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LEGENDAS DAS FIGURAS

Fig. 1 - Mapa de localizaçáo das ocorrências alcalinas da

regi ão su1-sucies te (A) e norte (B) do Bras i 1 (no

dificado de Ulbrich e Gomes, 1981). Os números
assocj-ados ãs ocorrências correspondem a

racli omét ri cas .

i dade s

Fig. Z - Diagrana cumulativo de idades radiométricas dos

maciç<ls alcalinos da região su1-srrcleste (nodifi-
cado de Ulbrich e Gomes, 1981).

Fig. 3 - Localização das ocorrências de rochas alcalinas
do litoral paulista.

Fig. 4 - T'opografia e acesso à Ilha de Vitória.

Fig. s -

Fig. 6 -

Fi g.

Mapas geológicos das Ilhas
Búzios (B) e Monte de Trigo
pectivamente, de Ulbrich e

berg e E1lert (1955) e Cout

Mapa geológico das Ilhas de

e Cabras.

de São Sebastião (A) ,

(C) modificados, res
Gomes (1981), Björn-
inho e Melcher (1973).

Vitória, Pescadores

10

22

23

z5

7 - Mapa de localização das amostras
itá1ico correspondem a amostras
camente.

. 0s números em

analisadas quini

Fig. 8 - Esquema de xenó1itos deformados de rochas encai-
xantes observados na Ponta do Toyo, ên. 37 (A),e
no Saco de Dom Miguel, am. 80 (B).

9 - Esquemas de afloramentos de diques: A, an. 4; B,
am. 33, C, am. 40; l), am. 44; E, am. 48; F, am.

74. Note-se a ramificação do dique apresentado
em (B), indicando a direção de injeção do magma,

da esquerda para a direita.

Fi g.
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31Fig.

Fig.

10

11

Direção dos diques da ârea investigada.

Diagramas indicando a direção dos diques de pri
meira (A) e segunda (B) geração.

I2 - Projeção da composição mineralógica das rochas
de granulação grossa (A) e fj.na (B) da ã.rea in-
vestigada no diagrama Q-A-P-F de .Iohannsen
(1931) e Streckeisen (19ó7).

Fig. 13 - Distribuição dos teores rnodais de quartzo e ne-
felina no corpo principal sienítico da Ilha de

Vi tóri a.

Fig.

Fig.14

33

37

56

64

ó5

87

Fig. 15

Projeção das rochas der granulação grossa (A) e

fina (B) da ãrea investigada no diagrama reunin
do quartzo-nefelina- forsterita normativos.

Projeção das rochas de granulação grossa (A) e

fina (B) da ârea investigada no diagrana MAF. O

FeO reflete a quantidade total de ferro recalcu
lado como FeO. As curvas correspondem ãs seqtlên
cias fracionadas do corpo intrusivo de Skaerga-
ard (1) (Wager, 1960) , rochas toleíticas (2) e

calcoalcalinas (3) do Japão (Miyashiro e Kushi-
ro, 1975) ,

Fig. 1ó - Diagramas de variação dos elementos principais
para as rochas de granulação grossa (A) e fina
(B) .

Fig. 17 - Diagramas de variação dos elementos menores pa-
ra as rochas de granulação grossa (A) e fina
(B) . 89



-v]" -

Pg.

Fig. 18 - Projeção das rochas de granulação grossa e fina
nos diagramas de (Na+l{) /41 moleculares (A,B) e

(Na+K+Ca)/Af moleculares (C,D) em função dos va
lores normativos de quartzo-îLefelina. Os círcu-
los de linha pontilhada representam possíveis
composições do magma original do maciço.

Fig. 19 - Distribuição de quartzo e nefelina normativos
no corpo principal da Ilha de Vitória.

Fig. 20 - Típico difratograma de raios X (filrro de cobre)
cle feldspatos alcalinos das rochas sieníticas da
Ilha de Vitória (am. 6). Na, picos de hospedeiro
sódico, K. picos de lamela potássica; Si, picos
do padrão de si1ício.

Fig. 2L - Diagrama (2Oq)-(060) para leituras de ângulos
(grau) de 2g Cu: A, todos os feldspatos analisa-
dos; B, amostras com reflexões relativamente bem

resolvidas. Inclui tanbém os valores estinados
de (201) 2g Cu (diagrama de Wright, 1968).
AA, albita de alta temperatura; AB, albita de

baixa temperatura; MM, microclínio náximo; Or,
ortoclásio; SA, sanidina de alta temperatura. 104

Fig. 22 - Exemplos de difratograma mostrando os picos (060)

e (20Ð das fases potássica e sódica: A,B e C, a

largados; E, F e G, relativamente bem resolvidos. 107

92

94

99

Fig. 23 - Diagrama b-c Iem Rl para os feldspatos analisa-
dos. Inclui tanbém os valores estimados de tlo +

tlr (diagrama de Stewart e Wright, Lg74). Sínbo-
los iguais aos da Fig. ZI.

Fig. 24 - Diagrama o* - y* (em grau) para os feldspatos
nalisados. Inclui também os valores estimados

a-
de

LT2



t1o-t1rn (diagrama de Stewart e Wri-ght , L97 4) ,

Símbolos iguais aos da Fig. 2I: FM, feldspa
tos monoclínicos.

Fig. 25 - Projeção dos clinopiroxênios no diagrana diop
s ídio-he denbe rgi ta-ens t at i t a- ferros s i 1 i ta.

Fig. 26 - Pro j eção clos c1 inop iroxênios no c1i agrama
(Na-K)-Ca. Símbolos iguais aos da Fig. 25.

Fi g. 27 Projeção dos clinopiroxênios no diagrama diop
sÍdio-hedenbergi"ta-acmita. Símbolos iguais aos

da Fig. 25.

Perfil obtido na microssonda em cristais de

piroxênio; ams. 25 (A), 111 (B), ó (C) e 58

(D) . Simbologia para as inclusões: âc, acmíti
ca; j d, j adeítica; di , diopsídica, margem, m;

escalas para A, B e C são idênticas, Fe calcu
lado como FeO.

Fig. 28

Ti-
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113

12l

L2s

125

tz6

131

131

rs2

134

Fig. 29 - Projeção dos clinopiroxênios no diagrama
(Na+K)-Fe3*. Símbolos iguais aos da Fig. 25,

Fig. 30 - Projeção dos clinopiroxênios no diagrama
(Na+K)-41. Símbolos iguais aos da Fig. 25.

Fig. 31

Fig. 32

Proj eção dos

diopsídio +

guais aos da

Projeção dos

41. Símbolos

piroxênios no diagrama acmita-
hedenbergita- j adeíta. Sírnbolos i-
Fig. 25.

clinopiroxênios no diagrana
iguais aos da Fig. 25.

33 - Projeção dos clinopiroxênios no diagrama
Si)-41. Símbolos iguais aos da Fig. 25,

Fig. (2-
135



Fig. 34 - Projeção clos clinopiroxênios rìo diagrama Fe3*-41
Símbolos iguais aos da Fig. 25.

Fig. 35 - Diagrama triangular reunindo os cátions que pre-
enchem a posição X dos anfibótios do maciço alca
lino da Ilha de Vitória.

Fig. 36 - Diagrama triangular Mg-Fe2+-Ca dos anfibólios
naciço alcalino da 1lha de Vitória. Fe total
culado como FeO. Símbolos iguais aos da Fig.

de Ti- (8-Si).

de A1- (8-Si).
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35. L47

149

L52

159

161

Fig. 37 - Diagrama triangular Mg-Fe'*-(Na+K) dos anfibó1i-
os do maciço alcalino da Ilha de Vitória. Fe to-
tal calculado como FeO. Sírnbolos iguais aos da

Itig. 35 .

Fig. 38 - Perfil obtido na microssonda em cristais de anfi
bólio: ams. 25(A), ó(B).4(C) e 58(D).

Fig. 39 - Diagrama esquemático do sistema solução - s61i.da
(Mg-Fe) para e:<plicar zoneamento invertido devi-
do ao abaixamento da temperatura do "liquidus" e

"solidus" por inj eção de água sob condições de

temperatura constante do magma. 157

Fig. 40 - Projeção dos anfibótios no diagrama Ti-41. Sín-
bolos iguais aos da Fig. 35. 158

Fig. 4r

Fig. 42

Pro j eção dos anfibótios no diagrarna
Sínbolos iguais aos da Fig. 35.

Proj eção dos anfibót:"os no diagrama
a? tSImbolos iguais aos da Fig. 35.

Projeção dos anfibólios no diagrama
(8-Si). Símbolos iguais aos da Fig.

de

35

Fig. 43 (Na+K) -
I62



Fig.44
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l'9 .

Projeção dos anfibótios no diagrana triangular
de anfibcilios cálcicos (modificado de Hal1i-
nond, 1943). Símbolos iguais aos da Fig. 35. lbo

r72

Fig. 45 - Projeção dos anfibótios no diagrama t-riangular
de anfibótios cálcicos e alcalinos [tut2rsi*orzQllz)
*t r*'tM3 zsióo z.elt) z - ,' ,*'sM3 zsisoz ,ro1,í r. sry
bolos i-guais aos da lrig. 55. 167

Fig. 46 - Diagrama quadrangular para flogopita - annita
eastonita - siderofilita das bioti tas do maciço
alcalino da Ilha de Vitória.

Fíg. 49 - Diagrama de variação de MZ - ó (F"2* + Mn + Mg

+ Ca - b J em função de'l'i para as biotitas ana

lisadas. Símbolos iguais aos da Fig. 46,

Fig.48 - Diagrama de variação de MZ - 6

+ Ca - 6) em função de Si + Al
tas do maciço alcalino da Ilha
bolos iguai-s aos da Fig. 46.

Fig. 47 - Proj eção das biotitas
MgO- FeO - A12O j (no de

da Fig. 46 .

Fig. 52 - Diagrama de variação
deSi+41-8para
bolos iguais aos da

analisadas no diagrana
peso). Símbolos iguais aos

1t(Fe"' + Mn + Mg

- 8 para bioti-
de Vitória. Sím-

r73

l7b

r77

Fig. 50 - Diagrama de vari açáo de Ti em função de número

catiônico total para as biotitas analisadas.Sím
bolos iguais aos da Fig. 46. I78

Fig.51 - Diagrama dc v¿riação de Si + A1 - I em função
de nú¡nero catiônico total para as biotitas ana-
lisadas. Símbolos iguais aos da Fig. 46. I79

de MZ + 2Tl
as biotitas
Fig. 46 .

- 6 em funçao
analisadas. Sím

181



Fig. 53 - Diagrama de variação de MZ + Ti - 6 em função
de Na + ( - 2 para as biotitas analisadas. Sím_
bolos iguais ao da Fig. 46.

Fig. 54 - Diagranìa triangular K-Na-ca para as composições
médias moleculares de feldspatos alcalinos das
rochas da I lha de Vi. tóri a.
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183

L87

189

Fig.55 - Diagranìas triangulares K-Na-Ca (em

lecular) de feldspatos alcalinos de
níticas: A, an. ZS; B, am. 43A e C,
bolos iguais aos da Fig. 54.

Fig.56

proporçao mo

rochas sie-
am. ó. Sím-

Fig. 57

Fig. 58

Diagïamas triangulares K-Na-Ca (em proporção mo

lecular) de feldspatos alcalinos de rochas fono
líticas: A, am. 448; B, em 54A e C, am. 4A. Síry
bolos iguais aos da Fig. 54. 190

Diagrama triangular K-Na-Ca para as composições
mádias moleculares das 10 aná1ises mais potássi
cas e mais sódicas dos feldspatos de cada amos-
tra. Sínbolos iguais aos da Fig. 54. 191

Diagrama esquenático K-Na-Ca para a evolução da
composição geral de feldspatos alcalinos (antes
da formação da textura pertítica) a partir do
fracionamento nagnático (setas curtas) , e yaria
ção da conposição das lamelas e hospedeiros me-
diante a formação da textura pertítica (estas
conpridas) . Igz

Diagrama triangular dos componentes finais da
solução-sótida nefelina (nefelina (NarAleSieOSZ)
- kalsilita (KBA18SiB0SZ) - quarrzo (SiOZ)) em

proporção molecular (diagrana de Hamilton e Ma

ckenzíe, 1960). Os campos delimitados por Ii-

Fie. 59
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nhas pontilhadas e tracejadas correspondem, res-
pectivamente, ãs áreas de concentração das nefe-
linas dos naciços alcalinos de Poços de Caldas
(U1brich,1983) e Banhadão (Ruberri, t984). t9B

Geoternômetros de nefelina (A; Hamilton, 1961) e

nefelina-feldspato alcalino (B; powel1 e powell,
1977). Símbolos iguais aos da Fig. S9.

Isócrona mineral de Rb/Sr para a am. 108.

199

205Fig. 61

Fig.62

Fig. 63 - Diagrama triangular do sistema SiOz - NaAlSiO4
KA1Si04 no estado seco, segundo Schairer (1950) ,

para projeção das composições químicas das ro-
chas sieníticas da Ilha de Vitória. Símbolos i-
guais aos da Fig. 54. NStk¡ corresponde ao pon-
to eutético na condição de 1 kb de pressão
Hzo'

de

Fig. 64 - Diagramas dos sistemas binários sioz-NaAlsio4 (A)
e Si02 - KA1Si04 (B) , segundo Schairer e Bowen
(1s3s).

Vari ação de quartzo e nefelina normativos em fun
ção dos valores Na+K/Al e Na+K+Ca/Ãl para álcali
sj-enitos (A e B) e pulaskitos e nefelina sielti-
tos (C e D). Sínbolos iguais aos da Fig. 54. ZL}

zIl

2r2

Fig. ó5 - Projeção das composições quírnicas em rochas to,
tais, clinopiroxônios , anfibólios e biotitas nos
diagranras triangulares A1-Na-K: nefelina sieni-
to, am. 64 (A) , pulaskito, ân. 4gA (B) e á1ca1i
sienito, am. 6 (C) . ZI7
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Tabela I

Tabela II

Tabela III

Tabela IV

Tabela V

Tabela VI

Aná1ises químicas
em peso) de rochas
cali sienitos; b)
eni tos ; d) rochas

Análises químicas
de rochas da Ilha
tos; b) pulaskitos
rochas de dique.

LEGENDAS DAS TABELAS

Aná1ises modais de rochas alcalinas da Ilha
de Vitória: a) á1ca1i sienitos; b) pulaski -
tos ; c) nefe lina sieni tos ; d) roch¿rs traquí-
ticas; e) fonolitos; f) sodalita-nefelina fo
nolitos; g) nefelina-sodalita fonolitos; h)
fonolitos autometamórficos ; i) bostonítos ;j)
ãIcali diabásios.

Comparação da nineralogia das rochas alcali
nas da Ilha de Vitória com a de outras ocor-
rências congêneres.

(elementos principais,
da Ilha de Vitória: a)

pulaskitos; c) nefelina
de dique.

(elementos menores em ppm)

de Vitória: a) á1ca1i sieni
; c) nefelina sienitos; d)

9o

ât
si

38

47

66

70

74

7B

NormasCIPW de rochas da Ilha de Vitória; a)
'al-cali sieni.tos; b) pulaskitos; c) nefelina
sienitos ; d) rochas de dique.

Parâmetros de Niggli de rochas Ilha de Vitó-
ria: a) á1ca1i sienitos; b) pulaskitos; c) ne

felina sienitos; d) rochas de dique.

Comparação da composição química (elementos
principais) das rochas alcalinas da Ilha de

Vitória con a de outras ocorrências.

Tabela VII

82



'Iabela ViIi - Reflexões ¡2Of¡ en 20CuKo1 (Brau de d (R),
deterrninados por raio X (método do pó) e

refinadas conforme a t6cnica de Burnham
(19b2) , para as lamelas potássicas e hos-
pe<leiros sódicos cla textura antipertÍtica
dos felcispatos alcalinos de rochas sieníti-
cas da llha de Vitória.

tìeflexões (201), (000J e (20¿) em 29CuKo,
(grau) medidas por clifratogramas (sem re-
f i namen to pe 1o método cie Burnham, L962) pa
ra as lamelas potássica e hospedelros só-
dicos dos feldspatos alcalinos de rochas
s i eníticas da I tha da Vi tória.

Tabela X

-x111 -

Pg.

101

103

138

T¿rbe 1a I X

Tabela XI

Tabela XII

- Parânetros cris talográf l"cos , a, b , c (en
l) , 0 , ß, y (en grau) 0*, ßn, y (em grau)
e volume (em R) das celas unitárias das la-
melas e dos hospedeiros dos feldspatos alca
linos de rochas sienÍticas da Ilha de Vitó-
ria, 11 1

Distribuição de Al tetraódrico para os sí-
tios t1o, t1*, t,o e tZm, fej-ta em conformi
dade com os diagramas b-c e o* - y*. 114

Composição química de clinopiroxênios (a ;

porcentagem de peso e b; em número catiôni-
co) de rochas da Ilha de Vitória. 119

Tabela XIII - Principais substituições de piroxênios.

de piroxêniosCá1cu1o de análises químicas
para os componentes finais.

Tabela XIV

140



Tabela X\¡ Comparação clos component es l'inais de piro
xênios calculados pelo nétodo do presente
trabalho (M) e tic Carr thorn e Collerson,
797 4 (CC) .

I'abe 1a XVI Conposição qtrínrica cle anfibótios (a; por
cen tagern ern peso e b ; núnrero catiônico) de

rclcha s da l tha cle Vi tóri a.

'l'abe Ia XVI I Conposi ção quírnica de biotitas (porcenta-
gen enì pcso cr hJ nr.inre.ro catiônicoJ de ro
chas cla Itha dc \¡i tória.

'l'abela XVIII - Composição quimica parci:r1 cle feldspatos
a1ca1jnos (porccntagcm cnì peso) de rochas
sieníticas da Ilha de Vitória.

Tabela XIX Composição química parcial (porcentagen
em peso) de nefelinas de rochas sieníti-
cas da Ilha de Vit6ri.a.

Tabela X). Datações (a) K-Ar e b) Rb/Sr, para amostras
de rochas do macico al calino cla Tlha de
Vitória.
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Prancha I -

Prancha Z -

LEG}JNDAS DAS PIìANCTIAS

Aspecto geral dos costões subverticais da

Escarpu Sudeste (A), Saco de Dom lvliguel
(B), Ponta Sudoeste (C) e Saco Norte (D).
0bserve-se o ciiaclasamento parale 1o e a

existência de três depressões (C) e de

tluas cavernas (D) associadas a diques.

Vista gerat dos matacões expostos no Saco

Norte (A), Saco Oeste (B), Ponta Oeste (C)

e aldeia (D). Note-se a forma específica
dos blocos nostrando caneluras (4, B, C).

Pg.

LJ.>

?34

z3s

?,36

Prancira 5 - XenóIitos de rocha encaixante em á1ca1i
sienitos: A e B, Ponta cle Ubatuba (am.

33); C, Saco de Dom Miguel (am. 80); D,

Ponta 0este (am. 44).

Prancha 4 - Aspectos macroscópicos das rochas plutôni
cas (ver tamb6m Fig. 7); A, álca1i sieni-
to da Ilha dos Pescadores (am. 30); B, ne

felina sienito do Saco Oeste (am. 25); C,

pulaskito da Ponta Oeste (am. 434); I), ne

felina sienito do Saco Oeste (am. 25). As

flechas em D indicam nefelina rõsea.

A, ß, C, bolsões de pegmatito em rochas
sieníticas (ver tanbóm Fig. 7); A, ã1ca1i
sienrt-o cl:': T " Jos Pescadores (an. 38);
B, pulaskito do Saco Norte (am. a); C, ne

felina sienito da Ponta Sudoeste ( anr. ó1) ;

D, B, contraste de granulação entre o pu-
laskito do Saco de Dom lvliguel (am. 574) e

o nefelina sienito da Ponta Sudoeste (am.

61) .

Prancha 5 -

7.37
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Prancha 6 - Afloramento de diques: A, ponta Ocste (am.

43ll); B, Ilha das Cabras (am. BZ); C, Sa-
co Leste (am. 74): IJ, ponta Oeste (am. 44).
Em C, obscrva-se um dique de segunda gera
ção ( am. 7 4A, hori zontal) cortanclo um da
primeira (am. 748, vertical ramificado) .

Ern D, nota-se a mesma situação (am. 44C,
preto vertical ; am. 441t, cinza diagonal). Z3g

.t\spectos macroscõpi cos das rochas de di-
que: A, álcali traqui to (am. 4BD, esquer-
do) e nefelina-sodalita fonolito (am. 4A,
direito) pertencentes à primeira geração.
A diferença da cor macroscópica e devida
ã granulação maior do 4A; B , C € D, soda-
lita-nefelina fonolito (am. 544), nefeli-
na fonolito (am. 74A) e á1cali diabásio
(am. 58) (correspondentes ã segunda gera-
ção. z3g
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Prancha 7

Prancha I - A, C, gargantas de dique encontradas na I
tha dos Pescadores (am. SS) e ponta Nor-
<leste da Ilha de Vrtória (am. g8) ; B, ca-
verna de dique visíve1 no Saco Norte (am.
6 B) ; l), depressão linear de dique no Saco
de Dorn Mi gue 1 ( am, 5 8) .

Prancha 9 - Estruturas: A, diaclasamentos desenvolvi-
dos, tÍpicos da ârea investigada, I lha
dos Pescadores (¿rm. 30);8, zona dc bre-
chação, llha dos Pescadores (am. jB); C,
diaclasamentos paralelos nas margens do
corpo sienítico (am. 34); D, diaclasamen-
tos ortogonais típicos (an. Z6). 24I



Prancha l0 - Fotomicrografia de á1ca11 sienito (B a

F) e xenóljto (A). A escala adotada e a

mesma para todas as fotomicrografias. A,
xenó1ito (an. S4), nicóis cruzados; B,
á1ca1i s ieni to na rnaïgem do corpo princ i
pa1 (arn. 344) , nicóis paralelos; C, "in-
terlocking perthite" de feldspato a1ca1i
no (an. 6). Note-se a gerninação polissin
tética espalhada (ab), nicóis cruzados;
lJ, agregados de minera j,s coloridos (arn.

344) , nicóis paralelos; E, anfibótio en-
volvendo clinopiroxônio (am. 34A, n1-

-xv1 1 -
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) t)

cóis paralelos ; F, veio de clori ta oxida
da (am. ó), nicóis paralelos,

;:T::l::';":";:,::,i::"iiïi;::'il,,T;
gioclásio; Ab, albita; Nê, nefelina, Sol
sodal ita; Na, natrolita; Cpx, clinopiroxê
nio; An, anfibótio; Bi, Biotita; C1, clo
rita; Op, opacos, Câ, calcita; Ap, apati
La.

Prancha 11 - Fotomicrografjas de pulaskito (B) e nefe
lina sienitos (4, L-, D) . A escala para B

e C e a mesma de D, A, "interlocking pet'

thite" de feldspato alcalino (am. 25) ,ni
cóis cruzados; B, nefelina tingicla por a

zul de metileno (arn. 434), nicóis parale
1os ; C, grãos isolados de sodalita (arn,

64) , nicó'is p.:rr¡ì1elos ; ll, agregados de

minerais coloridos (am. 47) , nicóis para
1e los .

Prancha TZ - Fotomi-crografias <ie á1calj. traquito (A),
nefelina fonolito (8, C) e sodalita-nefe

) 4-



Prancha I3

.l ina folrolito (D). A, escala para B e C

ci a ncìsna de A. Nicóis cruzados. A, âIca
li traquito (an. 48D); B, amostra coleta
da nas bordas de dique de nefelina fono-
lito (an. 48) ; C, amostra coletada no

centro do mesmo dique da fotomicrografia
anterior. A transformação de textura é

grudat iva; I), soclal i ta-ncfel ina fonolito
(am. 4A).

Fotomicrografias de á1caIi diabásio. A

escala de ts e C 6 a mesma de A. A, feno'
crj s tais de c1 inopi roxênio , feldspato al
calino e plagioclãsio (am. 44C), nicóis
cruza"ios; B, Iextura cumulática (am.58),
nicõis paralelos; C, cavidade preenchida
por zeóIitas (am. 58), nicóis cruzados;
D, textura de ampulheta e zoneamento os-
ci latório de c1i-nopiroxêni,o (am. 58) , ni
cóis cruzados, posição de extinção.

-xvl11-
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RESUMO

0 maciço alcalino da Ilha de Vitória, situado no
litoral norte do Estado de São Paulo a uma distância aproximada
de 40 km ao sul da cidade de Ubatuba, foi objeto de minuciosa in
vestigação geológica e petrolõgica empregando-se netodologias as
mais diversas: fotointerpretação, trabalhos de campo, exames mi
croscópicos, difratometria de raioS x, análises químicas de ro-
chas totais, análises de minerais com o auxílio da microssonda e

datações radiom6tricas pelos mótodos K/Ar e Rb/Sr.

0 maciço e composto de um corpo sienítico princi-
pal, de forma circular e com diânetro aproximado de S km, além
de numerosos diques posteriores. E1e apresenta estrutura zonada,
passando gradativamente, do núc1eo para a borda, de nefelina sie
nitos e pulaskitos a 6,Lcali sienitos. Os diques , de natureza do-
minantemente traquítica e fonolítica, representam duas gerações
distintas, com a primeira formando um sistema radial e a segunda
um sistema paralelo orientado segundo NE-SW.

Do ponto de vista mineralógico, as variedades plu
tônicas têm como principais constituintes feldspatos alcalinos,
nefelina (*) , sodalita (*) , qtrartzo (*) , clinopiroxênios, anfibó
lios , biotita, opacos e clorita (:) . 0 teor de nefelina varia
com o padrão de zoneamento, 10 a Teo nodais; por outro lado,quart
zo 6 âs vezes encontrado nas variedades junto ã região de conta-
to com as rochas encaixantes. 0s minerai-s coloridos ocorrem como

agregados onde piroxênios e opacos, com formas corroídas ou es-
queláticas, ocupam invariavelmente as porções centrais e anfibó-
lios e biotita as marginais. A composição dos piroxênios varia
de soda-augita a egirina-augita, enquanto que a dos anfibó1ios e

da biotita mantém-se mais ou menos homogênea, correspondendo,reg
pectivamente, ã barkevikita e annita. Digna de registro é a pre-
sença de inclusões acmíticas no interior dos cristais de piroxê-
nio, sobretudo nas rochas correspondentes ao núc1eo do corpo
principal. Os feldspatos alcalinos, com textura antipertítica
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bem clesenvolvr-Ca, consistem basicamente de albita ce baixa tempe
ratura e ortoclásio. As rochas de dique, exceção feita ãs diabá-
sicas. exibem textura traquítica e têm cono principais minerais
os listados acima. Em geral são porfiríticas, com algumas varie-
dades fonolíticas demonstrando terem sido submetidas a intensa
alteração deutérica.

Dados de quírnica mineral revelan pequena partici-
pação do componente tschermakita na composição de piroxênios e

anfibólios e alto grau de substituição Ti ¿ NígZ nas biotitas.

Quatro datações pelo método K/Ar indican idades
concordantes,clentro do intervalo de 80 a 90 m. a. , para as rochas
sieníticas e fonolíticas. Uma única deterninação feita pelo móto
do llb/Sr aponta para uma idade de cerca de 100 m. a. para o álcali
sienito, com razáo inicial de 0,705.

A estrutura zonada do corpo principal é interpre-
tada como resultante da assimilação, pelo magma original nefeli-
na sienítico de composição próxima ã do ponto eutético, cle ro-
chas encaixantes ricas em Si e 41. Adicionalmente, que o super-
reaquecimento desse magma parece ter sido o fator responsáve1
pela fusão de grande volume, ou no rnínino igual ao do magma ori-
gina1, de ¡naterial encaixante, levando ã formação da seqtlência
química característica dessas rochas e ã transposição da barrei-
ra termal.
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ABSTRACT

Geological and petrological studies of the Vitó-
ria Island Alkaline complex, state of são paulo, have been car-
ried out by means of photointerpretation, field work, thin sec-
tion studies, whole-rock chemical analyses, x-ray diffr:actome-
try, EPMA mineral analyses , and K-Ar and Rb-Sr datings.

The alkaline complex is composed of a principal
syenitic body and numerous younger dikes. The principal body
has a graded zoned structure consisting of, from the centre out
ward, nepheline syenites, pulaskites, and alkali syenites.Tfuese
rocks are made up of alkaline feldspar, nepheline (*), quartz
(1) , clinopyroxene, amphibole, biotite, apatite, opaque mine-
ra1, clorite , etc. The nepheline node varies from 10% to Teo in
accordance with the zoned structure of the principal body. occa-
siona11y, quartz is found near the contact with the wall rock.
Colored minerals occur as aggregates with nuclei of resorbed or
skeletal pyroxene and opaque minerals and margins of amphibole
and biotite. The pyroxene composition is variable from aegirine
-augite to soda-augite. Most of the pyroxene grains have aorritic
inclusions, especially the one that occur in the central part
of the body. Arnphibole and biotite, however, have homogeneous
texture corresponding respectively to barkevikite and annite.
Alkaline feldspars, with developed antiperthitic texture, con-
sist of low-albite and orthoclase.

The are two generations of dikes: the older one
comprises a radial system and the younger, a paralle1 systen o-
riented NE-slll. Both systems consist of trachytic, phonolitic
and alkali diabasic rocks. The former two have trachytic textu-
re and are made up of alkaline feldspafs, nepheline (*) , soda-
lite (*) , aegirinaugite, barkevikite, annite, opaque minerals,
etc. Generally these rocks are characterízed by a more advanced
stage of magma fractionation than the syenitic one. Some dykes
were subjected to intense deuteric metamorphism.
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Radiometric dating indicates a late Cretaceous age

for the Vitória Island Alkaline Complex, which is concordant with
the ages of other neighbouring alkaline bodies.

Substitution studies for the colored minerals cons
tituent elenent reveal 1ow Tschermack substitution in pyroxene
and amphibole and high Ti Ì MgZ in biotite.

The zoned structure, whole rock compositions ,

colored mineral compositions , resorbed pyroxenes and amphibole,
and much other evidence suggest that the original magma of the
main syenitic body was nepheline syenitic. Super-reheating of this
magma may have caused a great deal of wa11 rock melting which
would account for the characteristic chenical trends for these
rocks , liying upon the therrnal divide.
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CAPfTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. Apresentaçao

Hâ longos anos as rochas alcalinas têrn atraído a a

tanção c1e geólogos de vãrias partes do nundo em razáo da sua mine
ralogia e quírnica peculiares, ainda que a sua distribuição seja
muito limi tada. Essas rochas cos tumam f reqtienternente concentrar e

lententos raros cle grande importância para a indústria, como o são
o ni6bio, o urânio e as terras raras. Além disso, a sua alteração
intemp6rica leva normalmente ã formação de depósitos superficiais
onde pode ocorrer a concentração de alumínio, potássio e outros e

lenentos economicamente aproveitáveis. Como conseqtlência, elas são
lavradas em vários locais do nundo.

No início c1o s6culo XX, a dis tribuição das rochas
alcalinas eïa tida como restrita ãs regiões tectonicamente de dig
tensão, como definidas por Harker (1909) (por exemplo, o Oceano A

t1ântico). Contudo, pesquisas posteriores revelaram a sua presen-
ça en regiões de condição tectônica muito diferente. Hoje, segun
do Ui (1975), são conhecidos três tipos de anbiente tectônico re-
lacionados ã geração de magma alcalino: "rifts" continentais, i-
thas vulcânicas oceânicas e zonas de subducção.

No Brasil, conhecem-se dezenas de ocorrências de

rochas alcalinas formadas em diferentes eras geológicas, que ser-
viram de assunto para um sem-núnero de trabalhos compilados re
centemente por Ulbrich e Gomes (1981) (Fig. 1) e Almeida (1983) -,
enfocando seus aspectos diversos. As datações pelo nétodo potás-
sio-argônio, realizadas no Centro de Pesquisas Geocronolõgicas da

Universidade de São Paulo (Amaral et aL., 1967), revelaram a exis
tência de quatro eventos principai s associados a essas rochas: pr6
-cambriano (1.000 a 1.800 m. a. ; Irig. 18) ,canbriano (560 a 6ó0 n.a.),
perrìo-triássico (220 a 240 m. a. ) e cretáceo.

O evento cretácico engloba a maioria das ocorren-
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cias conhecidas, e concentradas sobretudo na região sul-sudeste
do país. De modo geral, a idade dessas rochas corresponde ã da a-
bertura do oceano Atlântico, sendo que na mesma época se deu a e-
rupção dos grandes derrames basálticos da Bacia do Paraná (funa-
ral et aL., 1966). A exemplo de outros lugares do mundo, tem-se u
ma associação reunindo rochas alcalinas e derrames basálticos com
o "rifteamento" do continente. Portanto, as alcalinas cretácicas,
bem como os derrames basálticos da Bacia do Paraná, são considera
dos como intimamente relacionados ã abertura do Oceano Atlãntico.
Entretanto, não existe explicação satisfatória para a associação
desses dois tipos de magmas aparentemente não-cogenéticos.

Geocronologicamente, as ocorrências cretãcicas bra
sileiras são subdivididas em três grupos: cretáceo inferior, mé-
dio e cretãceo superior a terciãrio (Fig, 2). o prirneiro deles in
clui os corpos intrusivos circulares aflorando nas proximidades
do Arco de Ponta Grossa (Itig. 1A). Em geral essas ocorrências pos
sue¡n estrutura concêntrica e vários tipos de rochas alcalinas e

ultrabásicas, a16rn de algumas delas conterem também carbonatitos
na parte central. A idade desses corpos situa-se em torno de 130
m.a., ou seja, concordante con a dos derrames basálticos da Bacia
do Paranã. O grupo intermediãrio, com idade aproximada de. 110 m.a. ,

6 bem menos abundante que o anterior, conquanto esses corpos este
jam distribuídos na mesma região e apresentem modo de ocorrência
sinilar. 0 grupo do cretáceo superior ao terciário 6 o mais abun-
dante dentre os três, com as rochas dispostas principalmente se-
gundo três faixas bem difinidas: litoral dos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro, extremo sul do Brasil e ao longo da faixa Minas
Gerais-Goiás (Fig. 1A). Esta ú1tima, com idades compreendidas en-
tre 45 a 85 m.a. , se f.az comumente acompanhar de rochas ultrabãsi
cas e,/ou carbonatitos. Jâ os da f aixa São Paulo-Rio de Janeiro,
com idades variáveis de 50 a 90 m. a. , não mostran associação com

aquelas rochas, sendo compostos essencialmente de nefelina sieni-
tos, pulaskitos, ã1ca1i sienitos, ûordmarquitos e gabros alcali-
nos. Nessa faixa, observa-se a tendência de os corpos serem mais
jovens em direção ao Rio de Janeiro.

0 maciço da Ilha de Vitória, localizado no litoral
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norte do Estado de São Paulo, pertence ã úftima faixa. Nessa re-
gião, são conhecidas quatro ilhas co¡lstituíclas de rochas alcali-
nas (de São Paulo para o Rio de Janeiro): Ilha do Monte de Tri-
go, São Sebastião, Búzios e Vitória (Fig. 3). As pesquisas geolé
gicas nessas ilhas, sobretr¡clo ¡ra cle Vitória, não f oram nuito in-
tensas quando comparadas ãs levadas efeitos em outros maciços
continentais, contribuindo para isto o próprio acesso precã-
rio. Apcnas mais recentcnentc com o Projeto AIcalinas que

objetiva a investigação petrológica e geoquímica de ocorrências
brasileiras -- é que se procurou a qualquer custo, a despeito
clas cÌi f iculdades existctrtcs, cxccutar tr¿rbalhos mais minuci.osos

ness¿Ì,s ilhas.

Como mentb ro ltart i-cipante do Pro j eto , o autor ocu-
pou-se cio lcvantamento geológico da. I lha de Vitória e adj acentes,
sua petrografia nicroscópica e petroquímica, assim como do estu
do pormenorrzado da química nincral obtida com a microssonda ele
trônica e da geocronologia pelos mótodos potássio-argõnio e rubi
<lio-estrôncio. Nesta tese, são apresentados os I'esLlltaclos dos

trabalhos <le campo e de laboratõrio, bem cono a interpretação o-
ferecida ã p"trogênese das rochas.

I.2. LocaJi.zaçao

A Ilha de Vitória locali ¿¿r-se no Iitorat norte do

Estado de São Paulo a uma distãncia cle 40 km ao sul de Ubatuba e

40 km a leste da cidacle de São Sebastião lFig. 3). Suas coorde-
nadas geográficas correspondern aproxinadamente a 23o43'S e 45o

00'W. A exemplo das outras três ilhas da região formadas de ro-
chas alcalinas e1a tamb6t peïtence ao mltnj.cípio de Ilha Be1a.

A situação i.>olada da I lha de Vitória tem sído o

maior impecilho ao seu conhecimento e exploração, acarretando in
clusive alguma confusão do nome conì o da Ilha dos Búzios, distan
te aproximadamente 11 km a sudoeste. 0 presente trabalho utiliza
os nomes registrados no mapa topográfico do Instituto Brasilei-
ro de Geograf ia e Estatística, escala cle 1:50.000.
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Àté hoje o acesso a anbas as ilhas se faz de forna
precária, recorrendo-se a pescadores locais que para ali viajan
periodicanente. A Ilha de Vitória 6 habitada, nas os poucos nord
dores existentes apenas raîanente vên ao continente e, quando o

fazen, valem-se de suas pr6pri.as canoas. Alén desse lneio de

transporte, existe un serviço regular da Marinha do Brasil! uma

vez por ano, para flns de manutenção do farol situado na sua por

ção sudeste,

os portos de pesca nais prõxinos são os de Santos,
São Sebastião, Bairro de São Francisco, Saco da Ribeira, Saco da

Ën.seada e Angra dos Reis (Fig. 3). Ilentre esses, o do Saco da Ri

beira, no rnunicÍpio de Ubatub a, é o mais perto.

Adicionalnente ã Ilha de Vitória, existem duas pe-
quenas outras associadas, Pescadores e Cabras (Fig. a). Nenhuma

delas possui praia, estando cercadas por un costão subvertical
(Prancha 1) ou então por grandes blocos (Prancha 2A-C). Essa to-
pografia acidentada inpossibilita o atr^acanento dos barcos, ne-

cessitando-se portanto de uma canoa para o desenbarque. As ondas

e os ventos do alto nar pernitem a descida en apenas dois 1o-

cais: o porto e o Saco Norte (Fig. 4). 0 porto situa-se no canal

entre a Ilha de Vit6ria e a dos Pescadores, encontrando-se tan-
bán ali alguns barracos de palha dos habitantes para o abrigo
das canoas ernpregadas no desernbarque. Contudo, na naior parte do

ano, en especial no inverno, as ondas e os ventos Provenientes
do oceano tornan o local inutili zâveI- Nessas ocasi-oes, o desen-

barque 6 feito no Saco Norte, onde a topografia é nais acidenta-
da e a trílha para a aldeia rnais escarpada. Do exposto, conclui-
-se que o desenbarque depende rnuito das condÍções rneteorológicas
reinantes, sendo até nesmo inpossíve1 aproxírnar-se da Ilha en al
guns dias do ano.

1. 3. Trabalhos ante ri ore s

A prirneira referência bibliográfica sobre as ro-
chas alcalinas do Brasil 6 devida a Charles Darwin (f839) por o-
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casião da f amosa viagem do navio "H.lvl. S. Beagle" , real tzada entre
os anos dc f831 a 183ó. A presença cle fonolitos e basaltos associ
ados na Ilha cle lrernando de Noronha foi noticiada nos li.vros "Vo1
canic Isl¿nd" (1884) e "Geolo91' of south America" (1864), com as
anostrâs coletadas descritas nicroscopicamente por Renard (1882).

Posteriormente, Derby (1887, 1891) clescreveu as o-
correnci.as com nefelina no continente, em especial no tocante ao

modo de ocorrência dos corpos de Campo Grande (presentemente, Men

danha), cabo Frio, Tinguã. Poços de caldas, Itatiaia e Jacupiran-
ga. Ele inferiu a iclacle dessas rochas como sendo paleozóica, maj-s

especificamente carbonífera inferior a "secondary" (permiana ?)

inferior.

A existência de rochas alcalinas do litoral norte
paulista foi noti ciada primei ramente por Leonarclos er Oliveira
(1943). Esscs autores informaram sobre a ocorrência de rochas fo-
iaíticas em alguns norros da Ilha de São Sebastião (Figs. S e 5A),
estimando a sua idade como "rética" (cenozõica ?).

Freitas (I947), em trabalhos de detalhe de geolo-
gia, petrografia nicroscõpica e petroquímica das rochas da Ilha
de São Sebastião, registrou a1i a presença das seguintes varieda-
des petrográficas: gnaisses do embasamento pré-cambriano, diques
básicos, coïpos intrusivos de puraskito, biotita pulaskito, ne-
felina sienito, foiaÍto, essexito e teralito, e diques de fonoli-
to e traquito. A idade das alcalinas foi interida como jurãssica.

Björnberg e E1lert (1955) se ocuparam do levanta-
mento geológico da Ilha dos Búzios (Fig. 5ll), vizinha à Ilha de

São -sebastião. Esses autores reconheceram praticamente as mesmas

petrografias e história geológica sirnilar da Ilha de São Sebas-
tião: charnoquitos e gnai s-scs p16-cambrianos , diques básicos, coI
pos intrusivos de sienito e nordmarquito. diques alcalinos e bási
cos .

A Ilha do Monte de Trigo foi investigacla prelimi-
narmente por Coutinho e Me lcher (196 7) . O trabalho f inal clesses



A.

N

I

t-l
¿

Sõo Froncisco

.*,n"n) *i
J

Sõo Söbo3tiöo

t\'-'-"

O 5lm

Oceono Atldntico

-_- 
fo lh os

N

+
+

B,

+++++++
liI**++-r-r+++

c.

N

I

,..+ .F + +llfo $o1Búzio+ n * ,

lkmË- --

t++++++++++f'.:
+ + + + +-.*. t + + + +

tototto++r++t++t++
+++++++++++
+ +!l¡tr. + 4-f," 4le{riso * +

- 

liquc¡

Mapas geológi-cos das I lha:; dc São Scbastião (A) , tsrizios

(B) e Monte de Trigo (C) nodi{icados, respectivamente,de
Ulbrich e Gomes (1981), Björnberg e Ljllert (1955) e Cou-

tinho e Melchel' (197:j).

-10-

/,v

i+++
++
.t- -r- +

+++++++++++
+ ç 4drnilor- + + + +

+y++++++i
-----/-1 "' 

x x x n!',t' + + + +"'..x 
rcr;riro x

!./-+ + + + + + +". X x x

++**+++++++
++{+t+++++t

+++++{-
+++++

I'i g. 5



-11-

mesmos pesquisadores, em 1973, contém mapa geol6gico, aná1ises mo

dais e químicas das variedacles alcalinas. A geologia da Ilha reve
1ou a presença de um corpo intrusivo conposto em sua totalidade
de foiaítos e parcialmente de teralitos, aconpanhado de numerosos
diques posteriores de rochas leucocráticasr Ít€lanocráticas e bre-
cha vulcânica (Fig. 5C).

