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RESIJMO

o maciço alcafino de Ãnitápo1is, cuja idade situa-se no
limite Jurássi co-Cretáceo , é lntrusivo nas rochas granltóldes
do leste catartnense, originando uma depressão circuLar de

1
6 km'. Devido ã grande quantÍdade de material intemperizado
o estudo do maciço foi realizad,o essencialmenÈe através de

amostras provenientes de testemunhos de sondagem,

As rochas que formarn o maclço são magnetita-blotlta piro-
xeniÈos e apati ta-piroxênio biotititos na porção centraL, en-
volvidas por ijolitos e nefelfna sfenitos. Nas bordas do maci-

ço aparecem variedades leucocráticas, mesocrátfcas e melano-
cráticas representando, respectivamente , grau baixo, médlo e

alto de fenitização. ouantidades menores de apatita piroxeni-
tos formam faixas em meio a iJolftos, nefelina sienitos e ro-
chas de borda. Foscoritos e carbonatitos estão presentes como

veios e diques corÈando as litologias sllicáticas i os carbona-
tiÈos, posteriores aos foscoritos, acham-se representados por
tipos sovÍticos, magnesianos e calcfticos tardios. DÍques de

fonolitos ocorrem penetrando as rochas granttóldes encaÍxan-

Estudo por microssonda reveLa que os piroxênios comÞreen-
den diopsÍdios, sal-itas e soda-salitas, presentes nos magne-
tita-bj-otita piroxenitos e fonolltos, e egirina-augitas, com

teores variáveis de sódio, para os demals tipos petrográficos;
o conjunto dos dados aponta para pequena participação de Fe2+

no processo evolutivo desses minerais. Ã exceção dos termos
mais ultrabãsicos, fedspatos aparecem em todos os tipos pe-
trogrãflcos e possuem teores extremamente bafxos de An. Grãos

rnais tlmpidos fornecem composl.ções no lntervaLo Or77-Or90, en-
quanto gue os de aspecto Èurvo, com Or > 90, contêm exsolução
de albita na forma de filmes ou gotfculas. A composição das

nefelj.nas lndica valores de 700 a 775oC Þara os fonollt.os
e nefelina sÍenitost temperaturas em torno de 500oC foram ob-
tidas para os ijolltos e para um nefelina sienito rico en

biotita. A grande dlversidade de cor:es exibida pelas mlcas
predominantemente biotitas nas rochas silicáticas e flogopi-
tas nos carbonatltos e foscorltos 

- 
actra-se relacionada à



composição quÍmica, especiatmente aos teores de TiOrr MgO e

FeO, atenção especial é dada às varledades laranja e vermelha
de flogopitas corn grande partÍcipação de Fe3+. A apatita, mI-
neral de ampla ocorr6ncia, mostra composição distinta e¡n fun-
ção do tipo de petrográfico em gue se acha presente, particu-
Iarmente quanto ao teor de Si e, de modo subordinad.o, ao de

Sr. Os anfibólios ocorrem como mÍnerals tardios, sendo repre-
sentados por Mg-arfvedsonita , arfved.sonÍta e Fe- ri chte ri ta
nas rochas silicáticas e por richterlta nos carbonatitos e

foscoritos.

Anãlises químicas mostram para as rochas silicáticas ra-
zões elevadas de FerOr,/FeO; diminuição de TiO2, Fe2O3 FeO e

aumento de 412O3 para quantidades crescentes de Sio2r grande
dispersão para os valores de Na2O e K2o. Concentrações maís
elevadas em P2O5 são encontradas nos foscoritos e no apatÍta-
piroxênio biotlt.ito.

As terras raras mostram peguena variação para a grande
maioria das rochas de Anitápolis: as stlicáticas possuern em

geral concentrações de 10 a 100 vezes superiores aos condrftos
e baixas razões La/Yb; os sovitos e foscoritos mostram valores
Ievement.e mais elevados, enquanto gue nos carbonatitos ¡nais

tardios o aumento é mais evidente.

A colocação do maciço está associada a grandes falhamen-
tos de direção aproximada NS, resultando provavelmente do so-
erguimento do bl-oco crustaf hospedeiro,

A cristalização do magma ocorreu sob condições de alta
fo' como deduzido pela composição quÍmica dos minerais.

O modelo petrogenético desenvofvido con base nos diagra-
mas de subtração propõe um magma parental forrnado no mant o

subjacente, submetido a processos metassomáticos com formação
è anfibófios, mica e apatita. Deste lÍquido de composisão ne-
fetinÍtica, a separação de frações imiscÍveis daria or i gem

aos carbonatitos, enquanto que os Iíquidos residuais evoluÍ-
rian por cristalização fracionada, originando as rochas mais

leucocráticas. Soluções posteriores metass omati zante s ricas
em sódio e potãssio ocasionariam fenômenos de crÍstalização e

recristalização responsáveis pela grande heterogeneidade cons-
tatada en alguns tipos petrográficos.



ABS TRACT

The Anitapofis alkaline massif is Juras s i c-cretaci c in
age and intrudes granitoid rocks ín the eastern part of Santa
Catarina State, Southern Brazil. The investj-gated area
comprises a circular depression of 6 km2, covered by weathered
materiaLs. Therefore, this study hras made possible by means

of dril1 h.ole samples.

The rocks of the massif incÌude magnetl te-bioti te
pyroxenÍtes and apatl te-pyroxene biotitites in the central
portion, surrounded by iJolites and nepheLÍne syenites, which
are in turn enveloped by mel-anocratic, mesocraÈic and
l-eucocratic rocks, corresponding to high, medium and low
degrees of fenÍtization. Apatite pyroxenites occur inside
íjo1ites, nephefine syenites and fenites, Phoscorites and

carbonatites cut the silicate rocks as veins and dykes.
Carbonatitesf younger than phoscorites, comprise sovitic,
magnesian and late-stage ca.lci te-bearing types. Phonolltic
dykes cut the granitoid country rocks.

cl-inopyroxenes from the magneti te-bioti te pyroxenites and
phonolites determlned by electron micropobe analysis included
diopsides, sa]j-tes and soda-salites, and aegi rine- augi tes with
variabfe soclium contents in the other lithoLogies. The bulk
of the mlneralogical data reveals Iittle contribution of Fe2*
in the evolution of these minerals. Feldspars occur in most
rock types, with very low An contents. Clear grains are or77-
Or90 and turbÍd ones, with Or > 90, contain albite
exsolution as drops or films. Nepheline compositions give
values of 700 to 775oC for phonolites and nepheline syenites,
whereas temperatures of 50OoC vrere obtained for ijolites and

one biotite-rich nephefine syenite. Relatlonships were
estab.lished beth¡een the great diversity of colours exhibit
bv micas 

- 
mostly biotites in silicate rocks and phlogopites

in carbonatites and phoscorites 
- 

and TiO2, MgO and feo
contents. Special attention has been given to orange and
red Fe3+-rich varieties. Apatite is widespread and. shows

distinct composiÈ..ions according to rock type, especially
regarding Si and, subordinately, Sr contents. Amphiboles are



vii

late forming minerals and comprise Mg-arfvedsoni te ,

arfvedsoniÈe, Fe-richterite in silicate rocks, and richterite
in carbonatites and phoscorites.

Chenical, anal-yses of the silicate rocks show: high
Fe2O3/FeO ratios; decrease of TiO2, Fe2O3 and FeO and increase
of AI2o3 with increasing sio, contents; great dispersion for
Nà2O and KrO data, Phoscorites and agati te-pyroxene-bioti te
rock present the highest P205 contents.

RxE are 10 to l-00 tlmes hÍgher than chondritic values,
\dith low La,/Yb ratlos in silÍcate rocksi sovites and
phoscorite show higher Levels, v/ith contents in the latest
formed carbonatites.

The emplacement of the massif is related to great NS

fault Iineaments, and probably resul-ts from the upLifÈ of
the host crustaL b lock .

High f-02 conditions influenced the magma

crys ta l-Li zation , as deduced fron the chemical composÌtion of
the minerals.

A petrogenetic modeL based on subtraction diagrams
suggests that a possible parental rnagma of nephelinite
composition formed in a metasomatic, subjacent mantle with
fornation of anphiboles, micas and aoatite. Immiscible
f ract.ions of this nephelinit,ic material would generate
carbonatites, whereas resídual liquids would evolve by
fractional crystall,ization to phonolitic residues. Late
metasomatizing sodium and,/or potassium rich solutions would
be responsable for crystall- i zation and recrys ta lllzat.ion
phenomena r¡rhich caused the great heterogeneity observed in
some rock types.
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EAPÍTULO I

INSRODUçÃO

O ¡naciço alcaJ-ino de Anitápolis apresenta forma aproxima-
damente clTcul-ar, com área totaL de 6 km'¿ . Sltua-se na porção
Ieste do Estado de Santa Catarj.na, na local-idade de Altos do
Rio Pinheiros, município de Anitápolis, correspondendo aproxi-
madamente às coordenadas geográficas 49o05' de longitud,e oeste
e 27o48' de latitude sul, o acesso, a partir de Florianópolis,
se faz pelas rodovias BR f01, BR 282 e SC 407, numa distância
aproximada de 93 km (Fig, I).

O j-nteresse econômico sobre a área foi despertado desde o

início do seu povoamento (f908) com a descoberta de minérÍo de

ferro, cuja exploração se deu de modo não sÍstemático de L922

a I960. As primeiras descrições da mineralização de magnetita e

das rochas al-caf inas associadas são devidas a Moraes Rego e

GuÍmarães (1926 ) .

Um maior interesse ocorreu a partir do trabal-ho de Leo-
nardos (1956) sobre os carbonatitos encontrados em território
brasil-eiro. Esse autor chama a atenção para un aflora¡nento
situado na margem do rio Pinheiros, descrevendo-o como um car-
bonatito com potenciafidades para apatita, magnetita e pico-
c1oro.

Ðeu-se inÍcio, então, a trabalhos de maior detalhanento,
tendo como objetÍvos o mapeamento e a prospecção. Nos traba-
thos de carraro et aI . (L967\, Scheibe e Teixeira (1965) e
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Fig.l - Mapa de localização do maciço alcal,ino de Anitápolis, sc.
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MeJ-cher e Coutj-nho (1966) é ressaltada a grande quantidade de

materiaf intemperizado e os depósitos de tálus que recobrern
a intrusão. Um estudo mais mj-nucioso das suas litologias só

foi possÍvel a partir de L97'l I quando a CPRM realizou sonda*
gens pa.ra a Indústria Luchsinger À{adörin SA 

- 
hoje sucedida

pela fFC (Indústria de Fosfatados Catarinense SA) 
- 

en área
se estendendo por toda a ocorrência de rochas alcalinas e seus

contaÈos com as encaixantes,

Atualmente, a jazida de AnÍtápolis alcança destaque no
panorama mj-neral pelo fato de representar em torno de l2g do

total de reservas brasil-eiras de apatita (Parahyba, 1987).

Nos úItimos anos esse maciço tem sido tema de diversos
traba.Ihos, tratando tanto da mineralização presente nas rochas
e no materlal intemperizado, como da sua petrografia (p.s. ¡e-
drigues, 1985; Yamamoto, 1986 ) ,

Este trabalho representa uma nova conÈribuição à minera-
J-ogiaf petrggrafia e gênese da mineralização e das rochas que

constituem o maciço de Anitápofis.



CÀPÍTULO 2

GEOI,OG IA

2. I. Geologia regÍonaI

Na região sudeste do Estado de Santa catarina, onde se

situa o Maciço Alcalino de Anitápo1is, a distribuÍção das prin*
cipais unidades geológicas é objeto de considerável controvér-
sia, como observado na comparação dos mapas geológicos em es-
cala 1:I.000,000 (GAPLAN/IBGE, 1987) e de l¡500.000 (DNP¡.',\l

coDrsc, r987 ) .

No primeiro a área de Alto Pinhelros é constituída pelo
Plutão Anitápolis, pertencente à Suite Intrusiva Tabuleiro,
caracterizada por "stocks" e corpos graniticos irregulares, srb-

vul-cân'icos, anorogênicos, de caráter predominantemente alcali-
no e idade em torno de 570 Ma. o Plutão Anitápolis sería in-
trusivo na Suite Intrusiva Valsungana (Plutão São Bonifácio) ,

consistindo de corpos graníticos pfutônicos, anorogênicos, na

quase totafidade, cafco-al-cal inos e subordinadamente alcalinos,
com ldade aproximada de 630 I\4a. Essas duas unidades estariam
alojadas no Compl-exo Canguçu, considerado o embasamento do Es-

tado de Santa catarina ao sul do Grupo Brusque. Esse complexo

acha-se representado por uma associação de rochas metamórficas
de fácies anfibolito, na sua maior Parte metatexitos formados
por neossomas quartzo- fel dspát icos e pleossomas dominantemente
metaígneos, como netadioritos, meta-quartzo dlorltos, anfibo-
litos e gnaisses bandados. As datações geocronológicas såo

escassas, indicando valores de 670 a 800 Ma, correl acionáve ts
ao Evento Geodinâmico Brasiliano.
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No segundo toda uma extensa área de direção aproxj-mada NS

seria constituida pela Faixa Gran ito-gná is s ica Santa Rosa de
Lima-Tijucas, de idade arqueana. Esta faixa é formada de gra-
nitóides foliados de diversas composições, desde granitos a

Èonalitos, com xenólitos anfibolíticos, caracterÍsticas de
injeção polifásica e estrutura planar fortemente orientada,
Tais rochas estarj-am separadas por falhamentos NS e N45E da
ampla faixa representada pela SuiÈe Intrusiva Pedras Grandes,
de caråter anorogênico que se estende desde Morro da Eunaça

até Governador Celso Ramos, constituindo todo o Litoral sul
de Santa catarina. Para oestê da faixa Santa Rosa de Lima-Ti-
jucas afloram as rochas sedimentares do super Grupo Tubarão
(Eís . 2l .

Dentro do enfoque mostrado no mapa geológico I:500.000,
5i1y¿ (1987) interpreta as rochas mostradas na estrada que J-iga
Anitãpolìs a Rancho Queimado, especialmente no trecho unindo
Anitápolis a São Paulo dos Pinhais I como um corpo granÍtÍco-
gnássico porfiróide que se acha injetado em uma a s soc ra çao
gnáissica de composÍção variada e ocorrendo também como mega-

xenófitos no granj.to porfiróide. À partir do povoado de São

Paulo dos Pinhais, o referido autor constata que passa a pre-
dominar uma assocj-ação tonalÍtj-ca de cor cinza escuro e granu-
lação fina, caracterizada por forte estiramento dos mineraÍs e
alternãncia de bandas quartz o- feldspáticas e máficas. Inter-
cal-adôs nesses metatonalitos ocorrem veios decimétricos de

material , granitóide cinza, também def ormad.o, com textura
equigranular média, Essas associações complexas evidenciam,
para Sllv,a (f987) , o caráter policÍclico da Faixa Santa Rosa de

Lima-Tijucas,

2, 2. Rocha encaixante

Apesar das controvérsias sobre a geologia das unidades
encaixanÈes do maciço, os granitóides vizinhos exibem grande
homogeneidade mineralógica e textual como ressal-tado por
Mel-cher e Coutinho (t966) e Vergara (I9791 . Rodrigues (1985)

cl-assifica cinco amostras local-izadas a menos de 500 m da in-
trusão como leucogranitos. Este autor assinala que são rochas
de cor cinza claro e granularidade grossa, embora ocorram Io-
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calmente variedades mais fina; a textura é granular hipidio-
mórfica, marcada pelo arranjo de cristais subidiomórficos de
plagioclásio e ortoclásio e xenomórficos de quartzo. Nas amos-
tras ma j-s distantes da intrusão a biotita ocorre como placas
miÌimétricas de tons pardos, enquanto que nas mais próximas
o mineral forma microcristais recristalizados de cor verde, as-
sociados a egj.rina, epidoto e opacos. A ação de esforços de*
formacionais acha-se evidenciada pelo fraturamento dos grãos
de quartzo e feldspatos, extinção ondul-ante e textura "mortar"
dos cristais de guarÈzo, "kink bands" na b.iotita e encurvamen-
to dos planos de geminação dos plagioclásios.

2. 3. O Maci o Afcal ino

O Maciço Alcafino de Ànitápolis (menos conhecido como Af-
to Pinheiros) ocupa área de aproximadamente 6 km2 e possui Í-
dade situada no Iimite Jurás s ico-Cre táceo com determinações
K/Ar em biotitas de melteigitos fornecendo valores de 129 Ma

(Amaral- et al . , 1967 1 .

A intrusão alcaL j.na determinou nos granitóides regionais
grande depressão com as cotas das partes marginais alcançan-
do cerca de 1100 m; nas porções maÍs internas a morfologia tor-
na-se mais suave, com altitudes em forma de 700 m, correspon-
dendo essa área à planÍcie aluvionar do rio Pinheiros.

Conforme mencionado anteriormente, a escassez d.e aflora-
mentos fez com que o estudo do maciço fosse realizado essenci-
almente a partir d.e amostras de testemunhos de sondagem. No

presenÈe trabal-ho foram investigados 55 testenunhos obtidos
pela CPRM- f I¡,1, perfazendo total de 4718 m de mateÌial perfura-
do. Os furos efetuados segundo malha retangular de 200 x 200 m

locafÌzam-se principalmente no lado direito ilo curso do rio
Pinheiros, com a porção leste da área apresentando menor den-
sidade de perfurações.

O exame macroscópico desses testemunhos foi efetuado em

duas etapas: fevereiro-março de l-983 e fevereiro-março de I986.
A prineira constou da descrição macroscópica do material no
tocanÈe à caracterização dos tipos petrográficos e de estrutu-
ras como superflcies de fraturamento e contatos litológicos; a
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col-eta de amostras teve lugar tanto nas partes unÍformes como
nas z:onas .màis heterogêneas. A segunda etapa de campo ocorreiJ
após o estudó microscópico dessas amostras, com posterior ela-
boração de perfis e secções geológico-e strutura i.s e teve por
objetivo a obtenção de dados e anostras complementares visàndo
melhor interpretação dos primelros resultados

Os resultados obtidos estão expressos no mapa de distri-
buição das l-itologias presentes nos diversos furos de sonda-
gem (Anexo J.), gue foi a base para a confecção da carta geoló-
gica ora apresentada (F' ig. 3).

Os contatos entre os diversos tÍpos petrográficos são
mais f acil-mente estabelecidos na porção oeste da área, devido
a maior densidade de perfurações; nas partes l-este e notte a

interpretação fica prejudicada em razão da escassez de sonda-
gens provocada pela cobertura al-uvionar do rlo Pinheiros.

Jå a passagem das rochas de borda com as, encaixantes não
mostÏand.o efeitos metassomáticos acham-se também prejudÍcadas
pela escassez de sondagens nas zonas marginais, ben como pela
natureza das transformações que modíficam os granitóides en-
caixantes de modo gradativo para fenitos. Em vista do exposto,
os contatos entre as rochas de borda e os granitóides foram
traçados na Figura 3 de acordo com Vergara (19791 , o me smo

sucedendo com as f al-has e fraÈuras que cortam o maclço e a

configuração da cobertura aluvíonar do rio Pinheiros.

As ¡ochas de borda, constituÍdas por tipos leucocráticos,
mesocráticos a mel-anocráticos , ocorrem intimanent,e associadas
em grande número de sond.agens e são àqui mostradas de modo in-
diviso.

Em direção à parte central do maciço, no lado oeste da
área, aparece ampla faixa de nef el-ina sienltos. Essa faixa a-
delgaça-se na porção intermediária, alcançånd,o maior espessura
a SW e NW da área. Em menor quant,idäde achâm-se presentes a NE

da área (F 4), formando f aj-xas de 6 m de espessura aparente,
encaixadas em rochas de borda, e não mapeáveis na escala ado-
tada. o contato dos nefelina sienitos com as rochas de borda
é gradacional nos vários testemunhos anal-lsados.

Rochas de composição ijolÍtica, variando de urtftos a

melteigitos, ocorrem mais internämente e possuem maior distrl-



Fig. 3 - Mapa geológi<-o do maciço alcalino de Anitápolis (Vergara, 1980; Rodrigues, 1985;
modificado).
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buição junto à porção oeste da área, onde aparecem circundando
os apati ta-p ixorên io biotititos, a norte, e os magnetita-bio-
tita piroxenitos, a sul . O contato dos ijolitos com os outros
tipos petrográficos é abrupto e na maioria das vezes por fa-
thamento.

os apatita-piroxênio biotÍtitos circundam parcialmente
os magne t i ta-biot ita piroxenitos na porção centra.I do maciço,
sÍtuando-se a norte desses úl-timos; o contato entre essas 1j--
tologias é gradacional e, de modo subordinado, por falha. Em

algumas sondagens nota-se a presença de prováveis xenóIitos
de magneti ta-b iot íta piroxenitos e¡n meio ao biotitito.

AIém desses tipos petrográficos ocorrem ainda apati ta
piroxenitos, foscorltos e carbonatitos. Em razão da pequena
espessura desses coJrpos, eles não são mapeáveis na escala ado-
tada para o mapa geológico (Fig. 3), embora possam ter sua

distribuição visualizada naquele relativo aos tipos petrográ-
ficos presentes nas sondagens (Anexo 1). Os apatita pironeti-
tos formam faixas de 0,5 a 5,5 m de espessura aparente e exi-
bem contato gradaciona.l com ijolitos, nefelina sienitos e ro-
chas de borda. Os foscoritos e os carbonatÍtos formam veios e

diques de até 20 m de espessura, sendo estes últimos coftados
pelos primeiros. o contato dessas rochas com os demais típos
petrográfÍcos está condiciona.do a fraturamentos, e enquanto
os foscoritos ocorrem nas porções mais centrais, os carbonatl-
tos possuem distribuicão mais ampla.

Uma descrição mais detalhada dos diversos tlpos petrográ-
ficos que compõem o maciçof assim como dos fiques amostrados
na sua periferia e local-izados no mapa geológico como pontos
l, 2 e 4, é fornecida no capÍtulo de Petrografia.

Comparando-se o mapa geológico do naciço ora elaborado ccrn

os publicados por Vergara (1980) e Rodrigues (1985), tem-se que

a distinção mais marcante reside na ocorrência e localização
dos apat ita-piroxen io biotititos e magnet ita-bioti Èa piroxeni-
tos, que nos trabalhos anLeriores eram tratados de modo indi-
vj,so e agrupados como ul-tramáficas. Para os demais tipos pe-
trográficos 

- 
ijoliÈos, nefelina sienitos e rochas de borda

-, 
os resuLtados quanto à l-ocafização dessas litol-ogias são

muito semelhantes, existindo apenas algumas difeenças no to-
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cante à abrangência das faixas.

A caracterização dos apatita-piroxênio biotltitos se re-
veste de grande Ímportância por ser uma variedade petrográfÍca
com exÈensa área de ocorrência e que contém elevadas quantida-
des de apaÈita. Ela vem de encontro ao observad.o por Yamamoto
(1986) que, ao estudar o maciço com o propóslto de estabelecer
plantas e perfis de variação para os princÌpais óxidos, veri-
fica que os mais afÈos teores de P2O5 mostram tendência geral-
de aumento pa.ra nord.este junto às rochas ul-tramáficas. Esse
autor acentua, entretanto, gue nem sempre exÍste correlação
linear positiva entre os teores de P2O5 e de Fe2O3. Essa ine-
xistência de corre.Iação entre esses d.ois óxidos evidencia a

natureza diversificada das rochas ultramáficas com ampla dis-
tribuÍção: uma mineralizada a apatlta e sem magnetita 

- 
os

apatit.a-piroxên j-o biotititos 
- 

e outra, pobre em fosfato mas

com grand.e quantidade de magnetita * os magnetita-biotita pi-
roxeni.tos.

2.4. Estruturas e diques assoclados

Melcher e Coutinho (1966) reconheceram, a partír de foto-
grafias aéreas, diferentes padrões de estruturas vinculadas
a fratutamento nos granitóides adjacentes ao maciço, Dis-
tinguiram eJ-es fraturas radiais e concêntricas, associadas å

íntrusão alcalina, em torno do maciço e outros sistemas mais
amplamente distribuÍdos com direção NS (NlOE a NIOW) sendo cor-
tados por grande número de diáclases pouco extensas, com dire-
ção aproximada N558, Para esses autorês a intrusão alcal-ina
localizou-se em importante zona de fal-hamentos de dtreção NE e
fargura aproximad.a de l0 km.

Pozza e Gracia (f974) identificaram, através de levanta-
mento cintilométrico autoportado, a existência de cerca de 200

anomalias, numa área de 800 km2 em Eorno do naciço de Anítá-
pol-is, nas Folhas de Anitápolis e Rancho Queimado. Muitas des-
sas anomalias foram consÌderadas como relacíonadas à presença
de diques e rochas alcalinas com ilireções NIOW e NIOE. Esses
diques foram agrupados peJ.os autores em d,uas cat.egorias: baixa
e alta radioaÈÍv idade. Os do primeiro grupo, com alteração in-
cipiente, seriam constituídos por fonolitos, enquanto que os
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do segundo se caracterizariam por uma alteração pronunciada a

argiLas de cor ocre a café.

Ao estudarem as novas ocorrências de rochas alcallnas do
Estado de Santa Catarina, Scheibe e Furtado (1988) observaram
gue muitos dos digues assinalados por Pozza e Gracia (I974l
não tê¡n caráter alcafino, consistindo de diabásios ou de meta-
básicas com grau metamórfico de xisto verde e anfibolito. Não

obstante isto, existe na região grande número de diques alca-
linos, muitos deles al-terados, onde se destaca a presença de

fenocristais milinétricos e centimétricos de mÍca, quase sem-
pre idÍomórfica. Esses corpos foram encontrados geralmente a

distâncias menores que 7 km do maciço, excetuando-se algumas
ocorrências junto à estrada BR-282, nas proximidades de fnver-
nadinha .

Os diques de rocha al-calina têm comumente espessura cen-
tj-métrica a decimétrica, apresentando muitas vezes formas ir-
reguJ-ares e anastomosadas. Nos casos en que a atitude é rela-
tivamente constante verifica-se que a direção predominante é

Nl5lÍf com direções secundárías também para NW, porém com maior
ânguIo (N30W e N50W) , Por outúo lado, o$ diques basálticos
possuen direção NS, NIOIV e N60W (Fig. 4).

O forte grau de a.lteração de muitas das ocorrências im-
pede a obtenção de maiores informações sobre a natureza do ti-
po petrográfico, Apenas em alguns poucos afloramentos de ro-
chas inaLÈeradas reconhece-se ao microscópio que eles corres-
pondem a fonolitos e lamprófÍros al-ca1inos.

De acordo com Scheibe e Furtado (1988), a área abrangi-
da pelos diques compreende aproximadamente um retângulo de 8

por 20 km, com direção NS e tendo como centro a intrusão alca-
fina de anitápolis.



Fí9. 4 - Diagrama de direções de diques alcalinos e basálticos na região
de Anitápolis, Sc (Scheibe e Furtado, f988).
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CAPÍTSLO 3

PETROGRAF IA

A partj-r de algumas amostras coletadas em afloramentos na
borda do maciço e, essencialmente, das provenientes dos teste-
munhos de sondagens, num total superior a 300, foram selecio-
nadas cerca de l-00 para a confecção de secções delgadas que
forarn examinadas em microscópio potarizante binocular de fa-
bricação Leítz. Em alguns casos, para faciJ-itar a distinção
entre fel-dspatos alcalinos e feldspatóides e/ou analcita, em-
pregou-se a técnica de coloraçåo com azul- de metileno descrita
por Heinxich (1965) entre outros. Medidas de Índice de refra-
ção, mediante comparação com líquidos conhec j"do, foram
feitas máis xaramenÈe. Análise modal foi realizada em algumas
amostras com o auxÍl-io da técnica de contador de pontos (Chay-
es, 1949), send.o o número de pontos superior a 2.000.

Para a caracterização de afguns minerais dos carbonatitos
e foscoritos foram executadas anáIises semi-quantitativa s pelo
método da dispersão da energÍa. Esta técnica como citado por
comes (1980), consiste na j.dentificaÇão de espectro emitido
por uma amostra bombardeada pel-o feixe eletrônico; as radia-
ções de dÍferente comprimento de onda são selecionad.as eletro-
nicamente de acordo com suas energias e o número total de
eventos coligidos, num dado intervalo de tempo, registrado em

um banco de memória. Essa unidade é parte integrante do anall-
sador mul-ticanal , que, por sua vez, contém uma série de canais
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(em torno de 1.024), cada um deles correspondendo a uma deter-
minada variação de energia. O conjuntof de fabricação Link,
acha-se acoplado a uma microssonda eletrônica ARL, model-o EMX-

SM, equípada com três espectrômetros cristais, e ins tal ada
no Instituto das ceociências da Universidade de São Paulo. Para
as anáLises utilizou-se o programa de computação X-ray analyær.

À heterogeneidade mineralógica e textural de cada tipo
petrográfico presente no maciço de Anitápolis tem sido res-
saltada por diferentes autores que trabalharam na área. Por
exemplo, Vergara (1977) comenta que "a caracterização petro-
gráfica dessas rochas não pode ser individual- iz ada nem pela
geologia de superfÍcie, devido à inexistência de afloramentos,
nem pela observação dos testemunhos de sondagens, em razão da
grande variação existente na classÍficação modal de seus mine-
rais ao longo das perfurações". Essa heterogeneidade é refle-
tida mesmo a nivel de secção delgada onde a distribuição irre-
gular dos ninerais or j.gina zonas com predominância de uma ou

outra fase, o que dificufta enormemente a caracterização pe-
trográf ic a .

O estudo de elevado número de secções delgadas de rochas
possibilitou, no entanto, a definição de vários tipos petro-
gráficos com ocorrência suficientemente constante para serem
considerados como rochas individualizáveis, embora sujeitas
sempre a variações dentro de certos Iimites. Essa abordagem já
fora anteriormente enpregada por Vergara (19771 , e principal-
mente por Rodrigues (1985), ao elaborarem mapas e bloco dia-
grama para a área em questão.

Neste trabafho resolveu-se adotar as sugestões para a

cLassificação das rochas silicáticas propostas pefa "Subco-
mission on the Systematics of fgneous Rocks" da IUGS (1973) .

Essas proposições fóram considerad.as válidas para grande parte
das rochas existentes no maciço de Anttápolís. Entretanto, co-
mo a grande predominância das rochas que constituem o maciço
são formadas por piroxênios, nefelina, biotita e apatita em

quantidades variáveis, preferiu-se adotar uma classificação
gue contempfasse esses minerais como prefixo. Um termo mais
simplificado, como por exemplo piroxenito, não poderia discri-
miná-Io quanto as suas caracteristicas petrográficas e seu po-
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sÍcionamento no maciço. Tendo por base essas prerrogat ivas ,tarn-
bém preferiu-se distinguir ent.re glinmeritos e biotititos. En-
guanto o primeiro termo está, via de regra, associado na lite-
ratura a processos de fenitização, preferiu-se adoÈá-Io para
as zonas rj-cas em biotita que ocorrem no contato com carbona-
titos e foscoritos, em diversos locais do maciço; por outro
lado, o termo biotitito é aqui empregado para as rochas que
ocorrem na porção NE do maciço e que representam, muito prova-
veLmente, um único corpo.

Para as rochas leucocráticas, mesocráticas e melanocráti-
cas que ocorrem na borda do maciço, embora tambêm conste sua
cl-assificação de acordo con a IUGS, as suas caracterÍsticas pe-
trográficas as enquadram como fenitos.

Em relação aos carbonatitos, adotou-se o esquema proposto
pela IUGS, e relatadÒ por Streckeisen (1980), para os sovíti-
cos, enquanto que para aqueles mais tardios preferiu-se recor-
rer aos termos sugeridos por Kapustin (1980).

Um tipo de rocha de filiação alcal ino-carbonatít ic a , de
ocorrêncla aparentemente mais rara, não foi contempLada pela
referida comissão. Trata-se de rocha composta da apat it a ,

magnetita e olivj.na para a gual Russel et al , (1954) propuse-
ram o termo "foscorito".

Maiores considerações a respeito da nomenclatura desses
tipos petrográficos são encontradas nas descrições correspon-
dentes.

3, 1". Magne tita-b iot íta piroxen j,tos

São rochas maciças, cor verde escura a preta, densida-
de elevada, granulação fina a média, formadas de piroxênio,blo
tita e nagnetita, e que se destacam das demais variedades si-
licátÍcas pelo elevado poder magnéÈico. A remobilização da mag-
netita, que se concentra em fraturas da rocha, pode ser vÍsta
em algumas amostras.

Os magnet ita-biotita piToxenitos local-izam-se na parte
central do maciço (Fig. 3) , onde ocorrem em furos de sond.agens

contÍguos e, muito. pxovavefmente, formando um único corpo. Em
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alguns locais exj-bem faLhamentos, bem como a presença de veios
de composição foscorítíca (F 48), carbonatitica (F 43, 47 e

48) e ijolÍtica (F 8); neste último caso, os piroxênios adqui-
rem maiores dimensões e crescem transversalmente aos veios. No

contato dos magnetita-biotit a piroxerlitos tanto com as rochas
foscorÍticas como as barbonaÈíticas observa-se mui-tas vezes a

blastese da mica, que chega a alcança até 2,0 cm, originando
zonas com espessuras de até 50 c¡n, com composições glimmerÍti-
cas (F Ì),

Em alguns furos de sondagem nota-se que essas rochas a-
presentam zonas de enriquecimento em nefelina originando áreas
de composição metteigítica (F 6,42 e 47). Entretanto, o conta-
to com as rochas mais ricas em nefelina é via de regra abrup-
to, por falha (F e 421 . O contato com os apati ta-piroxênio bio
tÍtj-tos pode ser gradacional (p.e., F I e 6) ou por falhamento
(F 1), além de encontrado em furos adjacentes envolvendo par-
cialmente os magnetita-biotita piroxenÌtos.

Ao microscópio, constata-se que a maior parte das amos-
tras exibe textura xenomórfica granular (Fotomicrograf ia I),
enquanto que em outras um arranjo orientado em textura para-
Lel-a (Fotomicrograf ia 2l se fàz presente.

Na Tabela I vê-se que as amostras são formadas essencial*
mente de pj.roxênio, biotita e magnetitä, aparecendo apatita e

titaniÈa como acessórios; nefelina ocorre subordinadamente . Em-

bora a apatita seja um minera.l acessório ela pode também ser
encontrada em quantÍdades levemente maj,ores. Em realj.dade, a

distribuição dos minerais nas várias amostras nem senpre é

uniforme, ocorrendo, às vezes, áreas de maior concenÈração de

biotita, de nefelina ou mesmo de opacos,

Em algumas amostras foraln reconhecidos veios centimétri-
cos constituÍdos de pseudomorfos de nefelina além de titanita,
apatita e carbonatos, No contato com esses veios os minerais
sofrem mudanças nas suas caracterÍsticas ópticas e no tamanho:
os piroxênios tornam-se maiores e mais esverdeados, send.o par-
cialmente substituÍdos por anfibólios; a concentraçäo da apa-
tita aumenta e titanita desenvolve-se a partir d.os opacos.

Piroxênios aparecen como grãos subidiomórficos a xenomór-
fÍcos com d.imensões compreendidÒs entre 0,15 e 5,0 m¡n, sendo
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Fotomicrografia I - Cristais ..- xenomórf,icos de piroxênio cál-
cico envolvidos por magnetita e biotita, também xenomórfi-
cos, e¡n secção deJ-gada e polÍda de magnetita-biotita piro-
xenito; magnetita aparece também como inclusão nos piroxê-
nIos. PoI . //.

0 13 mm

FotomicrografJ-a 2 - Piroxênico cáIcico, biotita e magnetita dis
postos em textura orientada em magnetita-btotita plroxenif
tos; menores quantidades de nefelína alterada, apatlta e
titanita aparecem no fado esquerdo da foto. poL. //.

0,7 mm



Tabe1a 1 - Composição modal dos magnetita-bioti ta piroxenitos.
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1,0 o valor mais comum; maior granularidade é verificada nas
proximidades dos veÍos e zonas ricas em biotíta. Em geral
o mineral exibe pleocroÍsmo muito fraco com cores verde cLaro
a verde claro amarelado, birrefringência máxima em torno de

0,023 e ângulo de extinção (Z ^ cl de aproximadamente 389, Ín-
dicando tratarem-se de diopsidios ou salitas; geminação se-
gundo (100) é comum. zoneamento óptico é levemente perceptí-
veL, formando predominantemente zonas concêntricas onde as

bordas dos grãos são levemente mais descol-oridos e com ângulo
de extinção indicando natureza maìs sódica (6-62,0 e 47-28,01 ¡

com menor fregtlência reconhece-se zonèamento setorial . Inclu-
sões podem estar presentes nas clivagens e fraturas sob a for-
ma de minerais opacos, bem corno de incl-usões fLuidas (6-62,0 e

43*29,Ol .

Biotita é o segundo constituiñte em abundância e crista-
Liza-se após a formação dos piroxênios e opacos, comumente

envofvendo-os; muitas vezes contém restos desses minerais no

seu lnterior. A mica presente neste tipo petrográfico é bioti-
ta sem zoneamento, com pleocroísmo normal, marrom com tonali-
d.ades avermelhadas ou esverdeadas (em z = Yl a amarelo e ama-

relo levemente alaranjado (em X); a tonalidade mais esverdeada
ocorre nas lamel-as em contato com opacos (8-33,0). o tamanho

dos grãos varia de 0,2 a 0,8 mm com predomfnio de valo¡:es em

torno de 0,3 mm, Dimensões maiores com até 4,0 mm, porém con-
servando as mesmas proprledades ópticas, foram observadas nas

micas formando zonas g1i-u'cneritica s \6-24,8 e 47-28,0) , bem como

em lamel-as isoladas (42-54,21 de cristalização posterior ao

tipo de menor granul-aridade. No último caso, aIém de englobar,
como as demais, piroxênios e opacos, possuem também inclusões
de apatita; essas micas exibem tendência maÍs acentuada ao

idiomorfismo, extinção ondulante e se encontram alteradas de

forma lncipiente para cforita. As micas das zonas mais gliro-
merítlcas podem envolver zonas de re¡nobil-ização dé opacos com

estes minerais alterados para titanita,

Os opacos podem estar distribuídos de modo uniforme na

rocha ou concentrados em fraturas e bolsões (6-24,8 e 6-62,01 .

Os prineiros são xenomórficos, poiquilíticos e englobam par-
cialmente os piroxênlos. o tamä!¡ho é variável , passando desde
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grãos com centésimos de m¡n até 1,7 rnm, com o valor de 0r5 mm

como o mais freqtlente i a granularidade aumenta sensivel,mente
nas faixas próximas aos veios con nefelina (8-33,0) . Os segun-
dos possuem maiores d.imensões, variando de 0,3 a 6,0 mm, e

apresentam inclusões de apatita, piroxênios al-terados em bio-
tita e carbonatos, estes de fqrmação posÈerior à dos opacos
dÍstribuÍdos na rocha. Magnetita é o mineral dominante, apare-
cendo ilmenÌta subordinadamente; esta crj-staliza-se nas suas
bordas ou como l-amelas de o<solução; a presença de i lmen Íta
ocorre quando os opacos estão regulamente distrlbuídos na a¡ûcs-

tra. Comumente acham-se envolvidos por cristais dimlnutos
da titanita em zonas essencialmente biotítÍcas. AnátÍses quf-
micas semiquantitativas realizadas por microssonda revelam t+
res de, em média, 6E de ¡{nO nas il-menitas.

Àpatita é acessório comurrl I ocorrendo subordinadamente na
maioria das amostrasi sua quant.idade aumenta nas zonas mais
próxÍmas aos veios com nefelina (8-33,0) e titanita, aparen-
tanto ter-se formad.o concomitantemente a esses dois mlnerais.O
tamanho dos grãos é sub ímilÍmétr ico, com os maiores atingindo
até 0,5 mm.

Titanita, presente como mineral traço, é de cristatízação
tardia e forma peguenos cristais (centésimos de mm) nos bordos
dos grãos de opacos; a quantidade de tit,anita aumenta, forman-
do finas coroas, quando os opacos situam-se nas proximldades dos

veios. Nas amostras em que ocorre en maior concentração contém
muitas vezes restos de opacos no seu interior, maior tamanho
(0,2 mm) e pode não estar limitada aos bordos dos opacos, mas

sim cristallzada entre as lamelas do biotita (6-24,81 e demais
minerais da rocha (42-54,21 .

Os carbonatos são de cristafização tardia e formam peque-
nos grãos (0,04 nIn) , presentes nas fraturas de piroxênios ou

associad.os aos opacos e biotitas de cristalização tardia ou

mesmo preenchendo pequenos veios. Geminação é somente vlslvel
quando o mlneral está presente em veios.

A nefelina é de cristalização posterlor, englobando poi-
quilltj.camente os demais minerais. Acha-se totaLmente substi-
tuída por fases de alteração onde predomina a geiseckita. For-
mando grãos em torno de J.,0 mm pode estar regulamente dis-
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tribuída na amostra ou então concentrada em pequenos bolsões
(6-62 , Ol .

Os anfibólios ocorrem substituindo os piroxênios, parti-
cul-armente quando esses se situäm nas proxlmidades de veios.
For¡nam cristais idiomórficos, com tamanho aproximado de 0,2
mm, e esguema pleocróico nÍtÍdo (verde-azulado, verde a verde-
amarelado) i as demais caracterÍsticas ópticas aliadas ao pleo-
croÍsmo indicam tratar-se, provavelmente, de Mg-arfvedsonita.

Clorita é um mineraL encontrado em pequena quantidade e
que se cristal-iza a partir da biotita; contém por vezes restos
de opacos no seu interior.

3. 2. Apatita-piroxênio biotititos

São rochas de cor verde escura, estrutura maciça, granu-
Lação fina a média, constituÍdas de quantidades variáveis de
mica, piroxênio e apatita. Esses mÍnerais a.presentam ampla fai
xa de concentração, sendo porém, em geral , mica e piroxênio os
componentes mais abundantes. O piroxênio predomina em algumas
amostras dando origem aos biotita piroxenitos, contudo, a
grande maioria dos casos enquadra-se no grupo dos piroxênio
biotÍtitos (Tabelå 2), Essas duas variedades acham-se intfma-
mente âssociadas, existindo mesmo uma gradação entre e1as, co-
mo notado em diversos furos de sond.agem.

Os piroxênio biotiÈitos localizam-se na parte N do maci-
ço dispondo-se em torno d.os magnetlta-biotita piroxenitos. For-
mam massas de grandes espessuras e representam o tipo petro-
gráftco mais abundante de muitos furos de sondagem (F 2, I0,
35, 44, 45, 46 e 53), correspondendo muito provavelmente a um

único corpo. Na porção S, essa litologia só foi identifÍcada
em um testemunho onde aparece como prováveis xenól-.1Los ,e, em

mer¡or quanbidade; como um corpo de 4 m de espessura ocupando a
porção final do mesmo furo de sondagem (F 54).

O contato dos piroxênio,,b ioti tos com as rochas fjolÍticas
é via de regra por falhamento, observand.o-se em muitos casos
zonas em que a concentração de mica é superior a 758 da rocha
e onde o mineral forma lamelas de até ,0,5 crn de tamanho por



Tabela 2 - Composição modal dos apatlta-piroxênio biotititos.
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dÍstâncias de poucos centÍmetros de espessura (p.e., 5-50,I).
Com os carbonatitos e foscoritos o contato se dá também abrup-
tamente, por falhamento, com as áreas de maior concentração
de mlca chegando a ter espessuras de até 60 cn (2-44,91 ¡ uma

concomitante transformação de piroxênios em anfibóIios, bem

como elevação do teor de carbonatos é visíve.l nessas áreas.

Em aJ-guns casos a relação dos piroxênio biotititos com os
magne ti ta-biotita piroxenitos dá mostras de ser gradativa, re-
gistrando-se diminuição na guantidade de opacos e piroxênios
e concomitant,e aumento no teor de epatita e mica, mas com pre-
servação das características texturais (40-27,3). Em outras
amostras, no entanto, nota-se que os magnetiÈa-biotita piroxe-
nilos acham-se preservados como xenóIitos, com as lemelas de

mica orientadas paralelamente ao contato com os piroxênio bio-
tittos; estes, por sua vez possuem textura orientada, com os
minerais formando camadas e mostrando distribuição aproximada-
mente paralela (l--20,l) ,

Ao microscópio observa-se que a textura dominante é xeno-
mórfica granular, fina a média, com a mineralogia consistin-
do basicamente de grãos de piroxênio e apatita, subidiomórfi-
cos a xenomórficos, envolvidos por biotita (Fotomicrografia 3).

Quantidades menores de feldspato potássico, nefelina, titani-
ta, opacos, carbonatos e anfibólios podem estar presentes.

os piroxênios, egirina au$itas, formam grãos subidiomór-
ficos a xenomórficos com dimensões variáveis entre 0,I e 5,0
mm. o pleocroísmo é fraco, em tons de verde claro a verde cla-
ro amarel-ado. zoneamento óptico é mais noÈável nas amostras
de maior granularidade: zonas maís esverdeadas e com menores

ângulos de extinção lz ^ c )ocorrem na parte central dos grâos,
principafmente em torno das inclusões de apatita 140-27,3),en-
quanto que as bordas são mais descol-orídas; zoneamento seto-
rÍa1 está presente em algumas amostras, geralmente portadoras
de geminação segundo (100). Como inclusões estão
opacos e biotit.a.

pre sent e s

A biotíta forma lamel-as de 0,3 a 3,0 mm, que se cristali-
após a formação dos piroxênios e apatita, englobando-os
vezes. O pleocroísmo domLnante é normal , em tons de casta-
escuro a amarelo levement,e alaranjado; ¡nais raramente en-

zam

por
nho
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0r7 mm

Fotomicrografia 3 - Dgirina augita e apatita subidiomórficas en
vol-vidas por biotita dominante em apat ita-piroxênio biotil
titoi menor guantidade de titanita ocorre disseminada (c¿n-
to inferior esguerdo e superior direito) . PoI . //.

1r5 mm

FotomicrografÍa 4 - Inte rcre s c imento de egirina augita e apa-
tita em piroxênio apaÈitito; na porção superior aparece ne-
felina parclalmente transformada a cancrinita e no canto
inferior direito, carbonato entre grãos de apatita. Pol. 7Oo.
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contram-se varÍedades com cores cas tanho-esverdeada a verde o-
liva correspondendo aos índices de maior absorção. Zoneamento

óptico é visíve1 com maior nitidez nas amostras em que a cor
do mineraI apresenta-se esverdeada, com a formação de zonas
mais claras distribuídas de modo irregular; nas variedades de

cores castanhas, um tom levemente mais claro está presente na

parte central dos grãos. Além de piroxênios e apatita' opacos,
parcialmente substituÍdos por titanita, ocorrem também como

Íncl"usões nas micas; os piroxênios acham-se circundad.os por
anfibólÍos e o conjunto englobado pela mica. Sinais de defor-
mação são pouco comuns e evidenciados pelo encurvamento dos
planos de clivagem e extinçáo onduLante dos grãos.

Apatita forma desde pequenos grãos de centésimos de mm

até cristais de 1,5 mm, sendo 0,5 mm o valor mais freq{lente.
Àlém ae ocorrer como inclusão nas micas e de modo subordinado
nos piroxênios, constitui massas irregulares com textura em

mosaico. As inclusões presentes no mineral são raras e repre-
sentadas por carbonatos e incl-usões ftuidas.

Os anfibóIios cristalizam-se na forma d.e peguenos grãos,
de dimensões variáveis entre 0,1 e 0,4 mm, comumente associa-
dos aos piroxênios dos quais derivam. A transformação dos pi-
roxênios envofve a formação de dois tipos de anfibófio: uR,

cristal-izando mais internamente, e o outro mais em cont a Èo

com os carbonatos. O primeiro possui hábíto prismático alon-
gado a acicular, birrefringência e relevo altos, extinção a-
proximadamente reta e pleocroísmo fraco, incofor a levemente
amareJ.ado, sendo constituÍdo, provavelmente por Fe-richterita.
o segundo mostra caráter idiomórfico mais acentuado, com di-
mensões em torno de 0,3 nm, geminação (f00) e pleocroísmo em

tons de lilás a verde-azulailo, verde e amarelo a amarelo-esver
deadoi os ângulos de extinção aliados às cores anômalas de

interferêncj-a indicam tratar-se de Mg-arfvedsonita.

A nefelina é xenomórfica, muito alterad.a, é de tamanho va-
riávef entre 0,I a 2,0 nm, com valor médío de 0,3 m¡n. O seu

aspecto poiquiJ.ítico, com incl-usões de apatita, piroxênios e

btotita, se ressalta em meio aos minerais de al-teração. os

produtos gue substituem a nefelina são geiseckita, de hábito
fibrorradiado, opacos, que se crÌstalizam entre as suas Lame*

Ias, e carbonatos, que se situam nas bordas dos antigos grãos.
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Os carbonatos, cäIcíticos, de aspecto xenomórfico, gemi-
nados, formam desde dlminutos grãos até cristais com dimensões
de até 3,0 mm. Cristalizam-se entre as lamelas de biotita e
acompanham a transformação de piroxênios e¡n anfibólios; onde
o tamanho dos grãos é ¡nais desenvolvido vê-se nitidamente o
mineEalj englobando cristais de apatita.

Os minerais opacos acham-se representados principalmente
por magnetita, ocorrendo contudo pirrotita e pirlta em -.Beque-
nas quantldades. Exibem aspecto xenomórfico e cristalizam-se
com um tamanho variáve1 entre O,f a 0,7 ¡nm. Em geral os grãos
menores estão presentes dentro da biotita ou dos piroxênios,
enquanto que os maiores são intersticiais a apatita e aos pi-
roxênios, al-gumas vezes engJ-obando-os. En aLgumas amostras es-
ses úl-tirnos mostram*se parciaÌmente transformados em titanit.a;
em outras, nota-se a formação de biotita mal cristalizada ao
seu redor.

A tltanita forma cristals idiomórficos a subÍdÍomórfícos
com tamanho variável- entre 012 a L,5 mm com os cristais maiores
englobando parclalmente apatita e biotita, Como produto de

transformação dos opacos contém muitas vezes restos deste ¡ni-
neral no seu interior. Em menor quantidade provém da alteração
de piroxênios.

Feldspato pot.ássico está presente em apenas uma amostra
(2-98,61 como raros grãos xenomórficos de 4,0 mm em rnédia, o
mineral é poiquilitico, contendo inclusões de apaÈita, piro-
xênios e biotita, aIém de comuménte, pertitÍzado, com a atbi-
ta formando raros filmes localizados principalmente nas bordas
dos grãos. A1teração para argilo-mineraj-s e carbonatos é inci-
piente.

3.3. Apatita piroxenitos e piroxênio 4patititos

Sob essa denominação estão incluídas as rochas de granu-
1ação grossa, cores verde claro a verde escuro, consistindo
de enormes crlstais de piroxênio 

- 
de até 6,0 cm de compri-

mento, dispostos em estrutura orientad.a, radial ou em pente 
-e grandes guantidades de apatita entre eles, além de concen-

trações menores de feLdspato potássico, magnetita e pirrotita.
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A mica pode ocorrer em quantidades significativas, originando
biotita piroxenitos ou piroxênio apatititos ricos em biotita.
Nefelina, anfibólios, titanita e carbonatos acham-se também

presentes (Tabe1a 3).

Estas ïochas formam pequenos corpos de 0r5 a 5r5 m de
espessura, constituindo faixas gradacionais das rochas ijolí-
ticas, nefelina sienítlcas e de borda, tanto nas porções W,

N como S do maciço. Via de regra estão em contato co¡n veios de

diferentes espessuras de carbonatltos ou foscoxitos; apenas em

alguns casos a presença desses veíos não foi constatada nos
testemunhos de sondagem,

Ào microscópio observa-se, em adição à estrutura radiada,
a presença de textura hipautomórfica a poiguilítica, com as
variedades maís ricas em apatita mostrando o. m¿neral incl-uído
nos piroxênios e formando a matriz da rocha, em textura mosai-
co,

Os crisÈais de piroxênio são maiores que nos demais tipos
peÈrográficos: dimensões variando de décimos de mm a poucos
centímetros, com um vafor médio em torno de 5r0 mm; em algu-
mas amostras a granuJ-aridade é menor, correspondendo a grãos
tendo em média 1,0 mm. o aspecto idiomórfico a subidiomórfico
desses minerais é acompanhado pelo seu caráter poÍquilítico re-
conhecido na maioria das rochas: inclusões.de apatita -acl<lutrar
ou arredondada, distribuÍda de modo uniforme ou concentrada
nas bordas dos grãos 

-, 
de biotita e de opacos. Em

variedades intercresc imento radiado de piroxênios e

al guma s

apa fita
é visÍvel" (¡otomic rograf ia 4).

Comumente os piroxênios, egird.na augitas, acham-se gemi-
nados segundo (100) e mostram cores variáveis: parte central
dos grãos de Èonalidade verde muito pál-tdo e bordas mais colo-
ridas, ou então, predominância de cores mais fortes com visí-
vel pleocroísmo em tons de verde. Zonas mais esverdeadas ocor-
rem cono auréolas em torno das incl-usões de apatita e exibem
ânguJ-os de extinção semelhantes àqueles verificados nas bor-
das dos cristais. zoneamento setorial é raro e pouco nÍtido.
Os ângulos de extinção variam de 369 (Z ^ .cl junto aos grãos
de cores mais claras, a 209 (z - cl , naqueles mostrando tona-
lldades mais amareladas. Nas frãturas e planos de cI ivagem



Tabela 3 - Composíção modal ¿Ios apatita piroxenitos e piroxênio apatititos.

Amos tras

16A-70 5I,2

L9-53,4 43,8

27-33,2 85,7

3lÀ-55,0 60,'7

4A-90,4 3r,3

4r-33,2 38,1

56-144 85,7

Pi

5,7 25,7

47,4 L,7

5,1 0,1

32,4 0,2

32,7 19,4

53,3 3 ,4

5,5 0,3

i\,ti

8,9

Anf

2,7

7,2

Ca

0,9

0,7 0,9

0,1

II,2 2,6

0,4

0,1

6,4
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Ti

4,3

0,3
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4)atiLito

PlroNêrÉo apatitito

.4)atita-f eldspato piro).enito

0"2

0,1

0,2

0,3

0,6

4,5
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encontram-se escassos minerais opacos. Os piroxênios podem es-
tar parcialmente transformados em anfibólios quando em conta-
Èo com carbonatos.

A apatita possui tamanho médio em torno de 0,4 nm, com-
preendendo desde cristais diminutos até alguns com 5,0 mm de

cornprimento. ocorre predominantemente como massas irregulares
com textura em mosaico e também na forma de ir¡clrr.sõe s em piro-
xênios, biotita, opacos,¿ f e l-dspato potássico e nefelina. Quando
no interior dos cristais de piroxênio mostra, às vezes contor-
nos irreguJ-ares, denteados, ind.icando provåvel- reação quando

da cristalização desses minerais. Em algumas amostras o mine-
ral exibe hábito radial acompanhando a dÍsposição dos piroxê-
nios, As inclusões presentes são escassas, além de representa-
das por carbonatos e j.nclusões fluídas 

- 
estas, embora sempre

presentes, ocorrem em pequeno número e são encontradas em ge-
ral- nos cristais mais alongados, dispondo-se paralelamente à

direção cristalográfica c, A apatita pode mostrar-se fraturada
com cristal-ização de carbonatos tanto nas bordas quanto nas
fraturas dos grãos. Digestão parc j-aL das bordas dos cristais
de apatita por carbonatos ou mesmo cancrinita é por vezes vi-
s ível- .

A biotita está presente em Èodas as amostras, porém, em

quantÍdades variáveis: via de regra como constituinÈe menor,

mas, às vezes, sua concentração aumenta com o concomitante cres
cinento do teor de anfibólios, o mineral apresenta grande va-
riação de tamanho, desde centésimos de m¡n a lamelas maiores
de 8r0 ¡nm, com estas úl-timas envoLvendo as la¡nelas menores e

cristais de piroxênio parcialmente substituídos por anf.ibô-
Itos, O esquema pleocróico é normal- em tons de marro¡n-e sverdea
do e marrom escuro a amarelo J-evernente alaranjado. Geral"mente

o ¡nineral mostra-se zonado, com f aj-xas de cor marrom cLaro a

amarefo-alaranj adcl dd,'stribuídas de modo irregular, Ao redor
das la¡neLas cristaliza uma segunda variedade d.e mica, que se

distingue da anterior pela cor castanho mais claro a bege (em

z = Yl a laranja forte a vermelho (em X) , exibindo, portanto,
reversão no esquema pleocróico, e denominada Ce tetraferriflo-
gopita 116å-70,0 e 40-90,4). AIém de ocorrer nas bordas dos

cristais é também encontrada f inal-ment,e cri-stal-izada entre os

gråos de anfibóLios e carbonatos (164-70,0), como també¡n no
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contato com veios de carbonatos. O caráter poiquilítico da
biotita acha-se evidenciado na maior parte das amostras exami-
nadas, com as incJ-usões sendo de apatita ou piroxên1os. Óxidos
de ferro ocupam os planos de clivagem do míneral enquanto que
ligeira cloritização ocorre nas bordas das Lamelas quando na
proximidade com caxbonatos .

