reaì rï€nte um gruÐc Ce bandas entre ll87 e 900 cm-l 
"

outrc entre 800 e 660 cn-l e outro entre 660 e 450 cn-l ' t'la figura ng 2l , a-

parecen espectros de infravermeìho das aríìostras A-69-01 ' A-69-04' A-69-07 e

A-69-18. Para as bandas ccmÐreencicas entre 649 e 62.i cn-l -(ì5,4 a 16,2¡l)hã

una variação de posição corn a cornoosi ção do olagioclásic. Para e amostra '..
A-69-04 (AnrO) a banda se situa êm 623 cm-l e rara A-69-Ol (AnU4), A-69-07

(Anor) e ¡t-og-lg (An5n) , respectivarænl,e, 627, 632 e 622 cnl-'. Pelo grãficc

aor¿ientado por tttGHÞS'.ttl å ilN,DSI4ORTli, a variaçãc de AnUo oara Ang0 correspon

de ao deslccamento dâ banda cie 525 oara e2l cm-l (10,0 ãara 
.16,17*). Discor-

dando. dos autores, a uma variação rel¡.ti vanente Ðequena da freqtlênci a corres

ocndem grandes mudanças ne composição" nãc tornandc o rÉtodo suficiente¡ænte

exato Ðara a Ceterrnì naçãr: de anortita.

Hã n¿cessidade de equiÐa¡nentl de grande pr¿cisãc (da ordem de ....
I c¡¡-l ) e ccm calibraçãc cas frcqllânci as pcr oadrões.

5.?.9 ESTUDO DA çRANADA

5.2.9. I - GeneraliCades: Erfl certos locais, ¡róximos ao contato

com o anfiboìi to, o anortosito se enriquece em granada. As concentrações des

se mlnera1 , corno jã foi mencionado anterionnente" tâm forma de lentes ( Foto

nQ tg) " distribuídas irregularmente, apresentando o plagìocìãsio composiÇão

nuito mais cãlcica (Ang2-gS , b.ytownita). Esta composição poderia corresDon-

der aos sakenitos de l4adagascar (BOULANGER"1959), ou ainda aos níveis ou len

tes bytowníti cos estudados por llIETAllEll (oo.cit.) em Boehls Butte" Idaho"USA.

A granada se a,âresenta em grãos de cor castanhc-clara a veffiþlha

(Foto nQ Sg) " ¿e tamanhos conpreendidos entre 0".l a l rnm acroxi madamen te . A-

presenta i dì orÌlorfi smo parcìal cu mesrrÐ comoleto. Freq llen teræn te , exibe textu

ra ooiquílitica, corn inclusões princioaìrnente de olagiccìãsio e quartzo, Pa-

recendo en alguns casos, substi tui r ou ter-se forrndc parcìalmente ãs exnen-

sas do p lagi oc lãsi c.

.4 granada ccnstjtui na arnostra A'69-04 cerca de 2,6% da rocha.Pelo

conteúdo de granada, a rccha pcderìa ser classificada co¡tto tJml pot¡úi ìtðri b'



r4l

Foto nQ L5 - Concentrações de granada no Anorto-
sito de Capivarita.

Foto nQ 16 - Grerrada disseminada no Anortosito de
Capivarita (Amostra A-69-04).





SP: 6 v. a;f

nS¡64 Zt= a

S. l5 Ànosiró 69- 4

P*to

At '9 Vz. tíía¿è
¡S¡ óOO ¿rO

er1 'f ¿zzoC
P. ?c, t) ' 62 q.
v,a t<zr - t2

Zt. 6 A@a|.o fe'1

Es

^\g

S?r 4 ¿k= !

RS¡ 4OO V¡. t¡td¿o

F.zO t),62 o/è

V ¡ a K8r'¡2 Anóttr. 69_ la

å È èËÊ

Fig" 1,;e 21 - .ts_oectros d.e 1:rflavè¡nelbc para e6 aÍoostras A-69-Ci,
À-69-04e Â-69-07 e A-59-18 d.e plagi.oc!ásío d.o arortositc



(3% de granada); entretanto, pela descrição na ãrea ti co (Routìvare, Suécia),

não há correspondância de comDosição' 0 routivarito,definido nessa ãrea, ã

constìtuído por 3% Ce granada (alnandina) e o 11 agioclãsio tem composi ção

An-^ -. cotÌto OS anortositos comuns. Dessa forma, parece mais plausível defi-
5U-Jã

nir essas lentes corno bytovtni ta anortosito a granada.

As granadas foram separaCas Ca rocha hospedeira por moagem, penei

ração e separação por ìíquìdos pesados (bromofõrmio) , Par¿ fim de anãiise

química, os grãos ainda foram ûosterÍomente separados em lupa' isoìando-os

dos pìa9ìocìãsios e outros mãficos.

0 es'1rudc de detalhe da granada constou de determinação da denside

de, índice de refração" parânBtro ao, esÞectro de infravermelho e añãlise

quîmica dos grãos isclados com a maicr nureza possível . Pela determ'inação

das diversas ccnstantes conclui-se qr.e a granada 6 grcssulãria (Tab ' na l8).

Densidåtio rslatlvg eeôid¡, (¡:icaônetro ) e 3c546

Deaei¿adto ebeoluta oÊ,Lculêda E 3g576 S.

Ínclice êerofreção ( azoøc ) e 1¡?59

?a¡âsetro aor €E I s 111838

Courposígão

G¡o eEu].6ría - 80

A}¡¡endiea - 9

.é.:edra¿ita - 11

5.?,9.2 - Densidade: A Censi daCe r¿lativa medida, atrav6s Ce picnô

nretro (volune de 3 ml) toì de 3,546. A grossulãria pura (pclo cãlcico) ,segun

do SKINNER (ì956), apresenta densidade de 3"594 , nas FLEISCHER (1937), obte

ve 3,53. 0 baixo valor é atribuido ãs ìnclusões de mineraìs com',rnáis' baixa

densi ddce nos grãos de granada e ã diti culdade em eliminar completarænte o

plagioclãsìo dcs grãcs. A densidade calculada ã 3,583 g.cm J, 0 cãlculo ba-

seou-se na hipótese de grossulãri a pura (não dìfere apreciavelnente em pesc-

fórmuìa da grossulãr'i a do ancrtcsìto, com Fìouco ferrc e magnõsic) coÍr .,.,..
a^ = lt,B3B fi ¿ clm oitc pesos-fãrrnu,la oor cãlula unitãria.

G

ferro nas formas de Fe" e

AI "' (Tabela n9 19) .

5.2 .9 .3 - Anãi i se química: A anãlise quimica r¡ostra a presença de

Fe++, como cãt'i ons im¡ortantes al6n ce Ca++ e



Eeb.19 -

-Anostra 3,-69-4 (1)

sio2

Ito3
Fe0

F"eo3

CeO

sso

saro

Kzo

¡.øg'r { ð6 
^,rr-føi 

¡re Àc flpna¿1"'! 3z'l s / ¡-lC-¡¡ -ì

35s79

28sz6

2E49

1r64

30257

o"5Z

tr¡ 39

or¿5

ÂrlÕs*Pâ Å-6S-A {2\

Iocr81

40r27

44s44

' Jr6I

oe5I

28s9t

or64

1e18

oe13

0 cãlculo da fórmula ncstra que:

i. Flã impurezas nas graûadas, como inclusões" evidenciadas pelos teores de

iì{ar0 e KrC;

2. A prooorção de 41203 ã elevada e SiO, (oara a amostra A-69-c4 (l) e CaO

são.baixos, devido .ã,irilpur:;L,ficação nor olagioòlãsio;

3. A composi ção pela fõrnula é:

Amostre A-6e-04(1) F.ò,ls :fsò,oo cuä,so h1à',ào F"ó,óe (si0a)2,7

(oara 12 ãtomos de oxi.gênio)

Amosrra A-6e-04(2) (culss r.å]r, raså]cz) eti*,Tt F.åi3) (si0q)s,oa

(oara 12 ãtomos de oxigãnìo)

4. A granada é uma solução sõlìda muìto rica ern grossulãria, com almandina e

andradita coûro constituintes menos imÐortantes" comprovando os dados das pro

priedades fisicas (Tabeta n? l8).

5.2.9.4 - Es pe ctrofotone tri a por infraverr:elho: 0 espectro por in-
fravermelho das granaCas ten diversas bandas de absorçãc gerais e uni formes,

mas hã diferenças conspícuas entre as granadas a aiumínic e granadas a fer-
ro. E pcssível distìngui r-se, corí! urn estudû acurado, as diversas espãcies de

--ì
i
I
I

I

1

99 169

tiO, - tragos
$fn0 - traços



granada atrav6s das bandas de absorção do infravenrælho.

IúICKENSHEIiT! et. al . (t960) concluTram gue o parâretrc das granadas

estã associado com o valor das bandas entre 800 e 1000 cn-l. Para a grossulã
ria, cujo parânetro õ' lt,g os valores se encontran comprcendidos entre 840-
eso cmil, Bso:eso *-l .900-9lz.r-l.(Fig. n9 zz e tab. ng z0).
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TARTE (1960) mostra que hã quase uma relação linear entre a fre-
qtl6ncia de uma dada banda e o comprirento da c6lula unitãria ao das grana -
das, at6 fieqltênclas de 500 cm-l. Para band¡s de mais baixa freqllãnciê, ð E
lação não se mantãm. Para certas bandas, a inclinação da curva de freqüôncla
versus ao 6 defÍnidarBnte difercnte para a s6rie das piralspÍtas e ugrandl -
tas. ADLER (t950) apresenta as bandas de absorção entre 800-1000 cm-lpara as

diversas granadas. Ainda o rrcsrrþ autor enfatiza a variação de 'trå^s nÉx{nos
de absorção em Þosição confomÞ a comptosição da granada, relacionando essa
variação com o oarãmetro da cêluìa unitãria e corn a massa e carga do :':bãtfoir
(Tab. ß9 2l).

E níttda a semethança dos nrãxinps de absorção da grossulãria pura

¡l

.rt i
," -/f¡'
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ttJt.

// I

Elg. ue 22 - aéraçães e¿t¡e a constal¡te

'Co¡Fe2S¡IO'.
'@Ð Cre S¡!or2

dae granad¿s e as bandae ôe absorgão no

oelho (!ülcheushein et attL, 1960)
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Eeb' 2O - 3a::åas do a'Þeorcão d:'s g¡qqtðsg
('Ji ckeusbeía et alii ¡ I9óo)

..r-^ ê orrì 4Þì â ;

(ce,rAlrs5rcrr) I

Ål¡naadj.r¡ê iLøô2ù5 96rx2
(norarrslrorr) I

9r5:!, 9a9*2

._l
Sreq*5rcias, cn -

.Ard.raèita t, 94tt5
(CarFeoSl ro., o) ,

¿ - J-1 i

i

965È2

(inclusive o parâmetro ao) com a granada do Anortosito de Capivarita. 0s ma-

x.i ros de absorção estão ievenente deslocados para freqlËnci as rniores,em car

te causadas pelos erros inerentes ao r,6todo de nedida, mas tambõn provavel -

rente pela Dresença do ícn Fe+ (almanCìna) na estrutura da grossu'lãria Que

tenderia a deslocar esses máxirnos Dara freqij6ncì as maìores. Hã muito boa co-

incidência entre os três nãximos de absorção e o valor do oarânptro da cãìu-

la unitãria (ìt,83g 8¡ " pu.a a granada da arostra A-69-04, conforme o diagra

Îab.2l.-
' da c6l.ule, ulai t€3¿ê, € cor o raio doa cåtione {ådle¡, Lg5o)

85Fz

896!2

æ5e2

C¡oesulá¡ie

Oc¿¡l*C¿
(capivari te )

À-69-4

l.eol, ot57 1le84o

As79 ac57 lla497

1rO1 t267 L2rO26

¿e01. os57 li.r83g

-l3Þac-tåêl1ciea, cð -

9i5 860 8+o

96' 898 8?o

895 84o 82o

9n 863 847



Ina.,.apnesentado por I.IICKENSHEIM et al .(op.cit.) qrc

ção das freqllânci as.
.¡.j' Na tabel a nQ 22 apar€cem as freqtlônci as

.granada do anortosito em estudo. rqla figura ng 23,0
fravemplho.

5.2.9.5 - Com.oosição pelo índice de relração: 0 indice de refração
determinado foi de t,7S9 (Z0oc), tasùã¡n vãttdo para o mineral grossulãria.Al
gus valores & indice de rrefração extremarænte baìxos foram ':aürisuldos a

processos de alteraçã0.

5.2.9.6 - Parãrptro ao: 0 parânetro ao foi determinado por difra -
ção^de raios X, m6todo do põ, e foi extrapolado, para rnior exatidã0, para

,or2g = 90o, obtendo-se o valor de lt,g3BÂ, a¿equa¿o para definir o mineral
corþ gnossulãria. Na figura ng 24,vã-se a curva de regrcssã0, reprcsentativa
o. .ouir_11 ao 

1 
t] ,838¿ - 0,013s cos2zs.

relaciona ao com a varia-

das bandas de absorção

respectÍvo espectro de

il.9

. lt.8

ô.

il.7

il.6

da

in

Rig. Se 24 - Cr¡¡va de pa,räletro 
"o

gfa,natle, tlo !,nortosito cle Capiva'rlta

A deterrninação do índice de rcfração e do
aproxÍmação para a composição. (Fig. ng 25):
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Gross ul ãr'i a - B0

Aimandina - I
Andradi ta - ll

A presença Ce gncssulãria quase Dura em corpos de forma lentìcular

no anortosito, associada a bytownita, sedeve, enr prineiro ìugar'a condìções

composicjonais da rocha, e xtremamente rì ca e¡:l cãlcio e con baixo conteúdo em

ferro, magn6sio e nanganês" os demais cãtions inÐortantes, constituìntes das

granadas. HIETANEIi (op.cìt.) descreve corpos lenticulares con camadas de by-

townita rìcas em granadas como concentrações calcãrìas que teriam sofrido rc

tamorfisrno. Esses pequenos corpos de forma lenticular (de 10 atã 40 cm) pare

cem estar relac.ionados ccm o r.r€tamorf,ì snro Oela presença de grossuìãria e pla

gì oclãsio altamente cãlcíco (s?-85% An)" mas hã excesso de aluxínio para se

pressupor si@lesmente o ¡:etamorfi smo Ca rocha calcãrìa' saìvo se ca'lcários

.impuros. E lícitc adsitir apenas a formaçãc da grossulãria e da bytownìta por

metamcrfismo de contatc ancrtosi to-anfi bol i to '

Y0DER(]950)estudcuasrelaçõesdeestabilidadedagrossulãria,cb
servando" por dadcs ce canpo e <lados experìmentais, que a ¡¡esnia ncceria f,¡r-

mar*se e temperaturas infe.iL¡res a 560 oC, mas a altas ternperaturas esse mi-

neral nãc resiste a ei¿vaias ?ressões de vaÞor ri'ãgua. llc anbiente once se

fcrmcu, a grossulãr.ia en estudc ceve ter estadc a pressões litostãticas ele-

vaCas mas não corresponCen'ic a pressões de fluidos elevadas '



5.3 ANFIBOLiTO DE CAPIVARITA

5.3.I GENIRALIDADES

A ocorrância de rochas anfibolíticas na ãrea õ muito característir

ca. Na þìanície anortosítica, os anfibolitos consti tuem Pequenos espigões"pe

lo nenos os corpos rnai ores, que são as inicas elevações da planicìe'

Ésses diques de anfibolito tâm, en certos locais" contatos nítidos

com O anortosito, mas em ou+.ros O contato á gradaciOnal , enriquecendo-Se o a

nortosito em mãficos ã nredida que se anroxima dos anfiboiitos.Pr6xiÈs ao con

tato anortosi to-anfiboli to" hã enriquecìspnto de granada no orileiro' toman-

do as concentrações do mineral fcrma lenticular ou mesmc adquirindo uma dis-

podição alcngada (roto nA i5$.;

A associação de taiè rochas 6 conspícua. 0 anfìbolito ocorre sem-

pre associado ao anortosi to na planície anortosítica, ,\as ãreas do Grupo Canr

baí,também hã tal associação. Essa relação" er¡bora o anfibolito seia Doste-

r.ior" leva a Dr€ssupor que anbos possam ser conagnáticos. Dados da relação

5"87/5"86 no anortosi to jã são conhecidos; seria interessantê deteimi nã-'l a

nos anfibolitos para seber se 6 simi'lar.*

C elevado conteúCo de Tio, das amostras de anfibolito (l'58 e ""
I,23%) constitui caracte¡"îstica de orto-anfibolitos. A "m6di a nos pelitos 6

0,8% e valores nais elevados podem ser atribuidos a origem ígnea. A presença

de quantidades apreciãveis cje cromo"cobaito e níque1 indica que DpdeJF ser re

lacionaCas com a origem ígnea da rocha.,

16.3.2 o¡scnrçÃo DE Æ{osrBAS

A-59-02 - Acfibolito de cor cinza-escutê' de estrutura heterogênea, oas colß
te:<tura donioanÈemente granular, n6dia a fina. Essa aÍþstra foi coletada de
r¡m díoue de rocha nãfica fqetânorfoseada ¿ anfibolito, com 1,5 r'r de Largura e
co. eit.asão visível superior a 10 e., de <líreção ìÌ 40o!ù" A ocortência é pr6-
xi¡sa ã Fezenda ?orteírinhe (Eig. nq 26).