Os trabalhos preliminares sobre a Ilha de Vitória,
executados por Gones et aL, (1967), reportaram a existência de
três tipos principais de rochas: ernbasamento pró -carnbriano de
charnoquì.to, corpo intrusivo cle nefelina sienito e diques de mi-
cro-nefelina sienito, micro-sodalita sienito e traquito. Ir{ais re-
centemente, Motoki e Gonres (1984) ofereceram uma visão geral sobre
as características gerais das petrografias alcalinas existentes.

A pesquisa geocronológica no Brasil alcançou rápi-
do desenvolvimento na década de 1960 com a criação do Centro de

Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo, sendo que
um dos primeiros projetos a ser desenvolvido consistiu na datação
pelo nétodo potássio-argônio das rochas alcalinas brasileiras. Pa

ra as ocorrências do litoral norte paulista, Amaral et aL. (19ó7)
e Hennies e Hastri (1968) obtiveram idades em torno de 80 m.a., ou

seja, cretáceo superior.

0s trabalhos geol6gicos acima citados indicam que

os corpos alcalinos do litoral norte paulista exibem grande simi-
laridade notadamente quanto ao modo de ocorrência:

os corpos pri-ncipais são de rochas sieníticas, mostrando for-
mas circulares e diâmetros quilométricos, intrusivas no embasa
mento pré-cambriano. A16m disso, existem numerosos diques, pos
teriores , de material fonolítico e traquítico, orientados pïe-
ferencialmente na direçãr-, NE-SW;

a petrografia sistemática dos tipos plutônicos mostra uma se-
qtlência de variação no conteúdo de feldspatóides e minerais co
lori dos : nordmarquitos -s ieni tos-pul aski tos - fo i aítos -essexi tos -
teralitos. No campo, o lirnite entre essas rochas é na maioria

1.

2
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das vezes gradativo. As variedades na forma de dique apresen-
tam a mesma tendência gera1, conquanto possuan um conteúdo

maior de feldspatóides, além de clinopiroxênios altamente só-

dicos;

as rochas plutônicas contôn feldspato a1ca1ino, plagioclásio,
quartzo, ¡refelina, so<1a1ita, olivina, c.Linopiroxênio s6dico,
anfibótio, biotita, apatita, opacos, etc. 0 feldspato alcali-
no representa ceTca de B0 % cla moda e tem como principal carac
teríst.ica a textura pertítica bem desenvolvida. 0 clinopiroxê
nio acha-se freqilentemente circundado por anfibótio;

os minerais das rochas de dique são essencialmetrte os mesmos,

não obstante o clinopiroxênio se mostre mais enriquecido em

s6dio, parecendo corresponder a uma egirina-augita ou egiri-
na. A sodalita ocorïe comunente preenchendo os irtterstícios
dos demai s minerais. A textura da massa funclamental 6 muito
variada, passando de traquítica bem orientada atê microssiení
tica equidimensional;

5. as anâLises químicas permitem enquadrar a maioria das varieclg
des plutônicas como saturadas ou subsaturadas., mas não peral-
calinas. A quantidade normativa de albita 6 em geral maior
que a de ortoclásio, apesar de não ter sido encontrado plagio
c1ásio nessas rochas;

6. pesquisas geocronológicas efetuadas sugerem que essas rochas
se formaram no cretáceo superior.
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CAPÍTULO 2

METODOI,OGIA

Como mencionado, o Presente trabalho objetiva es-
sencialnente a definição das feições geológicas e petrológicas do

maciço da Ilha de Vitória. A metodologia adotada voltou-se inici-
almente para o mapeamento geológico e conseqtlente coleta de amos-

tras de rochas. Com vistas ao esclarecimento de aspectos mineraló
gicos, petrográficos, petroquímicos, geocronológicos, etc. , esSaS

amostras foram investigadas en laborat6rios diversos, levando ã

reunião de grancle contingettte de dados.

?..I. Mapeamento geológico

A consecução deste propósito foi conseguida em

versas etapas:

1) f otointerpre taç-ao , 2) levantamento
peamento geral, 4) coleta de amostras
geológi co.

d¿

prelininar de campo, 3) ma-

e 5) elaboração do mapa

As fotografias a6reas utiltzadas para o trabalho
de fotointerpretação foram produzidas pela Terra Foto S.A. ' esca

la de 1:50.000. O seu emprego possibilitou a obtenção de informa-

ções sobre a topografia, vegetação, localização e acesso aos aflo
ramentos, estruturas predominantes e presença de diques. Para fa-
cilitar a interpretação, as fotos foram arnpliadas para a escala
de 1:10.000.

A etapa inicial do programa de campo teve lugar
no período de IZ a 16 de j r,,,reiro de 1981. Nessa viagem manteve-se

um primeiro contato com a geologia da Ilha, bem como coligiram-se
infornações gerais sobre o apoio 1ogístico existente (transporte,
alojamento, locomoção, etc.). Simultaneamente, pTocedeu-se a uma

prineira amostragem das principais Variedades petrográficas'
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A segunda viagem foi feita no período de 30 de

rnaio a 12 de junho de 1981, percorrendo-se então a maior parte
da Ilha com o propósito de esclarecer a estrutura do corpo plutô
nico principal e a ordem de intrusão dos diques. Na oportunida
d€, procedeu-se também ã coleta da maioria das petrografias pre-
s entes .

A terceira etapa de campo ocorreu no período de

Z3 de outubro a 13 de novembro de 1981, ocasião em que iâ se dis
punha de mapa geológico preliminar e alguma ì,nformação petrográ-
fica. Durante essa fase do trabalho, foram completadas as obser-
vações geológicas nos afloramentos nais irnportantes, e que não

puderam SeT alcançados nas etapas anteriores, e coletadas aS a-
nostras para fins analíticos.

Como resultado das observações de campo e rnicros
cópicas , e1¿boIou-se o mapa geológi co , flâ es cala de 1 : 10 .000

(Fie. 6).

?,,2.'IrabaLhos de laboratório

0s trabalhos de laboratório consistiram de vâ-
rias etapas: 1) observações microscópicas, 2) anãtises quírnicas

de rocha total, 3) difratometria de raios X, 4) quÍmica mineral
e 5) geocronologia

Na microscopia, foram examinadas os principais
minerais constituintes e a textura das rochas. 0 ângu1o dos ei-
xos ópticos e o de nãxima extinção inclinada de clinopiroxênios
e anfibólios foi medido com o auxílio de platina universal. Para

fins de obtenção das anâIises modais, recorreu-se ã técnica de

coloração dos feldspat6idcs.

As análises químicas de rocha total foram feitas
nos laboratórios da Geosol, Belo Horizonte. Para a quantificação
dos elementos principais, empregou-se o m6todo da absorção atômi

c&, enquanto que para os menores a fluorescência de raios X. Com
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base nos resultados obtidos, calculou-se a norma CIPW, os parâne-
tros de Niggli e o índice de diferenciação.

A difratometria dc raios X pelo m6todo do p6 foi
aplicada ã investigação dos feldspatos alcalinos das variedades
sieníticas, A partir dos difratogramas, procedeu-se ao cá1cu1o
dos índices da célula unitária (a,b,c,o,B e y) e determinou-se a

triclinicidade e o grau de exsolução desses minerais.

A química mineral valeu-se inteiramente da t6cnica
da microssonda eletrônica, dando-se especial atenção às estrutu-
ras zonadas e de intercrescinento (pertitas). Para maiores infor-
mações sobre os procedirnentos analíticos ver Ulbrich (1983) e Ru-

berti (19 84) .

Os trabalhos geocronológicos levados a efeito nas

rochas sieníticas utilizaram biotita, anfibóti-o e feldspato alca-
linos. As rochas fonolíticas forarn também examinadas pelo n6todo
potássio-argônio, Uma única amostTa, um âLcali sienito, foi data-
da pelo mátodo rubídio-estrôncio, procedendo-se igualmente ã de-

terminação da razáo inicial sr87 /5186.
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CAPITULO 3

, ASPECTOS FISIOGRÃFICOS E GEOGRÃFICOS

Devido à localização distante da Ilha de Vitória e

ã precari.edade das condições locais, o autor encontrou inú¡neras
dificuldades para o desenvolvinento dos trabalhos de carnpo. Neste
capÍtulo, são feitas referências ãs situações nais específicas, a

tém àas descrições geográficas convencionais,

3. 1. Topografi a

As três ilhas pesquisadas 
- 

Vit6ria, Pescadores e

Cabras 
- 

ocupan, respectivanente, áreas de 2 knZ,0,1 kn2 e 0,05
kmZ, A Ilha de Vitória nostra f orrna irregular, alongada segundo
NW-SE, e encontra-se dividida em duas netades, norte e sul , por
urn ístno corn largura aproxinada de 200 m (Fig. 4). 0 ponto culni-
nante da metade norte alcança 178 n e o da netade sul 219 n acima
do níve1 do nar. A altitude náxirna da Ilha dos Pescadores coïres-
ponde a 68 ¡n e a da Ilha das Cabras, 32 n. A costa das porções
leste e sudeste da Ilha de Vitória apresenta forma curva, sugesti
va da presença do contato entre o corpo intrusivo e o embasarnento

ao longo dessa linha. Uma boa parte da costa dessas trôs ilhas
possui direção NI{-SE, o rnesno se passando com a Ilha dos Búzios,
Alén disso, a fotointerpretação prelirninar revelou a presença de

numerosas depressões lineares guardando idêntica orientação. To-
das as partes costeiras das três ilhas são subverticais devido ã

erosão pelas ondas do rnar.

3..2, CLima e vegetação

0 clina da Ilha de Vit6ria ó quente con alta preci
pitação pluvion6trica. Segundo Atwood (L942), a temperatura média
anual da região do litoral paulista é ðe 24o e a precipitação a-
nual de 3.750 nrn, Contudo, a diferença de tenperatura entre o
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dia e a noj-te e relativamente grande, necessitando-se por vezes
gasalho mesmo durante os meses de verão.

Os fatores meteorológicos que mais afetaram os tra
bathos de carnpo foram os ventos, as ondas e a chuva. 0 acesso ã

naioria dos afloramentos 6 feito apenas de canoa, oil razáo da fa1
ta de trilhas e da vegetação espessa. As o¡rdas e os ventos mais

freqtlentes são do sudeste, impossibititando assin a iuvestigação
das partes sul, sudeste e leste da Ilha na maioria dos dias do a-
no. Na parte sudeste, essas onclas chegan a atingir mais de 50 m

de altura, tornando as escarpas inacessíveis.

A vegetação e sobretudo de mata virgem tipicamente
tropical. Por outro lado, a porção nordeste das duas porções da

Ilha de Vitória acha-se desmatada devido ã traUitação e ã agricul-
tura. Esta 6 do tipo prinitiva e vem provocando a denudação do so

1o pela chuva. Como resultado, esse mostra-se pouco produtivo,sen
do composto de feldspatos semialterados ou argila rosada. De ma-

neira geral esse processo 6 nais acentuado ali do que en algumas

outras ilhas do litoral norte paulista (por exemplo, Búzios, onde

o solo é preto e muito produtivo). Nos dias de chuva, o solo da

Ilha de Vitória torna-se demasiado escorregadio, impedindo o tra-
balho pelas trilhas mais íngremes.

Nas matas das Ilhas Vit6ria e dos Pescadores exis-
tem cobras venenosas, sobretudo jatataca, que, no entanto, vên
progressivamente diminuindo de número. A1ám disso, há javalis,res
ponsáveis pela dani-ficação das plantações e moradias, e largatos
de at6 1 m de conprimento. Na llha das Cabras, são comuns as gai-
votas, encontrando-se ninhos com ovos e filhotes. Nas inediações
dessas ilhas, 6 tamb6in f reqtlente o aparecimento de tubarões, que

têm por hábito atacar os habitantes em suas embarcações.

e

a

3.3. Habitação

Das três ilhas, apenas a de Vitória lrabi tada.
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A1i moram 8 famí1ias com aproximadamente 60 pessoas, concentradas
numa única aldeia, que ocupa a porção central da netade norte, a

uma altitude rle 130 m. Esses habitantes vivem isoladamente e qua-
se sen contato com culturas e civilizações do continente. A ali-
mentação tem por base a pesca e, subordinadamente, a mandioca. Na

Ilha, a água não e de boa qualidade, a1én da escassa em determina
das ocasiões do ano. As lendas locais explicam a origem do povo
como descendente direto de franceses, fugitivos da cidacle do Rio
de Janeiro no s6culo XVI, mas a sua aparência física deixa dúvi-
das a respeito.

3.4. Acesso aos afloramentos

As trilhas existentes na Ilha de Vitória são precã
rias e acidentadas, situando-se em sua totalidade na região seten
trional da inetade norte; há apenas uma trilha permitindo o acesso
ao ístmo. Nos morros e taludes desmatados observa-se conìumente
grande quantidade de matacões (Prancha 2D). Em geral eles se apre
sentan intensamente alterados. Nos costões há bons afloramentos
para observações geológicas e amostragem. Contudo, a maioria de-
1es 6 inacessÍve1 devido ã topografia acidentada e ao nar violen
to, constituindo gratas exceções os do Saco Norte e Saco Leste. O

farol e o único locat acessível da Escarpa Sudeste. O percurso da
aldeia at6 o farol alcança cerca de 2 km, por6m, face ã topogra-
fia acidentada, ele ê feito em mais de duas horas de caminhada.
Por outro lado, as baías que estão no lado norte e oeste da Ilha
encontram-se cobertas por matacões de 1 a 10 m de diânetro, Comu-

mente, esses estão frescos, bons para amostragem, ainda que mui-
tas vezes deslocados de sua posição original.

0 acesso pelo mar 6 nais fácil que o terrestre,mas
extremamente dependente da:; condições meteorolõgicas. por exem-

Plo, para atingir-se a Ilha dos Pescadores e a das Cabras f.az- se
necessário contar com um tempo mtrito calmo.
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AS

três ilhas a

As observações de

segtrinte seqüência
campo pernitern sL¡gerrr Para

geológica:

1) corpo principal s ienít j. co ;

?) diques de primeira geração

3) diclues cle segurtcla ge ração

4) dep6s i tos re centes .

(diques radiais);

( diques parale 1os ) ;

Seqtlências scmelhantes foram tanb6m reconhecidas
na Ilha dos ßúzios (tljörnberg e Ellert, 1955) , na de São Sebasti
ão (Freitas, 1947) e na do Monte de Trigo (Coutinho e Melcher,
1973). A Fig. ó apresenta o mapa geológico elaborado com base

nos trabalhos de campo e nas observações macro e microscópicas
das amostras coletadas.

4.1. Rochas encaixantes clo col'po intrusivo sienítico

Os maciços alcalinos do litoral norte paulista
são intrusivos em charnoquitos e gnaisses pró-cambrianos, como

observado na Ilha dos Búzios (Björnberg e E11ert, 1955) e na de

São Sebastião (Freitas, 1947). Na Ilha de Vitória, noticiou-se a

presença de rochas do embasamento p16-cambriano ren re sen tado
por material de aparência charnoquítica, consistindo principal-
mente de ortoclásio, diopsídio, hornblenda e, enì menor quantida
de, de olivina, biotita, quartzo, opacos e apatita (Gomes et al.,
1967). Essas rochas foram tentativamente correlacionadas com os

charnoquitos expostos no litoral continental e na Ilha dos Bú-

zios.

Durante os trabalhos cle campo, o autor ellcon trou
rochas de aparência charnoquítica em grande parte da Ilha de Vi-
tória e em quase toda a extensão da Ilha dos Pescadores e da

Ilha das Cabras. Entretanto, as aná1ises microscópicas revelam
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que elas não possuem composição mineralógica e textura comuns ãs

rochas charnoquíticas, ou mesmo fe¡ri ttzadas, tratando-se sim de

variedades sieníticas. Uma única datação pelo m6todo Rb-Sr efetu
ada durante o desenvolvimento deste trabalho forneceu idade cre-
tácica para esse tipo de material. Portanto, apesar da aparên
cia macrosc6pica, essas rochas não são charnoquíticas, mas sim
sieníticas cretácrcas, o que permite concluir que o embasamento

pré-cambri ano não af 1o ra na I lha cle V i tória.

frm realidacle , rochas encai xantes aparecem apenas
na forma de xenó1itos dentro dos sie¡r1tos. tsstes foram reconhe-
cidos na Ponta de Ubatuba da Ilha dos Pescadores, ams. 33 e 34

(Prancha 34, B) , bem como na Ponta do 'Ioyo , Ponta Les te e Saco

de Dom Miguel da Ilira de Vitória, respectivamente, ams. 37, 75 e
B0 (Fig. -). Hles possuem 3 a 50 cm de coilìprimento e 2 a Z0 cm

de largura. A sua cor e escura, o mesmo ocorrendo com os sieni-
tos que os englobarn, tornando assin difíci1 a distinção numa râ
pida observação. A maioria dos xenólitos e alongada ou arredonda
da, sugerindo deformação plástica pelo calor do rnagma. O alonga-
mento e bem evidente nos xenólitos das ams. 37 e 80 (Fig. 8 e

Prancha 3C).Na Ponta Oeste, am. 44, encontra-se xenólito con
.3 m de diânetro lPrancha 3D) mostrando textura de deformação
p1ãstica de alto grau, ou se. ja, f luidaL, e contato difuso com

as rochas plásticas. Esse modo de ocorrência rndica que eles es-
tão em processo de assimilação e, portanto, considera-se que uma

boa quantidade de rochas etìcaixantes foi assimilada pelo magma

alcalino junto ã região de contato. Os xenólitos pouco deforma
dos, que são encontrados apenas nos locais muito próximos ao con

tato inferido, possuem textura equigranular fina e apresentam-se
ligei ramente orientados .

4.2. Corpo principal sienítico

O maciço alcalrno da I Lha cie \¡i tóri a e consti tuí-
do principalmente por rochas sieníticas. A fornta, o diâmetro e

a Localizaçáo do centro do corpo intrusivo não são claros devido
ã ausência de afloramentos de contato subaóreos, mas a estrutu-
îa concêntrica do corpo, vista na Fig. b, sugere uma forma circu
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I,i g. I - Ësquema de xenól j-tos deforrnados cle rochas erìca j-xantes ob

servados na Ponta do Toyo, âil. 37 (A), e no Saco de Dom

Miguel, am. B0 (B).
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kn e un centro situado no Saco Oes-

da mesma ordem de grande za dos cor-
zios e d¡r de São Sebastião.
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No campo, as rochas sieníticas da Ilha de Vitória
foram subdivididas em variedades azuis e brancas face à colora-
ção macroscõpi.ca. O estudo detall'rado ao microscópio possibili-
ta no entanto classificá-1as eilr função de composição nineralógi-
ca en álcali sienitos, pulaskitos e nefelina sienitos. Os sieni-
tos azuis correspondem aos áIcali sienitos e a rnaioria dos bran-
cos correlaciona-se aos pulaskitos e aos nefelina siertitos.

4.?. .I. Sienitos azuis

A cor dessas rochas e azul ou azul-esverdeado na
face fresca, quando quebradas pelo nartelo, transformando-se po-
rérn em verde ou verde escuro em apenas algumas horas. Decorrido
algun tempo mais, ela se torna cinza-esverdeado escuro. A sua
granulação é grossa, variando de 2 a 4 nrm. 0s felclspatos a1cali
nos são predorninantes e os escuros poucos (Prancha 4A). Estas ca
racterísticas gerais são similares às das rochas charnoquíticas,
o que levou ã confusão apontada anteriormente. Entretanto, os si
enitos azuis não possuem megacristais orientados de feldspato al
calino ã semelhança do que ocorre nas rochas charnoquíticas de

Ubatuba e da Ilha dos Búzios. A sua textr-rra é equigranular e não
orientada, fato comum ãs rochas plutônicas de epizona.

Eles ocupam preferencialmente as partes margi-
nais do corpo intrusivo. Sobretudo nos locais próxinos ao conta
to inferido, são encontrados os xenólitos discutidos previamen-
te, Como referido, a granulação e variáve1, grossa nas partes
centrais, aproximadamente 4 rñ, a mais fina na borda, da ordem
de Z mm. Nos locais próxiinos ao contato (am. 34) , esses sieni tos
tornam-se ainda mais finos como se fossem rochas de dique. Essa
variação granulométrica é, provavelmente, clevida ã diferença de

velocidade do resfriamento, lento no núcleo, rápido na borcla e

muito rápido na margem.
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Na Ilha dos Pescadores (ans. 33 e 38) e na metade

norte da Ilha de Vitóri.a (am. 37) ocorren agregados de pegnatito
(Prancha 5A) , com os minerais atingindo dimensões de 5 cn até
10 m. Estes são predominantemente feldspato alcalino.

Rochas âIcali sieníticas com aparência macroscõp!_

ca charnoquítica são também encontradas na Ilha dos Búzios, na

de São Sebastião e no maci.ço alcalino de Tunas. Nestas ocorrên
cias, a exemplo da Ilha de Vitória, esses sienitos se distribuen
preferencialmente nas porções marginais do corpo intrusivo. Tal
vel. o mesmo fenômeno esteja presente em outros maciços alcalinos
sieníticos; a16m disso, algumas ocorrências de rochas verdes con

sideradas atualmente como charnoquito podem corresponder em ver-
dade a esse tipo de sienito.

4.2.2. Sienitos brancos

0s sienitos brancos ocupam a parte central do cor
po principal, A coloração varia de branco a cinza claro, sendo a

granulação em geral grossa (Prancha 48, C) . A maioria correspon-
de a nefelina sienitos ou pulaskitos, mas os do Saco Leste (a¡n.

75) representam âLcaLi sienitos. As rochas com maior conteúdo de

nefelina situam-se na porção mais central do corpo principal.Con
tudo, a distinção entre esses diferentes tipos é muito difíci1
de ser feita a olho nu. Os nefelina sienitos são de cor bran-
ca e eventualmente possuem nefelina rósea (Prancha 4D), enquanto
os pulaskitos exibem coloração cínza claro, sendo a nefelina in-
co1or. Os âLcali sienitos apresentam granulação rnédia, em torno
de 3 nn; jã os nefelina sienitos e pulaskitos mostram-se ma].s

grossos, aproxirnadamente 6 mn (Prancha 5D, E). No Saco Norte,am.
4, e Saco de Dom Miguel, ans. 57 e 60, afloram ta¡nbém variedades
pegrnatÍticas (Prancha 5B , C) .

Os matacões e blocos de rochas sieníticas com ne-
felina modal têm a forma característica de caneluras (Prancha

18, C), sendo estas o resultado da erosão ou intemperismo quíni-
co devido supostamente ao ataque de ãguas neteóricas sobre os



feldspatos alcalinos e nefelina. Matacões exibindo tais
são encontrados também em vári.os outros locais: Ponta de

ri, Ilha dos Búzios; Pedra do Sino e Praia do Jabaquara,
São Sebastião; itha do Monte de Trigo; Tunas (Fuck, 1972

e Itatiai.a (lìibeiro Irilho, 1964; Fotos 15, 1b) .
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4.3. Diques

Diques intrusivos no corpo principal sienítico
são muito abundantes, sobretudo nos costões (Prancha ó4, B). Go-

mes et aL, (1958) nìencionaran a preserìça de micro nefelina sieni
tos, micro sodalita sienitos e traquitos, a maioria deles possu-
indo orientação segundo N40oE e N60oË.

Durante os trabaliros de campo, o autor observou

ILZ diques em 6 7 af.Ioramentos. Em nuitos afloramentos foram en-
contlados diques, geralmente eSpeSSoS, cortancio outros diques
com deslocamento sinistral (Fig. 9, Prancha 6C, D). As observa-

ções detalhadas das direções e de seus cruzamentos apontam para

a presença de duas gerações de diques: a primeira geração repre-
senta um sistema radial e a segunda, uil paralelo (Fig. 10). Os

diques consistem em geral de rochas fonolíticas e traquíticas e,
subordinamente, de ã1cali diabásicas. Por outro 1ado, não se en-

contram diques basá1ticos, tão comuns na região litorânea do con

tinente, As rochas constituintes das duas gerações não ntostram

diferença notáve1. A maioria deles é de coloração cinza escuro
(Prancha 7) , mas algumas variedades fonolíticas, principalmente
da segunda geração, apresentam cor rosa claro. As observações em

lâminas delgadas indicam que a cliferença de cor não ê devida
principalmente à composição mineral6gica original, mas sim ã

alteração de feldspatos aLcalinos, provavelmente como resulta<1o

da ati.vidade de fluidos hidrotermais no estágio final. Neste tra
ba1ho, os tipos lito1ógicos nais alterados são denominados

" fonoli tos autometanórficos'r .

4.3.L. Diques de primeira geração

de

Estes possuem pequena espessura (en torno de 30
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O lom

Fig.9 - Esquemas de afloramentos de diques: A, am.4; B, am. 33,

C, am.40; D, am. 44: E, am. 48; F, am. 74. Note-se a ra-
mificação do dique apresentado em (B), indicando a dire-
ção de in j eção do magna , da esquerda para a di-reita.

A.

\\

\

7;



-30-

xx
x

4B

x

x

X

X

x

X

x

X

X

E.

x

X

,v
(

/
+1-+
++¿

+++++

+
++

X

+

l+
++++

/ ndelino d€nito+1-tr-r.¡;
++

Aae i t+#
+ + f t¡

+ { + + + + + + -t-i moto

++++i
++-r-

++F--st ,+++i

Fig. 9 - Continuação



- 31-

- 
d¡qua! d. rogundo g6rogðo

dlqucr dc primc.iro gproçifo
.t+Hlrr dcprc¡¡õc¡ lln¡orcs

ccvarrx¡a c deprossöô! de diqu.!
i -!-- al¡tttna rodial dos diguos

.,,{- d! prio.iro ¡nroçõo O sOOmæ

llho do. Po.cadorct

Fig. t0 - Direção dos dique s da ârea investigada.



cn) em relação aos denais, 0s diques con massa fundamental

- 32-

de

em

granulação mais grossa (da ordem de 0,5 rnm) mostram nacroscopica
mente cor cinza, enquanto ãqueles de granulação mais fina (ao re-
dor de 0,02 mm) são cinza escuro ou pretos (Prancha 7A). Ceral-
nente esses diques são pobres em fenocristais, representando em

média 3eo da composição moda1. Os fenocristais são predoninante
mente de feldspatos alcalinos, com 2 mm de comprimento e 0,4 mm

de largura. Nas bordas dos ciiques, observa-se orientação dos fe-
nocristais e textura fluidal da massa fundamental, paralela ã

sua direção.

A Fig.10 mostra que o centro do sistenra radial
dos diques de primeira geração acha-se situado no Saco Oeste,em
local praticanente coincidente con o do núcleo do corpo princi-
pal sienítico (Fig. 6). O modo de ramificação indica.a direção
horizontal de injeção do magma (Fig. 98),do centro para a bor
da do sistema radial. Este sistema não é equidirecional, mas sim
polarizado, segundo N20oE (Fig. 114). Os diques longitudinais são

mais freqllentes e contínuos quando comparados aos da outra dire
ção; por sua vez, os diagonais encurvam-se na direção longitudi
nal nas partes afastadas do centro (Fig. 10). Este tipo de pola-
rização ê devida provavelmente ã condição tectônica regional por
ocasião das intrusões, de acordo com as observações feitas
vulcões quaternãrios por Nakamura (1969).

4.3.2. Diques de segunda geração

A espessura ó geralmente maior que a dos anteri.
ores (da orden de I m) , levando, portanto, a uma granulação mais
grossa com cor macroscópica mais clara. Os fenocristais são pou-
co abundantes, e compostos tambám de feldspato alcalino, de com-
primento um pouco maior (3 rnm) . A orientação dos fenocristais,pa
ra1e1a ã direção dos clì-qucs, 6 notável nas borclas, porém menos

evidente no centro.

0s diques desta geração orientam-se preferencial-
mente segundo N50oE (Fig. 118) , com a sua intrusão ocasionando
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um deslocamento sinistral de aproximadamente 4 m (Fig. 94, C, D,

E, F; Prancha 60C, D). Este fenôneno vem sendo interpretado tradi
cionalrnente como se o magrna se infiltrasse ao longo de falhas prí
-existentes, Em realidade, no continente, encontram-se muitas fa-
lhas obeclecendo a essa direção que cortam rochas rnetamõrficas pr6

-cambrianas. Contuclo, no caso da Ilha de Vitõria, os diques acham

-se encaixaclos no corpo sienítico não orientado cretácico, que se

formou ben mais tarde que as falhas. A1én disso, os diques com

deslocanento não estão acompanhacios de zonas de cisalhamento, QU€

conunente se associam a falhamentos. Portanto, o problema não 6

tão sinples como apontado, necessitando de maiores discussões e

inforrnações mais pormenorizadas. A direção horizontal de injeção
do magma não é tão evidente como no caso dos dlques de primeira
geração, mas em dois casos , ocorrências no Saco Norte, foi obser-
vado que a in j eção se deu do sucloes te para nordes te .

Os diques desta geração parecen ser mais sensi-
veis ã erosão do que as rochas encaixantes sienÍticas, ocorrendo

freqttentemente a fornação de depressões lineares (Prancha 1C,80),
gargantas (Prancha 84, C) e cavernas (Prancha lD, 88). No saco

Leste e Ponta Nordeste da Ilha de Vitõria, encontram-se muitas ca-

vernas de dique, enquanto no Saco de Dom Miguel a maior depressão

linear.

4.4. Dep6sitos recentes

Os depósitos recentes da Ilha de Vitória são pou-

co expressivos, tanto em ârea de distribuição quanto em espessu

Ta. Existem apenas pequenas áreas de tálus compostos de matacões

de rochas sieníticas e fonolÍticas, con diâmetro da orden de I m.

A sua espessuïa é no máximo de 5 m. Na escarpa costeira do Saco

Norte, vê-se uma ocorrência clesse dep6sito cobrindo 'al-cal-i sieni
tos (Prancha 8B).

4.5. Estruturas

Durante os trabalhos de fotointerpretação, foram
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registrados numerosos e ben nítidos a1i-nhamentos, com orientação
geral NE-SW. Antes das investigações de campo, esses tinhan sido
correlacionados a falhas e diaclasamentos paralelos. Contudo, es
ses trabalhos evidenciaram a escassez de falhas e diaclasanentos
(Prancha 9A), identj.ficando os alinhamentos como depressões li-
nhares dos diques de segunda geração.

Foi registracla apenas una possível ocorrência de
falha, situada na Ilha dos Pescadores. E1a 6 subvertical, com di
reção N50oE; a zona cle brechação que a aconpanha possui 1 m de
espessura, senclo constituída por sienitos fragmentados (Prancha
98) . Por outro 1ado, este afloramento pode ser interpretado tam
bém cono uma ocorrência de brecha vulcânica, isto 6, fissura for
necedora de materiais piroclásticos. Ta1 tipo de brecha vulcâni
ca foi também encontrado no maciço alcalino da Ilha do Monte de
Trigo (coutinho e Melcher, 19i3). Entretanto, a condição altera-
da do afloramento não pernite conclusão definitiva.

0s diaclasamentos em geral guardam orientação NE-
s}V e intervalo de aproximadamente i m (prancha 9D). Eles são do
tipo ortogonal, indicando resfriamento lento do corpo sienítico,

fato comum em rochas plutônicas, Por outro lado, Dér margem do
corpo principal, encontram-se tambám diaclasamentos paralelos,
com intervalo em torno de 40 cm (Prancha 9c) , porém bem menos
freqllentes. orientam-se em geral entre Ni0oE e N60oE, conquanto
não sejam nuito desenvolvidos.
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CAPÍTULO 5

PE TROCìRAIII A

5.1. Caracteres gerais

Como foi comentado no capítulo anterior, as rochas
alcalinas são subdivididas macroscopicamente em sienitos azuís,
sienitos brancos, diques leucocráticos e melanocrâ.ticos. Por ou-
tro 1ado, as observações microscópicas em 1âminas delgadas reve-
lam uma composição mineralógica e textural que propicia uma clas-
sificação mais pormenorj-zada. A Fig. l?, apresenta a composição mi
neralógica das rochas de granulação grossa e fina com base na no-
menclatura proposta por Johannsen (1931) e Streckeisen (19ó7). Es

tas nomenclaturas classifican as rochas plutônicas en á1cali sie
nitos, pulaskitos e nefelina sienitos e as de granulação fina em

ãLcati traquitos , âLcali traquitos com nefelina, fonolitos, bosto
nitos e 'alcali diabásios. Os fonolitos são subdivididos em nefeli
na fonolitos, sodalita-nefelina fonolitos e nefelina-sodalita fo-
nolitos a partir do tipo de feldspatóides presentes, Alguns diques

fonolíticos sofreram autometamorfismo, o que dificulta a distin-
ção entre os feldspatóides e entre minerais coloridos originais,
daí serem denominados genericanente de fonoli tos autome.tanórfi-
cos. Os bostonitos e álca1i diabásios, projetados na Fig. LZB,
foran classificados pelo conteúdo modal de minerais coloridos e

textura. Desse modo, as rochas alcalinas da Ilha de Vitória fora¡n
agrupadas em onze tipos: â,tca1i sienitos, pulaskitos, nefelina si_

enitos, á1cali traquitos, á1ca1i traquitos com nefelina, nefelina
fonolitos, sodalita-nefelina fonolitos, nefelina-sodalita fonoli-
tos, fonolitos autometamõrficos, bostonitos e á1ca1i diabásios.

5.2. Xenõ1itos

Antes de adentrar na discussão das rochas a1cali-
nas, o autor gostaria de comentar brevemente os xenõlitos que se

acham incluídos nos á1cali sienitos. Os xen6litos coletados (am.

33) apresentam textura equigranular e granulação relativamente f_i

na, 0s minerais constituintes são quartzo, feldspato alcalino, bi
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CI inopi roxên io

Anfibõtio

Biotita

Opacos

Apat ita

Total

TABELA Ic

Anãlises modais de nefelina sienitos

25

82 ,9 76 .6

6.2 6,ó

45 47 60

87.5 86,9

4,9 6,4

0,2 0,3

0,6 0,2

5,2 4.5

I ,5 I ,5

0,3 0,1

<0.r 0.1

100,0 100,0

2 ,L 0,6

7 ,t 8,0

1.1 7,9

0,4 0,2

<0,1 0,r

97,8 100,0

60C ó14 64

82,9 8ó.8 83,ó

8,2 7 ,L 6,2

3,4 <0,1 L.7

0,9 0,4 0,3

I,2 1,8 5,6

3,0 3,0 2.1

0.2 0,5 <0.1

0,2 0,4 0,5

100,0 100.0 100.0

óS Média

86 ,9 84 ,3

6,s 6.5

0,1 0,7

0,5 0,7

5,3 4,8

0,5 z,s

0.3 0,3

0,1 0,2

100,0 100,0

Iêo
I



TABELA Id

Análises modais de rochas traquíticas

Feldspato alcalino

Nefelina

Sodal i t a

Clinopi roxên i o

Anfibó1io

Biotita

0pacos

Apatita

CIori t. a

Total

0corrên ci a

Di, diques de prineira
ta¡nbén para as denais

Ãlcali traquito

48D

73,4

Ã1ca1i traquitos co¡n nefelina

z2 ,s

2,5

I,ó

<0 .1

<0 .1

L

78,5

2,8

0,1.

12 ,8

0,8

3,1

0,8

1,1

<0 ,1

r00 ,0

Dii

4L Média

77 ,S 77 ,9

2,7 2,8

<0,r <0,1

9,8 11,3

4,9 2,9

4,0 3.5

1 ,I 1 ,0

<0,1 0,6

<0,L

100,0 100,0

Di

100,0

Di

geração; Dii, diques
tabelas).

de segunda geração (vãLido

I

Þ
ts

I



Feldspato alcalino

Nefelina

Sodalit a

CI inopi roxênio

An fibó1 i o

Biotita

0pacos

Apat i ta

Total

0corrênci a

TABELA Ie

AnãIises modais de nefelina fonolitos

4B

59 ,9

13,7

0,9

16 ,1

0,4

7,2

1,8

4J

64,ó 7?,0

15 ,ó 12 ,2

t,2 2 ,2

11 ,8 8 ,ó

0.4 1.4

55 , 7 81 .8

19.4 4,7

<0,1 0,2

z2,r 0,9

r,2 10,3

45B

2.4

1,0

5,0

100,0

Di

100,0

Dii

45C

7ó ,8

14 .4

0,8

2.8

74A Ntédia

0,8

0,4

0,4

6? ,9 67 ,7

11,0 t3,0

1.9 0.9

L7,2 1I,4

0,6 2 .Z

r00,0 100,0 100.0

Di i Di Di-

l.ó

0,4

0,1

3,0

I,4

3,4

I,0

5.ó

0,4

0,4

100.0

Dii

3,1

I,t

0,ó

100,0 100,0

Dii

Iè
tJ
I



Feldspato alcalino

Ne fe 1 ina

Sodalita

Clinopiroxênio

An fib6l io

Biotita

0p a cos

Apati ta

Total

Ocorrência

TABELA If

lnã1ises ¡nodais de sodalita-nefelina fonolitos

4A

6s ,4

l3 ,6

ó,5

9,1

0,4

4,ó

0,4

4H

72 ,6

4,6

4,1

13 ,7

1,1

1,5

2,0

4I

75,8

8,1

7,L

4,1

0,9

3,0

0,9

16

56 ,0

14,ó

l0,ó

16 ,4

1,4

1,0

448

ó7.0

11,ó

l0,r

0,7

9,4

0,9

0.3

<0,1

100,0

Di

100,0

Di

s0B

76,4

1l,4

6,8

2,5

I,5

0.5

0,9

<0,1

100,0

Dii

0,4 0,1

100 ,0 r00 ,0 100 ,0

Di Di Di

54A

66,6

7,7

6,1

I0 ,1

ó,9

1,9

0,5

0,2

100,0

Dii

s78

49 ,2

19 ,0

I?,3

14,3

0,1

4,9

0,2

588 Média

ó8,8 ó6,s

rz ,9 11 ,5

s,2 7 ,6

r0,3 9,0

0,8 2,5

0.6 2,L

t,2 0 ,7

0,2 0,1

100.0 100,0 100,0

Di Dii

I
Þ
(^
I



TA¡ELA Ig

Anãlises nodais de nefelina-sodalita fonolitos

4E

Feldspato alcalino 73,4

Nefelina 2,4

Sodalits 6 ,3

Cì.inopiroxênio 9,5

A¡rfibõlio 4,6

Biotita 1,4

Opacos 0 ,8

Apatita 1,6

lotal 100 ,0

Oconrência Di

4Q 9 Médi a

69,7 61,2 ó8,1

5,1 10,4 6,0

1s,7 10;s 10,8

6 ,7 16,8 11,0

0,3 0,5 1,8

0,4 0,s 0,8

t,9 0,1 0,9

0,2 0,6

100,0 100,0 100,0

Dii Dii



Fe I d:;p ato a 1c a1 in o

Plagioclãsio

NefeLina

Sodalita

Ctinopiroxênio

Anfil)ólio

Biotita

0pacos

Apatita

Tot al

Ocorrênci a

TABELA Ih

Anãlises modais de fonotitos

4N

7r,4

4P

66,9 57,1

<0,1 0,1

27,4 20,4

4,ó 18,8

1.1 2 ,8

0,8

i00,0 t00,0

Di Di

l0, L

18,4

4S 28

37,ó

êutometamórficos

0,1

<0 ,l

r00 ,0

Dii

408

72 ,l

27 ,6

54 ,3

0,4

0,1

t00,0

Di

438

7I ,0

20,9

6.7

488

66 ,Z

r0,6 24,2

48C

82,0

17,4 9,6

0,8

0,2

r00,0 100,0

Dii Dii

74F

41.0

99 .7

Dii

1)

t0,ó

t',fódi a

62 ,8
<0 ,I

19,ó

ló ,8

0,4

0,2

99.8

27 ,6

30,8

99,8

Dii

99 ,4

Dii

IÞ
Cn
I
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Feldspato alcalino
Nefelina

Soda 1i t a

C1 inopi roxêni o

Anf ib õ 1i.o

Biotita

Opacos

Apatita

Clori ta

Total

0corrência

TABELA Ii

Aná1ises nrodais de bostonitos

g 1a

97,3

0,1

0,1

0,4

r,0

I,0
0,1

10 z2 Média

86,2 8ó,4 90,0

<0 ,1 <0 , 1

<0'1

0,6 0,3 0,4

r0,4 10,8 7,4

0,6 2,0 t,z
0,2 0,5 0,3

<0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1

98,2 100.0 99,3

Di Di

Média

33 ,6

2,4

10,1

0,9

28,2

13,8

t0 ,7

0,4

100,o

100 ,0

Di

TABELA IJ

Análises modais de alcali diabásios

Feldspato alcalino

Plagioclãsio

Nefelina

Sodalita

Cli.nop i roxêni o

Anfibório

Op acos

Apati ta

Total

Oco rrôn ci a

58

39 ,6

8,0

1,ó

16,4

27,6

6,0

0,8

100 ,0

Dii

44C

27,8

4,8

12.2

39 ,9

15 ,5

100 ,0

Dii



TAßELÂ I1

Conparação de nineralogia des roches alcslinas da Il¡a de Virõria cor¡ e de outras ocorrênciâs conaëneres: a-lcalisieniros (A), pulaskitos (B), nefelins sienitos (C) e rochas ¿te dique (b,E.F)

Fe ldspeto elcatino
Quårt zo

Plegioclãsio
Cl inopiroxênio
Ar¡fibó1ia
Bi otI re
0påcos
Apet i ta
Coríndon
lotå1

Ilhe de Vitória
2l ãIceli sienitos

90,6
0,I

3,6
2,6
I,2
1,6
o ,4.