Feldspato potássico acha-se presente em quantidades sig-
nificativas em algumas rochas. O mineral é carac teristicarnente
xenomórfico e de dimensöes variáveis, 0,5 a 5,0 mm, sendo o

tamanho médio de 2,0 mm. Geminação Carlsbad é comum, o mesmo

se dando com a pertitização, na for¡na de filmes; contudo, pode

mostrar ausência. de pertitas e fraco desenvolvimento de gemi-
nação em grade. Em aLgumas variedades o caráter poiquilítico
é marcante, sendo as incl-usões de apatita e plroxênios. Quando
nas proximidades de carbonatos alguns grãos têm tendência de

desenvolverem manchas albiticas nas bordas; nestas amostras o

feldspato pode estar intensamente alterado em zeol-itas, ou

então, apresentar fraco desenvolvimento de argilo-ninerais e

carbonatoS .

Os anfibólios ocorrem nas amostras mais carbonatadas a-
companhando o aumento da guantidade de biotita (Tabela 3). Es-
ses minerais cristalizam como franjas nas bord.as dos grãos de

pJ.roxênios, principalmente quando estes estão próximos a car-
bonatos (FotomÌcrografia 5), ou nas fraturas da rocha. Dois
tipos foram reconhecidos ! um com hábito prismático alongado a

acicular, birrefrÍngêncÌa alta, extinção reta, incoLor a verde
cÌaro, sem preLocroismo, tamanho dos grãos em torno de 0,3 mm,

com características óptÍcas semeLhantes a richterita; o outro,
cristaLizado junto aos carbonatos e na forma de prismas equi-
dl-mensionals, possul cores anômafas de interferência, grãos
medlndo cerca de 0,5 mm e pleocroÍsmo variável de amarelo-es-
verdeado (em z) r verde (em Y) , verde-azulado, indlgo-blue a

roxo (em x). Este úl-timo tipo de anfibólio, possiveLmenbe M9-

arfvedsonita, pode ocorrer intimamente associado a tetraferri-
flogopita (40-90 , 4') (Fotomicrograf ia 6).

Os carbonatos estão presentes em menores quantidades, co-
mo grãos de calcita disse¡ninados na rocha ou concentrados em

pequenos veios. O mineral é xenomórfico, com tamanho variáveL
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0 13 mm

Fotomicrografia 5 - Cristais idiomórficos de egirJ_na auglta
parcialmente transformados a Mg-arfvedsoni ta , na pre-
sença de carbonatos em apatita piroxenito. pol-. //.

0.3 run

Fotomj.crografia 6 - Cristal zonado de egirina auglta com in_clusões de. apatita_e substltuido poi tr,tg-arfvédsonita, nasbordas. Este anfiból-io ocorre intimamente associad.o atetraferr i f logopíta e magnetj_ta (Iado direito da foto) .Apatita forma a matriz da rocha. Apatita piroxenito.pol- . //.
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entre centésimos de mm até 1r7 mm, sendo o valor de 0r7 mm o

maÍs f req{lente. os cristais menores têm como caracterÍstica a

ausência de geminação. Quando disseminados na rocha crista]-i-
zam-se entre os grãos de apatita, pÍroxênios e biotita, dige-
rindo-os ou alterando-os, parcialmente,

os minerais opacos acham-se representados por magnetita,
pirrotita e calcopirita. Magnetita e a fase d.ominanle ocorren-
do corno grãos xenomórficos, esqueléticos ou poiqullÍtlcos, com

tamanho médio de 0,3 mm e englobando apatita e piroxênios; aI-
teração parcial- para titaniÈa é observada em algumas amostras.
Pirrotita e calcopirita ocorrem em menores quantidades e sem-

pre como cristais xenomórficos. Pirrotita forma grãos disserni-
nados na rocha de até 2,0 run, enquanto que a calcopirita, de

maior granularidade, é poiquiJ-itica con inctusões de apatita.

A nefelina encontrada nas amostras destituídas de fel-ds-
pato é, em geralI muito alterada para uma mistura de geisecki-
ta, cancrinita e zeolitas, contendo raros restos da fase ori-
ginal . O caráter xenomórfico, poiquilÍtico (com incl-usões de

apatita e piroxênios) bem como o tamanho dos grãos (valor mé-

dio de 2,0 mm) são observáveÍs através da alteração pseudonór-
fica. Ainda que a distribuição dos prddutos de alteração possa

ser aleatória, verifica-se que na maior parÈe das vezes a geÌ-
seckita ocupa a porção central dos cristais enquanto que zeo-
litas e cancrinita situan-se mais junto às suas borda,s. Can-

crinita também se faz presente, ocorrendo em maior quantidade
nas bordas próximas aos carbonatosi nesta situação é sempre

portadora de incl-usões fluidas.

Titanita, ainda que em peguena concentração, acha-se Ín-
variavelmente presente nessas rochas, cri stal iz ando- se na for-
ma de diminutos grãos, medindo em média 0'2 mm. o mineral é

subldiomórftco quando proveniente de opacos e mostra caracte-
rÍsticas mais idiomórf j-cas quando originado a partir de piro-
xêni-os, onde se concentra nas suas bordas ou fraturas inter-
nas .
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3.4. rjolitos

Estão incluÍdas como rochas ijolÍticas as amostras cl-as-
sificadas como u.rtitos, ijolÍtos e melteigitos que, no conjun-
to, nostram predomÍnio dos termos mesocráticos sobre os de-
mais.

As rochas ijolÍticas, correspondendo ao tipo petrográfico
de maÍor freqtlência nos furos de sondagem, possuem ampla dis-
tribuição. Na porção S do naciço ocorrem preferenc ialmente em

torno dos magnetit.a-b iot ita piroxenitos, em contato abrupto
(F 8 e 42), formando corpos provavelmente contÍnuos e com es-
pessuras de até 80 m; ou ainda, em menor quantidade, como in-
tercalações em rochas situadas mais externamente como nefelina
sienltos e mesmo variedades de borda, Na porção N do maciço
representam corpos de menor espessura, máximo de 35 m, tocali-
zadas entre os biotititos e os nefelina sienitost aparecem tam
bém ' com intercalações de apatlta piroxenitos, nefelina
sienitos e rochas de borda, cc¡rp assÍnalada para a região medidio-
nal. Veios de carbonatitos e, em poucos casos, de foscoritos
ta¡nbém se intercalam às rochas ijoJ-ítlcas, Os apatita piroxe-
nitos podem formar zonas dentro do material ijolÍtico (37-31,0
e 57-140,0) ê, com a eJ.evãção.do seu conteúdo em nefelina, se

transformarem em apatita meJ-teigiÈos (2-94,21 . Por sua vez os
magnetita-biot ita piroxenitos podem formar zonas dentro das
rochas ijoliticas (44-44, 1) constituindo prováveis xenólitos,
ou então, ocorrer em contato brusco coln aumento na granulari-
dade e no conteúdo em sódío dos piroxênios, e a concomÍtante
rnodificação da rnagnetita em tltanita crÌstalização de pirro-
tita.

As amostras incLuídas na série dos ijoliÈos possuem cor
verde com pontuagões acinzentadas e rosadas devido à presen-
ça de nefelina e de sêus produtos de aLteração. oo ponto de
vista minera-Lógico .conslstem essencial-mente de piroxênfos e

nefellna, em proporções variadas, com menotes quantidades de

apatita e biotitat carbonatos, opacos, titanita, anfiból-ios,
feldspato potássico e albita são também reconhecldos 1'Tabela
4). o feldspato potássico pode ocorrer em concentrações ele-
vadas, em torno de 10t, indicando provável gradaçáo entre es-
sas rochas e os nefelina sienitos. A mica não se distribui de



Tabe1a 4 - Composição modal das rochas ijolíticas.

Amostras
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modo uniforme existindo na forma de manchas.

De acordo com a sua posição dentro do maciqo e relação com

os demais tlpos petrográficos as amostras de ijolito podem a-
presentar variações texturais expressivas. Quando situadas mais
próximas da parte centra.I e distantes dos corpos de ôarbonati-
tos, os mineraís exibem distribuição mais homogênea e granula-
rj.dade média, com a nefelina se dispondo entre os cristais sub-
idiomórficos a xenomórfÍcos de piroxênio (Fotomicrograf ia 7l ¡

zonas de maior concentração em apatita, com o concomitante de-
créscimo em nefelina também ocorrem. Nas demais ocorrências,ou
seja, constituindo corpos menores e próximos a carbonatitos, a

granulação é média ou grossa, com crlstais de piroxênio, de

hábito prÍsmático al-ongado, reunidos em textura radial; nestas
rochas vê-se também zonalidade nas concentrações de nefeLina,
apatita e feldspato poÈássico.

Os piroxênios têm caracterÍsticas ópticas de egirina
augltas erpossuem dimensões compreendidas entre 0rI e 7,0 mm

com predomínio de val-ores em torno de 0,7 nìm. O caráter subi-
dÍomórfico se faz presenÈe, com algunas amostras tendendo ao
idiomorfismo e outras ao xenomorfismo, zoneamento óptico é co-
mum, prevalecendo o tipo concêntrico sobre o setor.ial ou osci-
latório; neste último caso as bordas e os centros d.os grãos
mostram cores nìais esverdeadas. cemÌna ção segundo (100) é generali-
zada. A grande maioria dos grãos de piroxênio não conté¡n in-
clusões, porém, quando presentes observa-se apatita, em peque-
nas quanti.dades, dispondo-se nas suas bordas; em um único caso
os piroxênÍos fofmam megacristais de 1,2 cm de tamanho, com

zoneamento oscitatório e engtobandÒ apatita da matriz. Carbo-
natos tanbén são encontrados na forma de inctusões porém, em

quantidades inferiores as da apatita, Transformação de piroxê-
nios para mÍca é nuito fregtlente principàfmenÈe nas bordas dos
grãos, enquanto que a modificação para anfibólios acha-se res-
trita às proximidades d.os carbonatos.

A nefeLina forma cristaj-s medj.ndo de 0,1 a 4,0 mm, com o

val-or de 1,5 nm como o mais freqtlente. Os grãos são subidio-
¡nórf lcos a xenomórficos, exlbindo por vezes caráter poiquiJ"í-
tic.o para o mineral que engloba piroxênios e apatita. Por sua
vez, a nefel-ina pode estar presente como inclusão em micas e

feldspatos, indlcando gênese anterior a d.esses minerais. A ne-
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0r7 Íun

FoËonlcrografia 7 - Nefelina parcialmente transformad.a a gei-
seckita entre cristais subj.diomór ficos de egirina augita
en ijolito; menores quantidades de apatÍta e biotlta apa-
recem no lado esquerdo e no canto inferior direito. PoL / /.

0r3 nun

8oÈomicrografia I - Feldspato idiomórfico com geminação Baveno
e raras inclusões de piroxênios, nefelina parclalmente
transformada a geiseckitâ e menores quant,idades de egirina
augita em nefelina sienito. pol-. 70o.
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felina ocorre inter st ic ial-mente aos cristaÍs de piroxênio e,em
aJ-gumas amostras, devido ao padrão de crlsta.Iização desse úl-
timo, a textura da rocha assemelha-se à ofÍtica, O mineral é

quase sempre encontrado em intenso estado de aLteração o que

confere a coloração rosada visÍvel na macroscopia. Em geral o

processo de alteração leva a formação de geiseckita, que pre-
serva a forma original do feldspatóide, e começa pelas bordas
e fraturas de clivagem, invadindo a seguir a parÈe central dos
grãos, para, no final , ter-se uma rede de lamelas desse mine-
ra.L. Às vezes, a geiseckÍta acha-se locaLizada mais na parte
central dos grãos de nefeLina, ao passo que nas bordas crista-
Iizam-se zeofitas, desrespeitando os contornos dos cristais
originais. Cancrinita pode ocorrer associada à geiseckita, cris
talizando-se nas bordas dos grãos de nefelina quando próxirnos
a carbonatos.

À biotlta está presente nos ijofitos em quantidades va-
riáveis de I a 128 em volume. Ocorre interst ic ialmente aos
grãos de piroxênio e nefelina, formando-se a partir deste ma-

fico quando próximo a carbonatos. Na amostra 8-35,27 esse mineral

foi reconhecido como único constituinte de um veio, enquanto
que em outras aparece no contato de veios de nefelina com a

rocha ijolíÈica. Quando Ìntersticial possui dimensões compreen-
didas entre 0,1 e 3,0 ¡n¡n, sendo 0,3 mn o val-or mais f reqtlente.
comumente é poiquij-íti.ca a esquelética englobando Lotal- ou

parcialmente crístaís de apatita, piroxênio e nefelina. O pleo-
croÍsmo é nÍtido em tons de castanho escuro (em Z = Y) a ama-

relo ou amarelo alaranJado (em x) . Zoneamento óptico é raro,
embora por vezes zonas mais cfaras estejam dj-stribuÍdas de

modo irregular; este é o caso.das micas encontradas nas fratu-
ras e no contato com veios de nefelina. Quando próximas a car-
bonatos e zeolitas a granularidade tende a aumenÈar, com o va-
lor de 1r5 nm tornando-se dominante, e o pleocroismo adquirin-
do tons esverd.eados com bordas mais descoloridas: a parte cen-
trat das lamel-as exibe cor castanho-e sverdeado (em Z = y) a

amareLo-aL aranj ado (em X) , enquanÈo que as bordas mostram tons
verde cl-aro (em z = Y) a amarelo claro (em x) ; as micas de

Èons mais claros podem conter incl-usões de carbonatos.

A apatita está presente em quantidades subordinadas e

crístal-iza-se como grãos subidiomórficos a xenomórficos, algu-
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mas vezes al-ongados na direção cristalográfica c. O tamanho
dos grãos acha-se compreendido entre 0,f a 4r0 mm, com predo-
minâncÍa de valores próximos a 0r7 mrn. ocorre como incl-usão
en plroxênlos, nefelina, feldspato, titanita e biotita, e mos-
tra-se parcialmente digerida pelos piroxênios em algumas amos-
tras, Quando em maj.ores quantidades é intersticial aos piroxê-
nios. A apatita apresenta-se livre de inclusões, notando-serpo
rén, en poucos casos, escassas inclusões fluidas alongadas na

direção c, Em outras oportunidades o mineral está fraturado
ou corroÍdo por carbonatos ou por geiseckita.

o feldspato potássico, ocorrendo por vezes em concentra-
ções apreciáveìs é mineral- tardio, interstic j-a1 , e portador
de inclusões de piroxênios, apatita e pseudomorfos de nefel"i-
na. os grãos são xenomórficos a subidiomórficos e de dimensões
variáveis entre 0,7 e 8,0 mtn, com 3r0 ¡nm como o valor mais fre
qüente. Apresenta geminação CarÌsbad e, mais raramente, em

grade; os grãos germinados acham-se pertitizados, principalmen-
te nas bordas, na forma de gotículas ou manchas, algumas des-
tas con gerninação.polissintética. O feldspato mostra altera-
ção incipiente para carbonatos, sericita e argilas.

A cal-cita está presente etn pequenas quantidades em quase

todas as amostras, como grãos de 0r3 a 2r0 mtn, com predominio
na faixa de 0r5 rnm. o mineral é xenomórfico, geminado, ocasio-
nal-mente poj"quÍJ-ítico, quando engl-oba apatita, piroxênio e,
mais raramente, micas. Forma-se intersticial- e tardiamente,
estando assocÍado a zeolitas, m.icas e cancrinita, com o seu

aparecimento relacionado à ÍnsÈabítidade dos piroxênios, ori-
ginando anfibólios, e à corrosão dôs cristais de apatita. Su-

bordinadamente, provêm da alteração de fel-dspatos.

Titanita é acessôrio comum, com os grãos apresentando pe-
quena variação de tamanho e valor.médio em torno de 0,3 mm.

Eles eåo idiomórficos a sub idiomórf icos , prismåticos a tabula-
res, e assumem por vezes caráter pÒiquilitico englobando apa-
tita. !'ormam-se a partir de opacos, trazendo inclusive restos
destes minerais no seu interior, e subordinadamente da altera-
ção de piroxênios, quando se cristaliza em suas bordas e fra*
turas. Pode ser também encontrado na forma de feixes em torno
dos piroxênios e grãos alterados de nefelÌna' como incl-usão
en feldspato potássico e em massas alteradas de nefelina¡ oü
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ainda, cristalizado entre lameLas de mj-ca.

Opacos, ocorrendo sempre em peguenas concentrações, cor-
respondem a magnetita e pirrotita. Magnetita forma grãos xeno-
mórficos a subidiomórf icos , intersticiais, e medindo de 0,1 a

5,0 nm, com o valor médio ao redor de 0,5 mm, Ocasionalmente
são poiquilíticos, tendo cono j-ncIusão nefelÍna e piroxênios.
Alteração nas bordas para titânita é comumente observada, Ã

exceção do tamanho pouco menor, grãos variando de 0,1 a Ir0 mm,

com o vaLor médio de 0r4 mm, pirrotita comporta-se textural-
mente como a magnetita. Em geral- acha-se levemente alterada pa

ra u¡n mineral verde escuro, de birrefringência eLevada. Outras
fases opacas, não identificadas, aparecem como grãos de cen-
tésimos de mm junÈo às olivagens ou màssas alteradas de nefe-
I ina.

os anfíbólios possuem ocorrência rara, estando restritos
às bordas dos grãos de piroxênio, quändo em contato com zeoli-
tas ou carbonatos. Eles acham-se representados por um mineral
verde muito cIaro, com fraco pleocroísmo, extinção reta, hábi-
to prismático alongado, birrefringência aJ.ta (em torno de

0,030) e tamänho médio em torno de 0,I mm; essas característi-
cas apontam para richterita que ocorre intercrescida com car-
bonatos e subordinadamente mica, provenientes da alteração de

piroxênios .

3.5. Nef el, ina sienitos

consistem essencÌafmente de feldspatos, piroxênios e ne-
felina e apresentam granulação fina a grossa, A col-oração va-
ria de cinz.a cLaro a verde escuro em função da relação entre
os componentes minerals; manchas róseas originadas da altera-
ção da nefelina são reconhecidas ern número apreciável- de amos-
tras. Apatlta, calcita, mica e pirrotita ocorrem em quantida-
des subordinaêas.

À semelhança dos outros tipos petrográficos, a distrÍbui-
ção dos constituinÈes é muito irregular, existindo zonas de

rnaior concentração de pÌroxênios, com textura em pente en al-
guns casos, ou de mj-nerais l-eucocráticos.
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Faixas de reação são observáveis no contato entre os vei-
os de carbonatitos e os nefelina sienitos, dando lugar ao de-
senvolvimento de zonas de diferentes composÍções mineralógi-
cas: uma com predomÍnio de anfibólIo verde-azulado, em contato
dÍreto com a rocha sienÍtica, e outra caracterizada pela al_-
ternância de faixas niLimétricas de fLogopita da cor vinho e
de caLcÍta situada mais próxima do materj-al carbonatÍtico.

Os nefelina sienitos ocorrem na porção oeste da área, em

torno das rochas ijolfùicas e, em mênor quahtidade na porção
NE do maciço.

Na porção oeste forma uma faixa de J.argura irregul-ar,sen-
do mais espessa a SW e a NVù. A SIV constitui o prlncipal- tÍpo
petrográfico de alguns testemunhos (E 12, 34, 38 e 39) ocor-
rendo em pequenas proporções nos furos 37 e 41 nos quais si-
tua-se abaixo do nfvel dos ljolitos. A NW ocorrem em vários
testemunhos de sondagen (F 13, L9,25,30, 56 e 57) porém com

menores espessuras quando comparados aos situados mais a SIr¡.

A NE da área os nefeLina sienÍtos forma¡n duas faixas de
pequena espessura, 6 m, em rochas sienÍticas (F 4).

Contato gradacional- entre as rochas de borda com os nefe-
lina stenitos é comum nos vários furos de sondagem onde essas
litoJ-ogias .foram caracterizadas; em raras oportunidades, ob-
serva-se contato abrupto enÈre esses tipos petrográficos. por
outro Lado, o contato entre as rochas ijolíticas e os nefelina
sienitos e abrupto, por falha, ensejando por vezes a posterior
entrada de carbonat.itos (p.e. F 30, 38 e 56) ou de foscoritos
(F 37) nessas zonas de fraqueza esttutural. Exceções a este
quadro têm sido ta¡nb6m reconhecidas em alguns J.ocals, com a
passagem gradativa, de iJolitos para nefelina sienitos, como

acontece no F 23 (a 71 ¡n.), onde se dã a formação de um felds-
paÈo ijollÉo.

Ao microscópio, verlfica-se que os nefelína sieniÈos com-
põem-se de feldspatos, piroxênios e nefelina aparecendo em

conceDtriação menores. mica. opacos, apaÈita, carbonatos, tlta-
nlta e anflbóJ-ios em número limitado de amostras. Os feldspa-
tos, representando volumetricamente, a fase mais importante,
estão presehtes em dlferentes proporções nas amostras inves*
tigadas: na malor parte detas, de composição ¡nais l-eucocrátí-
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ca, se constitui no mineral amPl-amente dominante, enquanto que

nas varledades meso e melanocráÈicas sua quantidade relativa
dimínui em detrimento do acréscimo dos componentes e scuro s

(piroxênlos e mica) com as amostras sendo classificadas como

malignitos e shonkinitos (Tabefa 5) . En algumas amostras as

concentrações de mÍca e apatita aumentam de ordem tal a justi-
ficar a inclusão desses mineraís na denominação da rocha.

o padrão Èexturaf, dos nefelina sienitos é muito variado
e, em muitos casos, assemelha-se ao de outros tíPos petrográ-
fÍcos existentes no maciço.

Grande parte das amostras possui granulação média, dada

por grandes cristais de piroxênio, de hábito poiguilítico a

esquelético, contendo apatita no seu interior, e de feldspato
potássico incluindo nefelina. Nestas amostras a quantidade de

apatlta é efevada e à se¡nel-hança do que sucede nos apatita Pi-
roxenitos pobres em bíotita, o pj.roxênio é idiomórfico e

poiquilftico con a apatita se fazendo presente como incl-usão
e na natrizf quando ent.ão exibe Èextura em mosaico.

Em menor proporção são observáveis outros arranjos texÈu-
rais: nos casos onde a mica é a fase mais abundante, eles se

assemefham textural-mente aos bíotita piroxenitos, com os

feldspatos potássicos, que incluem a nefel-ina, crisÈaLizando-
se entre os grãos cle piroxênio e de micai nestas amostras o

aumento da quantidade de nefelina é acompanhada pela maÍor con-

centração de ¡nica. EÍt outras, os piroxênio aPresentam arranjo
radiado e granularidade média a grossa' com os feldspatos en*
gJ-obando a nefel-lna e os piroxênios. Outras são semelhantes às

rochas melanocråtlcas de borda, diferindo, no entanto, pela
maíor quantldade de nefelina. Nos casos em que o feldspato
potásslco representa o mineral dominante o padrão textural
também não é uniforme: podem exibir granulação fina com os

cristals idio¡nórficos de piroxênio se dispondo entre o fefds-
pato potásslco e a nefel-Ina intersticj.al ou, alternativamentel
granulação média a grossa, com os piroxênios concentrados em

cerÈas porções e f,ormando cristais poiquílfticos que englobam

nefeLina e feldspatos.

As fases presènles nos nefeLina sienitos, a}ém de serem

encontradas em diferentes proporções modaís, mostram tanbém



Tabela 5 - Composfção modal dos nefelina sienitos'
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características bem dis tintivas .

O feldspato potássico exibe grande variação de tamanho
passando de 1r2 mn, o valor mais freqüente| a 610 mm; em menor
proporção ocorrem rochas onde ele alcança até 1r0 cm. Como

regra geral os grãos são xenomórficos e subidiomórf icos , a ge-
minação dominante é Baveno, o mineral não mostra exsolução ou
alteração, e a granuJ-aridade é menor, na faixa de I,0 mm (Fo-
tomic.rograf ia 8). os grãos maiores e xenomórficos podem não
estar geminados¡ ou então apresentar apenas a do tipo Carlsbad;
na pråtica ten-se verificado que os grãos sem geminação são
livres de exsolução e possue¡n caráter poiquilítico com inclu-
söes de piroxênio, apatit.a, nefelina al-terada e mica; embora
estas fases minerais possam estar presentes nos grãos com ge-
minação Carlsbad, a feição textural não é nÍtida e a presença
de exsolução é constante: comumente ocorrem como filmes ou
gotÍcu1as e, em alguns casos, como manchas com geminação em

grade (chessboard albite) . À aLteração do feldspato é incipi-
ente, originando argil-o-rnj-nerais, responsáveis pelo aspecto
turvo dos cristais, carbonatos e traços de zeolítas e

"sericita", que se formam nas fraturas dos grãos, Na amostra
56-61 ,6, próximo às faixas de reação, ocorre a presença de
grãos, medindo 2,0 rnme geminados em grade, de fetdspato potás-
sico, bem como de albita polissintéticai em certos locais pa-
recem constituir uma faixa em contato com anfibóIios, porém,
em outros, a sua continuidade não se acha tão bem evidenciada.

os piroxênios possuem tamanho médio de 3,0 mm para as va-
riedades de maior granularidade; já para as amostras Leuco-
cráticas, de granutação mais fina, eIe situà-se em torno de

0,3 mrn. O mineral 6 via de regra egirina augita, com geminação
(100) e zoneamento setorìaL ou concênt,ricoi neste úl"timo caso
exibindo bordas mais sódicas, os grãos são subidiomórficos a

xenomórficos, adquirindo, nas porções em que a concentração
do minerEl aunenta, formas mais perfeitas e tendência para
textura radiada. Em outras, o caráter poiquilÍtico a esquelé-
tico está presente, tendo apatita, parcialmente corroída, como

inclusão. Por sua vez I os piroxênios podem estar incluídos em

feldspato, quando então mostram forma acicular, e na nefelina.
Alteração é incipiente, Ievando à formação de mica, Èitanita
e anfibófios, quando em contato com carbonatos.
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Nas amostras de maior granulação os grãos de nefelina pos-

suem dimensões compreendidas entre 0,2 a 6,0 mn, sendo 4,0 mm

o valor mais f reqllentei nas demais o tamanho está na faixa de
0,I a 2 r0 ¡nm, com o vaf or de 0,3 ¡nm como o mais comun. Em ge-
ra1 aparece como incLusões nos feldspatos e, mais raramente
como materiaL intersticial . Quase sempxe mostra caracterlsti-
cas sub idlo¡nórf icas e inclusöes de piroxênio, apatita e tita-
nitai em algumas amostras a quantidade de inclusões aumenta
conferindo ao mineral caracterÍsticas poíquilíticas. A altera-
ção é acentuada. encontrando-se apenas em poucos casos pseudo-
morfos do mlneral-: os produtos de al-teração achan-se represen-
tados por geisecklta e, em rnenor proporção, por cancrinita,
ocupando as bordas dos antigos crisÈais, e zeolita, quando em

contato com áTeas contendo maior concentração de mica.

A blotita está presente em quantidades multo variad.as:
desde traços até se transfornàr no mineraL maís abundante da

rocha. Os grãos são subidionórficos a xenomórficos e com di-
nensões ao redor ðe 2,0 mm. Constitui-se numa das últimas fases
a se cristallzar, englobando piroxênios, apatita, nefef ina
al-terada e feldspatos e assumlndo por vezes caráter poiquilí-
tlco. O pleocroísmo é castanho (em y = z) e amarel-o a amarelo-
al.aranjado (em X), com zoneamento óptico irregular, ou com as
partes centrais castanho claro a casta.nho-esverdeado (em Z = Y)

e Laranja claro (em X) . zonas de cores mais alaranjadas (em

X) são reconhecidas quando o mlneral- se acha em contato com

carbonatos.

A exemplo da mica, a apatita tanbém mostra apreciáveI va-
rlação na concentração. Nas amostras em que aparece em maiores
quantidades o mineral cristaliza-se como grãos subidiomórf icos,
onde parte dos quais estão incluíclos no piroxênio poirguilÍtico,
e parte, e¡n típico arranjo em mosaico, formando a matriz da

rocha à semefhança dos apatita piroxenitos; neste tipo de ma-

terial não é raro enconÈrar-se o mineral parcialmente digerido
pelos piroxênios. Nas demais, quando se acha presentê em pe-
quenas concentrações, ocorre como grãos subidiomórficos a xe-
nomórflcosf raramente na forma de inclusões em biotita, piro-
xênios e f eJ-d"spatos, ou então dissemj.nada entre estes dois rll-
tlmos minerals. Em todas as amostras verifica-se ausência de

inclusões fluldas. o tamanho dos grãos varia de 0,1 a 4r0 mm,
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sêndo 0r5 mm o valor mais freqtlente.

Calcita, presente em pequenas quantidades, ocor¡re como

grãos intersticiais entre os piroxênios e os feldspatos, ou

aI ternativamente como produtos de alteraçåo destes últimos. No

primeiro caso, os crisÈais são xenom6rficos, geminados r com

dimensões em torno de l-,0 mm, e ocasionalmente englobam mica e
apatita; no segundo, a geminação acha-se ausente e o tamanho
dos grãos é da ordem de 0,2 mm.

Os opacos aparecem em quase todas as amostras e, na maior
parte dos casos, representados por pirrotita, com a magnetita
aparecendo subordinadamente. os grãos de pirrotita são xeno-
mórficos a sub idiomórf icos , medindo em geral 1,0 mm, e comu-
mente lntersticiais aos cristais de piroxênÍos, apatita, nefe-
lina, mica e feldspatoi por vezes podem englobar parcialmente
esses minerais.

A titani.ta ocorre em concentrações inferiores a IE e sem-

pre como grãos idiomórficos aLcançando no máximo 0,3 mm. For-
ma-se como produto.de alteração de piroxênios, mica e opacos,
crÍstalizando-se nas suas bordas e fraturas; mais raramente
forma agregados com .orientação dl-vergente.

. os anf Íból-ios foram identificados em apenas duas amostras
e mesmo assim como traços. Ocupaln as bordas dos cristais de

plroxênio, quando em contato com carbonatos, e ocorrem como

grãos nedindo, em média 0,.tr mrn, de hábito prismático alongado,
e mostrando cor verde cJ.aro, leve pleocroismo em amarelo e co-
res de interferência anômal-as, sendo constituído, possivel-men-
te, por arfvedsonita.

3.6, Rochas meso e ¡nel-anocrát ic as de borda

Essas rochas säo encontradas em vários furos de sondagem,

situados em geraJ- mais para o interior do maciço qua4do comparadas
as rochas Leucocráticas, descritas adiante. Entretanto' em

muitos testemunhos esses dois tipos petrográficos acham*se ín-
timamente associados, existindo mesmo uma gradação entre eIes,
com as rochas mals melanocráticas se l-ntercalando às mais Leu-
cocráticas. Esse fato dificulta a nítida separação entre as
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duas fácies, que são assím agrupadas c omo rochas de borda tan-
to no mapa de localização dos tipos petrográficos (Anexo I),
como no mapa geológico ilo maciço (Fig. 3).

São rochas de cor verde, meso a me.Ianocrãtlcas, da granu-
lação média e via de regra maciçasi nas zonas de maior granu-
Iarldade nota-se a presença de piroxênios de hábito radial.
ALém desses mineraís, são ainda visiveis à vlsta desarmada
feldspatos, mica e pÍrrotÍta; os cristais de feldspato chegam

a alcançar até I cm; em algumas amostras, grãos turvos desse
mineral, semelhantes aos presentes nos tipos Leucocráticos são
também reconhecidos. Veios de carbonatos, de 0,2 a I,0 mm de
espessura, cortam essas rochas, enquanto que a transformação
de piroxênios em anflbólios verde-azulados é feição relativa-
mente comum.

Ao mÍcroscôpio distingue-se das rochas leucocráticas pela
escassez de feldspatos turvos ou alterados e pela maior e mais
hornogênea distribuição dos piroxêtrios, À ¡naior parte das amos-
tras possul textura hipautomórfica granular resultante da na-
tureza idiomórfica a subldiomórfica dos piroxênios, constitu-
inte mais abundante dessas rochas (TabeLa 6). Outras feições
reconhecldas são: textura na forma de pênte, quando os cris-
tais de piroxênio se interpenetrani poiquilítica, originada
pelo desenvolvimento de grandes cristais IÍmpidos de feldspa-
to englobando os demals mineraisi "mortar" com os grãos lÍmpi-
dos de feldspato se dispondo ao redor dos alterados e exibindo
extÍnção 'ondulante, junções tríplices e contornos suturad.os
( Fotomicrograf ia 9).

Os plroxênios formam crístais idiomórf l-cos a subidiomór-
ficos, medindo em médfa 2,0 mm, e com tamànho variáve1 desde
centéslmos de mm a 6,00 ¡Ím. O esquema pelocróico é verde, ver-
de pálido e a¡narelo-esverdeado; com ângulos de extinção (Z ^ cl
compreendldos entre 18 e 450, indÍcando tratar-se de egirÍna
augita. Estruturas zonadas estão presentes em guase todas as
amostras: na maior parte das vezes ela é do tipo concêntrica,
normal , com bordas ¡nais sódlcas; a.J.guns cristais mostram zo-
neamento oscilatórfo, núrnero de zonas varLando de grão. para
grão, enquanto que setoriat é raro e presente principalmente
naqueles maiores. Geminação segundo (I00) é freqllente. Alguns
grãos acham-se parcialmente transformados em mica, titanita e



Tabela 6 - Composlção modat das rochas meso e melanocráticas de borda.
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0,7 mm

Fotomicrografla 9 - pequenos grãos de feldspatos lÍmpidos diS_pondo-se em torno de grãos maiores e allerados e envolvi_dos por egirina augita, feldspato límpido e apatita emrocha nesocrática de borda. pol. 7Oo,

0r7 nì¡n

Fotomicrografia 10 - Grande cristar de ferdspato polguirftrco
com numerosas lncl-usões de egirÍna augità i¿tomóifica emenor quantidade de apatita e opacos. A direita obgerva-se um grão de feldspalo idiomórilco parcÍalmente aiiãr._do, também poíqui1Ítlco, j_ncluldo no ¡nals tardto. pol. too.
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anfibó1ios. opacos, em pequena quantidade, são encontrados no

interior o mesmo, sueedendo com carbonatos e apatita.

Feldspato potássico é o segundo mineral em abundância,
ocorrendo em três diferentes tiposs cono grãos de asPecto tur-
vo e como grãos límpidos de pequeno tamanho e de aspecto poi-
quil Ítico.

os feldspatos turvos apresentam as mesmas características
verificadas para os presentes em rochas leucocráticas de bor-
da, d is tinguindo-s e , no entanto, pela sua quantidade, ou seja,
ocorrência subordinada ern relação às outras duas variedades de

feldspato. Os crl-sùais são xenomórfLcos a subidionórficos , com

escassez de gemináção, exttnção ondulante comum e contornos
serrilhados, o tamanho mats freqtlente é da ordem de 3,0 DIIì,

oscilando, contudo, desde décirnos de m¡n a 4,0 mm. Em alguns
grãos constata-se a presença de perÈita sob a forma de gotícu-
1as. Alteração está sempre presente, verificando-se formação
de carbonatos, "sericita", e argilo-minerais de finíssima gra-
nularidade.

Os feldspatos limpidos são, da mesma forma' semelhantes
aos descritos anterÌormentei contudo, al-ém de se cristafizarem
nas bordas dos cristais al-terados, podem vir a se constituir
no principal tipo de feldspato presenter ocorrendo na forma
de um nosaico granuiar com os grãos exibindo junções tríplices.
os cristais mostran ausência de geminação e dimensões osci-
lando entre 0r1 e 0r5 mm, con 0r3 mm como o valor mais fre-
qtlente.

Ao contrário das rochas leucocráticas de borda, os felds-
patos poiquiliticos não mostram ocorrência esporádica; em aI-
guns casos representam o principal- mineraf da amostra' deter-
minando me smo a sua textura. Em geral exibem geminação Carls-
bad, extinção ondul-ante e di¡nensões variáveis de I'0 a 2,0 cm.

As incl-usões mals comuns são de piroxênio e, em menor quanti-
dade, de apat.ita e nefelina al-terada. Em uma única amostra foÍ
constatada a presença de duas gerações do mineral , que se dis-
tinguem entre si por ser a primeira de menor tamanho, ma is
aJ.terada, além de incluída nas fases mais tardias (Fotonicro-
grafia 10).

Albita ocorre somente em d.uas amostras, sempre na condi-
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ção de traços (Tabela 6), e cristaliza-se a partir da exsolu-
ção de grãos de feldspato turvo.

A biotita está presente em pequena guantidade em quase
todas as amostras, porém, em uma delas, a sua concentração che-
ga a ser expressiva, Cristal-iza-se a partÍr dos piroxênios,
contendo ainda restos deste mineral no seu interior, e engloba
outros constituintes da rocha, como apatíta e subordinadamente
fel-dspatos. O ta¡nanho médio dôs cristais situa-se em torno de
0r3 mtn, porém cresce com a sua quantidade relatlva na rochal
chegando mesmo a atingir vaLores acíma de 1,0 mm. O mineral
pode se mostrar zonad.o em tons de castanho escuro a castanho
claro (em Z=y)a amarelo e amarelo-alaranj ado (em X) , contudo a

feição não obedece a um padrão definido, com as bordas mals
cLaras distribuídas ao Longo dos grãos. Esporadicamente opacos
são encontrados no interior das lamelas de mlca, principalmen-
te ao longo de suas clivagens.

Apatita possui ocorrência generalizada e cristaÌiza-se na

forma de grãos aproximadamente equ fdimens ionais de pequeno
tamanho, com valor mêdio de 0, mm, ou então, como grãos alon-
gados segundo o el-xo 9r euando chega a aÈingir dimensões de

até 2,0 mm; nesta situação pode se dispor num padrão radiado
obedecendo a mesma orientação dos piroxênÍos. A sua formação
parece ter-se dado posteriormente à dos ptroxênios e é clara-
mente anterior à dos felilspatos poiquilitlcos. Raramente con-
tém inclusões f l-uidas,

Como fases acessõrias fo.i constatada a presença de nefe-
lina, titanita e opacos. Nefelina ocorre invarlavelmente tÌans-
formada em um mineral- semeLhante à mica branca, e ldentificado
por Rodrigues (l-985) cono geiseckita,. a]ém de cancrinita em

menor quantidade; nefeLina alterada acha-se inclulda nos grãos
de feldspato e possui Èahanho médio de 0,5 mm. Titanlta, de

ocorrência maÍs restrita, forma-se a partir dos piroxênÍos,se-
ja junto âs bordas dos cristais, seja ao longo de suas clÍva-
gens e fraturas, sendo as suas dimensões ao redor de 0r5 ¡nm.

PÍrrot.ita é a principal fase op^.., aparecendo plrita subor-
dinadamente. Ocorre com grãos xenomórficos, de tamanho eompre-
endid.o entre 0,5 e 1,5 mm, e crist.aLiza-se junto aos mlnerais
carbonáticos.
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Anfibótios cristal-izam-se a partir dos piroxênios, quan-

do estes se encontram nas proximidades ou em contato com car-
bonatos, com a transformação envolvendo geralmente a formação
de duas variedades de mineral-. A Primeira a cristalizar é pos-
sivelmente richterita devido ao hábito prismático alongado a

acicular, pegueno ânguto de extinção, cor amarelo claro sem

pleocroÍsmo, birreftingência em torno de 0r04 e aPresentandô
pequeno tamanho de grão, com os maiores valores alcançando 0,f
mln. À segunda tende a se formar no contato com os carbonatos e

distingue-se facilmente da anterior por suas propr iedade s

ópticas: ângulos de extinção em torno de 450, pleocroismo 1i-
Iás, verde e amarelo, cores anômafas de interferência, indi-
cando tratar-se de Mg-arfvedsonita; os grãos são idiomórficos
e apresentam tamanho em torno de 0,3 mm.

Os carbonatos provavelmente calciticos, ocbrrem formando

veios e, subordinadamente , como produto de alteração dos felds-
patos ou preenchendo espaços entre os grãos de piroxênio e

feldspato. Os cristais presentes nos veios são em geral gemi-

nados e exibem tamanho médio em torno de 0,5 mm.

De acordo com as regras da IUGS (1973), essas amostras

são cl"assif icadas como lusitanitos e, em segundo pl"ano, como

nel-a-áIcali sienitos,

Vartiainen e lfoolley (1976) descrevem material semelhante

como sendo fenÌtos sieníticos r QU€ corrêsponderiam a urn grau

mais elevado de fenitização tlo que aque.Ie exibido pelas rochas

de composição leucocrática. Nas amostras de fenitos sieniticos
por eJ-es descritas feJ-dspatos turvos são pouco f reqtlentes e'
por vez.es, somente a fase lÍmpida acha-se Presentei nestes ca-
sos, formando mosaicos granuJ.ares ou como placas poiquilíti-
cas de I cm ou mal-s de tamanho' que incluem os mínerais máfi-
cos. os piroxênios são mais abundantes que nos fenitos de bai-
xo e médio grau e, caracteris t-icamente ocorrem como feixes
radiais de eglrina augita.

3.7. Rochas Ieucoc!áticas dê borda

Essas rochas da Periferia do maciço são encontradas tanto
nos furos de sondagem localizados nas bordas da área estudada
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quanto em afloramentos situados nos morros circundantes à in-
tru såo.

As amostras, corn coloração amarelo-ac inz entada e manchas
esverdeadas, caracterizam-se por apresentar aspecto semelhante
à dos granitóides encaixantes, assim como a presença de grãos
de fel,dspato potássico com aspecto turvo e, em geral, mostran-
do bordas esbranquiçadas. Entre eles cristal-izam-se piroxê-
nios, gue se dispõem segundo hábito radiado (Fotomicrograf ia
Il), ou associados a anfibólios de cor verde-azulada, na forma
de codões entre as camadas de lfeldspato, origlnando estrutu-
ra gnáissicai nestas amestras, pode aparecer guartzo como uma

das principais fases minerais (Fotomicrograf ia 12) (TabeÌa 7).
Por outro lado, estrutura maciça é observada em al-gumas amos-
tras de granularidade mais fina em que o piroxênio ocorre dis-
seminad,o.

Ao rnicroscópio, nota-se que aÉ¡ ancstras possuem granulação variável
entre fina e grossa, c-c¡n a naior parte delas e><jlcj¡do to(tura pseudeporfi-
roblástica, onde os gnandes cristais de f eJ-dspato turvo acham-
se envofvidos por zonas ricas em piroxênio, com ou sem anfi-
bôlio associado, e por u¡n mosaico de feJ-dspatos de menor ta-
manho e maior transparência, responsáveis pelas bordas esbran-
quiçadas observadas à vista desarmada. Textura granular hipau-
tomórfica é reconhecida nas amostras de granulação mais fina.
Quando o quärtzo está presente, ele ocorrê concentrado prÍnci-
palmente em bandas al-ternailas com as de feldspatos e separadas
por cordões de máficos. Em menores proporções aparecem apati-
ta, biotita, titanj-ta, zircão e opacos, estes últimos repre-
senÈados por pLrita e pirrotiÈa. Carbonatos preenchem veios
penetrando cristais de piroxênio, que, especialmentÉ nestas
áreas mostram-se em parte transformados en anfibóIios.

Os feldspatos tuivos formam cristais xenomórficos a sub-
idiomórfÍcos, pouco gemi.nados, com contornos serrilhados e

freqtlente extinção ondul-ante r o tamänho médio dos grãos si-
tua-se em torno de 3r0 Íun. Estruturas pertítitcas são vistas
na forma de gotfcula", à" aru"a= interlÍgadas, ou como manchas
de albita nas bordas. ou déntro dos trãos potássicos. O aspecto
turvo é dado pela alteração a um material muito fino, prova-
veLmente argila, embora "sericita" pareça ocorrer, e óxidos
hidratados de ferro.
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I,5 mm

Fotomicrografia ll- - EgirÍna augita co¡n hábito radiado entre
grãos de feldspato potássico turvo (alterados e com man-
chas albíticas) em rocha mesocrática de borda. No l-ado
direito, grande crÌstal de egirina augita e menores quan-
tidades de mica, carbonatos e opacos, Pol. 70o.

0r3 mm

Fotomicrografia 12 - Cordões de egirina e Mg-arfvedsonita al-
ternados com camadas de quartzo e de feldspato em rocha
Leucocrática de bordo. poI. 70o.



Tabela 7 - Composição modal das rochas leucocráticas de borda.
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os feldspatos lÍmpidos são subÍdiomórficos a idiomórficos
e, como regra geral, distituídos de geminação, alteração ou

exsolução, o tamanho de grãos oscila entre 0,I e 2,0 mm, com

0,3 mrn como o valor mais freqtlente: quando próximos a veios
de carbonato adquirem maior granularidade, em média 2,0 mm, e

caráter poiguilÍÈÍco, com inclusões de pÍroxênÍo, Feições Ín-
dicativas d.e processos cataclástlcos (extinção ondulante, con-
tornos suturados e junções tríplices) foram também ident.ifica-
das em algumas amostras. Os grãos lÍmpidos ocorrem comumente

nas bordas dos turvos e de modo ocasional no seu interior;quan
do em torno dos feldspatos antigos formam um mosaico de grãos
suturados, podendo estar associados a albita e em nenor guan-
tldade a piroxênios.

AlbiÈa está presente em t,odas as amostras, porém, geral-
mente como mÍneral traço. cristaLiza-se em torno dos feldspa-
tos turvos, cono grãos idicnórficos por vezes geminados poJ.issin-
teticamente e segundo Carlsbad, medíndo em média 0'I5 mm. Numa

única amostra (E-2) identificou-se também um segundo tipo de

plagioclásio, de dimensões em torno de I,5 mm e geminação po-
lissintética; atteração é intensa e locafizada Principalmente
na sua parte cenÈraI, onde também se constata a formação de

carbonatos. o forte grau de alteração desÈa fase mineral im-
possibilitou obter-se indicações ópticas sobre sua composição
quimica.

os plroxênlos, egirina auglta, aparecem cono grãos subi-
diomórficos a idiomórflcos, com pelocroÍsmo verde, verde páIi-
do e amareLo-e sverdeado t na presença de quartzo o pleocroísmo
é de verde a marrom e a extinção aproxinadamente reta' corres-
pondendo, nesÈe caso, a uma egirina. Os cristais são POUCO

gemlnados e zoneamento é reconhecido de preferência naqueles
de hábito radiado. A zonalidade concêntrlca se refLete na co-
loração mais acentuada da parte centraf, aconpanhada de leves
modificações na birrefrlngência e ângulos de extinção. o tama-
nho dos grãos osci,La de déclmos de nì¡n a 0 

' 
5 cm, em função do

modo de ocorrência. Tamanho menor é exibido Pelos crlstats que

preenchem finos veios cortando mlnerals pÌeexistentes, como

ta¡nbém por aqueles formando áreas maiores e associados a felds -
patos lfmpidos e apaÈfta, com todos os grânulos ¡nedindo em

torno de 0,4 mm; por outro lado, maLor ta¡nanho é observado
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quando os piroxênios se dispõem em torno de antigos grãos de
feJ-dspato adquirindo hábito radiado (Fotomicrografia IL).

O quartzo, quando presente, constitui fase mineral ímpor-
tante, ocorrendo como cristais xenomórficos com contornos sâ-
turad.os, extinção ondutante e dÍmensões ao redor de 0,I nm.

Inc1usões fluidas, ern grande quantidade, estão dissemlnadas ao
longo dos grãos, sem mostrar contudo qualquer orientação pre-
ferenc iaJ- .

Apatita aparece em quase todas as amostras, sendo sua fa-
se de crlstaLização aparentemente conconitante à dos pi-
roxênios e anterÍor à dos feldspatos límpidos, una vez que es-
tes exibem em alguns casos efeÍtos de bfastese, eng Iobando
polguil iticamente o nineral . Os grãos são subidiomórficos a

idiomórficos, com tamanho méd1o em torno de 0,2 mm. Em algumas
amostras for¡na áreas de maior concentração, apresentando tlpl-
ca textura. em mosaico. Inclusões fLuidas fora¡n raramente lden-
tlficadas.

Os anf j-ból-ios formam grãos idiomórficos a subldiomórfi-
cos, com birrefringêncla baixa, cores anômalas de lnterferên-
cia, e esquema peJ-ocróico com cores azul-esverdeada, caâta-
nho-arroxeado a liJ-ás, verde e amarelo, indicando tratar-se
possivelmente de Mg;arfvedsonita. O tamanho dOs grãos varia
de submilimétrico a 0,4 mm, sendo que os naiores podem conter
restos de piroxênio e englobar apatita e mlca. Em geral contêm
carbonatos ao longo de suas fraturas e bordas.

Calcita ocorre sob díferentes modos: como produto de a1-
teração dos antigos cristâis de feLdspato., Lnterstlciais aos
feldspatos Iímpidos ou forma de veios. O último caso é o mais
freqtlente e fator determinante na corrosão das bordas dos
feldspatos tí.mpidos, que se faz acompanhar de um aumento do
tamanho dos grãos. Os carbonatos presentes em velos possuem
gråos em torno de 0,5 mrn e, em geral, exiblnito getninação Ia-
¡nelar e contornos retillneos.

Como constituintes menores e de ocorrêricia e sporâd ica
verifica-se a pfesehça de biotita, tl-tanita, zltcã,o e opacos.
Titanlta forna cristal.s submtl- imétr icos , idÍo¡nórficos, crlsta-
Ilzando-se tanto nas fraturas quanto nas bordas de piroxênios.
A biotlta parece ser também produto de substiÈuição dos piro-
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xênios, ocorrendo na sua periferia, e junto a zonas mais máfi-
cas da rocha quando em contato com carbonatos; os crístais al-
cançam dimensões da ordem de 0r4 mm, mostram pleocroÍsmo cas-
Èanho escuro a amarelo-alaranjado e contê¡n no seu inte r ior
apatita e restos de piroxênio. Zircão é de ocorrência rara,
aparecendo como grãos idiomórficos de 0,1 mm localizados nas
zonas mais leucocráticas.

os op.acos acham-se representados por pirita e pirrotita.
Pirita ocorre associada aos feldspatos turvos e cristaliza-se
como grãos submil imétricos, idiomórficos e parcialmente al-te-
rados a óxidos hidratados de ferro. Pirrotita está presente
como grãós xenomórficos, medind.o em torno de 012 run, e asso-
ciados a veios de carbonatos.

As rochas leucocráticas de borda, de acordo com o esquema

da IUGS (19731 , são classifiqadas como áIca1i sienitos e, su-
bordinadamente, álcati granttos. outras cl-ass if icaçõe s , levan-
do em conta os seus aspectos texturais e genéticos, ,poderiam

ser Èambém empregadas.

suÈherland (I965a) ' Para as rochas feldspátÍcas encaixan-
tes de carbonatitos e com caracterfsticas texturais e minera-
tógicas semel-hantes às descritas r adota a dominação de orto-
clasitos para as variedades ond,e o conteúdo en feldspato potás-

sico é maior que 758. como se nota na Tabela 7, as amostras in-
vestigadas poderiam se enquadrar nesse gruPo. Entretanto, a

autora propõe também que somente as rochas fel-dspáticas de

textura grossa sejam assim referídas, reservando-se o termo

traquitos potássl-cos para as de granulação fina. Em um dos ca-
sos examinad.os (7-36,3), a granufação da rocha apresenta-se fi
na, porém, a ausência de textura traquítica desaconselha a

adoção dq nome. Para as demais espécimes com conteúdo de

feldspato potássico menor que 75?, veriftca-se grande simila-
ridade com as rochas .descrl-tas Sutherland (1965b) como fenitos
feldspáticos.

VartÍainen e vüooltrey (I976), ao estudarem as encaixantes
do carbonatito de sokl-i, Finlând ia , rel-atam a ocorrência de

rochas guardando semelhai'rças com as de Ànitápolis, dividindo-
as, no entanto, en quartzo fenitos, fenitos de grau médio e

fenÍtos sieníticos. cLassificam cono quartzo fenitos as variê-
dades conÈendo egirina e/ou anfibólio sódico na forma de cor-
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dões ou vênulas, concentradas ao longo dos contatos entre os
grãos de quartzo e feldspatos, com os últi¡nos mostrando aspec-
to turvoi estas rochas corresponderiam aos fenitos de baixo
grau, formados a partir de material granftico-gnáiss ico. Os

de grau médio caracterizam-se peLo amplo desenvolvinento de
piroxêniol'anf ibói.io sódico como grãos isolados ou agregados
ocupando as bord.as ou fraturas do quartzo, que gradualmente
se vê substituído por agueles rntnerais; os plroxêníos possuem
hábito fibroso e ocorrem em geral na forma de agregados ra-
diais zonados, embora possam também se apresentar como prismas
aciculares. Neste estágio, a turbidez dos feldspatos aumenta e

novos cristais de feJ.dspato, agora lfmpidos, começam a se for-
mar nas bordas dos antigos grãos originando u¡na textura granu-
lar em mosaico. Para aqueles autores, nos fenitos sieniticos,
não se daria a permanência de minerais orlginais, embora seus
pseudomorfos e a presença de texturas e estruturas prlnárias
possam ser reconhecidas. A quanÈidade de piroxênlos aumenta,
levando à .formação de termos mesocráticos, com a conseqllente
diminuição do.conteúdo de feJ-dspatos turvos. O feldspato inaj.s
jovem adquire comumente maior granuJ-aridade, além de exibir
Èendência poiquil ÍÈica.

Das amostras aqui i:¡cluídas como leucocrátlcas de borda
existem algumas que apresentam caracterlsticas texturals e ml-
neralógÍcas semel-hantes àqueJ-as descritas por vartiainen e

Wooll-ey (1976). Enquanto que as restahtes, variedades com au-
sência de quartzo, guardariam conespondência com os fenftos
de mêdio grau, pois o conteúdo de mÍnerais escuros não atinge
25t e a principal fase mineïal.é o feldspato original da rocha
granitóide, agora com aspecto turvo.

3.8. Foscori-tos

Foscoritos são rochas de granulação média a grossa, cons-
tituidas essenciaLmente de apatita, magnetita e oLivina. O no-
me foi proposto por Russe.l et aL. (1954) co¡no um termo mnemô-

nico derivado de FOSKOR 
- 

Phosphate Development Corporat.lon,
a empresa que explora o complexo de Palabora na África do sul .

Os autores sovÍétÍcos. costumam também designá-las como camafo-
ritos (p.e., Bagdasarov, 197J-) ou de rocha magnetita-forsterí-



tica (p.e., Kapustin, 1980)' mas a denomj-nação de

tem sldo preferida no ocidente.

60

fo scor itos

Nos testemunhos de sondagem de Anitápo1is, os foscoritos
exibem granulação média a grossa e cor predominante preta com

áreas esverdeadas e esbranquiçadas. Destacam-se grandes crÍs-
tais de magnetita, alcançado dimensões de até 4'0 cm, olivina
totalmente alterada e apatita fina, em textura sacaróide; su-
bordinadamente reconhece-se a presença de mica, anfibóIios e

sulfetos, os quais ocorrem disseminados ou' em menor quantida-
d.e, preenchendo as fraturas da magnetita. Na maior parte das

vezes a rocha é maciça embora em certos locais aPresente orÍ-
entação bem marcad.a devido ao bandamento dado pela alternância
de camadas mais ricas em magnetita e em apatita, à semelhança

do que se observa nos foscoritos da porçåo centraL do maciço

de Kovdor, descritos por Kapustin (1980).

os fosôoritos de Anitápolis ocorrem sob a forma de diques
e veios situados na porção centro-norte do maciço (F I,2, 6,

7, g, L6A, 2I , 33, 35, 36, 37, 40, 44 e 48) e mostram diferen-
tes espessuras, desile faÍxas centimétricas até corpos de apro-
ximadamente 20 m (F 33 e 48). Acham-se geraÌmente associados

a planos de fraturamento e encaixados em màgnetita-biotita pi-
roxenitos, piroxênio biotititos, ijol-itos, nefelina sienitos e

até mesmo rochas de borda' Na maÌoriä dos casos, principal-
mente quando formando grandes massas' os foscori,tos não se en-

contram em contato com os carbonatltosi em menores concentra-
ções, porém, ocorrem formando faixas da espessura mil-imétrica
a contimétrÌca dentro do material- sovítivo,e, via de regra, a-
presentam estruturas orientadas indicativas de provável trans-
porte do material foscorítico (F L6A e 36). Por outro lado,
vênulas de carbonatito são vistas cortando os foscoritosi nes-

tes casos os efeitos de transformação da sua mineralogia e

textura originais são mais perceptÍveis.