A-69-10 - Anfibolito de cor cinza-escurae de estruEura heterogânea, com tex-
EGã-!îanular e grãos de 0,5-1 m. A foliação á indicsda princioalnente pela
orieniação dos náficos. A aÉostra foi coletada a 2OO m ao sul 'da boçoroca
mais exiensa da planície ¿oortosÍtica. o anfibolito forma diques no ãrortosi
t,o de cerca de 2 n de largura" A boçoroca se situa na estredã de acesso ã Fã
zendê Sdrto Antônio.

* Ðeternínações du S187/5186 ""tão sendo realizad¿s ao a¡rfibolito nos labora
rórios do lf .I .T., t{assachuseËts, USA.



.Fi.g. ifa 26 - Di c_ue de anfi'¡oìitc ::o anor
tosito (¡=ó:i¡no à Faze:,i.e Genérlo luarte)

5.3. 3 CARACTERTSTICAS PETROGRTFICAS

0 anfibolito apresenta-se com cor cinza-escura a preta ej ã consti-

tuído por anfibõlios e piroxênios prisnãticos orientados e plagioclãsios e-

qüidißÊnsionais. orientação dos mãficos õ níti¿a e, em geral ,concordante com

as direções regionais. Cs anfìbõlios e os ooacos forram níveis definidos den

tro da rocha. lìã faixas cotì presença mais acentuada de mãficos, r,as ,'líão se

caracterizando a foìiação gnãissi ca. A téxtura ã granoblãstica (hipidioblãs-
tica - aìguns grãos de hornblende subéiricos e atã auãdricos são encontra-

dos). 0s minerais constituintes são: hornblenda, diopsíCio, nlagiocl'ãÈio e

quartzo. 0 esfeno, a apatìta e os opacos são os acessórios importantes.

A hornblenda comum apârece erir grãcs de 0, B a I ,4 rm, domì nante¡'æn-

te subédrica. Inalterada, ccm inclusões comuns Ce fé1sìcos (pequenas, especi

alm:nte de quartzo), êsfeno e opacos. Tambãr¡ aoarece incluida no plagiocìãsi

o e nc quartzo (quandc bem Ðequena - 0"ì rnn ) . ilgA c 6 zzo. a indjce de ..-
fraçãc lJm, determinado por ìr:rersão" 5 Ae l"0OZ. Quant'idade na rocha:56-60%.

0 clicDsídio eparêce tctalmente anãdrico" com tamanho em torno de..

0,5 mrn. 0 ãngulo 2v ã de 40-50t e irlg/r c 6 38-400. Assccia-se aos grãos de

hornblenda, erbora nunca ìncluído, Inclusões de quartzo são encontradas nes-

se mineral . .1 quantidade de diopsídio varia de A,7 a 4"4%. Plagioclãsio ccor



re en Dequenos qrãos de 0,4*C,6 mm, totalmente anãCri cc., pouco al terados . ,t.-

Darece çs¡f|:'inclusões de anfibõlìo e quartzo. Extinção onCulante. 0 conteúdo

de ancrtita 6 de 57-64%. .', Quantidade de llagìoclãsio varia Ce ?7*35%.C quar

tzo apresenta axt'inção onCulante. ,:'larece en grãos Ce atã 0,5 rnrn. Ocorre co-

riro jnclusões nos denajs nin:rais, mas, nos -qrãos C: cuartzo maiore s, hã in -
clusões cje hornblenda. Â auan'uiCade de quartzo varia Ce 1.,5'10%.

C es feno 5 um des acess6ri os rnai s comuns . i'narece como i ncl iisões

Ce atã 0,5 rm no nlagìcclãsio e na hornblenCa. pode atinarir 0,5% Ca rocha.0s

opacoi fortmàm niveis: defjn'idos que acornnanham a foliação da rocha. ¡ri cuênti-
dade ã inferior a l%.;:, lDûtita ó subÉdrica a anãCrica, constituindo inclu-
sões, com dimensões de 0,3 nrn.

VILLI.{CCK & SCHEl3i (19e4) descrevem interessante exemplo de textu-
ra sirnolectít'ica (lilGGLI ,1354) nesses anfjtrclitos, na oual são observados in

t,:rcrescir¡entos vern:jfonnes de diopsíCjoe JrÌl geral uralit'izaC.o,3labradori-
ta (4n55).

tm lccal de ccorr3ncir dó anfibolito dentrc do Connlexo Granítico
Encruzjlhadau ðQWla rccha ¡assa a conter, al6rn de hcrnblenda tambãm biotite:
a relacãc 6 de 30% de hcr¡rblcnCi tara l5% ae biotita. Cs pìagioclãsios são

zcnaCos diretamente, hav¡ndc Cuas sãrjes Cesses nrjnerais (: mais bãsica nãe

ã determinãvel e a mais íci¿a ã ,1n36). 0 nlagiociãsic ccnstitui 40% da rocha

e c quartzo é l0% da mesnl.

¿.1çuns .''.nfibcli tos associ ados a rochas çnãìssi cas Co Grupo Cambàí

tarnbérir apresentarn bi ¡ti tz (5%), nas ccTìi cuanti dc:des nai s elevadas de horn-

bienda (a+-ã- 75%) e mencs nì agi ccl ási t (10%) .

ila tabela no.4,,estí'incluída,r ccmccsiçãl rncdal dos anfìbolitos
(Ciques), rncstranrh e ¡r¿Ccminãncia de hornblenda scbrc a labraCorita.C qua¡

tzç e c Cicnsídi o epr-.:sentam val:res naís bai xos .

0s parâm::trc, [o - (ila + ca)ì e [ttl, - (K + i'!a + 2cals)i ao Anfi-
bclito de Capivarita c si'tuarn ên Ðîsição seneihante a qebros uralitizados(..
1l F.) , anortes'itr-gabrrs ci salhnCrs (42R) , gabro-ancrtcsi to (48R) È , ern cûnse

qtlônc'ia, com parãmeircs mais elevacjcs que c Ancrtrsìtl Ce C apivarita, na ci!

recãc cie rccnas r¡ais díferenciadas. 0 anf ib,rli tc acresenta valores Ce(_' _.ì
l_t. * iic + T'i 

,f 
superilre s a 200, situanC¡-o no tercei r. gru"lc (F'iE.no 3 e 4)

GI RN,RDI (1961 ) acresenta val cres Ce, i\IGGLI rara n.ve amcstras Ce

anfiboli to Ca região de ;"!orretes-!ntcn'ina (PR) .

0s valcres ce IIIGSLI Ðar¿ e amostra i,-69-02 a situan dentr: cs 3-

¡rasentadrJs tor ç1p;l,RÐI (l'r.cjt.) excate relr valcr C que se enc'rntra um nou

cc acimr. Ä amcstra;,-69-.10 aprssenta c valrr ¿i niais baixo que os descritos
nc:P êQu:le autcr.

0s val:res Ce h p.rra as arnostras Ce anfibcli tc sãc rle n,A77 e... ..
0,006, ìnfericres a 0,5C , va'lrr n5cii. d,--,s reljt¡s (SHAi,l,l966). Esses vàlo-



res estão eon.f.'i"¡mando :o carãter de. orto-anfibolito.'-

Pelas suas relações de canpo, composição mineralõgÍca, textura e

teor de Ti02, trata-se de orto-anfibolito. 0s contatos do anfibolito com o a

nortosito jã foram descritos. Em ãveas vizinhas, os anfibolitos estão inctuí
dos nas outras lito'logias do Grupo Cambaí ou no Comolexo lìranítico Encruzi -

lhada.

ts6



5.4 tLÉi{ËNT0S ¡{EIIOP.ES ilO AI'IOPJûSITC E AI'IFIBOLIT0 ùt CAPIVARITA

5.4..I GEI.IERI]LÌDADIS

0s elementos menore-c deteminados no lnortosito e .:nfibolÍ to de Capi

varìta (diques mãfi cos ¡retanorfose ados ) foran: gãlio" níquel " cobalto, zircô -
rì0" r,anádio, ítrío" cobre, crcmo" escândio, nranganôs, bãrio, estrôncio e ain-
da ferro, magnõsio e titãnio, que são non¡almente elen¿ntos naiores, mas nos a

norùositos apresentan concentrações baixas (tab. nA J3). 0s elementos berilio,
estanho" nolibdônj o" chumbo, lantânio c niõbio foran pesquisados, nas não de -
tectados, constando na tabeìa n? 23 os lìnjtes de sensibi lidade desses eleÍen-
tos.

Para a determinlção esoectroquÍnica dos el er.¡entos acina, não foram

feitas concentrações právias , porã-n, para a determinação de metais nobres, em

consequânci a da beixa conccntração de.sses elenentos, fci necessãrio o usc de

ccncentração prõvÍe (trataîÊntr das rcchas con': ãcido bromídrico" bromo e o uso

de tel iri o corn coletcr).

0s anfibolì tas sãl najs ri cos ncs eieræntos i;ìijnores estudados (lli,Cc
Zr, Y, V, Cu, Cr e Sc), rrue ùs anortcsitcs, excetc eæ estrôncic" enr bãric e ern

gãiic. Para o gãlio, os v¡lcres encontradcs Dara c eno!tcsito e anfibolitc são

quase idônticos, E3s pera. bíri., : en especial par. ; estrôncìo" o an¡rtosi-
tc :presenia valor::s mais elevaCos.

5.4.? ! ÉiCÐoS ÐE ¡jiÃI,ISE

Ðois nËtodos foran usados para as ¿:ráLises espe ctroquínicas d.os anor
tcsitos: '..::: Ce energic Èct¡:i Þ3ra os eLemenÈcs-Èrêco e outroo usendo õxiCo dã
cobre coao diluente e corc' padrão inteïno, para a deteræinação dos maiores cons
tituintes.
1. 0 prineiro rnátodo (energia Èotal) foi d.escrito anËeriorr:rente (IüRZ e ÐüTRA,
L960) e consca da c_ue irsa no a:co elãtrico de 250 V e 17 A de 20r,g d.as i.ìrìlostras
e padrões, depois de nisturá-los con grafiÈe de ¿lta Ðureza. 0 instrur¡ento u-
gado íoi um espectrógrafo Eaird Atcnic, de rcde, 

"or 3 * de dístîncia focal (5
.iÍlnc e fenda de 0"C25 r,m).

Ânodo - El-etrcdc de grafi.Êe ünited C¿rbon - Ëioo 1589.
Cãtodo - Eletrodo de grafite corç 3 r:rn cle díânetro"
Emulsão fo¿ográfica - i<odak 11i*3980 a 5400 R

l,i h¡s us¿das -
Ða - 4934,+9 ?.

co - 3453:50 I
ct * t+254 "lS F,-

Ctt ' 3?-73'"";4 7

Sn - 3262-33 I
Sc - 4246"33 I
Sr * 4507"33 I,r - ææ:72 R
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Lè-4333,733 Y -+zta"szqrtl sres,¿o $ zr - ::lr,ez I:ri - 3t50,83 X Gz ' 2943..:'4 \
Pb .. zß3:r7 E ¡rn - 2801;06 E
ir.g * 2733.?7 .li tí - 2r:47,DÐ L

Anostras - îôdas as âÍlostïas de a¡lortos ito e padrões iora¡a diluí<ias com r¡ma

b=ãã-6orainada "s õdio-<ruart zc" (Si02 + 1-0% N1C0r) e graf ite na relação .. '.

Padrões Sintéticos, que vari ara:: de I até 13C0 pp::l; currTâs conProvadas ,us zrr

ãõ:Eãlaarões ç-1 , i¡-1 , G-2 , Þ&\t-L , GSP-I e BCP.-l'

tficrofotônetro - iârrel rtsh, nod. 2030. À orecisão á de * 102.

2. 0 segundo método deterrqina 9i, 41 , ¡e, Ca e lla, us¿ndo- se Cuc cono diluen
te e pa,iìão inieïno. Cono rsdrões" foram usados anostres an¿lisadas. As anosl
tr¿s e os padrões for¿n d.iLuídos con cuO e grafite na seguår',Ee retação: L pa¡
te de ãrostra cono padrão + 19 partes de Cuo + 20 parËes Ce grafite.

os esÞecÈroÊrar¡as foran obtidos na prirneira orderir especËral aa :cegi
ão de 2500 a ¡oõo 1, àon chapa sl..-l, Eletrodoi de grafíte de t-¡2" de iliâ¡net ro
ta1¿o para o cãtodo cono parê o àodo. o temDo de ex'rosição íoi de 10 segrm -
dos ¿ 5 anperes e de 30 s eg-undos a L0 srperes.

Li¡ihas uti liz adas --

Fããiãã-lntcrno Cr 276t ?,

L rnhas ãralrËlceJ usaeâs Fâ

Frecisão nas dcterr'.inaçõas rai; ou r.enos 62.

Ð i. ns t lrrÊn t e3, c as condições i¿ trab¿lho us¿dos :'cram descriÈos ¡or
C "'7. ÐllgR4, (1155). Al'¡rna:: roéificacõcs introduzídas posËerior,aørLe oor ,lsse
¿utor fcran a l:tLLiz açáo de :rovas linhas analíticas e ur no¡;o sisLerra de ele-
trod.os. C sistena consiste iro usc cie grafite con 1./3" Ce diâmetro e cratere
de 1/8 q:r de diânre tro ¿ 5 :s:: c1e profr.nCidade.

Os cie¡:c¡rÈos iìÉncr3s c cs neic::es (deternir,açõcs esnectroquÍnícas),
fo-ra¡r deÈe.rninaCos por C"Y.ûLîiPir. no insti¿utc de Tecloiocia lndustrial (lielo
üorizor-,te o liG), fcran Catar:insdos el-eÍÌentos rrenores :ro riagioclásio e grcssu
lária do a¡rortcsiËo e horni:1:¡-,da Co ¡nfibcli-tc. :1.s t6cnicas e iính¿s us ailaã
fcr¿r': as :r.esnês l?-ra o ¿:uÕïtÐsiio e ærf ibcl!.to, nas a qu¿i::a no aico foí a
3C0 E e 9 L. r1 espec:ógrtîa |oi. c iGs-z, de- febricaçãc '.IìB CIRL ZEISS, perten
cente ao Instituto da êecciâzcias da tTR09 (?ortc irleqre), i,.s ãzáLises forañ
reelizadas por )icne :ilv-es PinÈ¿úde e ,\n¿ !.1eria Azev¿do.

5.4.3 ELEt.tEtiT"SSi t{ffiCPES Coi,tUt{S

A- rel ação €ntre ele$,e*lcs i¡,¿jc:-:s e rnenotes no ê.nortosito de Capi va

rita não pode sèr Dosta nû-q rilsilos tenÌos de uma sér'ie ',ru¡cânica bãsica cu um

maciço alcai.i irc conì d'i feyelci êção nítica, pois, aléE de se tì"âtai C¿ rocha

plutônicâ, forma,Ja a gr:14de pì'cfundidede, a nÌùsma ocorrc cuî rochas de cutrs
nâtureza, como nigmatìtos, graîitos gnáissìcos, anfibolito, fiãì"mlres dt trupo
Cambaí. Dessas, apenas os anfibolìtos poderian ter associeção genãtica com os

anortositos. iÌesrno conparado cot'rì outros maciços anortosíticos, por èxenplo,
os do tipo macjqo de liadagescar e do nordeste da Améri ca dc llorte, a interpr€
tação do conteúdo dos elementos fi€nores sc torna ffais corÐìexâ DorqL€, n¿ssâs

duas ãreas , os anortosi tos aDresentarn vari açõ:s grandes êa sua composi

ção e ocorrem tar:b6r¡ Cjversas rochas co-gen6ticas associadas aos 3-

s ânalaEace3 usaeâs rìârâ os constaEûLllf,es n¿aores;
Sí - 2987 ít: ?. ctt - 3:5S. 36 L
ie - ZzLl ^2î 1 \ø, - 279) ,tJ ?^ ": zTtz 

"97 
?'