100.0

Ilha de VitóÌia
10 pulaskitos

85.5
1,1
0,t
3.2
4,8
3,7
I,t
0,5

100.0

Ilhe dos Búzios
(Bj Urnbe rg e Ellerr, 1955)

2 nordnarquitos

E4

4.5

9

F€ldspato alcatino
Ne fe line
Sodelita
Cli¡opiroxêûio
Ânfibõl io
Eio ! ita
Opecos

Apatlta
lotal

Tunas

(Fuck, 1972)
7 sienitos elcalinos

90,3
0,8
0,8

2,6
0,7
0,?
o,2

99,0

llundo
(Johannsen, l95l )

3 pulaskitos

74,9
3,1
T,2
s,l

11 ,0

5.5
0.5

99.J

2,5

t00,0

Tunas
(Fuck , 19 72)

8 pulaski tos

8i,O
0,1
2,0
3.3

1.t
1,0
0,1

r00.0

Mundo

(Johannsen. l93l)
14 kêIisienitos

77,7
I,0

9,5
ó,8
2,4
0,2
0,2

100,0

I

.-¡
I



Feldspato alcalino
Nefelina
Sodalita
C 1 inopi ro xên i o
Anfibório
Biotita
Opacos

Apat i ra
Total

Ilha de Vitória Ilha rlo lrtonte rie Trigo
8 nefelina sienitos (Coutinho e Melcher, 197j)

84,3
6,5
0.7
0,7
4,8
z,s
0,3
0,2

r00 .0

Feldspato alcalino
Plagioclásio
Quartzo
Ne fe I ina
Soda I i ta
C I inop i roxên io
Anfibólio
Biotita
Opacos

Apati ta
Total

5 foiaítos

83,8
5,0
0,2
I,ó
7,8
0,ó

<0 ,l
<0 ,1
99 .0

Ilha de Vitória
presente trabalho
I ãlcali traquito

73.4

Tunas

(Fuck, 1972)

I foiaíto

ó9,5
2,2
8,8

14,5

3,4
0.2
0,t

98,7

Ilha de Vitória
presente trabalho

áIcali traquitos coln nefelina

77,9

2,8
<0 ,l
tl,3
2,9
3,5
I,0
0,ó

r00 .0

22 ,S

2.5
I,ó

<0.I
<0 ,l

100 .0

Mundo

(Johannsen, l93f)
l0 nefelina sienitos

7l,3
12 ,2
4,2
ó,0
6,7
2,5
2,0
0,3

r05 .2

Mundo

(Johannsen, l9ll)
4 traquitos

ó9 ,4
ló ,4
t.l

5.3
3,0
0,5
4,I
0.2

100,0

Mundo

(Joh¿nnsen, l93l)
2 traquitos fonolÍticos

91,7

0,6

5,t

2,5
0.1

t00,0

I
Þ
æ
I



E

Fe1¿spåro alcalino
Ne f€ l inâ
Sode I i ta
Plagioclásio
Clinopi roxênio
Ânfib6ri o

Biotita
0pecos

Apeti t a
Total

Iü¡a è Vrtõria
F¡esente tfåbalìo

7 nefelina fonolitos

67,7
13,0
0,9

11 .4
2,2

1,1
0.6

t00 .0

Ilhâ de Viró¡ia
pÞsente trabalÀo

9 sodalitå-nefelinâ fûþtitos

ó6,5
11 ,5
7,6

9,0
2,5
2,1
o,7
0.1

100,0

Ilhâ do -\tonte dc Trigo
(Coutir¡ho e liÊldle¡, 19?3)

7 Eicro fonolitos

7 3.5
13, 7

2.3

3,1
7,0
0,1

<0 ,1
0,3

100.0

Iùla de Vitó¡ia
pæs€nte trabatho

I nefelina-so¿lalita fqlolitos

6 8,1
6,0

10,8

t1,0
t,8
0,9
û,ó

100,0

M¡do
(Johâ¡¡nsen . f931)

10 fcr¡olitos

6 8,1
15 .3
3,5

9.ó
1,4
0,1
1,7

100,0

Iù¡a de Virória
pæsente trabeLho

9 fonolitos âw€tar6rficos

62,8
19,ó

1ó,8
0,4
0,2

99 8

I

(o
I



F

Feldspato alcelino
Ne fe l i,na
Sodali ta
ClinopitoxËnio
Anfib6tio
Bio tits
Opacos

Ap.rite
Totel

Ilhe de vilória
presente trabalho

3 bostonitos

90,0
<0,l
<0,r
0.4
7,4
r,2
0,3

<0,1
99,3

I lha dos Bízi05
(B j 6lnberg e Ellert. 19sS)

l bostonito

95

3

2

100.0
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otita e, subordinadamente, anfibõti.o e apatita (Prancha 104) . Jâ
que esse naterial sofreu metanorfisno termal e metassomatismo de

alto grau pelo calor clo magnla, tornotì-se, portanto, difíci1 pre-
cisar a natureza da rocha original. Contudo, em vista do alto
conteúdo de quartzo, supõe-se que ela tenha sido ácida, provavel
mente urn charnoquito ou um gnaisse, que são variedades 1itológi
cas conuns junto ao embasamento pró-cambriano da região.

5 . 3. Ãl cal i s ieni tos

Os á1ca1i sienitos são as rochas mais abundantes
na ârea investigada, com a maioria deles correspondendo aos sie-
nitos azuis. As únicas exceções são as ocorrências do Saco Leste
(am. 78) que apresentan cor branca e exibem a mesma aparência
macroscópica dos pulaskitos e nefelina sienitos. A cor macroscó-
pica azul ou verde não 6 causada pelos minerais coloridos, mas

sim à cliferença <le coloração do feldspato alcalino. A textura é

equigranular hipì.diornórfíca não-orientada. Os minerais constitu-
intes são feldspato alcalino, quartzo (1) , clinopiroxênio, anfi-
b61io, biotita, opacos, apatita e clorita. 0 feldspato alcalino
ê o mineral dominante, constituinclo cerca de 90% da composição

nodal. Quartzo acha-se presente em apenas algumas amostras e o

seu conteúdo modal ê sempre inferior a Zeo (Prancha f()B). A Tabe-

Ia Ia cont6m as composições modais de ZI amostras dessas rochas.
Na margem do corpo sjenítico principal (por exemplo, ams. 33,34,
37, 75,108, etc.), a sua composição nodal é muíto heterogênea,
assim que espécirnes de dois pontos separados por uma clis tância
de 50 m possuem modas significativamente diferentes, sobretudo
en termos do conteúdo de quartzo. O fato parece sugestivo da pre
sença de xen6litos apenas parcialmente digeridos, que são porta-
dores de quartzo, formando uma textura bandada macroscopicamente
invi s íve 1.

Excluídas as albitas pertíticas do feldspato alca
1ino, plagioclásio não foi identificado em lâninas delgadas. Con

tudo, as análises por microssonda eletrônica revelaram a exis-
tência de pequenos grãos intersticiais desse mineral, em quanti-



dade de traços, entre os

ticas modais corredponden
(1931) e átca1i sienitos
Ivloorhouse (1959) e outros

-c) _¿þ

de feldspato alca1ino. Estas caracterís
aos "kalisyenites" segundo Johannsen

como propostos por Streckeisen (19ó7) ,

autores.

0 feldspato alcalino possui forma tabular, dimen
sões de' 2 a 4 nn, e geminação Carlsbad. J'extura pertítica acha
-se intensanente desenvolvida, sendo do tipo "interlocking per-
thite" conforrne a classificação de Alling (1938), conun ãs ro-
chas plutônicas de epizona (Prancha 10C). A parte aparentemente
regular na fotomicrografia, enriquecida em Na, ocupa naior ã¡ea
do que a irregular, rica em K. Ocasionalmente, encontram-se man-
chas de geminação polissint6tica dentro dos grãos de fel<lspato
a1calino. Portanto, do ponto de vista composicional, essa textu-
ra seria melhor referida cono antipertítica. Os grãos de feldspa
to alcalino são em geral hipidiomõrficos; não obstante, nas
ams. 33 e 34, coletadas na porção marginal do corpo sienítico
principal, aparecem grãos idionórficos, grandes, cono se fossem
fenocristais. A alteração em caulinita ou outros minerais argi-
losos 6 comumente observada nas partes ricas em K.

O piroxênio ê incolor ou verde nuito claro e sem

pleocroísmo. A cor de interferência é caracteristicamente baixa,
amarelo ou amarelo-esverdeado, não obstante em algumas amostras
contendo piroxênios verdes ela seja mais alta; ortopiroxênio ine
xis te. 0 ângulo máximo de extinção (Z \tc) é maior que 4Zo e o

s inal da e longação pos i tivo. Es trutura zonada não 6 muito proem j._

nente e o comportamento dos eixos ópticos aponta para valores de
?V, ao red.or de 70o a 80o. As características ópticas observadas
(Zlr,c , 2Y z, e longação , ausênci a de pleocroísmo e cor natural) su
gerem tratar-se de diopsí¿io, augita ou hedembergita; contudo, a

baixa birrefringência não se adapta ãs duas primeiras fases. Sa-
be-se no entanto que aJ-guns tipos de hedenbergita mostram birre-
fringência caracteristicamente baixa (Tröger, 1979). por outro
lado, os grãos de coloração verde claro e birrefringência mais
alta parecem conter alguna egirina em sua composição. Conseqtlen-
temente, considera-se que o primeiro tipo é um augita rica em

hedembergita e o segundo uma augita ou soda-augita. 0 hábito des
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ses grãos 6 corroído, ãs vezes idiom6rfico. 0 piroxênio ocorre
via de regra ocupando a parte central de agregados juntamente com

outros minerais coloridos, opacos ou apatita (Prancha 10E). A for
ma corroída do piroxênio e dos agregados sugere uma abrupta ascen

ção do nagma, uma súbita elevação cla concentração de água ou ou-
tra condição especial. As amostras coletadas na margem do corpo
sienítico principal possuem uma quantidade relativamente elevada
de grãos isolados de piroxênios (Prancha f0B).

0 anfib6tio exibe pleocroísmo acentuado, X = verde
-anìarelado, Y = verde, z - verclc e.scuro. ocorre na borda dos agre
gados circundando a piroxênio, opacos e apatita. Certos agregados
possuem anfibó1io em perfeita conti¡ruiclade óptica com piroxênio,
a indicar que ele se formou por reação do magma com o piroxênio
j6" cristalizado. Esta reação cleve-se ã rápida mudança de composi

ção do magma, ou seja, enriquecinento de água durante a cristali-
z.açã,o dos minerais coloridos.

A biotita é fortemente pleocróica, de marrom-aver-
melhado a amarelo, e ocorre na forma de lamelas que cercam outras
fases coloridas. 0s opacos e a apatita são idiomórficos granula-
res ou prisrnáticos, com dimensões entre 0,1 a 1 mm. A clorita for
ma pequenos veios no interior dos cristais de feldspato a1calino,
sendo freqllentemente da cor castanha devido à oxidação (Prancha
10F); as porcentagens modais referidas nas Tabelas Ia e Ii referem
-se a veios e não aos produtos de alteração dos minerais colori-
dos.

Nos trabalhos anteriores, os á1cali sienitos da
Ilha de Vitória foram preliminarmente classificados como charno-
quitos (Gomes eú aL., 19ó7); contudo, observações microsc6picas
nais minuciosas possibilitaram o reconhecimento de feições diver-
sas (ausência de ortopiroxôr^io, pobreza de quartzoo textura equi-
granular e não orientada: presença de cavidades e fornas corroí-
das de agregados e dos grãos isolados de minerais coloridos,etc.)
índicativas de sua natureza caracteristicamente ígnea. l)eixando
do lado a ausência de nefelina, essas rochas possuem aspectos mi-
croscópicos praticamente idênticos aos dos pulaskitos e nefelina
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sienitos, portanto nada tendo de charnoquíticas. Os álcali sieni
tos ou quartzo-á1ca1i sienitos com aparência macrosc6pica de ma-

terial charnoquítico aparecem apenas nas porções marginais dos
corpos sieníticos da Ilha de Vitória, Ilha dos Búzios, Ilha de

São Sebastião, T'unas e outros.

5.4. Pulaskitos e nefelina sienitos

Pulaskitos e nefelina sienitos são rochas de cor
cinza ciaro ou branca com manchas pretas de minerais coloridos,
pertencendo, portanto, ã categoria dos sienitos brancos da clas-
sificação tnäcroscópica. Essas rochas, juntamente com os á1ca1i
sienitos, integram o corpo sienítico intrusivo, sendo as passa
gens entre essas gradativas seja macro quanto microscopicamente,
As feições macroscópicas comuns aos pulaskitos e aos nefelina si
enitos são praticamente idônticas, com a distinção se dando ape-
nas pelos dados modais: variedades commais de 5% cle nefelina são
ditas nefelina sienitos e com menos de Seo, pulaskitos. A granula
ção dessas rochas varia de módia a grossa, sendo os mi¡erais
constituintes feldspato alcalino, nefelina, sodalita (1), clino-
piroxênio, anfibótio, biotita, opacos, apatita e clorita. As Ta-
belas Ib e Ic reúnem análises modais de 10 pulaskitos e de 8 ne-
felina sienitos. En termos gerais os aspectos microscópicos des-
tas rochas são semelhantes aos dos álcali sienitos, apesar da a-
parência macroscópica diversa. As principais diferenças microscó
picas residem na presença de feldspatóides e no tipo de clinopi-
roxênio.

A quantidade modal de feldspato alcalino é ligei-
ramente inferior ã dos á1ca1i sienitos, cerca de g5%; por outro
1ado, a granulação do nineral e um pouco maior, 4 a b mm. o hábi
to 6 tabular ou granular con geminação carlsbad, A textura ,,in-
terlocking perthite" se destaca prontamentet com a parte sódica
ocupando maior espaço que a potássica (prancha 11A-D), a exemplo
do que sucede nos âIcali sienitos,

0s feldspatói¿es presentes são predonrinantemente
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nefelina (Prancha 114, B), que aparece na forma de grãos hipidio
mórficos da mesna dimensão que o feldspato alcalino; freqtlerrte-
mente altera-se en natrolita, cancrinita ou sodalita sobretudo
ao longo dos planos de clivagem. A1órn de nefelina, sodalita acha

-se tamb6m presente preenchendo vazios ou como pequenos grãos re

doncios isolados com dimensão ao redor de 0,1 mm (Prancha 11C).

O clinopiroxêni-o 6 de cor verde ou vercle claro,
qLrase seri pleocroísmo. O ângu1o máximo de extinção (Z^c) 6 de

42o e o sinal da elongação positivo. O 2Y, situa-se entre 60o e

70o, sendo estrutura zonada rara. Hssas características parecenì

corresponder ã de augita sódica, isto 6 , soda-augita ou egilina-
-augita. Os mi.nerais coloridos forrnam comunente agregados, com

o clinopiroxêni.o ocupattdo a parte central (Prancha 11D).

Anfibótio ocorre principalmente tìesses agregados,

mostrancÌo c1'escimento homoaxial em torno do piroxênio, a exemplo

do observado no caso clos ã1calj. sienitos. O pleocroísmo 6 acentu
ado, X = castanho-amarelado, Y = verde castanho, Z = verde escu-
ïo , e o ângulo rnáximo de extinção ( Z Âc) da ordem de I5o a 18o .

das bordas
pendente s ,

amare 1o ,

e

(-)

Biotita aparece como pequenas lamelas ao longo
fraturas dos agregados ou,ãs vezes,como grãos inde-
pleocroísmo é invariavelmente marrom-avermelhado a

As observações ópticas revelan que os nefelina
sienitos contôm maior teor de feldspatóides e que seus minerais
coloridos (notadamente o piroxênio) possuem maior conteúdo de só

dio nas suas composições quando comparados ãs demais rochas sie-
níticas, sendo portanto as rochas com maiores características al
calinas. Além disso, os nefelina sienitos situam-se na parte cen

tral clo corpo principal possuindo maior granularidade. A quanti-
dade modal de nefelina aumenta gradativamente da parte marginai
para o centro, tendência esta muito evidente na Figura 13.
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5.5. .41ca1i traquitos e ãtcali traqui-tos con nefelina

Na ãrea inves tì.gada as rochas de granulação f ina
ocorrenì invariavelmente como diques. Por sua vez, essas são subdi
vididas em dois grupos com base no conteúdo modal de feldspatói
des: un conteúdo menos de 3eo e outTo com mais de L}eo. Rochas fi-
nas com teores compreendidos entre 3 a 10% de feldspatóides acham

-se ausentes. 0 pr.imeiro agrupanento é de ocorrência suborclinada
e corresponde essencialmente aos áIca1i traquitos, álcali traqui-
tos com nefelina e bostonitos. 0 segundo mostra maior distribui-
ção, correlacionando-se aos nefelina f<¡nolitos, sodalita-nefelina
fonolitos, nefelina-sodalita fonolitos, fonolitos autonetanórfi-
cos e átcali cliabásios. Geralmente são cle cor cínza escuro a ver-
de-azulado e escuro, com algumas exceções exibindo coloração bran
câ, Tosa claro e cinza claro. A granulação é fina e com poucos fe
nocristais, A distinção entre os dois grupos 6 impossíve1 de ser
feita macroscopicamente, necessitando-se de análises modais.

0s á1ca1i traquitos e álcali traquitos com nefeli-
na possuem textura tipicamente traquítica. Os minerais constitui!
tes são feldspato alca1ino, clinopiroxênio, anfibólio, opacos, a-
patita e clorita, ocorrendo ãs vezes nefelina e/ou sodalita.Quart
zo e plagioclásio não foram encontrados em qualquer das amostras.
As análises modais dessas rochas integram a Tabela Id. O feldspa-
to alcalino ó o mineral dominante, representando em torno de 75eo

da composição modal. Essa quantidade é, no entanto, inferior à

exibida pelos á1ca1i sienitos. Para a maioria das amostras a quan

tidade de fenocristais situa-se entre I a 4eo, sendo esses compos

tos de feldspato alcalino pertítico com geminação Carlsbad.0 com

prinento dos cristais 6 de Z a 5 mme a largura0,1 a0,Z mm. As

características do feldspato alcalino são igualmente válidas para
a maioria das demais rochas c1e cliques. Nas á1cali traquitos con

nefelina o mineral apaïece como grãos hipidiomórficos ou micró
1itos, com muitos desses cristais alterados em natrolita ou can-
crinita. A sodalita preenche os espaços triangulares entre os mi-
nerais microlíticos.

Os minerais coloridos ocorrem como micrólitos ripi
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formes ou em grãos. Ilentre esses o mais comum é o clinopiroxênio,
que apresenta pleocroísno X = verde, Y = verde-anarelado, Z = cas

tanho claro. o ângu1o máximo de extinção (XÂc) 6 inferior a 50,is
to é, a extinção ê quase reta. O 2V situa-se no intervalo de Z0o

a 30oe o sinal da elongação é negativo. Estas características pare
cem indicar uma egirina-augita com alto teor no cornponente acrni-
ta. O anfibõtio é acentuadalnente pleocróico, X = castanho-amarela
do, Y = castanho-avermelhado, Z = verde-acastanhado escuro. O ân-
gulo máximo de extinção (Z^c) 

"'"t torno de 18o a 20o e o 2Y, de

40o a 450, Estes dados sugerem tratar-se de um anfibólio de compo

sição barkevikítica. A biotita apresenta pleocroísmo forte com X-

amarelo, Y = / = castanho. As características dos minerais colori
dos acima são também comuns ã maioria das demais rochas de di-
ques .

As fases acess6rias mais freqtlentes são apatita e

opacos; clorita ocorre tamb6m na forna de pequenos veios. A Pran-
cha 124 retrata um 'alcali traqui to.

5.6. Fonolitos

0s fonolitos são as rochas de diques mais freqtlen-
tes na ârea investigada. Eles contên geralmente ao redor de 15%

de feldspatóides e, r:om base na sua natureza, poclem ser agrupados
em: 1) predominância de nefelina, sendo denominados de nefelina
fonolitos; Z) riqueza em nefelina e sodalita, com o pri:neiro mine-
ral ocorrendo em maior quantidade, sodalita-nefelina fonolitos;3)
com o segundo mais abundante, nefelina-sodalita fonolitos. Além
desses tipos, existem ainda os diques de rochas fonolíticas com

os feldspat6i¿es originados por alteração autometanórficar eu€ fo
ram agrupados como fonolitos autometamórficos. Os minerais cons-
tituintes dos fonolitos são feldspato alcalino, nefelina, sodali-
tâ, clinopiroxênio, anfibcilio, biotita, opacos e apatita. Os fel-
dspatóides e os minerais coloridos são via de regra mais abundan-
tes que nas variedades plutônicas, como se observa nas Tabelas Ie
- h. Os fenocristais são escassos, 0 a 3eo da composição modal ,

constituindo notáve1 exceção a am. 4K, com mais de 10%. Eles con-
sistem em sua quase totalidade de feldspato alcalino pertítico,de



hábi to prismático e dimensões de 2 a 5 ¡nm. A

das anostras coletadas nas bordas de diques espessos, ou seja,
com mais de Z m, exibe textura traquíti.ca com micró1itos de fel
dspato alcalino, nefelina, clinopi.roxônio, etc. (Prancha 128);
nas na porção central dos diques ela adquire maior granulação e

perde a orientação. Algumas dessas variedades apresentam textu-
ra não orientada, intersertal (ams. 48, 48, Prancha I?C) ou mi-
crogranular (am. 45C). Nestas rochas, o feldspato alcalino
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massa fundamental

da

massa fundamental 6 pertítico, nostrando ocasionalmente gernina-

ção Carlsbad. A alteração dos minerais causada supostamente pe-
1o autometamorfismo é maior e a transformação dos minerais colo-
ridos em clorita e opacos bem nrais acentuada.

O feldspato alcalino ocupa cerca de 65eo da compo

sição modal, sendo essa quantidade menor que a dos nefelina sie-
nitos e á1ca1i traquitos; por outro lado, os feldspatõides são

mais abundantes. A nefelina ocorre como grãos hipi diom6rfi cos
(Prancha IZD) ou micró1itos, alterando-se comumente em natrol!
tã, sodalita,etc, A sodalita acha-se presente sempre como cris-
tais xenonórficos preenchendo os espaços intersticiais (Prancha
lZD) .

O principal mineral colorido é o piroxênio. En-
tretanto, alguns diques têm no anfibó1io a fase colori-da mais a-
bundante (por exemplo, am. 44F.) . O clinopiroxênio aparece na for
na de cristais pri.smáticos com acentuado pleocroísno: X = verde
escuro, Y = verde c7aro, Z = castanho a amarelo claro. O ângulo
mãxino de extinção (Xlc¡ é inferior a l0o, o sinal da elongação
negativo, e o valor do 2V* variável entre 20o e 30o. Estas carac
terísticas 6pticas indicam tratar-se de uma egirina-augita com

alto teor em Na. 0 anfibó1io apresenta pleocroísmo acentuado,com
X = castanho-amarelado, Y = castanho-avermelhado, Z = verde - a

castanhado escuro. O ângtrlo máxino de extinção (ZLc) é de 15o a

180, enquanto o 2Y * d"a orclen de 40o. Esses valores indican uma

composição barkevikítica. O anfib6tio da am. 44F difere optica-
mente dos denais fonolitos. O seu pleocroísmo é X = verde-acasta
nhado, Y = verde, Z = verde-azulado, e o ângulo máximo de extin
ção (Z,Ac) de 20o a 25o; mostra tambén cores de interferência anô



malas e aspecto translúcido, Estas
-1o ãs arfvedsonitas. A biotita mos

variavelmente presente; a sua forma
paralelamente ã textura traquítica.
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corre lacioná
conquanto in-
de orientada

0s opacos e a apatita são os acessórios mais
muns, exibindo, respectivamente, forma idiomórfica cúbica
prismãtica haxagonal.

5.7. Bostonitos

co-
ou

Os bostonitos ocorrem na forna de diques de pri-
meira geração; são em pequeno número e invariavelmente de cor
cinza claro em razã.o da maior granulação. A textura é bostoníti-
câ, pouco orientada, a16m de desprovida de fenocristais. 0s mi-
nerais constituintes são feldspato alcalino, nefelina, sodalita,
clinopiroxênio, anfibólio, biotita, opacos e clorita. Esses são
dominados pelo feldspato arcalino, que corresponde a cerca de
90eo da moda. 0 autometamorfismo sempre se faz presente em naior
ou menor grau nessas rochas, dificultando assim a identificação
das fases componentes. Devido a isso, os feldspatói¿es mostram-se
inteiramente alterados em cancrinita. A Tabela Ii reúne composi
ções modais de três amostras.

5.8. Ã1ca1i diabãsios

Na ãrea investigada, a maioria das rochas e.ncon-
tradas 6 leucocrática. Contudo,existen dois diques de segunda ge
ração de rochas melanocráticas (ams, 44c e 5g). A primeira com-
põe-se de feldspato alca1ino, plagioclásio, nefelina, crinopiro-
xênio e opacos, enquanto a segunda de feldspato alca1ino, nefeli
[â, sodalita, clinopiroxênìo, anfibõ1io, apatita e opacos. Ambas
as amostras possuem granulação nódia, cerca de 10å de felclspa-
tóides e mais de 40so de minerais coloridos (Tabela rj). Essas
características possibilitam classificá-1as como ãlca1i diabásio
segundo a nomenclatura simplificada de Miyashiro e Kushiro (1975),



_6 1_

A am. 44C ocorre como um dique de 40 cm de espes-

sura localizado na Ponta 0este (Prancha 6D). Seu aspecto macros-
cõpico e semelhante ao de rochas basálticas. A textura é porfirí
tica con fenocristais de feldspato alcalino prismático ou corroí
do exibindo textura pertítica na forma de fÌ1etes; plagioclã-
sio acha-se geminado polissinteticamente e o clinopiroxênio idio
mórfico mostra dimensões de I a 2 mm. A massa fundamental é con-
posta de nefelina e opacos, a16n das fases acima nencionadas
(Prancha 134). O clinopiroxênio 6 quase incolor e de baixa birre
fringência, com um ângulo máximo de extinção (Z ltc) da ordem de

420. Estes dados parecem corresponder a uma augita-heclembergita.
En comparação con as outras rochas da Ilha de Vitõria, a am. 44C

cont6m alto teor minerais coloridos e nefelina, sugerindo menor

grau de f racionamento rnagrnático e endofeni tizaçáo. Por isso, o

material poderia representar uma composição mais próxima ã dos

magmas originais do maciço. Tal tipo de magma ê encontrado nos

maciços alcalinos das Ilhas do Monte de Trigo e São Sebastião
na forma de essexitos e teralitos. Diques com a mesma aparência
macroscópica foran tambóm reconhecidos na Ilha dos Búzios e na
de São Sebastião; por ora, no entanto, eles vêm sendo considera-
dos como rochas diabásicas (Freitas 1947; Björnberg e Ellert
less).

A am. 58 foi coletada no Saco de Don Miguel, oD-
de ocorre na forma de um dique escuro com 1 m de espessura asso-
ciado a uma depressão linear (Prancha 8D). E1a cont6m anfibó1ios
aciculares de tarnanho rnilimétrico e cavidades ovóides, nilinétri
cas, preenchidas por zeólitas (Prancha 7D). Ao microscõpio, re-
conhecem-se fenocristais idiomórficos de clinopiroxênio e anfib6
tio e massa fundanental consistindo de cristais xenomórficos de

feldspato alcalino e nefelina (Prancha 138). A maioria das ro-
chas de diques da ârea pesquisada possui pequena quantidade mo-

da1 de fenocristais, m¿rs í, arì. 58 exibe alta porcentagem, 44eo,êÍrr

sua rnaioria de clinopiroxênio e anfibólio. Não obstante o teor
elevado de minerais coloridos, esses não constituem a massa fun-
danental, aparecendo tão-só como fenocristais. Por outro 1ado,
os minerais incolores compõem apenas a massa fundamental. Tal
textura 6 específica de rochas cumuláticas, isto é, formadas de
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minerais precrpitados durante a cristalizaçáo fracionada no fun-
do de câmara magnática. O clinopi-roxênio apresenta tonalidade ró
sea e cores bai-xas de interfer-ência, amarelo ou cinza-amarelado.
A extinção 6 irnperfeita, com cor de interferência anôma1a, azul
escuro, devida ã alta clispersão . Zoneamento oscilatório e textu
ra de "hour 91ass" são proeminentes (Prancha 13D) ' O ãngulo rnãxi

mo de ext j.nção (ZAc) ó cle 43o e o ZYz situa-se em torno de 50o.

Ëstes dados identificam os piroxênios como titano-augita. O anfi
bólio possui forma alongada,0,1 mm X 3 mn, e pleocroísmo em X-

castanho-Am¿rre1ado, Y = castanho- avernelhado, Z = castanho-aver
melhado escuro. O plano de geminação e oblíquo ao eixo c e o ân-
gulo máximo de extinção (ZÂc) está ao redor de 15o. As proprie-
dades ópticas sugerem natureza kaersutítica.

Como explicado acima, a am. 58 apresenta aspecto
microscópico nuj-to específico. Por outro lado, as denais amos-

tras, tanto as de granulação grossa como fina, têm textura e com

posição mineral6gica comuns ãs rochas alcalinas de ocorrências
vizinhas e mesmos de vãrios maciços sieníticos do mundo, A Tabe-
1a II propicia uma aná1j.se comparativa reunindo a composição mi-
neral6gica das variedades litol6gicas da Ilha de Vit6ria com a

de ocorrências congêneres.
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CAP f 'IULO Ó

GtsOQUTMI CA

ó. 1. Generalidades

As análises químicas foram realizadas nos labora
tórios da Geosol, Belo llori:onte , MG, para elementos principais
e menores em Ztt amostras de rochas coletadas por ocasião da ter-
ceira expedição ã Ilha. A maiori.a dos elementos principais (S1OZ,

TiOZ , AlZOi , Fer0r , FeO , MnO , MgO, CaO, NarO, K20 , H20, P¿OS e

COZ) foi analisada pelo m6todo da absorção atõni.ca, enquanto uns

poucos outros (C1, F e S) e mais os rnenores (Be, B, Sc, V, Cr,
Co, Ni, Cu, Zî, Ga, Rì), Sr, Y, Zr, iJb, Mo, Ag, Sn, Sb, Ba, Lâ,
Ce, Pro Nd, Sm, Eu, Cd, Dy, Yb, W, Au, Pb, Bi, ThOg, USO') vale-
ram-se da fluorescência de raios X. A partir desses dados, proce
deu-se ao cá1culo clas norrnas CIPW , parâmetros de Ni ggli e índices
de diferenciação e de peralcal inidacle.

De modo geral, as rochas do maciço da I lha de Vi-
tória são ricas em só¿io e potássio, ambos os elementos com valo
res em torno de 6eo. O conteúdo de sílica, em torno de ó0%, 6 re-
lativanente alto para as rochas alcalinas em gera1. Como resulta
do, nem todas se mostram insaturadas, sendo algumas mesmo super-
saturadas (Fig. 14). Das Zo amostras analisadas apenas 3 são pe-
ralcalinas (Tabelas lIla,d). A Fig. 15 apresenta a projeção ge-

ral dessas rochas no diagrarna MAF. Os pontos 1ançados con\rergem

para uma pequena ârea, isto 6, em termos de grau de cristaliza-
ção fracionada as amostras possuem pequena variação mútua. Por-
tanto, a seqüência do fracionamento magmátì-co não 6 clara. As Ta

belas III e IV reúnem as análises dos elementos principais e me-

nores para 11 amostras de á1ca1i sienito, 4 de pulaskito, 4 de

nefelina sienito, 3 de sodalita-nefelina fonolito, 2 de nefelina
fonolito, 1 de á1ca1i. traquito, bostonito e á1ca1i diabásio. As

Tabelas V e VI contên as normas CIPIV e os parãmetros de Ni.ggli
para as mesmas amostras, calculadas a partir dos dados da Tabela
III. A Tabela VII compara os dados dos elementos principais das

litologias do maciço da Ilha de Vitória com os de outras ocorrên
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sioz 60 ,6

Tioz o ,70

AL2o3 L7,6

Fe r0, Z,0

FeO 3,t4

¡'fno O,t1

Mgo 0,66

Cao z,o

Na20 5 ,9

Kzo 6,9

Hzo o '22
PzOS o,22

coz 0,08

cl o,o4

F 0 ,04

s 0 ,02

Total I00 ,29

(Q * Or * Ab + Na)norûa BS,sl

Feo/(FeO + Mgo) nol. 0,73

(Na + K)/(Na + K+ Ca) nol. 0,83

(Na + K)/Ar 0,98

(Na+K+Ca)/^r t,l8

TABELA IIIa
A¡álises quínicas (elernentos p¡incipais, S en peso) de ãtca1i sienitos

26 31 ô7 78

62 ,0 61,8 60,6 59,4

0,84 0,75 0,7I 0,70

17,4 l7,I t7,5 I8,1
I,9 1,8 2,2 2,5

3,85 3, 85 3 ,2r 3 ,Zr

0,15 0,14 0,15 0,16

0,83 0,óó 0,65 0,72

2,4 ¿,t 2,2 2,3

4,4 4,9 6,4 ó,3

s,8 6,3 6,0 6,1

0,12 0,27 0,13 0,33

0,27 0,23 0,20 0,23

0,08 0,08 0,08 0,08

0,01 0,02 0,02 0,06

0 ,04 0,05 0,03 0,07

0,02 0,02 0,0I 0,04

100,05 100 ,0 7 100,09 r00,30

17 ,99 8t,'t2 85 .66 85 ,35

0,72 0,77 0,74 0,71

0 ,76 0 ,80 0 ,81 0 ,80

0,78 0,87 0,97 0,94

I,03 1,09 t,20 1,17

80 81A 85 87

60,7 60,4 61,ó 60,4

0,61 0,88 0,66 0,80

18 ,9 t7 ,0 17 ,9 16 ,6

2,6 2,6 1,4 2,4

2 ,42 3,56 Z ,7t 3 ,28

0 ,13 0,28 0,15 0,24

0,63 0,64 0,6s 0,70

2,0 2,4 2,0 1,8

5,3 6,2 6,0 5,ó

6,3 5,6 6,5 7,4

o,2z 0,20 0,35 0,53

0,15 0,26 0,13 0,20

0,04 0 ,16 0,12 0,39

0,04 0,04 0,05 0,01

0 ,06 0,09 0,04 0,04

<0,01 0,01 0,02 0,02

100,l0 100,32 100,08 100 ,41

82,22 83,94 86,46 77 ,11

0.68 0,76 0 ,70 0,72

0,81 0,79 0,82 0,84

0,94 0,90 0,93 I,03

r ,01 I,27 1,14 L,23

88 10I Médiâ
60,3 61,1 60,8

0,71 0,78 0,74

ló.8 17,9 r7,5

z,t I,z 2,L

4,0ó 3,71 5,36

0,20 0,t8 0,18

0,8s 0,67 0,70

2 ,1 2,3 Z,Z

5,4 5,5 5,6

6,3 6,0 6,3

0,99 0,39 0,34

0,15 0,25 0,20

0,74 0,20 0,I9

<0,01 0,03 0,03

0,06 0,07 0,05

0,02 0,02 0,02

I00 , 78 r00 .30 100 ,51

77,93 81,81 82,35

0,73 0,7ó 0,73

0,80 0 ,79 0 ,80

0,93 0,87 0,92

I,t6 I,10 I,l4

I
o'
o\
I
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Análises químicas

TABELA IIIb
(elemenros principais, T en peso) de pulaskitos

si02
'ri o.

41203

Fe ,0,
FeO

Ibr0

Mgo

CaO

Ná20

Kzo

Hzo

Pzos

coz

c1

F

s

Total

(Q*Or+Ab+Ne)norna
FeO/ (FeO + MgO) ¡not.
(Na + K) / (Na + K + Ca) not,.

nol.
mol.

4

59,3

0,74

18,1

1,5

3,71

0,13

0,8ó

?,3

ó,3

ó,0

0,79

0 ,19

0 ,2s

0 ,05

0 ,0ó

0,03

100,31

80,35
0,71
0,80

0,93
1,16

434

60 ,7

0,71

t8,ó

0,8

s,42

0,20

0,85

2,2

5,8

6,3

0 ,23

0,18

0 ,20

0,04

0,04

0,02

100 ,29

85,78
0,ó9
0 ,80

0,88
r ,09

1, 10

58,7

0,70

17,3

2,5

3, 7l

0,21

0 ,82

2,5

ó,3

6,3

0 ,47

0 ,27

0,L2

0 .02

0 ,0ó

0,02

100 ,00

83,59
U ,72
0,79

0 ,99
r,26

111

59 ,9

0 .ó 3

17,S

1,8

3,28

0,20

0,ó5

2,7

6,7

5,9

0.41

0,25

0 ,20

0 ,01

0,07

0 ,01

100 ,09

g4 ,22
0,74
0,79

0 ,99
L,27

Média
s9,7

0 ,70

17,9

1,7

3,5 3

0,19

0,80

z,4

6,3

ó,r
0 ,48

0 ,22

0,19

0,03

0,05

0,02

r00 ,17

83,77
0,71
0,79

0.95
1,19

(Na+K) /a,t
(Na+K+Ca) /tl



TABELA IIIc
Anã1iscs químj.cas (elenentos principais, ? en peso) de nefelina eienitos

sio2

Ti02

.À1203

Fez0J

Feo

Mn0

Mgo

CaO

NaZO

Kzo

Hzo

Pzos

coz

c1

F

s

T

25 45 60c 64

60 ,5 60,5 60,8 59,9

0,33 0,63 0,43 0,44

18,9 I9,0 19,1 18,7

r,s t,2 0,1 0,95

2 ,71 3,56 3,42 3,28

0,10 0,.10 0,10 0 ,Il
0,42 0,73 0 ,5s 0,ó 3

1,3 Z ,1 1,6 1,9

6,8 5,0 ó,1 6,7

6,7 6,5 6,6 6,7

0,72 0,32 0,50 0,55

0,1r 0,r4 0,11 0,14

0,08 0,16 0,16 0,20

0,08 0,03 0,2I 0,07

0,04 0,04 0,04 0,04

0,02 0,0r 0,oz 0,01

r00,31 100,02 10q ,4 4 100,32

Média
60 ,4

0 ,4ó

18,9

I,r
3 ,20

0 ,10

0,58

1,7

6 ,2

ó,6

0,52

.0,13

0,15

0 ,09

0,04

0,oz

r00,l9

85,8t

0,76

0,85

(Q * 0r * Ab + Ne)norD¿ 89,30 88,5t 8ó,01 87,31

FeO/(FeO + lrlgo) mol. 0,78 0,73 0,77 0,74

(Na + X)/(Na + K + Ca) rnot. 0,89 0,80 O.e6 0.84

(Na + K) ¿/Al

(Na+K+Ca)/Al
¡nol 0 ,97

rnol. 1,10

0,80 0,90 0,98 0,92

1 ,00 1.05 r,16 1,08



si02

Îi02

Âr,0-

Èzos

Fe0

ttro

l.to

Cåo

Mzo

(zo

Hzo

Pzos

Ø2

cl

F

s

lotel
(Q+0rr+Ab+lle)norrna

Ëo/(H + rlg0)

(ñe+K)i/(Na+K+ca)

TABELA IlId
AnãIises quínicas (elenenros principais, I ern peso) ¿ìe rochas de diqu€

Álcålitraquito tbfelinafcriotitos

4aD 48 ?4a

60,s 59,S 60,1 S9.8

0,16 o,ts <o.to <0. 13

1.9,1 18,r 18,8 18,7

2,3 2,6 3,3 3,0

3,1 2,85 1,8S 2.35

0,16 0 ,19 0,2t o,zo

0,24 0,77 0.38 O,5ó

I,2 I,1 0,76 0,9

s,7 6.7 6,7 6,7

6,0 6,2 S,2 5,6

I,07 2,00 z,4a 2,24

0,07 <0,0s 0,06 <0,0ó

0 .20 0,20 0,20 0 ,2ß

0,30 0,03 0,02 0,02

0.08 0,03 0,09 0,06
0,oz 0,0I 0,02 0,a2

100.50 100,43 100,17 100,35

77 ,sI 87,34 a7,28 87,3t

0,89 0,ó8 0,73 0,70

0,88 0,90 0,92 0,91

Sodalìta-nefe1lna fonotitos

4A 448 54A

58.2 S8,I 59.7 58,7

<0,10 0,21 0.33 0,18

19,7 l9,5 t8,1 tg,l
3.2 2,2 I,5 2,3

2,00 3.5ó 4.28 J,28

0,14 0,15 0,2;1 0,t7

0 ,1ó 0.30 0,60 0,15

1.5 Z,O 0,53 1.5

8.6 S,9 6,Ã 7,0

5,5 6,9 6,9 ó.4

I, 12 1,03 1,41 I,r9

<0,05 0,05 0.07 0,0s

0.03 0.20 0,41 0,21

0,o2 0.02 0,02 0,09

0,07 0,04 0,04 0,05

0,03 0,03 0.02 0,05

100.07 100,19 99,s4 100,53

88,02 82.93 89,1t 8ó,ó6

0,87 0.87 0,80 0.8s

0,89 0,83 0.90 0,87

(Na * ¡¡7¡
(Na+x+cå)/ÁI

[Þ1.

rÞ1.

ml.
rc1.

Bostcnito Ãtcåli diåbãsio

878 58

65,5 44 ,5

<0,10 3,2

tg,t 15,5

0,14 4,0

o ,42 6,78

<0,01 0.17

0,09 s,3

0,s0 9,8

7 ,5 l.ó

6,5 3,4

0,45 2,9r

<0,05 0,78

0,16 0.49

0,02 0,01

0,0r 0,07

0,01 0,r5

100,40 t00,4ó

88,44 40,99

0.59 0,42

0.71 0 -35

0,83 0,98 0,89 0.91 r,0z 0,98 0,99 0,96 r,01 0,óz
0.9s 1.09 0,96 0,98 t,14 1,07 t,04 1,08 r.06 t-rs

I
o'
(Þ
I
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Be

B

Sc

Cr

Co

NJ

Cu

Zn

Ga

Pb

S!