Reações de contato dosfoscoritos com as rochas encaixantes não

sãô freqttentes, porém, em aJ-guns casos 
- 

quando encaixados nos

magnet ita -biotlta piroxênitos e piroxênio biotititos da

porção mais central- da área 
- 

podem dar origem a faixas com

textura grossa a pegmatóide onde os teores de ¡nica excedem a

758 e o restar¡te da mineraLogia é representada por calcita e
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zeol-itas; estas faixas são em geral de espessura centimétrÍca
atingindo raramente rnalores vaLores (p.e. 20 m, am. 35-30,5).

PeLo exposto, nota-se que os foscoritos guardam Íntl¡na
relação com os processos carbonatfticos, apesar da pequena
quantidade de carbonatos presentes, com a sua formação se dan-
do após as rochas siÌicáticas e antes dos carbonatitos sovlti-
cos. As soluções ricas em vapores dos carbonatltos podem vir a

afetar a sua textura e mlneralogia, ileterminando fácies petro-
gráficas distintas das inicialmente cristaLizadas. Disso re-
sulta que a proporção entre os mlnerais é posslvel de modÍfi-
cação, de amostra para amostra (Tabela 8), não havendo atê o

momento nomencl-atura recomend.ada para essas variações. A pe-
trografia d.essas rochas em AnÌtápolis, bem como as transfor-
mações por elas sofridas, forarn dj.scutidas anteriormente por
Furtado et a1 . (1986).

Ao microscópio, a textura dos foscoritos é marcada pelo
caráter poÍquilitlco da magnetita, geralmente alcançando di-
mensões da ordem de 2,0 nm, e pela presença de grandes pseudo-
morfos de oi-ivina, numa matrj.z consistindo essencialnente de

apatita, carbonatos. possuem ocorrêncla menor, cimentando os
grãos de apatita. Em al-gumas amostras textura prof lroblást.ica
é reconhecida, como result,ado da rernobilização dos filossil-i-
catos, anfiból-ios e carbonatos derivados da substituição da

o1Ívina,

A mineraLogia é cornposta basicamente de apatita, magneti-
ta e produtos de alteração da olivina, com quântidades subor-
dtnadas de carbonatos e flogopita, além de baddeleylta, piro-
cloro, sulfetos e carbonato-apatita (tardia) como acessórlos.
Mais raramente magnetita acha-se presente em baixa concentra-
ção ou até mesmo inexj.ste.

Ä soma das proporções de serpentina' bohtllngita, flogo-
pita e anfibólios, os principais produtos de aÌteração da oti-
vina, al-cança vafores modais de 1,5 a 50,2* (Tabe1a 8).

Diferentes graus de transformação podem ser observados.As
sln, nas amostras em çfue a forma da olivina, idíomórfica, de

contornos nítidos, ainda se mostra bem preservada, a substi-
tuição pode resultar em serpentina, saponita e/ou nontronita,
com opacos cristalizando ao longo clas fraturasi em uma amostra



Tabela 8 - Composição modal dos f,oscoritos.
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foi assinal-ada a presença de ti tanocl inohumita, como mineral
traço, proveniente da alteração de olivina e associada a ser-
pentina. Nesses casos é possí.vel verificar-se o caráter poi:
qui]ítico dos cristais de olivina, englobando grande quantÍda-
de de grãos de apatita. O tamanho daqueles critais sitì.la:se na
faíxa de 0r5 a 3r5 nun, com predo¡nÍnio de valores em torno de

1,8 mm (Fotomicrograf ia 13).

Num grau intermediário, os produtos de alteração acham-se
representados por carbonatos, flogopita, anfibótios e serpen-
tina. Nestas amostras os contornos dos pseudomorfos são menos

nÍtidos, observando-se visÍvel distrlbuição zonada dos mine-
rais de alteração: flogopita ocupa as porções mais int.ernas,
anfibótios e carbonatos situan-se mais nas zona6 externas, en-
quanto que serpentina acha-se restita às bordas dos grãos
( FotomÍcrograf ia 14). Em certos Locais a serpentina e os car-
bonatos podem estender-se a]ém dos contornos dos antigos cris-
tais de ol- j-vÍna, cr istal- i zando*se entre a apatita da matriz.

Nas amostras em que sequer se encontram vestÍglos do an-
tigo.hábito da olivina, nota-se o ilesenvol-vÍmento da massa dis
forme de bol^rlingita ou afternativamenùe de arranjos arredonda-
dos, porf irobJ-ás ticos , consistindo de flogopita, anfibóLios e

carbonatos, Esses porfiroblastos podem ter sido gì-rados, em

meio à apatita da matriz. (FotomÌcrograf ia l-5).

A apatita é o consÈituinte mais abundante dessas rochas,
ocorrendo seja como el-emento d.a matriz, onde exibe arranjo
en mosaico, seja como incl-usão nas oLivinas. O tamanho dos
grãos varia de 0r1 a 5r0 mm, sendo 0r5 ttùn os va]-ores mais fre-
q{lentes. Nas amostras onde o bandamento é mais acentuado, no-
ta-se, junto às camadas mais ricas ern apatiÈa, que os grãos
alcançam malores di¡nensões, a,l-é¡n de se acharem alongados se-
gundo o eixo c; extinção ondulante é às vezes reconhecida. Em

rochas em que a olivÌna conserva o seu idiomorfismo, observa-
se que os grãos de apatita, contêm pequena quantidade de in-
clusões fluidas, o contrárlo se dando junto às rochas onde ine
xisÈem vestfgios daquela fase. Nestas úftÌmas, a apatita pode

apresentar incl-usões. aciculares de anf ibóJ.io.

outra variedade fosfática presente nos foscoritos estu-
dados é a carbonato-apatita. Ao microscóplo, ela se distingue
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0,7 nm

Fotomicrografia t3 * Grãos ldiomórficos de olivina totalmente
serpentinizada com incLusões de apatÌtâ parciatmente in-
cluida na magnetita poiquilÍtica em foscorito. Menor quan-
tidade de flogopita com bord.a de tetraferri flogopita t cris
taI dodecaédrj-co de pirocJ-oro (canto superior direito) õ
pequenos cristais escuros de baddeleyita (abaixo da ol-i-
vina) . PoL. //.

Fotomlcrografia 14 - Grão de olivina alt.erada em matriz de apa-
tita em fôscorito; alteração é zonada com tetraferr i flogõpi
ta (vermelha) na parte central e carbonatos, anfibóliose serpentina, nas bordas, po1 . 70o.

Ir5 rm



I,5 mm

Fotomicrografia I5 - Textura porfirobJ.ástica de foscorlto com
antlgos cristais de olivfna totalmente alterados a carbo-
natos, anfibóIio, serpentina e mica; grandes cristais de
magnetlta em neio a matriz de apatlta e carbonato. pol.
700.
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do tipo anterior tanto peÌa maior birrefringêneia guanto pelo
seu modo de ocorrência, formando capas com contornos idiomór-
ficos em torno d.os grãos de apatita xenomórfica. carbonato-
apaÈita ocorre nas variedades em que a olÍvina está mais in-
tensamente alterad.a, e onde a apat,tta acha-se em contato com
carbonatos ou bowlingita.

Magnetita aparece como cristais xenomórficos, poiquífíti-
cos a porfiríticos, com dimensões variáveis de 0,1 a ,I cm,
sendo mais comuns as da ordem ð,e 2,5 run. Os cristaís englobam
apatita, olivina alterada, flogopita, pirocloro e baddeleyi-
ta, atestando, assim, a sua cristaLização posterl-or à desses
minerais. O caráter poiquilÍtico é de tal modo marcante gue
em certas amosÈras a magnetita apresenta verdadeiras formas es
queJ-éticas.

Comumente nota-se o fraturaménto dos grãos de magnetit.a,
com a conseqüente cristalização de carbonatos, cl-orÍta, ser-
pentina, flogoplta: e anf1bóLios ao longo desses planos. Nas

amostras em que o bandamenÈo se mostra mais acentuado consta-
ta-se que as camadas mais ricas em magnetita contêm maior quan-
tidade de silicatos e as apatíticas de pirocloro. Em microsco-
pia de luz ref J.etida observa-se que. a magnetita contém lame-
Ias e grãos exsolvidoç de ilmenlta a qual em de termina çõe s
quÍmicas real-izadas por microssonda revelam teores de até lIt
de MnO.

os carbonatos ¡nostram varíação na concentraião (Tabela B)

e no modo de, crlstal-ização. Nas anostras menos alieradas af-
cançan l-08 en vol-umè da rocha, ocorrendo associadas a serpen-
tina e à clorita em vênu1as que cortam os mlnerais preex j.sten-
tes, ou então, aos neoformados anfibóLios, serpentína e mica.
Nas exibindo maior grau de transformação podem atÍngir cerca
de 208 da moda e são enconÈrados cimentando os grãos de apati-
ta. Os crj-stais são xenomórficos, raras vezes geminados, va-
riando em tamanho de 0,1, a 2,0 mm, com predominância de valo-
res em Èorno de 0,4 mm. A composição qulmica dos carbonatos
determinada por microssonda reveLa serem efes predominantemen-
te dol@mÍÈl-cos, com val-ores muiÈo baixos de FeO (0,5 a O,Btl,
ocorrendo de.modo subordinado calcita com cerca de It de Mgo.
Admite-se gue existam vários eventos de cristalização ou re-
cristalização dos carbonatos, porém, eles são sempre posterio-
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res aos demais constituintes prfnctpals da rocha. Em amostras
ricâs em anfibólios verlfica-se gue eles se åcham alterados pe-
la fase carbonática, J-ndicando, assin, que pelo menos alguns
carbonatos se formaram alnda posterfores ãqueles ¡ninerais.

A flogopita está presente em pequenas proporções nas a-
mostras menos transformadas, com a concentração aumentando de
forma substancial- junto ãs tnais alteradas. Apresenta diferen-
tes fases de cristaLlzação: uma variedade inicial , verde, com
pleocroÍsmo normal lZ = Y = verde pá}ldo; X s anarelo¡, tem
tamanho em torno de 0,5 rnm e ocorre geralmente Junto aos anti-
gos grãos de olivina. As suas bordas são ocupadas por tetra-
ferrifJ-ogopi ta, mostrando birrefringência mais baixa e pÌeo-
croismo inverso (Z = Y = laranja; X = vernelho). Nas amostras
maÍs transfor¡nadas registra-se o desaparecinento da flogopi-
ta verde páIido, que cede lugar a uma tetraferriglogopita com

forte zonação, pleocrofs¡no marcahte e lnverso, e formada tanto
como pÌoduto de aLteração da olivlna como no contato com os
grãos de magnetltar neste último caso, exibe forte tonalidade
vermelha, menor tamanho (vaLores e¡n torno de 0r3 mn), contor-
nos irreguJ-ares e malor desenvolvimento ao longo do eixo c.
As tetraferrif J-ogopltas podem ter suas bordas cloritizadas,
adguirindo tobal-idades verde esmeralda. Evidências de recris-
talização e deformação das micas ver¡nelhas sâo dadas peLa pre-
sença d,e secções sem deformação, de extinção ondulante e de
l'kink bands". Báddel-eyita e pirocloro, estes com halos p¡eo-
cróicos, aparecêm como inclusões. Nas anostras em que a mica
é coDsttÈui.rrte predominante, reconhece-se a presença simultânea
de três variedades¡ uma, ocorrendo na parte central das lame-
las, xenomórfÍca, com pLeocrofsmo castanho. escuro (em Z) a

amarelo alaranjado (e¡n X), mostra exgolução de óxidos de
ferro ao longo dos pJ.anos de cl ivagrem¡ nas bordas, grada para
uma segunda fase micácea, tetrafçrrlflogopita, de tonal- idade
vermelha (e¡n x); na Èransição entre essaa duas variedades no-
ta-se o aparecinento de uma terceirå, com pleocrofsmo verde
cLaro (em X). a amarelo-esverdeado (em X).

Nas anostras com grau intermediárlo de transformação da
o.livina os anfibólios ocorrem co¡no un de seus produtos de a]-
teração; já naquela s onde lnexistem vestfgJ.os da otlvina obser-
va-se maior quantidade do mlneraL, que se apresenta como fei-
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xes ou agregados fibro-radiados formando zonas parcialmente
arredondadas, ou então, constituindo, juntamente com a flogo-
pita, superfícies de foliação nas amostras mais cataclasadas,
Nestas nota-se a existência de duas tendência de cristatização
para o mineral: mais ou menos uma paralela à orÍentação das
camadas de apatita e a outra formando ânguì-o de aproximadamen-
te 45o com a primeira. Os anfiból-íos presentes nos foscoritos
tê¡n håbito acicular a prismático aLongado, pleocrofsmo fraco
em tons de verde claro a incolor, ânguJ.os de extinção em tor-
no de 20 a 3Oo (z ^ c), blrrefringêncla aproximada de 0,020 o

que indica tratar-se de richteritai o tamanho de grão varia de

0,1 a 1r5 mm, com o valor de 0,5 mm como o mais freqtlente.

A baddeleyita está presente como cristais pequenos (0,1 a

0r4 mm) , de cor marrom, l-evemente pleocróicos, geminados se-
gundo (001) ou com geminações interpenetrante s . Cristaliza-se
em meÍo aos grãos de apatita ou como inclusão na magnetita,
Em certas amostras parece servir como núc1eo de cristalização
para o pirocloro. Apesar da forte catodoluminescênc ia em tons
esverdeados exibida pel-o mineral na microssonda não foi cons-
tatada a presença de outro cátion afém do zircônio.

O pirocforo tem presença quase que constante, mas sempre

en proporções muito reduzidas. Nas amostras em que a olivÍna
acha-se al-terada em serpentina ele forma cristais de hábito
dodecaédrico medlndo em Èorno de 0,3 mm e d.e cor laranj a-
avermeLhado a vermel-ho forte; esses cristals crescem ao redor
da baddeleyita ou estão presentes como incl-usão na magnetita.
Nas amostras em que a olivina estå transformada numa massa de

f il.ossil-icatos esverdeados o hábÌto é roctaédrico, a cor mar-
rom e o tamanho.dos grãos ao redor de 0,f mmi nota-se ta¡nbém

o desenvolvimento de halos pJ"eocroÍcos na massa de alteração
da ol-ivlna. Qu,ando a mineral-ogia da rocha consiste essencial-
mente de apatLta, magnetÍta e anflból-ios, o piroc.loro adquire
novamente tons avermelhados e forma octaédros de 0,2 rnm de ta-
manho, que se dispõem preferenc ial-mente nas camadas rj-cas em

apatita. Os halos observados parecem guardar relação com o

sÍgnificativo teor de urânio encontrado na anál-ise por EDS (Fqg.

5) e que pernlte classificar o mineraL como urânio-piroclorqde
acordo com as regras propostas pelo IMA e resumidas pon Ho-
garth (1977).
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Sulfetos ocorrem em algumas amostras como disseminaçõesde
pirita, calcopÍrita, pirrotita e esfal-eritaf mostrando em

geral preferência para com as amostras mais transformadas.

os várÍos autores que trabal-haram previamente no maciço
de Anitåpo1Ís, embora tenham descrito este tipo petrográfico,
deixaram de caracterizá-1o como foscorito. Scheibe e Teixeira
(1965), por exemplo, citam a ocorrência de filões de apatita-
magnetita cortando rochas sienÍticas e básicasi esses corpos,
com alguns atlngindo até poucos metros, possuem espessura mé-

dia de 0r5 m.e se mostram constituidos por cristais euédricos
de rnagnetita 1,0 a 2,0 cm de tamanho, além de cerca de 508 de

apatíta, formando a matriz da rocha. Um desses filões foi por
eles denominado de "Jazida rgreja". Já Rodrigues (1985) inter-
preta os foscoritos aqui descritos como apatita-magnetita du-
nítos, de cristalização inicial no maciço.

O exame do mapa de localização dos tipos petrográficos
presentes .em ÀnitápoIis (Ànexo J-) evidencia que os foscoritos
ocorrem como veios e diques cortando as fitoLogias silicáti-
cas, e sendo cortados por carbonàtitos, à semelhança dos de-
mais foscoritos descritos na literatura.

Comparando*se as rochas de Ànitápofis com as congêneres
de Palabor.a (Hanekom et al . 1965), sokLi (Vartiainen, 1980) e

Catafão r (Baecker, fS 8-¡;-rr"tif icam- se simil-aridades e dife-
rença s .

A sua forma de ocorrência (diques e veios) é similar ã

encontrada tanto em Sokl-i como en catalãot já, em Palabora, o

foscorito acha-se representado por um corpo únÍco formando au-
réola em torno de uma chaminé de carbonatito, próximo ao cen-
tro do maciçor contudo, essa diferença pôde ser devida ao

nÍvel mais pxofundo d.e erosão, uma vez que a ocorrência é de

idade Proterozóica.

Quanto à proporção entre os minerais, observa-se em Ani-
tápolis maior predominância de apatita sobre magnetita, fato
não registrado nos demais maciços. Alnda que a diferença deve

ser vi.sta com cauteLa, pois, aIé¡n da heterogeneidade do mate-
rial , tanto a nível- de diferentes veíos como de amostras de

mão, não se dispõe de número de determinações a permltir aná-

lise maìs aprofundada.
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Em Anitápolis, a seqüência de cristalização dos minerais
é praticamente idênt1ca à determfnada por Hanekom et al_. (1965)
para os foscorLtos de Pal-abora. A apatita, presente como in-
clusão na ol"lvlna, contLnua a se cristalizar mesmo após ter
cessada a cristalização deste mlneraL, da baddeleyita e do
pirocloro (ausente em Palabora) que se lhe seguem. A nagneti-
ta, de formação posterior, engloba poiquil itic amente todos
esses minerais. Já em SokJ.l e Catal-ão I, onde ta¡nbém porocloro
se faz presente, a seq{lência descrita é outra, com a apatita
se cristalizando após a oLivina e a magnetita.

Com base nesse estudo comparativo nota-se que os foscori-
tos de Anitápol1s constituem uma das ocorrências mais seme-
Ihantes à da locaLÍdade tipo, ainda que pirocloro não tenha
sido até então identificado em PaJ-abora. Entretanto, a presen-
ça desse mineral em foscoritos é fato comum, sendo o urântro-
pirocloro a espécies caracterlstíca das primeiras faces de
cristalização desse materlal , conforme Kapustin (1980).

A gênese dos foscoritos est.aria ltgada a processos de 1-
Ìniscibil-idade de 1Íquidos entre as frações foscorfticas e car-
bonatiticas do nagna, como primeiramente sugerldo por Verhroerd
(1967) e reforçado por Lapin (1982) e¡n estudo. sobre o maciço
de Vuoriyarvi. Este autor apresenta feíções tÍpicas de imis-
cibiLidade de lfquldos, como a formação de estruturas orbicu-
lares e esferulÍticas compostas de forsterita e magneÈìta, em

zoneamento concêntrico, englobadas em material calcÍtico.

3. 9. Carbonatitos

Os carbonatÌtos em Anitápolis ocorrem como diques, e vei-
os, de espessuras variadas e com ampla distrtbuição, encaixa-
dos em todos os tipos petrográficos previamente descritos. A-
cham-se representados por variedades contendo cal-cita como car-
bonato prlncl-pal-, além de grande quantidade de apatita e oli-
vina, carbonatitos doloníticos e outros contendo calcita e/ou
doLomita assoclada a quartzo.

A classificação dos carbonatitos proposta pela IUGS é re-
l-atada por Strecketsen (1980), que os dividiu em carbonatitos
calcíticos (sovftos, granulação grossat aLvikltos, granulação



fina a média) , carbonatitos dolomÍt.icos (beforsitos) , ferro-
carbonatitos (compostos de carbonatos ric-os em f.erro) e natro-
carbonatitos (formados por carbonatos de cãIcio-potássio e

sódio) . À exceção dos natrocarbonatitos 
- 

que até o momento

ainda carecem de mel-hor entendi¡nento quanto ã ocorrência para
aparelhos vulcânicos outros gue os de Oldoynio Lengai *, a

l-iteratura consagra uma seqtlência evolutiva iniciada com os
sovitos, passando a seguir pelos carbonatitos doLomÍticos e

terminando com os ferrocarbonatitos.

Por outro fado, não foi considerado pela IUGS um tipo
muito f reqtlente e citado em grande número de ocorrências (Kov-

dor, l"lagnet Cove, Mountain Pass, Oka etc. ) , o carbonatito
calcítico tardio, como definido por Kapustin (1980). De compo-
sição calcítica, porém, contendo mineraj-s de TR e Ba, ffuori-
ta e óxidos de ferro (hematita e goethita), cristaliza-se após
aqueles menc ionad.os acima. Ainda segundo esse autor, os carbo-
natitos dol-omitíeos e os calcíticos tardios pertencem a dife-
rentes estádios de cristalização embora sejam agrupados como

carbonatit,os tardios no conj unto.

3. 9.1-. carbonatitos soviticos

os sovitos constituem cerca de 90 a 95E do total de car-
bonatitos amostrados en ÀnitápoÌis. Formam corpos d.e diferen-
tes possanças, desd.e centimétricos âÈé 20 m de espessura apa-
rente (F 314), encaixados, ao longo de planos de fraturamen-
to, em todos os tipos petrográficos conhecidos.

São rochas de cor branca e cinzenta, às vezes com tona-
Lidades esverdead.as, granulação média a grossa, onde se obser-
va à vista desarmada a presença de cristais de olivina (totaI
ou parcialmente alterada) , magnetita, pirita, pirrotita, apa-
tita e flogopita, que sê dispõem em manchäs ou camadas disrup-
tas, milimétricas a centimétricas, aÌternadas com material for
mado quase que exclusivamente de calcita, indicando prorrá*r"i
estrutura de fluxo. Estas manchas ou carnadas mostram algumas
veEes a ocorrência de serpentina e/ou anfibólios junto às suas

bordas. Em raras amostlas, guando a guanÈldade de silicatos'
apatita e opacos diminui, esses podem se apresentar dissemina-
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dos nos carbonatos. NÍveis de sul-fetos, pirita e/ou plrrotita,
são reconhecidos em alguns sovitos, enquanto que apatita pode
se dispor paralelamente ao contato com as rochas encaixantes.

Reações de contato com as encaixantes podem ser de vários
tipos, desde cristal-ização de magnetita com 0,5 crn de tamanho,
brechação, faixas alternad.as de ninerais neoformados ou cris-
talização generaltzada de mica. As reações mais freqtlentes
são descritas no final desta secção.

Ao microscópio, observa-se que os sovitos possuem textura
granular xenomórfica onde o carbonato ronboédrico; fase mais
abund.ante, encontra-se reunÍdo sob a forma de mosaicos poligo-
nais. Os demais minerais * apatita, opacos, ¡nÍca e olivina 

-cristalizam-se como grãos subÍdiomórficos a xenomórficos, for-
mando bolsões ou camadas, o que confere certa orÍentação às
amostras; esta feição é, em raros casos, acompanhada pela dis-
posição dos grãos de carbonato. A apatita, segundo constituin
te em abundância, forma também agregados pavimentosos na quase
totalidade d,os sovitos.

Outros minerais presentes são pirocloro, baddeleyita e

os resultantes da alteração de oLlvina, ou seja, anfibólios,
serpentlna, clorita, titanocl inohumita, argilo-minerais e al-
guma mica (Tabela 9), As bandas ou camadas referfdas ac ima
al-cançam algumas vezes dimensões centimétricas e têm na amos-
Lra 36-46,4 o seu mel-hor exempì-o, onde é possfvel constatar-
se uma menor quantldade de carbonatôs em dettimento dos demais
minera is .

os carbonatos xenomórf icos apresentam-se sempre genina-
dos e constituen grãos variando etn tamanho de 0,L a 3,0 mmrcom
o valor mais freqtlenÈe em torno de I,0 mm. Às análiÈes por
¡nicrossonda eletrônica revel-am que o carbonato dos sovltos ê
calc.ita con teores .de MgO compreendÍdos entre 0,34 e 1,74t. De

ocorrêncla general-izada cristalizam-se como faíxas de agrega-
dos poligonais e como matrlz das camadas mais ricas em outros
mínerais. De gênese mais tardia que a apatita, olÍvina, mica,
opacos e baddeJ.eyita, contêm, geralmente, esses componentes co
mo incl-usões, aind,a que em proporções reduzidas.

A apatl-ta, segundo mineraf em abundâncía, ocorre como

agregados poligonals, quando formando bol-sões ou camad.as, ou



Tabela 9 - Composição moral d.os carbonatitos.
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I-23,3
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0,1
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20,0 18,0
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4,8

I,0 0,1
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(1) Bandas ricas em apatita, olivina e opacos dos sovitos(2) AncylÍta + carbonatos romboédricos; perfazem 60,13 da rocha.
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t,0
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0,1
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0,2
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0,3
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disseminada nos carbonatos; neste úJ.timo caso, os grãos dis_
põem-se alongados segundo o eixo g, obedecendo a mesma orfen-
tação das camadas, Os cristaj_s são xenomórficos a subidiomór_
ficos com o tamanho compreendido entre Orl_ e 3,0 Íìm, predomi_
nando os valores em torno de 0r7 mm. fnctusões são comuns em
aJ-gumas amostras; en geral mostram-se alongadas segundo.!rsen-
do as fl-uidas mais abundantes que as de carbonato e de ollvi-
na, A cristaLizaçåo da apatita parece ser concamitânte à da
olÍvina e anterior à da magnetita e carbonatos, gue a incluem.
carbonatos esÈão também pxesentes em fraturas ou corroendo as
bordas dos cristais de apatita. Outra varj.edade de apatfta pre
sente é a carbonato-apatita que aparece como mineral traço em
duas das amostras investigadas. DistÍngue-se f acil.mente da
apatita comum peLos maiores valores da birrefringência e modo
de ocorrência, formand.o capas em torno daguel_a fase guando e1a
ocorre disseminada nos carbonatos.

Os opacos acham-se presentes em quantidades sÍgntficati_
vas na grande maiorÍa das amostras e representados por magne-
tj-ta e, de modo subordinado, por pirrotita.

Ä magnetita cristaliza-se como grãos subodiomórf icos , a
xenomórficos com tamanho cornpreendido entre 0,5 mm a I,5 cm e
tendo valores de 1,5 nm como os mais freqüentes; vla de regra
ocorre nas camadas rLcas em apatita e, em menor quantidade,dig
semj-nada nos carbonatos, Contém inclusões de apatita, ollvfna
alterada, mica, carbonatos, pirocloro e anflbóIios, que se Lo-
caLizam preferenc iaLmente nas bordas dos grãos, conferindo,
para algumas amostras, caráter poiquilftico, ao m'j-neral . Mals
raramente rnostra-se fraturada, com carbonatos depositadog ao
longo das .zonas de quebra.

Pirrotíta é reconhecida em menor número de casos crista-
lizando-se como grãos xenomórficos com dÌmensões var 1áve is
de 1r0 a 3,5 nm, com predomlnio de valores em torno de 2rO nm
Ocorre dissemlnada nos carbonaÈos e, em menor proporção, como
cordóes parcÌaLmente orientados que envoLvem os demais mine-
rals. A sua fornação se dá posterlormente à da magnet j.ta, ocu_
pando em geral as fraturas deste mineral .

A olivlna nos carbonat.ltos está concentrada nas camadas
ricas em apatita e opacos e, subordinadamente dissemlnada nos
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carbonatos onde os grãos podem mostrar certa orientação (Foto-
micrografia 16). A composição quÍmica da olivina determinada
por microssonda eletrônica mostra variações muito pequenas,
compreendidas no lntervalo ForO ,7-PogI,6, O" grãos variam de

0,L a 7,0 mm, sendo mais comuns valores da ordem de 1,5 nun;

mostram-se subidiomórficos a xenornórficos, com maior idiomor-
fismo reconhecido quando o mineral se acha incipientemente al--
terado. os produtos de Èransfor¡nação incluem serpentina 

- 
as*

sociada a opacos, de granularÌdade fina, que se desenvolvem
nas bordas e fraturas dos crístais de olivinâ 

- 
€r menores

quantidades de tetraferrif logopita, titanoc l inohumita I anfibó-
Iios e uma argila esverdeada de birrefringência elevada. Te-
traferr ifL ogoplta e t itanocl inohumita tende¡n a se locafizar
nas bordas dos grãos do mineral original' enquanto que a úIti-
ma se forma no contato ol-ivina/opacos (FotomÍcrograf ia I7). De

cristalização inicial , a o1Ìvina apresenta-se em geral Iivre
de incl-usões, sendo também as fluidas de ocorrência rarai num

único caso (36-60,7) apatita foi encontrada no seu interior.

A mi.ca, flogopita, está relacionada às áreas de maior con

centração de apatj-ta, embora tatnbém ocorra entre os grãos de

carbonato ou como produto de alteração da olivina. A quantida-
de é aproximadamente constante, eÌn torno de l?, à exceção de

um caso onde chega a alcançar 6178 da rocha. Forma lamelas
medindo de 0105 a 2,0 mm, sendo 0,4 nùn o vaLor mais freqüente.

Na grande maiorÌa dos casos dois tipos de mineral são

identÌficados. Um com pleocroÍsmo verde claro (em z = Yl a

amarelo levemente al.aranjado (em X) e Lamelas tendendo a idio-
morfismo; um segundo tipo, geralmente com caráter xenomórfico,
exibindo pleocroismo inverso de amarefo-äl-aran j ado (em z = Y)

a J-aranj a-averme lhado (em x), e ocorrência ao red.or do primei-
ro. Denominado de tetraferriflogopita ro segundo é' ta¡nbá¡ encon-
trado em Èorno d.os opacos e comô produto de alteração da oli-
vinai via de regra apresenta-se zonado, com as cores val.iando
de laranja a vermeLho (em x). As bordas dos grãos de tetrafer-
rifl-ogopita podem estar cl-oritizailas adquirindo tonal-idades
verde esmerafda. Em menor número de amostras é comPortamento

da mica 6 diferente, achando-se representada somente por te-
traferriflogopita , com maior desenvol-vimento aò longo do eixo

!r ou pela fase de pJ-eocroÍsmo verde cl-aro a amarelo. Já em
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Fotonj-crografia I6 * OII-vina parcialmente
magnet{ta xenomórficas entre grãos de
Pol .70o.

0,7 mm

alterada, apatita e
carbonato em sovito.

Fotomicrografia l-7 - Cristal de olivina parcialmente alterada
a argila, tetraferriflogopita (vermelha) e titanoclinohu_
mita (amarela) em sovlto. Apatita e ftogopita (com coroa
de telraferri flogopita ) parcialmente englobadas pela rnag-netita. Carbonatos disseminados. po]-. //.

0r3 run
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outras, pode existir inicialmente uma flogopita xenomórfica,ccm
exsolução de opacos ao longo dos planos d.e clivagem, pleo-
crolsmo marrom escuro a amarelo, e que se mostra cristal-izada
na porção central das lamelas, com Èetraferr if logop ita ocupan-
do as bordas. Entre essas duas flogopítas ocorre uma tercei-
ra, com pleocroÍsmo verde claro em (Y = Z) e amarelo-alaranja-
do a laranja (em X) , parecendo resultar da reação entre os
dois tipos anteriores; esÈa exibe zoneamento, estando as par-
tes mais alaranjadas situadas proóxirnas ao contato com a te-
traferrif logop ita .

Os anfibóIios quando presentes, ocorrem em pequenas con-
centrações formando-se sempre e partir da olivina e em asso-
ciação com os seus demais produtos de aLteraÇão, inclusive a

tetraferr iflogop íta. Cristalizam-se como pequenos grãos aci-
cul-ares ou prismáticos alongados, ângulos máximos de exÈinção
lz ^ c) variáveis de 20 a 4Oo, birrefríngência em torno de
0,020 e dimensões compreendidas entre 0,1 a 1,5 mm. Essas ca-
racteristicas ópticas apontam para richterita que pode apa-
recer também como cristais i.solados, na forma de franjas ao
redor da olivj-na, ou ainda, como feÌxesr güê, em al-guns casos,
podem se apresentar dobrados. Nos casos em que a olivina ori-
ginal se mostra destrulda os anf iból-ios acham-se disseninados
nas camadas de apaÈÍta ou nos carbonatos.

A baddeJ-eylta está presente como mlnera] traço, associado
às canadas de,apatita,.formand.o cristais idiomórficos, gemina-
dos, e por vezes reunidos em agregados. A granuJ-aridade. varia
de 0,01 a 0,5 rûm, com 0,1- nm como o vaLor mais f req{Iente. De

cristalízação .iniclal-, pode ser encontrada incluÍda parcial-
mente na apaÈÍta, como também nas fases t.ardias como carbona-
tos e mica.

Pirocloro é encontrado como mineral traço em algumas a-
mostras. Naquelas contendo maior quantidade de olivina, ele
possui forma dodecaédrica, cor mar.rom-averme Lhad.a, tamanho dos
grãos em torno de 0,05 mn e acha-se incluído errr magneÈitã titanocÌino-
humita e carbonatos. Nas demais forna cristais xenomórficos de
cor vermelha medindo cerca de 0,3 mm, em geral incluidos nos
carbonatos. Anál"ises semi-qu an tj"tativa s reallzadas por EDS in-
dicam que, do ponto de vista composicionanal, não existem di-
f eJrenças significativas entre os cristais de pÍrocloro dos
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sovitos e agueLes dos foscorltos.

3.9 .2. Carbonatitos tardios

Acham-se aqui agrupados carbonatiÈos conÈendo tanto dolo-
mita quanto calcÍta, cono também carbonatos ro¡nboédrfcos asso-
ciados a outros minerais (aLstonita, ancylita, quartzo e zeo-
l-ltas), e que mostram gênese posterior å dos sovltos acima.

os carbonatitos tardios possuem cor dominantemente cara-
melo, enbora em aLgumas amostras efa se mostfa esbrangulçada.É
comum o desenvolvimento de argÍlo-minerais contornando os
grãos de carbonatos romboédrlcos, bem como a presença de rnag-
netita, pirita, gaLena, quartzo, além de material escuro muito
fino e brilho não met.álico (óxtdo hidratado de ferro?).

As amostras são em geral maciças, conquanto variedades
bandadas possam também ocorrer. Às maciças possuem granulação
média a grossa, ond,e se destacam pJaontamente os carbonatos em

meio às arglÌas e aos demais minerais. As amosttas bandadas
têm granularídade fina e o bandamento é ¡narcado por diferentes
tonalidades, correspondendo a faixas milÌmétricas a cent.imé-
tricas de cor cara¡neLo alternadas com outras de coloração bran
ca. Nas bandas caramelo observam-se grãos maiores de cêIci-
ta, enquanto que quartzo ê o constituinÈe princlpal das es-
branqulçadas de certas amostras, onde em menor quantidade cris-
tal-iza-se um mineral vermelho escuro não identificado a otho
nu.

Apesar da heterogeneidade verificada na macrogcopia, os
veios de carbonatltos tardios têm peguena representatfvldade
em Anitápolis, ocorrendo somente em aLguns furos (F ]-4, 20, 2I,
35, 49 e 54) locallzados na parte central do maciço e encaixa-
dos em hefel-ina sienitos, ljolitos e biotititos. À possança
desses corpos é pequena, na faixa de I m de espessura aparen-
te, não sendo contudo raros vaLores da ordem de 0,2 m (p.e.
39-83,6). Co¡no exceção ao quadro cite-se a espessura. do furo
49, onde este t1.po de carbonatito se constlÈu1 no testemunho
de sondagem por uma disÈância de 100 m, representando prova-
vel-mente um veLo aproxirnadamente vertical..

Ao microscópio, nota-se que as amostras exibem textura
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granul-ar xenomórfica, hipidiomórfica a porfirítica e colofor-
ne. Nos casos de textura xenomórfÍca, a rocha consÍste de grãos
de carbonato (caLcita ou dolomita) , com guartzo, argilo-nrine-
rais e opacos. Na textura hipidíomórfica e porfirÍtica as
amostras são formadas de cristais idiomórficos de dolomita
dispersos em uma matriu de carbonatos xenomórficos, alstonita,
arg i1o-minerais , óxidos hidratados de ferro, quartzo e zeoLi-
tas. Em um único caso (39-83,6), constatou-se a presença de
textura coloforme, originada pela alternância de bandas mili-
métricas rícas em quartzo com bandas ricas em carbonatos (Fo-
tomicrografia 18). os carbonatos romboédricos acham*se repre-
sentados por caJ.cita e dolomita.

À dol-omita presente nos carbonatítos não contendo quartzo
(F 49) forma romboédros perfeitos, com os grãos compreendÍdos
entre 0rI a 5,0 mm, predominando os valores em torno de 0,7 mm;

inclusões estão ausentes e reconhece-se com freqtlência a pre-
sença de óxidos hidratados de ferro ao Longo das clivagens. As

análises por microssonda revelam que a dofomita apresenta teo-
res de FeO em torno de 58 e de MnO em 2t. Entre os cristais
de dofomlta ocorrem argilo-minerais e alstonita.

Nas amostras com quartzo associado observam-se duas gera-
ções de carbonatos. A primeira, de caráter idiomórfico a subi-
diomórfico, exibe forte grau de dissolução, com a cristaliza-
ção de um outro carbonato entre og seus planos de clivagem e o
preenchimento dos espaços por quartzo. Esses cristais possuem
tamanho variável de 1,5 a 8,0 mm,ccxn2,O mn como valor médio. A

segunda geração é de menor granul-aridad,e , com média de 0,3 tnmf

xenomórfica e às vezes radiada, dispondo-se como franjas em

torno dos carbonatos de primeira geração. ouando essa massa de

carbonatos de segunda geração aumenta em quäntidade, o arranjo
poligonal dos grãos dá origem a uma textura granular xenomór-
fica. Tanto nos carbonatos de primeira como de segunda gera-
ção a composição é calcÍtÍca com valores extremamente baixos
de Mgo (0,1t). Entre os grãos de carbonato de segunda geração
nota-se a form¿tção de massa esverdeada de arg ilo-minerai s.

A amosÈra 39-83,6, de forte caráter bandado, é constítuÍ
da da dolomita rica em Sr associada a calcita. À primeira, de

origem provavelmente anterior, não apresenta geminação e te¡n
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0 13 mm

Fotomicrografia 18 - Textura coloforme formada pela alternân_
cia de bandas de carbonato e quartzo em carbonatito tar_dio; calcita ocorre como franjas no contato dolomita/quar
tzo; hematita aparece como grãos escuros, xenomórfico+
PoI.70o.

0,3 m¡n

Fotomicrografia 19 - Àncyrita subidiomórfica entre grãos xeno-mórficos de quartzo èm carbonatíto tardio, No cánto infe_rior direito, ancylita mostra uma menor granularidade easpecto dendrÍtico. Hematita entre carbonatos. pol-. 7Oo.
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grãos medindo em média 0,3 mm, em geral circundados por fran-
jas de um carbonaÈo de segunda geração de composição calcÍtica
(Fotomicrograf ia 18).

Quartzo aparece em grande número de amostras, com a sua
concentração modal variando de 0,7 a 35,58 da rocha. Crista-
liza-se entre os gr{os de carbonato de segunda geração na for-
ma de bandas, ou entãof como preenchimento de espaços de dis-
solução. Ocorre nas variedades micro e criptocristalina, po-
dendo, em alguns casos, chegar até 0r5 mm de tamanho. Os grãos
sâo comumente xenomórficos com extinção ondulante e contêm
inclusões de carbonatos, c arbonato-apatita, hematita e

fita; inclusões ftuÍdas são fregüentes, dispondo-se de

não orientado.

Ancylita (carbonato hidratado de Ca, Sr e Ba e
raras) foi identificada somente êm uma das numerosas amostras
estudadas (39-83,6). O mineral cristaliza-se como grãos inco-
lores a verde páÌido, de dimensão compreendidos entre 0,05 e

0r4 mm. Os menores, xenomórficos, de aspecto dendrítico, con-
têm grande quantídade de hematita nas bordas; os maiores são

em geral mais límpidos que os anteriores e ocorrem como grãos
subidiomórficos a idiomórficos ( Fotomic rograf ia l-9) . A sua i-
dentificação foi feita primeiramente com base nas propriedades
ópticas (J.M.V. Coutinho, comunicação pessoal) 

- 
2V(-) em

torno de 70o, N, = L,72 u N* = 1,71 (?) , com valor da birre-
fringência obtida {0,030) inferior àquela indj.cada na literatu
ra (N- - N-- = 0,110)*e, depois, confirmada pefos espectros de'zx
EDs, onde se conétata a presença dos picos correspondentes aos

eLementos Ca, Sr e Ba, além das terras raras La e Ce (Fig, 6).
Espectros ligeiramente diferentes são fornecidos peJ-os grãos
menores que contêm certa quantidade de ferro (Fig. 7) . .Kapus-

tin (1980) propõe que a fórmul-a da ancyl-Íta seja resumj-da como

(ca, Sr, Ba) 1,00 TRI ,00 (CO3)2,00 (OH)I,00. lH2o, embora ad-
mita que algumas variedades possam ap.resentar até 2'303 de

Fe2o3 na composlção, como, por exemplo, ocorre com uma amos-

tra do maciço de Sallanlatva, URSS. Para esse autor, a presen-
ça de ancylita é tÍpica de carbonatitos tardios pobres em

flúor, ocorrendo associada a outros minerais com Sr e Ba e na

ausência de f lúor-carbonatos de TR. A elevada quantidade de

ancytita (208) (Tabela 9) obtÍda na contagem de Pontos é pas-

ancy-
modo

Èe rra s
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sível de quesÈj-onanento face à granulação fina do material e
ao caráter bandado da anostra, Aplicando-se cáLculos normati_
vos que tomam por base a quantidade de TR expressa na análise
quÍmica, chega-se ao vaLor de 4,OE para o mineral en questão.

Alstonita (carbonato de Ca, Sr e Ba) está presente em aL_
gumas amostras em quantidades modais variando se 2,4 a g,5t da
rocha (Tabe1a 9). Cristaliza-se como pirârnides hexagonais, de
0,1 a 2,0 mm em tamanho, possui blrrefrlngência levemente mais
baixa que os carbonatos romboédricos e caráter biaxial negat,i_
vo de balxo, ânguJ.o. Ocorre nas fraturas ou entre os grãos de
carbonatos romboédricos, podendo ern aJ.guns casos, guando a
granularldade aumenta exibir caracterÍsticas xenonórfÍcas e
engJ.obar, parcial_mente, a dolomfta (Fotomlcrografia 20). Ka_
pustin (L980) descreve a alstonlta encontrada no maciço de
Vuoriyarvi, URSS, como uma fase tlpica de carbonatitos dolo_
míticos e cal-cÍticos ricos ern Mn relacionados ao estádlo finaL
de formação dos vetos htdroternais e ligada a outros carbona-
tos de Ba e Sr. Em Anitápolis, o rnineral- é reconhecÍdo e¡n amos
tras gue contêm a associação quartzo-caLcita, de gênese mais
tardia, bem como naquelas em que dolomita ê o principal carbo_
nato (F 49\ e, portanto, menos evoluÍdos.

Rodrigues (1985) cit.a a presença nas amostras do furo 49
de kutnohorÍta, uma variedade manganesÍfera de carbonato, bem
como d.e baritocaLcita assoclada å alstonita, sendo ambas iden_
tificadas por difração de raios X. No presente trabalho êssas
fases não foram identificadas, cabendo, no enÈanto, ressaltara
grande dificuldade para.a distlnção, por melos ópticgs, ent.re
calcita e barltocalcita, visto que esses doj.s mlnerais mostram
semelhança quanto à cJ.lvagem e valores de blrrefrlngência, di-
ferindo levemente no tocante aos vaLores de 2V(-) 15o para a
baritocalclta.

Análises por EDS (Fig. 8) atestam a colnposíção gufmlca
da alstonita como próxímas å da fórmula proposta por KapuÊtÍn
(1980) : c-1 

,OO 
s.O,l BuO,9 (co) 3r,OO. AnáLfses feitas por mi-

crossonda revel.aram teores menores de MgO, FeO e MnO (totali_
zando quase 18) e concentrações de BaO (49,521 e SrO (5,0t),
cond.izentes com o proposto por aguele autor. Considerando-se a
composição química da alstonlta, o conteúdo normativo desse mi
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0,3 mm

Fotomicrografia 20 - A1stoníta entre cristais romboédricos de
dolomita em carbonatito tardio; menor quantidade de argi-
lo-mineral aparece no lado superior esquerdo, Pol. 70o.

Fotomicrografia 2I - Cristais escuros de
massa argilosa em carbonatito tardio¡
de carbonatos aparecem principalmente
querdo. PoI. //.

0 rl- m¡n

fersmita em mei.o a
menores quantidades
no lado superior es-
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Fig. 8 - Gráfico de anátise quÍmica por EDS em cristal de alstonita.
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neral na amostra 49-82, aponta para valores em torno de l38f
enquanto que, por contagem mod.a1 , obteve-se E,5tr esta feve
diferença é esperada em função de métodos que envolvem quanti-
dades diferentes de material e indica' por outro lado, uma

distribuição aproximadamente homogênea.

A apatita está presente em poucas amostras, aparecendo
sempre associada a carbonato-apat ita. O mineral é xenomórfico,
com grãos ao redor de 0r4 mrn, formando ca¡nadas juntamente com

te traferrif I ogopita; apresenta raras inclusões de carbonato
e, quando de ocorrência disseminada na rocha, mostra-se arrè-
dondada, corroída ou transformada em carbonato-apatita. Esta
ocorre em mej-o aos carbonatos de segunda geração e aos argilo-
minerais.

os opacos formam-se elt melo aos argilo-minerais e estão
por vezes presentes em apreciáveis quantidades na forma de

grãos xenomórficos medindo em média 0,7 mm e mostram-se oca-
sionaLmente fraturados com carbonatos depositados ao longo dos

planos d.e fraturamento. HemaÈita foi reconhecida somente em

uma amostra (39-83,6), como cristais xenomórfÍcos, de 0,01- a

0,1 mm de tamanho, incl-uÍdos no quartzo ou concentrados nas

bordas de grãos de carbonatos e de ancylita com ferro. Esfale-
rita aparece na forma de grãos subidiomórf icos , de cor marrom,

alta birrefringênc ia , tamanho médio de 0,3 nm e incluidos nos

carbonatos. BaddeJ-eyita foi identificada em afgumas lâminas,
sempre em proporções diminutas, na forma de grãos ÍncluÍdos
nos carbonätos; de acordo com Kapustin (1980) sua escassez é

esperada neste tipo de carbonatÍto.

O "pirocloro" conum nos carbonatitos tardios difere da-
quele exÍstente nos foscoritos e sovitos aPresentando-se coÌno

grãos subidiomórficos a idiomórficos de hábito octaédrico' cor
branca a caramelo e tamanho compreendido entre 0'1 e L'0 mm;

ocorre nas amostras de caráter dol-omÍÈico, sem quartzo asso-
ciado e cristalizando em meio à nassa argilosa (roto¡nÍcrogra-
fia 21). os cristais são algumas vezes zonados com bordas es-
branquiçadas e de menor birrefrlngênc ia. Análises por EDS

(Ftg. 9) indicam que a parte central dos grãos consÍster em

reatidade, de ders¡nita (caNbo6), com algum Ti e Nai já as bor-
d.as possuem composição quase idêntica, porém, com l-eve enri-
quecimento em sr. Segundo Kapustin (1980), pirocloro é instá-
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ve1 nos carbonatÍtÕs tardíos, sendo substituÍdo por bordas ou
pseudomorfos de fersmita.

Mica forma crisÈais zonados com a parte centraL de col-o-
ração verde claro e as bordas consistindo de teÈraferrif logo-
pita, ou então, como um único cristat, de 0,2 r de tamanho e,
pleocroísmo casÈanho a laranja; neste caso contém quartzo cris-
talizado nas suas fraturas e exibe leve cloritização nas bor-
das.

Os argiLo-mineraÍs cristafizam-se entre os grãos de car-
bonatos, pirocloro e opacos, englobando-os total- ou parcial-
mente. Apresentam cores variáveis de verd.e a marrom amarel-o e

birrefringência aproximada de 0,03. ZeoLitas são Èambém de

ocorrência rara, apresentando-se como cristais ÍdiomórfÍcos
de 0,5 mm de tamanho, dÍspostos entre os grãos de carbonatos
e associados ao quartzo.

Os carbonatitos aqui enquadrados como tardj.os podem ser
subdivididos em duas categorias: a primeira composta de dolo-
mita, sem quartzo e contendo alstonita em quantidades signifi-
cativas; a segunda, com quartzo e/ou zeol-itas, além da presen-
ça de minerais de TR (ancylita) e hematiÈa, Heinrich (1966)

propõe que, para a ocorrência de RavaIIi County, Montana, EUA,

os carbonatitos poileriam ser dividido em cinco estádios: sili-
cático, nióbio-TR, carbonático, sulfeto e ancylita, A fase de-
nominada de ancylita, correspondendo à última a se cristali-
zar, estariä relacionada com hematita, bastnaesiÈa, fersmita
e quartzo.

Por outro lado, Kapustin (1980) separa os carbonatitos tå.r

dios em diversos estádios: calciticos (I) , dolomÍtico-anquer Í-
ticos (TI e III) e cal-cíticos tardÍos (IV) . Para esse autor,
al-stonita e fersmita guardariam retação com os estádios I e

II, enquanto que ancyJ-ita, guartzo e hematita existiriam nos
carbonatitos das fases III e IV.

De acordo com o exposto acima, pode-se inferir gue os

carbonatitos presentes em AnitåpoJ-is.estariam representad.os
pelas várias fases carbonatíticas: sovitos, que se constituem
no tipo d.omi-nante, passando, a dolomÍticos e, Por úItimo, aos

tardios, trazendo minerais de TR, hematita e quartzo.
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3.9.3. Reações de conLato com ås rochas enÇaixantes

Conforme conentado anteriormente é possÍvel VerJ.f icar gue
os carbonatiÈos são responsáveis por modificações mlneralógi-
cas ocorridas junto åB rochas encaixantes, coÍto3 a crlstallza_
cão de grandes criståls (0,5 cm) de nagnetita com pirita asso-
ciada¡ a brechação deEsas rochas com o desenvolvinento de la-
melas subimll imétrica s de flogopita vermelha associada a menor
guantidade de carbonato; à alternâncla de ¡nlnerais neoformados
e¡n faixas de reação; o amplo desenvolvlmento de mlca de granu-
laridade média a grossa, originado zonas com mais que ?5* des-
se mineral na compostção normativa e denominadaE de f a fxas
gurnErfticas. Os dois prlneiros cåsos representam efeitos de
caráter maÍs locall.zado, enguanto que os dols últimog me-
recem destaque especlal devido à sua maior ocorrência e ao fa-
to de formarem zonas mais espessas, embora não mapeáveis.

Bandas de minerais neoformados

Os veios de carbonatfÈo cortando alguns tipos de rochas
(p.e., nefel-ina sienito, 56-6216) provocan nodificações mlne-
ralógicas semeJ.hantes às veriflcadas no complexo de Jacupi-
ranga, nas faixas de reação entre carbonatLtos e jacupfrangui-
tos, por MorbideLll et al. (1986). Mals junto ao nefel_lna sie-
nito, tem-se a formação de uma faixa com predomÍnlo de anfi-
bóIios, depois umä em gue fJ-ogopita é o mfneral principal e,
mais distante do materlal slLlcåtlco, uma tercelra rica em

oI ivina .

À falxa rica em anflbóLios, en contato dlreto con a ro-
cha sienftlca fresca, ¡nede cerca de 3,0 mn de espessura e
contém, alé¡n desse mlneral , fl.ogopita, apatlta e opacos. Os

anfibóLios, que coneçan a se crlstalizar em continuidade ópti-
ca com os piroxênfos do nefeLina slenlto, exlbem tonal. idade ver
de cLaro com levê pleocrofsno, cores anômatas de interferêncla
relevo baixo e hábito em pluma. À flogoplta, segunda fase em

imporÈância, forna-se em torno dgs agregados de anfiþóIio ou
no contato com os opacos, se¡npre com granularldade multo flna,
o pJ-eocroísmo mostra-se quase sempre amarelo páIldo (em Z) a
bege (em X); nas bordas, os Erãos adguirem tons aJ.aranjados
gue se tornAm ¡nais forÈes quando o mineral se dtspõe ao redor
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dos opacos. os grãos de apatita da rocha silicática guardam

também continuÍdade com os neoformados, em geraf mais fratu-
rados, indicando que a faixa de anfibóIios se desenvolve ocu-
pando o Lugar do nefelina sienito original.

A zona rica em fl-ogopita, que também contém anfibóIios e

opacos, apresenta a mesma espessura (3r0 mm) e acha-se inter-
calada com venulações subinil imétricas de carbonatos, A flogo-
pita, na forma de agregados, é tambóm de granularidade fina,
porém, com reversão petocróica mais nÍtida, principalmente nas

bordas dos grãos, mostrando cor laranja em X. Os anfiból-ios
eventuaLmente presentes podem ocorrer inÈercrescidos com a

flogopitar à semelhança do observado para a faixa anterior, ou

com hábito acicular cortando os agregados de material micáceo;
possuem ângulos de extinção em torno de 20o (Z cl , birrefrÍn-
gência ao redor de 0,015 e incolores, tratando-se provavelmen-
te de richterita. Já os opacos são idiomórficos, de hábito oc-
taédrico Índi.cando tratar-se de magnetita.

A zona rica em olivina acha-se em contato com o veio de

carbonatito, porérn, não se mostra tão delimitada quanto as an-
teriores, ocorrendo como porções de 1,0 mm de espessura, ri-
cas ém olivina e com menores quantidades de f l-ogopita e apa-
tita. os grãos de olivina estão quase sempre alterados a ser-
pentina, em textura "mesh", com uma l-eve colaboração marrom-
amarelada, opacos cristal-izam-se como f il-mes nas fraturas de

antigos grãos. Ftogopita, também proveniente da al-teração da-
guela fase, exibe leve pleocroísmo al.aranjado. Apatit.a, na

forma de grãos medindo 0,3 mm, cristaliza-se entre os grãos
de ol ivina.

Zonas l immer f ticas

são zonas onde a mica, de granularidade nédia a grossa
é o principal mineral, achando-se desenvolvida em diferentes
tipos de material encaixante aos carbonatitos sovÍticos. Essas
z.onas podem se formar a partir de plroxenitos, que é o exemplo
clássico de transformação (cittins et al., 1975) , ou se ori-
ginar de material- mais J-eucocrático, como descrito por Var-
tiainen e Wooley (1976) para o rnaciço de Sok1i, na Finlândia.
Junto às encaixantes mais subsaturadas tendem a adquirir malo-
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res iespessuras (ao redor de Ir0 m) , enquanto gue nas nais
leucocráticas formam faixas centimétricas atingindo aproxlma-
damente 0,20 m de espessura. Duas amostras foram estudad.as en
assocÍação com esse tipo de alteração: uma proveniente de
encalxante com composição de magnetita-bioti ta piroxenito
(L-23,3', e outra relacionada a rocha mesocrática de borda
(4-27 ,31 (rabela 10) .

Tabela I0: Composição modal de glimmeritos

Amo s tras l4i À9 FK Ànf Ca Px Op Classificação

1-23,3
4-27 t3

93,L 2,3
78,5 4,8 9,2 4,7

3,4 L,2

o,I 2,7
GIjrfIEríto
Feldspato gli.nnerito

Os glineritos exibem textura granular hipautomórfica da-
da pela presença de lamelas subidiomórficas de mica, cristalf-
zando-se eÌ:tre os demãIs,minerais (Fotomj-crogr at. la 221 .

A mica possui dlmensões compreendidas entre 0,5 e 5,0 mrn,

com 3,0 lnm. como o valor mais f req{lente, e pleocroÍsmo variável
de castanho escuro (em Y = Z) a faranjä e amarel-o alaranjado
(em X). Na amostra I-23,3, pode-se observar zoneamento óptico
com tonaLidades mals claras distribuÍdas de modo não regular
dentro do grão¡ no contato com o carbonatito o zoneamento tor-
na-ise mais regular e nÍtldo, com mlca bege (em z = yl a arna-
relo levemente alaranjailo (em Y), passando para uma tetrafer-
riflogopita com diferentes tonal-idades de cor ( Fotomtcrografia
231 . Às lamelas de mica contêm inclusões de apatita, opacos,
carbonatos, feldspatos e piroxênios parcialmente alterados a

anfibóIios, dependendo da rocha sobre a qual- se desenvolve.

A apatita mostra caracterfsticas ópticas idênt.icas às da

rocha sem alteraÇão, dispondo-se, porérn, na amostra 1-23,2 de
forma alinhada ao contato com o carbonatito.