^L 
25r¿i,9t -a. ':à .- gs,rz":z 3.

^t|i:i:.?: usadas ¡ara os constitûintes n¿iores;



nortositos. A discussão sobre a abundância dos princi pais elerentos Ípnores

õ apresentada a segui r:

Gãìio - l qa+# ter.'r coerência qeoquímica com o alumínio, substitu-
jndo-o em ¿,1ã.,o, minerais, podendo tambõm associar-se a alguns minerais

ferromagnesi anos. As quantìcades de gãtio no anortosito e no anfibolito se

encontram em uni intervalo lir*itado de valores: l0-20 ppn. HIETAIIEII (op.cit.)
encontra Dara os anortositos de Boehìs Butte concentrações de 10:20'ppm de

Eãlio e mesmo levenente inferiores (6-7 ppm) , Também nos anfibolitos, o con-

teúdo de gãlio não se afasta desses lir.-rites, segundo a rÞsma autora.

Níqueì e cobalto * 0 níquele en termos gerais, tende a concentrar-

se nos máficos, princìoalrente nas olivinas e nos pìroxônios. 0 Anortosíto

de Caoivarita õ nobre em mãficos (en r,6ciia, inferior a 5%)de maneira qúe'ex-

ceto em uma aÍþstra que cont6m ì0 ppm de níquel, as demais tôm o conteúdo in
ferior a 5 opm. A razão Co/lli não oõde ser determinada na quase totàl i'dade

das anostras do anortosito, oorque o cobalto se encontra abaixo do limite de

detecção. f'lo anfibolito"essa ra/ão é de 0,37 a 0,46.
¿¿-++-

0 cobalto (Cc") tanber,, acompanha c f¿mc ferroso (Fe") e o rngne
¡+sic 1i1n-'-, de maneìra que õ 6bvia a sua rna'i or concentração nos .añf,ibolitos

(37 pom) quandc comoarados corn a dos anortositos (Amcstra A-69-03 - 6 ppm).

i{os anortositcs de Boehls Butte" o cobalto e c níquel atingem valeres de 15

e 60 ppn, resoecti va¡,rente. PAPEZIK (oo.cit.) apresenta a édia de 25 anortc-
sitcs do Canadã com te¡res de 3 n¡m de Co e 3 opm Ce l{i i 33 gabro-anortosi -
tcs com m6dia de 12 pnm Ce lti e ì3 opm de Cc, rcstrandc o auaento de cobaìto

com o carãter mãfi cc.

Zircõnio - C 7r+4 com raio de 0"79 Â tende a formar nineral inde -
pendente e não substituir cu substituir mui raran.nte outros ions na estrutu
ra dcs minerais. lJo casc presente" nota-se que o zircônio ã ¡iais eleyado nos

anfibolitos que nos anortositos. t'los nrireiros,,ltinge concentração de

100 ppm e, ncs ú1 tinos, aÐenas nas amostras A-69-C3, A-69-C4 e A.-69-18, apre

sentam vaìores de 8"1 e i2 opm. Petro_oraficarænte,não foi identificadc o zir
cãc nas ancstres de anortosito e anfiboli to. tlos anortositos de Bcehls Butte,
HIETÊ.l'ltN (1963) encontrou c zircônir nos granada anfiboìitos, mas não o en-

contrcu ncs ancrtosi tos .

Vanãdic - 0 vanãdio 1v+4¡ tarnuém se associa ao ferro e ao magnõsìo.

A concentração de vanãCio nos anfibolitcs ã cerca de l0 vezes suoerior ã con

centração nos anortositcs. fla nËdia de vìnte e cinco amostras de ano,.tosito
do Canadã (P,rìPEZIK,op.cit.), o vanãdic apresenta um valcr de l7 pom, não di-
ferindo apreciavelnente da ccncentração desse elemento no A.nortosito de Caoi

varita. A n6dia de trinta e trôs gabro-anortcsitos aDresenta 46 onm. i'lÐs gra

nada anfibcl itcs de Boehls Sutte( HiETAI{tl,l ,op.cit.)" a ccncentração atinge.,.
3t0 Dì')a de vanãdio. Cs iaCcs dessas áreas confirman a interpretação dada ãs

rochas de Cali varì ta.



Itric - 0 Y"', em consequâncie da contração dos lantanîdecs, 6

incluido entr€ as terras raras (deneminadas de Grupo ao ftrio). Ademais , o

y#+ e o Cafi tôm raios simi lares (0"928 e 0"998, res lecti vanente ) de manei

ra que os minerais de cãlcio (esfenc, eojCoto e outros) contõm quantiCades

anreciáveìs ê ítrio. De outra fOrma, a asscciação Cc ítrio ccm cãlcio nos

plagioclãsìos, r'i cos em cãlcic, parece nãc acontecer porque c anortositc (a

labraàcrìta), ern mõdia com mais de 95% de rlagicciãsic, eDresenta ccncentra

ções de ítric inferi ores a l0 pilrn. Diferençes em carga e eletronegetividade

Ceterminan o comnortamento dc ítrìo e de teffas raras Co ûrupc Co ftriO em

relaçãc ao cãlcic. HIETANEI'I (or.cìt.) enccntrou ítrjo nos granada anfiboli-

tos de Bcehìs Butte, mas nãc nos anortositos. tÌc anfibclitc de Cacivarìta'o

conteúdo Ce ítrio atingi u 56 e 60 nDm, devenclo o ítrio situar-se na horn-

bìenda cu nos ecessõrics. 0 teor ce ítrio nos antrtositcs de Tchitcgama La-

ke, Quebec, Canadã, tambãm não ã 'letectãveì e em gabrcs de Ircnton" l'tissou

ri, EE.UU. á ¿e Ze l$n (Ht Fj'fÞ':A¡'lZ " 1970)' E- ainda i ßìi-"crtante salientar que

nc anfìbolitc Ce Ce,r'ivarita o f ítri o ã surerior afcãrio jã que lantãnic

não fci detectado em nenhuma Cas aÍÐstras.

cobre - Er¡ vinte e cìncc ancrtositos do ncrdeste dc canadã (PAPE

ZIK, ûp.cit.), a concentraçãc de c,-.b re ter¡ un valor nÉdio de 4 nnm e nos ga

bro- ancrtos i tcs , mãciia de 33 arnostras, atinge r-llrr valcr de 4 ppm'

HIETANEI¡ (op.cit') encontrou l5 rlm para os anortositos da área

de Boehls Butte ¿ 300 nnm lara os granada anfiboiitos associados, 0 cobre,

na forma d¿ Cu+e Cu++ noCc estar Dresente nos mãficcs (cs raios de cobre bi

valente e ferrc bì va1ante são 0,721 e 0,74,9, res pe cti vanente ) mas, devido a

di ferenças Ce elêtronegatì vi daies (P'INGI'JOOD, 
.l955), o comportarcntc Aeral

do cobre r ..situa dentre os elementos que accmranham cs minerais tardios de

accrdo com c ponto cle vist¡ magmático-

Ne anortosi tc de Carivarita" a concantraçãl Ce cobrc ã, no nrãxi mç

de 23 p3m, mas os valores sãc disrersos, atincinclo em alqumas emostras' va-

iores inferiores a I r?m. i{cs anfibolitos, atinge .l00 a .|60 lnm ce acorco -

corfl o que se poderìa Drever. I,los anfibolitos, ceve estar asscciadc a horn-

blenda ou cÐacos presentes.

I'lo caso dos ancrtositos, foi detectada a 2resença de suìfeto (cal

coi,i ri ta).

Cromo - 0 crono(cr++) apresenta senelhança geoquímica cc* o Fen3

lelos valores prõximos d€ raios e eletronegati vi dades . Ainda hã possìbilìda

de ce substituiçãc tle Fe++e ,{g+ por cr++ nos minerais mãficos.

0 cromo dcs anortositos Cs CanaCã atinge ì0 nnn (PAPEZIK, oo'cìt)

e nos gabro-anortositcs atinge 66 r-rnm" mcstrando a associação mãfica <!o ele

mento. Em Boehls Butte (HIETANEN, cn.cit.)o cs tecres Ce cromo são baixos,

quer no granada anfiboii tc quer no ancrtcsi to (25 e l0 npm, reslecti vanen te )

Geoq ui ni canente " c cromo atinge sua ccncantração mãxirna nns mine-

rais orecoces, durente o ìrrocesso de diferenciaçãc, entrandc na estrutura



Ccs eslinõlios e cios piroxênìos. Cs valcres elevaCcs de cromo nos anfiboìi -

tos (t60 e 170 ¡pm) se relôcicnam corn a nresença ce ciorsí'ilio e hornblenda'

oriunda ca uralitìzaçãc nessa rocha. ilas amostras de anortcsi tos de capiva-

rita, as concentrações ce cromc sã¡. irregulares, vari anc.lc tlesce renos que 5

pcm at6 86 pprn, não tendc correlaçãc csm o ferro cu magnõsìo' As relações

payecem mais connlexas, estando, rrovavelmente i o crono asscciado ã nature-

za Co r¡ineral mãfico gue ccorre cu ã ¡rrónri a natureza dcs opacos que apare-

cem ern rarcs grãcs. 0 cromo nos '-' l açri ocl ãs i os se encontre abaixo do ìimite

de dete cção.

tscãncio _ 0 escâncio (s.**) tem raic sirni lar ao íon ferroso (.

Fe++¡ , substi tuindo-o Ci aCocamen te '

Em Capivarita" o tecr de Sc Ccs anortcsitos se encontra abaixo

do lìmjte ie cetecçãc (mencr que 5 rpm) " e nos anfibolitos, o escãndio a-

tinge valcres Ce 44 e 56 npm. HTETANEN (on.cit') encontrou 40 nlm nara 0

granada-anfibclito e abaixo rJc l.imite ce detecção ¡ôra os anortositos.

A concentraçãc mõ¡ji a de escãndio em gabros da URSS á 18 plm (VLA

Sov, 1966a) e nos hornblencjtos ia uRss (BoRISENKo & RoDlollov' i96.|) varia

de 16 a 200 Dçm. 0 teor de escãndio nos anfibclitcs se enccntra no 'interva

lo assinalaCc Ðara cs hornblenditcs, mas suDericr ãquele dcs gabros.

Bár'io - 0 bãrio (8.** - i,35ß) e o notãssio (K* - l'3sÊ) tâm r'!
cs quase .i guais sendo fãci1 a substituição de pctãssic por bãric nos feld:

natos. 0 raio do cãlcic (Ca# - 0,993) õ bem npner" nãc possibi litando a

substituiçãc fãci 1 de Ca+* por Ba+. 0 bãr'io nocie assim encontrar-se nos

nlagioclãsios, mas não nas ÍÞsmas ccncentrações dc estrôncio'

0bãrioncsancrtositosC3BcehlsButte(HIETAIIEN,oP'cìt')atin
ge valor de ì00 ppm e os granaca anfibolitos anresentam concontrações de

40 npm, A m6dia ce bãric para 25 anortositcs io Canacã 6 de 160 ppm e a

média para 33 gabro-anortositos é ¿e tBS IìDm (PAPEZIK,oI 'cìt')'
A quanticacie ce potãssio Dresente ncs anortositcs ã muito baìxa,

Ce maneire que a lresença ce bãric nãc noce ser justifìcada apenas pela

subst.ituição do octãssic" mas pela substituição do cãlcic ncs ptagioclãsi-

os.

Nc anortcsi to de Capìvarita" o bãr'ic vari a entre 140 e 240 pprn ;

o valor mínimo foi encontrado na amostra A-69'A7 (xen6lito de ancrtositc..

no Granito tncruzilhaca) e o valor mãximo fci encontracc na amcs tra A-69-6

(tarùõm xenólitc de ancrtcsito no Granito EncruzìlhaCa) '

A amostra A-69-04, anortosito bytcr'¡níti cc a granada, aDresenta o

tear de bãrio inferior ãs denrai s amcstras de anort.rsito (62ppm), concordan

dD com a cbservação rle PAPEZIK (cp.cit.) q r.¡e c bãrio, corno conSequência do

maior ra.ic, substitu.iria melhor o cãlcio nos diferenciaclos tardios, equiva

lente no caso do anortosito, aos olagioclãsios nencs cãlcicos (labraccrita

-andesina). A razão Sr/Ba no anortosito em estudo, geralnente varia de 2'6

a 3,8; nos anortositos Co Canadã, esta razão atinge 4,7 e nos gabrc-anorto



sitos 3,5; e, Boehls Butte, Idaho, EE.UU., atinge 18. A razão elevada (7'7)

encontrada Dara a amostra A-69-04 encontra exolicação jã abordada acima; o

valor de 20,6 á bastante anômalo na ãrea, justificando-se por se tratar de

a!:ìos tra no conÈato anortosito-granito'
0 conteúdo de bãrio no anfibolito de capivarita é levemente infe-

rior ãquele dos anortositos, fxas a razão Sr/Ba é aproximadarænte igual a 1-

(tab. n9 24).
?

A razão ga l3j/f no anortosìto de Caoivarita está entre 50 e- 7C"

en mãdi a" não excedendo 1C0" exceto em uma amostra. 0s valores 101 e 5 cor-

respondem a xenóìi.bos de anortositô no Granito Encruzilhada. 0s valores 48

e 44 são de amostras de anortosito ricO em ferro e com grAnada, respectiva-

mente.

Esl"otcio - 0 ¿strôncio ã o ele¡ento mcnor mais inportante dos a-

nortositos. 0 estrôncio (raio Sr++ = t,12R¡ pode ser admitido em ninerais de

cãlcio (raìo Ca++= 0,S98) ou então capturaCo por mìnerais ootãssicos (raio

f+ = l,$F,), tssa duola possibj lidade faz com que os teores de estrõncio du

rante a dìferenciação magnrãti ca, ou permaneçam ap roxi madanen te. constantes '
ou sejam dificeis de interpretar oela irregularìdade. Estudando o comporta-

nento da variação do estrôncio em uma s6rie de plagioclãsios do Datõlito do

Sul da Calif6mìa, observaram Stl'|, NoCKoLDS & ALLEN (1959) que o conteúdo -

de estrôncio aumenta coin a Percenta-oem de anortita.
A média de ccncentraçãc de Sr para 25 anor¡ositos do Canadã (PAPE

ZlK,op,cit.) ã 750 ppnr e para 33 gabro-anortcsitos á 647 ppn. A média de Sr

Dara o enortosito de Capivarita (ì6 arnostras ) 6 ¿e 0ZS o¡m.0 anfibolito ae

sociado atìnge concentrações de 160 e 140 ppm, respecti vamente '

A média do ccnteúdo de Sr nc anortosito de Capivarita 6 mais bai-

xa què nos anortositos dî ncrdestê dc Canadã. Û valor míni no para estrôncio

no anortosito de capivarìta 6 480 pom (anortosito a granada) e mãximc 780

ppm.

HIETÊ'I'¡EN (op'cit') encontrou I867 ppm para os anortositos de Bo-

ehls Butte" valor elevadc para média dessas rcchas.

i,langanês - 0 manganôs nc anfibclito não constitui elerento nBnor

pois a concentração nas ernostras atinge valores de 
.l800 a 1700 ppm, resFec-

tivarcnte. Nc anortosito, nôs amostras mais ricas en ferrc (A-69-03 e A-69-

04)" tambõm c manganâs 6 mais elevado.

Titânio - 0 titãnio 6 mais elevaCc no anfibolito que no anortosi-

to. llos primeiros, atinge 6600 a 6700 Dpriì e, ncs últimos, varia de 320 a

1560 ppm. 0 enriquecìmento de Ti, na forma de minerais de min6rio, se rela-

ciona com o auaento de piroxênio nas rochas Cc clã gabro-ancrtôsi to (BOU -

LA¡,!GER, ì959) de nrodo que u¡a concentração de tìtãnic no anfibolito de 4 a

20 vezes ãque1a Cc ancrtcsitc (com mõdia de I a l0 vezes) seria previsível .