Y

Zr

Nb

Mo

Ag

Sn

sb

Ba

La

Ce

F¡

Nd

Srn

BU

cd

Dy

Yb

Pb

Bi

Th02

u¡oa

TÂBELA lVa

¡rã1ises quÍnicas (elenentos meno¡cs, en ppr) de ãlcali gienitos

6 26 Jj 37 ?B 8o aJA 8s 8? 88 loa Médis

<2 <2 <2 <2 <2 <Z <2 <2 <2 <2 <2 <2

<10 <t0 <t0 <10 <t0 <10 <10 <t0 <10 <10 <10 <10

<5 <5 <s <5 <5 <S <5 <S <5 <5 <5 <5

<5 r? 40 <5 20 84 <5 7 27 50 32 25

<s <5 <5 <5 <S <5 <5 <5 <5 <5 <5 <S

<5 <5 <5 <5 <S <5 <5 <5 <5 <5 <5 <S

t2 72 12 1t <5 20 11 <5 8 917 9

<s <s <s <5 <s <s <5 <5 I <5 <5 <s

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

24 2ó 30 41 25 28 3J 33 30 31 2ó 30

t7 72 77 19 90 115 114 98 86 lI3 t01 9ó

r00 29ó t88 370 300 400 300 370 t06 17 280 235

<10 15 25 3ó 28 42 50 20 19 4ó 20 27

104 1t0 280 350 44A 204 264 104 200 380 I20 332

<20 32 64 73 70 82 94 58 38 72 34 5ó

<5 <5 <5 <5 <5 6 <S <5 <5 <5 <5 <5

<l <1 <1 <1 <1 <1 <l <1 <t <l .i .l
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <S <5 <5 <5 <5

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

1150 2300 1520 1800 2100 3100 1800 2800 1100 4700 2560 1180

3ó 40 ó0 80 60 120 J0 60 70 tzo 70 70

<tso <150 <150 <150 <1s0 <150 <1s0 <150 <150 <150 <tso <150

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200

<s00 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <s0ô

<s0 <50 <50 <50 <s0 <50 <50 <50 <50 <50 <s0 <s0

<100 <100 <100 <r00 <r00 <100 <100 <100 <100 <100 <r00 <t00

<s0 <50 <s0 <50 <s0 <50 <50 <50 <s0 <50 <50 <50

<t <1 <7 2 <t 3 <I<l<r 2 <1 I
<300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <500 <300 <300

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <t0 <I0 <10 <t0 <10 <I0 <10

<r0 <10 <r0 <I0 <10 <10 <r0 <10 <10 <I0 <10 <I0

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <50 <J0 <30 <30 <30 <50 <30 <30
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TABELA IVb

AnáIises quínicas (elenentos menores, e¡n ppn) de pulaskitos

Be

B

Sc

Cr

Co

Ni

Cu

z\

Ga

Rb

Sr

Y

Zt

Nb

Mo

Ag

Sn

sb

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sn

Eu

Gd

Dy

Yb

l{

Au

Pb

Bi

Tho2

uso 
e

4 43A 110 111 I,lédia

<z <z <z <2 <2

<10 <10 <I0 <10 <10

<5 <5 <5 <5 <5

56 15 't0 <5 30

<s <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5

t6 <5 14 <5 I
<5 <5 <5 <5 <5

<200 <200 <200 <200 <200

30 33 31 30 31

97 103 98 100 t00

250 406 320 456 35 8

30 24 50 SZ 34

365 246 290 350 313

88 70 86 160 I01

<5<589<7
<1 <1 <1 <1 <1

<5 <S <5 166 42

<200 <200 <200 <200 <200

1500 2400 2540 2700 2290

60 't0 92 100 80

<r50 <r50 <150 <150 <r50

<200 <200 <200 <200 <¿00

<200 <200 <200 <200 <200

<500 <500 <500 <500 <500

<50 <50 <50 <50 <50

<100 <100 <r00 <100 <100

<50 <50 <50 <50 <50

11322
<300 <300 <300 <300 <300

<20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10

<I0 <10 <I0 <10 <I0

<30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30
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Análises quínicas

TABELA IVc

(elerentos renores,en ppm) de nefel.ina sienitos

<z <z

<10 <10

<5 <5

<5 22

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<200 <200

30 30

13ó 97

2r4 5ó0

19 31

250 290

<5 g4

<5 <S

<l <1

<5 <5

<200 <200

1 280 2700

ó0 100

<150 <150

< 200 <200

<200 <200

<500 <500

<50 <50

<100 <100

<50 <50

<1 Z

<300 <300

<20 <?0

<10 <10

<10 <10

< 30 <30

<30 <30

60c 64 Média

<2 <2 <Z

<10 <10 <10

<5 <5 <5

6ó 70 40

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 9 <6

<5 <5 <5

<200 <200 <200

34 30 31

143 r38 L29

240 300 ?79

29 25 26

5ó0 344 3ó0

98 15ó 85

<5 <5 <5

<l <l <l

<5 <5 <5

<200 <200 <200

1160 1720 1720
92 92 86

<150 <150 <150

<200 <200 <200

<200 <200 <200

<500 <500 <500

< 50 <50 <50

< 100 < I00 < 100

<50 <50 <50

z<lI
< 300 < 500 < 300

<20 <20 <20

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<30 <50 <50

<30 <30 <30

4525

Be

B

Sc

V

Cr

Co

Ni.

Cu

Zn

Ga

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Ag

Sn

sb

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Dy

Yb

w

Au

Pb

Bi

Th02

u¡og
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Análises químicas

Ãlcali traquito

480

<2

<10

<5

z(

<5

<5

ll
<5

<200

44

225

30

<10

350

58

<5

<l

230

<200

ó4

70

<150

<zoo

<200

<5 00

<s0

< 100

<50

3

< 300

<20

<10

<10

<30

<30

TABELA IVd

(elementos menores, en

l',lefe lina fûrolitos

4B 74A r¡édia

ppm I de rochas de tlique

Sodali ta-riefe lina fcnolitos

4A 448 54A ¡Éttia

7<275

<I0 < l0 <10 < l0

<5 <5 <5 <5

<5 54 70 62

8 15

<10

<5

Eostcr¡ito

818

<2

<10

<5

<5

76

<5

7

<5

< ¿00

42

t79

28

<10

320

40

<5

<l

<5

< 200

I l6

5ó

< 150

< 200

< 200

< s00

<50

<10 0

<50

<l

<500

<20

<10

<10

<30

<30

Álcali diebásio

58

<2

<ì0

<5

240

194

39

5l

<5

<. 200

29

70

730

38

312

tl2
<5

<l

<5

<200

1200

150

<150

<200

<200

<50 0

<s0

< 100

<50

I

<300

<20

<10

<10

<30

<30

Be

B

Sc

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Rb

S¡

Y

Zt

Nb

Mo

Ag

Sn

Sb

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Su

Eu

Gd

Dy

Yb

}{

Au

Pb

Bi

Tho2

u3os

<10

<5

87

<5

ll
<10

<5

<5 <5

70 79

<5 <5 <5 <5 <5

<s <5 <5<5

<5

<5

<5

<5

66

31

41

<7

<l

<5

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 <200 < ¿00

8t27
<5 10 <8

39 48 44

247

Ió7.8
<5 <5 <5

33 3ó 405l

250 244

30 65

805 1040

I r 74

<5 21

6 <5 <5

<1 <l <1

<13

194 15 7 Zl7 189

3 14ó 75 58 92 47

48

920

9l

40 36 5ó

040 364 570 525

<5 <5 IZZ

<5

<l

<5

<5

<l

l0

<l

< 200 <zo0 < 200 <200 < 200 <200 < 200

9I

1ló

<5 <5

38 t24 I ló

92 13ó IZO

<150 < 150 <150 < 150

<200 < 200 <200 < 200

<200 < 200 <200 < 200

<500 < s00 <500 < 500

< 50 <50 <50 <50

<100 <100 <100 <100

<50 <50 <50 <50

4233
<300 <300 <300 <300

<20 <20 <20 <zo

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<30 <30 <30 <30

<30 <30 <50 <50

r22 148 r35

90 160 12 5

< 150 <150 < 150

< 200 <zoo < 200

<zo0 <200 < 200

< 500 <500 < 500

< 50 <50 <50

< t00 <100 <100

<50 <50 <50

365
< 300 < 300 < 300

<20 <20 <20

<10 <10 <10

< l0 <10 <10

<30 <30 <30

<30 <30 <50



Quart zo

Ortoc I ãs io

Alb i ta

Anorti ta

Ne fe I ina

Coríndon

Di ops ídio
He denbe rgi ta

Enstatita

Fe rros s i li ta

Forste¡ita

Faialita

Acni ta

Itletassilicato

I lnen i ta

It{agnetita

Calci ta

Apat i ta

Pi rita

Fluorita

Halite
Z i rcão

Totå1

6 26

ó,54

40 ,79 34 , 28

40,08 37 ,t7

1.33 10,58

4,ó4

TABELA Va

Nornas CIPI{ de ilcali
31 iz ?g

3 ,1ó

37 ,74 55,4ó

4Ì ,32 45 ,70

6,20 t.28

4.S0

0,08

2. l4 0,64 2,44

3,ó7 1,itó 4,16

2 ,09 I ,35

4,35 3,57

0.4ó 0,34

1,00 0,74

de Sódio

s ieni tos

80 81A 85

0 ,39

37,24 33,1.t 37,42

4¿l ,5ó 49 ,ZZ 47 ,42

9,33 Z,20 3,st

I,6r t,62

3ó,06

42,09

3,38

s .8s

r ,33 1 .60 l ,ó0 I ,35

2,90 z,75 2,75 3,I9

0,19 0, 19 0,19 0,18

0,53 0,5I 0,s5 o ,47

0,04 0,04 0,04 0,02

0,04 0,05 0.0ó 0,03

0.07 0,02 0,03 0.03

0,0r 0,01 0,0ô 0,07

0,08

2 ,33 2 .1.0 I ,51

3.12 t,57 3,43 2,49

l.s3

0,5s 0,45 0,ó3

0 ,97 I .Oó I ,28

8? 88 t08 Média

42,ß 32,23 55 .,r7 37 ,24

26 ,40 45,70 ¿tó .34 4ó,ó4

5.01 ó,óó 4,16

8,3S 0.29

100,23 100,25 r00,22 100,07 100,3r 100,31 100.41 99,8t 99,84 99,90 t00,07 t00,1ó

1.53 I.ló I,ó7 l,2S

3,62 3,77 3,77 2,03

0, 19 0. l0 0,38 0,28

0,56 0.37 0,63 0.3r

0,07 0,02 0.04

0.1l 0,10 0, 14 0,0ó

0.10 0.07 0.07 0,08

0,09 0,04 0,0ó 0.0t

L,24

3.Ió

0 ,44 0 ,83 1 .3ó

0,88 2,10 2,38

0,t5 0,82

3,47 Z,37

0,29 0,33 0,79

0,73 I,06 L,74

0,79

2,5s

6,72

s ,34

I,47

0 ,88

0,¿ló

0,04

0,0s

0,02

0.04

1 ,35 1 ,48 l .4t

3,04 0,74 3,04

I .70 0 ,05 0 ,44

0,3s 0,ró 0,48

0.04 0.04 0,04

0,10 0,t0 0,07

0.0s 0,05

0.07 0.03 0,04

I
.-t
È
I
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TABELA Vb

Nornas CIPW de pulaskitos

Ortoclásio

Albita
Anortita

Nefetina

Co rÍndon

Diops Ídi o

He de irbe rgi t a

Forsterita
Faialita
I I¡ìenita

Magnetita

Calcita

Apatita

Pi.rita

Fl uori ta

Halita
Z i rcão

Tota I

¿i; 45

39 , 06 38 ,42

4I,12 42,09

t,60 9,11

8,58

0,50

0,87 r,38

4,24 3,5s

0,46 0,31

1,60 0,86

0,63 1,20

2,17 I,74
0,19 0,38

0 ,27 0 ,34

0,04 0.02

0,07 0,06

0,13 0,05

0,04 0,0ó

99,79 100,08

60c 64

39 ,01 39 ,60

43,47 37,68

6,14 1,46

3,ó3 10,03

0,05 0,47

0,16 3,82

0,94 0,65

3,65 2,08

0 ,82 0,84

r,0I 1,83

0,38 0 ,47

0 ,26 0,34

0 ,04 0 ,02

0 ,0ó 0 ,06

0,3ó 0,12

0,12 0,07

r00 ,00 100,05

Me-di a

39,01

4r,?6

4,61

5 ,44

0,54

r,42

0,84

7 10

0,87

1,59

0,36

0 ,32

0,04

0 ,06

0,15

0,07

99.94



-76-

TABELA Vc

Nornas CIPW das nefelina sienitos

0rtoclásio

Albita

Anortita
Ne fe l ina

Diops ídi o

He denbe rg i t a

Forsterita

Fai.alita

I lneni t a

Magnetita

Calc i ta

Apatita

Pirita
Fluori ta

Hal,ita

Zírcão

Total

4 4 3A

35,47 37 ,24

42,2r 42,89

3,62 6 ,38

5 ,82 2,65

1,54 0,79

2,83 1,55

2,35 r,23

2 ,35 3,0 7

I,41 1,35

2 ,L7 1 ,1ó

0,58 0,48

0 ,46 0 ,44

0,06 0,04

0,09 0,05

0,08 0,07

0,07 0,06

99 ,7? 100,44

111 Média
34,28 36,0s

42 ,03 4t ,94

0,s9 2,82

7,91 5,93

2,93 2,lz
6,0s 3,92

0,20 0,72

1,69 1,ó9

1,20 1,33

z,6L 2,46

0,47 0 ,45

0,56 0,53

0,o? 0,04

o,tl 0,02

0,02 0,t0
0,07 0,06

99,58 100,18

110

37,24

58,29

0,40

8 ,0ó

3,16

5 ,31

0,42

0,90

1,33

3,62

0,28

0,ó6

0,04

0 .06

0,03

0 ,0ó

99.89



quârtzo

ortoclãsio

AIbita

Ânort i ta

Nefe 1irla

CorÍndon

Dropsrdlo

HedeDbe rgi ts

Ênstetita

Fe rross i 1i t¿

Forsterita

Faiå1i ta

Àcri ta

Ite tassilicato de cálcio

I lnenite

Ma8lret i te

Celcits

Âpet ita

C¡oaite

Pi rita

Fluorita

Hal ita

Zircão

Total

Ãlcåti trsqulto

1ED

1,97

5,49

40,05

3,72

2,n

TÂDELA Vd

No¡nas CIPI{ de roches de dique

!¡efelina fd¡olitos
48 74A l6¿ia

3ó,63 30,7s 33,08 32,50

43,9r só.S3 s0,83 38,87

1,12 t.óo 2,?9

6,80 3,09 17,25

I,ó0 0,ó2

0,60

Sodalita-nefelinåf$rolitos Bostorìiro Áf.å1idiâbãsio
4A 44A 54A i6dia 8B 58

0,99

1.43

0 ,22

0,25

1,02 0,sl 0,98

1,85 0,62 1,65

l-69

0,30

s.13

0.4ó

0,16

0,04

0.15

0,19

0,07

99.19

40,80 40,81

34,82 41,50

7 ,22

7,31 6,80

0 '¡l

0,86

3-2r

37,80 56,63

10,40 43.10

2,42

10.4ó 8,71

0,2E 0.04

3,77 4,28 4,34 3,80

0,{ó 0.46 0,1ó 3,9)

0-t4

0, 12 0,33 0,31)

0,67 L,29 0.87

0,01 0.04

0,0,ó 0, 18 0,12

0,05 0,03 0,05

0.16 0.2r 0,r9

98.56 97-86 98-27 98.18

0,48 1,05 0.s1 0,05

3,27 4.99 1,57 0,20

0.39

9,27

20,1r

9, E5

ú,t5
11.t4

r5 ,8?

{,00

4,t2

1,51

6,08

5,80

I,t2

t,85

0,09

0,?8

0,02

0,0ó

97 ,a7

0.40

3,19

0, {ó

0,12

0.0ó

0,07

0,36

0,07

99,43

0.63 0.34

2,r8 r,79

0,72 I,66

0,17 0,10 0;35

0,02

0.04 0,03 0,02

0,07 0,0s 0,o2

0,03 0,r3 0,05

0,r2 0,06 0,13

99,23 96,93 100,05

I
...¡
_.t
I



si
AL

Fn

c

Atk

K

Mg

}.l

Ti

P

H

o

si "

Q¿

6 26

216 ,8 230 ,3

37,1 38,1

18,8 22,3

7,9 10,0

36 ,2 29 ,5

0,43 0,46

0,19 0 ,2L

0,36 0,31

I,86 2,35

0,33 0,33

2 ,62 1 ,49

0,29 0,24

245 zt$

- 28 t2

465 448

TABELA Vta

Parânet¡os de Niggli de álcali sieniros

31 3?

229,S Z7S,2

37,4 36 ,6

2t,4 19,3

I,6 8,5

37. ,6 35 ,6

0 ,46 0,38

0,1? 0,18

0.31 0,38

2,35 ì,90

0,36 0 ,30

3,34 I,s4

0,25 0,30

230 242

44I 469

78 80 81A

204,7 2I9 ,7 212,a

ló,8 40,3 35,1

19.9 r8,2 2t,6

8,9 8,4 9,4

34,5 33,1 33,7

0,.39 0,44 0,37

0,19 0,t9 0,1ó

0 ,41 0 ,49 0,40

1,81 1,66 2,33

0. 34 0 ,23 0,39

3 ,79 2 ,66 2 ,35

0,31 0,39 o,tl
238 231 230

-33 -13 -22

485 4ó0 473Tota I

85 87 88 10s Média
228,4 218,9 2t6,6 222,5 ZIg,0

39,1 35,0 3s,6 38,4 37,L

16,4 2I,0 23,0 18,8 20,1

8,1 1,2 8,2 9,s 8.7

36,5 36,8 33,2 33,4 34,0

0,4t 0,47 0,43 0,42 0,43

0 ,22 0,18 0 ,20 0,19 0,19

0.32 0,40 0,32 o,z3 0,ll
1,84 2,18 1,92 z,t4 2,00

0 ,20 0,31 0 ,23 0,29 0,30

4,33 6,41 11,86 4,74 4,08

0,24 0,31 0,25 0,I7 0,28

246 242 233 233 236

-L7 -23 -16 -11 -17

449 459 463 457 462
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si.

A1

Fn

c

AIK

K

Mg

l{

Ti

P

H

0

Qz

Total

Médi a

207 ,7

3ó ,6

t9 ,6

9,4

34 ,7

n10

0,21

0.30

0,32

5,55

0,23

239

-32

480

TABELA VIb

Parãnet¡os de Niggli de pulaskitos

4 43A 110 111
206,t 216,8 198,9 206 ,4

37,1 39,1 34,5 35,8

19,5 17,5 2t,6 18,2

8,9 8,9 9,5 10,6

34,5 34,4 34,3 35,4

0,39 0 ,42 0,40 0,3ó

0,23 0,26 0,19 0,19

0 ,27 0 ,77 0 ,38 0 ,33

1,39 1,91 1,78 1,ó5

0,28 0 ,2? 0,39 0 ,34

9,16 2,74 5 ,51 4 ,75

0,20 0.12 0 ,20 0,26

238 238 237 242

-32 -27 -28 -25

479446



TABELA Vtc

Parârnet¡os de Niggli de nefeli.na sienítos

si
AI

Fm

c

Â1k

K

Mg

t{

Ti

P

H

0

Qz

Total

26

2I9 ,4

40 ,4

14,9

5,3

39,4

0,39

0,15

0,33

0,90

0,17

8,71

0,27

258

- 38

4 59

46 60c
218 ,9 222,7

40 ,5 4L,2

18,3 15,2

8,7 ó,5

52,5 37,1

0,46 0,42

0,22 0 ,20

0 ,23 0 ,16

t,7t l,18
0,2r 0,17

3,86 6,tt
0,t8 0,13

236 248

- 11 -26

6 4 Média
210,8 2I7,9

38.8 40 ,2

15,8 1ó,r
7,5 6,9

37,9 36,9

0 ,40 0,40

0,21 0,19

0,2L 0,24

I,ró 1,25

0,2I 0,20

6,4ó 6 ,26

0, 16 0,19

zsz 247

-41 -30



si

AI

ftn

c

Alk

K

Mg

l{

Ti.

P

H

o

si*

Qz

Ã1ca1i traquito

48D

224 ,4

4L ,7

18.8

4,8

34 ,7

0,41

0,07

0,38

0,45

0,lr

r 3,28

0 ,34

239

-14

449

TABELA VId

Parânetros de l¡ig,:ti de rochas ile dique

uetèli¡a fcnolitos Sodalita-nefelina-fonolitos Bostonito

48 74A ì..{ódia 4A 44g 64A ¡6dia g1B

2l¿,g u2t',8- 2r9,2 198,7 ?00'6 216,0 20s,1 215,2

38,Z 4I,8 40,4 39,6 39,7 38'6 39'3 47.3

zo,2 18.0 19,1 15,r r8,1 21'0 18'0 ?,5

4,2 3,1 3,6 4,8 7,4 2,1 4.8 2,3

31 ,4 37,0 36,9 40,4 34,9 38'4 39,1 48'0

0,38 0,34 o,ls 0,30 0'43 0,41 0.38 0 3ó

0.20 o ,rz 0,16 0,05 0 '09 0 'ì.5 0 ,10 0 '23

0,45 0,62 C,53 0,59 0,56 o,z4 0'40 0'23

0,40 0,00 0,06 0,00 0'75 0'90 0'48 0'00

0,00 0,10 0,00 0,00 0'07 0'u 0'06 0'00

23,81 3r,22 27,38 t2,75 11.86 17'10 13'90 6'31

0,35 0,sz 0,43 0,54 0,32 0,19 0,35 0't8

250 248 248 259 Z4O 253 2SI 290

-37 -21 -28 -61 -J9 -37 -46 -r5

465 44L 454 487 482 4ó0 476 396
Total

Ãlca1i diabásio

58

10s,1

2t ,7

39 ,7

25 ,7

13.4

0,38

0 ,41

0 ,3s

5,71

0,78

22,03

0,18

155

-49

70I
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TABULI\ VI I

Compnração da cornposição química (elcmen!os principais)
outras ocorrênclas: ólcall slenltos (A) , puloskitos (B) .

das rochos alcalinas da

nefcllna slcnlto¡ (C) c
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Ilha de Vitórta con a dc

rochas dc dique (D. ll,F)

I tha dc Vttórlo
prcsente trabalho

ll álcali sienitos

ó0,8

0 ,74

t7,s

¿,1

3,3ó

0, t8

0,70

2,2

s.ó

ó,3

0 .34

0 ,20

0,08

100 , 10

I tha de Vltórla
prc3onto trabalho

4 pulasll tos

Tunas
(Fuck.1972)

3 sicnitos alcallnos

Mundo

(Johannsen. l93l)
6 kalisienitos

Sr 02

ri 0z

At 203

Fe ro,
FeO

Mn0

l.lg0

Ca0

Nat0

K2o

Hzo

Pzos

coz

Totsl

B

s i02

tio¿

Al ¿01

Fcr0.

Fe0

I'ln 0

Hgo

Ca0

Na ro
Kzo

H2 ()

lt3os

CO:

Total

59,7

0 ,70

l7 ,9

I,?

3,53

0, l9

0 .80

2,4

ó.J

ó.1

0,48

0 ,zz

0 ,19

100,21

58,4

0,5.1

20 ,2

0.95

2.94

0 .0ó

1 ,15

2 ' 
ti')

5 ,75

5,30

I,3
0,8

99,87

ó0.t¿

0,07

20,58

2.ß8

r ,32

<0 .01

0,92

0,92

2.31
6 .13

5,78

0 .4ó

0,1t

100 ,6 I

s8 ,4ó

0,28

ló ,5ó

5.69

2 ,59

<0,01

0,ó2

2,62

ó,23

5,44

0,21

0,25

0,04

99.97

Ilha do São Sel¡astlão
(Frcltgs, 1947)
2 prrl nsk i tos

60,0¡

0,s3

17,01

1.91

2,20

0 ,09

0.79

3.37

s ,24

6,72

0,7?

0.¿3

1 ,19

100 .0ó

Ilun do
(Johannsen. f9tl)

1 pulast i tos

Tunas
(Fuck. 1972)
4 pulask i tos

ó0 .81

0,48

18,17

J.8l

z ,67

6 ,23

0 ,83

I . {6

ó.93
0,48

0,37

0,02

102 . ló



sto¿

110z

At2o3

frto,
IoO

ÍñO

llgc'

Ca(l

N arO

Kzo

Hzo

PtU.

co¿

'Iotal

D

trot
Ti 0t

A¡ro!

?e703

Feo

Mn0

Mgo

Cao

tla ¿0

Í¿o

Hzo

Pzo s

cor.

Tctrl

Ilha cle Vitõria
presente trabalho

.l nefelina sicnitos

ó0 ,4

0 ,46

t8,9

I,t

3, ¿0

0, t0

0,58

T,?

6,2

ó,ó

0,s2

0,t3

0, t5

t00,04

Ilha de Vitória
pre sen te t raba lho
I ãlcali traquito

ó0,5

0,16

t9 , t

)t

1,4

0,1ô

0,24

L,2

5,7

ó,0

1,07

0.07

0,20

100 . l0

I lha de São Sebasti.¿io
(Freitas, 1947)

I ncfelina sicnito

5ó,59

0 , E2

l!).46

1,.15

I, l(.)

0.19

I,00
ì a1

ô ,20

5 ,44

1 ,1 ?

n \)i

99 , s0

I lha de Vitõria
presente trabalho

álcali traquitos com nefelina

59 ,I
<0,13

18,?

3.0

7 lC

0 ,20

0 ,5ó

0,9

ó,?

s,ó

<0 ,0ó

0 ,20

r00 ,25
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Mun do
(Johannsen, f93f)

54 nofelina sienitos

54,ó3

0 ,8ó

l9 ,89

3,3-

Z,ZT,

0 ,35

0,87

2.5t

I ,2(r

5 ,46

i , i5

0,25

I 00 ,00

Tunas

(Fuck, 1972)
I foiaito

ó0,48

0 ,15

17,8ó

3,77

l,2u

tr .32

0,8r

0 ,10

I,90

.l ,05

100 ,04

Mnndo

(Johannsen, 1931)
6 kalitraquitos

62,37

0,97

tó,ól
¿,9r

¿,s2

0,07

0,52

I ,45

ó,lt
5.14

1,21

0.17

100,00



si02

Ti02

Al 203

Fer0.

Fe0

I'lnO

l.lgO

CaO

Na ro
Kzo

Hzo

P zos

coz

Total

flha de Vitória
presente trabalho

nefelina fonolitos

59 .8

<0.l3

18.7

3,0

¿.35

0 .20

0 .56

0,94

6.7

5,6

z.24

<0,06

0.02

100.25

Ilha de \¡itória
presente trabalho

sodalita nefei ina fonol ittrs

59.7

0,I8

t9. t

¿.3

3,28

0.17

0 ,3s

l?

7,0

6,1

I ,19

0.05

0,¿l

99,38

ilha de ltbntc cle '{ rigo
( (lotrt inho e I'blchc'r, 1973)

I nrt:ro foiaito

58,i¿

0 ,42

t9,00

z.52

2,86

0 ' 2()

0,48

I , rìl

5,9tl

5.05

z ,31

I'lnd<-r

lJoharursen, I93I)
LS fonolitc's

57,45

0,41

20,b0

2 ,35

I,03

0,13

0,30

I . St)

8.84

5,2-1

2,04

0.1¿

98.84 100 ,00
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si02

Ti02

A1203

Fe20,

?e0

MnO

Mgo

CaO

Na20

rlo
Hzo

P2os

coz

Tots I

I lha de Vi tóri a

presente trabalho
I bostonito

ó5,5

<0,10

19,l

0,l4

0 ,42

.0 ,01

0 ,09

0 ,50

?,s

ó,5

0 ,45

<0,05

0 , t6

100 , 3ó

Mundo

(Johannsen, l9tf)
5 bos ton i tos

ó1,J2

0 ,89

18,23

3,84

1 ,60

0 .01

0 ,4ó

1,4s

5 ,75

4,94

I .3r

100 ,00
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cias congêneres. As Figs. 16 e 17 nostran os diagranas de varia-
ção dos elenentos principais (Si02, TiOZ, AIZO3, FerOr, FeO, lvhO.

MgO, CaO, Na2O, KZO, H20, P205, COZ, Cl, F e S) e rnenores (V,Ni,
Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba e La) para as variedades de granulação
grossa e fína, 0s denais elementos nenores analisados estão pre
sentes en concentração muito baixa, sendo, portanto, de pouca u-
tilidade para fins interpretativos. Nas nuitas bibli.rgrafias so-
bre a petroquíníca de rochas ígneas, o conteúdo de sílica é colo
cado no eixo horizontal e tonado corno Índice Ce fracionamento
nagrnático (ciiagrama de Harker). Contudo, no caso particular das
alcalinas, o seu auûìento nefl sempre indica un avanço do processo
de fracíonancnto, rrrzão pela qual t'mpregam-se outros parânetros,
cono, por exemplo, lìe/Ire+Mg, Na+K/Na+K+Ca, etc,0 prirneiro 6 ba-
seado no corìportamento cla cris tali zação de niner¿¿is coloritlos ,

sendo mais aproprtarlo para rochas de natureza básica, enquanto o

segundo reflete a natureza dos feldspatos; este entretanto não
é muìto rccornendáve1 para as r¡ari.edades onde esses mineraís con-
têrn pouco cá1cio. Por essas razões, utiliza-se aqui o índice de

fracionamento de Thornton e Tuttle (1960), ou seja, o total das
poÌcentagens dos ninerais principais Íncolores normativos ã exce

ção da anortíta.

6 .2. Rochas p lutôni cas

0 índice de fracionanento das rochas ptutôiricas
varia de 77 ,II a 89,30, ocupando faixa re lativanente estreita
('l'abelas IIIa-c). Disto decorle que os dados projetados nos clia-
granas de variação (Figs. 1O e l7) não nostram tendências mr¡ito
conspícuas. Contudo, é ainda perfej-tanente visíve1 a dirninuição
do conteúdo de TiO2, FeZO3, FeO, MnO, MgO e CaO e o aurrento de
ALZO3, NarO, KrO, Cl e Rb com a elevação daquele parâmetro, Es-
tas variações pode riarn ser devidas ao f rac j otìatnen to magmático,
conquanEo a endofenitização da crosta continental tanb6m seja c¿r

paz de provocá-1as (Rodrigues , I974). Nas curvas relativas a

TiOr, À'fgO, CaO e P205 (Ijig. 164) e Rb (Fíg. t7A), nota*se clarâ
mente uma pequena inflexão em torno do valor 85. Acina dele, as
tendências são ¡nais evidentes, tornando-se no elìtanto mais difu-
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sas na parte inferior. A16n disso, as rochas correspondentes ã

porção superior são nefelina sienitos, predoninando á1cali sie-
nitos na segunda, Isto poderia signì"ficar que os dois tipos pe-
trográficos tenhan sido diferenciados por mecanisnos diferentes.

0s á1ca1i sienitos tên como caracterÍsticas princi
pais a abundância de silício e alumínio relativarnente a cá1cio,
sódio e potássio (TabeIa IIIa). A quantidade nédia de nefelina
nornativa é de apenas 0,29% (Tabela Va) , bem menor que a das ou-
tras variedades plutônicas. A1én disso, três das onze amostras a

nalisadas possuen quartzo nornativo. Por outro lado, a riqueza
en alunínio acha-se ben evidenciada pela presença de coríndon
nornativo ern duas de1as. .Quartzo e coríndon, indicadores de ro-
chas supersaturadas e peraluminosas, não podem coexistir, respec
tivanente,co¡n nefelina e acrnita nornativas. Esses minerais ocor-
¡em norrnalmente em rochas sedinentares pe1íticas ou metamórficas
de origen pe1ítica, estando ausentes das rochas alcalinas típi-
cas. Logo, os á1cali sienitos acima nencionados não poden ter-se
fornado por sinples cristalização fracj-onada de magnas. alcali-
nos, com outros processos possivelnente contribuindo para a sua
gênese. Assin, por exemplo, efeitos de assirnilação foran aparen-
tenente reconhecidos durante os trabalhos de canpo, .servindo a

Fig. 18 para reforçar essa hipótese. Quando nagnas alcalinos as-
sirnilan rochas crustais de natureza pe1ítica ten lugar un aunen-
to de silício e de alunÍnio ern relação a sódio e potássio. No

gráfico acina, as rochas que sofreran assínilação ocupam a poï-
ção esquerda, superior, do nagma original . As que se derivaram
deste mesno material por diferentes graus de assirnilação fornan
una seqllência indo da direita, parte inferior, para a esquerda,
parte superior, corn as rochas pr6xinas ao nagna original ocupan
do as áreas pontilhadas (Figs. 184,8). Ao contrário, a cristali-
zação fracíonada de rnagnas ¿rlcalinos leva a urn aunento da nefeli
na nonnativa for¡nando urna seqtiência linear de cina para baixo,
Na Fig. 18, os â7caIi sienitos, pulaskitos e nefelina sienitos
f o rmarn três seqtlências distíntas de assimilação. Un dos possí
veis nagrnas originais comuns (círcuIo pontilhado) possui cerca
de 1.0s" de nefelina e um pouco de ac¡nita normativa' A distribui
ção da nefelina e quartzo norrnativos das anostÏas coletadas indi
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ca a estrutura zoîada do corpo principal sienítico, favorecendo
tambén a hipótese de assimilação (Fig. 19). Por outro 1ado, to-
dos os pulaskitos e nefelina sienitos mostram-se insaturados,res
pectivanente, corn 5,44% (Tabela Vb) e 5,93% (Tabela Vc) de nefe-
lina nornativa; sem exceção, não são peraluminosos. Essas carac-
terísticas químicas são comumente cncontradas em rochas de ou-
tTas alcalinas intTus ivas.

Irm ternìos dc e lclnentos monores , o conteúdo de bã-
rio é proeminente, ern média, cle 1180 , 2290 e 1720 ppm nos á1cali
sr.enitos, pulaskitos e ncìfel jlta sienitos, respectivarnente (Tabe

1as IVa-c) . Por sua vez, as rochas cie diques contêm apenas 240

ppm em mé¿ia ('l'abe1a IVcl.) . Ca, Iìb, Sr', Y, Ila e La apresentam ten
dôncias de variação nos diagramas, enquanto os demaj-s elementos
acham-se dispersos (Fig. 17).

i:m resumo, a variação química entre as rochas p1u
tônicas não e nuito grande. Juntamente com os dados de campo, is
so parece sugerir que ¿ìs três variedades acima representam varia
ções internas do mesmo corpo intrusivo. i:ssas, realçadas pelo
comportamento do quartzo e nefelina normativos, guardam relação
íntima com os locais cie amostragem; na parte central do corpo si
enítico princì.pa1, as amostras são insaturadas em sí1ica, passan
clo gradativamente a supersaturadas em ciì"reção ã p"ri feria ( Fi S.
19). 0 comportamento do alunÍnio e âtcalis e a configuração cita
da indican a presença de alto grau <ie cnclofenr ttzaçào nos á1cali
sienitos situados na borda do corpo jã os nefelina sienitos que

ocupam o núcleo mantênl-se inalterados em relação ao estado ori-
gina1. Isto é, as trôs petrografras for'¿rnr diferenciadas ¡rri.rrci
palmente por endofenitização, conì os crfeitos c1a crist¿rlização
fracionada apaïecenclo suborclinadamentc cm indivíduos de cada a-
nostra de nefelina sietrito.

6.3. Rochas de dique

As rochas cle cliclrre possuerÌr n¿rior v¿lriaçao na c:oilì-

posição química quanclo comparaclas ãs p lutônicas. O índice dc' f ra
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cionamento magnático varia de 40,99 e 89,1I (Tabela IIId) ' contu-
do, eliminando-se a amostra de á1cati diabásio esse intervalo se

torna bem menor, de 77,5I a 89,11, ou seja, quase o mesmo das Va-

riedades plutõnicas. O diagrama MAF demonstra que o álcati diabá-
sio e pouco fracionado em relação ãs denais rochas de dique, afas

tando-se do grupo principai (Fig. fSB). 0 diagrama mostra tanb6m

que o grau de fracionamento do bostonito é alto apesar do seu ín-
dice não ser dos mais destacados. Nos diagramas de variação oS

pontos pïojetaclos não exibem tendências definidas, sobretudo para

os elementos menores (Figs. 16il e 178).

A maioria das rochas analisadas Se revela insatura
da, sendo duas delas portacloras cle ¡nais de 10% de nefelina norma-

tiva (Tabela Vd). Uma única amostra, o álca1i traquito (am. 48D),

possui quartzo normativo. A1ém disso, ela tem coríndon, sendo por

tanto peraluminosa, com um valor bai-xo para o índice de peralcali
nidade, 0 ,85 (Tabela lIId) . Estas características sugerirem illten
sa endofeniti zaçáo de material <1e origem pelítica. A abundância

de fragmentos observacla na 1ânina delgada aponta para essa hipóte
se, A am. 74A, um dos nefelina fonolitos investigados, reúne fei-
ções similares ãs do â,Icali traquito: coríndon normativo, baixa

peralcalinicidade (0,89) e ausência de nefelina normativa, con-

quanto o mineral esteja presente na moda. A sua ocorrência parece

estar ligada ã própria heterogeneidade da rocha. A am. 544, um so

clalita-nefelina fonolito, cont6m também coríndon normativo.

Por outro 1ado, os sodalita-nefelina fonolitos pos

suem grancle quantidade de nefelina normativa, en rnédia l0 ,4b % mo-

leculares (Tabela Vd). A am. 4A apresenta 17,?ïoa mcleculares cle

nefelina normativa, alám de acmita. A am. 48, unì nefelina fonoÌi
to, exibe as mesmas características petroquímicas dos sodalita-ne-
felina fonolitos. O teor alto cle nefelina normativa dessas úfti-
mas rochas parece indicar' ¿usência ou, pelo ntenos, ação irtcipierr-
te da endofeni tizaçáo. As s in, e las pocle ri am representar o quilni s -

mo do magma prati-camente original do maciço ou das rochas cle Ie

derivadas através de cristali zaçáo f racionada sem inte rfe r'êllci¿l

de materiais externos.
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o bostonito (am. slB) destaca-se pela abundância

de silício, alumínio, sódio e potássio, e baixo teor de ferro,hag
nésio e manganês (Tabela IIId), ou seja, feições comuns ãs rochas

aplíticas. Apesar da abundância absoluta de sílica, essa rocha

possui 8,71e0,0,39% e g,z7% cle nefelina, acmita e metassilicato
clc s6dio normativos, respectivamente (Tabela Vd). Estas fases ca-

racterj.zan a natuïeza alcalina do naterial , sendo, dessa forma, a

anostra viStít conìo representativa do produto final da crista|iza

ção fracionacJa do magma alcalino.,\ intrusão dos bostonitos foi
pïovavelncnte a última atividacie ortomagmática da ârea, Sendo o

seu autonret¿lmorfismo atribuíclo ãs atividades sucessivas de gás e

1íqui clos hidrotcrma is.

r\ anì. 5E, um álcali diabásio, possui conlposição

química lnui.to particular, o mesmo sucedendo quanto ã mineralogia

e textura. Assim, os conteúcios clc silício, alunínio, sódio e po-

ttissi o sãr-¡ baixos; , ao contrário dos de titânio, ferro, magnésio,

manganês, cálcio e fósforo, eleva<los cm relação ãs demais lito1o
gias (l'abe1a ITTd); tlisso resulta, ser ela rica em titano-augita,
anfibõfio e minerais opacos (Tabela 1j). Adicionalmente, os teo-

re-s dos elementos cle netais pesados (vanádi.o, crõmio, cobalto, ní
quet) são altos ('l'abela IVd) . Como reflexo clesse quimismo, o índi
ce cle fracionamento magmático mostra-se bem inferior ao das ou-

tras amostras e ¿ì peralcaliniclade 6 muito baixa não obstante a

aursência de coríndon normativo (Tabela IIId). Isto devido ao a1-

to tcor de cá1cio en rc.lação il(-r ¿r-Luntínro ca/Aln,ot = 0 , -15 ,

Na+K+Ca/Alro, = 1,15, apesâr do valor da re Lação Na+K/Al,not ser

de apenas 0,62. Conro o plagioclásio não se acha presente nessa ro

cha ('l'abe1a I j ) , a concentração elevada em cãIcio decorre da nl¿riot

abundância em clinopiroxênio e anfibó1io. Com base nessas observa

ções, consiclera-se que houve adição de grande quantidade cle clino-

pj-roxênio e anf ibótio ¿ro magnìa original , com estes ninerais, p1'o-

vavelmente por forÇa cle prucipitação gravitacionalo se concelìtrall

do no fuldo cla cânara magnrática. A textura acumulativa obsc'r'l'acia

em 1ârnina clelgacla reforça essa hipótese. A1ém disso, o conteúcit'

de netais pesados pocleri a ser também explicado pela coilc-entÏlrçho

de ninerais coloridos e opacos como resultado do processo ac iltia.
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CAPTTULO 7

ANÃLISES DI FRATOMÉTNTCNS

7.L. Generalidades

Foram realizadas anã1ise difratonétricas de felds
patos alcalinos cle amostras de nefelina sienito (2), de pulaski-
to, (3) e cle á1cali sienito (5). O método utilizado foi o do pó

e o aparelho empregado um difratômetro Rigaku Geigerflex. Apli-
cou-se um filtro de cobre e como padrão recorreu-se ao silício.A
partir dos difratogramas obtidos procedeu-se ao cálcu1o dos parâ

netros cristalográficos da cela unitária (a,b,c,s,ß,Y) e tliscu-
tiu-se o estaclo de orden e desordem do A1 na posição tetraédri-
ca. Os concentrados de felclspato foram obtidos com o auxílio do

separador eletromagn6tico e 1Íquidos pesados e' por fim, seleção

manua1.

A Fig. 20 apresenta um exemplo dos tlifratoS,r¿nÌas

coligidos (am. 6). Os outros são muito semelhantes, pelo nìenos

no sentido qualitativo. O gráfico mostra a presença de duas fa-
ses, felclspato sódico e potãssico, no mesmo cristal. Esse difra-
tograma níUrido é comumente encontrado em feldspatos alcalinos
devido ã textura pertítica. Além disso, pode-se ter por vezes d-L-

fratogramas híbriclos de três fases: ortoclásio, microclínio e

albita (Smith, L974; Ulbrich, 1983) . No caso pal'ticular cios

felclsp¿rtos alcalinos da I lha de Vitória, as ref 1exões da f ase só

dica são bem mais intensas que as da fase potássica. Contudo, fa
ce a problemas de interferôncia não 6 possível detectar-se todas

as três fases, mesmo se existentes. O fato resulta da co¡lposição

química total desses feldspatos, da orden de K+O 
^o60, 

conforme

as análises de microssonda eletrônica.

A alta interferência dificulta
los Zg nos difratogramas e, como conseqttência

to do erro analítico, sobretudo nas reflexões
Por exemplo, na Fig. 20, aparecem três picos
de Zg Cu. Numa rápida observação, eles poden

a le i tura dos an glr

, ten-se um aumen-

da fasc potássiclL.
entre 29,5o a 31,5o
ser interpt'etaclos
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corno sendo as reflexões (131), (i31) e (ZZ0) de feldspato potássi
co, em orden de baixo e alto grau de 20 Cu, conforne Steiger e

Hart (1967), Wright (1967), etc. Portanto, o feldspato seria ¡ni-
croclÍnio de triclinicidade en torno de 0,6, se adotado o método
de Goldsnith e Laves (1954). Entretanto, se assirn fosse a depres-
são entre os picos "(131)" e "(f-3f)" deveria situar-se en torno
ðe 29,8o, por6rn, no gráfico e1a se encontra ern aproxinadanente
3l ,Zo. Logo, o pico do neio não corresponde ã reflexão (1-31) do

microclínío, Considerando-se que o pico da reflexão (131) está su
perposto ao da (131), esse feldspato não 6 nicroclínio, nas si¡n
ortoclásio, L vista da grande interferência provocada pelas re-
flexões da fase sódica, o pico do neio é atribuído ãs suas refle-
xões (022; e (0,+f;, superpostas. Entre 23,0o e 24,5o, observa-se
o nesno tipo de fenôrneno nas reflexões (130) e (I30) da fase po-
tássica. Neste caso, o pico que se locaIíza ap roxirnadarnen te en
2,42o náo é da reflexão (i3o) do feldspato potássico, nas siÍr da

(130) da fase s6dica.

7,2. Perttta

As duas fases feldspáticas reconhecidas nos dífra-
togranas resultam da presença de textura antipertÍtíca, jã identi
ficada nas observações rnicroscópicas e aná1ises de microssonda. A

partir da leitura das reflexões (201) das duas fases, pode-se es-
timar a cornposição total do feldspato e de cada fase intercresci-
da (Tabela VIII)

A cornposição aproximada do feldspato total é deter
ninada nediante a conparação das alturas dos dois picos (Kue11-
mer, 1960). As composições estinadas por esse método variarn de

KZ5N"ZS a KOONar, (em média, KSjN"6r) en peso. Ern <lifratogranas
do tipo, a leitura dos ângulos 20 possui en geral boa resolução
(+ 0,01o), ao contrário da leitura das intensidades que 6 baixa.
Portanto, as cornposições fornecidas representan tão-só prineiras
aproximações e, nesse sentido, são concordantes com as obtidas ¿ì.

partir das aná1ises de. microssonda.