Os feldspatos, prîesentes nas variedades mais leucocráti-
cas, acham-se transformados em argilo-minerais , sericita e

carbonatos, adquirindo aspecto turVo principalmente na parte
central dos grãos; as demais caracterÍsticas ópticas do mine-
ra1 , como estruturas de exsolução e inclusões, permanecem i¡ral-



94

I,5 mm

Fotomicrogr afia 22 - Lamel-as de mica entre crÍstais de apati-
ta, piroxênÍo e opaôos em glimmerito, Substituição par-
cial do piroxênio por anfibólio aparece no canto infe-
rior esquerdo. Po1. 70o.

0,3 mm

FotomicrograÍia 23 - Variações na coloração da mica em rocha
glimmerÍtica. Mica castanho escuro envolvlda por tetra-
ferriflogopita em dlferentes tonalidades de vermelho (em
X); no contato com o carbonato ocorre mica de cor beqe
(porção inferior da foto). Menor quantidade .de apatita en
tre grãos de carbonato. PoI . //,
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teradas.

Os anfibófÍos, que se d.esenvolvem sobre os piroxênios, são
idiomórficos a subidiomórf icos , tamanho médio de 1,0 mm, pleo-
croÍsmo verde claro a amare lo-esverdeado , extinção aproxima-
damente reta e birrefrigência em torno de 0,030, sendo repre-
sentados, possivelmente, por richterita.

O carbonato é calcita e ocorre como grãos xenomórficos
germinados, medindo cerca de 0r3 lrun, cristalizados entre as
Iamelas de mica.

Os opacos formam grãos subidiomórficos a xenomórficos, com

as bordas levemente alterad.as a uma massa verde, de granulari-
dade fina e birrefringência alta, Estão assocj-ados às zonas de
maior concentração de carbonatos e, na amostra I-23 r3, tendem
a ocorxer mais concentrados na interface carbona Èi to /gI immeri-
to.

3.I0. Fonol itos

Grande número de diques de rochas mostrando caráter al-
caLino e espessura centrimétrica a decimétrica, é encontrado
a distâncias inferiores a 7 km do centro do maciço de Anitá-
polis, dentro de faixa de direcão aproximadamenÈe N-S (Scheibe
e Furtado, 1988).

Entretanto, no presente estudo, foxam abordados aqueles
diques que ocorrem a distâncias menores que 500 m e situadas
ao longo da estrada São Paulo dos Pinhais-Alto Pinheiros. Eles
formam corpos com espessuras compreendidas entre 30 cm e 3,0
m e acham-se encaixados em rochas granitóides segundo atitudes
variadas. Possue¡n cor verde escuro e granulação fÍna, ressal-
tando-se a presença de fenocristais idiomórficos de nefelina,
de piroxênio e em menor quantfdade de feldspato,

Ao microscópio, confirma-se a textura porfirítica dessas
rochas, sendo reconhecidos os minerais acima, al-ém de apati-
ta, opacos, mic.a e titanita como membros da matriz (Tabela LI),
Esta apresenta textura tinguaÍtica caracterizada por abundan-
tes acículas de piroxênio dÌspostas aleatoriamente em um ma-

terlal leucocráÈico consistindo de nefelina, feldspatos e zeo-
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Tabela ÌI - Composição modal de fonolitos.

Anostras Pi Ne FK Ap Mi Ti Op ¡{atriz Classificação

4-t

4-2

8t3 r7,0 6,r 0,9

r2,4 r0,7 0,9

r3,9 l-3,8 2,I

L6,2 r7,0 2,5 f,8

2,L Q,2 0,2 65,2 FonoLito porfirÍ-
tico

I,4 0,8 73,8* For¡ol-ito porfiri-
tico

1,0 0,1 69,1 FonolÍto porfirÍ-
tico

0,8 75,6 FonoÌito porfirí-
tÍco

*fnclui cerca de 5? de melanita.

litas; subordinalmente, mlca e melanita podem estar presentes
na matriz (Fotomicrografia 24 ) . Nesses diques forarn encoDtra-
dos xenófitos mitimétricos de rochas do maciço descriÈas como

apatiÈa ijoLitos e apaÈita-biotita piroxenitos, Veios e cavi-
dades miarolíticas acham-se preenchidos por zeólitas.

Piroxênios constituem o fenocristaJ- mais abundante, ocor-
rendo como prismas idiomórfioos a sub idiomórf icos , com gemi-
nação (100)f cor verd.e claro e tamanho compreendido entre 0,1
e 3r0 Íun, com o valor de 0r7 mm como o maÍs freq{lente. Mostram
zoneamento concêntrico, acompanhando a forma externa do mine-
ral , com as boÌdas de tonaLidades nais claras e maiores ângu-
los de extinção, revelando que as porções centrais mostram
composições augíticas ê as bordas de egirina augitas; zonea-
mento oscilatórÍo aparece en al-gumas amostras, enquanto seto-
riaL é raro. Franjas de 0,02 mm de egirina, com pleocroísmo
verde oliva e marrom, estão presentes nos fenocristais dis-
persos na matriz t quando incluídos em outras fases minerais
essa feição acha-se ausente, os piroxênios representam um

dos primeiros mj-neraís a se crista.Iizar contendo somente in-
clusões de apatitat por outTo 1ado, são incluÍdos nos feno-
cristais mais tardios de mica, nefelina e fel-dspatos,

Nefelína está presente como fenocristal , apresentando tan-
to contornos hexagonais como retangulares, a sua granuJ-arida-
de é variável , passando cle 0,1 a 4,0 nun, com predomÍnio de va-
l-ores em torno de 0,7 mm, contém inclusões de piroxênio, bio-
tita, opacos, apatita e titanita e acha-se incluída nos felds-

w

1:
tl

l

"-i

ffi
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0rI mm

Fotomicrografia 24 Fonolito com microfenocrj-stais idiomórfi-
cos de salita em meio a uma matriz formada por acículas
de egirina, ß€lanita (dodecaédricos vermelho escuro) e ma-
terial leucocrático. Pol. //.

0,3 mm

Fotomicrografia 25 Fonolito com fenocristais de Na-salita,
egirina augita e biotita em meio a uma matriz formada por
acículas de eglrina e material leucocrático. A biotita es-
tá parcialmente transformada a egirina (como auréola) e
zeolita. Bordas egirínicas em torno dos fenocristais de
piroxênios. Pol. //.
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patos. Em geral encontra-se parcialmente alterada em cancrini-
ta, zeolitas e geiseckita; o processo inicia-se pelas bordas
dos grãos do mineral e, posteriormente, Ínvade a sua parte
central ao longo dos planos de cJ.ivagem,

Feldspatos potássicos ocorrem como fenocrista.is em meta-
de das amostras investigadas, formando prismas alongados,
idiomórficos a sub idiomórf icos , de tamanho conpreendldo entre
0,2 e 7,0 mm; geminação Carfsbad e exsolução de albita
forma de manchas são comuns. As incl-usões presentes são de pi-
roxênio, nefelina al-tetada I biotita, titanÍta e opacos; as bor-
das dos grãos contêm Ínclusões aciculares de piroxênio da ma-

tr:iz, que se orientam paralelamente aos contornos do mineral ,

indicando que o cresciment,o dos feldspatos continuou após o

início da crÍstal-ização dos máficos da matriz. Alteração dos

feldspatos é rara, resultando em argiJ-o-minera is e zeolitas.
A apatita está presente como prismas subidiomórf icos , exi-

bindo por vezes secções hexagonais; inclusões ou fraturas são
raras e o tamanho dos grãos sítua-se entre 012 e 0,7 mm, sendo
mais comuns valores da ordem de 0,5 mm.

xenomórfica, com os gräos nedindo de 0,1 a I,2 nun e tendo 0,8
A biotita presente como fenocristal é subidiomórfica aé

a

mm como o valor mais freqtlente. Apresenta pleocroismo castanho
escuro (em Y = Z) a amarel-o (em X) . As Lamelas disseminadas
na matriz podem exibir bordas de te traferriflogopita
pleocroísmo castanho escuro (em y = Z) a laranja forte (em x);
aquelas presentes como incl-usão nos fenocristais não apresen-
tam esse tipo de diferenciação, indicandÒ, portanto, qLre não
se trata d.e zoneamento composicional da mica, mas sim de uma

segunda varÍedade cristalizada em fase posterior, coincidente
com a dos minerais da matriz, e usando a primeira apenas como

base para nuc.l-eação. Outra reação comum às micas castanhas dis-
semínadas na.matriz consl-ste na formâção de auréol-as consti-
tuídas de egirina em fina granuJ-aridade, cristalizando na par-
te interna cancrinìta e/ou zeolitas (Fotomicrograf ia 25); em

certos locais, essa reação pode levar ao desaparecimento com-
pleto da biotita restando somente zonas arredondadas densa-
mente preenchidas pelos cristais acicuLares de piroxênio. A

cris.talizaçÃo da biotita con pleocroísmo normal ocorre após a
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formação da apatita e os piroxênios, fases presentes como in-
clusão, e anterior aos fenocristais leucocráticos que a engro-
bam.

A titanita ocorre como cristais idiomórficos, geminados,
aì-cançando em média 0,15 ffi, e que podem estar disseminados n¿r

matriz ou incluídos nos fenocristais leucocráticos.
Os opacos, representados por magnetita, formam grãos xe-

nomórficos, corn tamanho médio de 0r3 mm, presentes como incru-
sões em fenocristais ou dlsseminados na massa fundamental. Em

geral encontram-se parcialmente al-terados a óxidos hidratados
de ferro e, de modo subordinado, a mica.

A matriz dos diques consistem de acÍculas subimilimétri-
cas de piroxênio, com extinção aproximadamente reta, âssocia-
das a uma base leucocrática formada por quantidades aproxima-
damente iguais de neferina e fedspatos. Esse materiar acha-se
parcialmente al-terado em zeíLitas e cancrinita. Mica pode
estar presente como um componente menor da matriz na forma de
cristais com pleocroÍsmo verde oliva a castanho (em y = Zl a
Iaranja (em X), englobando as acÍculas de piroxênio. I,telanita,
representando aproximadamente 5t da composição modal, aparece
em umå única anr¡stra coro grãos r@s de cor castanho-
avermel-hada; anáIises químicas parciais efetuadas por micros-
sonda eletrôni-ca revelam teores de 17t de Tio2 para esse mi-
neral, eue de acordo com Zedlitz (1933) corresponderia a va-
riedade schorlomita, a quar se caracteriza por apresentar va-
lores superiores a 158 para esse óxido.
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CAPÍTUT.,O 4

QUÎMTCA MINERÀL

Os mineraÍs dos diversos tipos petrográficos receberam
tratamento quantitativo atravês do equlpamento de microssond.a
eletrônica do Instituto de Geociênclas da Universidade de São

Paulo .

As análises foram obtidas empregando-se fnstrunento de

fabricação ARL (Applied Research Laboratorfes), modelo EMx-sM,

equipado com três espect.rômetros dispersivos e três pares de

crístais (LIF,/ADP, LIF,/ADP e LIF,/RAP), com os dados reglstra-
dos em uma tel-et.ipo acoplada ao conjunto. As determlnações fo-
ram efetuadas em secções delgadas polldas, cobertas com pe1í-
cula de carbono, por melo de metallzador automático de fabri-
cação Bendix.

As condlções de lnstrumentação forann as seguintes: poten-
cial de aceleração 15 kv; diâmetro do fefxe eLetrônico de a-
proximadamente 1u; corrente de amostra de 0,02 a 0'03 uAttem-
po de integração nos contadores de 10 segundos. !{alor tempo

de integração fol empregado para a determinação dos elementos
menores e traços, gue, dependendo da concentração, foram ana-
lisados com 20 e 40 segundos.

A transformação de contagem para porcentagem em óxido foi
felta manualmente, ponto por ponto, usando-se a seguinte equa-

ção:
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I óxido do ere¡ænto = ffiffi x (contagem a¡n. - Bk am.) x f
- _ t em óxido no padrão--

onde:
am. = amostra
Bk = radlação de fundo (background)

Os valores de "background,', antes de serem utiLizados nas
expressões acima, fora¡n corrlgidos de acordo com a corrente de
amostra para um dado ponto ou 1el.tura do padrão. Essa corre-
ção, que mlniminiza os efeltos do fator flutuação (drift), é
de particular importância na determinação dos elementos com
baixa concentração, uma vez que foi constatado um crescimento
Ilnear da radlação de f,undo com o aumento da corrente de amos-
tra .

O fator tempo norto (dead-tlne)- f,oÍ mantldo negligenciá-
vel, posto que os lmpulsos nos contadores situariam-se inva-
riavelmente abalxo do limlte recomendável de 5OOO contagens/
segundo.

Os dados analfticos foram alnda corrigldos para os fato-
res de absorção de nassa, número atômlco e fluorescência se-
cundãria com o auxfLio do programa de computação BETA, de uso
lnterno, gue segue o mêtodo proposto por Bence e Albee (196g).

A exatidão (accuracy) dos resultados coligidos varla com
o número atô¡n1co e com a concentração do elemento na fase in-
vestiqada, estimando-se erro de 2 e de 5t para os casos mais
desfavoráveis. Os valores relatlvos à reprodutibi lidade (pre-
cislon) , que refletem mais as condições operacionais, estão
em torno de 18.

As determÍnações foram f,eltas em dlferentes regiões dos
grãos, com três leituras em cada ponto. O número de grãos, bem
oomo o número de pontos por grão dependeu de fatores diversos:
variação observada ao microscópJ.o óotlco no tocante ao teor
modal do mineral na rocha, grau de alteração, aspectos textu-
rais, cor e pleocroÍsmo. Uma posterlor acùmulação dos dados
fof realfzada quando o guimismo dos pontos anallsados não
presentava diferença slgnlflcativa.

a-
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PerfÌs de variação composiclonal foram afetuadas por meio
do "step scan attachment", disposítívo que perrníte o desl-oca-
mento automático e constante da amostra ao longo de uma dire-
ção escolhida.

4. 1. PÍroxênios

Os piroxênios constituem os máficos predominantes na mai-
or parte dos tÍpos petrográfícos presentes no rnaciço de Anitá-
polis. As observações õpticas permitem concluir que existem
nudanças composiclonais quando se comÞaram diferentes litolo-
gías, grãos dfferenciados numa mesma amostra, ou ainda, varia-
ções denÈro de um único grão.

O estudo quÍmico através de microssonda eletrônica foi
feito empregand.o-se padrões com composição mais próxirna possÍ-
vel da fase investigada. Assim, para os tipos mais cál-cicos fo-
ram usadas: clinopiroxênlo (cpx 118) para Si e Ca; augita (e-
209) para At, Ti e t{gr egirina-augi.ta (164) para Fe e Nai egi-
rina-augita (174) para Mn; baddeleyita (Palabora) para Zr. Na

aná1Ìse de piroxênios mais sódicos utilÍzou-se egirina-augita
(174) para Fe e Na. Testes esporádicos para K foram feitos re-
correndo-se ao padrão hornblenda (Kakanui) , com os dados for*
necend.o, via de regra, quantidades abaixo do Limite de detec-
ção. o número de determinações em cada amostra e ¡nesno em cada

grão dependeu em grande parte da heterogeneidade do rnineral, na

amostra, já que em algumas delas o zoneamento mais marcado in-
duziu o maior número de análises,. lnclusive a realização de

perfis cortando transversalmente os crlstàis.

os cálculos das proporções teóricas de FeO e Fe2o3 a par-
tir dos dados de FeO total, obtidos por rnicrossonda foram efe-
tuados com o programa.de computação SILCAL (.Ulbrich e Ulbrj-ch,
Ig82) , que desdobra o Fe total em F"24 " Fe3+ de forna a man-

ter a soma de ânions lgual a 6 e a soma de cátions a mais pró-
xima possível de 4.

As análises quÍmicas dos plroxênios r reunindo Porcenta-
gens em óxidos e fórmula estrutural na base de 6 átãros de o><iSê-

ni.os, estão q)resentadas na Tabela 12. cada composição rePresen-
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ApatLtâ piroxenitos

labei.â 12 - Composiçâo quÍ¡n¡ca dos Þiroxènios de Ànitápolts (FeO+ - fÊrro lotàl cal.cuJ.ado co¡¡lo FeO¡
Ferr _ Fe2+ + Ì¿tn, Ferrr _ ¡.2r * ¡.3. + ¡tn - Na) -

Plroxênto bio!itIto
2-98,6

ÀB
52,24 52,06
0,38 0,39
r,l5 r,05

r0,91 U.,56
4,2I 4,5O

0,29 0 t28
9 t?O 8,94

18,43 L6,96

3,11 4,36
0,04 0,05

rot,lt too,25

Lq,z 14,99

I'óR¡.IULÀ EsTRuTURÀr
t,947 I,959
0,05r 0,041

0,002

0,005
0,0rt 0,0t1
0,304 0,330

0,131 0,t42
0,009 0,007
0,539 0,501

0,736 0,684

0,272 0,318

4.OO2 3,998

42,t7 4t,u.
3I,32 30,It
25,92 2At79

32,As 21,62

5r,t2 54,72

16,43 n,66

8-33 42-54,2
TÀB

43-29 41-28
ÀBT

s1o2 5I'70 52,t4 51,00 50,?6 5t,68 51,0?
rf% L,IA t,33 o,92 0,89 0,58 0,84
NzO3 3,01 2,59 L,76 I,80 2,0o 2,55
Fe2O3 1,91 I,75 6,63 5,06 6,34 A,L'I
Feo 4,0I 3,68 2,56 1,95 t,4J 3,15
¡tlo 0,10 0,09 o,ts 0,13 0,16 0,I7
À4SO I4t29 14,23 13,13 )_4,66 14,56 13,19

câo 22,83 24t23 22,69 2j,45 22,20 22,LL
Na2O 0,61 0,56 t,49 0,83 1,5I I,1.5
zñ2 0,01
rþtât 99,66 100,60 100,33 99,53 Ì00,46 99,02

¡sô 5,13 5,zs a,52 6,50 ?,rJ 7,5t

sr r.,910 .r,grt r,994 t,Bog r,900 t,9rr
Àrrv o,o9o o,og9 o,o:,:. o,on o,ol7 o,og9
Fb+lw o ßzg o,o32 oÃ23
Àr\rt o,o4r 0,023 o ß24
T1 0,032 0,037 0,026 0,025 O,Ot6 0,024
!Þ+3vr 0,053 o,o¿g 0,.r.56 0,u0 o,rs2 0,r,7
¡þ2+ o,l24 o,rl3 o,o?9 0,061 0,044 o,rLl
I'tr 0.003 0,003 0,005 0,004 0,005 0,005
rE 0,787 0t777 0.727 0,8t3 0,798 0,735
Cå 0,904 Ot952 0¡903 0,935 0,8?5 0,986
Na 0,048 0,0¿0 0,107 01060 0,t07 0,003

¡otaJ. 3,992 3,993 4,003 4.008 3,997 3,99t

ca 48,32 50,29 47 t55 47,83 46,13 47,63

I€ t2,06 4I,05 38,28 4I,59 42,07 39,52
Ebr¡ 9,62 A,66 L4,r6 10,59 ¡.1,8t 12,85

l,¡å 4,96 4,25 rO,74 5,84 lo.4? 8,Sz
!a 8I,39 a2,95 73,00 79,?0 ?8,08 75,46
rÞrrr 13,65 r3,t8 16,26 L4,42 LL,45 16,02

r6À- 70

BABC
51,22 5t,54 5I, ?7 5I,53
o,21 0,29 O,4O 0,55
0¡90 0,64 0,37 0.3.t

L2,47 LL,68 t2,80 t7,39
I'25 4,50 4,94 r,j4
0,39 0 t27 0,40 0,43

10,s6 8,8t 7þ2 7,Ls
r8,80 18.40 16,46 t5,30
3,68 3,78 4,93 5,90
0,08 0,t0 o,Ð 0,$

99,65 I00,0I 99,69 t00,49

t2,47 15,0I 16,46 l?,39

I,929 t,953 L,974 I,948
0,040 0,029 0,0I7 o,ot4
0,o3I 0,o22 0,009 0,038

0,008 0,008 o,ou 0,016
0,322 0,3Lt 0,356 0,457
0,039 0,r¡3 0,t57 0,055
0,012 0,009 o,or3 o,ot¿
0,593 0,498 0,427 o,4o5
ot759 O.747 0,6?3 0,520
o,269 0,278 0,36{ 0,433

4,002 3,99{ 4,00t 4,000

27-33,2

EÀ EÀ

(contlnuå)

5I,22

0,22

t,14
8,15

1.83

0,40

LL,82

22,28

2,I4
o,r2

99,33

I tr7

L,928
0,05r

o,o2L

0,006

0,2ro
0,058

0,0r3
0,663

0,899

0,156

{,005

48,23 43,22 æ,ra 41,[ 39,0i
35,57 33,71 28,1s 26,08 25,49
16,20 23,01 28.03 32,80 35,49

15,17 26,98 28,2A 37,76 44,æ
68,70 59,48 50,66 44,29 4I,80
t5,t3 t3,54 21,06 t?,9s 13,52

cla53lfi-
cação



L04

TabeIa I2 - Conpoôição quf¡nlca dos Þlroxênlos de ÀnitáÞolis.

t6À-I08,0 2t -60,9
ÀBÀB

sio2 52t0:J 52t18 5I,68 5¡.,67

Tto2 0 
' 
23 0' 21 0 '24 0 

'26dzo3 o t79 0,1I 0.83 0,90

Fe2O3 9,52 12,45 LO,62 12,82

rÞo 3,61 L,25 2,39 I,2A

¡@ 10,24 10,38 10,74 t0,58
C¿O 18,50 17,18 L8,77 !1,Oj
Mzô 3t7I 4,58 3,58 4,44

zñ2 0'1.0 0'08 0'I2 0,II
1ìotÀI 99,08 99,90 99,22 99,39

EÞoi 12,24 t2t45 U,9s 12,82

FÓRIIULÀ ESTRUTURÀIJ
sl 1,969 L,970 1,950 L,944 L,97r r,974 r,940 1,934 r,964 r,929 1.,9?1 r,953 1.966 r,965 1,949 r,944
¡rry 0,03r o.o3o 0,036 0.040 o ß2g 0,026 0,057 0,036 0,036 0,059 0,029 0,0{7 0,034 0,035 o,o3o 0,03t
F.*3w 0,0r{ 0,016 0,003 0,030 o,or2 o,ozÌ 0,0r[
etvr o,oo4 0,001 o,or9 0,016 o,or2 0,041 0,005
T1 0,007 0,005 0.007 0,007 0,0trI 0,010 0,0]3 0,019 o,ots 0,01.3 0,010 0,0m 0,0L6 o,oÌ5 o,ou 0,016
r.13ur 0,2?r 0,3s0 o,2BB 0,347 0,155 0,249 o,2lg o;4s 0,214 0,318 0,194 0,321 0,39s 0,207 0,30g 0,356
F"2+ 0,116 0,039 0,0?5 0,040 o,ßs 0,166 0,125 0,042 o,2r4 o)42 0,1.94 0,080 0,t69 o ì2o1 o,og2 0,042
¡.rr 0,009 0,009 0,008 0,008 0,013 0,0t3 0,017 0,0L7 0,012 0,012 0,013 0,01,5 0,018 0,0f8 0,0J5 0,0t9
!g O,s18 0,577 0.604 0,593 0,634 0,s47 0,630 0,s14 0,532 0,488 0,579 0,534 0,337 0,59t 0,559 0,s90
câ 0,750 0.687 0,759 0,688 0,877 0,733 0,669 0,739 0,790 0,7s0 0,799 o,j{g oþgj Ot?46 o,74r 0,64a
Na 0,272 o,33t 0,262 0,324 o,L66 0,264 0,265 0,316 0,2L4 0,ZB0 0,204 0,291 0,419 0,2]6 0,285 0,336

Ijolltos
22-46 23-71,3 36-69,3 36-10],3 57-5b,5

ABÀBABÀBCÀBC
sr,9L 52,25 52,s4 s2,13 sr,73 s1,83 52,57 5I,46 52,22 5t,7s 5L5ì sr,tl
0,39 0,35 0.46 0,68 0,5r O,47 0,35 0,36 0,55 O,52 O,{0 0,56
0,65 r,02 1,30 O,82 r,J.6 r,34 0,93 1,04 r,70 0,89 0,68 0,86
5,42 8,76 10,50 13,58 1,4A LI,19 6,87 rr,22 13,93 7,25 rr,s7 13,23
4,87 5,25 4,05 1.,36 6,73 4,55 6.18 2,52 5,37 6,53 2,60 1.32

0140 0,40 0,53 0,54 0,37 0,38 0,40 O,41 0,56 0,55 O,Aa 0,60
IL,2O 9,72 II,45 9,30 9,4O 8,79 10,36 9,43 6,01 10,45 9,9I t0,54
2Ì,5¿ 18.¡.2 1.6,91 1.8,59 r9,t6 18.81 19,89 18,39 t4,S0 t8,33 18,28 L6,02

2,26 3,51 3,10 4,39 2,9t 3,87 2,8L 3,95 5,74 2,94 3,88 4,62
0,14 0,29 O,2L 0,36 0,15 0.18 0,00 0,t4 0,37 0,t5 0,t? o,I2

98t18 99,77 t0t,65 r0t,?5 99,61 I02,0r r00,44 98,98 t01",26 99t36 99,43 99,65

9,75 t3,J-3 1.3,50 13,58 13,47 15,16 12,36 12,62 I7,9t 13,05 13,01 t3,23

4,0r1 4,00t 4,00s 3,9961otÅI 4,007 4,OOO 4tOO3 4,007

câ 43,50 4t,33 43,42 39,95

¡E 33,53 34,72 34,55 35,47
Fe** 22,97 23,95 22,02 24,58

47,82 42,92 38,60 43,70

34t57 32,03 36,35 30,40

n,62 25,06 25,04 25.90

4,005 3,999 3,992

44,05 44,91 39,38

3I,{5 32t55 22123

24,50 22,54 34,39

{.005 4,00t 4,004

42,17 42,93 38,62

33,41 32,39 35,33

24,42 24t68 26,05

3,997 {,003

44,52 43,55

30,37 28 r34

2s.I] 28,I1

Nå 27,93 33,95 26t5O 32,27 17,35 27,08 24,92 33,19 22,02 2g,go ZO,BZ 30,63 4S,S9 2I,II ZB,g3 32,ß
w 59,3{ 59,18 6t,06 s9,06 66 t25 56 t].o 59,20 s3,99 54,13 50,20 59,08 56,21 36,67 s7,71 56,75 51,56
EÞ**r J2,13 6,87 12,44 8,67 16,40 L6,82 15,88 t2,82 23,25 2L&O 2O,rO :-3,16 L7,74 2],!I 14,31 9,66

Cl.êss1ff
cação - EÀ EA EÀ EÀ EA

(coDtinua)



Tabêlå 12 - Compoelção ¡i'ìodal dos pLroxônlo3 at€ À¡¡ttápg¡ls.

¡¡êf€ll¡¡À ste¡rttø

t2-66,O 1Þ91,5 19-73 4_5t,55
ÀBÀBÀBÀB

sro2 5t'31 5t'40 51'96 5r.99 52'92 5I'66 st'ro 5I,35
rtoz 0'16 0,72 0'36 o'37 0'40 0'38 0'6I 0,6I
Èzo3 r,03 1,0{ 0,68 0,74 r,07 1,00 o,so 0,60
þ2o3 II'49 ¡.4'62 10'29 II'98 9,22 L4,83 U,¡ts 16,13
¡Ð 6,89 5,64 3,97 2,69 5,S3 I,{B {,80 3,63
Mrú 0,28 o,32 0t26 0,25 0,29 0,28 O,3t 0,63
r,@ 1t27 6,01 9,89 9t72 9,02 0,78 1,& 6,19
cao 16,85 1s,70 I?,95 L7,1A t7,65 15,44 17,00 14,37
MzO 4'26 5t42 3,19 4t25 4,07 5,¿B {.56 6,04
zñ2 ot22 0,30 0,27 0,27 0,4t 0,37 0,t2 o,tl
lþtal 100,36 10t,t6 99,42 100,0{ t00,6I 99,?t 99,X gg,69

F.qi 17,23 LB,?9 L3,23 13,47 L3.83 14,83 t6,OI tg,I4

!ÞÐ ê iËÀ¡¡Gátlc!!
{-5I,9 2t-I38

ABCT
50,31 5I,69 5I,59 51,70

0,56 0,51 0.55 O,24

o,79 0,56 0,65 0,5{
13,37 ¡5,35 ¡7.31 9,89
5¡16 3,15 I,73 3,8r
o.a3 0,33 0.30 o,2r
7,30 7,40 7,22 10,09

t6,{0 L4,63 L2,76 19, {5
4,7t 5,78 6,61 3,27
0,I0 0,10 o,12 0,t5

99,15 99,9¡. 99,95 99,35

1,7,19 \7,27 L7 t3t t2,7I

1,939 t,96r r,967 r¡96ó
0,036 0,030 0,029 0,024
0,025 0,009 0,00¿ 0,01,6

0,0t6 0,0u 0,016 0,00?
0,363 0,429 0,a93 0,265
0.J,66 0,rt0 0,055 o,ut
0,014 0,0u 0,012 0,007

0,419 0,418 0,410 0,5?o
0,6?7 0,595 0,521 0,790

0,354 0,425 0.{91 0,240

{,009 a,@3 3,998 {,00r

{0,69 37,85 3{,85 4t,63
25,tø 26.59 27,12 32,20
3{,I3 35,56 37,73 23,16

35'87 ¡¡3,50 50,42 24,49
42,45 42,78 42,09 58,t6
2r,68 L3,72 7,49 t7,35

l¡rEãücås glt@tto
7-03,05 E-2 1-27,2

1TÀ8
50¡65 51,70 50,72 5r,02
0,80 3,r3 0,60 0,70
0,64 0,I3 0,6t 0.5I

\6,59 ' 22,7t t5,0t 24,40
6,40 4199 l.5O 3,87

0.47 0,{O O,2O 0,09

4,73 2,7L A,7I 2,14
12¡63 4,A5 17.27 6,44

6,52 I0,{8 4,A7 9,58
0,lr 0,u 0,{9 0,45

99,53 I00,27 99,98 99,80

2r,32 24,94 t5,0t 25,83

t,961 I,978 t,926 t,973
0,029 0,006 o,o27 0þ?3
0,0t¡ 0,016 0,047 0,004
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Tàbe.Là 12- Co¡nposlção qulnica dos piroxênios de ÀnitãpoLls
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ta a médj.a aritmética de pontos mostrando, para os elementos
maiores, peguena diferença composicional da ordem de J_ a 2Z
dependendo do caso. Assin, em amostras ond.e se tem pequena dis_
persão dos dados é fornecida uma únlca análise, enquanto que
em outras, exibindo faixa conposlclonaL mais amÞla, faz-se
necessário maior número de análises para melhor exprlmir a va_
riação quÍmica.

Os resul-tados estão agrupados segr:ndo os tipos petrográ_
ficos e ordenados, em cada amostra, de acordo com o teor cres_
cente em Na. para a malor parte das vezes as anáIises expres_
sas como "4" dizem respeito às porções centrais dos grãos, en_
quanto "8" ou "C,' correspondem às bordas. Entretanto, em cer_
tos casos, essa regra não pode ser aplicada devido ã presença
de cristais com zoneamento oscÍl_atõrio, como os presentes em
rochas mesocrátlcas (4-61,9) e fonolitos, bern como d.e grãos
¡nais enrisuecldos en Na nas porções centrais e cujas bord.as se
mostra¡n rnals empobrecidas nesse elemento; este último zonea_
mento é encontrado em algumas amostras de nefel-ina sienitos
(12-66,13*91,5) , de rochas mesocrátlcas de bordo (4-51,65) e
de ijolitos (23-7I,3 e 16A-108).

O exame das fõrmul_as estruturais mostra que o Si varia de
1,889 a I,996 no conjunto dos piroxênios de AnitãootÌs e que
a soma de Si e Al en grande número d.e casos é insuficiente pa_
ra o totaL preenchlmento da posição esÈruturaL Z. Embora a
cornnosição desses minerais apresente quantÍdade suficiente de
Ti para suprir tal deficiência, estudos mais aceitos parecem
indicar que esse elemento exlbe geralmente coordenação octaé*
drica, sendo admitlda a sua ocorrência em posição tetraédrica
apenas em sj.licatos sem AÌ ou Fe3+ (Hartman, 1969). por outïo
Iado, Huckenholtz et al . (1969) propõem a existêncj_a de Fe3+
para ocupar a posição tetraédrica em piroxênios, o que foi
posterlormente confirmado por est,udos de espectroscopia de
Mössbauer por Rossman (19BI) ,

Nos pÍroxênios de Anitápolis, ã exceção dos fono litos
e de alguns magnetita-btotita piroxenltos, ¡:iroxênio biotiti_
tos, ijolitos e nefel_1na sienltos, faz-se necessária a 1oca_

- ?-!
çao de Fe-' na posição t,etraédrica, com a sua partlcipação va_
rlando de 0,003 a 0,047.
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Pa-ra melhor visualização do preenchimento da posição es-
trutural- é fornecido o gráfico Na-Fe3+ versus si + At (Fig'I0).
Este separa na llnha da abcissa o grau de saturação da camada

teÈraédrica, relacionando na ordenada os excessos de Na sobre
1-r , l+Fe--, na porção superior' e de Fe"', sobre Na, na lnferior. A

local-ização das amostras no gráfico evidencia menor densidade
de pontos para a ocupação da posição z aDenas por Si + AIf e

maior para o terceiro guadrante onde se dá a locação de Fe3+

para suprlr a deficlência estruturaf. Com poucas exceções os

pontos acham-se próximos da linha com inclinação 2 (o = 2),in
dicando gue para as amostras con excesso de Fe"' sobre Na so-
mente a metade do Fe3+ é necessãria para o Preenchimento da

posição z, sugeríndo, assim, para esses piroxênios, a existên-
cia do componente Ferri - ts chermaktta (caFe"1+Fe:+sioÁ) . Poryzo
outro lado, a }ocalização de pontos' no primeiro quadrante,'

nas proxinidades da linha de lnclinação sugere que, além do

excesso de Na enpregado na formação de jadeÍta (NaAlsio6) há

aÍnda possibilidades de geração de moféculas contendo esse

elemento em cornbinação com Ti e zr.

Apesar dessas indlcações não se adota no presente traba-
lho o cálcuJ.o quantitativo dos denominados "membros finais"
dos piroxênios, os quais resultam da distribuição dos cátions
de acordo corn um determinado esquema de mclécul-as. conforme
salienta Ul-brich (1986), fica cl"aro que o resultado final de-
penderá tanto da definição das várias molécu.Ias como também da

seqtlência de cáfculo seguida. Desse modo, preferè-se aqui as

cLassificações que tomam pot base a fórmul-a estruturaL dos pi-
roxênios, corno advogado por Robinson (f980) entre outros. Este
esquema, devido a sua melhor simpllcidade, conta com maior a-
ceitação na l-iteratura, tornando maís fácil a comparação entre
os piroxênlos de distintos maciços.

No diagrarna convencional Ca-Mg- (F" 2++re 3++¡'t., ) (f ig. 11 )

constata-se que os piroxênios presentes nos magnetita-biotita
piroxenitos, em alguns fonolitos e ljolitos ocul)am o campo

das saLitas de Poldervaart e Hess (1951). Ouando a quantidade
de t{a se torna maior, e conseq{lentemente da molécul-a da acmita,
observa-se desvio para o campo das augitas e ferroaugitas e en

direção ao vértice da ferrossilita, efeito este notado ante-
rlormente por Larsen (1976) para as rochas Ce I tímaussaq
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- Gráfico da relação Na-Fe3+
piroxênios de Anitápolis,

Fig. l0 Si + AI para os
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Fig. It - Diagrama ca-Mg- (re3++r"2++Mn) para os pÍroxênios de Ànítápotis. SÍmbolos
como no Ãnexo fI.

FERROAUGITA

tsô
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A aplicação do diagrama ca-Mg- 1Fe2++Fe++Mn-Na¡ (Fig, 12) pro-
posto por esta autora distribuÍ as amostras nos campos do dip_
sfdio e da salIta, em geral aclma da linha dtopsÍdio-hedember-
gita. O naiior enriguecj¡rEnÈo en Ca, quardo ccfiparado ao gráfico ante-
rior, é previsto, e confor¡re assl¡ral-ado por Larsen (19761 , estaria rela-
clonado å r¡na baixa atlvidade de sÍl-ica do magna. À vista da eljrnilação
do deslocanento para o v6rtice da ferrosstllta, as anþstras ttþstra¡n rrcnor
an[)l1tule corposlciornl, não fÍcardo dessa f,orÍìa bsn evidersiada a dis-
tribuição er¡tre os pÍro<ênJ-os dos diversos tipos petrogrfüiæs conrc no
diagrama convenclonal. Tanto em um como em outro diagrama sua
utllização para fins clas s i fÍcatórios é limitada em se tratan-
do de plroxên j-os sódicos.

No dÍagrama Na-Mg- (F.e3++Fe2++Mn-Na) (Fíg, 13) vê-se clara-
mente que as amostras de piroxênios de Ànitáool_is apresentam
enrfgueclmento gradual_ en Na, com Þeguena partfcipação de

)-LFe-' no processo. A evolução se dá a partir dos magnetita-blo-
tita piroxeri,ltos 

-mals ricos em Mg -passando por i jolitos,ne-
feLlna slenitos e rochas de bofda; os fonolitos mostram amplo
espectro composicional e os dados ratificam a evolução petro-
gráfica já lndicada em dlagramas anteriores.

Comparando-se a tendência quÍmica desses pfroxênios com a
observada em outros maciços brastleiros (¡ig. I4), verifica-se
que em AnitápoJ-ls o Fe2+ parece ter exercido papel menos mar-
canÈe no processo evolutivo, com os dados indicando enriqueci-
mento em Na em detrlmento de Mg, ou seja, de acmita em função
do diopsídio.

Essa mesma tendência pode ser Èambém reconhecida em rrm

monocristal com zoneamento oscil_atório presente em fonolito
porfirftlco (4-1) (Fig. I5) . Embora as modificações guÍmicas
não sejan amplas, é possfvel notar-se gue, para a naior parte
dos óxidos anallsados, há um comportamento continuo, com pro-
nunclada correlação positiva entre cao e MgO, bem como FeO e
NarO; MnO acompanha em parte o comportamento d.o FeO, enquanto
que 41203 guarda identfficação com CaO e MgO, sugerÍndo forte
correlação negativa entre a mo1écu1a de diopsÍdio e de acmita
dentro do monocristal Esses resultados são confirmados pelas
caracterÍsticas óptlcas do cristal , ond.e as cores mais esver-
deadas e com menores ânguJ.os de extinção, observad.as no centro
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Fig. Ì2 - Diagrama
Amostras

ca-Mg- (Fe2+

com grande
*Fe3 * *Mn-Na )

quantidade de

(Larsen, 1976 ) para
Na foram excluÍdas.

os piroxênios de

SÍ¡nbolos como no

loo
Fe!'+ Mn - I'lo

Anitápolis.
Anexo II.



Fig. 13 - Piroxênios de

c orre spondente
An i tápo1is
tendênc ia

projetados no diagrama Na-Mg- (Fe3++Fe2++Mn-Na)

de cr.istalização. Simbolos como no anexo II.

Fet'r Mn - No
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FÍg. 14 - Linhas de tendência de piroxênios de maciços alcalinos bra-
slleiros: 1. Anitápo1ís¡ 2. Itapirapuã (Gomes et aI ., L97Qli
3. Banhadão (Ruberti' 1984)t 4. Parte orientaf do Estado

do Rlo de Janeiro: a) tanguå-Rio BonÍto-Itaúna-Morro de

São .loão e b) Soarinho (Vafença' I980) ¡ 5. Piratini (Barbie

ri et al ., l-987); 6' rlha de vitórÍa (Motoki' 1986); 7' Tu-

nas (Gomes et aI ., 1987) .
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e nas bordas, corresponden a uma maior riqueza em 'racmita'r, ao

passo que nas zonas intermediárias tem-se predomÍnio de compo-

sições mais diopsídicas. Para os demais óxidos- Tio2, zro2 e

SiO2 - as concentrações flutuam de modo acentuado, em parte
devido ãs dificuldades na detenninação exata dos elementos Si
e Zr, cujas concentrações nuito altas ou muito baixas originam
maiores desvios quando as anál-Lses são realizadas sob um único
tempo de integração.

Para efeito de classificação (Tabela 12) , foi utilizado
basicamente o critêrio adoÈado por Ulbrich (1983) , que distin-
gue egirina de egirina-augita quando a quantidade de Na é

maior que 0,85 átomo por fórmula unitária, enquanto que as

egi rlna- augitas. conteriam valores superíores a 0r2 átomo. o

termo soda-augita é empregado quando a quantidade de Na é su-
perior a 0,I átomo, conforme adotado por Deer et al. (1978).

Ouanto aos teores de Ti, a autora acima distlngue entre piro-
xênios titaníferos - aquel-es que contêm Ti maior que 0,04 áto-
mo- e titânio-piroxênios, possuindo Ti acima de 0,I átomo.

Assim, os piroxênÍos de 
^nitápolis 

são em geral classifi-
cados como egj-rina-augi tas , à exceção dos presentes nos mag-

netita-biotita piroxenitos, na maíoria dos fonolitos e em uma

amostra de ijolíto; nesses, a quantídade de Na é menor, clas-
siflcando-se como salitas e soda-salitas e, de modo subordina-
do, como diopsfdios e soda-augíta, Em algumas anátises Ti ocor
re em maiores quantÍdades, associado a elevados valores de Na

nos giroxênios de rochas leucocráticas de borda (E-2) e de fo-
nolitos (4-2E e tD) r ou ainda, na amostra que contém melanita
como constituinte da matríz (2).

4. 2. Feldspatos

os feldspatos ocorrem em quantidades variáveis em todas
as rochas siticáticas de Anltápol-is, à exceção dos magnetiÈa-
biotita piroxenitos e biotititos, como seu grau de alteração em

algumas amostras 1-rnpedlu as determinações quÍmicas, do totat
de amostras traÈadas por microssonda el-etrônica apenas 15 fo-
ram anal-isadas para esses minerais,
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Foram dosados Ca, Na e K utilizando-se os padrões bytor{-
nÍta (crystal Bay) para ca, albiÈa (Tiburón) para Na e Ortoclá-
sio (Or-3) para K. O nú¡nero de determinações, em média 40
pontos por amostra, variou de cristal_ para cristal_ e de anos_
tra para amostra, dependendo da quantidade do mineral presen-
te, d.a presença de fases exsolvidas ou d.e outras caracterÍst.i-
cas lndicatlvas de composições dlferenciáveis.

Os teores de Na, Ca e K obt,idos foran transformados em
porcentagem ern peso dos componentes moleculares Àb, An e Or,
con as composições mais representatÌvas Íntegrando a Tabela 13.
Nesta, procurou-se representar critais com composições extre-
mas e intermediárias, à exceção das amostras de fonol_ito por-
firÍtico onde ocorre varlação guÍmica dentro dos fenocristâis
e onde essa fase é tanbém constituinte da matriz.

.Anál1ses quÍnicas representativas de diferentes tlpos pe-
trográficos estão projetadas no diagrama or-Ab-An (Fig. 16).
Conforme se pode constatar a sua observação e do exame da
TabeJ-a 13, os feJ.dspatos presentes nos diversos tipos petro-
grãficos conÈêm quantidades escassas do componente An, ex-
clufdos alguns poucos fonolitos porfirÍticos e rochas neso-
cráticas de borda, alcançando no máximo 7t, de tur.

Associando-se as característÍcas õpticas aos resultados
qufmlcos obtidos pode-se concluir que:

Nos apatita piroxenj-tos, a fase que ocorre como cristais
de aspecto lfmpido nostra composição no intervalo OrTg_90, en-
quanto que a de aspecto turvo fornece malores valores para K
(Or > 90) i esta associa-se a material_ exsolvido, na forma de
fllmes ou gotÍculas, apresentand.o composição variáve1 de &SO
t &97'

Os ijolitos revelam populações bem distintas, send.o que
os feldspatos cuja composição se situa no íntervalo Org3- Orgg
dfzem respeito àqueles crÍstais maiores contendo inclusões de

piroxênio, apatita e nefelÍna; já os portadores de teor mais
aLto em Or correspondem a alguns cristais com gemineração em

grade. Albita ocorre como fase individual ou como produto de

exsolução na forma de manchas ou gotículas, que se fazem pre-
aentes nas amostras com microclÍnio.
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Tabela 1,3 _ conponentes noleculares Ab - Àn - or (en porcentagem, em peso) para amostrãs represen-
tatrvas dos feldspatos de Ànitápoi1s,

À,8 . .. - diferenteE grãos
M - matriz
c - centro
b - borda

Àb Àn Or
Apatitã piroxenitos

27_33 t2
À 97,34 o,39 2,2.t
B 21,44 0,05 78,91
c 72,52 O,24 87,24

Ab À¡ Ol
Ieucocrátlcàs de borda

7-36 t3
98.5t

a9t16
97,26

IjoIltos
2t-60,9

À 99,1t 0,3 0 0,59
B 98, 99 0,40 0,61
c 97,83 I,07 1,10
D 90, 65 0, 23 9, 13

22-46 ,0
À 86,40
B 84,82 0,3 3 14,85
c Ls,21 o,24 84,55

B
c
DD r2,O7

97 ,53 2 ,4172,44 0,I0 87 ,66
I ,42 9 r,5I
3 ,21 0,16 96,57

7-83,0
99,30 0,0 5 0,6 5
95,39 0,10 4,51
19,59 0,I9 80,22

D Lg,26
E 2,84

D 12,88
E 4,64

c 7,63
D 3,06

81 ,12
95,36

I9-73,0

92,31
96,94

13,57
3,89

86,1.3
96,I1

E 3,67 O,20 96 ,13

23-7r,3
À 99, 36 0,10 0, 54
B t 4, t7 2,2r 83,6 2
c 9,67 0,32 90,01D 3,95 0,35 95,80

Nefellnå Elenltos
12_66 tO

A 16, 38 83,62B L5,58 84,42
c 1,4 ,59 85, 41
D Ì3,00 87,00

A 99,40 0,55 0,05
B 18,73
c 14,46 O,29 85,25 Bc I,69

cb 1, 56 0, 20 98 ,24

2

M 6,30 0,25 93,45¡,t 9,09 o,25 90,66vt 6,42 0,45 93,13

4-2
Àc 2,43 2,08 95,49
Àb IB ,42 O,70 80,88

r0, 46
o,76

À 5,38
Bc 16 ,23 0, 05 A3 ,7 2
Bb 1, 04
Cc 20,91

98,96
79,03

Bb 16,82 0,05 83,13M 6,95 0.3 5 92,'tO

clirüneritos
4-21 ,20

14 ,48 O,49 S3,05
L2,22 1.,60 86.18

89,54
99,44

Fono).itos
L

9A,62

À 16,17 0,I0 83,73
B 16,09 83,91
c 14,1.4 0,49 8 5,3?
D 11,52 88,48

Mesocrátlcas de bordo
4_6I,9

A 22 ,48B 3,7 4 6,72 89,54

E 2,52 0,05 9',1 ,43

2r-138,0
À Ì8,09 0,43 81,4 6
B t¿,37 0,6 4 84,99
c t4, {5 8S,55
D 4, 50 3 ,2A 92 ,22
E 3, 48 0,f0 96,42
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t j-pos petrográf icos
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de Anitápolis.

em peso dos componentes Or-Ab-An
SÍmbolos iguais ao Anexo fI.
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Para a maior parte dos casos os feldspaÈos dos nefelina
sienitos exibem pegueno espectro comPosicional' Ortr-tt' cor-
respondendo a cristais que' ao microscópio' aparecem na for-
ma de prismas alongados, sem exsolução, e geminados segundo a
Lei de Bavenoi somente em uma amostra (13-9I,5) reconheceu-se
a presença de fdses mais sódicas e mais potássicas.

Nas rochas de borda, à semelhança dos apatita piroxeni-
tos, os cristais de aspecto límpido contêm valores menores de

ar (77 a 9I para as varl.edades mesocráticas e 80 a 89 para as

leucocrátlcas) enquanto que os de aspecto turvo possuem con-
teûdos maiores. Estes acham-se associados a uma fase sõdica,
presente como gotÍculas nas va.riedades mesocráticas (não ana-

lisadas) ou como manchas nos tipos maÍs leucocráticos.

ttos gli:uerltos, as duas populações são bem caracterlzadas
e correspondem também a cristais de asPecto turvo e l-ímpido;
a fase sódica não foi analisada.

Nos fonolitos porfiríticos, os feldspatos estão presen-

tes como fenocristais zonados e como constituintes da matriz'
como mostrado em detalhes na rig' 17 . o zoneamento pode ser
tanto constituldo por bordas mais enriquecÌdas no componente

or (Fig, 174) ou como apresentar as Partes narginais Predomi-
nantemente mais sõdicas (Fig. l-78). Neste úItimo casof a ma-

triz acha-se representada e fornece valores intermediários - e

semeLhantes àqueles do fonolito 2- aos das bordas e núcfeos,
indicando que a desmistura ocorreu a temperaturas baixas apõs

a sua cristalização Na Fig. I7A, a matrlz não se encontra
represenÈada devido ao grau de alteração intempérica.

4.3. Nefe linas

Nos tipos petrográficos de Anftápolis nefelinas são mine-
rais importantes ' ocorrendo em quantidades apreciáveis nas ro-
chas da sérÍe ijolftica' nos nefelina sienitos e nos fonol-ltos
porfirÍticos. Em grande número d.e amostras esse mineraf está
muito trans formado ern geiseckita, cancrinita ou zeolitas, im-
pedindo, assim, a determinação da sua composição quimica ori-
ginal. As amostras estudadas por microssonda el-etrônica foram
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analisad.as empregando-se corno padrões byto\^tnita (Cristal Bay)

para Si, Al- e Ca, ortoclásio (Or-3) Para K, albita (riburón)
para Na e augita (Â-209) para Fe.

O número de determinações por amostra foi em torno de 30

pontos não sendo observadas variações quÍmicas signifícativas
que permitissem a dist.inção entre bordas e núcl-eos dos cris-
tais ou ainda, de diferentes grãos de uma mesma amostra. Os

valores médios para cada amostra, sua fórmula estrutural cal-
culada na base de 32 átomos de oxigênio e os componentes mole-
cul-ares nefelina-kals i li ta-quart zo (Ne-Ks-Qz) ' exPressos em

porcentagem em peso' constam da Tabefa 14.

o exame das fórmulas estruturais evidencia que as nefeli-
nas anaflsadas contêm de I,422 a 1'645 átomos de K por fórmula
unitária, sendo classificadas como variedades médio-potássi-
cas de aiordo com Donnay et al. (1959). Em todas as amostras
verifica-se. excesso de Si em detrimento de A1 , acompanhado de

diminuição na quantidade de áIcalis presentes, desviando-se,
d.essa maneira, da compostção ideal Na6K2ÀtgSigo32, proPosta por

Buerger (1947), que equivale, em porcentagem em peso, a 73? da

molécula de nefeLÍna e 272 da de kalsil-ita.

Tendo em conta a existência de vacâncias nas posições es-
t.ruturais, Donnay et al. (1959) propõem que a fórmu1a geral
das nefelinas seja expressa comos

NaxKycazE B- (x+y+z ) 
A1 (x+y+z) sit6- 

{ *+y+z 
" 

) 
032

onde E representa as vacãncias na estrutura.

e aplicação do diagrama de Hamilton (-f961) Para
linas de Anitápol-is (Fig. 18) possibillta separá-Ias

nefe-
dois

agrupamentos distintos: um, mais rico em "excesso" de sÍlica,
constituldo pel-as amostras de fonolito (I ,2,4-21 , por duas de

nefelina sienito (12-66 e 13-91,5) e uma de ijolito (36-69,3)
que fornecem temperaturas mais elevadas, iguais ou superiores
a 700oc; outro, mais pobre em sÍlica- consistindo de dois i-
jolitos (2I-60 

'9 | 22-461 e um nefelina sieníto (.19-73'0) 
- in-

dicando que o resfriamento ocorreu a temperaturas mais baixas '
em torno dos 500oC. o valor fornecifÕ pelo ijolito 36-69,3, de

temperatura acima de 7OOoc, d.eve ser visto com restrições já
que na amostra a nefelina não acha associada a feldspato.

as

em



Tabela 14 - Composição qufmica de nefelinas de Ànitápolis.
S* =Si+Àl+Fe3+
Rr*=Na+K+2Ca

sio 2

AI2o3
Fe203

CaO

Na2O

K2o

TOTAL

si
Àl
Fe3+

Na

K

s*
R**

2I-60 ,9

42,84

32,97
t ,07
0,06

16.41
6,46

99,8t

I .295
7 -524
0. 156

0.013
6.160
1.594

15. 975

7 .7 80

75,5
2t,8
2,7

riÕlitos
22-46,o

42,54 44 ,03
33,38 3r,60

L ,47 1, 43

0,24 o,Ll
16,33 15,89
6,53 6,1I

I00,48 99,24

36-69 ,6
Nefelina sienitos

t2-66,0 t3-91, 5

45,08 44,rs
3I,72 3L,7L
1,80 I,38
o,02 0, 06

16,05 I6,2L
5,84 6 ,63

100,5l I00,18

FÓRIUIÀ ESTRUTURAL

I .609 8.519
7. r38 7 .204
0.259 o.2oo
0. 004 0.013
5.943 6.058
L.422 r.632

16.006 15.923
7.373 7 .7L6

73,9 73,8
I9,7 ZZ,I
6,4 4,L

Ne

Xs

Qz

8.198 8. 538
7.585 7.222
0.213 o .209
0.050 0.036
6.105 5.973
1.606 1.510

r5. 996

7. 811

19-73,0 I
43,0I 44.39
33,09 32,07
L,62 0 ,97
o,Lz 0,15

L6,29 16,22
6 ,67 6,72

100,8r t00,52

I .265 8.5r8
7.495 7.255
o -234 0.140
0.025 0.03I
6.069 6.035
1.635 r-645

15.994 15.913
7.754 7.742

74,9 73,6
22,5 22 ,4
2,6 4,0

75,7 74.0
22,2 20 ,9
2,L 5,1

15.965
7.555

Fonolitos
2 4-2

44,47 45,20
32,25 32,33
L,23 0,7 4
o ,20 o,23

16,33 L6 ,s6
6,15 6,06

100, 63 l0r,12

8.504 8.580
7.27L 7.235
o.L-t? 0.106
0.041 0.o47
6.055 6.095
1.501 1.468

15.952 L5.92L
7.638 7 .6s7

74,9 75,r
20,6 20 ,L
4.5 4,8

P
t$
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Para as demais amostras, embora estejam associadas a

feldspatos, observa-se que em quase todas elas esÈes minerais
apresentam extenso intervaLo composicional , constituindo-se de
fases exsolvidas, tanto sódicas quanto potássicas, com o fato
sugerindo gue a desrnisturação foi efetiva.

Assifi, r¡as a[Þstras de ijo]"ito, os feJ.dspatos fot:Inam pertatas visÍ-
vels ao rn-icrosoóp.io, ocrn a albita na forma de nranchas (22-461 ou represen-
tando o úniæ mj¡reral da espécle presente na a[Þstra, o que pareça cordi-
zente ccÍr os bajxos valores de teÍperatura encontrados ro ðiagrana de Ha-

miLton.

Os rFfeIùta sienitos e)d¡em val-ores distùrtos de tenq:eratrira, va-
ria¡do ent¡e 500 e 775oC. A a¡rostra 12-66, q,æ apresentou os maiores val-o-
res (775oC) se nÞstra condizente ccm o tipo de feldspato presente: sem

e><solução e cqn \¡rn inten¡aLo ccnposicional Org3_gg. Bnbora na arTþstra

19-73, que forneceu os valores mals balxos de terperatura, os feLdspatos
r¡ão er¡ldenciassem à ¡nicrossonda e presença de fases exsolsão; ao ¡nicros-
cópio, eles diferem dos da anterior, pois não são tão idÍornórficos e tam-
pouoo gatjrndos segr¡rdo Baverþ,

Nos fonoLitos porfirfticos, a presença de composições quÍ-
micas dj.ferentes para as bordas e núcleos dos crist.ais de

feldspato (.amos tras I e 4-2, Tabela 13) indicam que houve re-
equilÍbrÍo a ternperaturas baixas, originando, assi¡n, val-ores
nais baÍxos que quando comparados com rochas de diques de

outros ¡naciços.