0 valor de 156C ppm ¡lare a amostra A-69-06 ã exce¡ci'rn¡i. Trata -
-se de xenõlìto de ancrtcsitc no granitc' 0 ptagioclãsio dessa xen6lito 6
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rico em jnclusões de esfeno. Além de aparecer no esfeno, o

contrar-se na i lgenita presente ou associada ao esfeno,

Ilo anfibolito, aparecefi esfeno e opacos que são

pela concentração relatì variente elevada de Tj, embora os

hornblenda e diopsídio possarn conter titãnio na estrutura.

5. 4. 3 ¡4ETAIS r,t08 ................iS

0s r:ìetais nobres cieterminados en ufta anostra de anfibolito e en

uma amostra de anortosito apresentaa concentrações da ordem.de ppb. 0s np-

tais nobres encontrados, apõs concentração prõvia, foram oìatina, palãdio,
prata e ouro (Tab. nA 25). As d.i ferenças nais significati vas são nas quan-

tidades de olatina e llrate. û anfibolito aÞresente 4,4 e 3 vezes nais plati
na e prata que o anortosìtc. A concentração de prata ¿rn rochas básicas atin
ge ll0 ppb (SHAU, ì964).0 conteúdo de olatìna nos Eabros e anortosìto ga-

bros ã da ordem de ì5-30 ppb (CROCKET,l969), 0 gabro (t'4o;,ie Lake, British
Colurùia, Canadã) e o enortosito gabro (Duluth Gabro, ilinnescta, EE.UU.) a-
presentan, respecti vamentÊ, concentrações de 7"6 e 45 ppb.No orineiro caso,
õ inferior acs valores apresentados peìo Anfiboiito e Anortcsito de Capiva-
rita e, no segundo caso, superior aos valores dessas rochas.

ti tãnì o pode en-

cs respons ãvei s

fe rronngnes i anos

.a¡3ibol¿ro (A-69-10)

a-o¡toeåto (À-69-6)

feb.zJ - !'letêie aob¡Ee
/-r(eä pFb )

l.los basaltos e gabnos, as nétiias ponderadas são de Zl 2pb de.pd e
30 ppb de Pt (CRCCKET, ì969) ambos superiores ao anortosito, aas a segunda,
inferior ao Anf.ibolito de capìvarita. A razão pdlpt 6 igual a I no anortosi
to e no anfibolito ã igual a 0,32.

Há coincidência nos valorcs de concentração de ouro para anortosi
to e anfiboji to (15 ppb).0s valores são superiorres aos indicados por DUONG

(ì965) oara as rochas bãsicas: basalios sub-oceânicos - l0 ppb;basaltos ter
restres - 3 ppb; andesitos - 6 ppb.



5.5 ELITENT0S'1ti'lÛRts El4 ALGUNS irllNERAÌS D0 Aí\¿ÛÎT()SITO E A|{FIBOLIT0

DE CÅPIVirlìITir

0s plagìocìãsìcs Ce ,jezesseis ancs tras de :rnor+-lsi it" ¿ grenada da a

fi-''s tra Ce ancrtosito ,Ã-69-û4 . : :ìlrnblende rlo rnfibol it. f-.ram iscìados e ne

les detemìnados es;rctrcquini camente os elenpntos aûncres (teb. nQ 26). 0s pla

gicclãsics sã:, carentes Ce ele¡¿entcs r¡encyes, excijtc estrSncic e bãrio. 0s da-

dcs rei ati vcs a vanãdicJ cri-)iì-\, crbre cu zincônic:lcv¿i¿ ser ltrìbuídcs a inclr¡
:ães, separação iniperfeìta o i,: ê iÍiDr.irezas . 0s resultitios encc;ntruics para es-

trônci¡ e bãrio nls pìagiocìásìcs" ccncorCar ccr¡ aou¿lcs encrintrados para as a

mcstres Ie ancrtosjt¡, excetc r'ì-69-12 e i,-69-15" que sãc ciscreFan'ros, lrrova *

veìnentr pei.r seoaraçãc imrerfeita Crs nlagicclãsics. PfPEZIK (co. cit.)isclcu
pìagi cclãsii's ac ,loze nnostr¿s Ce anortcsitcs canaCenses e determincu os eie-
mentos rîenûrès nÊss3s ¿rnJstr¡.s " encontrando esirõncio crino o constituinte me-

ncr rôis i:ïortante (575-.!345 ¡nir) i: Drincipalr¡ente bãnic (85-1075 onm) . Vanã-

Cic, níeu¿ì, ccbaìto e c?bì"c âpareccrÍr Êm clrncentrâções mui tc; baixas.

P¿r¡ ¡s liagioclãsirs a cr;rrelaçãc Co nar Ca-Sr t¡r$6m não ð sirnifì
ceti va. û clef icienie rr¿ c,: t l"..rlaçãl 6 + 0"i15.

li granada aDrcsenèa concentraçãc eÌevada Ce titãric (0,21), especia!
fieirte para grossu-Ilnia e sue acCe ser atlibuíd¿ a ilc!usões (esfeno) ou a Ti+4

nr estÌutuì"e. Parece irais liausível adm.itir-se a :rinei¡^a hì nótese. I manEanôs

o cronc '-, o vanácljo noder¡ ser' co¡rsi deradcs constituintes comuns das granadas.

A pres:nça de ¿sirõncio o3d'r sêr ¡tribuída i substituição io cílcio, mas obser
ri¿-se quÈ a concentraçãt :'lrr Þrine.i ro (ú4 1pn) ð bestrnte i nferi or ãoueì a dos

;rìlgìoclásios, pou;nücr suqer'! r-sc csj a ûstrutura cesse: :¡irerais scja nais fa
vorãvel à pn:senqa do ei,¡licnto. fiCÌ,lE S (1970)" ':m anílìse ra sete rnosiras de

Er:naCe, de rochas al cal inas " .ìDr'¿sent.ì concentrações r;ai ores de estrônci o para

andraiÌites ricas er¡ titãnic. l:iETAN{:i.'l (1963) :epa'mu s..te :mcstras de granacla

Co anortosito de Boehls Bi¡tte e de rocnas associadas icalco.sj lì catadas, grang

da-cianita gedr-'tito, granada-bìotita Dianioclasito. granadê anfibolitc).4 gra

nada (grossulãrìa) associada âs rochas ca l co-s ì i i catadas ..ilresenta teores apre

ciãv¿.is {e:", ppm) ,le vanldìo, zi:'cõnìo" ítric, gãlì0, cobre e itãrbio, r'ras não

aÐarece êstrôncio. Ás der:ai s â.'ïos üres dassa ãre¿r aDr3senteiî conteúdo naior de

escãndì0, cobajto, crcmo" cci:.re e itrio"
A hornbl¿nda dcs .,rnfibol jtos J ri ca ¿tr el¿¡r¡:nt+s nenorês, comc acon-

tèce comuÍnente com os r:in:i-ais míficos. As conccntraçõ.:s d: vanãCio, cro -
no" escãndio" níqueì, cci-,rì'uo" mrnganôs são :xplj cãveis nela associação des

ses elementos com c ferrr. û estrôncio ¡ o bãrio são assccìadcs aO



cãtcio,0 conteúdo elevado de titânio é explicãve] pela presença de opacos(il

menita e/ou nagnetita). HIETANEN (op.cit.) apresenta anãlise de elementos me-

nores efn hornblenda (anortosito). Níquei, cobalto, estrôncio, vanãdìo, gãììo,

cobre, bãrio e cromo são os menores presentes. C teor de manganês é mais ele-

vado que o da hornblenda do Anfibolito de Cap.ivarita e o titânio 6 muite mais

bai xo .



,1¡ro¡¡tra

.4-69" a1

n"59*oJ
.4 *69 -.04

,1'-(;!-05

¡r -69 -06
.!\-{)) -{)'?

4 -69 *08

.{ -61- 09

lÌ-(i9-ll
.,1".69*L2

,.-_,t,;..J )

"''-6!)-tr4
i -69.- t 5

^-69*16
A-(¡9 *|,'"1

n-69*18
Gla¡rilda

lTor¡1¡;1"rt¿r,

üelleSrCoTÍCuNi'l tl Li¡ 'Ln 0r'

¡rd r¡d nrì nd

nd. rrcl nd nd

nd ¡¡d t¡tl < Ii)
nrì ud nd n(ì

nd rrd ud nd

nü rrd nd ¡r¿l

lld nd riLd < I û

nd nd ud nd

nd ¡r rì rril ¡rd

x¡d ., nd nd *tl
nrl nd nd n¿ì

ntì nd nd utJ

ntl ûd nd ¡rd

ncì r¡ tl nd lrd

nd nd utl "d,
ntl n¡l ¡¡d nd

,4 ud tr 20

1,9 0 53 ôr ll0

rrtl <2 ntì nll r¡ tl

tr < 2 ntl r¿d t}'
ntl <'2 ¡rd l¡d ¡¡d

¡rd < n nd n¿ì trcì

nd < 2 r¡rì ITd rtì

rrd 5 ncl nd ¡¡tl

ntÌ <2 nd r,d ¡rd

¡rú ,l tr nrì nd

rr<l <2 dr. nd nd

tr 4 ¡iid nd trcì

nd < 2 nd ¡itì v.rd

¡rtì 12 tr n{ nd

rid <2 Ì¡d ¡rrì ¡¡d

rrd <2 nd rrd r;riì

nd /-2 nrl nd d

nd <2 tr ¡rd r¡d

tr 9 o,zÌ.f,, <?-O t8
2\0 ]tû I,Jfi 2t t"a

¡rti t ¡r '1"¡{)

¡rd 32 500

nd 15 580

nù }.i 1,,I0

¡¡rl lh 580

nti <9 q70

¡rcl l"J 62G

¡itl 20 7Jr0

¡id f8 6!10

rrd f6 h50

r¡d I I 670

nd 2, 610

td L8 ?80

ud <5 70a

nd l.9 62t
ud l fl )-.I0

{;r 18 6tt

tl.O 2¡i0 16c

I80 ntl nrJ nd

210 tr !Lt1 nd

'/(l ltd nd ri tì

f90 ¡rd r¡rì nd

I90 ;lrì nd r.¡ d

290 nd ¡rrl nd

f90 ¡id ¡rd nd

25n ntl nd rrrl

tJ3A nd nd r¡d

1.00 rì(ì nd nrì

13O nd ntì utl

2 I0 r¡rÌ rrtì ud

290 ¡rd nC nd

2{l nd nd nd

210 nt'l nd nd

f90 ncì nd nC

¡id r¡(! 26 ntl

t0û 5ti t5û nd

nd

nrl

ncì

utì

¡rd

nd

II(I

nrì

nd

¡rd

nd

r¡d

nd

)-1.l

)"r(ì

nd

nd

n¿ì

¡rd nd

ud ntì

lt{l l.lo

n¿l nd

n¡l nd

nii rr cì

nd ¡rd

úd lxd

nd nd

nd ncl

¡rd ¡r {ì

utÌ r¡cl

nd nd

nd ncl

r¡d r1Èì

¡rd ¡Td

vrd Dd

90 nd

I iìriÌ!c. 'l(^ lìc$rriÌ¡ii j.tlnCt,", Ìlrr- (;- ;;t---** ,
'l¡: Cu i{i f i. û¿1 Co V Ba Sr.

J 1*2" 1*2 )*0 J *2 I 2-5 ?.'j 1:;

Y

5

Sc 0r
98

l,ilh L¡r

15 ic
3l:r

I
ll¡r

".15

Ì!i)

,.j

ìlc

t:,





Eeb" 27 - ÇcÍ:ef,ação entre ef,g¡.::rs slazleittos

!:c â,?cr'ûca¿ te de Ca¡iiYarite

I

El.éee:1tÕs i toeficíente d!Ð cÕrreLaçãÕ

1{å-FE

Ga*Fo

0u:Fo

+ Ou 0-13

+ ue¿jÕ

+ OrCig4

- êEc49

ä t24tç

+ 0e3?t

- ca338

- o¡4]L

+ as799

+ ur¿-€

- oro503

$fveås ås eign!*icaçäo
(*z) ,rt V"
14 As5* as642



5.7 AS RAZoES 5"87/S186 c F./Rb iio At'loRTOsITo DE CAPIVARITA

0 estrôncio pode ser tomado comc elenento índex nos processos pe-

trogenãti cos que demarcaram a constìtuição da crcsta. Ûos ìsótopos do estrõn
07 ' 97 -

cio, apenas o Srð/ õ radìogânicc, sendo prcduto da cilsintegração do Rb'" De

pendendo da razão Rb/sr e do tenpo decorrido desde a fcrmação dc sistsna a

ser estudado, observa-se nas rochas varìações nas pronorções de,Sr''-em rela

ção a outros is6tcpos não radiog6niccs des te elelentg-(sr84, s"ffi,s"88¡. Po"

convenção, exÞressa-se a variação na relaçãc srdT/sr&. Â razão sr87/srffi no

manto aumenta com o tempo geclõgico, a partir de valores de ap rcxi madamente '
0"69g t 0"01 no início do sistema soìar, at6 aproximadamente 0"703 atualrpn-

te (I4ICH0T & PASTEELS, 1969).

As rochas oriundas do mantc supericr,coti'oaixas razões Rb/Sr, ca-

racteri zam-se por 
"a.õ"s 

S.B7lSrs comoreendi cas entr¿ 0,700 e 0,704 (basal-

to toleítico oceãni cc) (HEÐGE, 1966). As rochas fermadas na crosta são enri -
quecidas em rubídio ern relação ac estr6ncio, desde a sua fonnação " aprcsen -

tando razões S.B7ls.& supericres a 0,7i0 (llIcH0T & PASTEELS, op.cit').

Para estudos oetrogen6ticos" o vaior mais i mportante para a razão

S.B7lSr& õ aquele do momento do "nis-en-place" da rocha" denomìnado valor i

nicial . A parti r desse valor" oode-se eventualrcnte ìnferir uma orìçm crus-

tal ou sub-crustal para as rochas em estudo. Para ano rtos i tos ,HEATH (em HERZ,

1969) determinou razões inicjais S"87ls"S entre 0,703 e 0,706, valores simi
'lares aos dos basaltos continentais" concluindo com a formação dos anortosi-

tos no manto superior - crosta inferior.

Na tabela nÇ 28"são vi5gos os dados da razão 518T/5186 pa.u o Ano"

tosito de Capivarita e para o Granito de Encruzilhada. As razões obtidas pa-

ra o.anortosìto r,Ðs tram que o FÐsmo foi formado na parte inferior da crûsta

ou no manto suÐerior" cnde a ¡^azão atuelmente 6 0,703.

Para o Anortcsito de Egersund-ogna, l'lorLega " S"B7ls"86 varia de ..
0,7038 a 0,7048 (lliCHOT & PASTEELS,orr.cit.). Esses eutor€s côrisièraram a

contribuição de material siálico para o Anortositc de Egersund-Ogna pratìca-

nente nula.

Para o ßranito de tncruzi lhada, a razãe õ de Û"7940 ,mostrando que

o mesmo se Ceve ter formadc nÊ parte superior da crosta.

As razões K/Rb e Rb/Sr oodem ser significativas para cs anortosi -
tcs. REYNOLDS et.aì. (1969) encontrara¡r 1500 para a razão K/Rb, simi'lar a a-

condri tos basãlticos e gabros.
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A razão K/Rb no Anortosito de Capivarita ã muito baixa em conse-

qüência do baixo conteúdo de potãssìo (Tab. nÇ 29). 0s valor€s de K/Rb se a-

DroxinBm mais dos eclogitos e rochas ultrabãsìcas que de anortosi tos do tipo

maciço (HEIER & BILLINGS, 1970). É intêressante salientar que a razão 6 bai-

xa, não pelo elevado conteúdc de rubídio ( que ã muìto baixo), mas pelo bai

xo conteúdo de potãssio, que coloca o anortosito eri estudo em Ðosição oecu-

1iar, sob o ponto de vista Detroquími co. Assirit" a deficiãncia de rubídio ca-

racterísti ca do manto persiste. GILL & MUR.THY (ì970) observam que alta ra-

zão VRb nos anortositos não significa formação no manto suÐerior porque 0

potãssio se enriquece preferentemente ao rubídio nos plagioclãsios ( ligação

quírïi ca nais forte ) enquanto no nagma em equílibrio com os plagiocìãSios o

rubídio po& ser mais elevado e a ì.azõ{. K/Rb nais baixa. A baixa razão K/ Rb

no Anortosito de Capivarita (Gruoo Canrbaí) ooderia enccntm explicação no

rÍetamorfj smo regìonal sofrido pela rocha. HEIEÊ (1960) observou que a razão

l(Rb para as rochas metamõrfi cas de fácies grenulito (300-600) á superior ã

razão das rochas de fãcies anfibolito (150-25C).