TABELA VI I I
Reflexões (201) en 29 cuKo, 

' Srau e ¿(h, determinadas por difratonetria de raios X pero ¡nótododo põ e refinadas coltforne a tácnica de Burnham (r9ó2), para as lanelas potássicas e hospedeiross6dicos da textura antipertítica dos ferdspatos alcalj.nos de rochas sieníticas do maciço alcali-no da Ilha de Vitória' composições estimadas através dessas refrexões para ferdspato total (com-posição geral) e para lanelas e hospedeiros segundo, respectivanente, os nétodos de xuell¡ner(f950) e Goldsmith e Laves (t954)

Composição geral
(K:Na, em peso)

Lanela potássica
(20r) 20 CuKo,

Compos ição
(K:Na, em mol.)

Hospedeiro sódico
(201) 20 CuKc,

Conpos ição
(K:Na, em moì.-)

llefelina sicnitos

25 60c

3ó:ô4 35:65

Pulaskitos

4 43A 111

35:65 37 63 35:65

21.009 20.929 21.010
4.2?85 4.2444 4.2282

98:2 98:2 98:Z

22.033
4.0341

7:98

20.959 20.940 20.95ó 20.942
4.2385 4.2422 4.2389 4.2418

96:4 97:3 96:4 97 3

z? .008 22.0r8 ?.2 .}Ls
4.038ó 4.03ó9 4.0s7s

6

32:68

Ãlcali sienitos
26 81A It

25:75 L5:75 44:ó6

3:97 2:98

22.014 22.053 22.022
4.0327 4.0306 4.03ó1

2:98

20.966 20-910 20.9384.2370 4.2481 4:2426

9ó: 4 100:0 97: j

22.040 22.0s8 22.078
4.0328 4.0300 4.02s9

1:99

148

25:,75

0: 100 2 :98 0: 100 0:100 0: 100

I
ts
O
F
I
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Por outro 1ado, os ângutos 2{J Cu das reflexões
lZOr; aas duas fases perrnitern deLerminar, com o auxÍlio do m6to
do de Bowen e Tuttle (1950), a composição do hospedeiro sódico e

da 1a¡ne1a potássica da textura antipertítica. A Tabela VIII reú
ne os ângulos de (201) 2e Cu, refinados pelo rnétodo c1e Burnham
(7962), e as conposições obtidas. Essas reflexões apresentan pe-
quenas diferenças (em média, 0,039o) entre os ângulos da leltura
original e a refinada, Assim, as conposíções estimadas possibili
tan verificar que a separação entre o hospedeiro sódico e a la-
nela potássica é quase perfeita (en médj.a, respectivanìente,
KINugg e KTONaO). Isto ó, os difratogramas revelaran a existên-
cia de un padrão nai.s desenvolvído de exsolução que o nìostrado
pelas aná1ises de rnicrossonda. A díferença do grau de exsolução
se deve ã presença de textura críptopentítica, que pode ser d.e-

tectada por difratornetria de raios X, rnas não por microssonda.

7.3. Método das três reflexões: (201), (060) e (204)

As reflexões (201), (060) e 120+1 de feldspatos
alcalinos são intimanente relacionadas aos parânetros cristalo-
gráficos da cela unitária. Segundo lvright (1968), os ângulos 20

Cuot dessas reflexões guardarn as seguintes corre spondên ci as (2ø

CuKcr, ern gïau; a,b , c, em Ri :

c

Isso significa que

estimar o es tado de

= -0,4046 x (201) + 17,0s8

= -0,Z3IL x (060J + 22,622

= 0,1060 x (20+l + 12,s67

obtidas as três reflexões. torna-se possíveI
ordenarnento do A1 na posição tetraédrica.

A Tabela IX reúne as leituras 20 Cu para as três
reflexões e a Fig. 2lA mostra o diagrana das reflexões (20+) e

(060) das anostras analisadas. Os hospedeiros sõdicos se proje-
tan em torno da albita de baixa temperatura, conquanto alguns da

dos se sítuan fora do linite dos feldspatos alcalì.nos. As lame-
las potássicas tanb6n exiben u¡na ná convergência. As Figs , ZZA,B

e C denonstrarn a grande dificuldade de efetuar-se a leitura das



TABELA IX
Reflexões (i01) ' (060) e (t04) en 20 cuKar(grau) nedidas por difratogramas rsern refinanento pe1o m6todo de Burnham' 19ó2) para as lanetas potássicas e hospedeiros sódicos dos feldspatos alcalinos' A subtração ¡7or;, estimada pelas nedidas de (060) e qzo+¡ menos (z0r), .".r"r;;";;ao grau de distorção das celas cristatográficas desses feldspatos, confor¡ne wright (1góg)

Lamela potássica
(2or)

(060)

(Zo4)

(2ot)"st .- Got)r"d.

Hospedeiros s6dico
lio r¡
(060)

Go4)

¡ãor¡"r..-(ror)med.

'l'icos alargados.

Nefelina sienitos

2s 60c

21,01

41,80

s0,ó7

0,22

zz,06

42,47

5l ,18

-0,08

2L,02 zI ,02 21,01

4I,76 40 ,78 4I,77

50,67 s0,ó8 50 ,72

0,21 0,27 0,31

22,0s 22,0s ?.2,06

42,47 42,43 42,45

5r ,13 s l, ló 51,19

-0,0ó -0,05 -0,03
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A

2 e (060)

s'o's ze{ãilÎ
lomolo6Þotóssicos ho!Þodoiros 8ódicor

ólcoli sienitos @ O
puloskito! a ô
nofô lino g¡on¡los a O

i

Fig. 2I - Diagrana (20Ð- (060) para leituras de ângulos (grau)de 
i

20 Cu: A, todos os feldspatos analisados; B, anos tras 
i

con reflexões relativ¿nente ben resolvidas. Inclui tan 
l

b6n os valores estirnados de (2ol) 20 Cu (diagrama dc

wright, 196 8) . l

AA,a1bitadea1tatenpeIatura;AB,a1bitadebaixa
tenperatura; Mlvl , microclínio náxino; Or, ortoclásio;
SA, sanidina de alta tenperatura.
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duas reflexões en 'razáo da baixa resolução desses picos e da al
ta interferência mútua. Os picos (060) e (204) da fase potássica
são quase nascarados pelos correspondentes da fase s6dica. Por-
tanto, os ângulos 20 Cu reais são ¡nuito possivelnente iuferiores
aos aparentes, sollretudo no caso da reflexão (060), Por outro la
do, o pico (70Ð da fase s6dica sofre a interferência de rnuitos
outros, do que decorre que a exatidão da leitura não é alta.

A Fig, 218 nostra a projeção das anostras para os
picos relativarnente bem resolvidos (por exenplo, as anostras
constantes das Figs, 22D-F). Nesse dia.grarna, observa-se que os

hospedeiros sódicos se concentran nas proximidades das alb.ita de

baixa temperatura, mas un pouco deslocados en direção a albita
de alta tenperatura. Por sua vez, as lamelas potássicas situarn -
-se na região intermediária entre o ortoclásio e.,o nicroclínio
náxino. Corn base nas considerações sobre a interferôncia dos pi-
cos cla fase sódica, têm-se que os dados reais das lanelas se pro
jetarian um pouco nais próxinos ao ortoclásio. Conseqtlentemente,
esses feldspatos alcalinos são int.erpretados cono pertencentes a

una s6rie pr6xina a ortoclásio-albita de baixa tenperatura (OR:

MM: 3:2, AB:AA = 7:l),

0 resultado acina apontâ para um alto ordenarnento
de A1 na posição tetra6drica nos hospedeiros sódicos e baixo nas
lanelas potássicas. Isso concorda cotfl as superposições das re-
flexões indicadoras de triclinicídade da fase potássica, por e-
xernplo, (13I) e (131), (130) c (130), (rI1) e (rrr.¡, etc.

Por outro lado, o diagrarna (204)- (060) possibili-
ta tanbérn avaliar o ângu1o da reflexão ¡U Of) 2g Cu. Segunclo

Wright (f9ó8), se a diferença entre os ângulos de (Z0I), rnedi.<1o

e estimado, for inferior a C,10, o feldspato é visto corno nor-
mal. Se superior, e1e é ticlo como distorcido. No caso das lame-
las potássicas, a diferença mostra-se superior a 0,20. Rté nes-
mo essas se projetam nas proxírni.dades cìo ortoclásio, nìas confor
ne a discussão acina sobre a interferência, essa diferença não
se torna inferior a 0,10. Já os hospedeiros possuem apenas peque

na distorção, sendo portanto considerados normais. Sugere-se que
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om, 26

om, 8l A

om. lo8

42

2e Cu

I.ig. 22 - LxempJos de difratoglanra mostrando os picos (0b0)
(204) das fases potássic¡r e sódica: A, B e C, alarga
clos: lr, F e G, relativamente bem resolr¡idos.

A

B

c

e

(ãoq-ru0 )
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distorcidas durant,e a formação da

sej a, durante o crescimento das

tro dos hospedeiros sódicos iâ cris

7.4. Diagramas b-c e 0*-ß*

Como referido, o estado de ordenamento do Al na

posição tetraódrica pode ser estimado com base na técnica das

três reflexões: ¡Zot;, (0ó0) e (20Ð. Contudo, para determinar-
-se esse estado de forma mais precisa e quantitativa há necessi
dade de ïecoïrer-se ao m6todo c1e: Stewart e Wright (19 7 4) , ou se

ja, dos diagramas b-c e cr*-ß*.

A posição tetraédrica contém quatro sítios: t1o,
t1*, tZo e tZm. Nos feldspatos alcalinos cristalizados em alta
temperatura (pol exemplo, sanidina de alta temperatura) , o A1 é
distribuído quase que uniformenente pelos quatro sítios. 0 est,a

do icieal , a dis tribuição equitativa, ð ciramaclo de clesordem mãxi
ilâ, con o feldspato potássico correspondente pertencendo ao sis
tema nonoclínico. Ao contrário, nos feldspatos cristalizados em

baixa tenperatura, o 41, em lugar de apresentar distribuição i-
gua1, tende a se concentrar no sítio tlo. 0 estado ideal no ca-
so denomina-se ordem máxima, sendo o felcispato potássico corres
pondente, mlcroclínio máximo, do si.stema triclínico. Conforme

Stewart e Wright (I974), Cherry e Trenbath (1979), etc., o orcicr

namento do A1 em feldspatos ¡rotássicos se processa em duas eta-
pas: a etapa da disposição do elemento nos sítios t.o e t,m pa-
ra t1o e trn e a <ia di-sposição no sítio t1n para tlo. ,\a priniei
Tî, o feldspato ainda se conserva no sistema monoclínico, nas

na segunda ele adquire a simetria triclínica. Seguntlo Stewart e

Wright (19 74) , os diagranas l-r-c e cx*.-ß* perrnitem determinar, rcs
pectivamente, os valores t1o + tlm e tro - t1r.

Para a aplicação desse netoclo aos felcì-s¡rtitos a1-
calinos da Ilha de Vit6ria foram calculados os parâmetros cris-
talográficos da cela unitária. refinados em conformidade cont a
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t6cnica de Burnham (1962). A Tabela X reúne â,b,c,o,9,Y, â*,b*,
c*, o*, ß* ,y* e o volume da cela unit'aría para as fases sódicas
e potássicas. Devido a problcmas de interferência entre as duas

fases, os erros de cá1cu1o foram muito grandes: para b'c,o*e Y*

dos hospedeiros alcançaram valores médios, respectivamente, de

0,01435 ß, 0,0728 R, 0,0936o e 0,098270; os mesmos parâlnetros
para as lamelas atingiram 0,02254 R, 0,014ó8 R, 0,-1"64200 e

0,2036go.

As Figs . 23 e I4 contôm, Tespecti:vamente , os dia
gramas b-c c cr*-y*. No primeiro diagrama, a maioria das amos-

tras, ã "xceção de duas, acha-se localizada ao longo da linha
AR-Au{, na parte próxima ã albita de baixa temperatura. Os valo
res tlo * tlr ocupam o intet"r¡a-lo de rJ,73 a 0,97, sendo o valor
m6dio de 0 ,85. A distorção cla ce 1a unit ârta ("*"dicio-aestimado)
é pequena, ern mcídj,a 0 ,85 . Ja aS lamel¿rs tertdem a situar-se ao

longo da l inha MM-AB. Excluída una, ¿ìs clenrais I)ossuem t1o + tlIn
variando entre 0,91 e 1,00, con um valor nédio de 0,93. [:lttre-
tanto,os crros analíticos são muito ¿Lltos para a cliscr-rssão quan

titativa do valor t1o + tlm en cacla amostra. A distorção das la
melas 6 geralmente grande , etlt nc'c1ia da ordem de 0 ,19 R.

No segundo. verif ic¿r-se uma boa concentração dos

pontos relativos aos hospedej.r'os .¡unto ã linha AB-¡\A, na região
pr6xima ã albita de b¿rixa tempcratura. Hsses dados não somente

apre sentarn boa convergência, coûro tanrbém nostram erros analíti-
cos relativamente baixos. Assin. pode-se supor que os felclspa-
tos analisados sejan nuito semelhantc-rs entre si e que a clisper-
são presente nos outros diagrarnas se clcva totalmente alos erros
analÍticos provocatlos pelas intr'rferencias. Os valores de t1o
t1* variam de 0,77 a 0,90 coln unr valor mó¿io de 0,84. i)or sua

vez, as lamelas estão espalhadas no longo da linha NIM-ljM, sen-
do ainda que mui tos dos pcrìt os s i tuam-se J.r:ra clo li¡rri te dos

feldspatos alcalinos. O valor tlo - tlt mostra grancle \¡al'Iaçho,
0,03 a 0,56, sendo a m6dia dc 0,30.

Tabela XI contém ()s ciados relativos a t.1o +

os decorrentes tlo, t1*, t:¿u e trm (tzo = a,*),
A

et1r' tlo - t1*
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13) ¿tt celas rmitárias das la¡elas e dos hospedeiros dos feldspatos alcalinos ¡nalisados. Cá!cuic feiro através de
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hogpsdolror .ódloor

Diagrana b-c [en R¡ p"t" os feldspatos analisados. In
clui tanb6n os valores estinados de tro + tln (diagra-
na de Stewart e Wright, L974). SÍnbolos iguais aos da

Fig. 21.

lomllot Doldrll@ù

I

I

Fig. 23 -
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Fig. 24

86 A? 88
c[r

ho3pod€iros gódico¡ lomslog potóssicog

Diagrama o* - y* (en grau) para os feldspatos analisa
dos. Inclui também os valores estimaclos de tlo-tlm (df
agrama de Stewart e Wright , 1974). Sínbolos iguais aos

da Fig. 2I; FM, feldspatos monoclínicos.



TÂ¡¡ELA XI

Distribuição de Â1 tetraédrico para os sítios tlo, tlE, t2o e t2û, feita en conforEidaale con os diagranas
b-cec'-y'

Lanela potãssi ca

tlo + tln
tlo - t l¡l
t1o

trt
t20 (= tzn)

aned. - âest.

Hospedeiro sódico

tlo + t1¡r

t 10 - tlr¡r

tro

tlt
t Zo 

(=t 
Zû,)

aned. - åu" t.

¡bfelina si€qitos pulaskitos

25 60C 4 43A 111

- 0,94 1,00 0,98 0,9s

0,27 0,55 0,25 0,27 0,28

- 0,6¡15 0,62s 0,62s 0,61s

- 0,295 0,375 0,355 0,335

- 0,0$ 0,000 0,005 0,025

0,r8 0,14 0,13 0,14 0,

0,97 0,94 0,9r 0,88 0,82

0,90 0,89 0,90 0,84 0,82

0,935 0,915 0,90s 0,860 0,820

0.035 0,02s 0,00s 0,0æ 0,000

0,01s 0.03{1 0,045 0,0ss 0,090

0,01 0,00 -o,02 0,üt -0,0ó

Ãlcali sienitos

26 81A 85

0,76 0,95 0,95

0,49 0,56 0,03

0,625 0,775 0,490

0,135 0,195 0,4ó0

0,120 0,025 0,025

0,18 0,09 0,25

0,85 0,87 0,73

0,80 0,77 0,8ó

0,825 0,775

0,025 0,005

0,075 0,065

0,00 0,00 -0,05

0,95 0,9r 0,93

0,07 0,38 0,30

0,510 0,645 0,615

0,4,10 0,2ó5 0,315

0,025 0,045 0,035

o,n 0,1!l 0,19

o,82 0,83 0,85

0,82 0,81 0,84

0,820 0,820 0,845

0,m0 0,010 0,005

0,090 0,085 0,075

-0,03 4,02 -0.02

708 Média

I
FJ

I
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juntanente con os valores da distorção da cela unitária (u*6.lio -
â^^-.,-^,,- 

"m 
R) . Como característica geral , eles exiben valcres

e s tlmado
baixos de tro (= tzm), em média 0,0075 e 0,035, respectivanente,
païa as fases hospedeiras e lanelas. Isso significa que os felds-
patos alcalinos analisados não pertencem à s6rie sanidina- albita
de alta temperatura, mas sin a ortoclásio-albita de baixa tenpera
tura ou microclírrio náximo-albita de baixa tenperatura. Têm ain-
da cono caracter.ística os valores relativamente baixos de tlo e

altos de tln para as l-amelas potássicas (en média, respectivarnen-
te,0,615 e 0,315). Ilo que se conclui que elas estão no estado j.n

te¡nec1iário entre ortoclásio e microclínio, rnais próxirnas ao orto
c1ásio, em concordância assim con os resultados obtidos a partir
do método das três reflexões.

Supondo que esses feldspatos estejam praticamente
no mesno estado de ordenarnento, a partir da interpretação baseada

nos diagranas ou*-y* e (204) - (060) é possível discutir -se as

suas caïacterísticas de ¡nodo quantitativo através dos valores mé-

dios: os hospedeiros possuen A1 tetraédrico ben ortlenado (tr:t, =

5:1, tlm = 0), enquanto que as lanelas potássicas se encontran no

prineiro estágio de ordena¡nento (tZ = 0, t1o: t.lm = 2:1), Segundo

Stewart e Wright (1974), dentre os feldspatos potássicos someute

aqueles portadores de tlo superior a 0,7 apresentarn picos das re-
flexões (13f) e (131) agudos e separados. No caso dos minerais a-
nalisados, o varor nédio de tro é de 0,615, não havendo portanto
anostra con esses picos.

' A distorção das larnelas potássicas 6 relativarnente
grande, em nédia 0,19 8. No caso dos feldspatos alcalinos dos ne-
felina sienitos do maciço de Poços de Caldas, o valor nédio é de

0,04 lUlbrich, 1983). A diferença entre os dois números se deve

nuito provavelnente ã composi-ção total do nineral: no caso da

Ilha de Vit6rj"a, a fase potássica é ninorj,tária, enquanto que en
Poços de Caldas e1a predonina, Disso resulta, que a fase potássi-
ca dos feldspâtos alcalinos da Ilha de Vitória pode crescer ape-

nas na forrna de lanelas criptoantipertíticas dentro dos hospedei-
ros s6dicos já cristalizados. Por outro lado, no caso de Poços de

Caldas, eIa pode crescer quase sem qualquer inpedinento da fase



sódica. O baixo grau de

feldspatos alcalinos da

-11ó-

distorção dos hospedeiros s6dicos dos
Ilha de Vitória reforça essa hip6tese.
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CAPÍTULO 8

QUf}4ICA MINERAL

8. 1, Ge ne ra 1i dade s

As aná1ises quínicas f orarn executadas com o auxÍ-
1io de uma microsson<la eletrônica de fabricação ARL, modelo ËMÌ.-
SH, do Instituto de Geociências da Universidade de São Pau1o, g
quipada com três espectrômetros cle cristal . Neste trabalho enpre
gou-se o apareJ.ho apenas para a deterninação da conposição quími
ca quantitativa de anostras de clinopiroxênio (10), anfibõ1ío
(9), biotita (o), feldspato alcal j-no (10) e nefelina (3), exani-
nadas previanente ao nicrosc6pio. Corn a finalidade de rnelhorar a

estatístíca, procedeu-se ã anafise por 1âmina ðe 20 grãos de cIi
nopiroxênio, e 10 grãos de outros ninerais, sendo cada urn cleles
pesquisado em 3 pontos do núcleo e 3 pontos da borda. Os nicróli
tos das rochas traquíticas e fonolítj-cas foran exaninados en 1

ponto de cada extrenidade e 1do centro. Corno elenentos quantifi
cados tên-se: Na, K e Ca para feldspatos alcalinos e nefelina;
Si, Na e K para nefelina; Si, Ti, A1 , Fe, Mn, K, Mg, Ca, Na e K

para os denais rninerais; condições de operação; 15 kV, 0,03 pA e

tempo de análise de 10 segundos. Os dados saídos diÌetamente da
microssonda representan intensidades de raios X, sendo a sua
transforrnação ern porcentagen dos ele¡nentos processada corn o auxí
1io de computador, por meio do prograna SLAVE, que envolve corre
ção para "background Os resultados, à exceção dos re
lativos a feldspatos alcalinos e nefelina, foran tratados con o

prograna BETA que prevê correção para o número atônico. Atrav6s
das saÍdas do BETA e outros cálculos sucessivos, foram interpre-
tadas as relações de substituição e composição ern solução- sõli-
da. Sobretudo no caso de clinopiroxênios procurou-se estinar os
teores de ferro bivalente e trivalente separada¡nente con base
no princÍpio de equilÍbrio de cargas el6tricas (I{an e Vieterr,
1971).
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8,2 . Clinopiroxênios

8.2.1. Química geral

As composições quínicas em porcentagem de peso,
núnero catiônico e teor dos conponentes finais são fornecidas
Tabelas XIIa e XIIb. Elas confirrnarn basícanente as observações
crosc6picas, bem como acrescentan daclos mais pornenorizados.

0s clinopiroxênios dos á1cali sienitos são caracte
rizados pelo baixo teor de Na (en médía, 0,0396), Ca+Na+K (em rn6

dia, 0,8166) e Fe3* ¡en fn6dia, 0,0204), Fe3*/Fe3*+Fe2+ = 0,0323 ,

e alto de Si (em nédia, 1,9820) en relação às outras anostr.as (Ta
bela XIib). 0 baixo teor de Na i,ndica pequena concentração de ac-
nita e jacieíta, enquanto o de Ca+Na+K corresponde ao conteúdo re-
lativamente elevado de ortopÍroxênio; a Si alta parece devida ao
pequeno grau de substituição das no1écu1as de tschernackita (Mg,
Fe2*;si * AIAI , ferro-rschernackita (Mg, Fe2*)si * Fe3*Fe3* e ti-
tano-tschernackita (Mg, Fe2+)Si, * TiAI2. No diagrana diopsídio -
hedenbergita-enstatita-ferrossílita (Poldervaart e tiess, 19SI),es
ses minerais se projetan no campo da salita e ferrossilita (Fig.
25). Ëssas características não são conuns a piroxênios de rochas
alcalinas, ¡nas si¡n a augitas cle litologias não-a1calinas.

Já os piroxênios dos pulaskitos possuen conrposi-
ção relativamente nais alcalina quando cornparados aos anterio-
res : Na, Ca+Na+K e F"3* um pouco mais altos (em rn6dia, respectíva
nente, 0,0781, 1,0084 e 0,1207) e Fe3+/Fe3* * F"2* = 0,2a03 (labe
Ia XIIb). 0s valores de Ca+Na+K próxinos a 1 indican que esses rni
nerais quase não contôn ortopiroxênio em sua conposição, uma clas

características de piroxênios de rochas alcalinas. Entretanto, o

teor de Na não é tão alto a ponto de seren classificados corno egi
rj.na-augitas, sendo nais apropriadanente designados cono soda-au-
gitas (ou soda-ferrossalitas) . Dentre os piroxênios dos nefelina
sienitos, os da arn. ó4 são praticamente do nesrno tipo q ì.re os <los

pulaskítos. Por outro lado, os da arn. 25 reúnen características
alcalinas nais destacaclas: conteúdos altos de Na, Ca+Na+K e Fe2*

em

nas

ni
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25 64

Ele¡nentosNBliB

sioz 48.76 48,?4 s0,88 50,79

Tioz 0,5ó 0,5s 0,28 0,32

Ar203 I,49 L,42 7,43 1,74

FeO* 23,81 23,8s 16,68 18,06

ttlo 1,14 I,lJ 0,83 0,85

MgO Z,33 2,4I 8,03 6,81

CaO 19,01 19,02 20,05 20,3r

NazO 2,SZ Z,37 l,os 1,07

Kzo 0,01 0 ,04 0,03 o ,02

Total 99,63 99,55 99,27 99,96

TABLLA XIIa

Conposição quínica (porcentage¡¡r e¡n peso) de clinopiroxênios das

Pulaski tos

43A 111

NBNB

51,41 50,77 s0,2 3 48,64

0 ,37 0 ,60 0,38 0 ,34

0,99 1,45 1,07 L,32

15,07 15,87 15,16 15,48

0,85 0,79 1,Zr I,30

8,88 8,24 7,ß 7 ,07

20,9r 21,03 23,06 24,79

1,06 0 ,93 1,08 r,11

0,31 0,31

99,54 99,80 99,5s t00,04

* Fe total calculado cono FeO

N, Núc1eo dos grãos; B, borda; M, nicróIito
0bservação váIida para as denais tabeLas

rochas alcalinas da Ilha de Vitõriâ

N.B

51,30 51.t5

0,35 0,32

1,09 1,04

17,61 18,84

I,09 1, t4

7 ,76 6,93

19 ,82 17,9s

0,61 0 .72

0,01 0,06

99 ,71 99 ,79

Ã1cat i sienitos

3é

NBNBYM

51,58 51,44 51,42 51,58 51,17 52,10

0 ,28 0,29 0,29 0 ,26 0,97 0 ,29

0,73 0,84 0,62 0,67 2,21 2,87

19,50 19,78 19,44 20,62 23,89 24,5t

I,22 L,Z1 1,49 I,37 0,83 0,9I

9,r9 8,5? 8,31 7,81 0.t2 0,32

17-5r 17,28 17,95 17,65 9,94 t2,44

0.42 0,40 0,39 0,s0 7,99 6,38

û,02 0,0s 0,02 0,03 0,6ó 0,1r

r00.45 99,94 99,94 100,00 99,78 99.99

S odalita-
nefe lina
fonolitos

108 4A 54A

Álcet i
diabásio

NB

46,ó5 45,46

3,96 3 ,8 8

7,59 7,60

7tt3 7 ,67

0,02 0,05

r?,2t tt,64

23,15 2 3.18

0 ,04 0,05

0,03 0,0 3

100.75 99.64
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¡AI,ÈLA XI IÞ
corposição quíEica (eD núûe¡o catiônico) e out¡os pã¡ânetlos de clinopiroxênio ilas roches ercarinas da rlhe de vitõria

Cátions

si4*

A13*

F.3*

-2+

f&'
-2+

Na

K

si + Á.1

Cå+Na+(

Fe,/Fþ 'Ì&
Fe3+/Fel++ Fez+

NaFelsizo6 (ac)

NeÂlSizoó (jd)

cåF€3*Fel*SiO6 (tÐ

(tt)

Ca,AlArSiOó (te)

Câ2Siz06 ('{o)

ì.þ2sizo6 (en)

ìhzsizoó ('m)

ot*ftr% (fe)

Nefetina sienitos pursskiros Álcati sienitos *Ëì'#- Ãrcâti diabásio
fmolitos.25 64 4jÅ t1l 6 85 105 1Á 54A 58

NBNBNBNBNBNBNEM}INB
l'9594 1'9426 l'9?66 l'9741 l'97E7 ì'9592 1,9¿54 r"8756 1,9789 1,9m6 r,9833 1,9824 t.9824 1.984-r r,9430 Ì,9828 t.7242 l..7L6r
0'01ó8 0'0166 0.0080 0'0092 0.010ó 0.0175 0,0110 0.0099 0,0105 0,009ó 0,0083 0,0087 0.0087 0.0078 0,0284 0.0085 0,Ittt 0,1100
0.0698 0.06ó7 0,0651 0,0799 0.0450 0,0ó60 0,0487 0.0600 0,050? 0,0487 0,0333 0,0393 0,0291 0,0310 0,1018 0,1129 0,3337 O.3372
0'213f 0'2001 0'0456 0'0345 0'0544 0,0562 0'1195 0'2518 0,0218 0.0?88 0,016.3 0,0114 0,0192 0,0246 {r,s905 0,37ó4 g,0000 0,'lss
0'5798 0'59¿9 0'4962 0'5523 0.4300 0,4559 0,3715 0,2471 0.55E2 0,5850 0,6195 0,6433 0,6254 0,65?4 u,2520 0,4J00 0,2224 0.2260
0'0385 0'0382 0 '0272 A '0278 0'0277 0,Ozia o,0397 0,0424 0.05ó2 0,0581 0,0404 0,042ó 0,0500 0,04s8 0,0275 0.0305 ti,000ó 0,0009
0'l3m 0'1428 0,4649 0,5947 0.5098 0,4737 0,4251 0.4059 0,4552 0,4099 0,5338 0,5057 0.4909 0,4604 0,0007 0,02t7 0,678? 0,ó534
0,8101 0.8t25 0.8545 0,8458 0.8631 0,8695 0,9574 t,0240 0,8365 0.8405 O,ßlA O,,t327 O,7629 O,7482 t),4144 O,5246 0,921,_ 0.9354
0'r943 0'1833 0'0793 0'0802 0'0788 0,0694 0,0813 0,0829 0.0510 0.0552 0,0520 0,o3{l8 0,0298 0,0185 0,6026 0,48ó? 0.0029 0,0037
0'0004 0'0019 0,0014 o'0009 0'0o04 0,0063 o,ooòo o,oooo 0,0004 0,0029 0,0009 0,0024 0,00r0 0,00I4 u.0jzó 0,0054 0,0011 0,0014

2,0092 ?,0093 2,0043 2,0541 2,0238 2,OZS3 1,9941 1,9357 2,0296 2,OZg4 2.016ó 2,0218 2,0116 2,0154 2.0448 2,rr57 2,0579 2.0533
1'0050 0,9978 0'9153 0.92?1 0.9424 0,9453 I,0387 1,1070 0,8880 0.8988 0,7648 0,7óót 0,7934 0.78E3 r,0498 1,0tó8 0,9290 0,9450
0'815ó 0'8477 0'5382 0'5978 0.4877 0,5194 0,5658 0,5513 0,5602 0.5995 0.543S 0,5461 0,5676 0.5970 0,9220 0,97ió 0.2468 0,2ó99
0'2680 0'251ó 0'0843 0,0588 0.1142 0,1097 0,23,4ó 0,S04ó 0,0376 0,0470 0,0257 0,0175 0,0298 0,03ót 0,700E 0,4ó67 0,0000 0,0644

19,49 18,53 4,57 3,46 5.55 5,62 8,13 8,30 2,rg z,g4 1,63 1.ì5 Ì,92 2,45 59,05 37,64 0,00 0.51
0,00 0,00 3,51 4,67 2.38 1,9ó 0,00 0,00 2,g7 2,89 l,ó7 Z.tg 1.17 1.54 4,4s 11,58 0,43 0,00
0.88 O,74 0.00 0,00 0,00 0,00 1,91 8,44 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 f1,00 0,00 0,00 0,52
1,69 1,ó6 0,81 0,92 I,06 1,75 l,ìt 0,99 1,05 0,97 0,83 0,88 0,88 0,87 ¿,85 0,8ó 11.' 11,00
1,80 1.69 0,72 0,74 0.00 0,57 1,33 2,01 0,00 0,00 0,00 0.0o 0,00 0,00 u,o0 0,00 5,3ó 5,84

38'52 38'59 40'96 41'4ó 42,63 42,31 45,70 45,48 41.30 41.54 ß.r't ß,20 37,77 57.02 Ì9,30 25,80 58,00 38,08

6,90 7,t4 23,4Ð 19.74 25,49 23,69 21,26 ZO,9 22,76 20,50 26,ó9 25,29 Z¿,55 23.02 0,J4 1,09 J3,94 32.67
1,93 r,91 t.3ó 1.39 1.30 1,29 ì,99 Z,tz 1,80 1.10 2,02 2,1J 2,50 2,2g I,JE t,5J 0,0J 0,OS
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Irespectivanente 0 ,1888, 1,0014 e 0 ,2067), Fe3*/Fe3* * Fe2*=0,2598,

e baixo Si (1,9410) (Tabela XIlb). Devido a maior concentração de

Na, o teor de acmita é acentuadamente inais elevado nas variedades
sieníticas insaturadas (en m6dia, 19,01%; Tabela XIIb), daí se-
rem classificadas corno egirina-augitas (Fig. 26) de acordo com a

definição de Deer et aL. (I9b3).

Por sua vez, os piroxênios nicrolíticos dos soda-
lita-nefelina fonolitos são típicos de tochas alcalinas: teores
muito elevados de Na e Fe3* lem m6dia, respectivanente, 0,5547 e

?+ 7L 1L0,4835) Fe" /Fe'- + Fe'' = 0,5838, Ca+Na+K em torno de I (em mó-

dia, 1,0533), â1to A1 (en nédia, 0,1174) e baixo Ca (em média,
0,4695) (Tabela XIIb). Segundo a definição dos autores acima, as

anosttas 4A e 544 correspondem, respectivanente , a egirinas e egi
rina-augitas (Fig. 26).

A an. 58 (á1cati diabásio) possui clinopiroxênios
particularnente ricos en Ti , Al , Mg e Ca (0 ,1105, 0 ,3355 , 0 ,6661
c 0,9301, respectivamente) e pobres eln Si, Na, F"Z* " F3*
(I ,7202, 0,0033 , O,2Z42 e 0,0078, respectivanente) sn relação ¿6s

outros . No diagrana diops Ídio-hedenbergi ta-ens tatita- fe rross i li ta
(Fig. Z5), eles se projetan no canpo da augita e salita. Conside-
rando o teor de Ti, esses ninerais serian nelhor definidos cono
titano-augitas e titano-salitas. Face ao zoneatnento fortenente de

senvolvido, e reconhecido ao nícroscópio, era de esperar uma gran
de diferença quínica entre o núc1eo e bordas, o que de fato não
se confi rmou.

No diagrana diopsídio-hedenbergita-acrnita (Fig.27),
os minerais analisados forman aparentenente una curva contínua a-
pontando no sentido do enriquecinento da no1écu1a acmítica. Essa
seqüência é co¡num a pì.roxênios de conplexos alcalinos e tida como

devida ao fracionanento rnlrËuático (Aoki , 1964; Yagi, 1966) . No

caso das rochas alcalinas da Ilha de Vitória, interpreta-se que

os piroxênios do álcali diabásio se cristali zaram a partir de mag

rna de cornposição relativanente original, enquanto os dos sodalit.a
-nefelina fonolitos de material diferenciado. O fato é tanbém su-
gerido peLa razão Mg/Mg + Ps.
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Na Fig. 27 , noT.a-se tambén que os piroxênios dos
'al.cal-i sienitos não estão na curva, nas sim ã margen dela, loca-
lizando-se junto ã linha diopsídio-hedenbergita. Da rnesrna forna,
eles se situan fora da curva da Fig. 25,

8.2.2. Conposição quÍnica em perfil

Adicionalnente à arn. 58, existen piroxênios de al
gumas rochas sieníticas exibindo zoneamento opticanente visíve1.
Contudo, não foram encontradas diferenças quÍmicas significati -
vas entre o núc1eo e as bordas. Por outro lado, ao longo de um

perfil., até rnesno a níve1 de grão, 6 possivel reconhecer-se vari
ações apreciáveis. A Fig. 28 reúne os perfis de vários exempla-
res de clinopiroxênio: arn. 25, nefelina sienito (A); an, 111, pu
laskito (B); an. ó, álcali sienito (C) e an. 58, álcali diabásio
(D) para os elementos Na, Tí, A1 , Fe, Mg e Ca, a16n de Si para o

últirno espécirne, Esses ninerais não nos tram mudanças gradativas
do núcleo para as bordas, enbota contenlÌan inclusões de nature
za dilerente: diopsídica, jadeítica e acmítica. As inclusões
diopsídícas são interpretadas cono tendo cristalizadas do magma

nos estágios relativanente iniciais de diferenciação, com as bor
das correspondendo ao naterial mais fracionado. Contudo, a pre-
sença de inclusões acníticas e jadeíticas nos piroxênios das ro-
chas sieníticas não pode ser explicada por esse sirnples rnecanis-
rno. Os piroxêníos das arns. 111 e 6 (Fígs. 288, C) possuem nar-
gens nais ricas en Fe e pobres en Mg, inclicativas de mudança de

cornposição do nagrna no estágio final de diferenciação; jâ as bor
das da an. 58 (Fíg. 28D) rnostrarn enpobrecinento em Si. A sua in-
clusão central diopsídica 6 quimicarnente nuito narcante e, por.-
tanto, possível de caracterizaçã,o óptica em alguns grãos. A pre-
sença de tais inclusões parece sugerir que as modificações de

conposição do magrna durante a cristalização dos pirox6nios nen
senpre são gradativas, nas drásticas en alguns momentos. Zonea-
mento oscilatõrio en Fe da am. 25, evídenciando igualnente o

grau de cornplexidade da evolução nagrnática, é tanb6rn proernineu-
te,
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8.2.3. Subs ti tuições quírnicas

As relações de substituição entre os elementos
constituintes dos piroxênios são relativanente sinples quando

conparadas ãs de outros ¡ninerais colorídos, con a Tabela XIII
reurrindo as principais delas (Deer et aL., 196 3; Miyashiro e K!¡-

shiro, 1972 , I9 75, 1977; Cawthorn e Collerson, 1974),

Segunclo esses trabalhos, Na e K na fórrnula quírni-
ca dos piroxêni.os ligan-se con Fe3* e/ou A1 formando acmita e/ou
jadeíta. As Figs. 29 e 30 apresentan as relações encontradas pa-

1+ra Na+K/Fe- e Na+K/41 , respectivanente. Se todo Na e K estives
sen associados a F"3*, na forma de acnita, os pontos ¡rro jc tarJos

se tJisporiam ao Iongo da linha Na+K = Fe" na Fig. 29 e prõxinos
à linha Fe3*= 0 na Fig. 30. Ao contrário, se todos os á1calis
fornassen jadeíta, os pontos se colocarian nas proxímidades da

7L
ljnha Fc na Fig. 29 e ao longo da linha Na+K-41 na Fig
30, Os piroxênios corn alto Na+K, po1' exemplo os dos sodalita-ne-
felina fonolitos, se enquadtan ¡nais ou nenos no primeiro caso,
e os con baixo teor de Na+K, como os dos álcali sienitos, no se

gundo, Isto é, os piroxêni-os fortenente alcalinos contên muita
acnita e pouca jadeíta, enquanto os subalcalinos possuern jadeí-
ta. No prirneiro caso, a jadeíta, apesar de ser un co¡nponente su-
bordinado, chega por vezes a atingir l0%; no segundo, dificilnen
te ultrapas sa 3%. Miyashiro (1965) mostra que é comun a presença
de jadeíta em egirinas e egirina-augitas de natureza ígnea e que

no rnáxino pode existiT at6 15'6 daquele conponenente no sístena
triangular jadeíta-diopsÍdío+hedenbergita-acmita. No caso dos

piroxênios da Ilha de Vitória, os da an. 544 contêm 12,3e" de ja-
deíta no referido sistena (Fig. 31).

Assurne-se que Ti se associa con 241 su[.istituinclo
)+a (Mg, Fe" )Si2 (Kushiro, 19ó0:Le llas, 1962) e formando o conpo

nente titano-tscherrnackita, CaTiAl2OU (Tabela XIII). Além dessa

substituição envolvendo o Ti, existe teoricamente rnais urna: (MC,
2+,.' )Z * NaTi, forrnando NaTiSi2OU. Contudo, o Ti deste componen-

te é trivalente e, cono ta.l , inprovável de existir en piroxô-
nios de rochas alcalinas félsicas portadores de Fe3* (Larsen,
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1976). A Fíg, 32 apresenta a relação entre A1 e Ti. Se todo Al e

Ti se juntassern forrnando o componente titano-tscherrnackita ' os

pontos projetados se dispori.am ao longo da linha Ti=241. Os piro
xênios analisados situam-se perto de1a, do lado do Al. Isso sig-
nifica dizer que o excesso de Al disponível é utilizado para ou-
tras substituições ; jadeíta e tscherrnackita.

A lìig. 33 rnostra a relação entre Z-Si e A1 ' que

corresponde ãs vacâncías a serem preenchídas por A1 e fe3*,ru pu

sição 2 e por A1 . Se ocorresse sonente a substituição de tscher-
mackita e não de jadeíta, titallo-tscherrnackita e ferro-tscherna-
ckita, os pontos projetados estariam ao longo da linha A1-2(2-Si).

Na Fig. 33, nota-se que a principal substituição no caso dos pi-
roxênios da Ilha de Vitória não é tscher¡rackita. Esta, de alto
graì.r, ocorre geralnente en condições de pressão relativanente e-
levada (Boyd, I976), sendo, portanto, natural que apareça de no-
do subordinado ern rochas j.ntrusivas rasas. A Fig' 34, que relaci
ona 2-Si e Fe3*, indica tambén que a substituição de ferro -
tschermarckita á se cundária.