O exame das fórmulas estruturais que nas nefelinas de Ani-),
tápolis o fe.^ têm concent.ração mais elevada que a do Ca, va-
riando 01106 a 0,259 átomos. Este fato, comum à maior parte das
nefeLlnas foi assinal-ada por Mitchell (_I972) , que propõe como

expressão mais flet da composição desse mineral- a seguinte fór-
mula :

NaxKycaz[f B- (x+y+z)Af (x+y+22)Fewsí r 6- (x+y+22+w¡ 032'

Anâlises químlcas das nefelfnas de Anltápoli-s,
segundo essa fórmula, são encontradas na Tabefa 15.

Tilley (1954) observou que as nefeLinas presentes em ro-
chas vutcânicas possuem teores mais elevados em sf J-ica, sendo
sua relação Na:K diretarnente llgada à composição do magmat em

rochas plutônlcas, a composição se mostraria mais restritaf

exPres s as



Tabela 15 - Composição de nefelinas representadas por

^* 
*"" cu, Ee - (x + y + z) ot(* * y + 2z) F", si16 _ ((x + y + 2z) + w) o32

Ijolitos

L2-66,0
Nef el-ina sienitos 13-91,5

79-73,0

Amo stra

2L-60,9
22-46,0
36-69,6

FonoIi tos

1.594 6.160
1.605 6.105
1. 510 5.973

L.422 5.943
r.632 6.058
1. 63s 6.069

1.645 6.035
1.501 6. 055

1.468 6.095

Na

1

2

4-2

0.013 0.233
0. 050 0.239
0.036 0.481_

0. 004 0.631
0.013 0.297
0.025 0.271

0. 031 0.289
0. 041 0. 403

0.047 0.390

T Al-

7.780
7.811
7.555

7.373
7.7L6
7.754

7.742
7.638
7 -657

Fe

0.156 8.064 32

0.2I3 7 .976 32

0.209 8.236 32

0.259 8.368 32

0. 200 8. 084 32

o.234 8. 012 32

0.140 8.118 32

0 .I77 8.185 32

0.106 8 -237 32

Si

a9
Or
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situando-se numa faixa entre as composições Morozewicz ,".rr,,
K"20,9Q" 4,0) e aquela de Buerger (NeraKsrr).

Enguanto a composição ideaf de Buerger apresenta relação
Na:K de 3:J-, a de Morozev/icz exibe pequeno excesso d.e sÍIica,
decorrente de vacâncias nas posições estruturais re l-ativas
aos ál-calis. Empregando-se o diagrann Ne-Ks-Oz de Hamitton e
Mackenzíe (1960)_ (Fig, 19) é possÍveJ- notar-se que as vacâncias
acham-se relacionadas, predomfnantemente. com o cátion K, co¡n

as amostras situando-se pr6ximas ã linha que representa a so-
lução sóltda por omissão para as composições entre

Na6K2Al-BSi 
BO32

e NauKrf] I AftS igO3 z

concordando com a tendência encontrada por aqueles autores.

Além da isoterma de 700oC estabeLecida por Hâmitton e
Mackenzie (1960), limiLes para a solução sóIida de nefel-inas
a 500 e 775oC foram determinados por Hamllton (1961) , conferln
do escala mais precÍsa para as variações na quantidade de sí-
lica en "excesso" e, d.essa forma, possibilitando a sua utili-
zação como índicador de temperatura.

Um refinamento visando à utiJ-ização da qulmismo das nefe-
llnas como indicador de Èemperatura foi desenvolvido por po-
well e Powe1l (1977). Est,es autores elaboraram equações que
fevam e¡n conta, al-ém do excesso de sflica, a partição de Na-K
entre feldspatos e nefeLina nas devidas posições estruturais.
Esse termômetro, apJ-icado ãs anostras de Anitápolis, forneceu
temperaturas inferl.ores àqueJ"as derlvadas do diagrarna Ne-Ks-ez.
Esse fato poderia ser interpretado como relacionado à presen-
ça quase constante de exsolução nos feldspatos, com o termôme-
tro, portanto, refletindo medidas de temperatura eguivalentes
ao estádio final da desmistura. Contudo, a presença de nefeli-
na, via de regra como incl-usão nos feldspatos (à exceção das
amostras 12-66 e 22-46), e desse modo não participando das trÞ-
cas Na-K durante os est,ádios finais de cristalização, desca-
racterlza a relação de coexlstência desses dos minerais, ne-
cessária para a correta aplicação do termôme tro de por^re1L e
Powell (I977r.
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No. Al. Si.O"" - K6 Al. SL O!'

FÍg. 19 - Composiçåo de nefelinas de Anitápolis exPressa no diagrama Na-
Ks-Qz, em porcentagem molecular. Diagrama de Hamilton e Mac-

kenzie (1960). Linhas cheias, "séries de solução sólida por
omissão"; IÍnha tracejada, Iinite da solução sól-ida da sílica
a 700oc; Mg a composição de Morozevriczi círculo, mud.anças nas

dimensões da cela de nef el-ina; demais sÍmbolos como no anexo

II.

.ot

ø
/

No" K, O, Al? S ie Ou
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4. 4. Biotitas e Flogopitas

Nas micas presentes nas alnostras de Anitápol_is constata-
se grande diversidade de cor e esquema pleocróico,

Nas rochas siLicáticas as variações são pouco acentuadas
com predomfnio das de cor rnarrom (Y=Z) e amarel-o a amarelo-
alaranjado (_em X); micas em tons esverd.eados e marrom-averme-
thado (e¡n Y=Z) possuem ocorrência mais restrita, Zoneamento
óptico é pouco perceptfvel, ocorrerido de modo mais nÍtido nas
varledades esverdeadas.

Nos carbonatitos as variações são mais acentuadas que nas
rochas anteriores, formando-se flogopitas em tom verde claro
(em Y=Z) e amarelo a a¡nare Ìo-alaranj ado (en X) , além da varie-
dades com pleocroÍsmo invertido, amare Io-alaranj ado (em y=Z) e
laranja ou vermelho (em X) ¡ a variedade verd.e cl_aro é geral-
mente l-ivre d.e zoneamento e por vezes apresenta-se capeada por
tipos alaranjados, enquanto que as de pleocroÍsmo invertido,
ao lado de formar capaz em torno d.as demais, podem o corre r
finamente dispersas entre os carbonatos ou então, como prod.uto
de substituição da ofivina. Em menor quantidade tem-se uma va-
riedade marrom, envolta por mica verde escura (56-54,7) .

Nos foscoritos ocorre ampla gama de variedades, compreen-
dendo flogopita verde claro - como as present,es nos carbonati-
tos -, outras, em que a mica é representada por lameLas de cor
marrom escuro (em Z=Y) a a¡narelo (em X), envolvidas por tipos
da coloração verd.e escuro e capeadas por te traferri f logopi ta ,
aIé¡n de amostras em gue predominam aqueLas com pleocroÍsmo in-
vert,Ído.

Nos glineritos (especialmente na amos t.ra 1-23,3) o zonea-
mento õptico é multo pronunciado, com o pleocroÍsmo varian-
do de marrom a. amare Lo-alaranj ado (em Y=z) e amarel-o a verme-
J.ho (em X); mica bege (em Y=Z) e laranj a- averme thado (em X)

cristaliza-se mais próxima ao contaÈo com os carbonatitos.

Essa diversidade determinou que se optasse por um número
não constante de determinações para cad.a amostra e para cada
grão ' uma vez que muitos exibem zoneamento de diferentes ti-
pos, objet.ivando com isso dar ênfase aos d.iversos esquemas pl-eo
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crõicos. Em um grão zonado fora¡n real-izados perfis analíticos
à semelhança dos piroxênios. os padrões utitizados consistiram
da biotita (Bto 3) para Sf, Ti, Mn' Na' K e F; biotita (Uni-
versidade da Basiléia) para AI; benitoíÈa (san Benito) para
Ba; tremol-lta (campolungo) para ca e escapolita (I7 I20) para
Cl . Exporadicamente , analisou-se Cr, empregando cromita (53-

IN-8) como padrão, com as amostras apresentando teores infe-
riores aos li¡nites de detecção da técnica.

Os teores médÍos de cada varíedade de mica nos diversos
tipos petrográficos, juntamente com as proporções catÍônicas
calculadas na base de 22 átomos de oxigênio, desconsiderando o

teor de F presente, constam da Tabela 16. Nesta' são também

fornecidos os vafores correspondentes às somas Si+AI (z) ' Mg+

Fe+Fe+Mn+Ti (Y) e K+Na+aa (x) , bem como o esquema pleocrólco de

cada amostra.

O exame das fórmulas estruturais permite absorvar que

grande parce das micas possui quantidade de Si superior a 6'0
átomos por fórmu1a unitária- especialmente as presentes em

carbonatitos, foscoritos e gli:rureri tos -, fato a lmpedir a

aplÍcação do dj-agrama proposÈo por Deer et aI. (1977) i esta
distingue entre flogopitas e biotitasrem função da quantidade
de si, entre 5,0 e 6,0, e da razão Fe'/Pe''+Mg, de acordo com

os termos finais annÍta- f logopi t.a e siderofi 1i ta-eastonl ta . Es

ses autores, empregando dados de análises quÍmicas convencio-
nais, caracterizam como flogopitas as micas com relação Mg:

Fe2+ de 2:I, embora mencionem ser essa distinção até certo
ponto arbitrárla e adotada somente para subdividìr uma varia-
ção multo grande de conposições e proprledades.

Por outro lado, Foster (1960) toma como protótipo a flo-
qopita pura e classifica as micas trioctédricas com base nas

subsÈituições de Mg por cátions bíval-entes (F.2++Mrr) 
"

por
cátfons trivalentes (A.l , Ti e Fe3+¡, d.enomÍnando de flogopitas
as que contêm mais que 70å dessas posições ocupadas pelo Mg.

como nas micas ora estudadas a quantidade de AI é insu-
ficiente para originar AIvr, e a quantidade de re3+ é desco-
nhecida, optou-se por lrma modificação do diagrama dado por éssa

autora, colocando-se Al total, I1g e Fe total (.expresso como
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Tabelå 16 - Co¡nposição qulnica ale biotttas e flogopiÈ46 de ÀnÍtápolls.

.. pf-ro).Ë-n¡() ÀDðtltâ ¡Jolltos
¡{sgnetlla-biotita Plroxôn1toa bLrtUt¡r p:¡o:<an¡.tos

8-33 42-54 ¡ 43-29 47-2a 2-9ø,6 16À-70 l6a-Ì08 2L-60,9 22-46 t0 23-71,3 36-¡.0.¡.,3 57-58,5

ÀBCDÀBÀBABCÀB
38,56 36,13 16,0I 3?,48 36,36 37,0L 37,62 37,37 35,65 18,98 39,06 l7'74 38,08 39,05 3?,68 38'47 38,8¿ 36,46 36,A9 36,2L

2,58 4,04 3,32 3,83 4,67 3,31 2,60 3,5I 3,57 I,47 L,AL 1,9Ì 1,90 2,31 3.01. 2,63 2,7I 2,64 I.56 2.38
12,56 14,61 I¿,?ì. 13,40 15,09 13,86 II,90 14,20 13,2r 12,36 12,06 13,87 ll',28 L2t63 L3,02 12,64 ).1,08 14,06 I{,?3 1.2,86

9,56 16,I7 1{,26 15,83 r't,85 12,24 1r,58 r1,54 20,00 12,82 14,09 -r4,64 15,80 }3'83 15,96 15,07 L6,44 J-4,95 1.2,67 16,82

o,].? 0,1.9 o'20 O,I9 0,22 O,I3 0,12 0,09 o,2A 0,28 0,29 0'31 0,38 0,34 0,33 0,34 0,56 0,32 0,36 0,4?

23,0I 16,24 I?,59 16,53 12,60 Ig,lL 2l,Lg 19,8¡. 14,$ 18,48 17,90 18,74 18,00 18,79 18,04 17'83 l'?,91 19,52 2I,54 16,65

0,1.7 0,31, 0,33 0,16 Oû7 0,21 0,35 o,L6 0.16 O,O7 0,06 o,22 0'16 0,27 0,ll 0,41 0.12 0,20 0'15 0,).2

0,a2 o,21 o,2g o,42 0,40 0,56 0,58 o,4t o,2s 0,38 0,35 0,34 0,32 0,26 0,4r 0,45 0,29 
'tzr 

0,33 ot24

9'32 9,38 9J6 9,57 9,34 9,24 9,33 9,I7 9,56 9,64 9,69 9,57 9,61 9,94 9'92 9'57 9ß2 9,72 9,88 9,8I
0,46 a,4'1 o,6L o 22 o,9o 0,43 o,t9 0,4t 0,33 o,o3 0,02 0,09 0,05 0,05 0'02 0,01 0,05 0,J.6 0,07 0,01

0t42 o,2l 0,26 0,55 O,O7 0,46 0,67 0,28 o,O0 0,23 O,O0 0,03 0,32 2,31 0,49 0,05 0'29 0,05 0,00 0,50

0,00 o,0O o,OI 0,00 0'00 0,00 O,0O O.OO O,oo O,oO O,OO 0,00 0'00 0'00 0'00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

t/rÀL 97,58 9a,o2 9't,o3 98,i.8 9?,56 97,27 96.:'4 g6ßa g.t,IB s{,'n 94,24 91,47 96,90 99,78 99,00 97,41 91,9r 98,30 98,18 96,08

o 5 F 0,18 0,09 o,LI 0,23 0,03 0,L9 0,28 0,¡.2 o,O0 o.fo O,O0 0,0I 0,13 0'91 o,2I O,O2 0'L2 0,02 0,00 0.21

91t40 91,93 ,92 g7,gs 91,53 97ßg 95,96 96,96 g:-,rg 94,61 s4,24 97,46 96,11 98,81 99,79 97,45 91,79 98,28 98,1.8 95,8?

FÓR¡'IU¡.À ESTRUTI¡NÀL NÀ BÀSE DE 22 OXIGENIOS

sl 5.556 5.342 5.345 5.526 5.438 5.42L 5,573 5.446 5,4t8
Àl 2.t33 2.5{5 2.573 2.329 2,650 2.392 2.O7A 2,439 2.366
ri 0.2?9 0.449 0.370 0.425 0.525 0.371 0,290 0.385 o.¿08
8e 1.L52 L.999 1.710 I.952 2.233 I.498 I.435 1..406 2.542
r'h 0.0Ì5 0.024 0,025 0.02¿ 0.028 0.016 0.015 o.otl 0.036

.Ms 4,94I 3.578 1.891 3.632 2.8t0 {.304 4.676 t,303 3,213

ca 0.026 0.049 0.052 0.023 0.01t 0.0t2 0,055 0.028 0.026
Nâ 0,229 0.077 0.08? 0.t19 0.tI? 0.t59 0,167 0,tt{ 0.073
K r.7r3 1..768 1..790 1.80I t.782 L.127 L.764 r.104 t.8s{
Bå 0.026 0.027 0,036 0.013 0.053 0,025 O.OII 0.023 0.019

z 7.689 ?,887 7.9t8 7.847 8.000 7.8I3 ?.651 7.885 7.784
y 6.397 6.050 6.056 6,033 5.69¿ 6.t90 6.416 6.105 6.199
x t.994 L92I L.960 L956 1,965 I.953 1.99? 1,869 I.962

tÞo/ltSo 0,41 1,00 0,8I 0,96 f,42 0,62 0,55 O,BB l,4l

5,829 S.O5I 5.534 5,740 5,702 5,5I7 5.653 5,742 5.336 5.340 5.507

2.Ijt 2.129 2.391 2.003 2.174 2.246 2.1.90 I.93:, 2.426 2.572 2.3Os

0.t65 0.$g 0.21I 0.2I5 0.25¿ 0.332 0.29I 0.30I 0.290 0.I70 0.273

L603 1.765 I.795 1.992 1,589 1,954 1,852 2.032 1.83I I.534 2.t{O

0,036 O.03? 0.039 0.049 0,042 0.04I 0.043 0.070 0,0{0 0.045 0.06t
4,Lf9 3.992 4.097 4.045 4,089 3.936 3.906 3.9{6 4.259 4.647 3.775

O,Ol! O.OfO 0.034 0,026 0.042 0.017 0.06{ 0.0I9 0.03I 0-023 0.0I9

o.tlo 0,I03 0.09? 0.093 0.072 0.LI? 0.128 0,083 0.060 0.092 0.070

1.839 I.851 1,789 I.848 I.052 1.852 I.79{ L.8I{ 1..8I5 }.924 I.903
0.003 0.001 0,005 0.003 0-003 0.001 0,00Ì 0.003 0.009 0.004 0.001

8.000 7.980 7.93I 1.743 1.A76 1.763 7.843 7.673 7.162 7.A52 t.8I2
5,928 5.957 5.f43.6.300 6-OtA 6.263 6.092 6.349 5.420 6,396 6,249

I.963 t.955 I.925 1,970 L969 1,987 )..987 1.9I9 1.9I5 1.943 2.003

0,69 O,19 O,74 O,A7 0,74 0,88 0,84 0t92 0,?7 0,59 I,0I

n * f ¡ å Ê E g ç { { Ê I{ e ë t : î Ê "E E " d { Ë E Ëfr fr H ¡ E ! 'l I Iä åH ! t{ i ä ä ä ä r

Ët Ë¡ Ët Ëi si Ës E¡ EË ït it Ë¡ ii {t Ëi Ei Ëi Ër Ëi åå Ei
ll ll ll ll ll lr rß ll f ll ll ll l¡ ¡l ll ll f ll ll 

'l 
ll ll f rl ll ll ll rl rl nll

¡x ¡x rx t¡< >ix rx Þrx lx rx >1x ¡x >x xx tx tx l*
ll ll ll rl n I I l] [Il rl Ll rl f



Tabela t6 - Conposição quinicå de bfocitas e flogoPitas de ÀtÌrtápolis '

Nefe lina Rochas nesocráticaE
sienilos ¿le borda

t3-9r,5.t9-73,0 4-5L,65 2t-r38

s.io2 31'2I 3 8,33

Tioz 4 '2r 3' 35

At2o3 l0'85 l0'74
FeOi 19,11 18, 19

rfno 0,39 0,45
rv190 15,09 1.6,33

CàO 0, 04 O, L2

Na2o 0 '23 O,23

K2O 9''15 9'14
Bao 0,0 9 0,02
F 0,38 O,2r
ct 0,0t 0,00

TOrÀL 91 ,35 91 ,10

o = F 0,16 0,09

97,19 .J1 ,6r

si 5,6 36 5.129
Àr I.937 1.89 2

Ti 0.47 9 0 -311

Fe 2.420 2,213

Mn 0 . 050 0. 057

Mg 3.405 3.638

Ca 0.00 6 0.019

Na 0.068 0.06?
K r.884 1,8s7
Ba 0. 005 0. 001

ÀBÀB
36,48 16,08 36,10 36,94 36,21

4,87 4 ,27 3,22 5,02 5 .r2
lr.15 LL,29 l4,oo 12,33 12,34
20,It L9,42 17,36 2r,69 23,39
0,50 0,48 0,32 A,3l 0,4L

15,34 t5,60 15,84 12,30 10,60

0,05 0,10 0,08 0,03 0,01

o,2-l 0,2'7 0,26 0 t37 0,46

9,68 9,47 9,1O 9,50 9,42
û,17 0,r2 0,08 0,56 0,48
0,60 o,32 o,o9 A.64 0,57

o,o2 0,00 0,00 0,01 0,01

E ono Iitos

4-2
ÀBc

3 9,90 3?,18 3 6,63
5, l0 4 ,\2 4 ,21

11,52 Ir,68 r1,73
20,57 14 . 16 19,98
o,).4 o,2l 0,25

13,20 18,29 14,r4
o,0 t 0,06 0,04
0,38 0,3 3 0 ,32
9,31 9,66 9,60
0, 53 0,56 0,24
0,65 0,33 0,3I
0,00 0,00 0,00

99,23 97,42 97,05 99,16 99,01 99,29 96,63 9l 
'5O

0,25 0,r3 0,04 o,2',t o,24 A'21 0'14 0'I3

98,98 91 ,29 9?,0r 99,49 98,'17 99,02 96'49 97,31

FÚFI'Í'IÀ ES.IRI¡TÃAJ, ì.|Â EÀSE DE 22 OXIGÈûOS

5.473 5.4'ÌA 5.4L2 5.541 3,525 5.371 5.553 5.559

r.g'72 2.0r9 2.414 2,119 2.zLA 2.386 2.056 2.O91

0.549 0.488 0.363 0.556 0.58? 0'574 0'463 O.487

2.522 2.465 2.L76 2,'l2r 2.983 2.516 L.769 2.535

0,063 0.062 0,041 0,04? 0.052 o.oI8 0.034 0.032

3.429 3.531 3.539 2.749 2.409 2'94'7 4.072 3.198

0.008 o.016 0.013 0.005 0.002 0.002 0.009 0.006

o.o7s 0.0?9 0.076 0.f08 0.r35 0.rr0 0.095 0'095

1,852 r.835 1.85s 1.8r8 1.831 r.719 1.840 r.858

o,oI0 0.007 0,005 0.033 0.029 0.031 0.032 0'01-4

z 7.573 1.621 7,445 1.497 7.886 1.120
y 6.355 6.345 6.563 6 546 6.1'19 6.083

x 1.953 1.954 1.948 1..937 r.948 r.964

Feo,/Mgo !,21 r,rr 1'3r r,24 t,o9 L'16

7.7A4 7.163 7.609 ?'656
6-O3l 6.1,15 6.338 6.252

r-99'1 r,922 1.911 l'973

o,14

lcontlnua)



Tabelð 1.6 - Compos¡ção quÍmica de brotrtãs e fLogopitas de Anitápoljs

ll-rI3,8

40,7]. 4:,80 42.54

0.13 _,83 0,43

I,96 l:,16 9,49

19,50 a,a3 6.88

0,17 a,I2 0,09
22,82 24,L6 25,66

û,89 ..29 O,22

0,19 :, t8 0,39

9,20 i,19 9,2I
0,00 .:,05 0,00

0,28 :.4 Ì 0,54

0.08 i,03 0.00
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!.GH
42,68 42,06 4r,26
0,83 0,52 0,81

r0,0s lt,26 LL,80
5,94 5,58 6,95

0,09 0,I0 0,I3
26,08 25,25 24,2O

0,25 0.t9 0,Il
0,37 0,35 0,36

9,65 9,56 10,07

0.00 0,0Ì 0, ì.0

0,45 0,35 O,25

0,04 0,00 0,01

sio2
Tlo2

Ð20¡

¡,InO

Mgo

CãO

Na2O

K2o

BaO

F

cl

ÌgrÀt

o=F

B

i0,98
0, t9
6, L1

t4,65
0, t4

t,:0
s,6t
q,00

0,42

J,0I

42,04

0, 19

3,64

13,8I

0,15

26104

4,43

0,08

ro, J.2

0,00

0.46

0, r0

€€*fiÊ*#çÊçågfif,g¡fi f,fliF E;d ; dis il iÅ li¡ "f $¡ f" ,t
åI Ëå åË ËË Eå HË ËI TË
uft lt I It ¡t t I I ]t I
>rx ¡x >x >x ¡x >x >rx >x
rl l lt tt I

2-4O'O 16À-??,3
BCDÀBC

42,r2 4t,69 41,75 40.98 42t48 42,59

0,t4 0,t6 0,Ì5 L,1't 0,I7 0,t3
6.25 2,A4 2,Ì3 1t.29 2,19 4,50

10,67 15,91 18,69 II,05 15,27 12,13

0.10 0,15 0.20 0,20 0,t4 0,t2
25,12 25,23 23,14 23,16 23t7I 2.t,45
0,40 0,56 0,50 0,16 0,28 0,30
0,21 0,II 0,08 0,40 0,3? 0,36
9,92 9,47 9,57 9,44 9,73 9.81
0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
0.58 0,42 0,23 0.32 0.29 0,26
0,44 0,10 0,05 0.05 0,0? o,tl

42,24

0,14

2,65

r9,02

0,t?
24,42

a,28

0.28

9, ).7

0,00

0,l3
0,16

ÀL

T1

PE

Mn

W
Ca

Na

K

Eå

97,01 96,2I 96,10 9t,7t 98,8.t 98,31 99.31 ga,ú )7,32 95,93 96,85 95.46 96,44 95,23 96,05

0,19 0,24 0,Ì8 o,to 0,1.3 o,tz o,tt 0,I4 o,l8 o,I2 a,t1 o,23 0,I9 o,t5 0,rr

96,88 95,97 96t52 97,6t 98,74 98,19 98,26 9A,.73 17,¡4 95,8I 96,68 95,23 96,25 95,08 95.94

tt!.nJ.A Ds'IBuna¡ù NÀ BÀsE Ds 22 oxlcÈ\rtos
6.231 6.r83 6.261 6,27L 5,8L2 6.242 6,168 6.268 5.02? 6,283 5.32-1 6..rf4 6.054 6.0r5 5.911
0.657 1,08t 0.503 0,484 1.38? 0.484 0.16.7 0,463 :.107 0.356 t.r.t6 1.607 1.680 1.897 1.99J
0.022 0.016 0.018 0.0r7 0.189 o.oI9 0.0t4 0.0t6 i.02L 0,0Ì5 0.ì95 0,047 0.090 0,055 0,088
r.1r4 t.309 2.006 2.348 r.3rr 1.876 r,54I 2,361 i.80r 2.516 0.714 0.82'7 o.?os 0.668 0,833
0.0i.9 0.0r3 0'0r9 0.026 0.024 0.018 0.0r5 o.o2r J.0i8 0.022 o.cr5 0.0r1 0.0r.r. 0.0r2 0,016
5'758 5.628 5.648 5.316 4.896 5,849 5.924 5.402 5.528 5.249 5.r07 5.497 5.515 5.383 s.169
0.068 0.063 0.090 0.080 0.024 0.044 0,047 0.044 r.r.16 0,r47 0.c44 0.034 0,029 0.029 o.or7
0.023 0.077 0.033 0.024 0.tÌ0 0.106 o,.t-02 0.08t :.05? 0.0s7 0.i05 0.109 0.I02 0.097 0.099
r.9.14 1.95? 1.815 1,833 r.708 t,824 1.813 1,736 :.615 r.8It L?7r r.688 I.141 I.743 1.840
0.000 0,000 0.000 0.000 0. oo3 0.000 0.000 0.000 l.0oo 0.000 0. oot 0.000 0.000 o,00Ì 0.006

z 6.494 7.264 6.764 6.154 7.699 6-725 6,935 6.73I ;.134 6.639 ?.843
y 7.513 6.966 7.69t L707 6.420 1,162 7.494 ?,800 _:.368 7.802 6.091
x 2,005 t,997 t.938 t,937 L845 t.974 1,962 I.86I :.?88 2.015 Lg22

1 ,734 7 .9L2 7 ,906
6.82t 6,1r8 6.t06
1,878 t.870 t.962

0,53 0,24 0,63 0.79 0,48 A,51 0,46 0,78 c,58 0,85 0,47 0,2.1 0,23 O,22 O,2A

1.72r
6,382

I.83I

)4x >x tx tx
,r It

-tOU! F, e{ pfi
3 f, tÐ EF
à t! od þr!i di 6î úÅå" E8 ?¡ ?t
9F *! Þî îF ÞîE! U! EÊ H.! þH

"g g

ilú f¿9 q
õ di cr 

'di

Ii! p8
ã¿ :itÊõ 5b
lr f [I

(continua)



Tabela I6 - Composlçåo de blotitas e flogopitas de Ànitápolis.
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0,26 o.21

Cã¡borìÂtitos
16À-50,5 3IÀ-88,5 39-46,8 5O_54,.t

ÀBÀBÀBCÀ

cUnßÊrltos
l-23,3

sro2

Tto2

dzo:

MnO

¡49O

CaO

Na2O

xzo

BaO

F

c1

43,34 42,62 42,95 42,61 42,A5 4J,,94 4I,91 41,05 4t,50 4Iß2 4r,71 4I.65 40,63
0,09 0,09 0,.10 0,I3 0,17 0,25 0,34 2,gO O,3g O,I2 2,3.7 1,52 2,O3
9,80 6,01 6,49 II,61 8,47 rA,29 9,51 t1,60 8,58 4,09 t0.56 10,27 It-,26
4,35 12,58 9,64 4,51 t,06 5,2.1 5.09 .7,56 9,95 t2,53 8,05 6,60 6,5I
0,05 0,09 0,0? o,o7 0,0? 0,09 0,07 o,2I 0.05 0,07 0,05 0,0? o,o5

27t77 27,32 27,02 26170 26,58 28,53 T,A3 24,9L 25,73 21Å2 2318 25.46 24,41
0,28 0,48 0,30 0,23 0,51 0,42 0,54 0.60 O,OI O,O2 0,00 0,00 0,03
0,28 0,32 0,94 0,32 0.30 0,40 0,4t. 0.43 0,22 0,I2 0,t? o,I7 0,30

IO,22 9,I2 8,{8 9,61 9,62 9,59 9,55 9,46 10,40 t0,48 IO,25 IO,47 9,91
o,o2 0,00 0.00 0,I3 0,0t 0,00 o,0o 0,00 0,08 o,oo 0,I4 o,ol 0,t0
0,43 Ot26 0,11 0,45 0.35 0,35 0,50 0,33 0,25 0,6.t 0,45 O,ø2 C,65
0.01 0,03 0,0t 0,02 0.03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,65 98,93 96,t0 96,58 96,01 9't,r4 95,78 99,0.1 9.t,16 gt,O4 97,57 97,04 96,0I

0,I8 o,tl 0,05 0,19 0,I5 0,15 0,21 0,14 O,tl O¿8 0,19 0,35 O,2.1

96,41 99,82 96,05 96,39 95,86 96,99 9s,5.t 98,93 s7,05 96,76 97 3A 9ó,69 95,74

¡ÓF4nÀ ESIR['IURÀ], NA BÂsE DE 22 o)G@TIos

6.099 6.090 6,r95 5.995 6.143 5,099 5.987 5.126 5,992 6.1-56 5.939 5.946 5.846
L.626 L0l2 L103 I.933 t,428 1.?06 1.601 )..908 1.46f 0,?r2 L.769 r.721 r.910
0.01"0 0.010 0.011 0.0t4 0.0Ì9 0.026 o.o3? 0.304 0.042 0,014 0.253 0.153 0.220
0.st2 1.s03 r.,163 0,530 0.847 0,620 0.608 0.882 I-202 1.551 0.957 o,?88 0.783
0.006 0.011 0.009 0.009 0.009 0.0t1 0.009 0.025 0.006 0.009 0.006 0.00t 0.006

5.825 5,817 5,804 5.592 5.6t0 5.9a2 5.925 5..180 5,537 6.023 5.039 5.4t6 5.248
0.043 0.474 0.047 0.035 0.078 0.063 0.082 0.090 0.002 0.003 0,000 0.000 0.005
0.077 0.090 0.264 0.08? 0.083 0.1f0 0.I1.4 0,115 o.o6t 0,034 0.047 o,0{6 0.083
I.836 r.663 1.560 1.?33 I.760 I.720 1.74I t.683 r.916 r.978 r.959 t.go? L.82s
0.001 0.000 0.000 0.007 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0. ooo 0.008 0.00I o. 006

I TAL

o=F

À1"

T1

Fe

¡.r¡

!g

Na

X

Be

1-125 1.102 1.29A 7,929 7.571 7.605 ?.588 1,634 7,453 6.86q 7.708 1.673 7,-t56
6,3s3 7.341 6.987 6.r45 6.555 6.639 6-s'?9 6.39r 6.14s 7.597 6.255 6.368 6.257
1.957 L.B2'l t.87I I.862 L,922 I.893 t.93? I.888 I.984 2.015 1.914 I.954 L.923

0,16 0,46 0,36 o,26 0,30 0,39 o,46 0,340, L80,18

åå å å Ê åç € €Aä F Ff; Ë
Pq c õ pn r "F "f, I g F *fi eäF i î äî h åî ãi f ñ ñ ¡ä ¡î.è Is !.s î.è Fe. ç-Þ îú -s ! ¿l -,5 Iõ io
ËH H¡ gÃ ËË Ë¡ ËË Ër EE ËË Ei EE Ei Ëi
lll ll ll I I fltf t1 tl t[ t lt [ [I [I llt>x ¡x >i)< ,x rx tx tx rx tx >x >x ¡xrl 1r fIIrtI nf
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')!Fe"')+lqn (Fig, 20). Nota-se que grande part,e desses minerais
situa-se em torno da linha f logopita-anni ta, com predomfnio
d.os termos rnais nagnesianos, e que as fLogopltas dos carbonati-
tos, foscoritos e guÌûrcritos d.esviam-se das demais face ao
malor empobrecimento em .A1.

Nas nicas Ti ocorre em quanÈídades comprendidas en tre
0,010 e 0,587 átomo por fórmula unÍtãria. De acordo com Rock
(19821 , que separa em titânio-biotitas, quando a quantldade
de Ti excede a 0,5 átomo por fórmula, e biotiÈas titanÍferas,
quando esse elemento varia de 0,1 a 0,5, as mlcas das rochas
silicáticas de Anit.ápolis podem ser cfassificadas comumente
como titanÍferas. Já nos carbonatitos e foscoritos a proporção
de Tl é em geral baixa, com apenas alguns casos caracterizando
flogopitas titanfferas. No g1jÍfieríto analisado Ti varia de
0,014 a 0,253, e para a maior parte dos casos (C, D e E) tem-
se flogopltas titaníferas.

Nas micas anaLisadas Ti ocorre subsÈituindo a Mg, confor-
me pode ser visual-izado na Fig. 2I; nesta, as amostras dis-
põem-se em torno de uma reta de inclinação 1:5, indicando que
outros elementos estão envolvidos no processo. Essa mesma in-
clinação acha-se evidenciada quando se correlaciona Ti com

)-L
FeOT convertido para Fe-' (pig. 22). Tanto em um como em outro
diagrama pode-se observar gue a maior parte das flogopitas dos
carbonatitos e foscoritos, bem como algumas do glinner i to afas-
t.an- se da reta, com baixos vaLores de Ti para proporções va-
riáveis de Mg e Fe2+. o desvio para maiores quantidades de
ferro aparece nas micas com pJ-eocroÍsmo invertido, caracterÍs-
tico de teores el-evados de Fe2O3. Portanto, consid.erando-se
apenas o Mg,é possível dizer-se que para as mícas de Anitápo-
tis a eguação Ti+Ú = 2n2+ de Forbes e Flo!{ers (Ig74) ê ape-
nas parcialmente responsãvel- pel-as subst,ituições presentes. Já
nos dlagramas Ti x Al (Fig. 23) e Ti x Si (Fig. 24) as corre-
Iações não ocorrem ou são pouco evldentes.

O exposto acima, aliado ã deficiência en Al" octaédrico e

ao desconheclmento do conteúdo de re3+, faz com que os meca-
nLsnos de substituição proposÈos na literatura, como:
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Fig. 21 - Diagrama de correlaçåo Ti versus Mg para as micas
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R2**si = elvr+a1Ïv

3n2* = 2ervr

R2**si = rf+2er.rv

eLvÏ+si = ri+Al-rv

2aLvr = Tf**2*
),L r'VI 'rr 7

R-'+Si = Fe"' +3at-'

não sejam aplicáveis às micas estudadas.

Por outro J.ado, o pleocroísmo das micas é altamente de-
pendente das concentrações de Tio2' Mgo e Feo' como apontado
primeiramente por Halt (I941). Dessa forma, procurou-se rela-
clonar o esquema pleocróico das micas de Anitápolis com AS

quantidades de TiOrr MgO e FeO e com a razão FeO/fIgO. Na Fig.
25, gue reúne as micas presentes em rochas sil-icáticas, nota-
se que a variedade marrom escura conté¡n maiores quantidades
de T1O2 e 9eO e baixo MgO, o que se refLete numa alta razão
FeO/MgOì Èonalidades gradativament.e mais claras são originadas
pela dininuição de TiO2 e aumento de lvlgo, enquanto que os tons
avermel-hados decorrem de TiO, relatj.vamente alto e FeO muito
baixo. Por ouÈro lado, a cor verde oIíva mostra valores baixos
de 1iO2 e um predomlnío de MgO sobre FeO; o ton castanho es-
verdeado provén de um aumento de TiO, com proporções aproxima-
damente iguais de FeO e MgO,

Nas flogopitas de carbonatitos, foscoritos e glilnmerÍtos
(Fig. 26) a cor marrom é também devida ao alto TiO2 e a uma

maior quantldade de FeO que as verdes, ,Já nas variedades mais
alaranjadas e avermelhadas o TíO, é baÍxo e o I'eO alto, o que
se ref l-ete nas eLevadas razões FeO/NfgO ì um aumento do FeO é
acompanhado peLa malor absorção no Índice X, Tonalidade verde
clara está relacionad.a com pouco TiO2 e alto MgO, que t.ransi-
ciona para agueLas de cor marrom através da cor verde escura,
ou seja, por um aumento en TiO2 e PeO,

Esses dados contrariam, en parte os fornecidos por R_im-

saite (1969). Essa autora assinala gue nas micas do carbonati-
to de Oka, as variedades verde claro e marrom contêm teores
aproximadamente l-guais de FeO e Mgo, con TiO2 sendo mais ele-
vado nas narrons; a varledade laranja seria decorrente do alto
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TiO2 e a bege d.e um menor conteúdo em Feo. A variedade verde
clara descrita em Oka parece ter gênese posterior, pois nesse
carbonatito ela ocorre formando bordas em torno da variedade
verde escura, o que não foi observado em Anitápol-is, onde tan-
to nos carbonatitos quanto nos foscoritos, o mineral- crista-
liza-se como lamelas ldlomórficas envolvidas por outras varie-
dades. EntreÈantof essa mica verde claro assemelha-se quanto
ã cor e à concentração de Ti e Mg àquelas presentes no carbo-
natito de Jacupirangè, e investigadas por Gaspar e Wy 11ie
(L987r, que as comparam, através desses elementos, com as de
perldotitos do manto descritas por Delaney et al. (1980).

Rimsaite (1969). descreve flogopitas de tonalidade laranja
aparentemente ldênticas às existentes nos carbonatitos e fos-
coritos de Anltápolls, atribuindo a coloração a maior quanti-
dade de Af2O3 e menor de FeO quando comparadas às variedades
marrons. No presente caso, a cor acha-se associada à maior con
centração de FeO.

As modlficações químicas entre os diversos tipos de mica
podem ser também reconhecidas por meio de perfís analfticos
obtidos em cristal zonad.o (:vig. 2r¡ . Neste, a porção cent,ral,
marrom, mostra teores mais elevados em TÍO2, ¡/lno e At2O3 e

menores em MgO e FeO. A nÍca de cor verde escura (pontos 3, 4,
15, 16 e J-7 do perfll), envol,vendo a marron, respond.e pel-o au-
mento d.e lrfgo . e dÍminuição de Tio2 , com os r¡af ores de Sioz Fecr. . .

e AL2O3 permanecendo constantes. Por outro l-ado, a f J-ogopita
laranja (pontos I, 2 e 18) que ocorre como capas em torno
das demais variedades, exÍbe conteúdos elevados de SiO2, M9O

e Feo assoclados a um decréscimo de TiO2 e Al-2O3.

Result.ados semelhantes foram obtídos por Farmer e Boett-
cher (1981) em cristal zonado, contend.o na parÈe centraJ- fÌo-
gopita com pì.eocroísmo reverso e bordas com pleocroÍsmo nor-
mal , Tambêm para esses autores a flogopita laranja é caracte-
rlzada por Sio2, MgO e FeO altos e 41203 e TiO2 baixos.

A baixa concent.ração de Al das flogopitas de cor laranja
a vermelho é o fator responsável pelo não preenchimento da ca-
na<ia tetraéé.rfca , ernbofa 1s so tarnbé¡r.. se'i â obsefvâdo j unto às

demals variedades, porêm, de modo não tão pronunciado. Somen-

te em duas anáIises (164-04 e 42-54,2-D) el"e é suficiente para
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compLetar a posição, originando pequenas quantidade de A1 oc-
taédrico.

Um levantamento dos dados de literatura evidencia que ' em

muitos casos de micas de rochas afcalinas e carbonatíticas, a

soma Si+41 perfaz de 7,7 a 7,9 câEions, existindo, em contra-
partida, um excesso no Èotal- de 6,0 cátions correspondentes å

camada octaédrica.

Embora a maior parte das rnicas das rochas sil-icáticas de

Anitápo1is exiba comportamento semefhante ao descrito, as flo-
gopitas de carbonatitos, foscoritos e glimmeriÈos apresentam
maiores desvios, chegando a valores Èão baixos quanto 6,639
para a soma Si+Àl I com concomitante aumento na "camada octaé-
drica", de 6,000 para 7,802 átomos por fórmula unitária (33-

II3,8-C; Tabel-a 16) . Essas dj-ferenças quanto aos val-ores este-
grxidÉtricos são tão acentuadas que não podem ser devidas sim-
pJ-esmente a imprecisões anaLfticas, mas sim ao fato de que cer
ta guantid¿rde de cátions destinada ã camada octaédrica deve,na
realÍdade, estar preenchendo as posições tetraédricas.

Na Literatura, o procedimenLo para estabelecer a fórmula
das micas trioctaédricas segue d.uas correntes distintas: pre-
encher a deficlência do tetraédrico com Ti o,-t co* Fe3*. En-

quanto a primeira é defendida por pequeno número.de autores
(e.g. Farmer e Boettcher, 198I) a segunda, de Fe" tetraédrico,
encontra maior aceitação apesar de apresentar dificuldades teó-
ricas quanto à sua aplicação, especialmente no caso das anáIi-
ses por microssonda efetrôníca.

A entrada de pequenas quantidades de Fe3+ Èetraédrico ge-

ra modificações no esquema pleocr6ico das micas fevando à for-
mação de cores mais avermelhadas em X, como assinal-ado origi-
nalmente por Wones (1963) . Essas mudanças caracterizam as de-
nominadas tetraferriflogopitas I muito embora biotitas possam

tanbém apresentar cores avermelhadas nesse Índice de absorção,
como apontado por Hogarth (1964).

Portanto, a locação de Fe3+ na camada tetraédrica só

encontra amparo quando acompanhada de observações ópticas in-
dicatlvas; daí certos autores advogarem a existência de Ti te-
traédrtco para as micas não apresentando variação no esquema

pleocróico.
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Contudo, o maior problema resÍde no fato de que atual_men-
te a grande rnaloria das anáIlses de micas é obtida por nlctos-
sonda eletrõnica, inexistindo até o momento métodos matemáticos
para a discriminação do ferro total em FeO e Fe2o3. Como ge-
ralmente todo o ferro é cal_cul_ado cono FeO a soma dos cãtions
octaédricos apresenta-se superestirnada em menor ou rnaj_or grau,
em função da quantidade de Fe2O3 presente na amostra.

Como em ÀniÈápolis as amostras que possuem os val_ores
mals baixos correspondentes à soma Si+AI são também as que mos
tram os mais baixos conteúdos de Ti, parece cJ_aro que neste
caso o elemento não é responsáveL pelo desvio estequiométrico
das fórmulas das flogopitas.

Por outro lado, as nicas com maiores deficiências em Si+lU
exibem reversão de pleocroísno, que se torna mais avermelhad.o
quanto maior o ferro tot,al, o que indica que parte do ferro é
na realidade Fe2O3 com participação efetiva de Fe3t tetraédri-
co,

Para esses casos foi el_aborado um esguema de cálcuIo dis_
crimínando os dados de ferro total obtidos por microssonda em
FeO eFe2O3 (Be11o e Furtado, em preparação). Neste esquema,on-
de se calcula uma quantidade excessiva de FerOr. utiJ_iza-se
para a normalização L4 cãtions que correspondem à soma da ca-
rnada tetraédrica e octaédrÍca, de acordo com as indicações de
Dymek (1983); os cátions alcalinos e aLcalino terrosos inter-
fol-iares não são empregados na normalização, pois, em não es-
tando tão fortemente aderidos à estrutura, podem mostrar maio-
res deficlênclas por alteração. Esse rnétodo pode ser for¡nuLado
cono:

,n= + [ <*..a. SiO2+?cat.TÍO2+?cat.A12O3+Bcat.MnO+tcat.Mgo) +

(tpeso FeOT-o,9Fe2O3 l0OO * gf¡esofeZO¡) 
I

PM FÞO pM Fe2O3 )

onde x = t+a+3b
sendo a = FeO = FeOT - 0,9Fe2O3

b = FerO,

X = somatório de oxigênios sem FeOT.



L46

O emprego desse cálculo para algumas amostras de flogo-
pitas de carbonatitos e foscoritos de anltápolis revela que

os valores catiônicos tendem a se aproximar dos estequiométri-
cos, com a camada tetraédrica perfazendo de 7,858 a 8,0000,en-
quanto que a octaédrica varia de 5'OO0 a 6,704, corn o ,.3*
tetraédrico variando de 0'112 a I,482 (Tabela L'11 .

Assocíand.o-se os dados ao esquema pleocróico verifica-se
para essas micas que: as de cor amare lo-alaranj ada (,em Y=zl

mostram aumento de absorção no Índice X com maiores incremen-
1-!tos de re"' tetraédrico; as de cor arnare lo- alaranj ado contém

menores quantidades desse elemento (0 ,7IIl ¡ as de cor laranja
possuem valores intermedlários (0,849 a I,I79) ' enquanto que

as vermelhas variam de 1,116 a I,482 átomos. Por outro lado,
nas flogopitas com cores marrom e verde escuro (em Y=z) a

' -3+quantidade de Fe-' requerida para exibir cor alaranjada é bem

menorr de 0,112 a 0,386 átomos. Cumpre também salientar que

as flogopitas verde e marron são as que contêm maiores valores
de À1203, com as verdes mostrando relação FeO/Fe2O3 em torno
de 1,0 e a marrom próxima a 2,0¡ para as demais , îe2O3 predô-
mina amplamente sobre FeO.

Mesmo que os valores obtidos com esse esquema de cálcul-o
não sejam dos mais exatos ' verifica-se' como seria l-ícito es-
perar, que as maiores deficiências na soma Si+Al- acharn-se li-
gadas a maior quantidade de Fe3+ tetraédrlco. Nota-se ainda,
que a intensidade de coloração no indlce X varia para micas

-3+com camadas octaédricas semelhantes em função de Fe- tetrae-
drico, embora para micas diferentes as quantÍdades absolutas
do elemento necessário para ocasionar modificações sensÍveis
de coloração sejam muito diferentes: de 0,71f a 1,482 átomos

nas micas amareLas para apenas 0,112 a 0,386 átomos nas da

cor marrom e verde ,

A maíor intensidade da cor no índice x estaria ligada a

urn aumento na f,.., , obedecendo ao mecanismo de subst.iÈuição do

tipo oxiann lta "2 (Fe2++oH = ne3++o=) , de acordo com Partin
et al. (apud Hehtitt e lfones, 1984).



Tabela 17 - composição quitnlcå de flogopitas de Anitápolis, discrihinando Èeoricamente FeO de Fe2O3

sio2
Tj.o2

Ð203

rÞo

FeZO3

llno
llgo

cao

Na20

K20

BàO

F

cl

ÏUIA.L

0,t9 0, r0 0, t3

2-ÁO,0 I6à-7j,j 16À-50,5 3IÀ-88,5 39_46,8
ÀBCDÀECÀBAA

42,04 42.12 41,69 4I,75 40,98 42,4a 42,59 43,34 42,62 12,95 42,67 42,85
0,t9 0,I4 0,t6 0,15 0,17 0,17 o,t3 0,09 0.09 0,I0 o,Lt 0,17
3,64 6,25 2,84 2,13 t1,29 2,.t9 4,50 9.80 6,0Ì 6,49 t1,6? ø,47
4,05 4,18 4,58 I,L1 7,90 2,79 1,55 2,26 0,88 2,I9 2,59 l,8t

10,85 6t54 12,66 12.80 3,50 13,8? 12,42 2,33 13,00 8,28 2,I4 3,6I
0.t5 0,I0 0,t5 0,20 0,20 0,14 o,I2 O,O5 0,09 O,O7 0,0,1 0,07

26,04 25,72 25,23 2Jt74 23,t6 25.71 27,45 27,11 27,32 27,02 26,10 26,58
0.43 0,40 0,56 0,50 0.16 0,28 0,30 0,28 0,48 0,30 0,23 0,5.t
0,08 o,27 0,Il 0,08 0,40 0,3? 0,36 O,2A O,32 0,94 A)2 O,3O

t0,12 9,92 9,11 9,51 9,44 9113 9,81 ].O,22 9,I2 8,48 9,67 gt62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 a,o2 o,o0 0,00 0,).3 o,0I
a,46 0,59 0,42 0,23 0,32 þ,29 0,26 0,43 0,26 0,II 0,45 0.35
0,t0 0,04 0,I0 0,05 0,05 0,07 o,1I 0,0Ì 0,03 0,01 o,o2 0,03

98,15 96,86 91,91 9e,91 99,22 99,69 99,60 96,88 IOO,22 96,94 96,19 96,38

o.24 0, . 0,.t8 0.Il Ò,05 0,19 0.J.5

97,96 96,62 91,19 98.87 99,09 99,57 99,49 96,70 ).00,11 96,89 96,60 96,23

N5R!.LTÀ ES'I8I,IURÀL NÀ BASE DE 22 oxI@{IG
sj 6.070 6.083 6.065 6.072 5.763 6.032 5.984 6.066 !.903 6.070 5.965 6,088
a-t 0,620 1.064 0.487 0.468 1..872 0.467 0.745 t.6t7 0.981 I.0BI t,923 t.4t9ùrVfè- I.I79 0.7tt I.386 r.40t 0.365 t.482 t.27I 0.24s t.It6 0.849 0.It2 0.386

:¡3*w 0.006 o-o42 o.z3E o.o3z o.u3
Îi 0.021 0.015 0,018 0.016 0.187 0.0t8 0.014 0.009 o.oo9 o,otl 0.0L4 o.ot8
Fe2* 0.4g9 0,52g 0.55? 0.g25 o,g2g 0.331 o.tg2 0.264 0.102 0.2s9 0.302 o.4s2
¡t¡ 0.018 0.0t2 0.0t8 0.025 0.024 0.0I? 0.014 0.006 0.01t O.O0B 0.OOO O.0Og

Mg 5.604 5.536 5.4'70 5.1.46 5.854 5.653 5.748 5.t92 5.639 5.691 5.563 5.529

Cå 0,067 0.062 0,087 0.078 0.024 0.043 0.045 0,042 0.0?t 0,045 0.034 0.0?B
Na 0.022 0.076 0.03t 0.023 0.109 0.102 0.098 0.0?6 0.086 0.259 o,o8? 0.093
x t.864 1,828 r.?58 I.776 I.694 I.763 r.?58 t.825 _I.611 L,529 t.725 L.744
Ba 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0,000 O.oOt 0.000 0.000 0,00? 0.00t

7.869 ?.858 7,938 1.94I 8.000 7.981 8.000 1,928 8.000 8.000 8.000 7.893
6.132 6-704 6.063 5,059 6.000 6.019 6.000 6.0?I 5.999 6.00Ì 6,OOO b,.106

.I.953 t.966 L8?6 L.81't 1.830 I.908 I.901 I.944 L768 1,832 I.853 t.906
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4. 5. Apatita

Anitápolis destaca-se entre os maciços alcalinos brasi-
Ieiros por uma importante mineralização fosfátíca, com a apa-

tita ocorrendo em quantidades significati-vas em grande número

de Èipos petrográficos a justificar, dessa forma, o seu estudo
quÍmico.

Nas rochas siltcáticas e1a está presente en maiores quan-

tidades nos apatita-piroxenitos, biotitos e Íjo1itos, diminu-
indo de importância nos nefellna sienítos e magne ti ta-bioti ta
piroxenitos. Nas unidades leucocráticas e mesocráticas de

borda perfaz menos que LB da composição modal. Entretanto, em-

bora o vaLor médio seja elevado, a proporção é muito variável
de amostra para amostra nos diversos tipos litológicos. Em

quase todos os casos constata-se, ao microscópio, que a apati-
ta é uma fase de cristalizàção iniciat, aparecendo como inclu-
são nos piroxênios, micas e minerais leucocráticos e, quando

em maiores concentrações, formando agregados pofigonais. Nes-

t.as rochas encontra-se geralmente livre de inclusões - algumas
poucas inclusões fluidas existentes apresentam-se alongadas
segundo o eixo cristalográfico c- e possuÍ tamanho médio de

0,5 mm; adicionalmente, mostra-se xenomórfica a subtdiomórfi-
ca e¡ .em alguns casos, parcialmente digeridâ pelo piroxênio'ou
então fraturada e corroÍda por carþonatos.

Nos carbonatitos está também presente em proporções va-
riáveis, como agregados poligonais na forma de bofsões ou ca-
madas. O tananho e a forma dos cristais pouco difere dos re-
conhecidos nas rochas silicáticas, mas, por outro lado, con-
tém maior riqueza de inclusões fluidas ' Neste tipo petrográfi-
co a cristalização parece ser concomitante com a da olivina e

anterior à dos demais minerais.

Nos foscori-tos é o mineraL mais abundante revelando ao

microscópio ampla faixa de cristafizaçã,oi ocorre seja como in-
cl-usão na olivina até como constituinte da matriz da rocha.

Nos glimoeritos é uma fase acessórla e cristaliza*se pró-
xima ao contato com os carbonatitos, além de orientada em re-
Iação a estes últimos.
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O estudo quÍmico do rnineral- foi efetuado usand.o-se como
padrões a apatita (Wilbeforce) para Ca, p e F, egirina-augtta
(16A) para Na e Si, o eutético de Sro.sio2 para Sr e o sintét.i
co de terras raras (REE 3) para La e Ce. Testes esporádlcos
para Sn e Lu forneceram, via de regra, vaLores abaixo do 1imi_
te de detecção.

Na Tabela 18 é forneclda a composição quÍmica da apati-
ta em diferentes amostras, bem cono a sua fórmula estruturar.
na base de 24 oxigênios. Os valores expressos representam a
média ariÈmétÍca de determinações reaLizadas, via de regra, em
5 grãos por amostra.

As apatitas analtsadas podem ser classlficadas como f l,ú_
or-apatitas com teores de F compreendidas entre 2,g3 a 3,742.
Ressalvando-se os prováveis desvios em relação aos va lores
reais resultantes da determinação de har-ogênÍos por microsson-
da, não foi observada para esses minerais qualquer correlação
do F com o estágio de diferenclação do mlneral, ao contrário
do reconhecÍdo por Nash (1922) para o compLexo alcaLino-carbo_
natÍtico de fron Hi.t1.

O conteúdo de LarO, e Ce2O3 varia de O,2g a O,O4Z, mais
baixo do que o obtido para Iron HilI (Nash, 1972) , porém, en_
quadrando-se dentro da faixa das apat,itas de vários naciços
alcalino-carbonatÍ tul"os da URSS (Landa et al., f9g3). Tanto
as terras raras como o Ca e o Na não mostram qualquer correLa_
ção entre sl, e tampouco com o estágio de cristal_ização da ro-
cha, apesar da concentração deste úl_t.imo elemento situar_se a_
baixo do limÍte de detecção da técnica para os magnetita_bio_
tita piroxenitos, biotititos e ujna arnos tra de ijolito,

Por sua vez, Sj. exfbe relação inversa com o p, não obs_
tante alguma dlspersão dos pontos no diagrama (Fig. 29¡. o
mesmo comportamento é mostrado pelas apat,itas de Iron Hill,
tanto no que se refere ã dispersão como ao grau de inclinação
da reta, indicando gue enquanto ocorre vacância de dois átomos
de P apenas um átomo .de Sf entra nessa posição es trutura 1 .
Assim, igual número de áto¡nos de outro el_emento, ou soma de
elementos, faz-se necessário para manter o balanço estruturar_.
Sonmerauer e Katz-Lehnert (L985) por meio de estudos com es_
pectroscopia de Ínfra-vermelho, verificam que o radical nO;-



Tabela l8 - Cornposição química de apatitas de Anitápolis.

sio2
CaO

Sro
Ce 2O3
La2O3

Na2O

¿)
F

TOTAL

o= F

TOTÀL

Magneti ta-b ioti ta

piroxenitos
42-54,2 47 -28

0,35 0,45
54,80 55,02
0,r4 0,06
0,r0 0,23
0,04 0,03

39,80 40,60
3,38 3,48

98,62 99,81

t,43 r,47

97 ,22 98, 40

9.799 9.694
0.014 0.006

0.006 0.014
0.003 0.002

5.624 5 .652
0. 058 0 .07 4

Piroxênio Apati ta
blotititos Piroxenitos
2-98,6 t6A-70 23-7 L ,3

0, 18 o ,22 0.30
54,84 54.59 54,19

o ,37 0,30 0 ,r7
0, 16 0, 15 0,15
0,02 0,03 0.05

0,05
40,78 40,02 40,25
3,56 3,61 3 ,42

99 ,90 98,97 98,53

t. 50 L,52 r,44

98,40 97 | 45 97 ,09

Ce

La

Na

P

si

Ijolitos

36-69 ,3 36-101,3

0, 19 0,26
54,72 54,59
0,48 0,6s
0,o2 0,t2
0to2 0,05
0,06 0,06

40,88 39,4r
3 ,43 3,29

99,82 98 ,42
l-.45 r,39

98,31 97 ,O3

9.690
!.ÓRMULA DSTRUTURAL NA BASE DE 24 OXIGÊNIOS

0.036 0.029 0.016 0.04s 0.063

o.0lo 0.009 0.009 0.001 0.007

0.001 0.002 0.003

Nefelina
sienitos

57 -58 ,5 L9-'Ì 3 , 0

0,23 0,t7
54,48 54,37
0,29 0,55
0,11 O ,O2

0,07 0,04
o.o3 0.04

40,94 4L ,04
2 ,94 3 ,43

99,O9 99,66
L,24 1,45

97 ,85 98,2L

9.615 9.591
0.028 0.052
0.007 0.001
0.004 0.002
0.010 0. 012

5.703 5.718
0.040 0.028

(continua)

9.698 9.670 9 .645 9 .784

5 .687
0-030

0.016 0.018 0.019

5.621 5.678 5.694 5.581

0.037 0.050 0.032 0.043

0.00r 0.003

P(¡
o



Tabela tB - Composição quÍnica de apatitas de ÀnitãpoÌis.