A razão Rb/Sr para t6s amostras de anortosito é 0"01 (exceto oara

a ancstra A.-69-04 - bytcvlnìta anortosito, corn ?"6% de grostulãr'i a - cujo va-

lor á 0,1). HEIER & BILLINâS (op.cit.)" atribuem valor€s inferiores a 0"03

para Rb/Sr no aanto Ðare 5187/5186 compreendì de entY€ 0 
"702 

e 0,704. FAURE &

HUXLEY (1963) estimarx a ?azéo Rb/Sr igual a 0"25 para a parte su$riþr da

crosta continental . HEiE!ì (1964) loca em coordenadas Rb/Sr e percentagem de

potãssio, observando que Þara a ÍÞsma percentagem de potãssio, as rochas ccm
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5. g DISCUSS,{o So3RT A GENEST DO AI,IORTCSITO DE CAPIVARiTA

A $nese dos anortositos ainda ã um desafio a oetrõ'logos e oeoquí

mjcos. As dìf.icutdades surgem considerando as altas temperaturas necessãri-

as para a nanutenção de um magma anortosítico no estado liquido. A única ro

cha de composição anortosîtica cuia textura fluiCal n¡ostra nítidanente que

foi injetada no estado líquido é o K.eningito ,3 que ocorre raranpnter . como

na região de ilcrding.i-Rödö, Suáci a (ECKE,RI4A¡\N, 1938) .

BUDDII,IGTON (lg3E), no caso particular d¿ Âdirondack, considera cs

enortositos e as rcchas assocìadas - gabros, gabrc-anontositos e noritos sa

turados - sejam cc-nagrnáticos. Saseado nessê observaçãca esse autor sugere-

que 0s anortositos pr:veniran de urx magma a.nortosítico-cãbricc corn 80% de

plagicrc'lãsi c: e 2C% Ce ni rexânic (hìperstânio). [sse aagrin pcderia exìÈt'i r

nc estaCc líquiC.c a 135CcC .. seria móvel , suficiente oare ccnstituir intru-

sões, devcndc adnitir-se pr.rra ìsso a presençe de oequenas quantiCades Ce ã-

gua e cristalizacãc Parcial.

HMS ('1g54) , ;studancJc o anortesitc das iirntanhas de São Gabrial

nc sul da Ca1ifõrnia, EE.UU., ccnsidercu oue CI megna do eual provãn c ancr-

tositc permancceu no astad¡ líquido durante bastante temr¡ ern virtude do

contaúdo de vc'lãtei s (HzC, Kzc , Fe0, Ti 0z , PZ05 e llarc) .

ils rcomênci ¡s rje cnortosi tc nostram-se ncbres er,q mi nerai s ori un-

dcs d: vclãteis, ccntrarianCc eni princípir as hioõ'teses acima.

ltiCHgT (196C) anrcsenta hipõteses sebre a Eânese de diversos ccr

pos de anortosjtc Cc Distrito de Rc-caland, Stil da l{cruega, formades em ambi-

ente catazonal e sinorcgônico. 0s proc¿ss.s de formaçãe segunCc c mcnciona-

Cl autor, serirlm diversos; a) ass'imilação ie seCinentcs pe'líticos nor magma

tcleítico e Ciferenciaçãc subseouente {iÍac'içc IgersunC-0qna): b) Ciferencia

çãc magmãti ce sinci ncnãti ca (i'ìaci ço Bjerkram-SegnCal ) ; c) nal'ingõnese bãsi -

câ, Canclc granrfels ancrtcsitico resiCual, formaCc ncr anatexia oarcial da

rccha primitiva e a elirlinação sincinemãtica de leuccncritc mcbilizaCe (l'!a-

ciçe HalanC-Hn'lleren): i) ancrt'ização metassonãtica (zcna Punterold-Lien).

tiversas hipõteses scbre crigen netanõrfica nara es anortositos a

pareceram, esnec'ialmente nor ultranetamorfisrno (SAFfli , i952 e R/ii'lBtF.G,l952)

HEP.Z (1969) sugere que a fcrmaçãc ae anortcs j tos ti oc t¡aci çc nol

sa ter se daCc em eventr tármico nonn¡1, û 1100-1700 milhões de anos, sob

pressões de vapor cl'ígua Ce 5000 bãr'ias e ter,.teraturas da ¡rden Ce 1095oC (

cutãticc 'dc, sisterira ciicnsí.iic-anortita), corn coränesição de 42 a. 73% de ancr

tita. A ascençãr Cc clrn:,a".rcrtcsítici narl e cr.tsta sulerior se Caria pcr

C'i api ni snc.



BERRANGÉ (.l965)" apresenta uma série anortosítica continua desce a

nortositos autõcotonos, oarautõcotonos até os anortositos plutônicos. 0s pr!
mei ros foram originados "in situ", por reconsitutìção metassonãti co-meta¡¡õr-

fica durante o período de orogênese. Ainda, segundo o autor" com a temperatu

ra c defomação crescentes" pode dar-se anatexia com mobiiização de frações

l euconorítì cas e granodioríticas.

|'{ICH0T (1960) e IIINKLER & Von PLATTEII (ì960) sugerem a fornação de

massa anortosítica resicuai, baseados resoecti vamente em dernonstrações expe-

nimentais e de canpo do mecanismo da paìingênese. BERRÍ$IFE (op.cìt.) em adi-

tamento, explica as intrusões dos plutões anortosíticos oor ascenção do anor

tosito residual , a níveis bÊr menos profundos da crosta" induzida por forças

tectôni cas .

Pelas rochas ãs quais se encontra associado, pela ãrea orogênica

em que se encontra, pela io rma e pela nresença de corpos sat6ììtes, pela po-

breza de estruturas internas (quase macìço, com pouces 1ìneações), pelas tex

turas de granuiação grossa e mesrno pegrratóide, pelos efeitos típicos de ten-

sões" textura protoclãstica ou cetaclãstica do olagioclãsio e encurvamento

cas maclas do resmo mineral , pela conoosição mineralógica com a cornposição

do olagioclãsio vaniãr,el em iinìtes estreitos, podelos dizer que o Anortosi-

to de Capivarite ã do tioo rnaciço ou plutônjco-orogênicc.

0s contatos são conr rochas aparente!flente mais iovens, de rnaneì ra

que os efeitos met.uõrfi co-netassomãti cos nos bordos não puderam ser observa

dos .

Charnoquitos" nangeri tos e enderbitos (rochas ni roxênio- pertita

fêlsicas, de aspecto ul trarnetamórfi co ou igneo) não foram encontrados. A ro-

cha da ãrea cuja composição mais se assereiharia a de mangeritos seria o Sie

nito Gnãissico Piquiri o nas não apresenta relações diretas com o anortosito.

A única rocha que Ðar€ce estar geneticamente asociada ao anortosi-

to ó o orto-anfìbolito. C anortosito aoresenta ¡¡ais de 90% de f6isicos e não

hã rochas mãficas nos bordos.

As observações acj,'ea levam à conclusão que o anortosito não pode

ter se fonnado por diferencìação de um magma anortosÍtico-gãbrico, corno pre-

conizou EUDDI ¡IC-.TON (op.cit.) em consequência de ausência dos produtos nnais

di ferenci ados (maìs mãficos).

A razão s"B7lsn86 e talvez a razão Rb/Sr permi tsn sunor a gênese

do anortosito em zonas profundas da crosta ou no manto superior.

A ascenção a zonas nrenos profundas já se daria corn a composição si
nrìlar ã atual , e inclusiva, pelos dados acima, sem contami nação por nate-

riaì da parte superior da crosta. Dados geofísicos (gravimetria) nas ãreas

a¡rortosíti cas da Frovincia Ce Grenviìle, Canadã, mostraram (SIMH0NS,t964 e



THOùÍPS0l',1 & GARLA;'{D, 1957 e KLL:GiiAl'l"l96ll) que os nlutões anortosíticos (Adi -

rondack, i{orin" St. Urbain) apresentam anomalias Bouguer negativas, n'þstran-

do não estarern associados a quantidades signi ficati vas de rochas 'bãsicas

e/ou ultrabãsicas" serrelhantenpnte a Ca!'ivarita. Em muitas das áreas anorto-

síticas, una hlpõtese sin¡les (magmatisr.'ro, orogenìa, netarorfisno) não pare

ce adequada para exr.li¿ar toCa a histõria das rochas anortosíticas e litolo-
gìas associadas (BËRRY & l'iÂ1T0i1,.l962 e IiALTCN & DEI'JAARÐ,.l953). Para Adiron -

dack" os autores acir¡ abservafn que o anortosito fornava uma associação p1u

tônica com granìtcs e rieta-sedinentos, consti tuinCo ur¡ ciclo pré-Grenville.

üo ciclo Grenvi lle subseqtiente" o coniunto sofreu orogônese sendo o enùasa -

mento antiço renobi l izado.

Em Canivarita, embora não se tenha relações de contato nuito satis

fatõrias con as rochas dO erupo Carùaí e nem ocorram as rochas ccm mãficos

comur€nte associarlas, o eutcr atribui uma hio6tese de origenr serelhante. 0 a

nortositc comc corDo plutônico deveria estar associadc a granitos e rneta-se-

dir¡entos nrá-Cambaí. Durante o ciclo crogânico Carüaí, essas rcchas foram re

mobilizadas com a fornaçãc de gnãisses e nignntitos" explicando a íntima as-

sociação entre o ancrtesitc e as rochas acir¿ '



5.9 CONCLUSOES SOBRE O ANORTOSITO

l. 0 anortosi to de Caoivarita ã do tipo nraciço ou nlutônico-orog€

nico. Não hã reìação com rochas ultrabãsicas" nern estrutura tipo topõlito.Eñ

contra-se associado a netamõrfi cas (granitcs gnãissìcos, nigmatitos)'

Z. A textura ã, em geral, granular Srossa a oegmatõide, sendo que

esta últirna ã ccmum nos anortositos üipo nnciçc. Encontram-se cristais de a-

t6 tl cm de tamanho. A textura cótaclãstica tambãm 6 comtrn.

' 3. 0s dados estruturais obtidos não são muitos. i's fineações pre-

domi nantes aFresentam direção nordeste. A estrutura dômi ca (BUDDINGTON,I939)

não 6 evident¿. A forma de massa alcngada de I km de comprì nento (elanície a

nortosítica) com espessura desconhecida é a rnais sr4estiva pelas observações

de campo.

4. A nresença de pequenos corpos anortosíticos, isclados da maicr

ocorrência, no Grunc Canbaí e nc Ccmolexo Granitìco Encruzììhada" sugêre a e

xistência de corpos satõlites do anortositc. A presença de satãlites õ carag

teríst.ica dos anortosjtcs tiDo maciço ou o I utôn i co-crcg€nì cc (BERFÁNGE,'1966)

5. 0 anortositc ã leucocrãtico. A quantidade de rnãfi cos 6 inferi-
or a l0%. Â carência de máfi ccs e c consequente grande excesso de plagioclã-

sic não estariam de acordc com gênese atravõs da di ferenci ação de tnn ma gma

de conposi ção anortosi tc-gãbri ca a não ser que os mãficos estivessem concen-

trados em ãreas cobertas por outras litologias.

6. lis rochas associadas aos anortositos são de alto grau de reta--

n'orfi smo " fãcies anfìbolito.

7. A cornocsi çãc dos plagicclãsios varia de Anon a AnB4, mas , a

grande concentração de valores á de 4n".,-rr. E un labradorita anortosito. 0

valcr AnrO õ iocal . A constância na composiçãc do nlagioclãsic tamb6m carac-

teriza os ancrtositos Co 'uipo maciço.

8, 0 principat mãficc presente á a clorita " embora diopsídio,horn

b'len<ia e biotita tenham sido encontrados.

favcrãvei s ã formação de anortosito nc manto suoerior cu crosta inferior. A

prineira razão indica pouca contaminação oor material Ca crosta superjor.

10. l razão K/Rb varia de 152 a 580, sendo muito baixa em relação

a outros anortositos, em consequênci a do baixo conteúdo de potãssio.

11. L composìção quírni ca do anortosito de Capivarita 6 sìrnilar ã-

quela de diversos anortositos tipo maciço" ã excecão do baixo conteúdo de



Dctãssio, A cor'rposição quínri ca dc anortositc em estudc coincide com o campo

composi ci onal dcs anortcsi tos conheci ics .

12. 0s elerentos [Ënores rnais impcrtantes no ancrtositc são o es-
trôncic e bãrio. 0 estr6ncio não mostra correlação com o cálcio, 0 conteúdc
de estrôncio ó nais baixc que c dos anortositos tirrc maciço ccat¡ns.

13. Diques de anfibciitc (entigcs gabrcs ou Ciabãsios) cortam o a

nortosito, não cortanCc rochas mais jovens que o ancrtositc. 0 autor levan-
ta a hip6tese Ce serer¡ co-nagmãticcs, Razões isctóoicas estãc sendo determl

nadas no anfibclito.



6. CAOLIî'I DE CAPI',/ARITA

6.I. GENERALIDADES

As prireiras descrições geolõgicas da ãrea do caolin foram feitas
por F0tr40S0 & CARRARO (1962)" F0RM0S0 (.1966) e posteriormente, peìos nesmos

autores jã mencionados (1968). A ãrea nrincinal de ocorrênc'ia de caolim 6

ao sul e sudoeste de i{onte Castelo, constitujndo urna faixa de cerca de 24
t

km'" num total de 38 ocorrâncias conhecidas.

As jazidas de caolim se encontram em ãrea de contato entre o anor

tosito de Caoìvarita e o -qranito de Encruzilhada, Tooograficamente, o cao -
lim se sitr¡a nas encostas de coxjlhas e norr¡tes (ver foto nQ 17). Hã al-
guns jazirrcntos importântes que apresentam controle estrutural" segundo di-
reções li l0o t e L! 45o ÞJ. Â área de ocorrência de caolir¡ 6 muito pediplana

da, de maneira que no carpo ou em fotografias a6reas, pequenas falhas e nes

mo fraturas não podem ser observadas, havendo a possibilidade de outras, ou

rcsmo todas, estarem associadas a essas falhas ou fraturas.

0 caolim apresenta cor branca com reras manchas amareìadas ou cal
tanhas" orjundas da alteração de mãficos (ver foto na lB). Em muitos Cos ja
zirpntos" o topo do caolim aoresente cor rosa ou levemente avernelhada. llo

perfil da fìgura ng 27" observa-se uma seção colunar de ccorÉncia da cao-
ìim, até a profundidade de l0 metros, mostrando 2,5 n de caolim rosa no to-
pc e 7,5 m de caolim branco na parte inferior. A cor rosa da parte superior
se deve ã contanrinação de ferro por ãguas superfici ais que percoìam atrav6s
do caol i m,

0s corpos Ce caolim târn for"ma irreqular e espessuras variãveis.Ge
ralmente, a ãrea de um corpo não ultrapassa a 1.000 *¿, cor esDessuras que

varian de aìguns centírietrcs até 15 metros. Em furc de sonCa realizado por
empresa particular numa ocorrência de ca:lim, prõxima ã estrada munic.ipaì ,
Ce acessc ã Fazenda Santo Antonio (ver mapa ng 3), a espessura variou de 14

metros no centro cic cornc para 7 metros em posição internediãria e para ze-
ro no bordo, em distãncia não superior a 50 rietros.

Em diversas ccorrências" o caoìirn se encontra cortado por diques
de composiçãc granítica" cie aproximadamente l0 cm de esoessura ou tamb6m a-
travessado por veics quartzo-feldspãticos coa espessura de algumas dezenas

de centínptros. (foto n? lB). Geralmente os diques ou veios estão bem mencs

alteradcs que a rccha que criginou c caoìim. Àssoci ados a este anarecem tam



i8û

Foto nQ L7 - Jazída de caol-im próximo ao contato
ærortosito4rsrito Encruzilhada.

Foto nQ 18 - Caolim
tâfihaso nrovenientes

com manchas arnareladas ou
da alteração de nãficos.

cas
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Foto nQ 19 - Matacão de ¿nortosiÈo alterado no
seio do caoli¡n.