8,2.4. Cálculo dos conponentes finais

Cawthorn e Collerson (I974) apresentam uma regra
"normativa" para o cálcu1o dos conponentes finais de solução-só-
Iida de piroxênios a partir de análises quínÍcas. Esse m6todo,on
de se calcularn todos os componentes finaís naÍs inportantes, 6

plenamente aceitáve1, conquanto envolva urn problema na distribu
ição de 41. O nétodo calcu1a prineiranente jadeita, NaAlSir06;as
si¡n, no caso de clinopiroxênios ricos en Na relativamente a Al ,

não há sobra deste úl-ti¡no elemento após a distr j-buição. Como re-
sultado, o cálculo seguinte para o conponente titano - tschernta
ckita, CaTiAl20U, nostra invariavelnente valores negativos de

Al , devido à falta de Al aproveitáve1. Contudo, na realidade,não
existem teores j-nferiores a 0, sendo, dessa forma, necessário a1-
terar-se a regra de cálculo. Neste trabalho, o autor propõe un

nétodo alternátivo baseado nas substítuições entre os elenentos
que preenchen a posição Z.
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A partir da fórnula quÍrnica dos cornponentes finais
introduzern-se as seguintes equações:

Si=2ac+2jd+tf
Ti = tt
A1 = jd +Ztt+zta

<lFe"=ac+Ttf
Fe'' = 2fe
Mn = Zmn

Mg = Zen

Ca =Ztf + tt+ta
Na = ac * jd

tt=Ti
- - Z+ ,^re = le /¿
mn = l4n/2
en = Mg/Z

Wo é calculado,
tes:

tf + tt + ta =

wo=(Ca+Na-

Assim, os cinco
Aqui hã quatro

* Não se en cont ra
nente MnZSi206,

+ tt + ta + Zwo + 2en + Zmn + Zfe (0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
( 8)

(ac, acrnita; jd, j adeíta; tf, ferro-tschernackita; tt, titano
tschermacki ta, ta, tscherrnackita; wo, u,ollastonita; en, enstati-
ta; mn, manganossilita*; fe, ferrossilita). K é somado a Na e tra
tado como Na,

As equações (1), (4), (5) e (6) denonstran que tt,
fe, nn e en são definidos independe n tenen te uns dos outtos, sen-
do, por conseguinte, calculados ern primeiîo lugar;

+ Zwo

(10)
(11)
(rz)
(13)

no finaI, sern interferência dos outïos conponen-

A1 * Fe3+ - Na; (2) + (3) - (S) (r4)
A1 - Fe3*) /z; (7) + (14) (1s)

componentes calculados possuern soluções ú¡ricas.
componentes a sere¡n calculados e quatro equações

bÍbliografias anteriores o none do conpo-
neste trabalho ó denominado como aci¡na.

nas
que



TABELA XIII
Principais substituições

Forna original : Enstati ta MgrSi r06

Substituições

1)
')f

Mg * Fe''

Mg-Mn

)-
(Mg, Fe"') - Ca

(Me, Fe2*l si r AIAI

(Mg, Fe2+) Si * Fe3*Fe3*

)+(Mg, Fe- )SiZ * TiAlz

7+(Mg. Fe- )2 * NaAl

) + <+(Mg, Fe- )2 - NaFe"

2)

3)

4)

sl

6l

7)

de pi roxêni os

8)

Ferrossili-ta

Manganos s i 1i ta

Wo 1tr.as toni t a

Ts che rrna ck l ta

Fe rro - ts che rrna ck i t a

Ti t ano- ts che rrnacki ta

J aóeíta

Acni t a

Cornponentes representativos

)L

Fe" rSir0U

I4n 25iZ 06

Ca-Si 'O-¿ LO

CaAIAISiOU

caFe 3+Fe 3+Si06

CaTiAl ,O6

NaAlSi 20U

NaFe''Si206

oo
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aproveitáveis, entretanto, não existe solução única devido ao fa
to de a equação (0) ser equivalente a 2((8) + (10) + (11) + (LZ)
+ (13)) + (14):

Si - Zac + zjd+ tf + ta + ZWo + Zen + znn + Zf.e = FeZ* + l,tn +

Mg * Ca + zNa - Ti. Para resolver esse problena, o autor intro
duz o conceito do nodo de preenchimento da posição Z.

As posições W, W e Y de piroxênios apresentan- se
em geral preenchidas por vários íons, nas os que podem ocupar a

posição Z são em número dininuto, visto que ali só caben cã-
tions pequenos: Sí, Al , Fe3* " Ti4*. ljentre eles, o Si é o prin-
cipal , o A1 secundário, o Fe3* ra¡o e o Ti pouco provãve1, face
ao seu raio iônico e às discussões anteriores, Na maioria dos ca
sos, considera-se que apenas Si e A1 assurnem esse papel, sendo
esta aproxinação utili zada por nuitos autores (por exenplo, Deer
et aL., 1963; Vieten, 1980). Alén disso, quando o Si da posição
de Z ê substituído por AI ou Fe3t, ten lugar a concomitante en-
trada de Ca na posição X (Fluckanhortz et aL., 1969; Cawthorn e

Collerson, 1974; Miyashiro e Kushiro, 1977). Esses fatos sugerem
grande dificuldade na substituição de Si por A1 ou Fe3+, estes
últinos portadores de raios iônicos naÍores, Da nesna forna, a

dificuldade relativa de acomoclação de Fe3* na posíção Z em rela-
ção a A1 é maior que no caso da Y.

0s raios iônicos maioïes de A1 e Fe3*, quando co¡n

parados aos do Si, levam ã colocação preferencial desses elenen-
tos na posição Y, correspondendo ã formação prioritária de acmi-
ta e jadeíta en detrímento dos componentes ferro-tscher¡nackita e

tschernackitå. De rnodo análogo, o raio iônico maioï do Fe3+ en
comparação ao do A1 provoca a colocação pteferencial do Fe3+ na
posição Y, indicando a fornação prioritária de ac¡nita relativa-
mente a jadeíta. Por outro lado, A1 nostra tanbé¡n facilidade de

acornodação na posição Y, assi¡n que o Na disponível teade aparen-
tenente a se ligar ao Al na forna de jadeíta. A prioridade dada
à fornação de jadeÍta sobre acmita no cáIculo de Cawthorn e Co1-
lerson (I974) baseia-se nesse ponto, Entretanto, como foi expla-
nado anteriotrnente, o espaço absoluto da posição Y é naior que



Componente s

Acnita ( ac)

Jadeíta (j d)

Ferro-tscherrnackita (tf)

Titano-ts cherrnackita (tt)

Tschernackita ( ta)

Wollastonita (wo)

TABELA XIV

Cálculo da análise quírnica de piroxênio para os conponentes finais

Fórrnulas quíni cas

1+
NaFe- SirOU

NaAIS i r 0U

caFe 3+ 
Fe 

3+S i 06

CaTiAlAl0U

CaAlAlSi0U

CarSi r0U

Mg, S i ,0u

Mn ZSi 2 
06

Fe''SirOU

Enstatita

Manganoss i lita

Ferross i 1i ta

Zr
Na < Fe''

Na

(en)

(nn)

(re)

1+(Fe" - Na) /Z

Ti

(AL - zrí) /z

a,(Ca+Na-L7-Fe'')/Z

Mg/2

Mn/Z

)+Fe- /2

Na
3+> Fe"

<+
Fe"

1+- Fe"Na

Ti

<+
(41 + F€" - Na - 2Tl) /Z

aL
(Ca + Na - Al - Fe'')/ 2

Mg/z

\4rr / 2

)+Ft- /z

I

o
I
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o da Z e, por conseguinte, o efeito da diferença de raio j-ônico
dos dois elenentos é naior na posição Z do que na Y.

Cons eqUen temen te
nentes 6 a seguinte:

a ordern de cálculo para os conpo

Calcula-se ac. Se esgotar todo o Fe3*, faz-se tf =

0; se acabar Na, jd-0: No prineiro caso, o Na renanescente se as-
socia ao A1 aproveitável para fornar jd, com o A1 que sobra dessa
distribuição índo para ta. No segundo caso, o Fe3+ restante e- uti
\ízaðo na formação de tf, com o A1 aproveitáve1 originando ta. A

Tabela XIV contém o resuno do novo rnétodo de cálculo dos conponen
tes finais de píroxênios,

Como visto na Tabela XV, esse método fornece valo
res maiores de acnita, wollastonita e tscher¡nackita e menores de

jadeíta e ferro-tschernackíta que os obtidos coin o de Cawthorn e

Collerson (f974); adicionalrnente, nostra-se rnais coerente con as

discussões havidas (Figs, 25 a 34), alén de não ter a contradíção
do A1 . Os componentes finais listados na Tabela XIIb foran calcu-
lados segundo essa netodologia.

8. J. AntlÞo-t10S

8. 3. I. Quini ca geral

As Tabelas XVIa e XVIb apresentam as cornposições
quínicas en porcentagem de peso e ern número catiônico, respectíva
mente. Geralmente, os anfib6lios são classificados quanto ao qui-
misno en três categorias, en função dos elementos ocupantes da po

sição X, cujo núrnero náxino de cátions é 2: ferronagnesianos, cál
cicos e alcalínos (Deer et aL,, 196 3), Os do naciço alcalino da

Ilha de Vitória, conforme a Tabela XVI , possuen alto teor em Ca,

próxino a Z (en m6dia, 1,8304). Jã que o Ca ocupa sonente a posi
ção X, nurna rápida interpretação eles são enquadrados como anfibó
lios cálcicos. Na e K podern preencher as posições X e W, e quando

entram na segunda ten-se un autnento de Al e redução de Si com a



TABELA XV

Cornparação dos conponentes finais de piroxênios calculados pelo rnétodo do presente trabalho (M)
e de Cawthorn e Collerson, 1974 (CC)

Cornponente s

7LllaFe''Si206 ( ac)

NaAlSi2ou (j d)

caFe 3+Fe 3+Si206 ( tf)

CaTiAlAlOU (tt)

CaAlAlSiOU (ta)

Ca2SirOU (wo)

Mg2Si2OU (en)

MnZSiZO. (mn)

Fe"'ZSi206 (fe)

Ne fe l ina
s ieni to

25_N

MCC

14,49 r2,40

0,00 6,93

0,88 4,32

r,69 1,69

1,80 0,00

38,32 37 ,t8

6 ,90 6 ,90

1,93 1,93

28,99 28 ,99

Pulaskito

4 3A*N

MCC

5,55 3,40

2,38 4 ,49

0 ,00

1 ,06 1 ,06

0,00 0,00

42 ,63 41,90

25,49 25,49

1 ,39 1 ,39

2I ,50 2I ,50

Ã1ca1i
sienito

6-N

MCC

z,I9 7,97

z,97 5,03

0,00

1,05 1,05

0,00 0,00

41,30 4r ,29

22,76 22 ,76

1,81 1,81

77 01 t7 ()1

Sodal i t a-
-nefelina
fono 1 i to

4 A.M

MCC

59,0s 51,98

L û.O o o?

0,00

2 .85 2 ,85

0,00 0,00

19 ,30 18,59

0 ,34 0 ,34

1 ,38 1 ,38

12 ,60 12 ,60 I

¡.J
I
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elevação do número catiônico total devido à substituição Si * (Na,

K)41 . Portanto, Na e K na posição X podem ser estimados a partir
do núnero catiôníco total. A sorna dos valo¡es de Ca, Na e K na
posição X é em geral infertor a 2, com a diferença correspondendo

1L
a Mg, Fe"', Mn, etc, Co¡n base no disposto, elaborou-se o diagrarna
tríangular dos cátions na posição X (Fig. 35). En realidade, ês-
ses anfibóIios po<1en conter Fe5*, rnas a nicrossonda não cli stiDgue
F.2* 

" Fe3*. os dados da Tabela xvla e xvlb expïessan o ferro co

mo se fosse 100% de Fe2*; por isso, têm-se núneros catiônicos to
tais superiores aos reais, freqüenternente acina de 1ó, Assin, os

valores reais de ¡*a e K da posição W são nenores que os expres-
sos na Tabela XVIb; em consequência, os da posição X deven ser
maiores. Na Fig. 35, as composiÇões-maís realísticas se projetari
an algo dis ta¡rtes do vártice Mg+p.'' e mais prõxinas do Na+K. 0

anfibólio rnais enriquecido ern Na e K da posição X (an. 544) , rni-
cró1itos de sodalita-nefelina fonolito, possuí número catiõnico
total relativanente baixo (15,9204; Tabela XVIb). Isso indica que

nesno consi.clerando o efeito do Fe3*, os nú¡neros catiônicos totais
dos outros anfibóIios não seriarn nuito inferiores a esse valor e,
nais, Na e K da posição X não seriaìn muito superÍores (21,05%).
Conseqtlentemente, Ca 6 o principal elenento na posição X, enquan-
to Na e K são secundáríos e Mg e FeZ* rnais ainda. Segundo a clas-
sificação de Leake (1978), os anfibó1ios em questão pertencen ã

série cá1cica. A Fig. 36 apresenta a projeção no diagrana Ca-Mg -
')+Fe'' (Deer et aL., 1963), com os anfibólíos da Ilha de Vítória

classificando-se con cá1cicos. Nessa figura, os pontos projetados
forrnam uma s6rie de cristali zaçáo com valores maís ou nenos cons-
tantes de Ca e substituição de Mg por F"Z*. Os valores de Fe/(Mg+
+Fe) são comunentes superiores aos dos clinopiroxênios coexisten-
tes, indicando que a crístalízação dos anfibólios ocorreu em está
gios posteriores. Nos anfib6lios, o valor Fe/Mg + Fe acha-se rela
cionado à petrografia hospedeiTa, crescendo na seguinte orden: á1

cali diabásio, álcaLi s¡'-eni Los, pulaskitos, nefelina sienito e so

dalita-nefe1Ína fonolitos (ern nédia, respectivamente, 0,4362,
0,7041, 0,8113, ù,829 8 e 0,8929). Na nesnâ orden dininui o Ca (en

m6dia, respectivamente, 2 ,14L6 , T,g07z, 1,8016 , 1 , 7500 e 1,ó99 7) ,

aunerrtam Na + K (em nédia, respectivamente , 0 ,96 72 , I,00Ù3, 1 ,1984,

I,2943 e 1,2930) e número catiônico total (en média, respectiva-



TABELA XVIa

Conposição quínica parcial (pot@ntagen en peso) de a¡fibólios das

Amost ra s

ElehentosNBNBN

sioz 37,68 3?,64 37,40 38,00 59,17

Tioz 2,77 2,53 3,2t 2,7s 2,72

41203 10,90 10,94 t2,27 72,16 11,39

Feo* 26,57 27 ,27 23,98 24,47 26 ,33

Mno r,l3 l,tg r,z8 t,3z I,37

Mgo j,lg J,os 3,94 3,99 z,m

CaO 10,10 10,04 t0,37 10.23 10,95

NaZO 2,A 3,04 3,58 3,S3 i,08

Kzo 1,73 t,8t l,6l t,lr o,zt

Total 96.91 97,96 97,53 91,92 97,91

* Fe total calculado cono FêO

Nefe lina
sierito Pulaskitos Ãlcali sieniros

434 111

BN

39,01 4,r2
2,67 2,16

1I,43 9,84

26,76 22,62

1,38 r,is
2,69 5,26

10,64 Ìl,03

3,05 2,68

o,22 L,76

97,86 98,01

85

BNBN

39,93 40,05 39,88 38,51

2,04 2, t5 1,94 r,90

10,23 l0,40 t0 ,42 tt,35

23,81 23,64 23,67 Z7,M

1,23 0,98 l,0l 1,30

5 ,05 5,86 5,95 ¿,18

lt,19 It,39 I1.31 10.73

2,65 2,09 1,98 2,97

I,l2 1,3ó L,27 r,81

97,81 97,92 97,43 97,75

rochas alcalinas da llha de Vitória

Sodal iEa -nefelina fonol itos

BN

38,35 38,50

2,76 I ,53

t1,27 9,55

23,98 30,66

r,ó4 |,tz
4,t2 1,43

11,56 9,30

2,96 2,94

I,50 1 ,94

98,15 97,38

BM

38,52 39,87

1,47 I,67

9 ,99 lI,01

$,64 29,96

1,11 L,67

t,44 0,5t

9,3() 8,57

2,95 2,84

I,94 7,74

97,37 97.91

Ã1ca I i
diabás io

58

NB

38,86 38,53

6,27. 5,06

13,90 14,07

10 ,55 15,01

0, 16 0 ,23

10,80 7 ,82

13,39 13,16

2,3t 2,45

r,38 1 ,45

97,59 97,43

54A

I

t



TÂBELA rvlb

coQosição quíricâ pârcial (er ¡ûe¡o catiô¡ico) e outros parâ.ætros ¿e aÀfibótio das rochâs alcalinas da rlhs de vitó¡ia

Cátio¡s

si4*

Ti ¿'

al-
- 2+.

t&! -

Mg-

c^z*

lotãt

Fel(t'lc * Fe)

(Hg * Fe' lx
(Na + ca)x

(c") x

Sa: si-ulx3
sr, tl2si-xfu3

sr, xzsir-tilt3,
so: u2r-x1¡3

lèftlinâ sicnito

6tta

llB

6,1353 6,('959

0,338ó 0,3)7ó

2,0875 2,0883

5,6q)2 3,7558

0,1552 0,t63

o,7724 0,7]ó5

t,7575 1,7425

0,8932 0,9532

0.3687 0,3734

16,1081 16,2155

0,82J7 0.8359

0,1){)87 0,1¡ló3

0,1434 0.Ill2

1,7575 |,7425

I,totl t,2ls5

0,0791 0.07f2

0,3386 0. J076

0.r43t 0-ltll

Pulaskitos Átcali sienitos Sodalita_n€fetina fonolitos
1U 777 6 a5 4A 4aIB SIIA

l|Bt{ßt{Bt{BNENBM

5,983 6,053{ 6,2$I 6,2157 ó,4013 6,3436 ó,a)20 6,3048 ó,2159 6,2151 6,3390 ó,5419 ó,4557
0,38óó O,f,J4ó 0.t51 0.3198 O,2594 O,2437 O,2514 O,Z3tZ 0,230E 0.3$8 0,1&16 0,182s 0.2038
z,æ1s 2,283j 2.1334 2J1m r.850r r.9160 r,9292 r.9412 2.1609 2,1338 1.931ó 1,93S0 2.1009

3,2082 3,2597 3,5ó16 5,5671 3,0177 3,163 3,tt05 I,t30t 1,6s50 3,2000 4,2225 a,2t90 4,05ó5

0,l73rt 0,1178 0,t845 0,1861 0,1549 0,t6SB. 0,1t05 0.1350 0,I7BZ 0.ZZtg 0,lSS8 0,tS45 0.2320

0,9386 0,9240 0,6315 0,ó395 1,2$l I,1948 1,3755 ì,4021 0.5245 0,9808 0,f,5ì9 0,3542 0,1230

t,7779 I,74SS t,865S 1.8175 r.8só2 1,9052 1,9207 t,9165 I,E57ó 1,E7$ 1,6414 t,639? 1.48ó8

I,tl09 1,0559 0t9490 0,9429 0,8298 0,8158 0,6J89 0,d)83 0,911ó 0,9t71 0,9583 0.942ó 0,8913
0,?81 0.J468 0,01ts 0,0t5ó 0.358,t 0,221? o.z7z4 0,zssg 0,3728 0,3054 0,4075 0,4075 0.õ98

t6,2022 16,1615 15,E737 15,8t33 ró,@85 15,9761 15,9345 t5,9245 16.tlt3 16,0884 16,1789 16,18ìl 15,9204

0,775 O,7Itl 0.8,155 0,8471 0,Zlm 0,7258 0,6933 0,ó906 0,8744 0,7óSJ 0,9320 0,9225 0,9705

0,0149 0.0342 0,0156 0.0773 -O,1261 0,02&) 0,102s 0.1447 -0,y)7 _0,0071 0,1906 0,1913 0,0835

o,2730 0.2213 0,l18l 0,1052 0,2t99 0,tbó8 {,0212 _0.062t 0.1731 {1,ì341 0.t6m 0,1690 0.4297

1,77?9 1,7455 1.655 1,8175 l.8Eó2 t,9052 r,9æ7 1,9165 1,857ó 1,87$ t.ó¿t4 t.ó39? 1,4868

1,2022 1.1615 0.8737 0,88f3 I,fn03 0.9761 0,935 0,9254 I,tlt3 t.0E84 1.1789 I,t8 0,9204

0,0410 0,r15? 0,2158 0.2594 0.0715 0,0928 0,2545 0.3037 0,2047 o,1247 0,1027 0.m1) 0.21ó0

0.3866 0,5110 0,3251 0,3198 0,2594 0.2y7 0,2sn4 0,2312 0,2308 0,3108 0,1896 0.1825 0,2038

0,23m o,2212 0.1t86 0,1052 0,t799 0,06ó7 0,0231 -0.(bu 0,t730 0.1324 0-t680 0,169u r),J408

Ã1cali ¡liabásio

58

NB

5.796ó 5,855ó

0,69æ 0,sE?o

2,4435 2 ,5196

I,31ó5 1.9072

0 .0202 0,0293

2,4026 I,1110

2,t406 2.t426

0,6ó85 0,72t8

0,2625 0.28Ì5

1S,7941 t5.8076

0,3539 0.5185

-0.5225 -0,3383

0,t8t9 0.1s97

2,1406 2,142ó

0,7491 0,807ó

0,rlo73 0,1795

0,ó979 0,S 780

0.t809 0.t957

I

I
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(M9 + Fe )x

.ó ze
1¿o¡r4cmo-o (l,lû.+-K)x

ôlgoll r¡rrìito.
pulo ¡ ¡ ¡lo.
¡.fcllno.l.ôito
!cdollto - nala llño fonolltos
ólcoli dlobó3io

rúclco bordo

ooaôaçt
t?++

m lc rri l¡fo

Fig. 35 - Diagrarna triangular reunindo os cátions que preenchen

a posição X dos anfibólios do naciço alcalino da Ilha
de Vatorra.



Fig.36 - Diagrana triangular Mg-Fe2*-Ca

ço alcalino da Ilha de Vitória.
rno FeO. Sínbolos iguais aos da

-L47 -

dos anfibólios do naci -
Fe total calculado co-

Fig. 35.
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nente, 15,8009, 15,9609, 16,0177, L6,1618 e ló,0960, com uma úni-
ca exceção) . Äs nesnas tenclências, exceto quanto ao número catiô-
nico tôtal , são observadas qualitativamente nos clinopiroxêníos
(Tabela XIlb). Corn base na variação da razão Fe/Mg+¡s ' os fatos a

cirna são atribuÍdos ao fracionarnento magmático ' Através deste me-

canismo, os anfibó1ios cristal izados aunentan os teores de Fe, Na

+ K e núnero catiônico total e dininue¡n os de Mg e Ca. 0u seja'
os anfibó1ios forrnados nos estágios íníciais de fracionanento nag

nático possuem cornposição quínica relativaflìente próxirna ã da horn

blenda, enquanto os dos nais avançados nostran características co

muns ãs das variedades alcalinas. Iliferenças notáveis quanto ao

quimisno são encontradas junto aos anfibólios dos sodalita-nefeli
na fonolitos, 0s da am. 44, fenocristais de 0,2 nn por 0'8 nn,pos
suem conposição próxirna ã dos ¡ninerais da an. 64 (nefelina sienì-
to); por outro lado, os da arn, 544, nicrólitos em rneio a uma mas-

sa funda¡nental , têrn teores altos enì Fe, Na e K e baixo em Ca. Is-
so indica que o fracionanento do rnagna avança no sentido das a¡ns.

4A, 44r. e 544. A variação do núrnero catiônico total atrav6s desse

processo pode ser devida a clois fatores: 1) aunento de Fe' , oca-
sionando aparente elevação do núnero catiônico total e 2) aumento

de Na e K na posição W, corn crescinento real do núnero catiônico.
A partir dos dados de microssonda não é possÍve1 decidir-se so-
bre o que na verdade teria acontecido. Cono explicado previanen-
te, enbora a prinei.ra alternativa seja evì-dente, a segunda não

pode ser excluída (ver adiante itern 2'3.2). A Fig. 37 apresenta o

diagrana Mg-Fe-Na+K. No caso dos clinopiroxêníos (Fig. 27), obser
va-se uma seqtlência nítida de enriquecímento em Na+K; no caso dos

anfibólios, essa tendência não se acha presente, co¡n o fato apon-
tando que nesse estágio do fracionamento Na e K entran preferenci
alnente na conposição da egirina e biotita coexistentes en detri-
mento aos anfibó1ios.

En resu¡no, os anfibólios do macíço alcalino da Ilha
de Vitória, exceção feita aos da arn. 58, possuen cornposição quíni
ca pr6xina ã da hornblenda, conquanto os valores de Na e K se mos

tren denasiado a1tos, superiores a l, para que possant vir a ser
deno¡ninados cono ta1. Desse nodo, é preferíve1 adotar-se para e-
les o none barkevikita, en consonância ta¡nbén con o conportamento
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óptico referido previanente. Já os ¡ninerais da an. 58 são caracte
rizados por altos teores en Ti (0,6428), Mg (2,0869) e Ca (2,1416)

e baixos ern si (5,862I, Fez+ (I,6118) e Na (0,6952) (TabeIa xVIb).

0 enri.quecinento en Ti õ notadanente acentuado, razão pela qual
são designados de Kaersutita. Na citada anostra (an. 58), os clino
piroxênios coexistentes contê¡n igualmente alto Ti. A forma alonga
da, cor narron-avernelhada e outras feições 6pticas confirmarn os

dados de nícrossonda. A diferença de conposi-ção quínica entre o

núcleo e as bordas 6 notável, apesar de não se reconhecer ao mi-
croscópio. As bordas apresentan-se enriquecidas en Si, Fe e Na

e enpobrecidas en Ti e Mg, feições conuns a rnagnas relativanìente
fracionados. Era de se esperar que os anfibólios da am. 448 exi-
bissem afto conteúdo em Na, una vez que as suas propriedades óp-
ticas se assernelham ãs da arfvedsonita. Contudo, o quinisno des-
ses rninerais ern nada difere do obtido para os dernais anfibólios ,

todos, ã exceção dos da an. 58, enquadrados cono barkevita. A ra-
zão desse fato não é bem entendida, nas considerando que a amos-

tra representa un dique leucocrático sen piroxênios, isto é, for-
tenente hidratado, aventa-se aqui a seguinte explicação: apesar
do teor de Na+K não ser grande (1,3485), parte razoãve I desses át
calis ocuparia a posição X, sendo responsáve1 pelo conportamento
óptico. Cono resultado, o conteúdo en Ca e o núrnero catiônico to-
ta1 deveriarn ser baíxos. A Tabela XVIb denonstra que o prineiro é

nais ou nenos baixo (I,6406), enquanto que o_segun1"rÌi_ 
äîr.lrr*parentenente elevado (I6 ,1800) . Se a proporção de Fc"'/Fe"'+ Fe"

for razoavelmente alta, o núrnero catiônico real pode ser baixo q
pesar do alto valor aparente, com o Ca real ainda nais baixo. A

ptesença de um teor nais elevaclo en F"3* pêrece ben prováve1, una
vez que o tnagna é altanente hidratado,

8.3.2. Conposição quínica ern perfil

Na.s observações rnicrosc6pi.cas não forarn reconheci-
dos anfibó1ios com zoneamento visíve1. Na cornposição químic a ge-
ra1 tanbérn não se registraram diferenças quínícas significativas
entre o núcleo e as bordas, excluÍdos os ninerais da an. 58, Por
outro 1ado, ao longo dos perfis en cristais foran detectadas va-
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riações quínicas notáveis (Fíg, 38). Grosso nodo, as nudanças são
gradativas, inexistindo as inclusões que tão ben caracteri zam os

piroxênios. À exceção da am. 4-A., as bordas dos cristais se apïe-
sentan enriquecidas em FeO e ernpobrecidas e¡n Mg e Ti en relação
aos núcleos, isto é, zoneamento nornal. Na e Ca não exibem varia-
ções expressivas, Essas feições são explicadas por un processo de

cristalização a partir de magrna en fracionamento contínuo.

No anfib6lio da arn. 25 (Fig, 384), a varíação gra-
dativa ou contínua 6 claramente visível para as cuïvas de FeO e

MgO. Por sua vez, o da an. 6 (Fig. 388) não nostra tal variação,
nas sin apenas pequenas bordas ernpobrecidas en CaO, MgO e NarO. O

pequeno diãmetro aparente desse anfibó1io na 1ânina (0,4 rnrn), en
conparação corn o da am. 25 (1,0 rrun) , indica que o perfil do anfi-
bóIio da an. 6 não passa de um núcleo tridinensional do cristal .

Já o anfib6lio da an,58 (Fig. 38D) exibe variações acentuadas en
FeO, MgO e TiOr, con valores duas vezes naiores entre núcleo e

bordas,

No perfil do anfibólio da an. aA (Fig. 38C), nota-
-se a presença de nargens com proernínente zoneanento inverso. À

exclusão das bordas , a variação quírnica é relativanente peque.na.

Esses fatos apontan para uma mudança abrupta nas condíções de

cristalização nos estágios finais. Esse padrão de zonea¡nento pode
ser explicado por alguns mecanisnos: 1) rápida decompressão; 2.)

injeção de magna máfico e 3) injeção de água. Considerando que a

arnostra pertence a um dique de sodalita-nefelina fonolito, pode-
ria ter ocorrido rápida decompressão devido ã ascenção abrupta do
nagna. Além disso, era de se esperar que a deconpressão responsá
ve1 por esse zoneanento se fizesse aconpanhar de fenônenos de cor
rosão do mineral já cristalizado, contudo, na lâmina, não foram
reconhecidas tais feições. À ìnjeção de nagma máfico se associa
tanbén un aunento da t enpc.ratura, levando à corrosão do ctistal,O
ponto crÍtico para ambos os casos é que as novas condições, seja
de pressão, seja de tenperatura, afetarn até o núcleo do grão. por
outro lado> assune-se que a injeção de água é un fenôrneno restri-
to ã fase lÍquida, una vez que a água injetada não infíltra tão
livrenente dentro do mineral já cristalizado cono o faz junto ã-
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quetra. Logo, a injeção de ãgua pode provocar zoneamento inverso
de anfibólios atrav6s do abaixarnento do "so1idus" e "liquidus"
(Fig. 39) sem o aconpanharnento de corrosão do nineral . Aparente-
mente, este é o mecanisno rnais prováve1 para explicar o padrão
de zoneamento do anfibólio da an. 44. A fonte de água necessária
poderia ser encontrada junto ãs rochas encaixantes, una vez que
a anostra pertence a um díque com espessura de apenas 50 cm.

8. 3. 3. Substituições quírnicas

As substitui.ções envolvendo os elementos constitu
intes dos anfibóIios são nrais complexas que no caso dos piroxê
nios. Alén rlas diadóquicas, exístern diversos outros tipos de su-
bstituição combinada, varíando en alguns deles o núrnero catiôni
co total (por exenplo, Si ? NaAl). Adicionalnente, não existe rné

todo para se estirnar os valores Je FeZ* e Fe3* e tanpouco a pro-
porção dos cornpouentes finais.

As Figs. 40 e 41, reunindo, respectivanente, âs

relações de Ti con A1 e Ti con 8-Sj-, buscam esclarecer o conpor-
tamento do Ti. Este elenento poderia entraï na fórrnula quínica
de anfibóIios atravós das substituições (Mg, Fe2*)Si, Ì 11. A.se
gunda 6 pouco provável devido ao tananho do raio iônico do Ti4+.
Para o prineiro caso, os pontos projetados se disporian ao longo
das linhas de A1 = 2Tí na Fig, 40 e 9-Si = 2T na Fig. 41 se não
ocorressem substituições de outros elenentos. Jã para o segundo,
os pontos se espalhariarn se¡n relação deterrni.nada na Fig, 40 e

convergeriam para a linha 8-Si = Ti na Fig. 41. Os pontos proje
tados nessas figuras não satisfazen a ambos os casos, localizan-
do-se grosso nodo paralelarnente ãs linhas A1 = 2Ti e 8-Si = Z'li,
ã exceção das kaersutitas do á1ca1i diabási.o (arn. 58). Isto pare
ce indicar que a subsrìtuição tMg, Fe2*) Si2: Ti 412 está pre-
sente pelo nenos nos anfibötios con baixo teor en I'i; aléin dis-
so, ocorrem substituições que consomen A1 e preenchern vacâncj_as
na posição Z, como, por exenplo, Si I nanf e (Mg, Fez*;Si Ìru¡f,
tão ben conhecidas corno hornblendas (Deer el: aL., 1963).

No caso das kaersutitas do á1cali diabásio, a dis
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posição dos pontos da FÍg. 41 pocleria ser explicada tanto pela
substituição Si ? Ti quanro pela (Mg, F"2*)Si, Ì 1i¡1r, aconpa -
nhada de si Ì Na.qt e (Mg. lìeZ+) si ? RrRt eln nenor grau. Mas , ã

vista da localização dos pontos na Fig. 40, a segunda hipótese
se afigura mais prováve1. Isto é, Ti entra nos anfibólios princi
palnente atïav6s da substituição da titano-tscherrnacki.ta.

A Fig. 42 relaciona A1 e 8-Sí com a finalidade de

verificar a existência d.e substítuição tschernackÍtica. Se ocor-
resse apenas essa substi.tuição, os anfibó1ios se colocariam ao

longo da tin.h¿r 2(8-SiJ = Ä1. Ëntretanto, verifica-se que os pon
tos projetados não só estão distantes dessa linha) mas tarnbén
próxínos ã S-Si=Rf, con o fato indícando que a substituição aci-
na é secundária.

A Fig. 43, reunindo Na+K e 8-Si, procura nostrar
a possíve1 substitui.ção Si i qNa, l() 

^1. 
Se ela fosse a princi

pal , os pontos se ordenariarn ao longo da linha 8-Si = Na+K. Ex-
c1uÍdas as kaersutitas, eles se dispõern paralelamente à linha,su
gerindo a existência da substituição. Esta explica tambérn a con-
figuração dos pontos projetados paralelamente à linha de 8-Si
Al na Fíg, 42. As kaersutitas do álca1i diabásio são deficientes
em Na e K en relação a 8-Si, Tal fato aponta para o nenor grau
de ocorrência cÌessa substituição, en confor¡nidade corn a discus-
são anterior referente ao Ti.

Co¡n base nos dados químicos, ten-se que a sona
de Na+K é superior a I na rnaioria dos anfibó1ios investigados.As
sim, Na e K são empregados não sonente para Si Ì ¡Ua,f;Af , .orã

?+ )+ -+ 1+tanbem para (Mg, Fe- ) (Mg, Fe- ) + (Na, K) (Al , Fe" ). A segun-
da substítuição forma os conponentes glaucofãnio, NarAlZMg3S1OZZ
(oH)2, c riebeckita, NazFcS+lt-c2+JsiSozz (oH)r, carãctãríãtlcos
de anfibólios alcalinos. jirrtretanto, não há referências nas bi-
bliografias sobre o enprego distinto de Na e K tanto nâ prinei-
ra quanto na segunda substituição, a partir d.a conposição quíni-
ca do nineral. Ðesse nodo, o autor tenta apresentar aqui urna no-
va id6ia sobre o assunto.
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As substituições são divididas e¡n dois tì"pos, dia
dóquicas e conbinadas, sendo estas últiinas subdivÍdidas em dois
grupos : as que provocam mudanças do nú¡nero catiônico, por exen-
plo, Si Ì ru"nt e (Mg,p'"2*) S i AlZ, e as que não as causan,

7+ )¡(lr.lg,re¿'), -Ì iua,K) (A1 , Fe3+) e (Mg, Fe¿*;si Z ¡,rAr. por conve-
niência, o primeiro tipo será deno¡ninado nesta discussão de subs
tituição isonurn6rica e o segundo de alonunérica. Para evitar mai.

ores conplexidades junto ãs substitui.ções diadóquicas, os cã-
tions serão agrupados em função de suas cargas e1étricas: K e Na

como M1 ; Ca, Mg, Mn e Fe2* corno M¿; Fe3* e AI como M3; e Si e Ti
L

como lr'f 
*. os dados quínicos infornam sobre esses parânetros ; es-

tes, por sua vez, fornecem quatro equações natemati.canente inde-
pendentes que expressam relações nútuas desses cátions, ou scja,
substituições combinadas, Dentre as quatro equações, una á utilí.
zada para equilíbrio de carga, assín que as aproveitáveis par'a
as substituições conbinadas são apenas três, Isso significa di-
zer que qualquer composição químíca mínera1 pode ser representa-
da por, no mínino, três tipos de substituição combinada adequada
a partir da fórnula quínica inicial. Entretanto, o fato não indi
ca que existem apenas três tipos, nas sim que se propõe urn mode-
lo sern contradições natenáticas com três tipos ou rnais de substi
tuição conbinada, En outras palavras, rnodelos con duas substitui
ções conbinadas são inperfeitos face ãs contradições matenát.icas
presentes. Na realidade, o conportanento quínico de Si e Ti não
é igual apesaT de ambos os elementos possuirern a mesna carga e-
1étrica. Portanto, há cinco parâmetros e quatro tipos de substi-
tuição combinada calculáveis.

Do exposto, têrn-se que as substituições conbina-
das conhecidas d.e ocorrência junto aos anfibólios cálcicos são:
Si I ¡,laRt e (Mc, FeZ*¡ si ? Rr¡.r. A16n dessas, existen outras re
lacionadas com I'i e álcalis: (Mg, Fe2*)Si, i riAtz e (Mc, F"2* );
^ ?+í (Na,K) (41 , Fe- ). nc l)r-sente discussão, essas . substituições
são denonínadas de St, SZ, Sa e SO:

s r) si ? ¡l1l'13

)-z
53) M-Siz ¿ TiM;

?rz
s2) M'si ¿ M;

)-1'zs4) M; ¿ M'M'
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Dentre elas, a única alonumérica ó a Sr.A SZ e S, correspondem,
respectivamente , às substituições de tschermackita e titano-
tschernackita, Urilizand.o-se o anfib6lio llzrsi rorr(oH) , , que é a

fórnu1a referente ã antofilita, gedrita, trenolita, actinolita,
etc,, cono ponto de partida, chega-se às seguintes equações:

Ml = s, * so

M3=Sf *2SZ* 2S3 +54

Ti = S,

..2M-=t-SZ-53-ZS4

Si=8-St s? - 2s,

Nos anfibõ1ios aÌcalinos, encon¿ra-se mais de wn tipo de substi-
tuição alonum6ri.ca, M3 ¿ MlM2, dando origen aos componentes arf-

- 7+ <+vedsonita, NarFei Fe" Sir0rr(0H)2, a eckerrnanita, NarMgOAlSiBOZ2
(0H)r,a nartir, respectivanente, de riebeckita e glaucofânio,as

" \+ -+ ')+
sumlndo-se Fe' <- NaFe- e A1 <- NaMg. Contudo, no ca.so dos an_
f ib6l"ios da Ilha de Vitõria, considera-se que esse tipo 6 pouco
expressivo ã vista da natureza cá1cica desses minerais.

A partir das equações acirna, calculan-se Sl, SZ,
S, e SO cono se segue:

1)7St = ltt' + M" + M" + Si + Ti - 15, ou seja, núrnero catiônico to-
tal - 15

s2=8-Si

So=t,tr-s,

s3 Ti

Com base no resultado desses cá1culos, pode-se definir a distri_
buição de Na e K para a posição W ou X, ou seja, Sl ou SO. Entre
tanto, no caso de anál j.sr: s de rnicrossonda eletrõnica, a defini-
ção não 6 natenaticanente perfeita cleviclo ao fato de Fe3+ ser
expresso cono Fe2*.

O diagrama triangular Ca, (Mg,, Fe2*; ,SirO zz@H) z -
'r+ )¿- Caz(Mg, Fe'' J 3 A]2si6uzozz(oH) 

2 - Na2 Ca, (vB, ne ") sSi6AtZOzz (OH), de
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Hallinond (1943) 6 conumente ernpregado para nostrar a conposição
de hornblendas por meio dos conponentes flnais; trernolita, acti-
nolita; tschernackita, ferro-tschermackita; edenita, ferro-edeni
ta e pargasita, ferro-hastingsita. 0 vértice do topo desse triân
gulo corresponde ao componente te6r j-co que representa a substitu
ição Si-NaAl ("Ha"'), Esse diagrana possui três conponentes fi-
nais, enbora as suas conposições envolvan quatro parâmetros: Na,

)r(Mg,Fe"'), AI e Si. Disso clecorre que un anfibó1Ío analisado, a-
inda que não apresente Ti e K em sua composição, possui quatro
pontos pata serem projetados no gráfico, Se a posição X desse an

fib6lio for totalnente preenchida por Ca, isto ó, sern participa-
ção de qualquer outro cátion, os quatro pontos convergem pa-
ra um único. Todavia, os anfíb61ios cálcicos contên sempïe algg
na quantida<le de Mg, F"2*, Na e/ou K e, portanro, os quatro fre-
qtlentenente se afastan entre si. Cono esse nodelo envolve apenas
doi-s tipos de substituição cornbinada independentes, e1e invaria-
velnente se faz acornpanhar de contradições matemáticas, Conse-
quentenente, a sua utilização no sentido correto é ímpossível,
com os resultados acina obtidos trazendo significado ambíguo. No

caso de anfibólios con teoï de Na un pouco elevado o problerna se
torna ainda mai.or. Na literatura não se encontran trabalhos que
se ocupam da solução do problerna, nen lnesno aquele que rnenciona
a existência da incongruêncía apontada.

0 problena pode ser resolvido una vez que se calcu
1em 51, SZ,Sg e SO. A Fig. 44 apresenta a projeção dos anfibó
lios da Ilha de Vitória no diagrana triangular nodificado de Ha1
linond (1943), con 51 e S, calculados pelo novo rnétodo. O diagra
ma ignora os conponentes riebeckita e glaucofânio. Nota-se que
os pontos projetados se 1ocali zam nas proximidades do lado do

^)1)"triãngulo MiSi'OZZ(OH) Z - M;1,4'7M;S|6O22 (OH) 2. Isto parece indicar
a existência de baÍxo grau cle 52, que é representada pela substi
tuição tschernackÍtica, e conformidade con a interpretação <lada
pa:^a a F).g, 42. Teoricarnente, o componente MlMiMtSibO2 2(oH)r, re
presentado por "lla'", ou seja, substi.tui.ção S,, não é supcrior
a 1. Portanto, a existêncía dos pontos projetados na â,rea supe-
rior da rtnha ulu2rv3sírorr(oH) e - vluzuru3rsiuo, z@H) z é arribuída
ao efeito de Fe'' ou, alternativamente, ã presença de outra subs
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tituição alonunérica, por exemplo, M3 I M1M2, Cono explicado an-
teriormente, essa substituição é de ocorrência inprováve1 junto
aos anfibólios da Ilha de Vítória e, ern conseqtlência, o fenône-
no parece mais devido ao fator Fe3+. Assirn, ten-se que todos os
anfib6Iios projetados tenderiam a se concentrar junto ao canto
uluÇu3sl Tozz(oH)2, que é representado pelos conponentes edenita,
ferro-edenita, se a correção do efeito de Fe3+ fosse feita.

Una vez que a substituição tschernackítica, 52,6
nuito baíxa, a Fig. 45 apresenta o diagrarna triar,rgular NI1Sí|OZZí{IL) 

z- ulvzrttlsiuoz2 (oH) , - v$''?rtij,sisozz (on) 
2 , eue ignora os conponen-

tes tschernackita, ferro-tschernackita, etc,, para esclarecer a
relação entre as substituições S, e SO. Cono nencionado anterior
rnente, face ao efeito do Fe3+, os pontos projetados deveriarn se
locali zar mais próximos d.o vértice lllulrujsi rO22 

(0H), , ou sej a,
dos anfibólios alcalinos. Pottanto, os anfibólios se projetarian
ao longo cla linha l¡1u?V3sizoZ 

Z @H) Z (edenita, ferro- edenita,erc")
- tuluzrr',rjsiro2z(oH)2 (riebeckita, glaucofânio, etc.). Ern resumo,
as "barkevikitas" do naciço alcalino da Ilha de Vitõria são in-
terpretadas quinicamente como anfibõIios cálcicos fe¡ro-edeníti-
cos coln certo teor de cornponentes nisturados de anfibó1ios alca-
l ino s .