16À-50,5

sio2 0. 03
CaO 54 ,68
sro o,I2
Ce2O3 O,Lj
La2o3 0, 08
NazO 0, 05
P 2O5 40,81
F 3,j4

ÎOTÀL 99 ,67
o = F 1,58

TOTÀL 98. 09

Carbonatitos Foscoritos

3IÀ.-88,5 36-46t4 39-46,8 40_86,4 56_54,j 2_40,o L6A_jj,3
0,06 0,0I o,o-7 o,o2 0,06 0,04 0,1354,82 54,35 5a,05 54,77 54,75 s3,59 54,88
0,37 0,03 o,2o o,2I 0,35 0,55 0,66
0,L5 0,16 0,25 0,09 0,09 0.16 0.18
0,05 0,06 0,03 0,04 o,o4 0,08 0,06
0, 05 0, 03 o, 08 o, 09 0, 05 o,o7 0, 0540,16 40,84 40,89 41,I7 4I,44 39,60 4:-,22
3,62 2,83 3,46 3,62 3,55 3,23 3,4j

99,28 98,30 99.03 100,0t 100,33 97,32 100,65
1,53 t,tg L,46 1,53 1,50 1,36 r,46

97,75 97,rL 97,5-t 98,48 98.83 95,96 99,rg

FÓRIqULÀ ESTRE'TURAL DA BÀSE DE 24 OXIGENIOS
9.780 9.642 9.593 g.640 9.58.1 9.7:-:6 9.618
0.036 0.003 0.0t9 0.020 0.033 0.054 0.063
0.0I0 0.010 0.016 0.006 0.006 0.0t0 0.o.to
0. 003 0. oo4 0. oo2 o. oo2 o. 002 0 . 005 0. 004
0. 016 0. 009 0.026 o. 029 0 . 015 0 .022 0. 0t5
5.660 5.731 5.732 5.725 5.136 5.673 5.700
0.008 0.002 0.010 0.003 0.010 0.007 0-020

Ca

Sr

Ce

Na

P

si

9.658
0. 0tl
0.010
0.005
0. 016

5.696
0. 005

c l- iÍune-
ritos

33-113,8 l.-23,3

0, 10 0, 05
55, 06 54 ,36
0.I3 0,31
0 ,I3 0, tl
0,05 0 , 05
0, 06 0,15

40 .49 40, 50
3,51 3,35

99 ,53 98 , 85

L ,44 I,4L

98,05 97 ,44

9.755 9.677
0.0t3 0.032
0.008 0.006
0. 003 0. 003
0 . 018 0. 048

5. 669 s .697
0.0I7 0 . 005

P(¡



Fig, 28 - Diagrama de correlação P versus Sl para as apatitas
AnitápolÍs. Símbolos como no anexo II.

Fíg. 29 - Diagrama de correlação Sr versus Si para as apatitas de

AniÈápolis. SÍmbolos como no anexo II.
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é substituÍdo por siOf-+ co!-, com o so;- tendo paPel de menor

importâncla nesse mecanismo. Esses autores propõem uma comple-

ta solução sóIida onde a carbonato-apati ta representaria a

fase mais ríca com co!- e siof- com respeito a Po;-.

Em enitápolis, o conteúdo de Si das aPatitas apresenta
razoável variação, estendendo-se desde 0,002 a 0,074 åtomo por
fórmula unitária. No diagrama que correlaciona Si e Sr (FiS.
29 ) pode-se notar que o mineral forma dois grupos distintos:
un com baixo conteúdo em Si e Sr variável -reunindo 

amostras

de carbonatito, foscorito e glimmerito 
-e 

ouÈro, onde existe
variação negativa entre esses dois elementos' consistindo de

apatitas de rochas sificáticas. Embora Watson e Green (1981)

postulem que o coeficiente de distribuição do Sr na apatita se

ja imune às variações da conposição do IÍquido, constata-se'
junto às rochas silicáticas I que as apatitas Provenientes das

variedades mais melanocrãticas contêm teores mais baixos de

Sr e mais al-tos de Si, com os valores deste último elemento
decrescendo con a diferenciação, enquanto que Sr comporta-se
de modo lnverso.

o mesmo parece acontecer no cornplexo de Iron HiIl embora

Nash (1972) não mencione o fato. Através do exame do quimismo

das suas apatitas observa-se que os conteúdos em SiO2 são

maiores nos piroxenitos e diminuem em direção aos ijolitos e

carbonatitos; por sua vez o Sr aumenta no sentido das rochas
mais ricas em sÍl"ica, apresentando val-ores dispares nos carbo-
natitos.

Embora Le Bas e Hundley (1979) apregoem que a composição

das apatitas ref l-ete o quimismo do lÍquido parentaL com mudan-

ças sensfvels nos conteúdos de Ca, TR e Sr, verifica-ser nas

amostras de Anitápolis I que SÍ é o melhor indicador de tal pro
cesso e, de maneira subordinada, o Sr.

4.6. AnfibóIios

os anfÍból-ios nas rochas de Anitápolis são minerais tar-
dios, oriundos da substituição de olivinas' nos carbonatltos
e foscoritos, e de piroxênios, nas silicáticasi nestas úl-timas
predominam nos apatita piroxenitos e nas rochas de borda.
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Nas rochas silicáticas ocorrem em todos os tipos petro-
gráficos, via de regra em escassas quantidades, cr.istalizando-
se nas bordas dos cristais de piroxênio quando estes estão em

contato com carbonatos ou zeoLitas. Neste processo de substi-
tuição formam-se geral-mente dois tipos de anfibóLio, um mais

próximo dos carbonados e outro mais distante.

o anfibóIio de ocorrência mais distante é prismático a-
longado a acicular, possuindo extinção aprox j.madamente reta,
pleocroísmo fraco em tons de verde claro a incolor ou amareJ-o

claro a incolor, birrefringência em torno de 0'03 e comprimen-
to menor que 0,f mm. o pequeno tamanho dos grãos ímpediu na

maior parte das amostras o seu estudo quÍmico; somente no

glirunerito, portador de anfibóIio com características ópticas
semelhantes, porém, com dimensões médias de 1'0 mm, foi pos-

sível- a determinação do guimismo.

o anf ibó1j-o cristalizado no contato com carbonatos, mui-

tas vezes j-ntêrcrescido com te traferrÍf logopita ¡ nostra sec-

ções basais idiomórficasr cores anômatas de interferência e

pleocroísmo acentuado, varÍando de "indigo blue", a violeta e

a verde-amare lado, ou então, de verde-azulado, a verde-amarela
d.o e a amarel o-e sve rdeado. A maior granularidade dos grãos,
0,1 mm a 0,4 cm, propiciou maior número de determinações quí-
micas.

Nos carbonatitos, os anfiból"ios aParecem em escassas quan

tidades, além de restritos aos sovitos' Nos foscorítos ocorrem

em maiores concentrações, podendo atingir até 12? da moda. Nos

dols casos, substituêm a olivina, associando-se a outros pro-
dutos de alteração como a tetraferri f logopita. AIém de estarem
presentes como grãos isolados, de ocorrência disseminada entre
as camadas de apatita ou entxe os cristais de carbonatos, po-

dem constituir agregados fibror radiais. os cristâis são aci-
culares a prÍsmáticos alongados e portadores de pleocroÍs-
mo fraco em tons de verde claro a incolor, ângulos de extinção
(z ^ cl variáveis de 20 a 40o, birrefringência em torno de

0,020 e dimensöes compreendidas entre 0'1 e 1,5 mm.

As análises guímicas foram real-izadas em média de 7 grãos

por amostra, com cerca de cinco determinações por grão, sendo

três na parte central e duas nas bordas. Os padrões utifizados
foram hornbfenda Kakanui para Ti, K e Ca, hornblenda Wilbefor-
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ce para Mn, Al- e Fe. actinolita para Sl e Mg, egirina augita
(164) p¿¡6 Na e biotita (Bio 3) para F. Em testes esporádi_
cos para CÌ empregou-se a escapolita 17.120, com os dados ob_
tidos acusando teores abaixo do Iimite de detecção.

Na Tabela 19 a fórnula estruturaL foi calculada na base
de 23 átomos de oxigênío, assumindo-se primeiro todo o ferro
como FeO e, após, como Fe2O3. Dessa forma, como sugerido por
Robinson et .ql. (I9gZ) , pode-se atingir linites químicos onde
no cálculo com Feo ocorrerá um maior número de cátions, maior
ocupação na camada A e maior conteúdo em Si. por outro J-ado,
o cálculo com Fe2O3 aumenta o número de oxigênios em relação
ao de cátions minimizando a ocupação da posição A e dimj-nuindo
o conteúdo em Si.

Esses vaJ-ores, bem como os denais relativos à fórnula es_
trutural dos anfibólios, sâo de suma import.âncìa já que nos
trabal-hos mais modernos a crassificação desses minerais é rei-
ta principalmente em base química.

Partindo da fórmu1a geral

Ao_ t82CsTS O 22(OH ' C1' F)

onde

T = sir Al-, Fe3+, Ti
c = excesso de AL, Ti, Fe3+ mais Mg, Fe2* e Mn
B = excesso de Fe2+, Mn, Mg mais ca e Na
A = excesso de Na maÍs K.

Leake (l_978) distingue os anfibólios sódico_cáIcj,cos por
apresentarem (Ca+Na)B maior que 1,34 e NaB entre 0,6.7 e It34 e
os aLcalinos por conteren NaB maior gue 1r34,

Conforme pode ser observado na TabeLa Ì9, os anfiból_ios
presentes nos foscoritos e nos carbonatitos contêm (Ca+Na)"nrai_
or que l-f34 e NaB entre 0167 e 1,34, sendo, portanto, claisi_
flcados como sódico-c á1c icos . Adic ionaJ-mente I por conterem va-
lores superiores a 7,5 átomos de Si por fórmu1a unitária, ra_- )-zao l,\g/Mg+Fe-' ac j_ma de 0,5 e com (Na+K)O mais elevada que
0,5, são classÍficados como richterita.

Pot outro lado, os anfibóIios analisados nas rochas sil-Í_
cáticas enquadram-se como afcaJ-inos em vista de conterem mais
que 1,34 áto¡nos de sódio na posição B. À baixa quantídade de



labeLå I9 - Cobfroslçåo qufnlcâ dos ênftÉl.ros dôs rochas d€ ÀnitápotiE, sc

Þàtl'tÀ pt¡r(g¡lto

t 6À- 70 27-13,2
sfo2 53,10 54,57

Tioz 0,15 o,r3
Ézo¡ t,64 0,03

Feo e,28 I0,3I
It¡O 0' 53 0.6Ù

uæ I8,l L6,74

cåo 2,31 4,06

MzO 8' 38 1'83
KzO 0,78 I,68
F 0.5.1 0,73

îoråt 94,21 97,06

oiF 0,2t 0,30

lbtÂ¡ 91,06 96,76

Fe2O3 9¡20 ìI,{6

94,12 95,76

0,06 0,I8

9{,0ó 95,58

12,19 13,30

CãlhonÀ- cumrE
trtos r¡tos-

33-r13,8 56-54,1 4-27,3
53, ?t 54,89 52,32

0,28 0, r4 0,56

0,64 0,13 ot90

3,46 2,4r 26,6't

0,r3 0,07 0,04

2),97 22,86 Ì,34
6,â8 6t77 4,20

5,80 ri,04 10,60

r,48 t,t8 o,o2

0,65 0,50

94,58 95,00 96,66

o,2? o,2L

9r,31 94,79 96,66

3,85 2,6ø 29,64

r56

7,806 7,87A 8,230

0,u0 0t022 0,168

0,031 0,015 0,067

0,¿2I 0,289 3,509

0,017 0,009 0,00s

4,760 4,090 0,31{
1.009 L,042 0,708

I,635 r,681 3,233

0,275 0,216 0,004

L,nI Lt797 2,000

0,762 0,75s L,292

7,735 7 ,829 7,813

0,t09 0,022 0,rs9
0,031 0,0rs 0,063

01417 0,æ8 2,991

0,01.6 0,008 0,005

4,tt1 4,860 0,294

1,000 1,035 0,612
L,620 1,6?1 3,069

0,213 o,2r5 o,oo4

I,592 1.978 ¿,N0
ot692 0,943 t,328

Rocha6 de bords
!þsocráLicå.s lêr¡æøÁLlc-å6 lbsaorltos

4-6t, 9 21-138 lÀ) 2l-r38 (B) E-2 7-83 2-4O 16À-7?, 3

s4,ìr 53,66 52,01 53,29 5t,57 55,s7 5ó,09

0,68 0,92 0,95 0,66 0,?r O,24 0,2t
0,53 0,38 0,87 o,ts 0,69 0,06

t0,9? tr,97 27,16 !3t20 24,24 3,26 2,5r.

0,26 0,r8 0,06 0¡05 0,21 0,08 0.09

t6,o{ 16,78 2,oo rr,75 4,71 21, 23,33

¡.,3ô 1,,44 r,60 3,48 3,61 s,to 6,3r
8,11 I,r7 ì.2,90 9,0ó 10,28 6,48 6,2t

rs,2o r,82 0,36 t,5t 0,2L r.3? r,57
0,t5 0,4{ 2,I3 0,66 0,70

sl
Ãl
T1

¡.2'
¡ür

Il9

Ca

ÀIa

¡(

{ca+Na) B
ì¡"8

7,854 8,030

0t2ú 0,005

0,017 0,014

r,o2a L,262

0,067 0,085

4t087 3,653

0,376 0,635

2,403 2,222

0,r{6 0,313

1,667 2,000

L,29L r,3{5

sl ?,683 7,816

Àì 0,280 0,051

Ti 0,016 0,0I{
¡r3* r,oo2 r¿29
¡'h 0,065 0,082

ìE 3,998 3,554

ca 0,368 0,520

Na 2'351 2,162

K 0,143 0,3os

lcå+!¡¡)B I,956 2,000

N% I, s88 1,380

!r9Â9*Pe2t o'?5 0,92 o,920,7Lo,74

FónüuLÀ ESTRUTUnAL :ÌÀ BÀsE DÐ 23 oxrcÊNros {Fe toral càtculôdo cono Fe2')
8.082 7,946

o,o94 0,16r
0,076 0 to42
r,3?0 t,483

0,033 0,023

3,5?l 3,?03

0,220 0,2æ
2t407 2,y6
0,289 0,3{3

t,ó56 L,642

r,636 ¡,{14

FóR¡¡üIÀ EsTRUTuRÀr NA BÀsE DE 23 oxrcÊNros lF€ rotÀI càtculâdo co¡ro Fe3tt
1,9L7 ?,698

0,092 0, t56
0,0?5 0.0¿l
1,208 r,{36
0,033 0,022

3,498 3,587

0,2t6 0.22L
2,358 2,272

0,293 0,333

2,000 2,000

t,784 r,779

0,ì2

97,91 96,01 96,30 94,81 97,08

, 0,90 0,28 o,29

97,91 95,17 96,30 94,59 91,19

30,18 L4t67 26,94 3,62 L2.79

E,L28 8,139 8,0?r 8¡oo8 7,89A

0,t60 0,02t otrzg 0,010

o,trt 0,075 0,08{ 0,026 0,023

3,il9 1.686 3,173 0,392 0,?96

0,008 0,u0 0,0æ 0,010 0,01t
0,165 2,676 I,Ir.2 4,519 4.896
0'269 0,5,69 0,606 0,8?9 0'952
3,909 2,682 3,119 I,809 1,695

0,071 0,295 o,o42 0,252 0,82
2,000 2,000 2,000 t,953 L,714

1,?3r 1,43t 1,394 r,074 0,822

7t546 7,85t 7,551 1t960 1,ø63

0,148 0,o2t 0,120 0,010

0,103 0,073 0,078 0,026 o,o23

J,295 L,6n 2,968 0,3st 0,265

0,007 0,106 0,026 0,010 0,0rr
0,432 2,580 ¡.,040 4,592 4,87s

0,249 0,550 0,s67 0,87{ 0,941
3,629 2t5æ 2,9L1 L,198 r,688
0,066 0,283 0,039 0,251 0,281

2,000 2.000 2,000 2,000 L,952
r,751 I,150 ¡,,433 r¡126 I,005

C¡år¡If . ¡(Ffv. !ã{rfv. rg'årfv. ¡{rfv. F llg*årfv. Àüfv, R!d¡t. Rid¡t. F6-Rlflrt.



157

A1 
- 

como de resto nos anfibóllos das demais amostras 
-¡aliada ao ¡nelhor balanço da f,órmula quando o ferro é calcuLado

co¡no Fe2O3 , f.az com que seja admltfda u¡na razão Fe3*7Fe3**alvr
mafor gue 0,5, o que leva a caracterÍzá-los como arfvedsoni-
tas. os exiblndo baixa razão uglMg+Fez+ são classificados,
de acordo com Leake (1978), como arfvedsonita enquanto que os
demais cono Mg-arfvedsonlta. Efn apenas uma amostra a quantlda-
de de F é malor gue 2t, correspondendo, assfrn, a um F-Mg-arf-
vedsonlta.

A atnoatra de gl{mrnerlto, a únlca a pernltlr a análise do
anfibóllo aclcular crletalfzado em torno do pfroxênio, fornece
valores de Na" menor gue 1134. A baixa razão MglMg+Fe2+, alla-
da ao fato de a ocupação na camada A ser malor que 0r5, be¡n
como de contar mals gue 7r5 átomos de Si por fórmula unJ.tária,
pogslbllltam claeslflcar o mlneral co¡no Fe-rlchteritâ. É in-
teressante notar que esta amoÊt,ra apresenta os mals altos Vâ-
lores de Fe e de S1 quando o Fê é calculado como FeO, indi-
cando que grande parte desse elenento deve ocorrer no estado
trlvalente .



CAPfTUIO 5

OUÍMICA DE ROCHÀS

Das amostras destinadas à microssonda foram Primeiramente

seJ.ecionadas 29 Para flns de anáfise para 37 elementos' inclu-
índo malores, menores e traços.

Posteriormente, foram seleclonadas mais 4 a¡nostras com a

flnalidade de aumentar o espectro de alguns tipos petrográfi-
cosi estas f,oram anaLisadas para os óxidos principais' bem como

para BaO' S, F, Cl e terras raras'

As determinações quírnicas foram realizadas na Dfvisão de

Laboratórios (GEoLÀB) da Geologla e Sondagens Ltda" BeIo Hori-

zonte, sob a suPervisão do Dr. Cláudio Vieira Dutrat emPregan-

do-se técnicas analfticas diversas.

sio2' 41203 ' Feo total , cao e Tio, foram anafisados Por

fluorescãncia dã raios x, em equlpamento de fabricacão Rígaku,

ô mesmo sucedendo co¡n P, s, Ba, Sr, Rb, cI e Th. a diferença

resfdfndo no fato ile que no prineiro caso as amostras foram to-
das fundidas em tetraborato de lÍtlo e, no segundo' o pó apenas

prdnsado.

Os demafs elementos traços foram determinados Por esPec-

trografla ótlca de emissão, usando-se um espectrógrafo Jarrel-
Ash co¡n montagem Ebert.

outras metodologias empregadas consistfram de via úmiita

convenclonal (tituJ.ação com permanganato de poÈåssio) para F"2*
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e técnicas de etetrodo de Íon especÍfico para F.

Também nos laboratórios da GEOLÀB foram anal-isad.as 5 amos-
tras para os elementos terras raras, usando-se espectrômetro
seqtlencial com excitação por plasma de argônio acopJ-ado induti-
vamente (ICP) , com as amostras sofrendo prévia concentra ç ão
com resina de troca iônica, conforme descrito por Dutra (I984).
Pelo mesmo método foram anal-isadas l8 amosÈras nos laboratórios
do Dr. Govindarajn, em Nancy. França.

Deve-se salientar a pequena quantidade de material dispo-
nível para as anáfisès químicas, já que a quase totalidade das
amosÈras foi obtida a partÍr de testemunhos de sondagem.

5.1. ELementos maiores e menores

Os resul-tados referentes a 33 amostras analisad.as para os
elementos maj-ores e menoÌes, bem como às normas moleculares cal_-

culadas pelo método CIPW e o coeficiente agpaítico estão ex-
pressos na Tabela 20.

Eas compreendem os diferentes tipos petrográficos presen-
tes em Anitápolis, como foscoritos, carbonatitos, gÌinmeritos e

rochas silicáticas, estas últimas representadas por esp6cies
notadamenÈe alcal-inas como magnetita-biotita piroxê'nitos, ijo-
litos e fonolitos, a rochas que ao microscópio revelam u¡na na-
tureza híbrida, com contribuição de material granítico, como
mesocráticas e leucocrátÍcas de borda.

Essa natureza diversificada acha-se expressa no grande es-
pectro composicional das amostras variando desde carbonatitos e
foscoritos' os quais contêm teores de sÍl-ica extremamente bai-
xos - com um máximo não superior a 20,42 -, até rochas 1euco-
cráticas de borda, cujos valores para esse óxido chegam a atin-
gir 67*.

O grau de subsat.uração em sílica é extremamente variável .

Na grande maioria dos casos ele é cons j_ilerável, refletindo-se
nos aLtos valores de nefelina e leucÌta normativos, como por
exemplo, para as amosÈras de fonotitos, alguns ijotitos, ultra-
máficas e nefelina slenitos. Os traços de leucita normativos
nem sempre dizem respeito a quantidades el-evada.s d.e mica, pois,
em muitos casos, a biotita possui escassa repre sentatlvidade
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TÀBELÀ 20 - CornposÍção quínica (elen€ncôs mâj,ore6 e m€nores) e noEma CII'Í¡ pdra as rochas de Ànr!áPol1s.

P¡roxênio Àpatita
Àiaghetr ta-bioti ca piloxenitos blotitlto plroxenÍto ljolltos
8-33 42-54,2 43-29 41-28 Z-98,6 27-33,2 16À-10g 2l-60,9 22-46,0 23-?I,3 36-ó9,3

sio2
Tio-
ù:o:
!-e2o3

F€O

¡lnO

¡Í'o
caO

Na20

K20

P. E.

Pzos

S!O

BaO

1V!Àt

F

S

Or

NE

Lc

ol
Itl
I40

Hl.

Fo

I'a

MS

L¿

MÈ

tll1

II
Àp

P.r

Fr.

Kp

trt¡ÀL

4r,90 3?,90 42,30 33,90 34,10

2,60 2,80 2,60 4.10 t,60
7,10 5,50 4,00 2,oo 5,90

7,80 9,40 1.2,00 20,Ì0 2,90

6.80 7,94 8,93 t3,I8 8,?0

o,r5 0,29 0.19 o,3I o,L6

1.3,20 9,30 10,40 9,30 g,ro

13,50 t6,40 15.30 14,90 t8,30

0,83 1,50 0,87 0,86 I,20
3,50 2,r0 2,ro 0,A9 4,70

I.49 2,81 I.08 0,60 I,I4
0,69 3,1.0 o,Il. 0,20 9,9o

0,03 0.06 0,02 0,01

a,29 0.36 0.I2 0,03 O,!2

99,88 99,90 100,02 99,98 97,42

o,1o 0,20 0,06 0,03 0.46

0,10 0,IÌ 0,04 0,02 0,].7

11,90 {?,90 45,80 40,90

o,4l 0,40 0,38 0,28

9.4O 6,90 13,40 14.40

,,80 6,90 4 ¡ 60 5,70

:,21 3,S2 2,69 3,61

a,25 O,2(r 0,22 0 'lI
j ,]a 7,90 4,60 4,14

:2,80 15,80 13,50 14,30

;,90 5,40 3,90 5,60

2,90 1,90 3,70 2,60

i,60 2,45 3,91 3,34

J,85 0,33 2,80 3,80

0,05 0.03 0,25 0,12

r,06 0,03 0,Il a ¡27

a,26 0,06 0,1.1,

0,03 0,o2 0,15

4,91

44,90 48,30

0,54 0,50

.t,lo 3,00

9, to 6,80

4,84 5.53

0,36 0,26

5,80 to,4o
20,90 l?,00
t,80 7,20

0,99 1,70

I.7r 2,79

5,50 0,44

0,07 0,05

0,02 0,04

0,64

o,75

3r,24
L6,22

4, Ll

26,76

0,21

t,03
12,s4

0,06

98,4I

5,52

0 t02 o,l4 o,l5
0,03 0,06 ot24

21,89 15,19

9,61 2,22

8, 16 6,51

13,50 12,69 24,5L

8,8I
23,22 24,83

6,49 L,52

16,42 3,36

6,25

2,2L

18,32

0,8t 6,6'1 8,27

0,16 0,12 0,53

0,'71 6,57 8,93

0,06 0,11 0,45

I\,72 2,9O

0,33

o,8r o,15
3,99 3.77

0,55

53,99 50,00

4,50 2,62

0,64

0,07

It ,4O 29,t3

4,94 1,19

0,26 0.47

0,07 0,04

0,I0 0,03

99 ,43

0,95

99,83 l00,or 99,95 100,02 99,86 99'13

8,940,89

NORMÀ C I PI,{

0,58

z,2l

14,25
7,00

12,32

5,29

r,57

3,03

21,43

0,31

99,63

0,86

3,J2 \1,47

1,AS 13,45

30,53 19,87

t3,I5 !1.6r

8,25 7,01

3,32

ts,62 1.5,54

o,52 3,01

2,32

0,95 0,89

t,03 1,99

0,04 0,28

0.04 0,07

5,33 2,08

3,8r. 6,89

1s,54 2, t4

43,L2 43tt5
2,I0 3,51

9,t0 2,Ll
0,56 0,22

tr,3t 14,23

4,94 5,33

L,62 7,3O

0,1.9 o,2r
0,08 0, L6

99,59 97,51

25,44

2,22

2,33

9?,30 9s,61 97,62 96,Is 96178

Nat + X,O
---:------L 0,72 0,86 0,93

dzo:
0,842,40 r,37 r,58

(contlnua)
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slo2
T1O2

Nzo3
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F€O
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Nå20
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P 2o5
s!o
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F

S

G
Âb

NC

KS

Lc

0t
Hd

l,ùc
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MS

Lå
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I1
Àp
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Kp
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l"rli "4
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Nefel ina sienltos
12-66 13-91,s

54,40 43,40

0,96 0,92

I9.s0 8,30

3,40 3,50

I,27 1 ,0
0,05 0.l.?
0,79 5,70

2,70 t4,40
4,20 3,50

8,60 4,8
3,36 r,68
0,10 5,1
0,07

0,65 0.14

100,05 98,6r

0,0t 0,26

0,07 0,50

s0,83 t3,64
15,76

10,12 8,64

A,t6 L2,02
20,r7

r0,12
0,08 5,99

0,5r

r,22
2,56

L,S2 L,74

4,25 12, t0
0, t3 0,84

96,77 97.34

0,51 2I,30
32,90 23,20
9,45 9t26

6,56

29,16 15,04

3,9',7

r,65

4-51,65 21-138 1-36,3 1-83,05 E_2
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0,65 0,53 <0,05 0,52 O,29
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0,0t- 0,o1

o,02 0,01

Rochas de bôrdã
Leucocráticàs
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2,3L 2,rA 2,43 2,59
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L 2 4-l
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0,06
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26,47
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2,42
0,30

97,r4

26,96 1,39 13,03
2,80 11,29 2,68 9,t8 r3,ot I4,s7 t2,s6
o,25 4,20 r,41 4.'t4 3,52 .t,rz

s,57 0,16 2,42
t,t2

2,s! r8,2r 8,4I I2t73 0,42
L,3',1 0,36 0,70
0,I5 0,t7 0,46
2,66 O,9A 2,06 5,6r

0,06

I'24 I,01 0,04 0,99 0,55
3,5r 2,32 0,38 0,r2 0,33
1,78 0,06 0,04 0,04 0,02

0,o2 o,ot
13,89

3,84 2 t63

3,8t
Ì,8r 3,o4 .t,06

I,32 1,90 2,59

0.$ o,22 0,Ì5
0,$ 0,02

96,80 97,43 95,?O99,26 91,09 99,32 98,50 91,59

r,00 1,1.0

(contlnuà)

3,11 I,16 1,43
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' - rp, = ¡,¡Ott. CeO2 = l-,9C; I-aZo3 = I,58
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modaL. Em contrapartida, as varj,edades leucocráticas, como de

se esperar, fornecem valores de nefeJ.ina e leuclta extremamen-
te baixos, ocorrendo num único caso a presença de hiperstênio
e guartzo normativos, como reflexo da quantidade de quartzo
observada em Iâmina delgada.

Cox et al, (19791 , a partir dos dados coligidos por Le

Maitre (I9761 , utilizam a relação sÍIÍca versus álcalis para
definir os campos de localização para as distintas rochas vul--
cânicas. De acordo com esses auÈores, o diagrama não tem fina-
Ildade classificatória, servj-ndo mais para indicar a extensão
dos canpos em que os vários tipos J.itológicos podem regular-
mente ser esperados, a apJ-icação desse diagrama para as rochas
siticátÍcas de Anitápolis (Fig. 30) mostra d.i:spersão bastante
acentuada .

Os magneti ta-b iot ita piroxenitos e os pÍroxênio biotitos,
à semelhança de outras rochas ultramáflcas, por conterem bal-
xos teores de ál-catis e sÍIica situam-se fora dos I imite s

propostos por aqueles autores.

A dtspersão das amostras da série ijolítica pelos campos

dos nefelinitos, nefeliniÈos-fono'lítlcos, basanitos, mugeari-
tos e até do basaLtos deve-se às iliferenÈes proporções modais
de biotfta e nefeLina nas amostras analisadas.

A posição dos nefelina sienltos, a exemplo ilos ijolttos,
reflete a grande varíação nas proporções mineraLógicas, com

uma amostra de biotita mal.ignito localizando-se no campo dos
nefelinitos, enquanto que a outra, maís leucocrática, caindo
no dos fonolitos,

Por outro lado, as amostras de dÍgues, classificadas como

fonolitos, sÍtuam-se, predominantemente, como nefelinitos-fo-
nolftic.os. Comparando*se essas amostras com os vaLores médios
para nefellnltos fornecidos por Le Maítre (L976) qortrstata-se

gue e1as, afém de possuirem maÌores conteúdos de síIÌca e á1-
cal.is, contêm menores quantidades de CaO, impedindo assim a

formação de anortita normatÍva; presenÈe naqueles nefel-inltos
em torno de 78. ,Iá a comparação con a média dos fonolitos pro-
posta pelo ¡ûesmo autor, permite observar que as menores quan-
tldades de sí1.Íca e teores aproximados de álcaLis determinam
malores va:.ores de nefelina e leucita nornativos.
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A amostra de fonolito situada fora dos limites propostos
por Cox et al-. (1979) é a que apresenta 10,68 de Na2O e 6,78de
KrOr distinguindo-se d.as demais por conter grande quantidade
de leucita normativa; em lâmina delgada observa-se grande pre-
dominio de nefeJ.ina, presente como fenocristal e na matriz, já
parcialmente al-terada a cancrinita, além de maiores quantida-
des de feldspato e mÍca.

Para as rochas de borda as funções cl-assificatórias do
diagrama são muÍto restritas, notando-se que os ternos mais
enrÍquecidos em áIcaLis e sílica tendem a se aproximar da 10-
calização esperada para os traquitos.

O coef ic j-ente agpaítico, também expresso na TabeIa 2g, foi
determinado com base na relação Na2O+O/412O, (proporçåo mole-
cular) como proposto por Ussing (19I2, apud Gerasi-movskii,
I956), que distingue os nefel-ina sienitos em dois tipos: apgai-
ticos, com razões maiores que J-r2, e niasquiticos, com valor
igual ou menor que 1,0. Para as rochas silicáticas de Anitápo-
Ìis, o coefíciente agpaítico mostra va.lores extremamente va-
riáveis, oscil-ando ð,e 0,72 a 5,52. Possuem relação menor ou
igual a lr0 os nagnetita-b iotita piroxenitos, os pi-ro<ênio bÍo-
tititos, d.uas. amostras de ijolitos, uma de nefelina sienito
e uma de fonol-ito. Nas demais, ela é maÍs el-evada alta, alcan-
çando valores de até 2,4 para um ijolito, 3,fl- para uma rocha
mesocrática de borda e 5,52 para o apatita piroxenito.

Estes últimos coeficÌentes são bem mais elevados que o
val-or de 2,57 encontrad.o para os nefefina sienitos do maciço
LÕvozero (ceras.imovski i , l-956). Considerando que o coeficien-
te agpaltico foi proposto para rochas com nefefina e feldspa-
to potássico e que em grande número de amostras não apresentem
essa associação, esses vaLores podem ser, em parte, questiona-
dos. Porém em uma amostra de ijolito com f eJ-dspato (22-46),uma
de nefel-ina sÍenito (13-91",5) e duas de fonol_itos (1 e 4-2)es-
ses dois minerais acham-se presentes e o coeficiente agpaítico
e maior gue lr2.

Entretanto, o símples val-or do coeficiente agpaítì,co não
é suficiente para cl-assif icar umâ rochä. como agpaÍtica ou mi-
asguÍtica. No entender ile Gerasimovskii (Ì955), as rochas ag-
paíticas caracterizam*se por conteï grande quantidade d.e míne-
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rais de titânj-o, alto conteúdo de Zr, Nb, TR, predominância de

Na2O sobre KrO e razões Fe2O3/FeO superiores a 1,53.

Nas rochas silicátÍcas de AnitápoJ.is verífica-se que a

razão Fe2o3 /Feo é maÌor gue .1,53 na maior parte dos ijolitos,
nos apatita piroxenitos, nos fonolitos, nas leucocráticas de

borda e em uma amostra de mesocrática de borda. A predominân-
cia de Na2o sobre K2O ocorre também nos ijolitos, nos apatita
piroxenitos, na quase total-idade dos fonolitos e em uma amos-

tra de mesocrática de borda.

A predominância de Fe2o3 e Na2o leva.ria, segundo aquele
autor, å cristalização de egirina e arfvedsoniÈa, típicos mi-
neraj.s de rochas agpaíticas, enquant,o que nas miasquíticas ter-
se-ia augita ou egirina-augita assocíada a barkevikita ou rie-
beck ita .

Por outro lado, para GerasÍmovskiÍ (1956) , a apatita é um

mineral que ocorre tanto nos tipos miasquíticos, como nos ag-
paíticos de baixo índice, estando contudo ausente daqueles on-
de o coeficiente é mais elevado. Embora em Anitápolis a pre-
sença de apatÍta seja constante, e não tenham sido reconheci-
dos z irconosil- icatos e titanos il ica tos , pode-se infer j.r que

existam rochas de afinidade mÍasquítica como os magnetita-
btotita piroxenitos, piroxên j-o biotititos e glimmeritos - que

contêm teores el-evad.os de K2o, Feo e uma mineralogia formada
de magnetita, piroxênio augítico e bioÈita - e rochas com afi-
nidade agpaÍtica como fonol-itos, apatita pÌroxenitos e grande
parte dos l joJ,itos; nestes, o coeficiente agpaítico ,é superior
a J-,2 e está acornpanhado por al-tos teores de Fe2o3 e NarO. As

l-eucocráticas e mesocráticas de borda, de natureza híbrida,pos
suem coeficiente agpaítico elevado, raz1es Fe2o3/Feo maiores
que 1153, porém, apresentam, vÌa de regra, grande quantidade
de K2o, presente nos f eJ-dspatos que, provave.Lmente, são prove-
nientes do material- granítico encaixante. os nefel-ina sieni-
Èos, por sua vez, mostra,n caracterÍsticas diferentes para as

duas anostras: a prì-meira exibe alto coeficiente agpaítico e

baixo teor em Fe2O3 e Na2O e a segunda baixo coeficiente, alto
conteúdo em Fe2o3 e baixo em Na2o, dificuJ-tando o enquad.ramen-
to em qual.quer categoria,

o predomÍnio de K2o sobre Na2o para algumas amostras e o

inverso para outras, é visivel na Figura 31r gue os oorrelacio-
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No, O

Fig, 31 - Variações dos teores de K2O e Na2O para as rochas sili_
cáticas de Anitápolis. As linhas indicam a relação d.os
óxidos em porcentagem em peso e porcentagem molecular.
SÍmbolos cono no anexo fL

K.o
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na. Para o conjunto dos dados não se observa correl-açâo direta
entre os dois álcaLis. Considerando os diferentes tipos petro-
gráficos, tem-se que apenas para os fonol-.itos, e à exceÇão de

uma amostra, os teores de Na e K aumentam proporcionalmente,
com predomín j-o do primeiro deles; para a maior parte das ro-
chas da série dos ijolitos nota-se também certa proporcionali-
dade, enquanto que para os demais tlpos, excluídos aqueles
com somente uma amostra analisada, verifica-se que os valores
de NarO mantêm-se praticamente constantes para uma variação
acentuada de K2O.

A rel-ação entre á1calis, ferro e magnéslo para as rochas
silicáticas de Anitápolis é mostrada no diagrama AFM da Figura
32. Esta permita observar a tendência alcalina das rochas e a

inexistência de termos mais enriquecidos em l,1go. A acentuada
riqueza em Fer devida, respectivamente | à abundância de magne-

tita e de egirina, ächa-se evidenciada junto às amostras de

magne tita-b iot ita píroxenitos e apatita piroxen.itos. As guan-
tidades el-evadas de magnetlta fazem com que essas ¡:ochas sejam

consideradas frações magmáticas atípicas,

comparando-se o diagrama com os referentes a outros maci-

ços alcalinos brasifeiros, nota-se que a ocorrência de termos
mais uftrabásicos encontra alguma similaridade com o compl-exo

de Lages (Scheiber :..9861' , porém sem este último exibir enri-
guecimento em ferro. Por outro lado, situação análoga à de

Anitápolis é também assinä.lada para as amostras do Morro de

São João, RJ, estudadas por vafença (f980) , não obstante es-
tas apresentem maiores conteúdos de á]cal-is e menor de MgO'

Para mais completa visualização .da composição química dos

distintos tipos pêtrográficos presentes em Anitápolis såo em-

pregados os diagramas de Harker, onde os diferentes óxidos
e efementos acham-se projetados em relação a SiO2(Figs. 33 a
37 l.

Nesses diagramas pode-se constatar que o conjunto das ro-
chas é formado por duas populações dístintas: uma, com conteú-
dos menores de 208 de Sio/ e constituÍda petas amostras de

carbônatitos e foscoritos; outra, com maiores valores para es-
se óxido, na gual se incluem os demais tìpos petrográficos es-
tudados .
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AS amostras de rochas s il icáti-
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Fig. 33 - Diagrarna de variação dos óxidos TiO2, ÀI2O3, Fe2O3 e FeO em

relação a Sio2 (expressos em porcentagem em peso) para as
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de variação dos óxidos K2o, P2o5, sro e Bao em re-
Sio2 (expressos em porcentagem em peso) para as

de Anitápo1is. Símbolos como no anexo II.
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Fig. 36 - Diagrama de variaÇão de F e S em relação a Sio2 (expressos em porcentagem em

peso) para as rochas de Anitápolis. Símbolos como no anexo IÌ.
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Fig. 37. - Diagrama de variação dos elementos traços
rel-ação a SiOz. Símbolos como no anexo II.
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A população forrnada pelos carbonatitos e foscoritos pos-
sui valores extremanente baixos para AlrO' Na2O e ]KZO, à ex-
ceção apenas d.e uma únÍca amostra de foscorito portadora de

elevadas quantidades de mica (35,38 da análise modal) . Em al-
guns casos, o 41203 ocorre em concentTações inferiores ao Ii-
mite de detecção para a técnica empregada,

Para os demais óxidos os dados dos diagramas mostr.am-se
dispersos, não evidenciando assim qualquer tipo de tendência
seja para os carbonatitos, seja Para os foscoritos.

o Tio2 é muito baixo para a quase totalidade de anostras
de carbonatitos, enquanto que os foscoritos fornecem valores
maiores, como resul-tado da presença de lamelas e grãos exsol-
vidos de ilmenita na magnetita.

As al-tas concentrações de magnetita nos foscoritos fazem

com que a média de FerO, e FeO dessas rochas seja bem maior a

dos carbonatitos, com o Fe2o3 chegando a atingir valores da

ordem de 54 3.

Por ouÈro lado,o l.'trO é maior nos carbonatitos ' podendo aJ"-

cançar até l-rBE nos carbonatitos tardiosr o que está em conso-

nância com o esperado para este tipo de rocha (KaPustin 1980'

entre outros). Enquanto que nos carbonatitos tardios o Mn está
contido nos carbonatos magnesianos' nos foscoritos ele ocorre
nas ilmenitas, que, segundo análises por microssonda, contêm

até rrå de Mno.

Quanto aos val-ores de MgO e Cao, os dados mostram-se muÍ-

to variáveis devido à natureza do material , carbonatitos cal-
clticos, doloníticos e foscoritos.

o P2O5 tem teor médio maior para os foscoritos relativa-
mente aos carbonaÈitos' com os valores mais el-evados da orde¡n

de 238, e devidos, a maior concentração de apatita.

.rá o SrO e o BaO apresentam-se em quantidades médias nnie
res nos carbonatitos' com o pr:imeiro atingindo até l-,28 e o

segundo até 8S. Quando esses elementos ocorrem em altas con-
cenÈrações eles podem formar fases minerais próprias, como a

alstonita e a ancylita, que se acham presentes nos carbonati-
tos tardios, ou estar contidos na dolomita. Nas demais amos-

tras de carbonatitos e nos foscorìtos Sr é capturado nas apa-

titas, em substituição ao Ca.
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O F exibe vafor médio maior para as amostras de foscori-
tos gue de carbonatitos. Looando-se os dados no diagrama de
Harker nota-se grande:.seme.lhança com a distribuição do p2O5

(FiS. 35) , a indicar que aquele elemento deve ocorrer, princi-
palmente, na estrutura da apatita.

Também o S mostra valor médlo maior para os foscoritos,
chegando a alcançar até 3,2E. A .Iocação dos dados no diagra-
ma de Harker é muito similar à do FeO (F. j-g. 33¡, sugerindo,
assim, que além desse óxido estar presente na magnetita, certa
quanÈidade aparece na forma de sulfetos, estes identificadosem
secções delgadas polidas para uso em microssond.a.

As amostras de rochas silicáticas compreendem desde tipos
notadamente alcafinos 

- 
como os magne tita-biot ita piroxenitosf

ijolitos e fonol-itos 
- 

a rochas com contribuição de material
granÍtico, como as rochas Ieucocráticas d.e borda.

Apesar d.a natureza diversificada das amostras e da cer-
ta dispersão dos pontos nos diagramas de Harker, vefifica-
se que ocorre diminuição de TiO2, Fe2O3 e FeO e aumenta nos
teores de ÀJ-2O3, Na20 e K2O para quantidades crescentes de
SiO2 (Figs. 33, 34 e 35).

Já o MgO decresce com a elevação de SiO,r tendência esta
gue se torna maj-s evidente na medida em que são excluídas as
rochas nitidamente hÍbridas, como mesocráticas e leucocráticas
de borda. Por outro lado, a eLiminação dessas titol_ogias para
os demais diagramas não modifica a orientação reconhecida para
os óxidos acima referidos, acarretando apenas uma menor dis-
persåo dos pontos. Da mesmä forma, a exclusão ou não dessas
rochas não confere tendência màis nÍtida para o cao ou Mnof
como observado em. outros maciços.

Com base nô diagrama P2O5 versus SiO2 (Fig. 35) pode-se
concluir gue nas rochas silicáticas a apatita não possui dis-
tribuição uniforme, com a sua concentração var j-ando d.e amostra
para amosÈra nos diferentes tipos petrográficos e alcançando
valores nais al,tos junto aos piroxênio bioÈititos.

Para as rochas sil-icáticas, os conteúdos de Sr e Ba pas-
sam de 84 a 2II2 ppm e de 179 a 5818 ppm, re spec tivamente . Na

Figura 38 correlacionando esses dois eLementos é possÍvel dis-
tinguir-se duas populações: uma formada por quantidades variá-
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veis de Sr e baixo Ba, correspondendo aos carbonatitos e fos-
coritos, e oì.ltra onde o Sr permanece via de regra em baixa
concentração, enqìlanto que Ba virj-a con s iderâve lmente .

De acordo com Taylor (1965) , o Sr substitui o K e o ca

nos feldspatos, aumentando sua concentração em relação a este
úItimo durante o fracionamento magmático. Ainda segundo esse

autor, o Sr tende a assumir posições de substituição ao Ca on-
de o número de coordenaçåo deste último varia de 8 a I0' o que

inpossibilita sua entrada em piroxênios ou mÍcas. Na apatita'
a sua entrada é facil-itada devido ao fato de o ca apresentar,
neste caso, número de coordenação igual a 9.

Para as amostras de rochas silicáticas, os diagramas que

correlacionam ca versus Sr (Fig. 39) e K versus Sr (Fíg' 40)

não evidencÍam qualquer correlação entre esses elementos. Por

outro lado, o exame dos diagramas de Harker para o SrO e P2OS

(Fig. 35) mostra que, de modo geral-, a disposição é coinciden-
te, o que sugere que o sr deve ocupar a posição do Ca nas apa-
titas, ã semelhança do que ocorre nos carbonatj-tos e foscori-
tos.

De acordo com Taylor (1965), o comportamento geoquÍmÍco do

Ba é refativamente simpfes, substiluindo o K principalmente
nos estádios iniciais da cristal-ização. No diagrama que corre-
laciona esses dois efementos (Fig. 4I) constata-se um alinha-
mento preferencial das amostras em torno da rel-ação K/Ba igual
a 30. Um malor enrj-quecimento em K em detrimento do Ba é ob-
servado nas amostras de rochas teucocráticas de borda e gl- lmme

ritos, enquanto que outro grupo possui val"ores elevados de Ba

e baixos de K. À exceção de duas amostlas 
- 

u¡ ¡sfsfi¡¿ sie-
nito, em que provaveLmente o Ba substitui o K na estrutura
do feJ-dspato, e de um ijoliÈo, con al-to conteúdo em mica 

- 
as

denais são representadas pelos magnet ita-b iotita piloxenitos'
onde a biotita contém os maiores teores de Ba quando comparada

com a de out.ros tipos petrográficos' No diagrama Bao versus
SiO., (Fiq. 35) não se nota qualguer enriquecimento nos termos

¿

l-eucocráticos f Ìnais.

A distribuição do F nas rochas silicáticas é semelhan-

te à do P^o-, assim como acontece nos foscoritos e carbonati-
¿ 3'

tos, indicando que tambén para essa população esse elemento



Fig. 38 - Diagrama de variação sr versus ga (ppn) para as rochas de Anitápo1is.
Símbolos como no Anexo fT.



Fig- 39 - Diagrama de variação Ca versus
Sr para as rochas silicáticas
de Anitápolis. SÍmbolos como
no Anexo If.

Sr (pgn)

fiq. 40 - Dj-agrama de variação K versus
Sr Ðara as rochas silicáticas
de anitápolis. SÍmbolos como
no Anexo II.
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local j-za-se principalmente na estrutura da apatita. De modo su

bordinado ocorre nas mj-cas, ccxro refletido pelas quantidades
re.lâtivamente elevadas (3300 ppm) de uma amostra de glimmerito
e de um piroxênio biotitito.

os teores de S nas rochas silicáticas variam de 0'01 a

0,952, e embora o maior vafor tenha sido registrado em uma

amostra de rocha mesocrática de borda, a presença de fases
minerais como pirita e pirrotita é comum a guase todos os

tipos petrográf icos.

5. 2. Elementos traços

Os efementos traços foram dosados em 30 amostras dos di-
ferentes tipos petrográficos presentes em Anitápolis, com os

dados constando na Tabel-a 21" e os diagramas de variação em re-
lacão a Sio^ apresentados na Figura 37.'¿

Rubid io

os teores de Rb nas amostras de Anitápolis variam de l0
até 320 ppm. As amostras que possuem esse elemento em concen-
tração abaixo do limite de detecção (J-0 ppm) são representadas
pela total-idade dos carbonatitos e peJ-os foscoritos' com ape-
nas uma única amosÈra deste últino tipo, portadora de maiores
quantidades de mica, contendo 45 ppm (rabela 21).

A curva de variação do Rb mostra estreita correspondência
com a do K e, no geral , evidencia aumento do teor desses ele-
mentos para quantidades crescentes de SiO2. Essa similaridade
de comportamento pode ser confirmada no diagrana K/Rb, onde

nota-se dispersão muito fracaf com as amostras situando-se pre-
ferencialmente enÈre as linhas que representa¡n relações K/Rb

de 300 e 600. A amostra contendo maìor guantidade de mica, um

glimmerito, apresenta razão baixa, sugerindo assim um enri-
guecimento de Rb em relação ao K (Fig. 421 .

De acordo com TayÌor (1965) , o enriguecimento de Rb ocor-
re nos estádios finais da cristaÌização, com razões norma j-s

K/Rb compreendidas entre 150 e 300. Entretanto, parece ser fa-
to comum que rochas a.lcaLinas forneçam razões elevadas seme-

thantes às encontradas em ÀnÌtápol-ís. Assim, Valença (1980),



Tabela 2l - Composição quimica

Ag

B

Be

Co

Cr

Cu

Ga

La

¡{o

Ni
Rb

Pb

Sc

Sn

V

Y

Yb

Sr
Rb

Cs

c1
Th

Magneti ta-biotita piroxenièos
8-33 42-54,2 43_29 47_28

<1 <1,

22 15

3<2
59 68

130 74

64 330

L4 18
<30 <30

<5 <5

140 82

34 38

lo 10

74 40

<5 17

280 406
<I0 43

I2
220 480

78 44

<10 <10

<20 <20

<15 <15

(elementos traços, em ppm) para as rochas de Anitápo1is.

<L

20

3

46

<5

79

l6
<30

<5

39

28

10

70

330
<10

2

I40
42

<10

26

< 15

<1

43

3

74

<5

L2

20

<30

<5

36

42

16

40

<5

575

T4

100

<10

<10

<20

<15

Apatità
piroxenito f j olitos
27-33,2 16A-108 2I_60.9 22_46 23_7I,3 36_69,3

<1

I2
¿)

I6
7

IO

l5
55

<5

59

40

<10

9

s00

65

6

620

IO

<10

<20

<15

<l <I
26 <Lo

7<2
27 19

5 <5

<5 6

14 20

<30 80
<5 <5

2L 24

46 26

14 <lo
28 L2

<5 I
270 240

26 28

2 <l
380 460
38 46

<10 <10

<20 <20

<15 <15

<l <1 <r
<10 22 22
<2 138
L4 l0 15
<5 <5 <5

5ta23
18 26 16

<30 <30 <30
<5 <5 <q

22 28 r7
<20 50 20
t0 <I0 <10

L2 L2 !2
7 <5 <5

210 180 230
26 48 27

<l 3 l
260 210 0 99Q

31 100 s0
<10 <10 <lo
<20 <20 <20
<15 <15 ¿rq

(continua )
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Tabela 2l - Conposição quimica (elementos traços, em ppm) para as rochas de Anitápolis.

Rochas de borda

À9

B

Be

Co

Cr

Cu

Ga

La

Mo

Ni
Nb

Pb

Sc

Sn

V

Y

Yb

Sr
Rb

Cs

cl
Th

Nefelina sienitos Mesocráticas
L2-66 4-5I,65 21-r3I
<l <I
L4 20

<2 13

I 14

<5 <5

20 15

22 t6
40 <30

<5 <5

l8 25

64 54

<10 t0
< 5 16

<5 <5

150 370

22 30

<l 5

560 340

140 32

<10 <I0
<20 65

<15 <15

<1

22

4

l6
<5

<5

22

<30

<5

20

39

l0
L4

<5

340

2ó

I
380

t20
<10

<20

<15

Leucocrática s

7-36,3 7-83.05

<l
20

6

<5

<5

<5

22

<30

<5

L2

20

<I0
<5

<5

78

<10

<1

79

320
<10

250
<15

<l
22

l3
9

<5

<5

28

<30

<5

20

67

<10

L2

<5

L94

<10

<1

220

170
<10

r60
<15

l-

<l
30

I4
10

<5

3I
<30

<5

20

70

l0
8

<5

t54
22

I
430

t20
<10

67

<15

Fonolitos
2 4-I 4-2

<1 <1 <l
20 20 26

L4 15 10

L4516
<5 <5 20

25 <5 30

3t 28 28

<30 <30 <30

<5 <5 <5

2t t2 23

74 74 5t
<10 14 22

IO512
<5 <5 <5

280 rL2 160

52 28 36

3 <l 2

680 630 540

130 82 78

<10 <10 <r0

41 I50 430

<15 <r5 <15

(continua)
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Tabela 2I - Composição quínica (elementos traços, em ppm) para as rochas de Anitápolis.

Foscoritos Carbonatitos Glimmeritos
1-16,3 2-4o,2 7-76,8 16A-77,3 16A-50,5 3tA-88,5 36-46,4 39-g3,5 49-82 4-27,2

Àg

B

Be

Co

Cr

Cu

La

Mo

Ni
Nb

Pb

Sc

Sn

V

Y

Yb

Rb

Cs

c1

Th

<1 <1 <l 3

47 16 22 t3
<2<244
96 73 t75 55
<5 <5 <5 <5

t48 T20 380 205

16t6<58
380 290 70 590
<5 <5 <5 <5

26 26 44 2I
93 230 220 44

16 190 14 <I0
14 lL r0 16
<5 35 <5 <5

345 300 370 164
80 83 33 t87

1030 1040 670 2600
<10 <10 <10 48

<10 <10 <]-0 <t0
52 <20 <20 <20

<15 <t5 <15 <15

<1 <1

<I0 20

<2 <2

17 19

I <5

L4 L2

66
520 420
<5 <q

22 18

40 28

<10 <10

13 23

5 <5

I52 156

L64 t20
s600 3000
<10 <I0
<10 <10

<20 <20

<I5 <15

<1

I4

24

<5

10

I2
380

<5

30

20

22

68

9

240
110

2L7 0

<10

<10

<20

< 15

<I <1

13 14

13 <2

126
<5 <5

<5 <5

<5 5

>5000 2500
<5 <5

16 22

88 340

50 L24
<5 5

<5 <5

104 t28
340 4 400

3250 10000
<I0 <10

72 <10

47 <20

st 8r

<I
1.8

<2

32

10

24

56

50

40

58

l0
6

I4
290

46

370

230

<10

<20

< 15

@
ur



îig. 42 - DÍagrama K versus Rb para as rochas silicáticas de Anitápolis.
SÍmbolos como no Ànexo ff.
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estì.rdando os compLexos da parte orienÈal do Estado do Rio de
Janeirof registra razões próximas a 400 para os nefelina sie-
nitos de Tanguá, em torno de 500 para os sienitos do Rio Boni-
to e vaLores entre 300 e 600 para os gabros e nefe.lina sieni-
tos do Morro de São ,Ioão. No maciço do Banhadão, Ruberti (L984)
assinal-a razões K/Rb maiores que 400 para algumas amostras de
nefelina sienitos II, flogopita melteigitos e para o melanita-
nefelina sienit.os. Em Lages, Scheibe (1986) constata que, em-
bora as rochas de Lages mostrem razões que variem de 1"00 a 400,
as variedades básicas a.Ica.Iinas, os nefelina sienj-tos porfirí-
ticos e alguns fonolitos porfiríticos possuem razões altas,com
preendidas enLre 300 e 400.

