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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Carbonatitos são definidos como rochas ígneas contendo mais de 50% de minerais 

carbonáticos. São comuns em complexos de origem magmática associados com rochas 

alcalinas. A designação “rocha alcalina”, em termos de composição química, inclui várias 

séries ou associações variando de saturadas a subsaturadas, predominantemente básicas até 

largamente ácidas, e de sódicas a potássicas. São caracterizadas pela presenca de 

feldspatóides e/ou piroxênios e anfibólios alcalinos. Rochas associadas são, portanto, sienitos 

nefelínicos (fonolitos) e ijolitos (nefelinitos), basanitos e rochas gabróicas com feldspatóides, 

sienitos peralcalinos (isto é, contendo piroxênio e/ou anfibólios alcalinos), quartzo sienitos e 

alcali-granitos, juntamente com traquitos peralcalinos, comenditos e pantelleritos. Fenitos 

também são incluidos por causa da sua relação íntima com rochas alcalinas e carbonatitos, 

assim como certas rochas ultramáficas e melilitos, incluindo alnöitos e melilitolitos (Woolley, 

2001). 

 

O continente africano é o mais afetado, não apenas em número mas em área total exposta de 

carbonatitos e rochas associadas. Das cerca de 450 ocorrências de carbonatitos conhecidos em 

todo mundo, 40% estão localizados na África (Woolley & Kempe, 1989). Henrich (1966) e 

Woolley(2001) fizeram uma descrição sumária de 170 carbonatitos africanos, dos quais 70% 

estão concentrados no sul da África. Das 272 localidades de rochas alcalinas, incluindo 

carbonatitos, descritas por Woolley (2001), apenas cerca de 35% foram datadas, com idade 

predominante do Cretáceo. Muito raramente aparecem idades maiores do que 2000 Ma.  

 

Embora a grande diversidade de rochas alcalinas, com sua mineralogia exótica, bem como  

sua relação com as estruturas regionais, particularmente riftes, tenham atraído, ao longo dos 

anos, o interesse de pesquisadores, principalmente dos petrólogos, poucos progressos foram 

feitos desde cerca de sessenta anos atrás para a formulação de uma petrogênese compreensiva 

destas rochas (Woolley, 2001). Como as variedades alcalinas têm as mais extremas 

composições de todas as rochas ígneas, a compreensão da sua gênese é importante para 

entender os processos magmáticos e sua evoução. São ainda escassos estudos realizados sobre 

a petrogénese de rochas alcalinas e carbonatitos do sul da África. Contudo, dados isotópicos 

de estrôncio (Sr) e neodímio (Nd), compilados das publicações disponíveis de alguns 
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carbonatitos e rochas alcalinas mesozóicas a recentes, exibem uma excelente correlação 

negativa num diagrama ΣSr vs ΣNd, o que sugere uma mistura de duas fontes mantélicas, 

uma empobrecida e outra enriquecida em elementos litofílicos de íons grandes. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 

A opção desse estudo de carbonatitos e rochas afins de Moçambique deveu-se, 

principalmente, à sua importância no contexto geológico/geotectônico, visto que sua 

distribuição espacial evidencia uma estreita ligação com o Sistema de Rifte da África 

Oriental. Os carbonatitos, pela sua natureza, são rochas bastante restritas, quase que 

negligíveis volumetricamente, quando comparadas com outros tipos de rochas magmáticas. 

Contudo, o seu potencial econômico torna-os muito mais valiosos. Além de serem a principal 

fonte de REEs (elementos das terras raras) ocorrem normalmente associados a mineralizações 

de fósforo, cobre, zircão, nióbio, titânio, vermiculita, magnetita/hematita, e outros. 

 

Pela carência de estudos geológicos que caracteriza todo território moçambicano, um trabalho 

de reconhecimento voltado para estas rochas especiais torna-se contribuição bastante 

significativa. Dessa forma, foi estabelecida como prioridade para o presente trabalho a 

caracterização do magmatismo alcalino mesozóico de Moçambique, mesmo que muito 

preliminar, através de análises petrográficas, litogeoquímicas e de química mineral, para 

algumas amostras representativas. Além disso, determinações radiométricas K-Ar, e análises 

isotópicas de Sr e Nd, foram planejadas para uma tentativa de enquadramento geotectônico, e 

para obter uma visão preliminar a respeito das possíveis fontes mantélicas das rochas 

estudadas. 
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2. METODOLOGIA  
 

2.1. Obtenção de amostras 

 