Segundo Hallínond (1943), os anfibó1ios de nefeli
na sienitos se concentran nas inediações do carnpo da pargasita -
ferro-hastingsita, muito distantes dos ninerais honôni¡nos <la

Ilha de Vit6ria. Isto pode ser devido às contradições provocadas
pela presença dos conponentes de anfibó1io al calino.

8.4. BiotÍta

8.4.1. Química gerat

As biotitas das rochas alcalinas da Ilha de Vitó-
ria se caracterizan por' seu alto teor em Fe e baixo en Mg. As Ta
belas XVIIa e XVIIb reúnen, respectivarnente, as cornposições quí-
micas en porcentagen en peso e em núnero catiônico. 0 valor m6-



Conposição química parcial
Vi tória

Eletentos

si 02

ri 02

Ar.2o3

FeO*

MnO

ìlgO

CaO

Na2O

Kzo

Total

lbfeli.na sienito Pulaskito

o4

NB
3ó,33 3ó, rl0

3 ,91 3 ,82

L2 ,63 l3 ,05

28,ó1 28,67

0 ,87 0 ,84

3,33 3,27

0,02 0,05

I,15 I, r0

9 ,41 9 ,45

I'ABE LA XV I I a

(porcentagem em peso) de biotitas das

N

36 ,38

3,52

L2,24

28 ,62

0,79

4 ,4l

0 ,09

0,70

9,59

43A

Ãtcali sieni.to

b

36,77 36,ó3

3.5r 4,87

12,83 t2,77

28,64 26 ,67

0,79 0,68

4,54 3,78

0,17 0,0b

0,87 0,74

9,s8 9,74

rochas alcalinas da Ilha de

B

36,58

4 ,57

t2,64

28,64

0,64

3,59

0 ,0ó

0,64

9,58

96 ,26 97 ,07 9ó,35 97,68 96 ,87

4A

M

s6,97

2 ,s6

12 ,8ó

32 ,91

1,28

0,82

0,05

0,84

9 ,83

SodaI i ta-nefelina fonoli.tos

448

36,26 35,64

z,7I 2,'t3

t2 ,15 12 ,36

32 ,32 32 ,50

0 ,46 0 ,50

z ,90 2 ,24

0 ,84 r,24

0 ,11 0 ,22

8,97 8,78

N

36 ,34

0,97

t0 ,80

35,24

0,só

3,82

0.02

0,12

9 ,76

54A

9ó,94 96,13 96,72 9ó,20 97 ,64 96,80 97 ,32

36,61 55,45

L ,32 Z ,24

l0 ,41 lL ,22

34 ,55 55 ,16

0,49 r,95

3,82 1 ,5 8

0,0ó 0,07

0 ,51 0 ,32

9 ,23 9 ,17
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Composição quínica parcial
de Vitória

Cátions

si4*

-- 4+ll

1+At-
_2+
t,e

1t
Mn'

7+
Mg-

')+
Ca-

+
Na

+
K

Total

FelMg + ¡s

Na+l(

A1VI: Si + A1-8

(en núnero catiônico) e

Ì,lefelina sienito
64

NB

s.8069 s,8204

0,4965 0,454r

2,5795 2,432r

3.8243 3,7923

0,1182 0,1130

0,7939 0,7701

0,0033 0,0049

0,3ó54 0,3374

1.9192 1,9063

Pulaski to
43A

NB
5,809ó 5,77ú

0,4225 0,4t91

2,3040 2,3763

3,8225 5.763ó

0,1075 0,1045

I,0492 r.0589

0,0151 0,0281

0,2t73 0,26ó3

1,9532 1,9194

TABELA XVIIb

outros parâmetros

.Áfcati

N

5,7804

0,5776

2,3ó50

3.ó520

0,0906

0,8882

0,0099

0,zz&s

1,9604

sienito
64A

BM
5 .7890 5.7ó30

0 ,5437 0 , 31 7ó

2,3581 2.4969

5.7900 4.5350

0,0854 0, r793

0,84ó7 0,2016

0,0099 0,0086

0,19ó0 0,2694

r,9358 2,0673

de biotitas das

15 ,671ó ls ,6312 lS ,70ll LS ,7771 15 ,5533 15,5531 15,8391 Is.6152 ls,6326 ls,96s6 ls ,8750 15 ,8062

0,8280 0,8311

2,2756 2,2437

0,18ó4 0,252s

rochas alcal inas

Sodalita-nefe lina fonolitos
448

NB
5,8417 5,9744

0,3285 0.333ó

z,w2 z,3683

4,3549 4,4194

0,0634 0.0692

0,ó961 0,s419

0,1448 0,2L57

0,0341 0,0691

L.8422 1.8206

0,78,1ó 0,7804

2.2L75 2,1857

0,tI3ó 0.1549

da I lha

54A

NBM
5,9110 s,9726 5,556u

0,1191 0,t6?2 0,3143

2 ,0708 2,0004 z,28t7

4.7945 4,7L37 5 ,0725

0 ,0777 0,0672 0 ,2684

0 ,92ór 0.9281 0 ,3875

0,0033 0,0102 0,0119

0,035 0,0994 0,1017

z,0260 r,9208 r,9196

0 ,8043

2 , ll18

0 ,1454

0,8173 0,9574

2,2t99 2,3%8

0. 1471 0.2559

0 , Eó21

I,8783

0 ,1489

0,8907 0,8381 0,8354 0,9254

I,8897 2 ,0627 2,0203 2 ,02t4

0 ,t627 -0 ,0182 -0 ,0260 -0,1625

I
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dio da razão Fe/Mg+Fe en núnero catiônico alcança 0,8462, sendo

Superior à dos piroxênios e anfib6lios coexistentes (respectiva-
mente, Tabelas XIIb e XVIb). Sobretudo as biotitas que ocorren
na f orrna de micrólitos (ans. 4A g 544) possuem razáo denasiado
altâ (em né<iia, 0,9414) .

A Fig, 46 mostra a projeção dessas biotitas no di
agrama f 1o gopi ta- anni. ta-e as toni ta-s Íde ro f i 1i ta. Ernhora o gráf í co

seja freqtlentenente utilizado para a caracterização quínica de

l¡iotjtas de diversos amb j,entes geoÌógicos, ele deve ser encarado
cofl certas reservas, Assin, conforrne as explanações feitas para
as substituições en anfibólios: una composição quínica envolve,
pelo nenos, quatro substituições cornbinadas; porén, a maioria dos

trabalhos tocaliza apenas dois tipos, (Mg, Fe2*)Si i AlZ e (Mg,
)L

Fe" ), ? 41,, havendo, assi¡n, nais pontos a seren projetados no'J - -t'
diagrana. Existe ainda urn probÌerna adicional , o cá1cul.o do Fe so

nente cono Fe2*, Na Fig. 46, a abcissa corresponde à tazão Fe/

/Mg+pe, enquanto na ordenada coloca-se A1 na posição octaédríca
(41 "'). Ëste A1 6 calculado, conven ci ona lnen te através da equa-
Si+41-8. Nesse gráfico, vê-se que os pontos projetados se concen
tran nas proxinídades do terr¡o annita. Na realidade, devido ao

efeito do Fe3+, essas biotitas tendem a se afastar da linha anni
ta-siderofilita, ,Ao mesno tenpo, elas se aproxínarn urn pouco mais

da linha flogopita-annita corno resultado da subs tituição
?+ -+(Mg,Fe' )a * A1t, presente no conponente muscovita' Ernbora con-

si-derando esses fatos, as composições gerais seriam ainda próxi
nas do termo annita, con pequena quantidade dos rnenbros eastoni-
ta e siderofilita, ou seja, baixo grau de substituição tscherna-

- )f,ckítíca , (MC, re"¡ Si * otr,

A Fíg. 47 procura relacÍonar MgO, FeO e AIZ03 (t"

em peso), conforne Nockolds (1947). Nesse diagrama, as biotitas
da Ilha de Vitória se conc,Jntïan tambón numa pequena 6.'re a junto
ao lado do triângulo FeO-AlrOr.

Corno apontado na Tabela XVIIb, as biotitas anali-
sadas possuen pequena variação química quer seja a níve1 das di-
ferentes anostras, queÌ para núcleo e bordas de cristais indivi-
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AlaOs

Projeção das biotitas
- 4120j ('o de peso) .

Mgo

anali sadas no diâgrama MgO- F'eO

Símbolos iguais aos da Fig. 46.

Fig. 47
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duais. L)entre as pequenas variaçõcs , regis tram-se , nas biotitas
dos sodalita-nefelina fonolitos, alto FeZ* [em m6dia, 4,6485J ,

baixo Mg e Ti nos micrólitos (respectlvarnente, 0,2946 e 0,3160),
baixo Al e Ti e alto número catiônici; total das variedades cla

am. 544 (respectivarnente, 2,117tr,0,1985 e 15,8823) e baixo Na

e K na am. 4411 (respectir¡amente () ,051b e 1,8314) .

A alt¿r razão l.e/lvig+Fs e a pcquena variação quírni-
ca indicarn que (]sses minerais se cristalizam num período relatj.-
varnente l-im.i taclo, n¿ris pr'('(:isamente nos estágios finais do fraci
onamerÌto nagmático. Ja os piroxênios e os anfib6lios, solrreturclo

os prinrei.ros, sc. cristalizan cn vários estágios.

0s valores clo núnero catiônico total (1'abelaXItb.)
não são mu j to e levados (em rnédia_, i5 ,J184) , inferiores a 1ó ,0 .

/L ,eJ* não 6 nuito alta.I)ortanto, tcm-sc quc a razão fa'" /Fe"'+l

8.4.2. Substituições químicas

As substituições presentes nas biotitas são mtrito
complexas, inexistindo ainda explicações satisfatórias para di-
versos pontos. Na naioria dos livros e trabalhos que discutent o

quimisrno dcsses minerais, por exemplo, Ileer et aL. (1963) , assu-
me-se que a posição tetraédrica (Z) acha-se preenchida preferen-
ci almente por Si e , em menor proporção , por A1 , corn o A1 renane-s

cente alocado para a posição octa6<lrica (Y). Isso signif ica qLre,

nas bi.otitas coln Si+Al superior a 2.0, não há Fe3* e tampouco v1

câncias na posição tetra6drica. As discussões no presente traba
tho seguem tamb6m a oricntação convencional. Assin, o A1 IÌa posl

ção octa6drica ¡ntVf l ó ca1cu1ac,lo a partir da equação Si+41-B;pa
Ta a obtenção clo ,41 de coordenação tetraédrica iAtlt';, faz-sc 8-

si.

Scgundo lJccr ¿L ,r!.. (19ó3) e Miyashilo (t9ó5), as

biotitas pos-s¡¡sn cluas substituições conbinaclas: IMg, F"]*J Si :
AlvIAllv e (NIg,o"2*)s otutr. A seguncla, alouuntérica, 6 tida co-
mo principal responsávc1 pclas vacâncias na posição octaódrica,
ou seja, pela redução do número catiônico tot¿rl .
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Entretanto, a Tabela xvlIb demonstra que o conteú
<io de R1VI 6 nuito pequeno para explicar os baixos valores do nú

ro catiônico total en todas âs biotitas analisadas. A Fig, 48,re
l-acionanclo AlVl (Si+AI-8) e lvl2-O 1Fe2**Mn*Mg+Ca-6), objetiva ve-
rificar as duas substi.tuições. Se apenas a prineira estivesse
presente, os pontos projetados se disporiarn ao longo da linha
¡uP - r, = - ¿ ( S i + A 1 - I ) ; sc tão-somcnte a segunda, na linha 3(M2-6.) = -
2(Si+41-81 . Se as duas substituições acina fosse¡n as ¡nais ímpor
tantes, as biotitas projetadas forrnarian urna seqllência linear
corn inclinação entre -Z ? a Ì -Z/5. porém, a Fig, 48 nostra una
má convergência, con inclinação subvertical l al6rn disso, os. pon-
tos estão distantes das linhas te6ricas devido aos valores de¡na-

siado baixos dc Al\'l c/ou lifZ. O fato parece indicar que elas não
são as principaís e, ainda rnais, que a segunda não é responsável
pelas vacâncias na. posição octaédrica. A Fig. 48 sugere tanb6m a

existência de uma substituição alonunérica não relacionada com

A1VI .

O conportanento do Ti na biotita longe está de

ser bern conhecido, corn duas hip6teses diferentes constando da Ii
terarura: (Mg.Fe2*.) Si, ¿ rinlIVz (Robert, t97b) e (Mc, r.2*7 rti
(Forbes e Flowers, Ig74). A Fig. 49 reúne M2-6 e Ti com vistas à

distinção: no prineiro caso, os pontos se concentra¡iarn ao lon-
go da linha ltt2-6= -ti; no segundo, ao longo da reta l,û-O= -Zti.l,
convergência das biotitas projetadas não é rnuito boa, conquanto
rnelhor que na figura anterior, e cl-aranente favoráve1 ã segunda
substituição. O problema da convergência nuíto provavelnente re-
sulta da presença de outras substituições subordinadas. A Fig,
50 procura mostrar a relação entre o núnero catiõnico total e o

teor de Ti. Se a substituição acina fosse a principat responsá-
vel pelas vacâncias na posição octa6drica, os poÌìtos se coloca-
rian ao longo da reta Ti = número catiônico total + 16. No gr'a-
fico, observa-se que as b.i.Jtitas estão projetadas nas proxirnicÌa-
des da 1inha, dispondo-se paralelarnente ã mesma. Ã vista do efei
to do Fe3+ discutido prevlamente, o Tí e o núrnero catiônico to-
ta1 serian na.verdade un pouco nais baixos e, cono decorrêncj a,
as conposições quírnicas reais poderiam convergir para a Iinha. A

Fig. 51, associando número catiônico total e A1VI , tern por obje-
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número catiônico fotot

F'ig. 50 - Diagrama de variação de Ti em função de número catiônr
co total para as biotitas analisadas. Sínbolos iguais
aos da Fig. 46.
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tivo confiraar se a substituição (Mg,Fe2*) 3AIVI é responsável pe

1a.s vacâncias na estrutura; se assin fosse, os pontos se coloca-
riam ao longo da linha Si+41-8= -número catiônico total + 16.Con
parando os dois últinos diagranas, nota-se uma nelhor convergên-
cia para os pontos da Fig, 50. Conseqüentenente , as Figs. 48,49,
50 e 51 sugeren que Ti entra na f6rnula química das biotitas a-
trav6s da substituição (Mg,FeZ*¡ Ti, sendo esta a responsáveJ. pe

las vacâncias estruturais.

Ã vista do conportanento do Ti, e corrigida a

Fig. 48 para o efeíto desse e]ernento, torrìa-se possíve1 verifi -
car a existência das substituíções (Mg,FeZ*1Si ? 41Vl¡1 lV e

')!(Ilg'Fe'')s ¿ nr"z- A Fig. 52 mostra o diagrana corrigido, onde

M2+ZTi-6 aparece na orclenada. O gráfico exíbe boa convergência
linear ao longo da linha MZ +l7i-6= -2(Si+41-8), apontando para a

presença da substituição tschermackítica ¡Mg,Fe2*.¡ Si i ¡1VI,¡IV,
e confj"rrnando o acerto das discussões sobre o comportanento do

Ti. A inclinação observada não é -2, mas sim -I,8. Isso signifi-
ca que a naior parte do A1VI é ernpregada na substituição

')+ )L(vg,re¿*)Si Ï 41vI41IV e, subordinadanente (15%) , na (Mg ,Fe¿+¡ rÌ
Rtvl z .

Assin, cono exposto, a Fig. 46 apresentaria un

problena, a substituíção (Mg,Fe2+)3 ? ¡1vI ,. uma vez que a Fig.
52 indica baixo grau dessa substituição, ten-se que as contposi-

ções indicadas naquele gráfico são quase corretas.

Poï outro 1ado, conquanto a substituíção tscherna
ckítica não seja de alto grau, e1a 6 no entanto perfeitanìente
perceptíve] a nÍvel do diagrama (Fig, 52). Jâ o ¡nesno não ocorre
coÍì os anfib6lios e piroxênios coexistentes, fato possivelmente
devido às diferenças de tananho das posições estruturais Y e Z

desses mine rai s .

t\té agora, fora¡n discutidas as substituições alo-
numéricas, (Mg,t"2*)3 Ì ¡1VI, e (Mg, rez*l rTi, e uma isonuméric4
(ug,reZ+¡si Ì ¡1vI41IV. Elas não envolven Na e K, cuja sorna nui
tas vezes náo ê 2,0, rnas afasta-se desse va1or, co¡no bem o de-
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monstran a Tabela XVIIb e algunas bibliografias pertinentes. O

fato pode ser rìevido ã existôncia de, pelo nenos, uma substitui-
ção englobando os álcalis. En anfibó1ios e piroxênios ocorren co
nunente substituÍções correspondentes a lÌ, Ì MlM3(Vl) , ,"pr"r"r,
tada pelos conponentes acmita, jadeíta, riebeckita e glaucofâ*
nio. A Fig. 55 busca mostrar evidências dessa substituição nas
biotitas analisa.das através da relação M2+2Tí-6 e Na+K. Se ape-
nas as prinreiras , M2, Ì MlM3 e ll2, i 'li, se f izessen presentes ,

os pontos se projetariam sobre a linha MZ+ZTi-6= 2(Na+K-Z). No
gráfico, não obstante a convergência não seja clas rnelhores, nota
-se que as biotitas se dispõem parâlelarnente a essa Iinha e,
mais, nas suas inediações, exceção feita a dois pontos con Na+K
inferior a 2 (am. 44lJ). 0 fato pocleria índicar que a subs ritui-
ção se processa de naneira subordinada nas biotitas com Na+K su-
perior a 2,0. Ëntretanto, Na e K possuen raios iônicos que pare_
cern rnuito grandes para permitir a aconodação de outros íons na
posição octaódrica (y); por outro 1ado, a posição X não cornporta
mais de dois íons, além do que biotitas não possuen a posição W,
Assim, o autor desconhece o mecanismo cristalográfico que possi_
bilita a substituição discutida, se 6 que de fato esteja ocorren
do.

Conforme rnencionado, as substituições apoutadas
baseiam-se na hipótese de que inexistem vacâncias, ou rnesmo Fe3*,
na posição tetrâédrica, A boa convergência dos pontos na Fig.
52 denonst¡a que a hipótese é vátida cono prineira aproximação:
se aparecessern vacâncias na posição tetraédrica, os pontos esta_
riarn deslocados para a dire j-ta da li-nha teórica MZ+2Ti-6
-2(Si+41-8). Adnitida a hipõtese, una aná1ise reuníria seis parâ
metros (1,¿1 , lutz , MSVI , 3M3IV, Si e Ti) , e ci.nco tipos de substítu
ição cornbinada. Até agora, forarn encontrados quatro tipos, inclu
indo a subs tituição hipotética:

S,) MZ- ¿ M3Vl ) r ?\,-r' J " ¿ s2) vlsi. 3 MSVIMSIV

')
s3) M"z ? Ti s4) Mz z i ¡4lr3vt

Todavia, a busca do quínto tipo 6 trabalho extrenanente difícil

l

I
J
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e que no molnento se coloca acima da capacidacie e conhecimento do
autor. Pe1o menos, a ú1tima substituì.ção combinada deveria envol
ver rea'iuste de AlVI e AII\'.

Baseando-se na outra hipótese, que aceita
sença de vacâncias na posição tetraédrica, e possíve1
um modelo sem contradições naternáticas L'ccorrenclo-se a

cluatro tipos de substituiçào combinatla.

a pre-
elaborar

aperì as

Por outro 1ado, sc existirem vacâtrcias nas posi
ções dos âtrions, e impossívc1 eLaborar clu..rlquer moclelo mateilìati-
canente perfci to a partir de aná.1 ises convenciorìai s , havendo ne-
cessidacle,.ia stìa cletermj,nação.

8.5. Feldspatos alcalinos

0s fc1çlspatos alcalinos forarn analisados para ape
nas três elementos: K, Na e ca. A T'abela XVII Ia apresenta as aná
lises em porcentagenr de peso, enquanto a Tabela xIIIb reúne as
proporções rnoleculares desses elementos que corresponden aproxi-
madamente ãs dos componentes KAlsisog, NaA1si.o, e caAlrsizog. A
Fig' 54 mostra o diagrama triangular K-Na-Ca para os felclsp¿tos
analisados , sendo que cada ponto pro j etado representa a rn6dia cle
30 aná1ises quírnicas na mesma 1âmina. observa-se que esses pon-
tos se localizan ao longo da linha K-Na, com ca inferior a 5i.
Ivluitos dos mínerais situam-se no interva-[o cle K5oN"s0 a KsrNnTt,
(em rnédia, K40 

,3N45 7 ,lcaZ ,6) , coï.responclenclo qui_mi-canente à- ro¿á
-sanidina, conforme def inição cle Smi th ( 19 74) . O fato já era pre
visto a partir das observações microscópicas e cálculos normati-
vos. A1ém desses feldspatos, encontram-se, ainda que muito ïara-
mente , pequenos grãos de plagi oc Iásio , oligoclásio (em mõclra,
K2 

, sN "7g .7cu17, g) , na-s r-och¿rs clc gr¿ìnr-r1ação grossa. Nas rocrras
fonolíticas, eles não estão pl.escrìtes, conquanto algurnas aná1i
ses evidenciem níti¿o enriquecimento em Ca nos núc1eos dos feno-
cris tais,

Dentro de cad¿l anìos tTa, as aná1ises exibem erìor.-



TABELA XVIIIa
Cornposição quínica parciaL (porcentagen en peso) de feldspatos

Oorposição geral

^2+LA

+
Na

+
K

Partes potãssicas
^2+LA

+
Na

+
K

Partes sódicas

^2+LA

Na'
+

K

Ne fe lina
25

NB
0 ,9 0,7

53,9 61,5

45 ,2 37 ,8

s ienitos

64

NB

2,3 1,6

ó3,0 62,8

34,7 35.ó

Pulaskitos

43A 11'1

NBNB

3,ó 3.3 5,0 4,s

ó3,0 67,s 56,9 58, r

33,4 29,2 38,r 37.4

0,3

t3,7

86,0

alcalinos das rochas

0,4

l3,9

85,7

Ãlca I i
6

NB
2,4 ?.,9

48,5 59,7

49,5 37,4

t,2

93, I
5,0

0,ó

19,0

80,4

s ien i tos

85

NB
2,2 2.9

43,S 50.2

54,3 46,9

3,s

95,2

1,5

0.7

26,L

73,2

da

Sodalita-nefelina

4A 448

NBNB

5,2

93, r

t,7

I tha

0,5

21,0

78,5

de

1,4 4,8 0,7

ó9;3 58,7 51,4

29,3 3ó,5 47 ,9

Vi t6ria

fonol itos

54A

NB

r,8 3,4

60,3 34,9

37 ,9 6L,7

7,7

88,9

3,4

0,8

13,2

8ó,0

5,4

85,0

9,ó

1,4

65,1

33,5

0,1

9,6

90.4

12,7

80,5

7,4

0,4

t4,ó

85,0

5,6

85 ,7

8,7

1,7

9,7

88,6

1,4

94,3

4,3

4,9

72,8

22,3

I
P
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TAEELA XVI I Ib
Proporção bolecular (l) de Ca, N e K de feldspatos alcalinos das rochas da Ilha de Vitória

Conposição pral

Ca0

NarO

Kzo

Partes potássicas

CaO

Na2O

Keo

Partes sódicas

CaO

Na2O

Kzo

Nefelina sienitos

25

0,18 0,15 0,48 0.33

5 ,80 6 ,01 7 ,Zr 7 ,07

7,40 6,4ó 6,04 6,09

Pu lask i tos

43A 171

0,07

I,59

rs,22

0,73 0,ó9 I,17 r.07

7 ,11 7 ,76 7 ,29 7 ,56

5.75 5,10 7,4r 7,&

0.08

I,55

14,32

Ãlcali sienitos

685

0 ,25

10 ,70

0,86

0 ,12

2,23

14 ,30

0,49 0,ó1 0.4ó 0.ó9

5,53 ó,85 s,t0 ó,s6

8,59 6,51 9,6ó 9,32

0,92

13.71

0,29

0,19

3.67

15,óó

Sodalita-nefelina fonoli tos

4A 448 54A

r,12

10,97

0.30

0,10

z.,32

13, 19

0,30 t,02 0,14 0,29 0,51 0,b9

I,05 ó,89 5 ,78 7,58 9 ,46 3.95

5,ró 6,51 8,19 5,92 9,05 10.ó3

1,68

r0,78

0,62

0 ,17

2,47

14,62

I ,14

9,90

I,ó9

0,0I

r,05

15,04

2,58

9.52

1 ,33

0,07

1 .59

t4,09

I,43

12 ,14

1,87

0 ,31

I,0r

l3,94

0,30

11,27

0.79

I,0ó

8 ,71

4,0ó

I
Þ
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o\
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me dispersão com os pontos amplamente distribuídos ao longo da

linha K-Na. As Figs. 55 e 5ó contên exemplos de inúmeras anáti-
ses por lâmina efetuadas em amostras de rochas sieníticas e fono
1íticas. O espalhamento ao longo da linha K-Na parece devido ã

formação das lanelas de exsolução, ou seja, de textura pertíti
ca. No caso dos feldspatos alcalinos, o conteúdo de Na e maior
que o de K, senclo portanto mais recomendável o enprego da expres
são textura antipertítica. E-ssa exsolução 6 atribuída ao "so1-
vus" exi.s tente no s is tema KAISi ¡0S-NaAlSi S0, (Bowen e Tutt 1e ,

1950) , r:uj o diaglama c1e fase foi estudado no estado seco e úmido
por vários autores (i,uth e'I'uttle, 1966; Thompson e Walclbaum,

1968, 19ó9; WaJdbaum e'l'hompson, 19b8, 1969; Morse, 1969; Ba-

chinski e lt{Lle1ler, 1971, etc.). llsses trabalhos demonstram que

as conposições das duas partes exsolvidas tendem a se afastar
com o abaixamento de temperatura.

Entretanto, os vários diagramas (Figs. 55 e 56)

indicam que os pontos projetados não formam duas áreas separa-
das. A exis tência de anã,Lises con compos ição próxina ã né¿:.a (em

torno de K+ONuOO) é interpretada cono devi-da ã provável presença
de textura cle exsolução muito fina, €ffi escala inferior ao diâ-
metro c1o feixe eletrônico: se este atingir uma ârea microantiper
títica, com lamelas e hospedeiros complexamente interdigitados,
a aná1ise indicaria a composição intermediâria das duas fases;
alternativamente, se o feixe estiver focalizado numa lamela po-
tássica relativarnente grande, quase sem inclusões de micro-subla
melas s6¿icas, a anâlise convergiria para uma composição quími-
ca próxina ã da larnela potássica, alto K, baixo Na e quase que

ausência de Ca. No caso contrário, irospedeiro sódico com poucas
micro-sublantelas potássicas, a composição analisada seria próxi-
ma ã do hospedeiro, alto Na e baixo K e Ca.

Assi¡n, tciì;-,e que , no conj unto de aná1ises clc uma

dada 1âmina, as mais potássicas possuen composição próxima ã das
lamelas potássicas e as mais s6dicas aos hospedeiros sódicos. Ba

seado nesta consideração, a Fig. 57 procura reunir as m6dias das
10 aná1ises mais potássicas e mais sóclicas cle cada 1âmina. No di
agrama, observa-se que as médias potássicas se localizam en tor-
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Fig. 57
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- Diagrama trinagular K-Na-Ca para as composições médias

noleculares das 10 análises mais potássicas e mais só-

dicas dos feldspatos de cada anostra' Símbolos iguais
aos da Fig. 54.
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K

58 - Diagrama esquenãtico K-Na-Ca para a evolução da compo-

sição geral de feldspatos alcalinos (antes da forma-

ção da textura pertítica) a partir Co fracionamento
rnagmát ico (setas clrrtas) , e variação da compos ição das

lamelas e hospedeiros nediante a fornação da textura
pertítica (setas compridas) .
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1íticas, a diferença é ainda maior: a ternperatura baseada nas
partes potássicas (Keg,0Na11,SCa0,7) 6 cerca de 540oC e a obtida
das s6dicas (Kll,gNag4,ZCa4,O) em torno de 780o, podendo indicar
a existência de micro-sublamelas bem mais desenvolvidas nos hos-
pedeiros sódicos.

IJes te modo , pode-se supor a exis tência cle textura
pertítica e/ou antipertítica superfina, invisíve1 ao microscópio,
dentro das 1ame,las e dos hospedeiros. Na realidade, como jâ apon
tado no capítu1o referente ã difratornetria de raios X, verifica-
-se a presença de taL textura, criptopertítica, sugerida pelas
conposições ben separadas das partes potássicas e s6dicas.

Assim, conforme explicações anteriores, as aná1i
ses de cada lânina achanr-se distribuídas ao longo da linha K-Na.
Mas, examinando-se cuidadosamente as Fi-gs. 55 e 56, vêem-se a1-
guns di agramas oncie os pontos es tão 1ocali zados f ora daque la li_
nha. Existe una tendência para que as aná1ises mais enriquecidas
em Na se afastem da linha ou, em outras palavras, elas contêm
teor mais alto em Ca, como evidenciado pelos feldspatos das ams.
6 e 544. Por6m, atê mesmo as amostras con tal tendência reúnem
também algumas análises trazendo conteúdo muito alto em Na e b".
xo em K, por exemplo, as ams. 4A e 544. Sobretudo os feldspatos
da am. 4A (Fig. 5óC) possuem duas seqtlências bem distintas: uma

s6rie com ca muito baixo (quase em cima da linha K-Na) e outra
contendo rnaiores concentrações (afas tada da linha K-lria na parte
enriquecida em Na). No caso dos fenocristais (ams. 4A e S4A), é

notável que a maioria das análises pertencentes ã segunda s6rie
corresponde ao núcIeo dos cristais.

Este aspecto pode ser explicado pela variação da
composição geral (antes da exsolução) dos felclspatos através clo

fracionanento magmático (l,ig. 58): considera-se que a composição
geral dos feldspatos (não exsolvidos) tende a enriquecer em K e

empobrecer em Ca com o fracionamento magmático. Assinr, se não o-
correr exsolução, ou seja, se não houver formação de textura per
títica, os fenocristais dos felclspatos apresentariam estrutura
zonada: aumento de K e diminuição de Ca do núcleo para as borclas
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no de Kg'N*zo ¡m6dia, Kg3,gNa15,7Cu',5) e a maioria das sódicas
situa-se nas imediações do vórtice Na, com K e Ca inferiores,
respectivamente, a 10 e 20% (m6dia, K, lNaB 7 ,7CaS ,.¿) 

. As m6dias
potássicas e sódicas dos feldspatos då; sodaiita-nefelina fono-
litos possuem teores relativalnente mais altos em K e baixos em

Na e K (en nrédia, respectivamentc , Kgg,0Na1 I,SCa' ,T e Kl1, 
B

N"g4 ,zcu4,o) '

As composições das lanelas e dos hospedeiros das
pertitas e/ou antipertitas possibilitam estimar a ten¡rer.atura
de formação dessas texturas a partir do "solvus" do sistema
KAISi¡0S-NaAlSi30B para as situações em que os feldspatos são
portadores de conteúdo muito baixo em Ca. No caso dos feldspa-
tos analisados, até mesmo os fe¡ocristais (ams. 4A e 544) e os

micr6litos (am. 448) possuem texturas antipertiticas bern desen-
volvidas, visíveis mesmo ao microscópio. Portanto, é aconsefhá-
ve1 aplicar-se o "so1vus" da sórie microclínio-albita de baixa
tenperatura. A partir do "solvus" c1eterminado por experimentos
do método "alkali exchange" IBachinski e Mtl11er, 1971), estimou
-se a temperatura de formação das texturas antipertíticas com

dimensões visíveis ao microscópio. No caso particular das ro-
chas sienÍticas, a temperatura a partir da conposição das por-
ções potássicas (Kgf,6N"17,gCa',ó) é de cerca de 5209C, enquan-
to que com base nas partes sódicas (K, ZNagg,4C"5,9) ela se si-
tua em torno de 640oc, havendo assim irÅ" diferença de mais de

100oc. segundo Morse (1969) e Bachinski e Mttlrer (1g71), o "so1
vus" desloca-se para a di-reção de alta temperatura como resulta
do da nistura de Ca no sistema. Isto é, as temperaturas estima-
das (diagrama na condição de Ca = O) a partir das composições
das lamelas e hospedeiros tendem a abaixar em relação ãs reais
com o aumento do teor cle Ca nos fe ldspatos alcalinos . Entre tan-
to, no caso dos feldspatos cla Ilha de Vitória, as partes sódi-
cas, que possuem maior teor de Ca em comparação ãs potássicas,
apresentam temperatura superior. Logo, o efeito do Ca não expli
ca a diferença de temperatura, mas, muito pelo contrário, contri-
bui para ampliâ-ta. Por outro 1ado, a diferença poderia ser a-
tribuída ã presença de micro-sublamelas potássicas existentes
nos hospedeiros só¿lcos. No caso dos feldspatos das rochas fono
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dos cristais. Uma vez assumida a presença das micro-sub1ame1as,
com es cala inferior ao diâmetro do feixe, as análises de micros
sonda do núcleo dos fenocristais formariam s6ries de exsolução
relativamente enriquecidas em Ca (a e b da Fig. 58); nas bor-
das, originariam s6rj.es de exsolução empobrecidas em Ca, próxi-
mas ã linha K-Na (c c d da Fig. 58). Segundo esse modelo, a dis
tribuição realmelrte ao longo da linha K-Na ocorreria apenas rìos

feldspatos alcalinos cristalizados nos estágios finais cio fraci
onamento magrnático. Os feldspatos das ams. 25 e 448 possuem

taj-s características, Com base na composição quínica cla rocha
total e dos piroxônios, a alrì. ¿5 é vista como a mais fracionada
das variedades sienítjcas; jâ os feldspatos da am. 448 são mi-
cró1itos. Ambos os casos são favoráveis à trip6tese acima discu-
tida.

8.0. Ncfeli¡ra

Em conformidade com as observações microscópi-
cas, a maioria das nefelinas presentes nas amostras coletadas
apresenta-se alteracla em maior ou merìor extensão. A1ém clisso,
grande núnero de amostras revelou evidências de alteração por
ocasião do trabalho analítico com a microssonda (por exemplo,
instabilidade ao ataque clo feixe eletrônico), conquanto o aspec-
to óptico não denunciasse o fenômeno. Iles te modo , o número de

amostras reunindo condiçõcs favoráveis dc aná1ise não e muito
grande, Disso resulta, que foram examinadas apenas três amos-

tras de variedades sienÍticas para os elementos Si, Na c K. A

Tabela XIX contém os teores desses elementos (em porcentagem em

peso) e os componentes finais c1a solução-sõfi¿a (em ploporções
molecular e em peso) das nefelinas investi-gadas.

A fórmtrla qrrímica iclea1 da nefelina L< NaAlSjO4,
mas as nefelinas reai s cr-r¡rtêrn outros elenentos (por exemplo, K,

7t
Ca e Fe''), a16m c1o excesso de Si. Sobretudo o K e o excesso de

Si são proeminentes. Nas muitas nefelinas naturaís, a proporção
molecular entre Na e K situa-se em torno de 3:1 (Buerger, 1947;
Ti1ley, 1954; Tuttle e Smith, 1958, etc.). Lssa relação decorre
da estrutura cristalográfica: a posição X, onde se alojam os
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Conposição qtrímica parcial
nais (proporção ¡nolecular e

linas da Ilha de Vitória

TABELA XIX

(porcentagem em peso) e

em peso) de nefelinas
conponentes fi

das rochas alca

óxidos (å em peso)

sio2

Nar0

Kzo

Componentes (mo1. )

NaAlSi0O

KArS104

s1o2

Componentes (peso)

NaAlSi04

KAlSi02

si02

Nefelina sienitos

4l , 13 4r ,29 4? ,L8

L6 ,27 1ó,37 ló,97

5,09 5,23 4,49

Pulaskitos

434

42 ,30 42,Il

1ó,75 16 ,95

5 ,20 s ,32

7ó,9 77 ,6

15,7 1ó ,I

7,5 ó,3

78,8 79,0

17,9 18,3

3,3 Z ,7

B

41,49

16 ,85

5 .14

76,1

15 ,I

7,5

76,9

1ó ,5

7,0

17,6 79,0

14,9 15,ó

7,5 6,4

79 ,6

17,i

3,3

79,5

L7,7

2,9

78,7

18,0

3,3

78,ó

18,4

3,0
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elementos K, Na, Ca, etc., possui dois tamanhos diferentesn sen-
do que a razáo entre o espaço menor (Na) e o maior (K) e de 3:1
(Barth, l9ó3). Considerada como solução-s61icla dos sistema biná-
rio reunindo nefelina (NaAlSi0O) e kalsilita (KAlSiO4), com pro-
porção molecular de 3:1, essa composição é denoninada de Buer-
ge r.

Por outro 1ado, o excesso de Si 6 interpretado co

mo decorrente da nristura do componente quartzo (Si0,) a partir
da substituição alonumérica (Na, K) A1 ¿ Si. Portanto, como pri-
meira aproxinação, nefelina 6 vista como uma solução-sótida dc

três componentes finais, NaAlSi0q-KA1Si04-Si0Z (Greig e Barth,
1958; Miyashiro, 1951; Fiamilton e Mackenzie, 19ó0, etc.). No dia
grama triangular NaAlSiO4-KA1Si04-SiOZ, grande parte das nefeli-
nas encontradas em rochas plutônicas se projeta ao longo da li-
nha traçada entre as composições de Buerger (Ne73Ks27, em peso)

e Morozewicz (NaZ5,lKtZ0,gQ4,0, €fl pe:o). Este fenômeno rcsulta
da substituição de omissão de K: KAl ¿ Si.

A Fig. 59 apresenta a projeção das composições mo

leculares das nefelinas analisadas, juntamente com as de Buerger
e Moro zewicz e as áreas de concentração das nefelinas das rochas
dos maci-ços alcalinos de Poços de Caldas (Ulbrich,1983) e Banha

dão (Ruberti, 1984). 0 exame da figura pernite verificar que as

nefelinas c1a Ilha de Vitõria (m6dia, N"77,2Ks1S,g07,0) acham-se

concentradas numa ã.rea nuito restrita e têm como caracterÍsticas
marcantes o alto teol de Na e baixo de Si, quando comparadas ãs

de Poços de Caldas e Banhadão, e relativamente ã linha de omis-
são de K,

O grau cle subs ti tui ção (Na,K) A1 Ì Si acha-se in-
timamente relacionaclo ao processo de resfriamento do magma (Miya

shiro, 1951), com o fato levando ao emprego da cornposição da ne-

felina como indicador geotermomátrico. Hamilton e ltlack en z i e

(1960) pesquisaïant o efeito cla temperatura cie cristali zaçáo so-

bre o teor do componente SiO' e Llamilton (1961) estabeleceu o

geotermômetro da nefelina a partì-r c1e experimentos. A Fig. 604

reúne a projeção das nefelinas analisadas no diagrama triangular
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nafolino rionitot
9ul o¡kito

cornÞ. Buargcr
comp, ¡lorozcwicz

No.Al6Si6Q2

nefel i n o

I

No?K AleSieQ¿

No* K

núcleoI
a

bordo
a
ô

(rnoleculor )

No7Al7SieO..

NoeK2ASi¡Or. €
K¡Al¡Si¡O 92

kolsililo
Fig. 59 - Diagrama triangular dos componentes finais da solução

- sótida nefelina (nefelina (Na6A1gSigO32) - kalsili -

ta (KgAfgSigOg2) - quartzo (SiO2)) em proporção molecu

lar (grâf ico de tlarnilton e Mackenzie, 19ó0) . 0s can

pos de1 imitados por 1 inhas pont i lhadas e tracej adas

correspondem, rcspectivamente, ãs ãreas de concentra-

ção das nefelinas dos maciços alcalinos de Poços de

Caldas (U1brich, 1983) e Banhadão (Rubertj-, 1984).
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NoAlSiO.
nefel i n o
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NaAlSi04-KA1Si04-Si0" (em peso) , ben conìo as cLrrvas isotermais
do geotermônetro de Harnilton (1961). As nefelinas da Ilha de Vi-tó
ria ocupam ã.tea Lìorrespondente a una ternperatura inferior a 500eC.

Entretanto, isso não i"npli ca que a tenìperatura do magma oLl da

cristalizaçâo desses minerais tenha sido tão baixa, pois as cur-
vas isotermais ¿rpelìas indican o l imi te náxj-no do teor cio cornponell

te Si0, na nefelina cristali zada na correspondente temperatura.
L

Por outro 1ado, Percìruk e Ryabichikov ( 19ó 8) clesen

volveram o geotcrmômctro nefelina-feldsp;rto ¿rlca1ino con b.rse n¿r

distribuição de Na e K entre esses minerais. Se aplicado esse geo

termômetro ãs ncfelin¿rs e aos feldspatos alcalitros anali.sados, a

temperatura estinrada atingiria cerca de 700eC. Entretanto, Powell

e Powe11 (L977) revelaran o grande efeito causado na nefelina pe-
1o componente Si02 na estimativa cla sua temperatura, fato inte j-ra
mente ignorado por aqueles autores, e, como conseqtlência, elabora
ram um novo geotermônetro para o par nefeli¡ra-feldspato alcalino.
A Fig. ó08 tenta aplicá-lo ãs amostras da Ilha de Vitória, contu-
do, os resultados obtidos são muito discordantes entre si: a tenì-
peratura estimada para a am. ?,5 é de cerca de 800oC e superior a

1000oC pur"" a am. 64. No caso da am, 43A, nen 6 possÍve1 estimar'-
-se a ternperatura una vez que o ponto acha-se projetado sobre o

cruzamento das curvas isotermais.

As nefelinas das amostras investigadas possuem en

torno de 7eo moleculares do componente SiOZ. Porém, como visto na

Fig. ó08, as curvas isotermais se tornam subverticais na região
em torno desse va1or. A16m disso, os feldspatos alcalinos possuenì

cerca de 60eo do componcnte albita e as curvas isotermais se cru-
zam nas imediações desse teor. Portanto, pequenos erros analíti
cos de composição podem ser responsáveis por grandes erros na es-
timativa da temperatura. Desse modo, o geotermômetro de Powe11 e

Powell (L977) 6 cle difíci1 aplicação ãs amostras da Ilha de Vitó-
ri a.
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CAPÍTULO 9

GIOCRONOLOG iA

Fora¡n realizadas clatações radiom6tricas, pê1o méto

do K/Ar, en amostras de á1ca1i sienito (78), pulaskito (4) e soda
lita-nefeli¡ra Fonolito (44) e, pe1.o método Rb/Sr, em um á1cali si
enito (108). A am. 78 foi datada en anfibólio e a am. 4 em dois
minerais, biotita e anfibólio. A granulação fina da am. 4A impos-
sibilita a separação dos constituintes ninerais, obrigando assim
ao emprego da t6cnica de rocha tota1. A isócrona nineral para a

an. 108 foi- construíc1a corn base nos dados de bi.otita, anfibó1io,
feldspato alcalino c rocha tota1.