Foto nQ 20 - Boçoroca evidenciando que o aoorto-
sito aLterado 6 sernelha¡rte ao caoLin.



Foto aQ 21 - Arenizacão do æortosito na nEior
boçoroea exiet€ßte n¿ ãrea.
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6 .2 6rìA:.,tLjL0I{ETRrÂ

Âs curvas granuiométricas Ce tr6s ari-os tras do caolin de Caoivarita
(fig. nQ 30) mostram cue os diã¡retrcs des partículas de caoli¡n se situam en-
tre 4"5 e ll,0 ø, ou seje, na fração silte ou na fração argila. Deste nateri
aì" 65 a 73% se encontra entr¿ 4 e I Ø (fração s.i ìte). 0s restantes 30% cons

tituem a fração argila. 0 dispersante usado oara a determi nação granulon6tri
ca foi o hexametafosfato de sódio com ad.ição de carbonato de sõdio para regu
ìar o pH.

1
!

Fig. lüa 3û - Cu¡r'a g:'anuSonétci ce d.e aLgu-icas êraoÈ,ú3as Co c¿oiis d.e

Capivarita
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5.3 Äil,iLISE ouft4icÂ

iì enãl i se quírrrì ca dc

baì xo (tab. nQ 3û). Em reìação
quirnica reveìe um .leve excess¡
tra forma d¿ ¡l unina lìvre nã,.

Cornpoeição le6¡ic¡
d.¿ caoli ni ta.

fsb.æ - A¡¡Ál,iso O'f¡lc¿ do ceolin de Ceplve¡lta

si02 - 46t5
4203 - 39t5
E o(+) - I¿- ¡ooro

caolinr de Capivarita é apres¿y¡taCa na tabela ¡
ì conrposiçãc de uma ca¡iinita Durt a rnãlìs;
de al umina sobre a síìica, nas gibsita ou ou-
fcram encontradas.

Caolin tle Ce¡iYa¡f
t¡ (Ânostre t-o¡)l

sio2 - 40tO5
Â1203 - 4rr3l
Fe2o3 - O¡47

Ceo - t!
üSO - tr
[*rO - OrOS

tr20 - o¡27

Ë0e - 0rL0

cBoliriliá d.€ Pg
goa ile Celtlaa +

+ - Souz¡ Sutos¡ Souza Sentog e Brlntlley (L966).
++ - Soì¡z¡ Sa,atoe¡ Eriailley e Souz¿ Sar¡totr (1965).
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6,T. ÛÛI'IPÛSIÇÃO :JII\,¡T?ALõGICA

0 caolim ã geraTiente constituído nor minerais do gruoo da caclin.ita
e secundarianente por ilita. lla tabela nQ 31 , e nas fìguras n9 32, 33, 34 e 35

vâ-se a composição minera!õgìca de aigunas amostras de caoìim. l,las amcstras K-

22 e K-25, predomìna a il-ìta ou jnterestrati fi cado I-(t0-14!;) ou (l-Ì4). Foram

feitos difratogramas de r¿ios X das frações r€nores que 1,2 e 5 mícrons.

As frações naís gross:s do c¡oli¡¡ foram estudadas em lupa, mostrando

serem constituídas i..-. oìagioclãsio" quartzo, feldspato Þotãssico. Os feldsÞa-
tos foram distìnguidos pl ccloraçãc seìetiva (tab. nÇ 3l).

6.4, J ÀÏÃLIST TEAH]CC-DIFERE¡ICIP,L

A anãlise tãrmicc-diferenciaì de fração rcnor que 2 mícrons (fig. nQ

31 " arnostr¡ K-0ì ) mostra um Dicc ,:ndotsrrnicc a ZAÐ tC, 
um outro a 600 0C, 

um ¿

xctérmi co a 9tÐ cC. Cs d,:is ú1 ti r:-Ðs sãc c¡racterísticos dos minera.is do grupo
da caolinita ,: c orìreirc cirrrêsponCe ã ãgæ (HrO) adsorvida" nostrando que a

cristalinidade nãc é das relhcres.

¡00 ¿o0 300 4co 5oo 600 700 ôoo scotcoc tiûo

!ì-9. 1\iP 31 - l¿úLiso térsico *
åife¡elciei da a¡ao s"i¡a K _0L.

d.o ceoLin d.e Capi,varita

6.4.? DiFpAÇÃû DE RAI0S X E :.tICR0SCCPrA ELETRoNICT,,

åss-"cii.rrdc ci fraçã.-; tie raios x i nicrosco2ia eletrônica, hã possibì-
lìCaca Ce rlistìngui r celalinitã e haloisita. 4 tabeìa no 32 aDr¿senta os Cados
de micr'osconia eletrõnice e ji fraçãc ce raios X para cìncc anrstras ce caoìim
da ãrea ce canivarita. BRI¡¡'DLEY" sOuzA sAi.lr0s & sOuzÁ sAå{r0s (.1963) , s0uzA



teb. 31 - Co¿?¿sição d.a 5Yação G¡oss€, d.o Àlg-¿=as i.:lo,Jirc, s C+ Çaoij,;:
.l^ 
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Foto nq 22 (Amostra K-07) - ilicroscopia eletrônica.
Aglonerados espessos do argilo-nineral haloisita e
ernpilharoenËo provãve1 de caoLiníta (placas) .

I

a t'F

Foto n9 23 (A¡oostra K-L0) - t'ficroscopia eletrônica.
PartÍcul-as ËubuLares,.e partíeulas espessas de per-
fiL retærquLar que são provavelr,rente sgl-oneradoi de
partículas lstalares ou tubuLares.

?

r
^



i'13

ioto nQ .14 (.\¡noslra ii,-22-11) - llicrosco¡ria
nica. Partículas isoladas en forr'¿ de tubcs
ia) associadas a tin niuirero Ðequeno d.e ¡llacasnita) e a :.glonerados espessos (tipo"doce de

Iletrâ-
(halois i
(caoli-
côco") .

ioÈo n? 25 -- (.A,nostra ii-22-04)
nica.,^r.sl-oneredos .isnessos do
ta a enniiha::enÈo provãvel Ce

* Ì!icroscopia lletrô-
argiLo-nineral hslois i
caolinite (filacas). -
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souzA sANTos, souzA sANT0s & BRTNDLEy (1964)','S0UZA SANToS, BRTNDLty & SoUZA

SANT0S (.1965) e SOUZA SANTOS, S0UZA SAí'ITOS & BRI¡IDLEY (1966) apresentaram va

liosa contribuição ã dìstinção entre caolinita e haioisita por microscooia e

ìetrônica e dìfração de r"ajos X.

Esses autores, estudando as relações caolinita-haloisita, através

da difração de raios X e da microscooia eletrônica" chegaram a importantes

conclusões: a) há di versos graus de irreguiaridade estrutural desde caolini-
ta atã haloisita (Å,B"C,D), reDresentados, en geral ,0or morfologia de pla -
cas e tubos, resoectivanente. Hã, entretanto, exceções nas relações entre a

ìmegularidade no empilhar+nto e a nrorfoìogia; b) a determinação de caolìni-
ta e haloisita em nri stür.ás õ de soìução dificil, poìs depende do grau de

cristalìnidade dos doìs constituintes e como a caolinita apresentô meìhor o-
rientação basal , a haìoìsita, mesrþ em prooorções da ordem de 40 a 60% Dode

ser omitid¡; c) as tãcnicas de preparação de amostras para difração de raios
X e microscopia eletrônica devcm evitar o fraci onari€nto granulométrico que

Ðode levar ã segregação de caolinita e haloisita e ã interpretação errada;d)
a argi la de Piedacie (SP), macroscópica e mìcroscogicaÍ€nte,6 tubular, exoan-

de, porém, epresenta bca regu'l aridade estrutural; e) argilo-mineral de Poços

de Caldas (l{G), ouandc úmido" tem esDaçemento de t0,05Â e, exoosto ao ar ou

colocadc em ãgua fervente, sofre colapso a 7,3 - 7,2Â. Ainda ao microscóoio

eletrônico, c material se n'os tra fonnado oor nlacas pequenas oue, por enve -
lhecinento, se enrolam ern fcrmas tubuìares; f) a classifìcação dos minerais

caolinita-haloìsita deve ser divariante e não univariante.

Do ponto de vista das es¡rãcies do gruoo das caclin'itas presentes, o

caolim de Capivari ta, corÌl exceçãc das anostras K-25, K-2?, K-20 que são rj-
cas em ilita, ã constiutída" em geral " por rnistura de caolinita e haloisita.
lis relações de intensidade das reflexões basais com as reflexões 02 mostram

que, em diversas anostras conn a K-10, a haloisita predomina sobre a caoìini
ta, comprovada, no casc dessa anostra pela eìetromicrcgrafia que exibe gran-
de abundãncia de tubos sobre poucas placas, Jã na amostra k-07, as reflexões
basais são mais intensas que as prismãticas, parecendc predomìnar a caolini-
ta, enúora se saiba que a haloisita possd ser subestimada. Tambón se obser-
va gue, ã orineina observaçã0, a mistura pode parecer o di fratograrna de unra

caolinita maì crìstalizaCa com imeguìaridade no empilhanento na direção do

ei xo b.

A amostra K-25 r¡ostra mistura Ce caolinita e ilita (ou serìc.ita)
com predomìnância Ca segunda qua ã do tipo dioctaãdrica. Ao rnì croscõpio ele-
trônico aDresenta figuras de ìnterferôncia denominadas "schlieren".

Comprovando os trabalhos de BRIt'lDLEY" SOUZA SANTOS & SOUZA SANT0S,
jã citados, hã enriquecinento Ce material nal cristalizado nas frações mais
finas.Assim" nas amostras K-l e K-7, à orientação irnnerfeita Cas refìexões
basais e tarnbãm as reflexões 02 são nais nítidas nas frações fjnas,parecendo
de mais baixa cristalinidade ou mais ricas em halcisita. ;iinda está de acor-



Ånoet¡o

K-01

GrD¡1uloEetria

r-o3

<tr 1t,
< 21¡
<5t¿

K-04

, \t"
12u
< 5p,

K-O6

K-I0
t¡-'t ô
K-l.o

K47

<l.u
< 21t
<5þ

(pico essin6trico, provavolneate ha1oi site)

K-IO ( oaolini tå. ben cristel.iz¿d¿
ral s grosseirae) .

K-8 .r-(1o-r4ü)-z
r-9 .r-(1ù'14u)-1

K-{8

<!þ
< 21t,
< 5)L

Conposição

K-lo.I-(1È14$)-t¡
K-lo.I-(1Þ14H)-tr
K-lo. r-(10-14¡{)-tr

K-]0

< J.1t
< 2/'
< 5u.

K-l6

K-]0
K-10
K-10

< L1t
<2Y'
<5N

K-20

K-10
K-ro.r-(Þ14s)-r¡
K-10

< Llþ
<2þ
< 5u,

K-22

K-10 (provavelnente EiÊtu¡a caoli¡ita-!¡¿lotsits)
K-10
K-IO (e¡nrece pi.oo 108¡ provaveJ.neate ead.e11ta)

<Lu
<át,
15ø

]96

na8

E-2ãf

E-10
K-10
K-10

< 3,¡t'
< 2¡*
< 5.u'

ftaçõea

K-22-4

K-l.o
K-10
K-10

< llt
< 2r,
<5]L

(pi.oo 1O8¡ proveve luente eaùelitc)

g-rÊ.

s-4 .1-6
K-4 . r-6
K-4 . r-6

<3,.u,
<2¡t,
<51,t,

K-3f

K-4 . I-6 r-
K-4 .I4 I-
E-4 . I-6 I-

<)'1t'
<2p
<ip

K-10
K-1.0
K-10 (ploo assfun6tr!.eo)

<LP'
a 2/L
<5*

K-10
K-10
K-lO (plooa Bssia6triooe en baacle)

<Vþ
<2¡t.
<5¡u

10-14S
Lo-LAu
10-r4r

K-3 . r-7 r-(1e-14!¡)
K-3 . r-? ¡-(:.0-r+¡r)
K-3 . r-? r-(1Þ14u)
K-to
K-TO
K-10 (pi co eeslo6tri oo ¡ ¡ûi st¡¡¡a ceolirf ta-l¡eloi

Èrte).
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?'ig" Ìio 33 - Dif. a'f og:'asas d.e saj.o a Ã. de a1g'a:nes ¿¡ostres d.e

caoli¡¡ (Capiva"rita)
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do com a oÐinião dos autores acima" a observação de uma provãvel alteração

intenpãrica de caolinita a haloisita.

Cumoresa]ientarCìueparaestudodemaiorescetalhesrelativosao
problema caolinì ta-halcisita do caclin de canivarita deveria ser feito um ma

ìor frac.i cnamento granuìcmãtrico, estu<lcs ci: mais detalhes nor difração de

raios X com tratamentc tãrmi co a Civersas temoeraturas" acomlanhados Ce ale-

tromicrografias Dara correlacionar reguiaridacles ou irregularidaces estrutu-

rais e norfologia. EstuCos Cessa natureza serão feitcs esoecificamente em um

trabalho sobre cacl i rn"

Aseletromicrcgraf.iasforamrealizadasnoCcntrode|4icroscop.iada
Escola PolitãciÍica de São Paulo, 0 cquipanentc usaCo foi I micrcscónio ele-

trônico S.iemens" com B0 Kv. 0 aunÊnto criginai das e le tromi crog rafi as foi de

5000 X e c aumento final fci cle 20000 X.

6.4.3 ESPECTROFOTOMETRIA POR iNFRAVTRMELHO

Frações do caolim Ce Carivarita, inferìores a 2 nícrons e mesmo a

i mícron, foram estucladas no|infravermelho, esnecialrcnte na região de fre-

quâncias entre 3400 e 3800 cm-r. A fração inferior a i ou 2 mícrons foi mon-

tada sobre lamínula de vidrc (tJ0LFF,l963) e secada a 100-ll0 oC. As amostras

orientacias fcram e s tudarias , col ocanco- as rerirendicularnxente e a 450 ao feixe

de raios infravermelhos. 0s es?ectrcs de infraverrelho a?resentados por cin-

co amostras (K-01 , K-03, K-16, K-22 e K-2?-4). As figurasrnQ 36 e 37_nostram

a presença de trôs bandas Ce absorçãc Cefinidas: 3627 cn', 3657 cm e "
3700 cm-l , tôdas situaias na regiãn cle 0H- "stretching"' i'l0LFF (c¡'cit') ci-
ta nara a caoljnìta as bandas 3704, 3663 e 3635 cm-l , Inclinada a 45o em re-

lação ao feixe da raciaçãc" houve um aunento ce intensicace das bandas, orin

cinalrente da banda a 3700 cm-ì " concordando con cs Cados de WOLFF'

0 espectrograma Ce infravernrelho de uma enCeiita arn nujol(Formação

Estrada |,lova, num iocal ryrõximo ã Refinaria Alberto Pasquaìini)aoresenta ban

das com as frequências 3550, 3633, 3672 e 3704 cm-l. As trôs últimas concor-

clan con os valores de frequôncia asresentados acima nara a caôlinita.A refle

xão a 3560 .o-ì duu" ser atribuîda ã ãgua interlamelar da endelita.I.LEXANIAN

et alìi. (pubìicação ìnterna do centre de Recherches ce charôonage ce France)

estudcu a variação do espectro de infravermelho de halcisita com aquecimento
ô

(100,200 e 300'C),cbservandc que as bandas devidas a HrO (1600' 3400' 3500'

3600 cm-ì ) só serãc totalrcnte elirninadas a 300oC, *s outtunece a banda de

3700 cm-l relativa a CH-. l,¡as banCas relativas ã absorção 0H- "stretching" ,

não hã ci ferenças imDortantes entre caolinita e haloisita. i: tãcnìca de !rre-

oaração ca arnstra (em lamínuìa de vìcrc) Dara o caso do caolim de ca¡ivari-
ta elimincu o nicc relativo a Hr0, mas no ceso da endelita, cuja amcstra foi

Cispersa em nuiol , o resmn rico, a 3550 cm ', lermaneceu evidente.
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Em misturas de caolinita e haìoisita, a d.istinção se tovna ainda
mais dificil, dada a coincìdôncia das bandas de absorção dos dois minerais.

As bandas de'aosorção reticulares apresentaCas oelo caoiim de Capi

varita (em amostra preparada com KBr, sob pressão) são aoresentadas na tabe-
1a nQ 34, junto com as banCas de hidroxj la ',stretching',.