Boro e Ber íl io

o B forma tetraedros de (Bon)-5, ôs quais poderiam subs-
tituir (.A104) - nos mineraj.s de cristafização inicial, como
verificado nos pl-agioclásios (Taylor, I965). Nas amostras de
Anitápolis, não se observa qualguer tendência no dJ.agrama B

versus SiO, (Fig. 37l. , com a grande maioria dos dados situan-
do-se entre 20 e 30 ppm. Como exceção cite-se uma amostra de
foscorito e uma de magnet ita-biotita piroxenit.o, contendo 47

e 43 ppn, respect ivamente , uma de carbonatito e duas de ijoli-
to com teores abaixo do limite de detecção de 10 ppm (Tabela
21) .

o Be, por outro 1ado, contém via de regra valores abalxo
do limite de detecção (2 ppm) , à exclusão apenas de algumas
anostras de ijolitos, fonolitos, leucocráÈìcas e mesocráticas
de borda e uma de carbonatito tardio apresentando malores
concentrações, com um valor máximo de 15 ppm (Tabeta 2l-). O Be

-Aforma (BeO4) " que substitui o tetraédro de sÍ1ica levando a
una def j.ciênc j-a de carga, a não ser que existam cátions de al--

At Á.¿ta carga como Ti-' ou Zr-' ou grandes quantidades de F- ou OH-
para compensar as deficiências; essas caracterÍsticas fazem
com que a concentração desse elemento se dê junto nos líquidos
residuais (Ganeev, 1961).

Vanádio e Crômio

O V está presenÈe nas rochas estudailas em concentrações
gue variam de 78 a 575 ppm (Tabel-a 2I), À distribuição do
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e.lemento no diagrama de Harker (Fig. 37) assemel-ha-se do Fe203r

tanto para as variedades silicáticas quanto para os carbonati-
tos e foscoritos, Esta s j-milaridade de comportamento deve-se
ao fato de o v3+ substÍtuir o Fe3*, seja nos piroxênios como

na magnetÍta (Taylor, 1965 ) .

o cr possui comportarnento geoquímico semelhante ao do V,

ocorrendo en substituíção ao Fe". Nas amostras de Anitápolis,
eIe apresenta quase sempre val-ores abaixo ou próximos ao limi-
te de detecção (5 ppm) , excetuando-se apenas alguns casos de

magnetita-biot ita piroxenitos com valores de 74 e 130 ppm (Ta-

bela 2I),

Nfquel e Cobalto

os maiores vafores para Ni são encontrados nos magnetÍta-
biotita piroxenitos, quando chegarn a atÍngÌr 140 ppm. Para as

demais variedades as quanÈidades são s ign i ficativamente meno-

res con um mínimo de 12 ppm detectado Para uma amostra de fo-
nolito e para u¡na de l-eucocrática de borda. segundo Tay lor

)L )L(1965), o Ni-- substitui o Fe-', empobrecendo rapidamente a

medida que se processa o.fracionamento magmáÈico, o que atesta
o baixo índice atingido pelos magneÈita-biot ita Piroxenitos.
É lnteressante notar-se que apesar do Ni substituir o Fe2* nas

olivinas, os foscoritos, rochas portadores de quantidades sÍ9-
nificativas de olivina, possuem teores de Ni r el a t ivamen te
baixos, indicando, assim, certo grau de fracionamento.

os teores de Co para as amostras de Anitápolis variam de

I75 ppm, amostra de foscorito, a valores abaixo do limite de

detecção (5 ppm), abtido em rocha Leucocrática de borda. Assim

como o Ni2+, o co2+ substitui o Fe2+, diferindo apenas por
exibir diminuição menos acentuada durante a crÍstal-ização. No

diagrama de Harker para o co (Fig. 37) nota-se, exctuída a

aíþstJä de glimmerito, forte semelhança entre a disposição dos

pontos com ã reglstrada para o FeO.

Cobre, Chumbo, Prata e Mol-ibdênio

o co nas rochas de Anitápotis varia de têores abaixo do

limite de detecção (5 ppm) 
- 

constatado ern algumas rochas:
leucocráticas e mesocráticas de borda, fonolito e carbonatitos
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até valores de 330 ppm, nos foscoritos (TabeJ-a 21) . A exceção
de uma amostra de magneti ta-b io tita piroxenito, os foscoritos
são os que possuem maiores concentrações do elemento, desta-
cando-se sobremaneira dos dernais tÍpos petrográficos. Outras
ocorrêncÍas de foscoritos têm sido descritas como portadoras
de sulfetos de cobre, como Catalão II (Baeckqr, 1983), Kovdor
e Vuoriyarvi (Kapustin, 1980), com destaque para a mineraliza-
ção de Palabora (PAIABORA MTNING COMPANY, 1976). Entretanto,
há carência de estudos que expliquem esse tipo de míneraliza-
ção, atribuida à conpJ-exa geoquímica do el-emento.

O Pb ocorre em geral em baixas concentrações, variando
de quantidades inferiores ao limite de detecção (10 ppm) a 22

ppm. Como exceção apareceu uma amostra de carbonatito tardio,
com 124 ppm¡ e uma de foscorito, com I90 ppm (Tabela 21) . Nas

amostras em que acha-se presente em baixas quantidades, deve
muito possivelmente estar contido na apatita, substituindo o

Ca, como aventado por Taylor (f965). Naquelas onde o conteúdo
é sensiveLmente maior forma a que tudo l-eva a crer gal-ena, mi-
neral presente em carbonatitos e foscoritos associado a sul-f e-
tos de cobre e zinco, como descrito, por exemplo, em Pal-abora
(PA],ABOR.A MTNING COMPANY, 1976 ) .

¡,1o e Ag ocorrem em concentrações abaixo do limite de de*
tecção, respectivamente, 5 e 1 ppm (TabeLa 2t) . Una única ex-
ceção diz respeito a uma amostra de foscorito exibindo teores
de Ag da ordem de 3 ppm, e cujo elemento está provavelmente ti-
gado aos sul,fetos de ferro presentes.

E sc ândio

Nas rochas de Anitápo1is, o Sc varia de teores inferiores
ao limite de detecção (5 ppm) al.é 74 ppm, este obtido em uma

amostra de magnetita-biotita piroxenito (TabeIa .21 ). Esta 1i-
tologia apresenta ta¡nbém o maior valor médio para o elemento,
o que de certa forma é condizente com o proposto por Taylor
(1965), segundo o qual o Sc3* é capturado no lugar do Fe2* em

em piroxênios mais primitivos. Entretanto, em uma amostra de

carbonatito sovltico, com elevado conÈeúdo em magnetita (30-
46, 4r, foi detectado o val-or de 68 ppm. Resultado similar é

dado por Scheibe. (1986) para uma amostra de carbonatito. Para
Eby (1973), o Sc acompanha as TR nos carbonatitos, ocorrendo
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na estrutura da calcita e da apatita.

Es tanho

o Sn fornece para as rochas de ÀnitápoJ-is val-ores quase

sempre inferiores ao limíte de detecção (5 ppm) i apenas algu-
mas poucas amostras possuem maiores concentrações, atingindo
a um teor máximo de 35 ppm para uma amostra de foscorito (Ta-

bel-a 2I). O Sn é um elemento de geoquÍmica complexa, com o

seu alto potencial iônico levando à formação ¿s (SnO4)4-, que

não entra na estrutura de silicatos' mas é enriquecido nos lí-
quidos residuais (Taylor, 1965).

Nióbio

Nas rochâs de Anitápolis o Nb varia de teores abaixo do

limite de detecção (20 ppm) , registrado em uma amostra de ijo-
Iito a val-ores de até 340 ppm (Tabela 21). Nas amostrâs em

que o eJ-emento ocorre em maior concentração ele constitui fase
mj.neral própria, cristalizando pirocloro tanto nos carbonati-
tos tardios como nos foscoritos. Para as amostras silicáticas,
nota-se aumen.t.o dos teores de Nb com as quantidades crescentes
de sio? (Fig. 37). Embora Tayfor (1965) ateste que o Nb-' $lbs-

- LtÈitui o Ti", as curvas desses elementos Para as rochas de

Anitápol-is não exibem qual-quer semelhança'

cátio
Como pode ser observado no diagrama de Harker (Fig. 37L

os carbonaÈitos e foscoïitos são as rochas que conÈêm menores

teores médios de Ga, com algumas amostras colocando-se abaíxo
do limite de detecção (5 ppm) , enguanÈo que os g I irnmeritos
são as mals enriquecidas, 56 ppm (Tabela 2I)' Nas variedades
silicáticas a curva exibe um leve crescinento em direção aos

termos mais rÍcos em Sio2.

A curva do câ assemelha-se, em parte, à do AJ-to' porém,

apresentando valores relatívamente altos para os magnetita-
biotita piroxenitos, o que de certo modo atesta suas afinida-
des geoquímicas, substit.uindo o Al- e o Fe3* na estrutura de

minerais corno feldspatos e magnetita (TayIor, 1965)'
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Tório e Césio

O Th acha-se presente via de regra em quantidades abaixo
do limÍte de detecção (15 ppm), sendo exceções as amostras de
carbonatitos tardios (39-83,5 e 49-82\ que contêm, respectiva-
mente, 5l- e 8Ì ppm (TabeJ.a 2l). O elemento tende a se acumular
nas frações magmáticas residuais, aparecendo comumente nos
carbonatitos tardì-os, onde ocorre como material intersticial
assocj-ado a óxidos hidratados de ferro (Kapustin, I980).

.A,ssim como o Th, o Cs também se enriguece nas frações
finais devldo principalmente ao seu raio iônico (1,67 8) , vj.n-
do a formar fase mineral própria, a polucita (Tayl-or, 1965) .

Nas amostras de Anitápolis ocorre ern geral em concentrações
abaixo do limite de detecção (10 ppm) , porém, em uma única
anost.ra de carbonatito tardlo o teor é ðe 72 ppm (Tabela ?.Il i
este vaLor é relativamente elevado, quando se considera que a

média para os nefelina sienitos segundo Gerasimovskii e Lebe-
dev (1960) situa-se em Ì ppm.

Cloro

Cl- está presente nas rochas de Anitápolis em concentra-
ções baixÍssimas, com a grande maioria das análises possuindo
teores abaixo do limite de deÈecção (20 ppm) ou próximas a es-
se valor. Em apenas uma amosÈra de f onol-ito (4-21 e nas leuco-
cráticas de borda são registradas quanÈidades acima de
ppm (Tabela 2Il .

r00

ftrio

Nas rochas silicáticas de Anitápolis o Y aparece em pe-
quenas quantidades, com um conteúdo máximo de 65 ppm no apa-
tita piroxenito (Tabe1a 2I',. A sua distribuição acompanha de

modo geral à do P"O" (nig. 35¡ . uma vez que substitui ao Ca- ¿J
na estrutula da apatita (Taylor, f965). Este mesmo princÍpio
parece reger o seu comportamento nos foscoritos e nos carbona-
titos, à exceção dos tardios, onde sua concentração aumenta,
alcançando valores de 340 e 4400 ppm (Tabela 21) . Aqul, mos-
trä-se concordaÌrte com os maiores valores de ÎR, concentrando-
se na amostra que apresenta os mais altos teores de TR médÍas.
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5. 3. Terras Raras (E?R)

Na Tabela 22 acham-se listados os valores obtidos em aná-
Iises realizadas nos laboratórios do Dr. Govindarajn, em Nancyf

e da GEoSOL, en BeLo Horizonte(estão assinalados com asteris-
co) . Da tabel-a constam também a relação La/vb ê o somatório dos

elementos de terras raras para cada amostra.

Figura 43À contém as curvas de normalização das rochas de

Ànitápolis en relação aos dados de condritos recomendados por
Boynton (1984). observa-se que a grande maioria das variedades
silicáticas apresenta concentraçôes de ETR na faixa de I0 a

I00 vezes maiores que os condritos e padrões com enriquecimen-
to relativo dos ETRL em comparaçäo aos ETRPf com característi-
cas portanto em tudo semelhantes às de outras rochas alcalinas
já estudadas. Já as amostras de carbonatitos mostram maiores
concentrações em ETR e um maior enriquecimento em TRL quando

comparados com a maior parte das rochas silicáticas estudadas.

As Figuras 438 a 43H permitem uma anáIise particularizada
das diversas 1i Èolog ia s .

As amostras de magne ti Èa-b iotita piroxenitos (Fig.43B) e-
xibem conteúdos totais de ETR entre 39 e 2I0 pgm e Possuem
padrões semelhanÈes entre si, com pequeno enriquecimento rela-
tivo de ETR leves e com anomalias positivas para Eu e Lu, e

negativa para o La. EnÈre as diferentes amostrasf a que con-
tém o mais baixo teor en ETR (39 ppm) e a menor razão La/yb
(5,41 ê a que apresenta as anomal-ias de forma mais pronuncia-
da, Ào microscópio, essa amostra 147-281 distingue-se das de-
mais pela maior proporção em magnetita (23,38) e menor em mica
(8r68), com a apatita ocorrendo apenas como traço. Por outro
lado, a amosÈra co¡n maìor conteúdo em ETR (42-54, 2l é a que

tem as menores concentrações de magnetita (6,621 e p j-roxênio
(60r38), guantidades el-evadas (20,3?) de biotita' aIém de apa-
tita e nefel"ina como acessórios,

Padrões semelhantes a .esses, exceto pela anomalia positi-
va em Eu. foram ohtidas para os jacupiranguitos de Jacupiranga
(Morbidelli et al-., L986) . Estes contudo, possuem uma relação
LalYb maior (23-40), com a quantidade total de ETR comPreendi-
da entre 100 e 138 ppm, valores esses acirna dos registrados Pa

ra os maqnetita-biotita piroxenitos mais tfpicos de Anitápo-



TÀBELÀ 22- Terras raras (em ppm)

analisadas pela GEOSOL.

¡lagnetita-biotita piroxênio AÞatita ljolitos Nefelina
Piroxenitos biotÍtito piioxenito s ienitos

42-54'2 43-29 47-28 2-98,6* 27-33,2 zL-Go,g 22-46 23.7r,3 36-6g,3 t3-66 t3-9r,5,r
I.a

Ce

Nd

Sm

Eu

cd

D)'

Ho

Er

Yb

Ix

30,14 72,II 3,8
9I,28 38,53 L9,64
46,54 15 7,58
L2,58 3,26 2,L5
4,7 1,38 r,o7

LO,73 2,5 1,86

7 ,97 1,58 I,2

3,43 0,77 0,6
2,62 0,7I 0,7

0.43 0,15 0,18

para as rochas cle Anitãpolls. Àmostras com asterisco

2784,00 37,98 1s,95
4806,00 103,98 37,72
2267,00 60,29 1,8,98

3l-9,00 L2,67 3,86
73.80 2,98 I,0r

163,40 9.7L 2,96

54,79 7,31 L,95
8,60

L2,27 3,1,6 0,85
2,45 3,69 r, os

o,32 0.60 0,18

'SIR.IalYa
21O,42 75,99 38,78 10491,63

11,5 I7,1 5,4 1136,3

7 ,55 3t ,05 35 ,12 4 ,97 35 , 98
20,24 79 93.15 9,66 80,s8
IL,25 46.31 48,18 3,2 57,84
2,74 9,69 LO,26 0,64 LO,7O

0,81 2,47 3,04 0,2 2,69
2 ,3 7 ,54 7 ,67 0,58 I ,25
L,79 5,6s 4,s2 0,21 5,to

t,00
0.89 2,34 I.78 0,15 2,36
1.58 2,44 I,44 0,Is 1,53
0,35 0.37 0,3 o,o4 0,23

242,37

I0,3
84,51 49,5

I5,2 4,8
186 , 86

L2 ,1

206,06 19,86 206,26

24 ,8 33 ,1 23 ,5

(continua)



TÀBELA 22 - Terras raras (em ppnl

analisadas pela GEOSOL.

Rochas de borda

I'bsocrá- Leuco-
ticas cráticas
4-51,65* E-2*

r2,o9 14,28

26,83 24,56

17,7I 14,88

3,20 2,40

0,81 0,46

2,73 2,02

2,00 I,49
0,34 0,23

0.91 0,62

I,97 0, 89

0,40 0,14

68,99 6L,97

6,1 16,0

Ia
Ce

Nd

Sm

Eu

cd

ry
Ib
Er

Yb

Iu

f,glR,

Ij/Yb

Èanito Foscorito

c,-r 2-40,2 t6A-50,5

238,4 L36,2s 158,02

223,75 346,76 372,06

2L4,7 4 20L,82 170,37

43,65 35,83 29,22

4,22 10,06 8,55

35.48 24,95 20,6I
29,87 13,rI L2,17

14,74 3,99 4,43
13,47 t,97 3,02
r,83 0,2 0,36

820,15 774,94 778,8I
r7,7 69,2 52,3

para as rochas de Ànitápolis.

Carbonatitos

36-46,4 39-83,6*

138,63 1046,00

344,87 1377,00

193,04 398,50

34,38 39,80

9 ,72 8,79

23,6L 22,9L

t2,69 7,69

L,4e
4,23 2,29

2,64 0 ,94
0,35 0,15

764,16 2905.55

s2.3 1112,8

Àmostras com asteri sco

clinûe
ri.to -

49-82 4-27,3

978.56 26,27

2657 t33 63,92

1153,69 34,35

326,28 7,33

L29,43 I.85
475,5 5,5
728,3 3,96

155,65 1.58

25 L,Lg

2,2I 0,L6

6631,95 146.11

39,L 22tL

Fonolitos

L24-2

L3,72 34A4,47 23,43

34,79 6539,48 54,16

I8,3r 2046,4t 26.77

4,15 277,96 5,92

I,2 61,45 I,74
3,24 L69,9 4,58

2,64 64,59 3,8

L,43 18,47 I,85
It69 8,22 I,86
0,23 2,38 0,27

8L,4 L2673,83 I24,38
8,I 423,9 12,6
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Iis (43-29 e 47-29t. ,

Uma anál-Íse de magnetita do carbonatito de Catalão (GeoI .

Surv. of Japan/DNP¡4, 1987) mostra enriquecinento em Lu. com

base nesse estudo, MorbidelLi et al . (1986) interpretam a

anomalia positiva de Lu verificada nos jacuplranguitos de Ja-
cupiranga como decorrente da alta concentração de magnetita
(14t). Anomalias positivas de Lu são relativamente comuns em

dados de literatura, aparecendo em rochas como folhelhos'grau-
vâcâs¡ basaLtos, sedimentos narinhos, nódulos de therzolitos e

harzsburgitos. Em Anitápolis, são também reconhecidas em fono-
lltos (2) e nefeLina sienitos (L2-66), ambas as rochas sem

magnetita como constituinte notável '
As anomaLias positivas de Eu que, em Anitápolis, só são

bem pronunciadas nos magne tita-b iotita piroxeñitos, é que con-

ferem a este tiPo d.e rochas um caráter verdadeiramente parti-
cular. Comparando-se a Figura 438 con a Tabela L, verifica-
se que a anomalia é mais evidente quanto maior o teor de mag-

netita na anostra.

Levando-se em conta os dados dé Cul-l-ers e Medaris (l'9771

para uma análise dê magnetÍta de tj.olito de Seabrook Lake, On-

tario, com anomafia positiva de Eu, poder-se-ia supor que a

magnetita dos magne tita-b iotlta Piroxenitos fosse a responsá-

veJ. pelo comportamento. paitticular ilesse elemento- Por outro
lado, análises de carbonatitos e foscorítos de Anitápolis
(Fig. 43F) , rochas estas portadoras de quantidades significa-
tivas de ¡nagnetita, não ex.ibem taL anomalÍaf sendo portanto,
necessário admitir um comPorta$ento distinto para o Eu nas

magnetitas dessas rochas.

Nas rochas ijolíticas as quantidaÈles totais de ETR variam
de 49 a 206 ppm, com rel"ações LalYb de 4,8 a 24,8 (Tabela 22).
Comparando-se a quantLilade total de ETR' constata-se gue os

ijolitos de .Anitápolis fornecem valores re.Iatlvamente baixos
para esse tipo.petrográfico, jå que em outras ocorrências quan

tidades entre 500 e 1400 ppm são comuns (e.9. Eby, 1975; Mit-
chelf e Brunfelt, 1975) .

As curvas de normallzação (Fig. 43C) refletem o 'exPosto
acima, co¡n as amostras situando-se dentro da faixa estabeleci-
da para os. magnetita-b iotita piroxenÍtos, com razões La/Yb
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os
ijolitos distingue-se no entanto do dos piroxenitos pela au-
sência das anomaLias negativa para o La e positiva para o Eu.
.Iá a configuração das curvas na sua parte f inaJ- apresenta gran-
tes similaridades, com anomalias positivas para o Lu e até pa-
ra o Yb. Tais anomalias são anál-ogas às exibidas por diques
bás ico-alcaL inos da Groenlândìa (Upton e Emeleus, I9B4), por
sienÍtos e áIcal- i- s ieni tos de Tunas (Gomes et al . , Igg7l e
para uma amostra de tefrito fonol_ítíco de Fortaleza (Beccaluva
et aJ-., f988).

A maÍor relação La/yb (24,8) da amostra 36-69,3 é prova-
velmente devida à alta quantidade de apatit.a presente (5,2g mo

dal).

Duas amostras de nefeJ_ina sienitos foram analisadas: uma

correspondente a um apatita-biotita malignito (13-9I,5) e um

de nefel-ina sienito (12-66) (Fig. 43D) , As características
petrográficas e quÍmicas dessas d.uas rochas são bem distj_ntas,
o que também é evidenciado pelo conteúdo total- de ETR e pela
relação La/Yb e na configuração da curva de normalÍzação que
mostra grande semelhança com a d.o feldspato ijolito (23-7I,31 ,
inclusive com uma leve anoma.l ia negatìva para Eu. O mal-Ígnito
apresenta um padrão de distribuição semelhante aos d.os nefe-
lina sienitos de Juquiá, com quantidades totais de ETR inter-
mediárias às amostras deste maciço, incfusive no tocante à
anomalia de Eu (I{acciota et al., 1988) .

Por outro lado, de todas as annostras analj.sadas, o nefe_
tina sienito.é a que possui os mais baixos conteúdos totais em

ETR (20 ppm) , com os val-ores situando-se abaixo daqueles for-
necidos para esse tipo petrográfico (cerasimovskii, t974). ¡s-
sa baixa concentração de ETR, a despeito do elevado conteúdo
em K2O, e sugestivo, segundo Sorensen (1974) de uma origem por
anatexÍa ou por perda da fase vapor durante a cristalização
do magma.

No tocante às rochas de borda, foi analisada uma amostra
de composição meJ-anocrática, classificada como fusitanito (4-
51,65) e outra, leucocrática, coletada na periferia do maciço,
mostrando textura brechada e con grande quantidade ile quartzo,
e correspondendo a um. ál-cali-sienito (E-2). para fins de com-
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paraçåo, anaLisou-se também uma amostra de rocha granitóide
(G-1) situada a aproximadamente 400 m da borda do maciço, a

encaixante dos fonolitos 4-l- e 4-2.

As curvas de normalização para essas amostras (Fig. 438)
ref l-etem a pequena quantidade totaf de ETR (69 ppm para a a-
mostra 4-5t,65 e 62 ppm para a E-2) (Tabela 22) que, à seme-

Ihança dos ijolitos, sÍtuam-se também dentro da faixa dos mag-

netita-biotita piroxenitos. As baixas razões La/Yb Para AS

amostras E-2 e 4-5I' 65 (16,4 e 6,1' respec tivamente ) são em

grande parte decorrentes das anomal-ias posÍtivas de Yb e Lu,

a exemplo do observado para a maior parte dos ijolitos.

Quanto ao Eu, verifica-se para as amostras E-2 e 4-51'65
que a portadora de grau mais incipiente de fenitização (E-2)

exibe anomafia negativa mais pronunciada, além de padrão ma.is

pobr:e em ETR. Assumindo-se que a rocha granitóide or ig ina I
fosse a mesmä, nota-se, assim, aumento de ETR com a intensida-
de do processo de fenitização, como proPosto por l'lârtin et aI.
(f978) . Entretanto, a anáfise do granitóide (G-I) , Pos suiirdo t¡n

padrão com conteúdos mais elevados em ETR 
- 9üê, segundo Cul-

lers e craf (1984), corresponderia ao de u¡n monzograniÈo ou

sienogranito 
-, 

taz com que se suPonha mais de um tfpo de ma-

terial granitóide encaixante' um dos quais com baixos valores
para esses ele¡nentos, a]ém de anomafia negativa de Eu.

como era de se esperar, os carbonatitos aPresentam carac-
terÍsticas distintas para os tipos sovíticos e tardios.

os sovitos mostram teoxes totais de ETR de 764 e 779 ppm'

e razões LalYb de 52 (TabeLa 22) . Embora el-es contenham Pro-
porções diferent.es de aPatita 

- 
4tO e 26,4*, respectÍvamente,

para as mostras l-64-50,5 e 36-46,4 
-, 

os padrões definidos
para esse conjunÈo de el-ementos (Fig. 43F), bem como as razões
La/Yb, não demonstïam tal dj.stinção. ALém ile conterem apatita,
fase tida como concentradora de ETRL, o pirocloro acha-se Pre-
sente na condição de traço. Este úItimo, segundo Boctor e Yo-
der (1980), é também concentrador de ETRL. Entretanto, os va-
lores de ETR são relativamente baixos quando comparados aos de

amostras. de outros macj-ços' Assemelham-se a esses sovitos os

de Jacupiranga, onde as varieilades mais pobres em apatita for-
necem. valores. de 382 a 523 ppm Para o total de TR e razões Lal
Yb de 33 a 43; nas variedades mais ricas no mineral o somató-
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rio atinge a 976 ppm e a razão sobe para 83 (Morbidel]i et af .,
1986 ) .

Os carbonatitos tardios (39-83,6 e 49-g2) contêm teo¡es
elevados em ETR, comparáveis aos das rochas da Fazenda VareIa,
em Lages, estudados por Schelbe (1979). Contudo, apesar das
quantidades el-evadas de ETR totais, feição comum aos tipos mais
tardios (CuL.lers e Graf, 1984) , os dois padrões obtidos dife_
rem de modo considerável .

A amostra 49-82 
- 

um carbonatito dofomíti_co com al_stoni_
ta e menor proporção de fersmita 

- 
apresenta padrão total-men-

te anômalo, com forte enriquecimento em ETR médías e relativo
em ETR pesadas, o que se ref l-ete na baixa razão La/yb (39,1).
Embora esses el-ementos possam ocorreï na dol_omj_ta, o maÍs pro-
våvel é que esteja¡n concentrados na fersmita e na a.lstonita;
neste último mineraf é possível encontrar-se quantidades sig-
nificativas de Y (Kapustin, 1980) , gue possui raio iônico se-
melhante ao do Ho. Convém l-embrar que nessa amostra foram de-
tectados teores de Y da ordem de 4400 ppm, atestando, assim,
o alto enriquecimento em tn médias e pesadas.

Já a amostra 39-83,6 é constituída de carbonatos romboé-
dricos, ancyJ-ita, quartzo e menores quantìdades de hematita,
devendo as TR estar atojadas na estrutura da ancylita. Não
obstante esse carbonatito possua menores concentraçôes de ETR
em reÌação ao anterior (2906 contra 663J. ppm, Tabel. a 22) , ele
mostra uma razão La/yb extremamente superior (IfI2,g contra
39,1). Essa el-evada razão indicaria que o carbonatito com
quartzo é de gênese ainda mais tardia que a do tipo doLomíti-
co, à semeJ-hança do descrito para outros complexos carbonatí-
ticos.

Uma amostra de foscorito (2-40,2) consta também da Figura
43F, sendo o seu padrão de ETR nuito semelhante ao obtido para
os sovitos. Difere apenas por conter menores quant.idades de
Yb e Lu, acarretando desta forma uma razão La/yb ligeiramen-
te maior (Tabela 22). Apesar de ter sido anaLisada apenas uma
amostra e da falta de dados comparativos para essê tipo petro-
gráfico, pode-se concluir que tanto os carbonaÈitos sovÍticos
quanto os foscoritos são relativamente pouco evoluídos e que,
entre e1es, não existem diferenças significativas.

As amostras de fonolitos exibe¡n comportamento distinto
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quanto às TR (FÍg, 43G) , Duas delas possuem baÍxos teores nes-
ses elementos e situam-se em geral dentro da faixa estabeleci-
da pelos magnetj.ta-biotita piroxenitos. AIém disso, apresentam
l-eves anomalias de Yb e Lu, à semel-hança dos ijolitos, e ra-
zões La/Yb de 8,J- e 12,6 (tabela 21) .

. Por sua vez, o f onoJ-ito 2 contém teor elevado Para o to-
ta1 de ETR (l-2674 ppm) e razáo La/Yb ð,e 423,9 (Tabela 22).Ape-
sar de vários autores considerarem que titanita e apatita são

os grandes concentradores de ETRL, esses minerais estão pre-
sentes na mostra em escassas quantidades, re spectivamente ' 0r9
e I,4Z da composição modal , não explicando dessa forma os teo-
res anômalos detectados. Por outro lado, a melanita, presente
na matriz da rocha em torno de 5?, é tida como concentrado-
ra de TR médias (l*litchell- e Brunfe1t, t975). Entretanto, as

anáIises de ETR para esse mineraL mostram resul-tados bem dis-
tlntos. Enquanto a analisada por Mitchelf e Brunfeft (1975)

possui vaLores normalizados d.e, em média, f00 vezes superiores
aos condritos para cada elemento' as analisadas por Eby (1975)

apresentam val-ores da ordem de 1000, formando un padrão quase

horizontal-izadæ. Nos dois casos, a melanita é proveniente de

rocha ijolÍtica. como, em Anítápo1is, essa granada é encontra-
da na maÈriz dos fonolitos associada a piroxênios tardios,
e1a poderia conter aínda maiores quantÌdades de ETR, especial-
mente as leves, considerando que esses eLementos tendem a se

concentrar nos estádios finais magmáticos. ¡{esmo assim' a sua

pequena concentração na amostra não se compatibiliza com o

grande enriquecimento detectado, especialmente em ETRL.

Na Figura 43H são apresentadas as curvas de normalização
de um piroxênlo biotltito (2-98,6), um apatita piroxenit.o (27-
33,21 e um feldspato gl-inìmerito (4-27 ,31 .

O feldspato glimmerito conté¡n baixo conteúdo em TR totais
(146 ppm, Tabel-a 22 ) e um padrão de dístribuição que se asse-
mel-ha ao d,as amostras de carbonatitos soviticos e ao do nefe-
lina sienito. Considerando que gl-immeritos são tipicos produ-
tos de fenÌtizâção (Gittins et al ., l-975), e que as terras ra-
ras acompanham o K no processo (Martin et al-., 1978, entre ou-
tros), é razoávef supor que o metassomatismo tenha ocorrl--
do sobre uma rocha com baixos conteúdos em ETR, sob a ação do

carbonatito sovítico, contudo, qualquer comprovação necessj-ta-
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ria de estudo mais detaÌhado sobre o tipo petrográfico origi_
na1 que, a jul-gar pelo exame dos testemunhos de sond.agen, pa_
rece tratar-se de um nefelina sienito.

O apatíta piroxenito (27-33,2) apresent.a padrão onde no-
tam-se peguenas anomal j-as negativas para La e Eu e positivas
para Yb e Lu. Embora esta amostra seja proveniente de uma fai_
xa situada dentro da rocha mesocrática de borda, verifica-se
que o apatita piroxeniÈo contém maiores quantidades de TR
(Tabela 221 . Jâ as curvas para esses doÍs tipos petrográficos
guardam muitas similaridades entre si, ressaltando, porém, o
maior conteúdo em ETR do apatita piroxenÍto, o que faz com que
ele se assemelhe de modo maÍs dlreto ao padrão definido para
os ijolitos,

O piroxônio biotitito (2-98,61 possuÍ valores surpreen-
dentemente altos para os ETR e para a relação La/yb, respec_
tivamente, 10462 ppm e Ll-36,3 (Tabefa 22) . Dentre as rochas
de Anitápolis, esses valores só encontram paraleJ.ismo no fono-
l-ito 2, sendo contudo, mais altos que aqueles obtldo6 no car-
bonatito com ancyf,ita(39-83,6) , ¡nineral de TR, Uma comparação
entre as curvas do biotitito e desÈe carbonatito revela grande
semelhança, inclusive com pequenas anomal-ias positivas de Ho
e Lu. Entretanto, essa amostra possui uma mineraJogia forma_
da por mica, piroxênio, apatita e quantidades subordinadas de
feldspato, não sendo identificado, ao micxoscópio, ã exceção
da apatita, outro mineral com elevado coeficiente de distri-
buição para esses eLementos.



CAPfTULO

PETROGENESE

6. 1. Condicionamento Tectônico

É muito divulgada a associação dos corpos de rochas al-ca-
linas com falha¡nentos profundos, magmatismo basáLtico e ar-
queament.os crustaís. Segundo Al-meida (I983), para a região
meridtonal- da Plataforma Sul-Americana, esses fenômenos esta-
rÌam ligados à "Reativação Waldeniana", a qual seria um impor-
tante processo diastrófico ocorrido a partir do Jurássico e

caracterízado peJ-a reativação de antígos falhamentos, surgi-
mentos de blocos de falha, soerguimento de bacias costeiras e

subsidência da Bacia do Paraná.

A referida assocÍação se manifesta de forma nÍtida, por
exemplo, para os maciços alcalÍnos situados nos estados do

Paraná e São Pau1o, que se acham refacionados ao Arco de Ponta
Grossa. A associação entre magmatismo basáItico e o Arco de

Ponta crossa é evidenciada pelo denso enxame de diques com di-
reção N45hl; essa mesma orientação é constatada para os corpos
de alcalinas, tanto no alinhamento dos corpos quanto nas suas

fornas. Esses maciços, de acordo com Al-meida (1971), estariam
situados nos ffancos do Arco de Ponta Grossa e corresponderf-
am, para Ferreira (J"982), a pulsações vulcânicas controladas
peJ.os alinhamentos Guapiara e São Jerônimo-Curiúva.

O llmite meridional do Arco de Ponta Griossa, como sugeri-
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do por Ferreira (t982), seria marcado pelo alinhamento do Rio
Piquini, com direção aproximad.a N45W, que passaria no Estado
de Santa Catarina próximo às cidades de Corupá e Joinville.
Portanto, os corpos de rochas alcal-inas situados no Estado
estariam fora dos limites de influência propostos para esse
arqueamento.

Fúlfaro et af. (1982) propõem que as alcalinas de Lages
e Ànitápol-is, bem como as da região centro-sul do paraguai Ori-
ental , estariam relacionadas ao alinhamento Uruguai, de dire-
ção aproximada E-W, e que representaria a continuÍdade no
continente da zona de fratura Florianópolis, proposta por As-
¡nus (1977). A vincufação das rochas alcalinas de Santa Catari-
na com o al-inhamento Uruguai também é defendida por Lapido-
Loureiro e Valderano (1982).

Essa feição, no entanto, é pouco ou nada evid.ente nas
imagens de radar e de satéLites dessa região, deixando incl_u-
sive de aparecer em outros l"evantamentos estruturais da Bacia
do Paraná. BortoLuzzi et al . (1987) mencionam o fato de que um

padrão de f al-hamentos estabelecido através de aerom¡.gnetome-
tria e dados de subsuperfície por Za1án et al-. (1986 apud Bor-
toluzzi et al ., 1987) coincide, praticamente, con o definido
por Soares et al . (1982, apud Bortol-uzzi et af., 1987) através
de estudo de imagens do Landsat e de radar: embora as feições
Iíneares mais importantes obedeçam a padrões NW-SE, NE-SW e
EW, não há menção a qual.quer lineamento importante na região
do al-inhamento Florj-anópol i s-Rio Uruguai.

Por outro lado, o padrão tectônico da região sudeste el-a-
borado por Horbach e Marimon (f980) coloca o maciço alcalino
de Anitápolis como controlado por um grande lineamento de di-
reção N30W, o qual seria truncado por outro de direção N60E
que control-aria as rochas alcalinas de Lages e feições estru-
turais como o Domo de Vargeão, a noroeste de Lages. Já os fi-
l-ões de fluorita, segundo os mesmos autores, teriam forte con-
trole estrutural NNE, situando-se próximos a fontes de águas
termais e a grandes lineamentos noroester tendo sua gênese a-
tribuída a soJ"uções hidrotermais tardias do magmat.ismo afcafi-
no.

Scheibe (1986), através de estudo por imagens de rad.ar,
na escaJ-a l:250.000, que cobre¡n.o Estado de Santa Catarina,ob-
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servou que ocorre persistência das direções de fraqueza Pre-
cambrianas durante os processos deposicionais da bacia e mesmo

após a extrusåo das efusivas mesozóicas. Nessas j-magens, os

llmites norte e sul da edentação caracterizando o Domo de La-
ges acham-se representados respectivamente Pel-os alinhamentos
Corupá e do Rio Engano. Estes apresentam expressão tanto nos

basaltos quanto nas rochas sedimenÈares gondwãnicas e até no

enbasamento cristalino, no qual haviam sido defínidos.

O alinhamento corupá, de direção N40E, limita os blocos
de Piên, a norte, e de Luis Alves, a suJ-, o qual , de acordo
com Haralyi et al . (1982), se teria aIçado ocasionando um

adelgaçamento da crosta e o afloramento de rochas granulíticas
arqueanas.

o alinhamento do RÍo Engano, de direção ENE, é definido
por Scheibe (1986) através de Iineações nas rochas sedÍmenta-
res, visíveis nas imagens de radar, e pelo limite basaltos-
rochas sedimentares. À leste, teria continuldade com o linea-
mento Major Gercino, de direção NE, definido Por Silva e Dias
(198I); este limitaria as áreas de afloramento do Grupo Brus-
que e do complexo migmatÍttco.

Ainda segundo Scheibe (Ì986)' outra importante zona de

fraqueza de direção NE é balizada pelo alÍnhamento Rio do

SuI , o qual linítaria os blocos do complexo granulÍtico' a

norte, e o do Grupo ltajaí, a sul , no qual a crosta seria no-
vamente mais espessa na inteÍpretação de Haralyi et aI . (1982).

Alinhanentos estruturais de díreção uw-se defÍnidos no

Estado de Santa Cataïina por Santos e Saad (1980 apud Fúlfaro
et al . , Ig82't corresponderiam aos alinhamentos Serra Geral e

do Rio Canoas, denominados por Scheibe (1986).

outlo alinhamento Nw-sE defíntdo por Scheibe (f986) é o

do Rio Hercílio, cuja possível- continuidade para o sul influ-
enciaria a área de afloramento das rochas sedimentares e do

embasamento cristalino.

Para Scheibe (1986), a exÍstência desses al- inhamentos
torna complexa a estruturação crustal do Estado, que vj.ría, de

acordo com. Haralyi et aI . (J-982l- , desde o arqueano. A estrutu-
ração seria de acordo com bl"ocos trapezoidais e o bloco cor-
respondente ao Domo de Lages é o gue teria maior alçamento,
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com conseqllente erosão do material basáltico, com deslocamento
para oeste da Iinha de afloramento dessas rochas na região.

Scheibe e Furtado (1988), ao estudarem novas ocorrências
de rochas alcalinas de Santa Catarina, constatam que a j.nter-
pretação tectônica aplicada ao Distrito Alcalino de Lages pode
também ser estendida para a porção leste do Estado (Fig. 441 .

Na observação das fotografias aéreas na escala 1:60.000 e
1:25.000, e especialmente das imagens do Landsat e de radar
(escala L:250,000), ficou inicial-mente evidente gue as áreas
de ocorrências de basaltos, na porção norte e oeste do Estad.o,
acham-se ta¡nbém timitadas por alinhamentos estruturais de
grande importância, denominados por Scheibe et al. (1988) de
alinhamento Porto União, de direçåo aproximada N60!V, e de
alinhamento Ponte Al-ta, de direção aproxlmada NS.

Para a região sudeste, onde situa-se o maciço de Anitápo-
l-is, bem como os importantes jazimentos de fluorita, o padrão
estrutural- é complexo, como já evidenciador por exemplo, pelos
estudos de Horbach e Marimon (f986). A própria distribuição
das principais unidades geológicas da área é objeto de consi-
derável discrepância, conforme observa-se numa comparação dos
mapas 9eo1ógicos na escaLa de I:1.000.000 (cApLAN/IBGE 1987)
e de l:500.000 (DNPM/CODISC I987). No mapa I:1.000.000, a área
de AIto Pinheiros seria constituída pefa Suite Intrusiva Ta-
buleiro (Plutão enitápoJ-is) , a qual seria j-ntrusivo em rochas
granÍticas da Suite VaLsungana e alojadas nas rochas d.o Com-
pl,exo Canguçu, considerado o embasamento do grupo Brusque, co-
mo d.escrito previamente.

No mapa geológlco l-:500.000, toda uma ampla faixa de di-
reção NS seÌia formada por rochas da Faixa cTanito-cnaÍssica
Santa Rosa de Lima-Tijucas, de idade arqueana, com caracteris-
ticas de injeção polifásica. Essas rochas estariam separadas
principal-mente por falhamentos N45E e NS da ampla faixa repre-
sentad.a pela Suite Intrusiva Pedras Grandes, constituindo todo
o litoral- sul de Santa Catarina,

Os autores que tratam da geologia do sudeste catarinense
sáo unánimes em reconhecer um padrão NNE de fraturamentos, que
seria inclusive responsável pela localização dos fitões de

fluorita e fontes termais (e.9. Horbach e Marimon, 1980).
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Uma interPretação mais ampla das feÍções observadas nas

imagens de radar e satélite, em conjunção com os falhamentos
e variações litológicas assinalados nos maPas geológlcos nen-

cionados, permitiu a Schelbe e Furtado (1988) concluÍrem Pêfa
presença de dois importantes atinhamentos estruturais que

atravessam com direção NNE toda a porção sul do Estado.

o alinhamento Urussanga (Fig. 44), situado mais a oeste'
serJ-a responsável Pela orientação principal dos contatos entre
as rochas sedimentares gondwânicas e a faixa de rochas precam-

brlanas, loca.lizada maj.s a l-este. Esse alinhamento Pode ser

traçador nas imagens observadas, desde a intersecção do para-
lelo 29 com a linha litorânea no sul do Estado até o alinha-
mento do Rio Engano, onde sofre uma inflexão, confundindo-se
com o alinhamento Major Gercino, Próximo à coordenad a 27o30',
em uma extensão da ordem de 150 km.

O alinhamento Armazém (Fig. 44)' cerca de 25 km mais a

leste, terta direção pouco mais próxima da NS e praticamente

a mesma extensão. Esse alinhamento é principatmente caracteri-
zado por uma modiflcação textual das imagens, a qual- poderia

corresponder, pelo menos na porção mais ao norte' a uma Passa-
gem dos terrenos mlgnatÍticos para os granitos anorogênicos

da Suite Intrusiva Pedras Grandes, confor¡ne rnapa geológico na

escala de 1:500.000 do DNPM/CODISC (1987). Esta Passagem não

tem o mesmo signÌficado no mapa geoJ-ógico aPresentado pelo

GAPLAN/ IBGE (1987), em que as áreas correspondentes aos plu-
tões graníticos são muíto maís restrítas.

Na Figura 44 observa-se também que, ao norte dos allnha-
mentos do Rlo Engano e Major Gercino, e até pelo menos o ali-
nhamento Rto do SuI, foi também evidenciada a existência de

doÍs allnhamentos de direção aProximada NS. o denoninado Leg-

berto Leal , mais a oeste, e Gaspar, com cerca de 30 km, mais a

leste; é interessante notar que a ocorrência alcalina de Qua-

renta, no mùnicipio de Botuverá, locallza-se entre esses dois
alinhamentos. Essas duas linhas estruturaÍs poderiam represen-
tar uma primitíva contj-nuidade dos alinhamencos Urussanga e

Armazém, com possível desl-ocamento quer pelos movlmentos rel-a-

cionados ao alinhamento do Rio Engano' quer em reLação ao a1i-
nhamento do Rio Hercilio.
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Alinhamentos de direção NS parecem ocorrer em áreas mais

a feste, inclusive na regÍão Plataformal. De acordo com Giu-
seppe BacoccolÍ (DEPEX' PETRoBRAS J-988, com. pessoal), o dePó-

sito petrolÍfero localízado a cerca de 130 km a leste da ci-
dade de rtajaf foi originado pela movinentação tectônica de

um domo salino; o falhamento resPonsável tem direção aproxima-
da NNE e a movinentação, sendo relativamente recente, tendo

ocorrÍdo no máximo a 80 Ma.

Dentro d,esse esquema de tectônica de blocos, a intrusão
de Anitápolis estaria focalizada em um bloco limitado pelos
alinhamentos Urussanga' a oeste, Armazém, a leste, Serra Ge-

ral , a sul, e d.e uma importanÈe línha estrutural" com direção
aproximada N45w, que passa imediatamente a norte do mac rço
(Fig. 44), Este alinhamento, que atê então só tinha sido re-
conhecido em parte no mapa geológico I:500.000 (DNPM/CODISC

1987), colocando no mesmo nÍveI topográfico as rochas arquea-

nas da Faj-xa Gran ito-Gnái ss ica Santa Rosa de Lima-Tijucas com

as brasilianas da Suite Intrusiva Pedras Grandes, na região
da nascente do RÍo Capivari, pode ser estendido Para oeste,
passando pela cldade de Al-f redo Wagner e governando a l-ocali-
zação das cabeceiras do Rio ltajaí do SuI, numa extensão apro-

xlmada de Ì00 km.

Uma interpretação de uma tectônica de blocos, como a que

teria, de acordo com schelbe (1986), governado a formação do

distrito alcalino de Lages, pode ser extrapolada pâra o maciço

de Ànitápolis e ta¡nbém Para a ocorrência de Quarenta. Todavia'

enquanto para o primeiro a conformação dômica é nitida' tendo

em vlsta a sucessão de rochas gondwânÍcas Presente, o soergui-
mento do bloco hospedeiro de AnitápolÍs é bem menos evidente
e sua comprovação dependeria de estudo geológico e geofÍsico
bem maÍs aprofundado.

6. 2. Condições de Cristal-ização

ConforÍE comentado no capÍtulo referente ao quimismo mi-
neral , os piroxênios de AnitáPofis distinguem-se dos de ou-

tros macfços brasifeiros Por um aumento no conteúdo de Na em

detrimento de Mg, a'1ém de uma parÈicipação muÍto reduzida do
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- 2+Fe- no processo evolutivo, comportamento que ocorre Èanto nos
ninerais presentes nas rochas de maior granularidade quanto
nos fonolitos de dlgues,

Na grande maioria dos casos analisados em rochas al_cali-
)tnas, o Fe-' tem um papel importante na evolução do guinÍsmo

dos piroxênlos. Destaca-se agul a tendêncía notada para IIi-
maussaq por Larsen (19761 , con um forte enriquecimento no com_
ponente hedembergita.

Entretanto, Anitápolis não representa um caso isolado na
.l-iteratura, com tendências semelhantes sendo registradas para
outras ocorrências, como as rochas pLutônicas de OsIo (New-
mann, l-976), fonolitos do Cantal (Varet, 1969) e até para fe-
nitos, como os da área de Melteig, em Fen (Kresten e Morogan,
1986 ) .

No dÍagrama Na-Mg- (Fe2*+Mn) (Fig. 451. são apresentadas
aLgumas tendências de piroxênios de diferentes intrusões aL-
calinãs. Constata-sè a grande similaridade entre o comporta-
mento verificado para os piroxênios de Anitápo.lis com o deter-
mlnado para os fonolitos de Cantal (Varet, l_969) e, em menor
proporção, com as curvas obtidas para a área de Mel_teig (Kres-
ten e Morogan, 1986) e para os fenitos de Sokl_i (Vartiainem
e hloolley, 19761 . Em todos esses casos, os autores aÈribuem a
reduzlda participação de Fe2+ no processo evolutivo como con-
seqtlênc ia da elevada fugacidade de 02 reinante durante a cris-
talização desses minerais. Por outro J-ado, a curva estabeleci-
da pelos piroxênios de Ifimaussáq e atribuída peJ.a autor a
(Larsen, 1976) como decorrente de cristalização sob faixa fO2,
É lnteressante assinalar que, em Fen, a área de Melteig sub¡ne-
t.Ida a baixa fO2 mostra píroxênios com baixos conteúdos em
_¿+Fe- , enguanto que na de HoIJ.a, como resultado da aJ.ta fo2,es-
ses minerals exibem enriquecimento em hedembergita nos está-
gfos evol-utivos iniciais (Kresten e Morogan, f9B6). O enrique-
cimento em Na, verificado nos estágios finaÍs de cristaliza-
ção, é esperado tanto em condições de alta quanto de baÍxa foy
uma vez que essa molécula possui ¡naior estabilidade quando a
temperatura situa-se abaixo de 780oc, mesmo em condições mals
redutoras que as estabelecidas pelo tampão ç¡uàrtzo-f.aial, ita-
magnetÍta (Ernst, 19621 .



Fig. 45 - Diagrama Na-lag-Pe2++Mn para piroxênios das rochas de anitápolis (1) e de outras
localidades; (2) Cantal (Varet, L969) ¡ (3) Sokfi (Vartiainen e l{oolley, I976) ;(4) Fen (Kresten e l4orogan, 1986): (4a) área de llelteig e (4b) área de- Holla;
(5) Itapirapuã (comes et aI., I970); (6) Itimaussaq (Larsen, 1976).
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A influência da fO2 sobre a participação de Ti nos piro-
xênios é motivo de conÈrovêrsias, Enquanto alguns autores a-
creditam que o ingresso desse elemento na acmita ocorra em

temperaturas elevadas, fO2 superiores à do tampão eFM (F lowe-r.,
]-9741 , e favorecÍdo pefa baixa atividade de SiOz, como aponta-
do por Kushj.ro (1960) , a presença de egirinas ricas em Ti cris-
tal-izadas nos estádios magmáÈicos finais é relativamente comum
na literatura de rochas alcalinas, Scott (1976) descreve junto
aos f onol-1tos de Tenerife, Ilhas Canárias, a associação arf-
vedsonita-enigmatita-eg ir ina rica em Ti, acelta como tÍpica de
ba j.xas temperaturas e fOz,

Em Anitápolis, os piroxênios mostram-se geralmente empo-
brecidos em Ti, sendo exceção os presentes nos magnetita-bio-
tita piroxenitos, em uma amostra de fonolito e nos piroxênios
eglrínicos mais tardios. Enquanto o i¡gresso de Ti nos piro-
xênlos dos dois primeiros casos poderla ser d.ecorrente da
malor temperatura e baixa atividade de SiO' para os piroxê-
nlos mais tardios essas explicações parecem não condizer com
a realldade. Como sugerido por ULþrich (1983), o lngresso de
Ti nos piroxênios egirínlcos tardios acha-se provavel¡nente re-
lacionado com a aLta ativÍdade desse elemento nos líquidos re-
siduais, allado ao excesso de áLcalis sobre alumina como pro-
posto por Bailey (L969).

Outra característÍca marcante tanto nos piroxênj.os como
nos anfibólios de Anitápo1is é a escassez de A1 ocupando a
posição octaédrica. Para essas fases, Leake (L965) registra
forte correlação posltiva entre eJ-Vf e a pressão de cristali-
zação. Assim, Newmann (Ì976) interpreta a ausência quase total
de A1 octaédrico dos plroxênios e anfibólios das rochas p1u-
tônicas alcaLinas de Oslo como resuLtado de cristalização ocor
rida nos nÍveis atuais da crosta ou próximos a estes.

Nas amostras de rochas sil-icátlcas de Anltápolts é comum

a transfor¡nação de piroxênios para anfibótlos (richterl tâ, arf-
vedsonlta e Mg-arfvedsonita ) . Enquanto que a arfvedsonita o-
corre somenÈe em algumas amostras de rochas leucocráticas e
mesocráticas de borda, a presença de Mg-arfvedsonita é mais
generalizada. A distinqão química entre esses dofs minerais
é dada pelo baixo conteúdo em Fe2+ da Mg-arfvedsonita, origi-
nando razões ug/ug+te2+ superiores a 0r50.
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Ernst (1962) propõe que a arfvedsonita é estável e¡n con-
d1ções de baixa fOl próximas ao tampão Mll ' e a temperaturas
em torno de 700oC; por outro Iad.o, a riebeckita, o membro ex-
tremo da solução sólida, se formaria em condições de menor teIG-

peratura e fO2 maiores, detimitadas pelo tampão QFM (Fig. 46).

.-Iá a associação egirina-arfvedson ita é estáveL em condi-
ções muito limitadas, com valores de T entre 7OO e 780oC e

fo2 compreendidas entre os tampões MW e oFM (Bail-ey, 1969) ,com
a temperatura das rochas que contém essa associação varían-
do entre 750 e 780oc a pH2o de l- kbar (Thompson e Mackenzie,
1967 l.

Porém, a maior quantidade de Mg em substituição ao Fe2* -
como acontece na maior parte dos anfibóLios analisados 

- 
au-

menta o limite de estabil-idade do anflbólio sódico, ben como

a presença de F (Ernst, 1968), determinando, assim, tenperatu-
ras ainda mais elevadas.

Para os mineraj-s richterita e Fe-richterita, Charles
(l-973, apud Neumann' 1976) propõe estabilidade a temperaturas
inferiores a g25 + IOoc sob ampla faixa de fo2, desde o tam-

pão QFM até HM.

De acordo com wones e Gilbert (I982) 
' a cristalização de

Fe-rÍchterita nos estádios magmáticos finais parece ser rela-
tivamehte comum. Entretanto' salientam gue as condições que

regem as transformações para Fe-richterita e para arfvedsoni-
ta, ou Mg-arfvedsonita 

- 
como ocorre nas amostras de anitápo-

Iis 
- 

ainda não foram detalhadas, mas poderiam ser extre-
mamente lmportantes na documentação das tlocas de fO2 durante
os estádios finais de cristalização.

Nas rochas sil-icátÍca.s de Anitápo1is, é freqllente a as-
sociação Mg-arfvedsonita e te traf erriflogopita provenientes da

transformação dos piroxênios, na presença de magnetita (Foto-

rnicrografia 6). como mencionado na parte relativa à quÍmica
mineral , a cristafização dessa mica envolve grande Participa-

- 3+ção de Fe"-, ocupando não só a posÍcåo octaédrica quanto te-
taédrica, em lugar do A1 , com essa substituição se dando aPê-

nas em condíções de alta for.

Em quase todas as variedades de micas presentes em Ànitá-
poJ-is existe grande parÈicipação do FeJ+, conforme pode ser
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ELg, 46 - Dl.agrama - tog fO, versus T delimitando as curvas de
estabi.lidade de vários tampões de oxlgênio a 2.000 b
de Ptotal-, estabelecidas por Buddington e Ltndsley
(1964). As l-inhas tracejadas indicam a conposicão das
mi.cas como proposta de Wones e Eugster (1965)e apre-
sentadas por UJ_brich (1983) . A ãrea tracejada in-
dica o campo de estabiLidade da assocÍação eglrlna-
arfvedsonita de acord.o com Neumann (1926).
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inferido pe.las cores alaranjadas exibidas pelo vetor X' assim

como pelo balanço das fórmulas estruturais' com excesso de

cáttons na ca¡nada octaédrÍca em detrimento da baixa ocupação

te traédr ic a .

A pequena participação do Fe2+ para as micas analisadas
pode ser verj-f icada pelo exame do diagrama Mg-Al-- (re2+¡"tn) (Fig '
20), observando-se que predominam as variedades con annita me-

nor que 50, com poucas análises possuindo comPosições mais ri-
cas em Fe. Se o referido diagrama fosse construído sem ¡"3* 

-
e não com todo o ferro calculado como ,"2+ 

-, 
as anátises se

aproximarj-am ainda mais do termo flogopita, revelando teores
de annita ainda mais, baixos que os obtidos.

A elevada quantidade de annita nas mícas depende forte-
mente da fo2, como demonstrado por v{ones e Eugster (1965)em ex-

perimentos realizados na presença de sanidina e magnetita' Es-

ses autores constatam que os teores de annita aumentam rapida-
mente com a diminuição da fo' com val-ores menores que 40

como ocorre na maior parter senão na totalidade' dos casos a-

nalisados para Anitápolis 
-, 

sendo correspondentes ao tampão

HM a temperaturas próximas a 700oc (Fig. 46).

Da rne sma forma, a associação titant ita-magne tita ' Presen-
te em guase todos os tipos petrográficos de Anitápolis é indi-
cativa de condições de alta fo, uma vez que ela é definida co

mo estávef em ambientes mais oxidantes que os correspondentes

ao tampão OFM (Verhoogen, 1'9621 . A alta fO2 reinante durante

a cristalização das rochas de Anitápolis reffete-se também na

ausência de enigmatita e faial-ita. A enigmatita é estável a

pressões de f l"uidos menores que t kbar e fo, correspondentes

ao tampão MW (Ernst, 19621 . Já a ausência de faialita estaria
condlcÌonada a fO, acima do tampão gFM' como proposto por

Stephenson e Upton (1982), estab ili zando-se à medida que au-

menta o teor em acmita do piroxênio' como observado por Nash e

wilkinson (1970 ) .