As amostras foram reduzidas ã granulação 60*120
rnesh, processando-se a obtenção do concentrado mineral por neio
do separador eletromagn6ti.co, 1íquidos pesados e "tapping". Entre
tanto, a separação entre anfiUótio e piroxênio se afigura extrema
mente difíci1, sendo mesmo inpossíve1 a eliminação total deste úf
tino, eu€ se acha associado aos grãos de anfib6lio.

Para a secagem das amostras utj-1izou-se lâmpada de

infravermelho revestida com vidro fosco, apesar do seu desempenho

inferior ao da direta, evitando-se dessa forma o aquecimento des-
necessãrio das amostras. Os minerais separados foram analisados
para K e Ar com o auxí1io, respectivamente, de fotômetro de chama

e espectrômetro de massa. Jâ, a determinação de Rb e Sr para os ml
nerais da am. 108 valeu-se, respectivamente, das t6cnicas da fluo
rescência de raios X e espectrometria de massa. Todos esses proce
dimentos foram executados nos laboratórios do Centro de Pesquisas
Geocronológicas da Universidade de São Pau1o.

A TabeIa XX., apresenta os resultados das análises
feitas com o método K/Ar e os dados obtidos. A rnistura de Ar at-
mosférico na biotita (am. 4) e al-ta (40,919o) quando comparada ã

do anfibõlio (18,54 e 26,56eo, respectivamente, ams. 4 e 78), tal-
vez devido ã sua estrutura cristalográfica, com o fato implicando
num erro analítico maior (+ 4,54 m.a.). A am. 4A (rocha total) e-



Datações K/Ar para

Mine rai s

K (%)

.40Ar'" radiogênico (ccSTP/g)

40Ar-' atmosferico (%)

Idade (n. a. )

TABELA XXa

amostras de rochas do maciço alcalino da Ilha de Vitória

Biotita

7,1815

Pulaskito

- --5? ,3322 x 10

40 .91

AntlboIro

1,5184

80 ,75 + 4,54

_A
5,1456 x L0-'

18,54

,(1c a1 i
sienito

7B

An fibó 1 io

1,3963

99,58 1 3.rB

-64,6830 x 10

26 ,56

Sodal ita-
ne fe 1 ina
fonolito

4A

Rocha total

4 ,r0 47

84,35 1 3,92

1.309ó x 10-5

8,20

80,32 + I,97

I
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I



Datações Rb/Sr para

Mine rais

Sr (ppm)

Rb (ppn)

nu 8 7/sr8ó

^87,^Bóbr /5r

Bioti ta

33,4

323,2

31,49

0,7503

a amostra de álca1i

4 pontos: biotita, anfibõ1io,

Idade (m. a. )

Razão inicial

Anfibó1io

23,g

TABELA XXb

sienit.o ( 1o B)

25 ,5

1,19

0,7070

fe ldspato alcalino

3 pontos: biotita, anfibótio e feldspato alcalino

Idade (n.a.) - 100,5

101 ,4

de st8775t8ó

Razão

Feldspato alcalino

376,9

do maciço alcalino da

+ 2,I

inicial

76,8

0 ,59

0,7062

e rocha total

- 0,7049 + 0,0001

do st87/sr86

+ 0,1

Ilha de Vitória

- 0,7053 + 0,0000

Rocha

378,9

73,8

0 . s6

0,7055

total

I
t\)
Õ
(¡l

I
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ra a que oferecia maior preocupação nesse sentido, contudo, o seu
teor de ar atmosférico mostrou-se muito baixo, 8,20eo. As idades
coligidas correspondem ao final do período cretácico e ¡rão são

muito discrepantes das obtidas para as variedades do maciço alca-
lino da Ilha de São Sebastião (em m6dia, 77 ,5 m. a. ; segundo Ama-

ra1 et a1., 1967, e Hennies e Hasui, 1968).

A1énr clas imprecisões analíticas , o método K/Ar en-
volve problenas outros ligad.os ã difusão natural do Ar40 radiogê-
nico, que faz com qLle as idades aparentes sejam mais jovens (Da1-

rympJ.e e Lamphere , 19ó9) . A alteração deutórica, que se manifesta
logo após a consolidação das rochas intrusivas, pode levar à des-
truição parcial da rede cristalina dos minerais constituintes.
Disso decorre que os minerais podenr tornar-se sistemas parcialmen
te abertos, com o fenômeno facilitando a difusão de At40 radiogêni
co. Contudo, mesmo inexistindo problemas de alteração, a difusão
de At40 radiogênico em condições ambientais ocorïe com relati-va
freqtlência em feldspatos alcalinos. No caso de datações pelo méto

do K/Ar em rocha tota1, a questão da difusão assume maior inpor-
tância que nos minerais. Apesar disso, as idades determinadas a

partir das rochas do maciço concentram-se numa faixa relativamen-
te estreita, o que parece indicar que esse problema não se reves-
te de maior seriedade no caso presente.

Por outro lado, a isócrona mineral para a am. 108

evidencia boa convergência linear dos pontos projetados (Fig. 61).

A idade obtida para biotita, anfibótio, feldspato alcalino e ro-
cha total e de 101 ,4 + 2 ,L flr. â. , com uma razão inicial de 0,7049 +

0,0001; excluída a rocha tota1, a mesma cai para 100,5 + 0,1 m.4.,

para uma razáo inicial de 0,7053 + 0,000 (Tabela XXb). Esta repre
senta a primeira datação Rb/Sr para as rochas alcalinas da faixa
São Paulo-Rio de Janciro. En conformidade con vários outros exen-
plos brasileiros, a idade ltb/Sr é pouco maior que a K/Ar. O pri-
meiro método apresenta problemas relacionados ã neia vida do de-
caimento de Rb87 em s.87, responsáveis por erros de no máximo 6e¿.

Desse modo, pode-se dizer que a idade Rb/Sr determinada para o ã,t

cali sienito do rnaciço alcalino da Ilha de Vitória é razoavelmen-
te concordante com as fornecidas pelo método K/Ar.
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CAPfTULO IO

PE'TROGÊNESE

10.1. Assimilação

chas totais ,

cas, possuem

co (Fig. 15) .

ceis de scrcm

Conforrnc demonstram as composições químicas de ro-
as anìostras cla Ilha de Vitória, sobretudo as sieníti-
pequena variação em termos de fracionamento magmáti-
Entretanto, foram registrados vários aspectos difí-
explicados somente atravós desse processo.

Como os trabalhos de cailrpo reìve1am, o corpo sieni-
tjco principal apresenta estrutura zonada, aparecendo do núcleo
para as bordas, nefelina sienitos, pulaskitos e á1cali sienitos;
nas margens, o teor de quartzo e pequeno (Fig. 6). As composições
mineralógicas modais e as normas CIPW mostram tanbém passagens
gradativas de rochas com nefelina para aquelas com quartzo (Figs,
l3 e 19) , Contudo, quartzo e nefelina acham-se separados pela bar
reira termal, assim que magmas com nefelina não evoluem para fnag-
mas portadores de quartzo normativo (Shairer e Bowen, 1956). Por-
tanto, o zoneamento observado não encontra explicação apenas no
fracionamento magmáti co .

Alguns diagramas de variação (Ti0Z, FeO, MgO, CaO,

HZO, PZOS na Fig. 164; Rb e Y na Fig. 174) exibem seqUôncias com

inflexão, correspondendo esse ponto aproximadamente ao índice de

diferenciação (a + Or + Ab + Ne en norma CIPW) igual a 85. A maio
ria dos nefelina sienitos se projeta acima desse valor e apresen-
ta tendências normais de fracionamento magmático: aumento de HZO

e Rb e dininuição do TLOZ, MnO, MgO e CaO com a elevação daquele
Índice, O crescimento de A1?O3. NarO e KrO tamb6m é visíve1, ain-
da que a inflexão não sc f::-a presente. Por outro 1ado, os á1ca1i
sienitos se colocam abaixo de 85, não se notando variações especí
ficas com a mudança do índice.

0s diagrarnas enstatita-ferrossilita-diopsí¿io- he-
dembergita e diopsídio-hedembergita-acmita (Figs . zs e zT) intli-



-207-

cam que os clinopiroxênios dos fonolitos, nefelina sienitos e pu

laskitos comportam-se de acordo com uma seqllência de fracionamen
to magnático, jâ, o mesmo não se aplicando ãs variedades dos â.Ica

1i sienitos.

En resumo, reconhece-sc a seguinte tendência: as

rochas Iocalizadas no centro do corpo sienítico principal, porta
doras de nefelina, trazen consigo características comuns ao fra-
cionamento de magmas alcalinos. Por sua vez, as das bordas, sem

nefelina e eventualmente com quartzo, não exibem tais caracterís
ticas, conquanto mostrem várias outras comuns a nagmas não-alca-
1inos. Ass irn. o f racionamento magnáti. co não explica a variação
das rochas local-izadas nas bordas clo corpo.

l:ntre as rochas ígneas alcalinas típicas e as se-
dimentares pelíticas existem contrastes químicos proeminentes,
sendo o primeiro tipo insaturado em Si e de natureza peralcalina
(Na+K/41 superior a 1) , enquanto que o segundo se apresenta su-
persaturado em Si e peraluminoso (Na+K+Ca/AI inferior a 1). Es-
ses dois tipos não ocorrem em equilíbrio: os minerais que carac-
terizam as rochas insaturadas (feldspatóides) não podern coexis-
tir com os das saturadas (minerais de SiOZ) urna vez eue, se pre-
sentes, irian reagir entre si dando origem aos feldspatos. Por
outro lado, os minerais que formam as rochas peralcalinas (egiri
[â, riebeckita, etc.) não coexistem com os das variedades peralu
minosas (coríndon, muscovita, etc.), resultando da sua reação
feldspatos ou feldspatóides (Shand , 7947) . Entretanto, no maci-

ço alcalino da Ilha de Vitória, apcsar das incompatibilidades a-
cima, rochas com nefelina normativa evidenciam passagens gradati
vas para aquelas com quartzo, o mesmo sucedendo entre os tipos
portadores de acmita e coríndon.

Para explicar a situação acima, propõe-se aqui co

mo hip6tese mais satisfatória a mistura de dois materiais distin
tos, ou seja, a assinilação de rochas ricas em Si e 41, provavel
mente de origem pe1ítica, por um magma alcalino. Os parârnetros
indicadores de saturação em Si (nefelina e quartzo normativos) e

da peralcali-nidade (Na+K/41 e Na+K+Ca/AI) sugerem a exi.stência
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de assirnilação junto aos átca1i sienitos, como indicado pela pre
sença de seqllências lineares indo da parte superior esquerda ã

inferior clireita das Figs. ó24,8. No caso dos pulaskitos e nefe-
lina sienitos, as seqtlôncias são nenos evidentes (Figs. 62tì,0):
nos pulaskitos, elas se situam no lado inferior esquerdo do dia-
grama relativamente aos á1ca1i sienitos, ou em outras palavras,
os pulaskitos sao mais insaturados para valores similares de

Na+K/41 e Na+K+Ca/AI. Jâ nos nefelina sienitos essa tendência se

acentua ainda mais, Este fato parece devido ao fracionamento mag

mático, que condiciona a variação das rochas localizadas no cen-
tro do corpo sienítico principal.

Assumindo-se que o magma original seja nefelina
sienítico com composição de ponto eut6tico (aproximadamente 2Seo

de nefelina normativa) , a estrutura zonada do corpo principal e

as seqüências da Fig. 62 são passíveis de explicação pelo meca-
nismo da assimilação, por parte daquele magma, de rochas rj.cas
em Si e A1: nas bordas do corpo, o alto grau de assimilação
transformou a composição do magma em á1ca1i sienítica, enquanto
que no centro, onde o processo 6 menos atuante r pr€dominou o me-

canismo normal de fracionamento magmático. Entretanto, a ârea de

distribuição dos ãIcali sienitos é grande em comparação ã dos ne

felina sienitos. A16n disso, considera-se que o grau de assimila
ção, at'e mesmo para os nefelina sienitos, não e baj.xo; devido ã

assinilação, o teor de nefelina normativa do magma original (cef
ca de ?5e") abaixou at6 pelo menos os valores atuais, €R n6dia
5 ,3eo. Portanto , para formar a es trutura zonada, o magma original
deveria fundir enorme massa, igual ou mesmo maior, de rochas en-
caixantes. Conseqtlentemente, ele necessitaria de grande quantida
de de excesso de calor para justificar o grau de assimilação, o

que parece pouco prováve1.

Por outro lauio, supondo que o magma original sej a
alcali sienitico com baixo teor em nefelina normativa contorna
-se o problema do calor. Apenas os â.Lcali sienitos situados pró-
xirnos ãs margens do corpo, ou seja, com quartzo normativo, repre
sentariam um produto de assimilação. os pulaskitos e os nefeli-
na sienitos seriam formados pelo fracionamento magmãtico desse
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magma. Ëntretanto, apesar de não envolver a questão do calor, es

sa hipótese reúne. algumas dificuldades: l) os á1cali sienitos
com nefelina norlnatir¡a não mostrarn características de fraciona-
mento magmático. como visto nos diagramas de variação (Figs. 1óA

e L7A); Z) a hipótese não explica a correlação linear entre a

saturação em Si e os parârnetros indicadores de peralc.alinidade e

peralr,rnlinos idade ( r.espectivamente , Na+K/41 e Na+K+Ca/41) ; 3) os

piroxônjos clos á1cati sj-enitos não se ajustam ã seqtiôncia de fra
cíonamento dos piroxênios de outras rochas (Figs. 25 e 27). Em

resumo, os á1ca1i sienitos não se locaLizam na série de fraciona
netrto magnrát i co das olrtras roclras p1r-rtôni cas ,ntas s im na s6rie cie

assinilação. Consiclerando a pouca probabilidade de ter-se um

magma ál cali sienítico original oLl f racionac.io , aliado aos f ¿ltos
assinalados, a segunda hipótese é tida conìo menos factíve1
comparada ã plimeira.

I0.2. A barreira ternal

SC

Como exposto, as rochas sieníticas da Ilha de Vi-
tória pass am gradat ivanente de tipos ins aturados a s upe ï-s atura-
dos (Figs. 14, 62 e 63). Isto 6, o quimismo dessas rochas parece
transpor a barreira termal dos feldspatos. Entretanto, será que

a barreira termal ê teoricamente transponíve1?

Segundo Schaj-rer e lJowen (1935), o sistema cluart-
zo-nefelina possr.ri dois pontos eutéticos e uma elevação erìtre e-
1es (Fig. 644) correspondente ã barreira ternal. Como enfatizaclo
por esses autores, os 1íquidos insaturados em Si fracionam-se a-
penas na direção ntais insaturada, enquanto que os supersaturados
somente na direção mais supersaturada. Portanto, rÌas pl'essões
crustais, a barreira termal é intransponível por fracionamento
magmáti co .

Por outro 1ado, aclrnitindo-se a existência de as-
simj-lação qual seria o comportamento da barreíra? Na Fig. 04A,
observa-se quc as temperaturas dos dois pontos eutéticos lìo sis-
terna quartzo-nefelina são muito similares. Logo, não e de todo
inprováve1 que um nagma de composição próxima ao ponto eut6tico
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insaturado (NS) venha a provocar pequena quantidade de fusão de

rochas encaixantes, gerando 1íquidos de composição prõxima ao

ponto eut6tico saturado (GR). Mas, será que esses dois 1íquidos,
NS e GR, podern se misturar formando um líquido de composição in-
termediária? A Fig. 64 permite concluir que no encontro desses
dois líquidos ocoïre reação levando ã formação de albita como f.a
se sótida. Essa reação prossegue at6 que se esgote um dos 1íqui
dos , com a co¡rìposição do 1íquido restante sendo ainda NS ou GR.

No caso do corpo sienítico principal da Ilha de Vitória, e com

base nessa consideração, o 1íquido remanescente seria nefelina
sienítico, não sc formando portanto rnagmas á1ca1i sieníticos.

Conseqüenternente, a nistura simples dos dois nag-
mas não resulta num 1íquido de composição intermedi âria, do que

decorre que a assimilação tamb6n não pode transpor a barreira
termal.

Entretanto, a linha Ab-Or da Fig. 63 nem sempre
se comporta como uma barreira termal. O diagrama de fase do sis
tema quartzo-kalsilita (Schairer e Bowen, 1935; Fig. 648) eviden
cia que quartzo e leucita formam um sistema de fusão incongruen-
te e, como ta1, certos 1íquidos insaturados podeme nas condições
de pressão atmosf6rica, clerivar 1íquidos saturados atrav6s de

cristalizaçã,o fracionada, Sood et aL. (1970) apresentam o diagra
ma tetraédrico diopsídio-nefelina-kalsilita-sí1ica, indi cando
que certos magmas saturados ricos em K (em relação a Na) dão ori
gem a tipos insaturados. 0s fatos pernitem a geração de magmas

âLcali s j-enít i cos como 1Íqui dos nas l inhas co t6t i cas .

10.3. Superaquecimento do magma

As discussõcs acima são válidas para o processo
sirnples de resf riame nto clo magma na crosta, que 6 considerado co
mo norma geral em condições subsuperficiais devido a vários fa
tores: 1) a ternperatura dos locais próximos à superfície terres-
tre ê mais baixa do que no manto, onde se dã a geração da maio
ria dos magmas; 2) muitas das rochas ígneas possuem composição
próxima ao ponto eut6tico ou ao longo da linha cotética; S) a



_2r4_

presença de fenocristais e cla massa fundamental prova que o mag-

na esteve nurn estágio de resfriamento lento, a permitir a coexis
tência de 1íquìdo e só1ido, antes do resfriamento rápido.

Conforme jã, dj.scutido anteriormente, a hipótese
de resfriamento lento e contínuo e inadequada para explicar o mo

do de ocorrência e as composições quírnicas e nineralógicas das
rochas do maciço cia Ilha de Vitória. 'l'odavia, supondo a existên-
cia de un magma nefelina sienítico superaquecido, ou nesmo super
-reaquecido, as dif iculclarles apontadas podem ser resolvidas. No

diagranra do sj.slena quartzo-nefelina, a variabilidade da conposi
ção dos dois 1íquidos eutéticos aumenta con a elevação da tempe-
ratura. Assim, a composição do 1íquido restante, após a reação
entre NS e GR, sc aproxinra maís da albita (NS * NSl + NS, + NS3,
correspondentes a Te, '11, TZ " 

'f j na Fig. 644). Se a temperatura
do magma 6 superior ã da barreira termal, os dois líquidos podem
se nisturar' I ivremente forrnando 1íqu j dos de composição internedi_
âría (T+). No sistema triangular Q-Ne-Ks (Fig. 63), a altura da
barreira ternal não é a mesma para qualquer 1ugar, existindo um

ponto relativamente mais baixo entre a albita e o oxtoclásio.
Quando a temperatura do magma ultrapassar a temperatura desse
ponto, os 1íquidos saturado e insaturado poderão se misturar ge-
rando 1íquidos de composição intermedi ãria. Conseqüenternente, a

barreira terrnal 6 transponíve1 por efeito de superaquecimento do
magma, As projeções dos pontos indi.cadas nas Figs . 14, 18, 6Z e

63, que transpõem a barreira termal, são explicadas por esse me-
canismo.

Por outro lado, o material superaquecido possui
grande excesso de ca1or, calor este que pode ter sido o fator
gerador do grande volume de magma á1ca1i sienítico, que necessi-
ta da fusão das rochas encaix¿rntes, nas bordas do corpo princi-
pa1.

Na Fig. 63, observa-se que os pontos projetados
se dispõern mais ou menos ao longo da linha peritética, que cor-
responde aproximadamente ã projeção no diagrama da linha cot6ti-
ca do sistema diopsídio-nefelina-kalsilita-sí1ica (sood et dL. ,
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1970). O fato 6 aparentemente favoráve1 à segunda hip6tese discu
tida no item 10,1., isto ó, da existência de um magna original
á1ca1i sienítico e de seu fracionamento.

Entretanto, as discussões acima baseiam-se na con

dição de pressão atmosférica sem água. Contudo, ã vista do modo

de ocorrência <1os naciços alcalinos cretácicos do Brasil, e pre-
feríve1 adotar-se a condição de fkb de água, como advogado por
Ulbrich (1985). Um exame cuidadoso da Fig. ó3 revela que a confi
guração dos pontos não se dispõe exatamente ao longo da linha
perit6tica (do estaclo seco), ou seja, a projeção da linha cot6ti
câ, mas s im que se desvia no senti-do do ponto GR na parte rica
em sílica. Hamj-1ton e Mackenzie (19b5) mostram que o ponto euté-
tico na porção insaturada (NS na Fig. 63) se desloca para a dire
ção da leucita com a variação da pressão de HZO. O ponto de tem-
peratura mínirna não se localiza no encontro das três linhas, mas

s im , um pouco na ì s rìa di re ção de Ab -Ne (NSr*r, . Se o magma o ri gi
na1 do corpo intrusivo sienítico possuir composição próxima a

esse ponto (NSttU), a configuração dos pontos projetados pode

ser explicada pela assimilação de rochas encaixantes parcialmen-
te fundidas (GR) pelo magma superaquecido, mas muito dificilmen-
te pelo fracionamento magmático. Gnaisses facoidais a rochas
charnoquíticas são freqtlentemente encontrados em torno da Ilha
de Vit6ria, e são consideradas como material encaixante mais pro
vável para o corpo intrusivo sienítico da Ilha de Vitória. Segun

do Gasparini e Mantovani (1979), os charnoquitos de Ubatuba pos-
suem alto K (en m6dia 5,9%) em relação a Na (em rnédia 3,}eo) . Por
tanto, tanto os gnaisses facoidais quanto as rochas charnoquíti-
cas se projetariam em torno do ponto GN na Fig. 63. Supondo para
o superaquecimento temperatura suficientemente alta, efl compara-

ção ã do ponto GR, poderia ocorrer fusão quase total dessas ro-
chas, As rochas alcalinas cla Ilha de Vitória pro jetadas na Fig.
63 se enquadram melhor no caso da assinilação pelo magma nefeli-
na sienítico superaquecido (NSLt¡) de material encaixante (GN).

Ulbrich (1985) aventa a possibilidade de forma-
ção de magmas agpaíticos (Na+K/41 superior a i) por meio de fra-
cionamento de magmas miasquíticos (Na+K/41 inferior a 1) , utili-
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zando o diagrama triangular A1-Na-K. Para as amostras da Ilha
de Vitõria, o seu exame (Fig. ó5) permite verificar que a

põtese de Ulbrich (1985), conquanto aplicáve1 no estágio
cristalização de anfibó1ios e biotitas, é inaceitáve1 para os

piroxênios, sol>retudo no caso do nefelina sienito da am, ó4.Con
siderando que os anfj.bólios e as biotitas se forman ao redor
dos crista is c1e piroxônio, isso pocleria ser devido ao fato de

que os piroxêr'rios e outros minerais coloridos não pertencem ã

mesna série de cristali zaçlo fracionada. Uma das possíveis j¡'r-

terpretações 6 que os piroxênios se cristalizam no magma nefelj"
rla sie:nítico origitral ileralcalino antes do super-reaquecimento;
jã, os denais minerais têm a sua cristalj-zação ligada aos mag-

mas contaminaclos , portanto, posteriormente àque1e evento. ,\ vis
ta das discussões havidas, tem-se como praticamente eliminada a

possibilidacle de i.ncidênci a da segunda hip6tese prevista no i-
ten 10.1., nagma original á1caLi sienítico e seus fracionados.

Com base nas observações microscópicas em 1âmi-
nas delgadas, sabe-se que os clinopiroxênios e os minerais opa-
cos possuem formas corroídas, toïnando-se por vezes esqueléti-
cas. Citam-se aqui trôs fatores que podem provocar a refusão
dos minerais: 1) reaquecimento do magna; 2) rápida descompres-
são; 3) aumento abrupto da pressão de âgua. Quartzo e feldspa-
tos como fenocristais corroídos são freqtlentemente encontrados
em rochas vulcânicas e interpretados como produtos de descom-
pressão rápida causada pela ascensão abrupta do magma (Miyashi
ro e Kushiro, 1975). No entanto, nas rochas plutônicas, cìssa

corrosão não 6 descrita com freqtlência. A1ém disso, os mlne -
rais em questão são piroxênios e opacos, e o corpo sienítico
principal da Ilha de Vit6ria possui modo de intrusão diapírico,
que não 6 compatíve1 com a rápida ascensão do nagma. Assim, as

formas corroídas dos minerais ¿lcima não parecem resultar de des

compressão rápida, I'ara ¿r ìiipótese do aumento abrupto da pres-
são de água, pode-se invocar como possíve1 fonte a assi¡ni1ação
da â"gua das rochas encaixa-ntes. Contudo, para a obtenção dessa
âgua há necessidade de fusão dessas rochas, com o processo in-
plicando em excesso de calor, eue, por sua vez, está ligado ao

super-reaquecimento do magma. Logo, este processo 6 visto como

hi-
de
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O rochos totois

8 :l;"JJi,""1u^'"'
C bíot¡ros

Fig. 65 - Projeção das compos iç:ões químicas en rochas totais, c1i
nopiroxênios, anfibó1ios e biotitas nos diagramas trian
gulares A1-Na-K: nefelina sienito, am. 64 (A) , pulask j-to,
am. 434(ts) e átca1i sienito, am. 6(C).
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a hipótese mais adequada para explicar as formas acirna. Não obs-
tante, a ausência de corrosão na apatita indica que a tenperatu-
Ta do reaquecimento não atingiu níveis elevacJos, ainda que tenha
ultrapassado a correspondente aos piroxênios e opacos.

Os perfis químicos em piroxênios (Figs. 284-C) re
velam que o processo cle sua cristalização não foi tão simples co

mo sugerido pela interpretação da Fig. b5. Cono explicado lìo Ca-
pítulo B, as inclusões, ou seja, as variações descontínuas nos
perfis, em particular a-s acmíticas, nho se forman atrav6s de sim
ples cristalização fracionacla cotìtínua. A<Jnitida a id6ia do su-
per-reaquecirnento, as inclusões acmíticas poderiam corresponder
aos minerais cristalizados no magma original nefelina sienítico,
antes da conseqüente refusão, e nesmo assirn ainda parcialmeltte
conservados. 0utras porções dos cristais, de natureza mais fer-
rossalítica, seriam de crescimento posterior, dispondo-se ao re-
dor desses núcleos preservaclos. A di ferença de composição entre
as inclusões e o restante e atribuída ã natureza variáve1 do mag

ma original nefelina s ienítico, próxima <1o ponto eut6tico, e do

magma resultante do super-reaquecimento, próximo ã barreira ter-
ma1. Atrav6s desse processo, um piroxênio ferrossalítico pode-
ria incluir núc1eos acníticos. A variação na composição geral
dos piroxênios nos nefelina sienitos, pulaskitos e átcali sieni-
tos (Fig. 65) decorre da diferença nas proporções volumétricas
das inclusões acníticas ou jadeíticas e porções restantes dos

cristais; quando cornparados aos piroxênios dos álcali si"enitos,
os dos nefelina sienitos mostram-se portadores cle uma grande in-
clusão acnítica (Fig.28). A existência de dois tipos de clinopi
roxenio nos alcali sienitos, soda-augita e ferrossalita, po cle

ser explicada pelo processo acima citado: a soda-augi-ta cristali
zou-se a partir do nagma original, enquanto que a ferrossalita
do magma resultante da assinilrLção. Os clinopiroxênios da am.34A
(Prancha 10F) são opticamcnte identificados como soda-augita ou

egirina-augita, e ocorrem na forma de pequenos grãos corïoídos.
Interpreta-se que essa amostra possui somente piroxônios crista-
Iizados a partir do magma origìna1. A forma corroída 6 reconheci
da até mesmo nos piroxênios ferrossalíticos, que resultant da

cristalizaçáo do magma assimilado depois do super-reaquecimento.
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Isso significa d,izer que o super-reaquecimento pode ter ocorrido
mais de uma vez,

O crescimento coaxial de anfibólios en torno de

clinopiroxênios aponta para mudanças nas condições de cris taIíza
ção, provavelmente causadas pela adição de água ao magma. Por ou

tro lado, âo contrário dos piroxênios, o anfib6fios não mostTam

variações químicas clescontínuas (Figs. 384,8) . Assim, admite- se

que eles se crjstalizaram a partir do magma derivado do super-re
aquecimento e, como conseqtlência, possuem características de fra
cionamento magnrático normal. Na Fig. 65, nota-se que os anfibó-
lios se pïojetam nais nas proxinidades do vértice A1 do que as

rochas totais, o que parece indicar que o magma desse estágio a-
cha-se fracionado, com a car'ater mais peralcalino resultante da

cristalizaçáo de anfibó1ios e biotita, permitindo assim a aplica
ção da teoria de tJlbrich (1985). O fato apóia tamb6m a interpre-
tação acima discuticla.

Os feldspatos alcalinos da Ilha de Vit6ria consis
tern essencialmente de ortoclásio, em contraste assim com os pre-
sentes na maioria das rochas plutônicas de granulometria equiva-
1ente. Esse fato poderia tambóm ser atribuído ã sua cris taliza-
ção no magma de alta temperatura.

Conseqtlentemente, elabora-se a seguinte hist6ria
de evolução magmãtica para a formação das rochas sieníticas:

1) 0 magma nefelina sienítico original, cuja composição e tempe-
ratura se aproximam das do ponto eut6tico, e trazendo cris-
tais de piroxênio sódico, penetra rochas metam6rficas p16-cam
brianas ricas em Si e 41,

7) Por vezes, cssc maflna é objeto de super-reaquecimento, prova-
velmente devido ã injeção de novos magmas. Esse processo, o-
correndo em temperatura superior ã da barreira termal, provo-
ca a refusão de minerais jâ cristalizados (piroxênios e opa
cos) e a fusão das rochas encaixantes. A composição do magma

nas bordas do corpo intrusivo, que corresponde aproximadamen-
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te ã da barreira ternal, torna-se á1ca1i sienítica em viitu-
de da assimilação de material encaixante; o magma do centro
do corpo afasta-se do ponto eutético, conquanto ainda se man-

tenha nefelina sienítico, como resultado do baixo grau de as-
similação.

3) Desse moclo, dá-se a fornação da estrutura zonada do complexo
intrusivo: composição do núc1eo para as bordas, nefelina sie-
nítica, pulaskítica e átca1i sienítica. Talvez em razao da aI
ta viscosidade desses magmas, as correntes de convecção não
corìseguem homogeneizá-1os em grande extensão.

4) Solidif icam-se as bordas clo corpo, rnas o núcleo ainda se nan
t6n no estado líquido. Ëste continua o seu fracionamento por
meio de cristalização, provocando autometamorfismo nas mar-
gens e intrusão de diques.

0 super-reaquecimento pode explicar a passagem
gradativa no mesmo corpo intrusivo de rochas com nefelina a ro-
chas com quartzo. Por sua vez, essa variação não 6 de todo ra-
râ, tendo sido registrada em outïas ocorrências de rochas alcali_
nas brasileiras: São Sebastião (Frei-tas , L947) , Itatiaia (Ribei-
ro Filho, 19ó4), Tunas (Fuck, 1972), etc. Se ap6s o super-reaque
cimento a atuação das correntes de convecção fosse de grande in-
tensidade , o corpo i-ntrusivo deixaria de mostrar es trutura zorLa

da, perturbando dessa maneira a distribuição das rochas insatura
das e super-saturadas,0 modo de ocorrêncj.a do Pico do Marapicu,
RJ, parece representar um exemplo do gênero (K1ein, comunicação
pessoal). Se o comportamento das correntes fosse ai.nda mais in-
tenso, ter-se-ia a homogeneizaçao do corpo inteiro, ocorrendo a-
penas rochas á1ca1i sieníticas ou á1ca1i graníticas.

Portanto, se¡rdo a hj-p6tese clo super-reaquecimento
a que melhor se ajusta para o caso presente, outros corpos alca-
linos com a mesma configuração petrogrãfica podem ser trab¿rlha-
dos sob esse prisma com vistas ã confirrnação dos resultados aqui
obtidos.
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CAPÍTULO 11

CONCLUSÕES

Ilha de Vitória 6 constituído por um cor
I, de forma circular e com diâmetro apro
de numerosos diques Posteriores.

Z) O corpo principal apresenta estrutura zonada, passando grada-

tivamente, do núcleo paTa a borda de nefelina sienitos a

pulaskitos e átca1i sienitos -

3) Os diques formam duas gerações di-stintas
pondendo a um sistema radial e a segunda

1o orientado segundo nordeste-sudoeste.

7) Dentre as variedades acima, as traquíticas e

parecem colno nais comuns, seudo constituídas
tidade noda1, inferior a 5eo, de fenocristais

4) As rochas do corpo principal têm como constituintes feldspa
tos alcalinos, nefelina (*), sodalita (*), quartzo (*), clino
piroxênios, anfib6lios, biotita, opacos, clorita (*), etc.

5) Os minerais coloridos ocorrem como agregados, com o núc1eo de

piroxênios e opacos mostrando formas corroídas; anfibólios e

biotita ocupam invariavelmente as bordas. Os piroxênios va-
riam quanto ã composição de soda-augita a egirina-augita e 

'
freqllentemente, são portadores de inclusões acmíticas, sobre-
tudo os presentes no núcleo do corpo principal. Jâ os anfibó
lios e a biotita são homogôneos , colrespondendo, Iespectiva
mente, ã barkevikita e annita. Os feldspatos alcalinos exibem

textura antipertítica desenvolvida e consistem essencialmente

de albita de baixa temperatura e ortoclásio.

6) Os diques são compostos de rochas traquíticas, fonolíticas
ãLcali diabásicas. Não foram encontradas relações entre
tipos de rocha e as gerações de dique.

a prlme]"ra corres-
a um sistema parale-

fonolíticas g
pequena quan-
feldspato a1-

e

OS

AS

de

de
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calino e nicró1itos de egirina, barkevikj.ta, biotita, nefeli-
na (*) , soclalita (*) , opacos , apatita, etc. As ãlcali diabás_i
cas compõem-se de feldspato potãssico, plagioclásios, nefeli-
flâ, clinopiroxênios, anfibótios,etc. Uma amostra desse úfti-
no grupo e portadoi.a de textura cumulática típica.

8) Em gera1, as rochas traquíticas e fonolíticas possuem caracte
rísticas de magmas maj.s f racionados en relação ãs sie¡ríticas.
Por outro lado, alguns diques fonolíticos demonstram teren si
do submetidos a i-ntensa ¿rlteração deutérica.

9) As datações pelo método K/Ar indican idades concordantes,den-
tro do intervalo de 80 a 90 n.a., para as rochas sieníticas e

fonolíticas. Por sua vez. essas iclades guardam similaridade
com as obtidas para ocorrências alcalinas vizinhas. A data

ção feita pelo nátodo Rb/Sr aponta para uma idade de cerca
de 100 m.a., com razáo inicial de 0,705, para o á1cali sieni-
to.

10) As substituições para os elementos constituintes dos piroxê
nios revelam que o Na forma o componente acnita ou jadeíta
nas condições, respectivamente, de a1-ta e baixa concentração
desse elemento. Mesmo no caso dos piroxênios acnÍticos, tem

-se um teor relativamente elevado (cerca de 10%) do componen-
te jadeíta como solução-sótida. ¡.s substituições tschermakíti
cas e ferro-tschermakíticas são de ocorrência subordinada.

11) Para os anfibólios
baixo grau de subs
possuem composição
lios alcalinos.

, os estudos efetuados indicam
tituição tschermakítica. Ëssas
ferro-edenítica com cerca de i

tarnbém um

barkeviki tas
Seo de anfibó

LZ) Nas biotitas analisadas, o Ti entra na fórmula química do mi-
neral como resultado da substituição Ti Ì Mg2.

15) Os diagramas de variação, reunindo valores de

Ca/AL em função de quartzo e nefelina normati
a estrutura zonada do corpo principal resulta

Na+K/41 e Na+K+

vos, sugerem que

da assimilação
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cle rochas encaixantes ricas em Si e Al pelo magma original ne

felina sienítico; o grau de assimj.lação parece ter sido muito
grande, levando ã fusão de um volume de rochas ertcaixantes
maior ou pelo menos igr.ral ao do magma original.

f4) 0 diagrama do líquido residual Q-Ne-Ks, nas condições de I kb

de, pressão de IIZO, mostra que as rochas sieníticas podem ser
explicadas a partir da mistura de magmas insaturados, de com-
posição próxina ã do ponto eutético (nefelina sienÍticas), e

materiais saturados en sí1ica.

15) A estrutura zonada do corpo principal, as composições das ro-
chas totais, as forrnas corroídas dos clinopiroxênios e opa-
cos, as inclusões acmíticas presentes no interior dos cris-
tais de piroxênio e várias outras evidências sugerem que o

magma original do corpo principal e de natureza nefelina sie-
nítica, próxima ao ponto eutético; adicionalmente, que o su-
per-reaquecimentos desse magma e responsável pela fusão de

grande volume de material encaixante, dando como resultado a

seqttência química caracterÍs tica dessas rochas e a subseqtlen
te transposi.ção da barreira termal.
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Prancha 1 - Aspecto geral dos
deste (A) , Saco de

e Saco Norte (D).
e a exis tência de

nas (D) associadas

costões subverticais da Escarpa Su-
Don Miguel (B), Ponta Sudoeste (C)

Observe-se o diaclasamento paralelo
três depressões (C) e de duas caver
a diques.
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Prancha Z - Vista geral dos matacões expostos no Saco Norte (A) ,

Saco Oeste (B) , Ponta Oeste (C) e aldeia (D). Note-se
a forma específica dos blocos nostrando caneluras (4,
B, C),
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Prancha 3 - Xenólitos de

B, Ponta de

(am. 80); D,

rocha encaixante
Ubatuba (am. 33);
Ponta Oeste (an.

em álca1i sienitos: A e

C, Saco de Dom Miguel
44).





Prancha 4 - Aspectos macroscõpicos das rochas
b6nr I,ig. 7); A, á1ca1i sienito da
(am. 30); B, nefelina sienito do

C, pulaskito da Ponta Oeste (am.

enito do Saco Oeste (am. 25). As

nefelina rõsea.

plutônicas (ver tam

I lira dos Pescadores
Saco Oeste (am. 25) ;

434); lJ, nefelina si
flechas em D indicam
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Prancha 5 - A, B, C, bolsões <1e pegmatito em rochas síeníticas
(ver também Fig. 7); A, á1cali sienito da ILha dos Pes

cadores (am. 38) ; B, pulaskito do Saco Norte (am. 4) ;

C, nefelina sienito da Ponta Sudoeste (an. 61); D, E,

contraste de granulação entre o pulaskito do Saco de

Don Miguel (am. 574) e o nefelina sienito da Ponta Su-

doeste (am. ó1).
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Prancha 6 - Afloramento de diques: A, Ponta 0este (am. 438) ; B, !
tha clas Cabras (am. 82); C, Saco Leste (an, 7a); IJ,

Ponta Oeste (am. 44). Em C, observa-se um dique de se-
gunda geração (arn. 7 4A, hori zontal) cortando urn da pri
meira (am. 748 , vertical ramificado). Em D, nota-se a

mesma situação (an. 44C, preto vertical; am. 448, cin-
za diagonal).





Prancha 7 - Aspectos macroscópicos das rochas de dique: A, á1ca1i
traquito (an. 48D, esquerdo) e nefelina-sodalita fono
li.to (am. 44, direito) pertencentes ã primeira gera-

ção. A diferença da cor macrosc6pi.ca é devida à granu
lação maior do 4A; B, C € D, sodalita-nefelina fonoli
to (am. 544), nefelina fonolito (am. 74A) e álcali di
abásio (an. 58) (correspondentes ã segunda geração.
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Prancha 8 - A, C,

dore s
88) ;

68);
gue I

gargantas de dique encontradas na Ilha dos Pesca
(am, 33) e Ponta Nordeste da Ilha de Vitória (a¡n.

B, caverna de dique visível no Saco Norte (am.

D, depressão linear de dique no Saco de Dom Mi-
(am- 58) ,
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Prancha 9 - Estruturas: A, diaclasamentos desenvolvidos, típicos
da ã.rea investigada, Ilha dos Pescadores (am. 30); B,
zoÍLa de brechação, Ilha dos Pescadores (am. J8); C,

diaclasamentos paralelos nas margens do corpo sieníti
co (am. 3a); D, diaclasamentos ortogonais típicos (am.

z6) .
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Prancha 10 - Fotonicrografia de álcali sienito (B a F) e xenólito
(A). A escala adotada é a mesma para todas as foto-
micrografias, A, xenólito (an. 34), nicóis cruzados;
B, álcali sienito na margen do corpo principal (am.

344), nicóis paralelos; C, "interlocking pèrthite"
de feldspato alcalino (am. 6). Note-se a geminação
polissintética espalhada (ab), nicóis cruzados; D, I
gregados de minerais coloridos (am. 344) , nicóis pa-

ralelos; E, anfibó1io envolvendo clinopiroxênio (a¡n.

544, nícois paralelos; F, veio de clorita
(am, 6), nicóis paralelos.
Sinbologia para as fotonicrografias: Q, quartzo; Fa,

feldspato alcalino; P1, plagioclásio; Ab, albita;Ne ,

nefelinai So, sodalita; Na, natrolita; Cpx, clinopi-
roxênio; An, anfibó1io; Bi, biotita; Cl , clorita;Op,
opacos; Ca, calcita; Ap, apatita.

oxidada
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Prancha 11 Fotomi crografi as

tos (4, C, D) . A

A, "interlocking
(an. 25) , nicõis
azul de netileno
grãos isolados de

los; D, agregados
cõis paralelos.

de pulaskito (B) e nefelina sieni-
escala para B e C 6 a mesma de D.

perthite" de feldspato a1 cal ino
cruzados; B, nefelina tingida por
(an. 434) , nicóis paralelos; C,

sodalita (am. 64), nj-cõis parale-
de minerais coloridos (am. 47),ni
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Prancha IZ Fotomicrografias de á1cali traquito (A), nefelina
fonolito (8, C) e sodalita-nefelina fonolito (D).
A, escala païa B e C 6 a mesma de A. t{icõis cruza
dos. A, á1cati traquito (am. 48D); B, amostra co-
letada nas bordas de dique de nefelina fonolito
(am. 48); C, amostra coletada no centro do nesmo

dique da fotomicrografia anterior. A transforma-
ção de textura é gradativa; D, sodalita- nefeli-
na fonolito (am. 4A).
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Prancha 13 Fotomicrografias de á1ca1i diabásio. A escala de B

e C é a mesma de A. A, fenocristais de clinopiroxê
nio, feldspato alcalino e plagioclásio (am. 44C) ,

nic6is cruzados; B, textura cunulãtica (am. 58) ,ni
cóis paralelos; C, cavidade preenchida por ze6Lí-
tas (am. 58), nic6is cruzados; D, textura de ampu-

theta e zoneamento oscilatório de clinopiroxênio
(an. 58), nic6is cruzados, posição de extinção,



Proncho I 3

t mml

; ¡ '¿ìå-'T

t

I
.¿\

:B

O.2 mmæ


	20150619100054
	20150619100800
	20150619102812