[ab. 34 EsÞêctrofolonet¡ia ùe infraver¡elbo dlo Caoli¡a-cte Caplva¡ita

Santlae bidroxlla ( St¡etoUf¡e )
frequância¡ ( or-r ) 3?04 y¡-51 - 1670

Benil,ae ¡etiaule¡ea

frequência(cfl) rrlo

940

785

541

GRIPI (.1968) considera qræ a posição e a nitidez da banda de vibra-
ção nerpendicular deoende da granulonetria da caolinita.0 valor lit0 cm-l a-
presentado dã a caolinita cono fornada oor pequenos cristais, , mas a banda
não ã tão nonteaguda cono es bandas de absorção a ]036 e l0l2 cm-l " podendo

sugerir a presenç¡ d¿ material rnl cristalizado.

1036

9L7

756

473

3627

1012

7oo

433



6.5 ¡ISCU35Ã0 9*3RE ir GTNESE

0 caolis de Capitarìta õ resìduai, dìferindo dos caolins '' sedìr:renia

res ,,ou transportados dos estudìosos de cerâmi ca. Observa-se o caolim sendo

cortado por cìiques de granitos e "seixos angulares" de caoli¡ em massa graníti

ca aiter¿da (fig. nÇ 2S) . Âlõm do anortosito, a aìtenação de outras rochas da-

ria crigen ac caoiim" i''ras deveri a¡¡ ser rochas conro oegnrtitas com feidspato po

tãss.ico e Doucc.ilartzo. ûs ccrpcs de pegmatitos que occrreiri n¡ ãrea são de pe

quêno ptrte, cont ufle exceçã,.i, n¡"5ximo a f'lcnte Castelo e de direção üS' não no-

dendl sei r,cspcnsáveis p"lcs *iverscs jezinentos de ca:iir,' ila ãre:.

û ccntrôle estruturâi da cacì'in'izaç¡o é Ðostl en eviCência ern diver-

scs locais. Slr; nuitr conspícuas jazìdas de ca¡;lirr sì+-¡Jedes paraleìarent: ã

crist¡s de fall¿ de di re çã,r n lûc i, ao sul de iicnte Castelo e ¡l 45c !'i, na ã-

rcl denrr¡ri n eda L,¡ìs Cery,rs.

0s caclins resirju¡is pcders ter origem hìpoçênìcr (hi drotermal ),super
gãnica ou ainda, em l1 guns casls " inicìalr:cnte hiocglnic: c'n supeçcsição de

aìter,lçãc intenpárici. As dist!nções antr: ori3em hiCr:tenEai :u stlr,ì^",1ênic¡

ni", sãc fãceis Þ¡ra nuitas oc¡rrências t-,: caclin nc nundc. Û cacìirn de Capiva-

rita apn:sent,1 r ccncenti"açãl de ocorrôncias ne ãrea de cant¡to jã nrencionada.

!'ora da ãrea de csntato" a ¿iter¡cãc intenp6rica ieva ç:raì:ir:nte ã arenìzrçã '

do an:rtrsito, c.n exceçãc .Jl; uma i:oçoroca ne irlanície ancrti.'sítica onde a cao
'Ì inìzaçã* 5 u* ar-'uco nais avançaCa.

i¡las jazidas de c::-''lin" ¡ caolìni z¿cão â. cor¡nlata, raramente apresên-

tanct; n:líouì¡s da rocha iaã,;. 4. elteraçãc connleta, a rccrrência nÒ ccntato, c

ci:ntrcle ¿strutural , a Ðyesci-Ìça &: n::natitos ne ãre¡, se ri a¡:i cm n:ìncípio, ar
g.lrrint js favcrãv,:is r u;¡a cri¡¡r,: i:idr¡tern¡1. [sta f¡se hìJrltemnl plderìa es

tar ass.c-i ada:ìcs pertÐati t.,s $ lr:a, pcrãn" .rs ncc?ìls nessl ãrea restrita nã¡

tpresêntam cl¡ra¡:eni+ prûcessijs de altereção hi drotcm¿l ,exc-ìt'r n(ìs ccrñ..s Deg

nrtíticos. i-iã, entretantr" dìveÍsês evicências cie cai¡o¡ indicando que c cao'lin
p+deria ter sijo forr¡ado ¡rcl" ì ntenpe ri sr'.ro (alteração i: ¿nontcsito). E¡¡ três
lccaìs, gelc lirenos " rbs'-ri,,e-sc c ancrtcsitr s.: i nte¡Fe ri z ân dr-r f caoliir. A, cao-

finita õ fcnnecia en boçorccas pcr ìnternlerìs¡¡o do f,nùrtcsít¿:. C naterial ccle-
t;dc <ja aìteraçãn intennðrica do ancriosìtc é constituído Ð..rr carilinitâ mal

crìstal ize:h, ilita, quartzr e p.lagioclísìc ainCa nãl ¿ltei":,rjo" crir pn:dlnínân

cia dr nrineì:"a, na fraçã,r írencir guc dcjs nícrons (fig. na 33). Aincia, èm sei-
xi de ancrtosìto ¡lterar.1c" encontr¡clo na jazida de caolim K-iì7, foi identific,l
da ¡ caolinit: ccrn¡ nínera1 Cc*iinante, ilita e pli¡ilclãsil, en pequena cuantì
daCe, cr-.rno r¡ri n=ral resi dual .
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A caolinização na planície anortosiítica não progride porque o so
lo pÉto desenvolvido e cs Drodutos de aìteração argilota e pouco penrrjã
veis não peÌmitem, a lixìviação mais avançada que levaria ã formação de cao'li
nita. llo contato com a rocha granítica,a lìxiviação 6 r.rai s fãciì cono conse-
qrÉncia da lerneabilidade na zona de ccntato comc tambãm pela arenização da

rocha granítica que fcrma material nen¡eãvel .

A alteração intenpérica do ancrtosito na ãrea não permitiu a lixi-
viação extrema con formação de gibsita. A enãlise quinrice, do caolim: revela
excesso de Alr0, , mas gibsita ou bbefim*,üþ não fcram detectaCas. A transfor
mação da la¡rãCõrita em caolinita imol.icaria em cerda de Ca+" ¡l¿+ totaìrcnl
te e Si0, narciaìmente que seriam lixiviados. üa alteração do anortosito,
são comuns ccncreçães calcãri+rs, formadas por grãos de olagiccìãsios inersos
em rnassa de calcita. 0 cãlcìo prrvirìa Co plagiocìãsio.

Como conclusão, há evidâncias que o iñtemoerjs¡ito þode aìterar o la
bradcrita anortosito a caoiim, em condições atuais de clima" como ocorre em

boçorocas em ãrea orõxina a I'fonte castelo. 0 fato de a caolinização ltltensa
se dar em ãreas de contato ou falhas lcderie conduzir a una origen hidroter-
mal do caolin, mas tarbárn essas ãreas são de elevada ìixìviação intenrp6rica"
servindo serelhantenente corþ arguÍento 9erâ as duas hipõteses de gônese. Er
tudos de grande detalhe -.oderão contribuir con novos dados para o conheciren
too da gânese desse caolim.



7. GEûCROI'|OL0GIA, ÐE ALGUi:åS F'ÐCH¡,S ¡4. ¡1RtÂ ÛE CA.PIVÅP'ITÅ

0s Cadcs gec,cì".nL1lõgi ccs Ca lrea de Encruzilhada sãc ainia muit¡

toucos, não oermì ti nLjc un:e interÐr¿taçãc segura cia i,iaie ¡¡s l"cchas do Escu-

dc uruguaic-suìrirgrandensÉ neste ãrea (cs caccs geccrcncìõgìcos ccnhecicos

foram determinados no Labcrat6ric Ce f:lcrcnclrgia da UniversidaCe Ce Sãc

Paul c) .

Pelas observações Ce camDo, o Grupc Cambaí ccstittli as rochas io

errbas anento na ãrea.0 Ancrtcsito Ce Capivari ta esiã incluítb entre as rc-

chas nais entigas Ca ãyel. C Graniio de lncruzilhaCa ã 'intrusiv¡ no anortos'i

to (frtc nA 11), ¿ mesmt n¡s rcchas ric Grurc Ca;:ib¡í, ¿nb:--ra as l^elações ie

callr:c nãc sejam nuitl c!¡ra:, c ¿nortositc larece es¿!-,r entre as rcchas naìs

arìti gas . À úni ca ,:ìete rmi n.rçãc i-b i dafe fei ia nessa rlcha {nétcdc K/Ar) 5 a-

presentaCa na tabei a n0 35 {air:ìD^¡¡i , ì nformrçã- ness':al ) '

.,i i'i¡de ararente iil anortosi to ie C¡li varì t:r seri a Ce anroximada-

mente 553 nilhões de ancs.

HERZ (1969j apYesenta valores de idade para cs dnortositos do tipo
maciÇo de ãreas da Ífrica, Ísia; Austrãlia, Anêri ca cÍo üorte,AnSrjc¡ rìr Sul

e EurtÞa. 0s valores se sìtrie¡ri entr¿ ll00 e 1700 n.¡., com concentrações em

l3û0 e .l40Û 
m.a..

tÌ baixo va.Ìor de idade encontrado para o ancrtosito de Capivarìta

repnesente aDenas a énoca ,ie resfrianento do sjstema oL€ octr,-eu ap6s o últì
rno aquecimento (inícis de retençã: de argônìo no reiícuì¡ Co oÌagìoc1ãsic),a
trìbuido ã inflGncia dr intrusãc granítica de incruz'i lhada. A idade de 563

n.a. aproximaCamente, paderia c'rinciCir com ã ìntrusãc desse granito'

Determínações geccrcncìãgicas feites recenielnente n,' !-r.\':r¿tírio
de û:¡crÐnologìa da UnìversiCade de São Pauio, semore pelc métcdc K/Ar,deram

para c Granìto Ce Encruziihada (variedad: equìgranular) ccomente en Capiva-

rìta, os seguintes valr)rÊs: FiornblenCa - 1050 n.a. ê Bictita - 520'¡.a..

A interpretaçãc ,.jesses dados nãc oarece sìmples ã prineira vista.
A hornblenCa" peìas obser.ieções de campc, Darece fcrmar-se in5xirna ao conta-

to com o ancrtcsito! ou peìo mencs, com recristalizaçãc tarCìa"pois c Greni-

tc de tncruzilh¡rja é, :resse -lccal, Bictita Eranito.

Pelos Êventcs car¡cterizaccs ?cr outrss intrusões graníticas clo

cuC. sui -ricgrandense (ûraniio de Caçapava, Klir = * 580 r"q.a.; Granito cle

vres, K/Ar = + 550 m.â.; Granitll Santana,Bictita-K/Àr = 63û m,a.; Granito

Ês
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São Seo5, K/,{r = + 54'3 n:.a,}, a ìdade co Granito de Encruziihada deveria es-
tar co,npreenci da entre ãÕû e 5û0 rii.a.. tstes dados parecea caracterizar ,:-
ventos do Ciclo tsrasiiiano (650-450 n.a.).

De outra forna" a id¿Ca do :nfibõjio (K/ Èr) é, ern geral" a jcrcie

n':ínima para a fo rmação da rcci:a. Se para o caso presente ess3 inrerpretação
for correta, o Granito de tncruzì lhada va.i passar a ser nais velho que o cìn
turão do fi ¡¡ oc trõ-Cambri ano, as teri a sofr.ido utr eì/entc a 500-600 m.a..pg
ra uma ìnterÞretaçãc maìs defini tiv:, são necessãrias idades FblSr an rocha
total .

P.1es raÌações *{e carnoo " o conìrìexo Graníticc incruzilhada ã cio ti
po põs tectônìca' sua id.:ce ceveria coincic'ir com c interv¿lc de 'idades de

560 a 520 n.a. (fim cc cìclr Brasjjianc)" não se pcdenc.r .:liminar a pcssibi-
i¡Ce Cr ser rnais v¿lhl.

iic escuil:, a r.;ch:;::ìis ântigr (cujl iCldc 1g.:1y'nt€ fci Ceternina_
ria) 5 o Grori: d; llata Granrie (lSSLI¡ì & BURGLA, ì967) crri ìfad3 ( ,rle,qir;clã -
si-) K/Ar <ìe j]0íl-2Ï?t m.:., ir quÊ ¡ûrece, isscciado ao iicÌo Transamazônì-
cc (nia: s c r.i [enr]s 21C0 l: " a . i .

¡.1Ìillt;l (ì97ì) rr p.-.: I subci'isãc /:. prã_Canbr.ianc da A¡:rári ce dr
Sul em trôs ¡iri¿s: p r5, i: r,,.r-r ri rnri Inferi¡r (rnais rie 26Ðij m.r.), prã-Caribria-
nc l4ãJi i (lSùt--2e ]ì ;r.a. ) e rrã-C rnir-ianc Suaericr (520-ì"q3C n.a. ).

ll., ¿scujo siì.-'stüt:,;, atá I prasente ¡lrta, ¡ única ìitcicgia que pc
de ser incluÍü¡ nc lr¿l.-i::¡bri;nc i,iãdio 6 c citaic ç¡br¡ Jr llata Gran.Je (mais
ou nenos 20t0 ¡-r.¡. - ciclc T r,:ns irnazõn i ci-r ) . parc c Grupr cambaí, Ëxccto para
c an.'r^t.sit: le capi varitr,, nã:,ll Jeterr¡inrçãc de icace" mas ¡s rcchas es-
tlc lssrrci¡riis û urï cvent- -r-gôn.i co rnteri rr:: Llrup! prronEis (Cisccrdãnci
as m¿nci ¡n¡rjas anterì onftlnte ) "

Ao ûì^uilo Pcrongos <!e ve ser atrjbuÍda.idade supericr a bgO ni.a. sj_
mi ì arnente ao crupo Âçungui =São Roque (paranã-São pauìo" COUTINHû, 

.l97ì),em

razão de que 3s qrf,nitos intrusivos nesse Grupo (Granito de caçapava e prova
velmente tncruzilhada) tËni iclces de 5g0-540 n.a.. 0 Grupo estari¿ incluído
no ciclo Geotectõ::ico Bnasi li anc - pré-cambriano Superior. Esse ciclo se es-
tenderia ao eo-cambrianc ccr¡ intrusiies i: .'îrani',a Encruz.ilhada" n6s tectôni-
cc.

cûRD/ìl¡I (r97ì) descrcve, nc cinturão crogen5tico Ribei r¡, metasse-
dì ¡ipntcs pertencentes ac Ciclc Bras.i iiano, inclu.i ndc is Grupcs Açungui, São
Roque, Erusque e Pc*nços. Indica ainda esse autor a srquinte evcrução georõ
gica:

¡ m¿tam:rfisnl lr'íncile.r c lranitts sintectlnic¡s c,ìn mlis ,¡u n¡ncs l i
;l¡ r'1,: .{,¡ Ã É1 - .

b - granìtrs terdi-tectiri ccs e "õs-tact4nicrs ccm r¡ais rl¡ Fìenos 600 r.;r.a.

c - grlnìtcs lís-tectlnic s cun n..is .:.,., ncncs 540 n.¡.,



Peics iaCcs até aqora C.isncníveis n¡ra a ãrea de ËncruzilhaCa r.'c

Sul , 2i:der-se-i a sugerì r i êst.rêti Cì"afi r:

o - Grucc Carb¿í: (i'Íir;ratit:s" granitcs gnãissì ccs, anfibolitc e anortosito)

Orogên:se anteri¡r ã crc,i¡iriese Porongcs. llão hã deterninaçãc ce idaril (exce-

ta i¿ra c anortos.íio, mas cujc vaìor relresenta evento lostericr) . 0 Gru:o

Carnbaí pc,.ieri a ?ertencer ¡it¿ìa rc Cìclo Bresi lianc, episíJic mais antìg:'', ou

a ur¡ cì clr: lrrcgêni cc antêrir.:i. i rocha naìs antiga dc escuCc. ¡ Gabrc Ce ila-

ta tranCe, ten mais ou fiÉnos 2000 ¡i.a. (or6-Canbri an,: mÉdì; ?) .

b - Grupc Pcrongcs e Granitc i.ie tncruzilha<la: llão hã Ceterminaçõcs de idade

r!. ûrupo Poron¡cs, mas hã Ceterminação de iCade Ce granitos ìntrusivos no

Gruno Poronços. Por analrgie com os Gru"cs Açungui e Sãi; Rcque, c Grupc Pc-

r.;ngcs cieveria ser incluíd.r n¡-r Cjcìc Brasj ii anc cen idaie Ce mais cu n',n.s

65t n.a. (CORDÀIiI, oo.cit.). [ntretanto, não se Þode exclui r a hipõtese cio

Gr"upo Porcngos ser mais antì5c.