Para as rochas leucocráticas de borda, as condições de

fo, devem ser' entretanto' menores que para os demais tipos
petrográficos, uma vez que se encontra titanita não acomPanha-

da de magnetitar ou vice-versa' aJ.ém da presença de arfvedso*
nita e Mg-arfvedsonita ao lado de quartzo' EÍìbora nrnst (1968)
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postul"e que a associação arfvedson ita-quartzo é estável a fO,
correspondente ao tampão Mw e temperaturas em torno d.e ?OooC,

a presença de Mg-arfvedsonita 
- 

fase mais oxidada 
- 

indica
que as condições devem ter sldo mais elevadas que as definldas
pelo autor.

Estimativas de fo2 poderiam ser efetuadas com maior pre-
clsão a partir do par magnetita- ilmeni ta (Buddington e Linds-
ley, 1964). Entretanto, a ilnenÍta presente nas amostras de
Anitápot ls contém eLevados teores de lr,tnO r via de regra supe-
riores a 58, podendo em alguns tipos petrográficos (foscorltos
e carbonatítos) atingir até II8, Este conteúdo alto em MnO nas
iLmenitas, embora freqtlente em rochas alcalinas, impossibilita
segundo Neunann (L9741 , a aplicação do par magnetita- ilmen ita
como geotermômetro e barômetro de oxfgênio, posto que a calj--
braçåo do geotermômetro de Buddington e L,indsley (1964) é para
fases pobres em Mn.

À alta fO, reinanete durante a cristalízação das rochas
do naciço de AnitápotÍs poderia ser responsável- pelos Índices
agpaÍticos exibidos por algumas das amostras analisadas. De

acordo corn Sood et al . (1970), rochas formadas sob condições
de baixa fO, seguiriam uma tendêncÍa de cristaLização miasquí-
tfca, enquanto gue as formadas a alta fO2 tenderiam para ag-
paÍttca.

6,3. Seqtlênc ia evolutiva

No maciço de Anftápolis a escassez de afloramentos "in
sltu", aLiada à heterogeneidade mineralógica reconhecida nos

testemunhos de sondagem, difícu1ta enorrnemente o trabalho de

caracterização petrográfica. Apesar dessas adversidades foÍ
posslvel dlstlnguir-se os diversos tipos lltológicos que o

conÊtltuem, os quaj.s são mostrados nos mapas de locaJ.ização
(Anexo 1) e geológico (Fig. 3).

As relações de contato entre os diferentes tipos, obser-
vávels tanto nos testemunhos de sondagem como em secções det-
gadas, permite¡n gue se estabeleça uma seqüência evolutiva Pre-
l iminar para as várias rochas do maciço.

Os magnetita-biotita pÍroxenitos' presentes na porção
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central do maciço, parecem constituir-se no Primeiro tipo pe-

trográfico a se cristalizar. Embora o contato com os apatita-
piroxênio biotitÍtos, situados mais a norte, seja muitas vezes
gradacional-.- com diminuição progressiva de opacos e Piro-
xêníos e aumento de apatita e biotita 

-, 
é possÍvel reconhe-

cer-se a presença de prováveis xenólitos de magnetita-biot i ta
piroxenitos dentro dos biotititos, ocorrendo orientação das

Iamelas de mica no contato com a encaixante (Fl a 20 m) .

Os ljotitos ocorrem em contato brusco, tanto con os bio-
tititos a norte, quanto com os magne Èita-b iot ita piroxenitos,
a sul . No último caso tem-se muitas vezes um aumento na granu-

J-aridade e no conteúdo em sódio do piroxênio dos piroxenitos'
com a concomitante modíficação da magnetita para titanita. l4ais

raramente é possÍveI ver-se a presença de prováveis xenóIitos
de magneti ta-biotita piroxenitos dentro dos ijolitos (p.e. F44

a 44 m).

As relações de contato entre os nefelina sienitos e os

íjolitos são via de regra por falhas, algumas vezes se dando a

posterior entrada de carbonatitos e foscorj-tos ao Iongo dessas

zonas de fraqueza estrutural-' Em raros locais ocorre a passa-

gem gradativa de' ijolitos para nefefina sienitos levando à

formação de feldspato ijoJ-itos (F23 a 7I m) .

De nefelina sienitos para as rochas de borda e contato
gradacional é comum, com a diminuição no conteúdo em nefelina
e concomitante aumento de feldspato Polássfco. Mais raramen-

te observa-se contato abruto, por falhamento' entre esses ti-
pos (F39 a 60 m).

Os apatita Piroxenitos formam corpos alcançando no máxi-

mo 5r5 m d.e espessura e, portanto' nåo mapeáveis na escala a-
dotada para o mapa geológico (Fi9. 3). ocorrem como faixas
gradacionais em ijo-litos, nefelina sienitos e rochas de borda'
estando gerafmente em contato com foscoritos e carbonatÍtos.

os foscoritos constituem corpos de até 20 m de esPessura

aparente, em contato por falha com magnetita-b ioÈÌta piroxe-
nltos, apatita-piroxênio biotititos, ijolitos, nefelina sie-
nitos e até rochas de borda' Por sua vez, são cortados por

velos e diques de caf.bonatitos de idàde mais jovem. Ocorrem

ainda como faixas em meÍo ao material carbonatÍtico' mostran-
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do texturas indicativas de remobi-rização (rotomicrograf ia 15) .

Os carbonatiÈos formam diques e veios que, além d.e cortar
os toscorrÈos, penetram em todos os tipos de rochas silicát.i_
cas constituj-ntes do maciço, Variam de sovÍticos, geneticamen_
te mais antigos, a carbonatitos dolomíticos e calcÍticos com
quarÈzo e ninerais de terras raras, de idade ainda nais tardia
que os magnesianos.

A idade re.Iativa dos fonolitos com as lÍtologias acima
descritas é de dÍfícil definição com base nas relações d.e con_
tato, uma vez gue eJ-es somente foram encontrados na periferia
do maciço, ocorrendo na for¡na de diques.

6,4. Diagramas de subtração e a origem das rochas de Anitápo_
lis

De acordo com cox et aI. (1979) ... "a posiçåo maj.s ra_
zoáveI a ser adotaa. p* u*-pesquisador é tentar estabelecer
quanto das características químicas podem ser atribuÍdas ao
fracionamento cristal-Iíquido, antes d.e correlac ioná- l-as a
outros processos". Entretanto, os autores salientam "que não
há garantia que esse procedimento é realistico, mas tem a van-
tagem de se constituir nu¡na abordagem disciplinada com regras
cl-aramente estabelecidas " .

O fracionamento cristal-Iiquido é testado através de dia_
gramas de subtração, como apresentados por Bowen (t92g) e de_
talhadamente discutidos por Cox et aJ_. lI979l , necessitand.o_
se, no entanto, o conhec ÍÍrento do quimismo das fases minerais
que podem ser fracionadas, das rochas encontrad.as, aLém da
suposição de prováveis magmas primárÍos.

Ulbrich (1984) discutiu a formação dos nefelina sÍenitos
de Poços de Cal-das através de diagramas de subtração, afirman_
do gue existe consenso na literatura que os magmas primários
dos guals se originam as rochas alcalinas seriam gerados em
áreas anôma1as do manto, enriquecidas em Ti, K, Na, CO2, H2O e
vários outros elementos ìncompatÍveis pela introdução de ifo-
gopita e anftbóLios ao peridotito mantéfico (L1oyd e BaiJ.ey,
1975, entre outros) . Essa composição anômala de algumas áreas
do mant.o estaria evidenciada na presença de nódulos e xeno-
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cristais presentes em rochas de origem profunda como basal-tos,
basaltos alcalinos, basanitos, lamprófiros e kimberl-itos.

Admitindo tanto a existêncía de metassomatismo ao manto,

como a de mecanismos de percolação associados à movimentação

de líquidos através d.e canais e veios 
- 

como é cornpativel
com as estruturas observáveis em nódulos compostos 

-' 
UIbri:ch

(1984) propõe que é desnecessário supor-se que a fusão do ma-

terial mantélico ocorra em taxas tão baixas quanto os 58 con-

cebidos como valor ¡náximo admissíveI para a geração de líqui-
dos alcalinos,

Ainda segundo esse autor' varÍações nas ProPorções de Co,

e H2O acarretariam a formação da linhagem gabróide alcalina e

da ultramáfica alcalina. A primeira, gerada a uma baixa pres-

são de Co^, leva à formação de gabros, nefelina sienitos e
¿'

sienitosr contendo menores quantidades de ijolitos e piroxeni-
tos feldspáticos. A l-inhagem ultramáfica aIcalina, formada a

uma alta pressão de co2, geraria o surgimento de macíços 9e-
ralmente zonados compostos por piroxenitos, ijolitos' nefeli
na sienitos e sienitos, com as rochas ultramáficas ocupando

a parte centraL dos complexos e as mais leucocráticas se dis-
pondo nas suas bord.asi em geral , esses conplexos contêm quan-

tidades subordinadas de carbonatitos. As rochas de AnitápoJ-is
perter¡cem claramente a essa linhagem, que é também denominada

de carbonatÍtica por Rock (1976) é de associação carbonatito-
nefelinito por Le Bas (1977).

os nefelina sienitos de Poços de Caldas pertenceriam i-
gualmente à linhagem ultramáflca afcalina segundo UIbr ich
(1984). Partindo de um magma picrítico alcal"ino, esse autor
propõe, através de diagramas de subtração, um fracionamento
werlÍtico, tmplÍcando na reÈirada de 808 de olivina magnesiana

e de 208 de piroxênio cáIcico, e levando ao enriquecimento de

SfO2, 41203 e ál-calis no lÍquido residuaf, que, por sua vez '
daria orige¡n aos nefel-ina sienitos.

Como hipótese alternativa o autor considerou que muitos
nefefina sienitos podem se formar a partl-r de magmâs nefel-i-
nÍticos, uma vez que ïesta pouca dúvida que grande número de

ne.fef initos teve sua origem direta¡nente no manto, vindo então

a se const.ltuir em magmas parentais para muitas das séries aI-
callnas. O fracionamento conjunto ou em separado de píroxên1o
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cálcico, nefelina e olivina (olivina ijolito) diminuiria o
conteúdo de Ca e Mg do magma paxental , aumentando o de ál,ca-
lis, com o 41203 mantendo-se a níveis inicial-mente muito ele_
vados.

Para a construção dos diagramas de subtração das rochas
de Anitápolis recorreu-se, além da composição química das ro-
chas do maciço e dos diques adjacentes, ao quimÍsmo dos piro-
xênios rnais cálcicos e das flogopitas, annbos presentes nas
amostras de diques e da magnetÍt a-biot it a piroxenitos, bem co-
mo a análises de olivinas magnesianas extraÍdas de Deer et
aI. (1962) e ainda a composição teórica da nefelina. Adicio-
nalmente, íncluiu-se a conposição dos magmas parentais
proposta por Ulbrich (1984), Scheibe (1986), a média
dos nefel-lnitos "N" de Cox et al_. (1979), assim como um ol_ivi-
na nefelÍnito uONu e um basani considerados por Frey et
a.I. (1978) como provenientes de fusões parciais primárias de
peridotitos manté1icos. Além desses dados, acham-se também ex-
pressas as composições de dois diques lamprofíricos situados
a cerca de 5 km a sul do maciço, num afloramento no tr ec ho
São Paulo dos Pinhais-Anit,ápolis.

Esses lamprófÌros, estudados por Scheibe e furtado(I988),
constit.uem um dique compostof con espessura total de 40 cfir
sendo que o corpo mais jovemr de cor escura, mostra b orda s
resfriadas no contato com o mais claro. Ã, vista desarmadard.es-
tacam-se na matriz fina fenocristais subimil imé tr icos de mica
e piroxênio, além de porções arred.ondadas de coloração
brarqu-içad¡s ricas em cãrbcnatos. j\o microscópio essas amostras re-
velam teores idênticos de nefelina idiomórfica (3,22l' , gïande
concentração de estruturas globulares (I0,98 na variedade cIa-
ra e 14,58 na escura) , fenocristais de piroxênio (4,2 e 5,221
e menores guantidades de apatita e opacos na matriz fina. A

dlferença mais marcante entre ambos está na proporção de mica,

.tanto como fenocristal (1,8? na cl-ara e 9? na escura) como na
matriz, mais abundante junto ao tipo escuro. As estruturas glo
bulares possuem tamanho compreendido entre 0r5 e 4r0 mm e con-
sistem de carbonatos na parte central- e de anafcita em contato
com a matriz. Parece exisÈir consenso entre os autores que es-
sas estruturas, reJ-ativamente f reqtlentes em tanprófiros alca-
llnos e raras em outros típos petrográficos, representam gotÍ-
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cufas imisclveís de carbonato em 1íquÍdo sil.icático, como a-
centua Rock (1987). A composição guÍmica dessas rochas Permi-
te posicioná-Ias no campo dos nefelinitos no diagrama Na2o+

K^o x sio^ de cox et al' (1979) e no camPo doE Iampróf iros
al-callnos para os dlagramas de discrimÍnação ProPostos por

Rock (1987).

Entretanto, os lamprófiros analÍsados distingue¡n-se dos

nefefinitos e d,e gutros possíveÍs magmas Parentais Por conte-
rem grandes guantidades de Co2+H2O (8,6t no tipo escuro e

15,25* no claro). Para as demais amostras do naciço, os valo-
res de perda ao fogo são menores, porém, representam às vezes

frações sÍgnificativas (vide TabeIa 20). Desse modo' optou-se
pela construção dos diagramas de subtraçâo para as rochas de

anitápolis com as análises recalculadas em base anidra, tanto
para as rochas quanto Para os mineraj-s hidrabados.

Da observação desses diagramas (f. lgs. 47 a 5Ll verifica-
se grande dispersão dos pontos, mesmo excluídas as rochas me-

socráticas e leucocrátlcas de borda' as quais apresentam natu-
reza hfbrida, com contrÍbuição de material granftico encaixan-

te.

outro fator complicador Para a interpretação dos diagra-
rna s reside no pequeno número de anáIises para os tipos mais

leucocráticos do maciço, com essa escassez decorrendo em parte
da baixa representatividade dos nefelina sienitos no maciço.

A pequena expressão dos termos feucocráticos no maciço

lndica, em princfpio' que um efetivo fracionamento inicial
de piroxênlo cáIcico é pouco provável , com as rochas ultrabá-
sicas, ljolitos e até um malígnito exibindo forte grau de en-

rlquecimento em CaO em relação ao magma M admÍtido por Ulbrich
(re84 ) .

Por outro Iado, se fosse tomado u¡n magma parentaf mais

básico do que M, com cerca de 40* de SiO2 e não 43t' como Pro-
posto por {Jlbrlch (f984), a simples reËfrada de ofivina Pode-

ria dar ori.gem ao nefeLini ' como sugerido por Scheihe

(1986) ao explicar a origem das rochas ultrabásÍcas alcalfnas
de Lages.

Um fracionamento inicial de olivina a partir de um rnagma

M' originando um nefelinito poder:la também ser admitido Para o
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Fig. 48 - Di.agrama de subtração CaO versus SiO2 para as rochas
sil-icáticas de ¡\nitápolis. SÍmbolos como na figura
47 e cono no anexo II.
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Fig. 50 - Diagrama de subtração CaO versus IqgO.
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ig. 5l - Diagrama de subtração Na2O versus K2O. SÍmbolos como na figura 47 e como
no anexo rI.
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caso de AnitápoIis, uma vez que esse mineral encontra-se pre-
sente nos lamprófiros com texturas de imiscibilidade carbona-
to-silicato, aparecend.o como fenocristal idiomórfico nas bor-
das resfriadas e como pseudomorfos no restante do material'

Por outro lado, a piesença de quantidades sígnificativas
de magnetita-biotita piroxenitos de natureza cumulática indica
que se essas três fases fossem segregadas a Partir de urn magma

de composição próxima 4 "N", os líquidos residuais se enrique-
ceriam em AI2O3' SiO2, Na2O e K2O, enquanto dimÍnuiriam os

teores de MgO e Cao.

Porém, os ijolitos, apati ta-piroxênio biotitito e até uma

amostra de malignito mostïam valores altos de CaO, maiores

que a médla dos nefetinitos. Essa quantÍdade elevada de cao

deve-se à abundância de apatita' fase de cristalização inicÍa1
nessas rochas' Um fracionamento efetivo de apatita a Partir de

um nÞ gma nefelÍnÍtico seria capaz de deslocar as frações re-
manescentes no sentido d.e uma diminuição tão acentuada de Cao,

como para os fonolitos, nefelina sienitos e até para os lam-

prófiros. Quanto às amostras de lamprófiros, observa-se em

Iâmina delgada que a distinção mais marcante entre elas con-

siste na escassa quantidade de mica Presente na amostra clara'
O fracionamento de flogopita afiado ao de apatita fica bem

caracterizado para essas amostras através dos diagramas de

subtração, com os lamprófiros apresentando um de sI ocamento

para valores mais baixos em Al-2o3 do que os registrados Para

os nefel-ina sienitos e fonolitos.

PeIo exposto acÍma, pode-se ínferir como material origi-
nal para as rochas de Anitápolls um magma com composição nefe-
linítÍca. Entretanto, devido à grande dispersão dos pontos nos

diagramas, ê temerário estabelecer se essa composição seria
semefhante à média dos nefelinitos fornecida por Cox et aI'
(f979) ou tenderia à de um olivina nefelinito, como aquele

apresentado por Frey et af. (1978).

o elevado conteúdo de apatíta nas rochas do maciço de

Anitápo1is sugere que o magma parental continha teores rela-
tivamente altos de P2o5. A Presença de apatita en regiões me

tassomáticas do manto subcontinentat é bem demonstrada pela

ocorrência de xenólitos de c l inopiroxênio-apatita (Lloyd e
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Bailey, I975't , como de anf iból io-apa tlta presentes em Lavas
alcalinas (Wass et aL., 1980). De acordo com os trabalhos ex-
perimentaÍs de Watson (L980), fica demonstrado que as apatitas
presentes nessas regiões mantélicas não são fases residuais
.a temperaturas e graus de fusão aplicáveis a maior
parte das lavas.

Diferenciação através de outros magmas parentais como o
olivina tefrito "8" apresentado por Frey et al. (1978) parece
não condizer com o observado em Anitápo]ls. O fracionamento de
plagioclásios a partir de un nagma com a composição de um o1i-
vina tefrit.o levaria a um empobtecfmento em A]2O3, CaO e SiOz
e um aumento no conteúdo em MgO dos tÍquidos residuais.

Considerando o magma parental como un nefelinito, e que
em ÀnÍtápolis os carbonatitos representam parcela considerável
de material, é razoável supor-se que a separação das frações
carbonatfticas tenha ocorrido nos estádios inÍciais de cristã*
Iização. Essa suposição basela-se na presença das estruturas
globuLares encontradas nos diques de lamprófiros, as qua j.s de
acordo con Rock (1987), poderiam ser fnterpretadas como o re-
sultado da imÍscibilidade das frações carbona to- s il tcato em um

material de origem manté I ic a.

Nas curvas obtidas pefa normalização dos elementos de
terras raras dos lamprófiros em relação aos dados de condritos
recomendados por Boynton (1984) (Fig. 52), observa-se que es-
sas amostras exÍsten baixos conteúdos para esses elementos,
à semelhança do gue ocorre com as demais rochas sílicáticas
do maciço. À normalÍzação dessas rochas ern relação ao larnpró-
flro escuro (rig. 53) revel-a que esta amostra situa-se numa
poslção tntermediária, Considerando gue esses J.ampróftros são
rlcos em estruturas gl-obulares, for¡nadas por carbonatos e

analcita, e çfue provavelmente represent,am frações carbonáticas
de um magrna parental-, é provável que contenharn quantidades
elevadas de terras raras feves e médlas, conforme pode-se
concluir pelas curvas obtidas para os carbonatiÈos de AnÍtá-
polls. Asslm, a extração dessa fração carbonátlca empobreceria
o IÍquido sil-icático restante em terras raras. o que faria corn

gue muitas das amostras ora sítuadas abalxo d.os valores do
lamprófiro escuro se deslocassem para clma da reta estabele-
clda para essa ¿lmos tra.
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Mesmo admitindo um nagma nefelinÍtico como material pa-

rental para a cristallzação das rochas de Anitápolis, não é

posslvel esquecer-se que a adição posterior de sódio e potás-
slo desempenhou papel importante na gênese do maciço, como

evidenciado peJ-a disoerção acentuada dos dados referentes a

esses elenrentos no diagrama de subtração (Fig. 51).

Essa adíção, que não só ocorreu nas rochas de borda com

a formação de fenítos em suas variedades leucocráticas, meso-

cráticas e melanocráticas, teve papel importante na recrista-
Ilzação das rochas magmátÍcas alcalinas. Desse modo, acredi-
ta-se que não apenas os gJ-immeritos, como também os aPatita-
plroxenltos, apati ta-p iroxênio biotititos' nefelina sienitos
e até ljolitos tiveram uma grande contribuição de soluções

me tassomatizantes ricas em sódio e potássio, Ievando à cris-
talização e recristaLização de piroxênios, biotita, feldspatos
e anflbóIios e ocasionando a acentuada heterogeidade mlnera-

1ógica e textural descrita neste trabalho.



B IBITOGR.A,F IA

ÀLMEIDÀ, F.F,M. - 1971 - Condicionamento tectônico do mag¡na_
tismo al-calino ¡nesozóico do SuI do Brasil e paraguai Orien_
EaL. Anaís Ac. Byas, Ciências, 4S(3/41 :835-836,

ÀLMEIDÀ, F.F.M. - f983 - Relações tectônlcas das rochas alca-
lfnas mesozólcas da Ìegião meridional da plataforrna Sul_-Àme-
rlcana. ReÐ. Bras. Geoe. , JJ (3) : I39-158.

ÀII{ÀRÀL, G.; BUSHEE, J.r GORDANI, U.G.t KAVTASHITA, K. & REy-
NOLDS, iI.H. - 1967 - potasslum-argon ages of alkal_ine rocks
from Southern Brazil . Geoch, Cosmoch, Ac ta. , 3 j. : JL7 -I42 .

ASMUS, H.E. - 1,977 - Hipóteses sobre a origem dos sistemas de
fraturas oceânicas/al inhamentos conLinentals que ocorrem nas
regiões sudeste e sul do Brasil. Í.nz Aspectos estyuturaís da
na?gem eontinentaL Leste e sudeste do BtaeiL. Série projeto
REMAC, 4239-73.

BÀECKER, M.L. - 1983 - A nineralíaação de niobio no soLo reeí-
duaL Laterítico e a petrografia das z'ochas uLtz,amcif ícas aL-
caL¿nas do dono de CataLão -I, Goiás.. Dissertação de l.lestra-
do, Unlv. Nac. Brasllia, lt5p., Ínédito.

BÀGDASAROV, Yu.L. - 1971 - Types of apatlte metasonatite in
car.bonatite cornplex. DokLadg, 199 :J-29-L3!.

BÀfLEy, D.K. - 1969 - The stability of acmlte in the presence

of H2O. An. ¿I . Seí. Schairep, 26 7À:I-L6.



234

BARBIERI , M.; BECCALUVA ' L.; BROTZU, P.; CONTE, A. GARBARINO '
G.; GOMES, C.B.; LOSS, E.L. t MACCIOTTA, G. t MORBIDELLI' L';
SCHEIBE, L.F. t TAMURA' R.M. & TRAVERSA, G. - L988 - Petro-
Iogical and geochemical- studies of alkaLine rocks from con-
tfnentaL Brasil I. The phonolite suite from Pirati, RS.

Geoehíníca Bz'asiLiensis' I (1) :109-138 '

BECCAI.UVA, L,; ÄIMEfDA, A.t BARBIERT, M.; BROTZU, P.; COLTOR-

TI , M,t CONTET A.; GARBARINO, C.; GOI4ES, C.B.¡ MACCIOTTA'G. t

MORBIDELLI , L.; RUBERTI , E. & TRAVERSA, G. - 1988 - Petro-
Iogical and geochemical- studies of aLkaline rocks from con-

tinental BraziI 6. The phonol ite-tephri Èe suite from Forta-
leza, State of Ceara. Geoche¡nicaL EooLutíon of the Conti'nen-
taL Cz'ust. hternationl Conference. Atas:103-107, Poços de Caldas.

BENCE, A.E, & ALBEE' A.L. - 1968 - Empirical correctíon factors
for the efectron microanal-ysis of silicates and oxides' J.

GeoL. , 76:382-403.

BOCTOR, N.z. & YODER ,fr., H.S. - 1980 - DistributÍon of rare
earth elements in perowskite from Oka Carbonatite' Quebec'

Carnegie fnst. Wash. year Boo.k'79:304-307.

BORTOL,UZZI, C.A,; AV{DZIEJ, J. & ZARDO, S.M. - 1987 - Geologia

da BacÍa do Paraná em Santa catarina. In. Teætos brisicos de

GeoLogia e Reeursos Minez'ais de Santa Catar¿na, I, Mapa Geo-

Lógieo do Estado de Santa Cataz'ina, eecaLo. 1:500.000 Stirie
mdpds e Cartas de Síntese, 3, Secção GeoLogia, 3' DNPI'Í/CODISC'

Florianópolis, 13I-167.

BOVIEN, N,L. - 1928 - Ihe eooLution of the igneous roeks. Edi-
ção 1956, Dover, Neht York, 334P.

BoYNTON, W.N, - 1984 - Cosmochemistry of the rare earth elements:
meteorite studies. In: HENDERSON, P. (ed.l - Rare Earth eLènent

Geochenistz,y, Developments in geochemistry, 2, Elsevier
science Publishers' Nev.t York, 63-107.

BUDDINGTON, A.F. & LINDSLEY, D.H. - 1964 - Iron-titanium oxíde

minerals and synthetic equivalents. J. Pett'oL., 5r310*357.

BUERGER, M.J. - 1947 - The stuffed derivations of the siLica
structures. J. Chen. Phys., 15.'600-61-4'

CARRARO, C.C.; ]SSLER, R.S. & FORMOSO¿ M'L.L. - Lg67 - Mapeamên

to do Distrito Alcalino de Altos do Rio Pinheiros, Municlpio



235

de Anitápolis, SC. PubLíc. Especial 16, 37P:, UFRGS'

CHAYES, F. - 1949 - À simple point counter for thin-section
analysis. Am. MineraL,34:I-II .

COX, K.G.; BELL, J,D. & PANKHURST, R.J. - 1979 - The interpneta-
tion of igneoue r,ocks. Allern e Unwln, London, 450p.

CULLERS, R.L. & GRAF, J.L. - 1984 - Rare earth elements in
ignêous rocks of the continental crust: predominantly 

. 
basic

and uLtrabasic rocks. In: HENDERSON, P. (ed.)' Rare earth
eLement geochenietz,y, Developments in Geochemistry 2' Elsevier
Science Publishers, Ne\^t York, 237-316.

CULLERS, R.L, & MEDARIS Jr., G.R. - 1977 - Rare earth elements
in carbonatlÈe and cogenetic alkaline rocks: exanples from
Seabrook Lake and Callander Bay' Ontario. Contt. Minet.
PetroL,, 6 5.' 14 3-15 3 .

DEER, I{.A.; HOhlIE, R.Ã. & ZUSSMAN' J. - 1962 - Rock-forming
mineyaLs, v.lt Ortho-and ring silicates, Longmans I London,333p.

DEER, W.A.; HoWfE, R.A. & ZUSSMAN ' J. - 1977 - An introduction
to the rock-fonming minez'aLs. Longmans, London, 528p.

DEER, W.A.; HOIÍIE, R.A. & ZUSSMAN ' J. - 1978 - Roch-fonming

nine?aLs. V.7; . Single-:chain '- siLicate6.. Longmans, London,
668p.

DELANEY, ,I.S.; SMITH, J.V. t CARSWEL,L ' D'4. & DAVÙSON ' J.B. - 1980

- chemlstry of micas from kimberLites and xenoliths ÌI.
Primary-and secondary-textured micas from PerÍdotite xenollths.
Geoch, Cosmoeh, Ac ta , 4 4 : 857 -87 2 .

DONNAY, G.; SHAIRER, J.F. & DONNAY, J.D.H. - 1959 - Nepheline
solid solut íons. Minez,al . Magazine, 32 (2451 :93-I09.

DUTRA, C.V. - L984 - Ì.{étodo para determínação de traços e sub-
traços de terras raras em rochas por espectrometrla de pLasnâ
(ICP) - Àp]lcação em petrogênese. Congr. Bras. GeoL., 33, Rio
de Janeiro, 70 ¿ 4792-4805.

DYMEK, R.F, - 1983 - TitanÍum, aluminium and interlayer cåtion
substitutions in biotite from high-grade gneisses, West

Greenland. Am. Mineral, 68:

EBY, G.N. - ] g73 - Scandium geochemistry of the Oka Carbonatite
Cornplex, Oka, Ouebec. An. MineraT', 58:819-825.



236

EBY, c,N. - 1975 - Abundance and distrÍbution of the rare earth
elements and yttrium in the rocks and minerals of thé oka

carbonatite Carbonatite Comp1ex, ouebec. Geoch. Cosmoch. Acta,
39:597-620.

ERNST, W.G. - 1962 - Synthesis, stabÍlity relations and

occu.rre.nce of r iebeck i te-arfvedsoni te solid solutions. J'
GeoL. , 7 0 :95I-980 .

ERNST, W.G. - 1968 - AmphiboLes. Springer Verlag, Nev¡ York' 125p.

FARMER, c.L. & BOETCHER' A.L. - 198I - Petrological and crystal-
chemistxy significance of some deep-seated PhlogoPites. ár¡.

MineraL, 66 ; lI54-1Ì63.

FERREIRA, F.J.F. - 1982 - Alinhamentos estruturais e rnagnétícos

da região centro-oriental da Bacia do Paraná e seu significado
tectônico, In: GeoLogía da Baeía do Paranrí, PauIÍpetro
(PubI.EsP.l:142-166.

FLOWER, M.J.F. - L974 - Phase relatíon of titan-acmite in the
system Na2O-Fe 203-412O3-T1O2-S iO 2 at f000 bars tôtal vrater
pressure. Am. MineraL, 59;536-548.

FORBES, W. C. & FLOIIERS, M. F.,.1. - I97 4 - Phase relations of titan-
phLogopites K2Mg4 TiA12S i6O 20 (oH)n: a refractory phase in the
upper mantle? Eavth and PLanet. Sci. Lettexs, 22:60-66.

FOSTER, M.D. - 1960 - Interpretation of the omPositíon of
trioctaedral micas. GeoL. Suyts. Pnof, Paper 354-8, 49F .

FREY, F.A.r GREEN' D.H. & ROY' S.D. - 1978 - Integrated model-s

for'basalt petrogenesis: a study of quartu tholleites to olivine
melilitites from South Eastern Australia utillzing geochemical

and experimental Petrological data. ./' Pett'oL. ' J9r463-513.

FÚLFARO, V.J.; SAÀD ¡ A.R.; SANTOS, M.V. & VIANNA, R.B' - L982 -
Compartímento e evoluqão tectônica da Bacia do Paraná. In:
GeoT,ogia da Bacia do Pananã, Paulipetro (PubI .Esp.):75-117.

FURTADO, S.M.A., GoMES, C.B. a SCHEIBE, I,.F. - 1986 - ocorrência
de foscoritos no maciço aLcal-ino de Anitápolis, Sc. In:
Congr, Bras, GeoL,, .54, Goiânia, 4z1604-16!4.

cÀNEEv, I.G. - f961 - Geochemistry of bery1l íum, Geochenistry,
5:470-477 .



237

GAPLAN/rBGE - 1987 - Mapa GeoÌógico do Estado de santa catarina,
escaLa Ì:1.000.000 e Nota Explicativa. Tnz Gab. pLanej. Coord..
Gez,aL,, ed. - Atlas de Santa Catanina, p.4l e p.2g_3L.

GÀSPAR, ,f .C. & WyLLrE, p.,J. - t9B7 - The phlogopites from the
Jacupiranga Carbonatite Intrusions. Contr, MíneTaL. petz,oL,,
36 : I2L-I34.

GEOLOGTCAL SURVÐY OF JÀPAN & DEPARTAMENTO NACTONAL DE PRODUçÃO
MTNERAT - 1987 - Report of internationai- research and deverop-
nent cooperation rrrr projects n9 g316 . Research on míneraL
depoaíts aseociated uith caybonat¿tes in BnazíL. Agency of
Industríal Science and Technology - Japan , L79p.

GERASIMOSKII, V.I. - Geochemistry and mineralogy of nepheJ_ine
syeniÈe intrusions. Geochemisl;y'A, 5:494-5I0.

GERASIMOSKfI. V.I. - I974 - Trace elements in selected groups
of alkaLÍne rocks. In: SOENSEN, H. (ed.). The aLkaLine z,ocks,
Wlley, Nevr York, p.402-4L2.

GERASIMOSKfI, V.I. & LEBEDEV, V.I. - 1960 - Lead and zinc
distribution ln the rocks of Lovozero Massif. Geochemistz,y, 6:
652-654.

GITTfllS, J. i A],LEN, C.R. & COOPER, A.F. - Lg75 - phlogop Íti zation
of pyroxenitet its bearj_ng on the composition of carbonatite
magmas. GeoL. Magazíne, 12 (5):503-507.

GOMES, C.B. - 1980 - Microssonda eletrônica. In. Congr. Byas.
GeoL. 32, BaLneário Camboriú, SBG, BoL, 4:89-lfl-.

GOMES,. C.B.; BARBIERI I M., BECC.ALUVA, L.; BROTZU, p.; CONTE, A.;
GARBARINO, C.; MACCIOTTA, c.; MELLUSO, L,, MORBfDELLI, L.;
RUBERTf , .E.; SCHEIBE, L.F.; TAÌlf URA, R.M, & TRAVERSA, c. _ I9g7
- Petrologicar and geochemicaJ. studies of arkar-ine rocks from
Continental BrazlÌ 2. The Tunas Massff, State of paraná.
Geoch. Bz.asiLiensis , 1(2) :2OI-234.

GOMES, C,B.i MORO, S.L. & DUTRÀ, C.V. - IITO - pyroxenes from
the al-kaJ-ine rocks of Itapirapã, São paulo, Braztl . Am. Minez,a|,
55:224-240 .

HAI,L, A.J. - f94L - The reLation between colour and chemical_
composition in the biotites, Am. M.ínez.aL. , 26:29_33.

H.AMILION, D.L. - 196l - Nephelines as crystalfization temperature
lndicators. J. GeoL., 6 9:3ZI-329 -



238

HÀMILTON, D.L. & MÀCKENZIE, W.S. - 1960 - Nepheline solid
solution in thesystem NaAlSiO4-KaISÍO4-SiO2. J' Pel:r'oL,, 1

(Il 256-72.

HÀNEKON, H.J.t STADEN, H' Vani SMITH, P.S. & PIKE' D.R. - 1965

- The geology of Palabora lgneous complex. GeoL, Suz'uey of
South Afz'ica. Menoria, 54' I85P'

HARAI,YI, N.L.E.; HASUI, Y. & KAUL, P.F.T. - 1982 - Dados gravi-
métricos da região costeira do Paraná e Sânta Catarina e sua

interpretação estrutural . In:. Congn. Bras. GeoL., J2, Salva-
dorr SBG. Iz64-67.

HARTMAN, P, - 1969 - can TiA+ replaces si4+ in silicates?
I,líner, Magazine, 3 7 1287 I2366-369.

HEINRICH, E.W' - I965 - Míaroscopic identificatian of mtnet'aLs,

Mc Graw HiIl Book co. ' New York' 4I4p.

HEINRICH, E.Vù. - 1966 - The Geology of Carbonat¿¿as. Rand Mc

Nally e Co., Chicago' 555P.

HEWITT, D,A, & WONWS, D'R. - 1984 - Experimental phase relations
of the micas. In: BÀrLEY, S.W' (ed.). Mícas, Washington,

MineraL, Soc. An., 2OL-256 (Reviews in M.ineralogy 13) '

HoGARTH, D.D. - 1964 - Normal- and reverse pleochroism in
biotites. Canadian MineraL., I (1):136.

HoGARTH, D.D. - l_977 - classifícation and nomenclature of the
pyrochlore group. An. Minez'aL., 62:403-4I0.

HORBACH, R. & MARIMON, R.G. - 1980 - Esboço da evolução tectôni-
ca e seu significado na gênese dos depósitos de fluorita do

Sudeste catarinense. In 3 Congz'' Bz'as . GeoL. , 31 , Balneário
camboriú, sBG, õ: 154 0-r5 52 '

HUCKENHOLTZ, H.G., SCHAIRER' F.,f . & YODER Jr., H.S. - 1969

Synthesls and stabitity of ferridiopside- ln: PAPTKE, J'J'
(ed.). Pyroxenes and Amphibol-es: Crystal- chemistry and phase

petroLogy. Min' Soc, Am, Spae. PapeY, 2:L63-I77.

KAPUSTIN, Yu. L. - 1980 - MineraLogg of Canbonatites. SmithsonùarL

fnst. and the Natíonal Sci. Foundatíon, Washington, 259P'

(Tradução p/inglês).

KRESTEN, P. & MOROGAN, V. - 1986 - Fenitization at the Fen

Cornplex, Southern Norway. Lithos' 19:27-42.



,?o

KUSHfRO, I. - 1960 - S1-AI rel_ations in ctinopyroxenes from
igneous rocks. Am. J. Sci., 258:548-554.

LÀNDA, E.A.; KRASNOVA, N.f.; TARNOVSKAYA, A.N. & SHERGINA, yu.p.
- 1983 - The distribution of rare earths and ytrium in apatite
from aLkal ine-uL Èrabas ic and carbonatite intrusions and the
origÍn of apaÈÌte minerafization. Geoch. Int.:77-87.

LAP IDO-LOURE IRO I F.E.L. & VALDERANO, M.H.V. - 1982 - A provincia
alcalina carbonatftica Brasil-Angola e seus principais aspectos
econômicos. Tnz Congr,. Bras. GeoL., JZ, Salvador, SBG, 3:
1049-r060.

LAPIN , A.V. - 1982 - Carbonatite differentiation process. Int.
GeoL, Reu. , 24 (9'):1079-I089.

LARSEN, L.M. - I976 - Clinopyroxenes and coexisting mafic
minerals from the alkaLine flimaussaq fntrusion, South creenland.
J. Pet?oL., 17:258-290 .

LEAKE, B.E. - 1965 - The reJ"ationship between ùetrahedral aluminum
and maximum possible octahedral al-uminum j-n natural_ calciferous
and subcalciferous amphiboles, Am. Miner,, 5t.'843-B5l .

LEAKE, B.E. - 1978 - Nomenclature of amphiboJ_es, Canadían
Mineral. , 16:5OI-520.

LE BAS, M.J. - I977 - Carbonatòte-nepheLiníte uoLcanísn. Wiley,
London, 347p.

LE BAS, M.J. & HANDLEY, C.D. - LgTg - Variation in apatite
composition in ijolític and carbonatitic igneous rocks. Natuz,e,
279 (3/ytay):54_56,

LE MAITRE, R.W. - 1976 - The chemical_ varÍabilj-ty of some commom

igneous rocks. J. Petrol, 17(41 2589-637.

LEONARDOS, O,H. - 1956 - Carbonatitos com apatita e pirocloro.
Dl'lPM/ DFPM, avul-so 80, 30p.

LLOYD, F.E. & BAILEY, Ð,K. - 1975 - Ligth eJ_ement metasomatism of
the continental mantle: the evidence and the consequences. In:
AHRENS, L.H. (ed.l . Phys. Chem. Earth, 9:389-416.

MÀCCfOTTA, G.; BARBIERI , M.; BECCÄJJUVA, L.; BORN, H.; BROTZU, p.;
CONTE, 4., G.ARBARI NO, C.i GOMES, C,B.; MORBIDELLI, L.r RUBERTI,
E. r SIENÀ, F. & TRAVERSA, c. - 1988 - Petrological and
geochemical studj-es of alkaline rocks from continental BraziI ,



240

4. The ,Juquiá Intrusive Alkal ine-Carbonatite Complex, State
of São Paulo. GeochemícaL EuoLution of the ContínentaL Cr'ust,

Intez,natíonaL Conference ' ALasz92-97, Poços de Caldas.

MARTIN, R.F.; WHITLEY, J.E. & WOOIJLEY ' A.R. - 1978 - Àn

investigation of rare-earth mobility: fenitized quartziÈes 
'

Borralan Complex, N.!'¡. Scot1and. Contr. Minet'. Pett'oL., 66:

69-73.

MELCHER, C.G, & COUTINHO, ,J.M.V. - 1966 - Rochas alcalinas e

carbonatito de Anitápo1is, Estado de Santa Catarina. BoL' Soc'

Bras. GeoL., SBG, São Paulo, 5(1) ¡59-93.

MITCHELL, R.H. - L972 - Composition of nephelíne' pyroxene and

biotite Ín ijolite from the Seabrook Lake Complex, ontario,
Canada. N, Jb. Miner'. Mh., 9:415-422.

MITCHELL, R.H. & BRUNFELT, A.O' - 1975 - Rare earth element
geochemistry of the Fen Alkaline ComPlex, Norv,ay. Contr' Mine-

ral. Petz'o7.. , 5 2:247 -259.

MORAES DO REGO, L.F, & GUIMÀRÃES, D. - 1926 - Estudos geológi-
cos e petrográfÍcos da jazida de magnetita de Anitápo1is, Es-

tado de Santa Catarj-na, BraziJ. . DNPM/SGM, Rio de Janejro, 2Il3-27.

MORBTDELLI, L. t BECCALUVA I L.; BROTZU, P.; CONTE' À.; GARBARINO'

C.; GOMES, C.B.; Ì,lÃCC IOTTA, G'; RUBERTT' E.; SCHEIBE' L'F. &

TRAVERSA, G. - 1986 - Petrologica.l and geochemical studies of
alkatine rocks from continental Brazil, 3' Fenftization of
jacupirangite by carbonatite magmas in the Jacupiranga Complex,

São Paulo, Pez" MineraL. , 55:26I-295.

MOTOKI, A. - 1986 - GeoLogia e pel:rologia do maciço aLcaLino da

ILha de Vitor'ia, São PauLo. Tese de Doutoramento, Instituto
de Geociências, Universidade de São Paulo' 254p. ' inédito.

NASH, W.P. - I972 - Apatite-calcite equÍlibria in carbonatites:
chemistry of apatiÈe from lron HiIl' Colorado. Geoch' Cosmoch'

Acta,36:13I3-f319.

NASH, I,{.P. & WILKINSON, J.F.G. - 1970 - Shonkín Sag Lacolithf
Montana I * Mafic minerals and estimates of temperature '
pressure and oxígen fugacity and sÍ1ica activÍty. Cont"'

MineraL. Petz'oL', 25 : 24I-269.

NEUMÃNN, E.R. - Ig74 - The distribution of Mn2+ and Fe2* between



24L

iLmenites and magnetites in igneous rocks. Am. J, Sci., Z?4:
1074-I088

NEUMÂNN, E.R. - L976 - CompositionaL relations among pyroxenes,
amphiboles and other mafic phases in the OsJ,o region pl-utonic
rocks. Lithos, 9:85-109,

PAI,ABORA MTNTNG COMPANY LfMrrED. MINE GEoLocrcAL AND MrNERArocr-
CAI STAFF - 1976 - The geology and the economic deposits of
copper, iron and vermicul_ite in the palabora lgneous Complex:
a brief review. Econ, GeoLoSA , 'l 1 : I7'l-L92.

PARAHYBA, R.E.R. - l9B7 - projeto Balanço Mineral- do Estado de
Santa Cataxina, DNpM/Coord. Ree. Min. Sec. Cienc, Tecn., Minas
e Energia, FlorianópotÍs, 14 4p,

POLDERBAÀRT, A' & HESS, H.H, - 195r - pyroxenes in the crystarli-
zation of basaLtic magmas. J. GeoL., 59:472_4g9,

POWELL, M. & POWELL, R. - 1977 - A nephel ine_a]kal i feldspar
geothernometer. Contr. Mùnez,. petrol,, 6Z:193_204.

POZZ.A, E,V. & GARCIA, p,F. - L974 - projeto AnitápoIis. Cona.
Com, Nac, Energia nucLear/Comp. pesq. Rec. Minenais (CNEN/
CPRM), Porto Alegre, 89p. (Relat. inédito)

RrMsArrE' ,r' - 1969 - Evolution of zoned micas and associated
silicates in the Oka Carbonatil"e. Contz.. Mínez,aL. petnoL., 23:
340-360.

ROBINSON, P. - 1980 - The composition space of terrestrial
pyroxene s- internal and externaÌ limj_ts. Mín, Soc, Am.
Reu,t.eas in MinexaLoSA, V, Z, pAroæenes:4I9-494.

ROBINSON, P.; SPEÃR, F.S,; SCHUMACHER, ,f .C.; LAIRD, J., KLETN,
C., EVANS, B.W. & DOOLANf B.L. - L9g2 - phase rélations of
metamorphic amphiboles: naturaf occurïence and theôry. M,ínez,,
Soc, Amey., Reuieas in MineraLogA, V, 9B: AnphiboLes: petro_
logy and Experimental_ phase Relations: I-227.

ROCK, N,M.S. - 1976 - The rol_e of CO2 in alkatic rocks genesis.
GeoL. Magazine, 113 r97-113.

ROCK, N.M.S. - 1982 - ChemicaL mineral-ogy of the Monchique
Al-kaline Complex, Southern, portuga.l , Contz,, M.inet,al, pett,oL.,
8L:64-78.

ROCK, N.Ivl. S. - 1987 - The natu.re and origin of lamprophyres: an



242

overvierl'. In3 FITTON, J.C. & UPTON, B.G.J. (ed.). ALkaLtne

igneous t,ocks. GeoL. Soc. SPecial Pub. ' 30 zI9L-226 '

RODRIGUES, E'P' - 1985 - 0 CompLeæo ALcaLíno de AnittipoLtis - llm

estud.a petnoLogico. Dissertaqão de Mestrado' Instituto de

Geoclências, Universidade de São Paulo, 174p., inédito'

ROSSMAN, G.R. - t98I - Pyroxene spectroscopy. Mineral' Soe'An' '
Reuieus ín Minez'aloSA, V, 7, PAToÍenes;93-115'

RUBERTI, E. - 1984 - PetroLogia do Maciço AlcaLino do Banhadão,

PR. Tese de Doutoramento, Instituto de Geociências, Universí-
dade de São eaulo, 249P., inédito.

RUSSEL, H.D.; HIEMSTRA, S.A. & GRENEVELD' D. - 1954 - The mine-

ratogy and Petrology of the carbonatite at LoolekoP' Eastern

Transvaal. Tran8. Proced. GeoL. Soc. South Afz'ica, 57:197-

208.

SCHEIBE, L.F. - IgTg - Estudo petz'oLógico e geoquímico dos caz'-

bonatitos da Fazend.a VaneLa, Ltzges, Santa Catarina' BrosíL'

Dissertação de Mestrador Instituto de Geociências, universida-
de Federal do Rio Grande do Sul-, 120p., inédito'

SCHEIBE, L.F. - 1986 - GeoLogía e patroLogia do distt'i1'o aLcaLi-

no de Lages, SC' Tese de Doutoramento, Instituto de Geociên-

cias, Universidade de São Paulo, 224p., inédito'

SCHEIBE, L.F. & FURTADo, S.M.A' - 1988 - Geología e petrografia
de novas ocorrências de rochas alcafinas Para caracterização
da província alcalina de Santa Catarina' ReLatonio Tecn. Pesq'

C/VPq, FloríanópoJ-is, 24p., anexos, inédito.

SCHEIBE, L.F.; FURTADO, S.M.A. & TAKEDA, F.K. - 1988 - Proposta

de alinhamentos estruturais para um novo esboço geotectônico

de Santa Catarina. I'n? Semana Geogxafía, 9, Florianópolis,
Departamento de Geociêncl-asr UFSC | 3p.

SCHEIBE, L,F. & TEIXEIRA' V'H. - L965 - Re1atórlo dos trabalhos

de pesquisa de apatita e associados em Altos Pinheiros, Muni-

clpio de Anitápolis. Díz;. GeoL. Lab' Quim' Agr' Ind' Sec'

Agr. Santa Catarina, Relatório interno, 39p., inédito'

ScoTT, P.w. - 1976 - Crys tall iz.ation trends of pyroxenes from

the alkaline vol-canics rocks of Tenerife, Canary Islands'
MineraL, Magazine, 40 :805-816.



243

SIAL, A.N. & MC REATH, I. - 1984 - PetroLogía Ignea, V.I, SBc/
CNPq/Bureau, Salvador, I80p.

SILVA, L,C. - 1987 - ceologia do Pré-Cambr iano/ Eopaleoz ófco de
Santa Catarína, Tn. Teæl;os btísícos de geoLogia e z,eeursos mi
nepais de Santa Cataz,ina, f - Mapa Geologico do Estado de San

ta Catarina, escaLa 1:500.000 Se'r,ie Mapas e Caz,ta.s de Síntese,
3, seção GeoLogia, 3, DNPM/CODISC, Florianópolis: 11-91-.

SILVA, L.C. & DIAS, A.A. - l-981 - Os segmentos rnediano e seten-
trionaL do Escudo Catarinense II - Organização e evolução geo
tectônica. Acta GeoL. LeopoLd,, 5 (10):121--140.

SOMMERAUER, J. & KATZ LEHNERT, K. - 1985 - A nevr partial substi
tution mechanism of co37co3ott3- and and siof- for the pof;-
group in hidroxyapatite from Kaisertuhl Alkaline Complex (SW

Germany) . Cont,z,. Minez,aL, PetTôL, 97:360-368.

SOOD, M.K.; PLATT, R.c. & EDGAR, A.P. - 1970 - Phase equil-ibrium
relations in portions of the system diops ide-nephel ine-ka] s i-
líta silj.ca and thelr importance in the genesis of alkaline
rocks. Can. Miney,aL. , 10:380-394,

SORENSEN, H. - L974 - Conditions of formation of alkallne rocks.
In: SORENSEN, H. (ed.l, The ALkaLíne Rocks, V'tiJ-ey, New York,
p.42I-423.

STEPHENSON, D. & UPTON, B.G.J. - ]-982 - Ferromagnesian, sil_icates
in a diffrentiated alkaline complex. Kungnat. Fjeldr South
creenfand. Míney,aL. Magazine, 46;283-300.

STRECKEISEN, A. - 1980 - ClassificatÍon and nomencLature of
volcanÍc rocks, Iamprophyres, carbonatites and melilitic rocks,
IUGS subcomission on the systematics of igneous rocks. GeoL.

Rundschau, 6 9: 194-207 .

SUBCOMTSSION ON THE SYSTEMATICS OF IGNEOUS ROCKS-IUGS - 7973
ClassÍfication and nomencl-ature of plutonic rocks: recomenda-
tions. N. Jb, Míney,. Mh,, 4:L49-I64.

SUTHERLAND, D.S. - 1965a - Nomenclature of the potassic-fefds-
pathic rocks associated with carbonatites. GeoL, Soc. An,

BULL. , 76:I409-L4I2.

SUTHERLÀNÐ, D.S. - 1965b - Potash- trachyÈes and uIÈrapotasic
rocks assoclated v/ith the carbonatÍte complex of the Toror



244

Hill, Uganda. Mineral. Magazine, 35:363-37ó.

TAYLOR, S.R. 1965 The application of trace element data to
problems in petrology. Phys. Chem. Earth,6:133-2L3'

THOMPSON, R.N. & MÀCKENZIE, W.S. 1967 - Feldspar lÍquid equi-
bria in peralkaline acid liquids: an experimental study. Am.

J.Sei., 265:7L4-734.

TILLEY, C.E. - 1954 Nepheline-alkali feldspar paragenesis. Am'

J. Sci., 252:65-75.

TYLEY, R.C. & KING, B.C. - L967 The pyroxenes of the alkaÌine
igneous complexes of eastern Uganda. Míneral. Magazine, 36:

5-2L.

ULBRICH, H.H.G.J. - I984 A pe'tTogY'afia, a estrutuna e o qu¿-

mismo de nefeLina sienitos do macíÇo alealino de Poços de

CaLdas, MG-SP. Tese de Livre Docência, Instituto de Geociên-

cias, Universidade de São Paulo, 477p-, inédito'

ULBRICH, M.N.C. 1983 Aspeetos mineraLogicos e pettoLogicos

de nefeLina sienitos do maciço de Poços de CaLdas, MG-SP' Te-

se de Doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade de

São Paulo, 369P., inédito.

ULBRICH, M.N.C. 1986 Classificação e nomenclatura de piroxê
nios de rochas alcalinas. Inz Congr. Bnas. GyoL., 34, Goiâ-

nia, V.4:1480-1494.

ULBRICH, M.N.C. & ULBRICH, H.H.G.J. L982 Esquemas de cáIcu-
Io para determinação de Fe3+ /Fe2* de piroxênios egirínicos.
Congr. Bras. GeoL, 32, Salvador, Bo1. Esp. 2278'

upToN, B.G.J. & EI{ELEUS, C.H. 1987 }'lid-Proterozoic alkaline
magmatism in Southern Greenland: The Gardar Province. In:
FITTON, J.G. & UPTON, B.G.J. (ed. ) . ALkaLine Igneous Roeks.

GeoL. Soe. SPee. PubL., 30:449-47L.

$AIENçA, J.C. - I980 GeoLogy, petnography and petrogenesis of
some aLkaLine igneous eompLeres of Rio de Janeiro State,
Brazil. PhD Thesis, Universj-ty of Western Ontario, Canada,

248p. , inédito.

VARET, J. 1969 Les pyroxenes des phonolites du cantal
(Auvergne, France), N. J. MineraL. Mh., 4:L74'L84'

VARTIAINEN, H. 1980 The petrography, mineralogy and Petro-



chemistry of the Sokl-i Carbonatite Massif, Northern Finland.
GeoL. Suru, F¿nLand BuLL, StS:126.

VARTTATNEN, H. & wooLLEY, A.R. L976 The petrography, mine-
ralogy and chemistry of the fenites of the Sokli Carbonatite
Intrusion, Finland. GeoL. Sut,u. F¿nLand BuLL, ZB0:g7.

VERGARA, v.D. l-977 Pesquisa de fosfato em Anitápolis, fase
preliminar- conu. rLM/cpRM, porto Alegre,75p., inédito.

VERGARA, v.D. - 1980 pesguisa ge.ológica no complexo Arcaf ino
de Anitápolis. rn: cc,tngr,, Bras. GeoL. s1, Balneário camboriú,
SC, SBG, 4:2502-25L7.

VERHOOGEN, J. 1962 Distribution of titanium between silicates
and oxides in igneous rocks . Am. J. scí. , z6a: T.L-220.

vERwoERD, w.r. - L967 The carbonatites of south Africa and
south l,]est Af rica . GeoL. sut u. south Af nica, Hand.book,6 : 452.

WASS, s.Y. - r9B0 - Geocemistry and origin of xenorith-bearing
and related alkali basaLtic rocks from the Southern Highlands
near south wales, Austraria, Am. J. sei,, 2Bc-A:63g-666.

wATSoN, E.B. - 1980 Apatite and phosphorus in mantre source
regions: an experimentar study of apatite/mert equiribria at
pressures to 25 Kbar. Eav,th pLanet. sei. Lett.,s7:322-335.

wATSoN, E.B. & GREEN, T.H. - 19Br Apatite/riquid partition
coefficients for the rare earth elements and strontium. Eath
PLan. Sci, Lett. , 56:405-42I.

hloNEs, D.R. 1963 phase equilibria of ferriannite KFe3*t.'*
Si3AIl0 (OU) , . Am. MineraL. , S0 : IZ2g-I27 2.

l{oNEs, D.R. & EUGSTER, H.P. 1965 stability of biotite: ex-
perment, theory, and apprication. Am, M¿neral. ,50:L22g-L272.

woNES, D.R. & GTLBERT, M.c. r9B2 Amphibores 1n the igneous
environment. Miner, soc, An. Reuieus in MinenaLogy v. gB:

Amphiboles: Petv'oLoga and eæperimentaL phase ,elatipns, 355-3g3.

YAI\,IAMOTO, J.K. - 1986 Repnesentações grcíficas espaciat s

245

em

geoLogia ApLicações no ConpLeæo ALcaLino de AnitcipoLis. Dis
sertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade
de São Paulo, I67p., inédito.

zEDLrrz, o. 1933 uber titanaltige kalkeisengranat rr.
ZentraLbL . Minez,aL . Aut . A: 68-7 8 .




	20150513110835
	20150513113324
	20150513113949
	T1485