0 Granito Encruzilhada, assim ccmc ¡ Cranìto Ce Caçapava, ã intru-
si'¡o no Gruoo Porongos {e obvja$ente no ûrulro Carbaí) cor'r idade Drovãvej de

54Ð'-56A ni.a. (ìCede Dela bictit¡ e .rDrùsentada pelD anortosito). 0 Gruoo Po-

rongos Þer'"encerj a ac Ci cl': 3'¡rsi ii ¡nc tarcic - Þrã-Crmbriano Sucericr. C

=.ra¡itc de Encruzjìhada pcderia ser incluíoo n¡ eo-Can-:irianc.

Parn que se terÌha CaCos ,.¡ai s concretos sobye a estratigrafir dc

prã-tarnbrì ano Ca ãree, hã necessidade de outras detennìnações de idaCe do a-

ncrtusitc Ce Capì varita, dc anfibolitc associ aCo, dc Sjenitr Piquini, cutres
ieterrnì nações Ce iCade rjc Granito lncruzilhad¿ e da mcscovita asscciada aos

procêss.s Ce graìsenìz:lçì:.

c - Roc!'tas sedi¡æniaì Ès:

Fcrmaçãc Canele ir,:.s - tevcni ann (?)

ûruoc Tubrr€,:: Suo-grupo ltararé - Carbcní.ren.' suÐerior - Perr¡i ano

i nferi lr.
Sub-^rup¡ Guatã {Frnneçã¡ 2ic Bcnìtc) * Carbcnífero

suneli cr - Permi anc inferi or.



B. PRINCIPAIS EVENTOS NA HISMRIA GIOLõGICA DA ÃRTA

l-

(?)

0 Complexo Basal é o Grupo Can6aí (anortosito' anfibol'i

tc" inìgmatito, granitos gnãìssicos sintectônicos, mãrmo

res, cal co-s i I ì catadas ) . Sofreu orogônese prõ-Porongos.

RetrofiEtamorfi sno pode ter atìngido o Complexo Basal du

rante orogãnese posterior. Essa orogônese pr6-Porongos

seria um episõdio maìs antigo do Ciclo Brasiliano ou um

cì cìo an teri o r.

Esse estãdio ã representado pela 0rogênese Porongos - A

tingiu rochas sedimentares clãstìcas e químìcas (?) que

sofreram netamorfismo regìonaì e dobramentos. Grandes

falharcntos de direção NE. A orogânese Porongos se situ
ari a no Ciclo Brasiliano.

L-

Ciclo
Brasì 1i ano

3 - Intrusões graníticas - Complexos Graníticos Encruzilha-

da e D. Feì i ci ano.

As fases finais são caracùerizadas por processos de gra

ìsenização (hidrotermal de alta ternperatura) ' tste estã

dio serja o últinro pertencente ao Ciclo Brasiliano na á

rea.

4 - Os estádios de transição da plataforma (ALMEIDA'1969)

não são representados na ãrea. Jã no estádio de estabi-
lìzação da plataforma, dã-se a deposição dos arenitos

sub-horizontais da Formação Caneleiras. Segue-se a sedi

nentação sinõclise do Paranã (Sub-grupo ltarar6 e Fonrn

ção Rio Bonito). Reativação de antigas falhas Nt e fa-
Ihanpntos !'Jl'J são observados.



I . I'iãrmores: Há vinte e seis ocorrôncias de mãrmore na ãrea, concentradas
na parte centro-leste. Pelo menos duas delas são locadas oela orineira vez

em maDa.

São coroos em forma de lentes que ocorr€m associadas ãs litologias
do Gruoo Carnbaí. Ouase todas as 'lentes contôm silicatos corno sernentina, tre
molita, quartzo, diopsídio e algumas são cortadas oor veios desde apliticos
a peqmatîticos (Foto no 27).

A presença desses silicatos bajxa seu valor econômico, aunentanCo

a quantidade de residuo insolÚvel . 0s nãrmores são do'lomíticos, de rnodo que

o alto conteúdo de magnõsío não pennite o seu uso Dara a fabricação de cinen
to, ficando assim restrìtos ã fabricação de cal e uso como corretivo de solo
e "filler" para asfalto. A extracão 6 reita ce maneira rudinentar.

9. GEOLOGIA ECONOI1ICA

Foto nQ 27 - Pedteira de mãrmore.

2, Caolirn: 0s depõsitos economicanBnte n'ra'is importantes de caoìim no Estarjo
do Rio Grande do Sul ìocalizam-se em Caoivarita. Trinta e oit-r cccrrâncjas
de caolim foran locadas ern rraDa, mas os corDos de caolim são descontînuos. E

caoliril nuro isento de quartzo.

Industrialmente hã ¿ois tipos: o rosa e o branco. 0 rosa 6 usado
para a indústria da borracha. E inrourificado com õxído de ferro,mas é de grg
nuìonetria fina ã senethança do caolim branco. 0 caolim branco ã usado oara
a indústria cerãmica (louça, azulejos) do Rio Grande do Su], Santa Catarina



e, atõ recentemente do Uruguai. As indústrias da borracha e do papel tambér'r

utilizam egse caolim. A exceção de alguns locais onde a extração vem sendo me

canizada, nos demais ã feita de maneira prirrritiva.

3. Argilas: ¡la parte nordeste da ãrea, em canadas de cerca de I n de esDessu-

ra, argila refratária vem sendo extraída para a indústria cerâmica.

4, Feldspalos: Corpos pegmatlticos, na sua naiorìa pequenos, não ultrapassan-

do a 20 m de comprimento, con largura muito variad¡,.ocorrem a oeste de l4onte

Castelo e na zona denominada Dois Cerros. Êxcepcionalr,ente, ocorre um corpo

de pegmatito com 80 a I00 nr de compri nen to e ma.is de 20 m de lárgûra.

Desses corpos, o feldspato é extraído para a indústria do vidro e

cerãmica. 0 feldspato (pertita) é o mais procurado. 0 granito grãfico não tem

preferência em conseqilência da presença de quartzo que auÍEnta o ponto de fu-
são.

5. Anortosito (possibilidades): 0s anortositos do tipo rnaciço são sede de rni-

neralizações de titânio, a ilmenita e a rutilo. llc Ancì^tosito de Capivarita,a

ilnenita é o opaco presente, mas em quantidades pequenas. A carência de mãfi-
cos (piroxênios) é um fator não favorãvel ã presença de mi neral i zações .Tambãm

a sua íntinn associação con os mignatitJs e demais rochas do Grupo Cambaí, a-

l6m da intrusão do Conrplexo Encruzìlhada no anortosito, são fatores não favo-
rãvei s ,

Usos do anortosito para outras finalidades podem ser sugeridos:

a) Pedra de ornamentação - o anortosito é ieucocrãtico, um pouco mais escuro

que o mãrnore, mas a cor ã muito atraente para ornameniaÇão, 0 poìimento õ

nais dispendioso em conseqtlência da dureza mais elevada aue a do mãrmore,mas,

de outra forma, a resistência ao desgaste é maior,

b) Fonte de alumina - embora pesouisas tenham sido realizadas oara utilizar o

anortosito como fonte de alumina nos EE.UU. (ST.CLAIR & others, .1959 - citado
em Mineral Yearbook, 1959, V.l , 239). em um pais com granCes reservas de bau-

xita, a possibilidade de extração en termos econômicos õ poucc provãvel .



IO. CONSIDERAÇOTS FINAIS

l) 0 mapeanento da Folha de Capivarita, em escala I:50000, mostra que

predominam na ãrea as litologi as do Grupo Cambaí, (inciuindo o Anortosito de

Capivarita), do Complexo Granítico Encruziìhada, do Granito Cordilheira e da

Formação Rio Boni to.

2) 0 Grupo Canùaí ã representado por migmatitos" granitos gnáissicos, anfibo
ìitos, mármores e calco-silicatadas " (24? Knz, incluindo a ãrea do anortosi-
to).

Foram locadas vinte e seìs ocorr€ncias de mãrmores dolomíticos,Den

tre esses mãrmores , ocorrem ofì cal cì tos .

As rochas calco-silicatadas são escarnitos a flogopíta e clinozoi-
sita a olivina e ruscovita, a dioDsídio e diòpsiditos.'

3) 0 Comolexo Granítico Encruzilhada se estende em uma faixa alongada

Sbl - NE, ocuDando ãrea de 165 l(lnz. As fãcies Dredcninantes sãc a granular...
grossa, ao norte e na zona central e a porfi rítica, mais ac sul . . Predominam

os biotit¿ . granitos" mas a comÞosi ção _oeral varia de granítica a granodiorí
tica. É discordante com as netamõrfi cas.

4) 0 Granito Cordi lheira ocorre na região sudeste" ern umd ãrea de

66 K#. Varia de turmalina-nnscovita granito a mos covi ta-bi ot'i ta granito e

moscovita granito. l{ão se fornam graisens verdadei ros,mas rochas graisenìza-
das. A moscovitização e a turmalinização têm contrôle estrutural , ocorr€ndo
outras litologìas graisenizadas na mesma faixa tectôñica de d.i reção N30-500E.

5) A Formação Rìo Bonito ocupa orincìpalmente a parte norte da

em una extensão de I47 Km2. Arenì tos ferrificados, siltitos" conglomerados e

Ieitos de carvão (em poucos locais) constituem as litoloqias dessa Formação,

6) As femificações dos arenìtos e conglomerados são comuns na Forma-

ção Rio Bonìto e na Formação Canelei ras. As litologias do Sub-grupo ltararõ
encontram-se principalmante" ferrificadas nas juñtas. 0 autor interpreta , ã

semelhança de l,ii llig & Formoso (t968) , a gônese das couraças de fero por mi

gração lateral do ferro, mobilizado quando reduzirlo e depositado quando oxi-
dado.

7) 0s falharnentos da ãrea podem ser agrupados em três sáries,: : ( as

mais antigas) N3o-50ot; (falhas de rascamento) Nt0-20oE a lll0-20oldre (.nenos
signì ficativas e mais jovens) ¡:30-400U, Dobranentos do tioo ant.iclinal , con
di reção do ei xo segundo dì r:eção l,l..t0-a0o .l{ apareeem::no Grupo Canòaí e nô For
mação Vacacaí. .. -



8) 0 anortosito ccorre em trôs corpos serlarados: na pranicie (4s t<mz);
na parte centro-leste (23 kn¿) e ao sul da ãrea (5 kjnz). No contato com o com
plexo Encruzilhada, são comuns xenõlitos de anortosjtos nas rochas e ',vênulos',
de composição granítìca cortando esses xen6ritos, mostram o caráter intrusivo
desse Compl exo Graníti co.

9) 0 Anortosito de capivarita ã do tipo maciço ou pr utôn i co-orog6ni co .
A ausência de rochas ultrabãsicas associadas, a presença de cristais de plagi
oclãsio de atã tì cm de tamanho, a constância de composição do ¡rìagiocìãsio,a
presença de satãlites são argunentos favorãveis à inclusão deste anortosito
no tipo menci onado.

ì0) E constituido por nais de 90% de plagioclãsio de composição AnOn a
olu, tot predominância de Anu, a Anu, (ìabradorita). Andesina aparece nos xe-
nõlitos no granito e bytowni iã lnnrr_g5) no anortosito a granada ocorrente
prõximo ao contato com o anfibolito. óõs mãficos, Þredomina a clorita. Oiopsí
dio' hornblenda e biotita tamb6m aparecenr. Dos acess6rios, esfeno, quartzo, e
pídoto, apatita são os mais importantes, Dos opacos, irrænita ã o mais comm.

ll) usando diagramas de DE L/\ ROCHE 91964) é possíver definir com os pa
rãnetros fstll - (K + Na + zcal3)Je [x - 12a* cu¡J , um campo composicio -
nal para os anortositos, incluindo-se nele o Anortosito de capivar.ita. r,!os di
agramas contendo os oarãnetros [fe + tag + fil e [K _ (Na + Ca)], o unoJ
tosito se situa no grupo ìeucocrãt.ico.

l2l A composição química do anortosito, no que tange aos elementos maio
res,6 comun aos diversos tipos de enortosito, exceto Delo beixo conteüdo de
KtO' Antipertita não foi identificada ao microsc6pio. 0 baixo teor de KrO ex-
plica a posição desrocada do Anortosito de capivarita em relação aos demais a
nortositos. Dos menores " o estrôncio e o bãrio são os importantes, 0 ¡ãrio a]
presenta concentrações entre 140 e 250 ppm e o estrôncio varia de 480 a ,.,.,
780 ppm. Não há correração entre os pares ca-Sr e ca-Ba nos anortositos, con-
cordando com os dados de pApEZIK (ig65) para os anortositos do canadã e com
IUREKI¡N & KULP (1956) para sr-ca nos basartos. 0 conteúdo de netais nobres
no anortosito ã ínferior a ZO ppb.

13) 0 anortosito ã una rocha facilmente intenrperizãver, formando soro
preto, com níveis de concreções calcãrias. As bocorocas são comuns nas ãreas
anortoslticas ' observando-se nelas a arenização da rocha. A formacão de ãreas
planas (planície anortosítica) caracteriza as zonas de ocorrências da rocha.
14) ¡lo contato do Complexo Encruzilhada con o anortosito, hã diversas o
corrências de caolim, Foram locadas 3g ocorrôncias no mapa.

t5) 0 caorim é produto de aìteração do anortosito. Em muitos locais,hã
evidôncia de arteração meteõr'ica do anortosito, A ocorrência de caorim no
contato anortos i to-coapr exo Encruzìrhada, o controre estruturai de aìgwas



;azidrs e a Dresença de oeg:riatìtos podem sugerir ori gen hidrotemal Ðara o

fiìesr-to.

l6i 0 caclir á constiiuíCc ouase exclusivanente de rninerais do gruDo

da caolinjta. ås ¿letr"cmi crografì as e o ¿studo detalhaCo de di fração de rai
cs X $cstram que o caoìiir: é constituído lor nistura de caoììnita e haloisita.

17) Diqucs de rochas bãsicas netamorfoseadas (anfiboì itos) cortaa o a-

nortosito. tsses diques ten Cì neções diversas, nreCcninandc ;.{S J li ì0c E.

l8) 0 anfibclitc á c,;nstituído por .iornblenda e ;:lagicc'l ãsìc (labradc-
rita) corn miner¡is essencìais. 0 diopsídio e o quartzc sãc os Cemais minera

ì s cor¡uns ness es roch as .

ì9) 0 anfib-lito apresenta ccnteúdo elevadi', ie titînit', crcnr-r, nr'cuel

¿ cobalto que carectÈrizarr ris rrto-anfibcii tcs.

20) A associaçãl an 'rti'si t.-ãnfib.l't^ õ eviCente no ca$.Do, mas nãc' se

poCe ccncl uj r qua ôs ¡=,Ìe s mirs s eja!'iì co-nagmãticos .

o? oâ
2l ) ./t. razãc Sr"'/Sr"''" n.. .lnc.,rti si tr d¿ C:niv¿ri te $ristre q'r!e

fûrfiaCo na ìranÈ,-a sulericr cu ne D¿rie inferìc'r Ca crcsta e ascenCeu

menos profundâs scn cantaninaç5c pu.l" materi al crust¡^ì.

?2) A razão K/iìb ã ìnferi -,r ì ,.ia gr:nCe parùe jos ancrtositos
quSncì a Ca baixa concentr¿cio de oltãssi¡.

?3) fm unr oc,rrrênci a restrita c¡rn". a Ce Capivarì ta, tcrne-se clifícil
sugerir uma gânese Þara c ano!"tositc. C carãter leucocrãtico do mesno e a au

s6ncia de rochas mãficas :ss¡,lc!a,jas trrnam difícil arlrnìtir-se uma gônese a

larti r .ie Ciferencìaçãc d.e un nagme anortositico*gãbrico, ÐidenCo suDor-se

uin " nìse-en-nìace " com a conlosição .itual . ¡ associaçãc con os mi¡matitos
e graniios C,r SruDo Carnbaí e a intrusão .jc Com,?lexo Encruzilhada Cificultam
,-, estudc <ja gõnes e Cc an¡rtcsi to.

este fci
a p artes
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