São diversas as ocorrências já identificadas de carbonatitos e rochas afins em Moçambique, 

que distribuem-se em diversas partes da região centro-norte do país. Os estudos apresentados 

neste trabalho, que incluem aspectos petrológicos, geocronológicos, de geoquímica isotópica 

e de litogeoquímica, constituem apenas um conjunto de informações preliminar, de 

reconhencimento. Com o intuito de se alcançar algumas informações significativas a respeito 

destas rochas, foi feito o levantamento de um total de 18 amostras, com o apoio de diversas 

instituições moçambicanas. Foi selecionada pelo menos uma amostra representativa por 

ocorrência conhecida e portanto não houve realização de trabalhos de campo.  

 

As amostras recebidas das diferentes organizações moçambicanas foram as seguintes: 

 

1. Departamento de Geologia Económica (DGE) da Direção Nacional de Geologia 

(DNG), pertecente ao MIREM:  

(i) equipe da Seção de Minerais Industriais (SMI), supervisada por Carlos Dinis, em 

2005 (amostras 12FR e 13FR);  

(ii) equipe da Seção de Geoquímica (SG), orientada por dr. Vicente Manjate, em 2005 

(amostras 01/05, 02/05, 03/05, 04/05 e 05/05); 

(iii) equipe da SMI, em 2007 coordenada por dr. Carlitos Almeida (amostras 1FR, 

Ch2FR, 3FR, 6FR); 

 

2. Direção Provincial dos Recursos Minerais de Tete (DIPREMT), em 2006, com o 

financiamento da DNG, proporcionou o deslocamento de uma equipe para coleta de 

amostras em dois complexos locais, (amostras 010/06 e SA/06);  

 

3. Empresa Gondwana, através do dr. Reinaldo Matchola, ofereceu duas amostras do 

maciço do Muande (Muande1, Muande 2 e Muande 3); e 

 

4. UniversidadeUniversidade Eduardo Mondlane (UEM), através do Departamento de 

Geologia, em coordenação com o Dr. Daud Aliace Jamal, então director do curso e co-

orientador do projeto, também deu a sua maior contribuição (amostras 5488 e 5489). 
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É de salientar que diversas recomendações sobre os requisítos básicos importantes para a 

escolha das amostras foram feitas, como por exemplo o tamanho (cerca de 2 Kg por amostra), 

o baixo grau aparente de alteração e outras características. Contudo algumas das amostras 

escolhidas não se mostraram adequadas, especialmente as provenientes de arquivos muito 

antigos, ou do Museu do Departamento de Geologia da UEM. A relação das amostras 

estudadas este trabalho está indicada na tabela 2.1. 

 

2.2. Preparação das amostras 

 

A preparação de lâminas e pulverização das amostras de carbonatitos para análises químicas e 

isotópicas foram realizadas no laboratório do Centro Mineral Sul-Leste Africano (SEAMIC), 

sedeado em Dar-es-Salaam, Tanzania. A trituração fez-se em Jaw crusher, Roll crusher e 

almofariz de ágata.  

 

A preparação das amostras de sienitos foi feita nos laboratórios do Centro de Pesquisas 

Geocronológicas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (CPGeo), e do 

Departamento de Mineralogia e Geotecônica do mesmo instituto (GMG). No laboratório de 

preparação de GMG fez-se a confeção de lâminas e no do CPGeo a separação dos minerais de 

interesse, tais como anfibólios, piroxênios e biotita. Os minerais foram separados por 

granulometria, preferencialmente  35-60 mesh. O procedimento constou das seguintes etapas: 

i) trituração e peneiramento da amostra segundo a granulometria desejada; ii) Lavagem das 

fracções, com água corrente, rinsagem com álcool e lâmpada; iii) separação magnética 

(através de separador magnético Frantz); iv) separação de anfibólios e biotita por diferença de 

densidade utilizando  líquidos densos (bromofórmio). 

Tabela 2.1- Relação de amostras e entidade fornecedora 
* Amostras disponíveis, não utilizadas por causa de seu estado de alteração visível 

Rocha Localidade Amostra Origem 
 Xiluvo 01/05*; 02/05*; 03/05*; 04/05 e 05/05 DNG 
 Muambe 010/06 DIPREMT 
Carbonatito Muande 1FR; Md1*; Md2* e Md3*   DNG e Gondwana 
 Fema  3FR DNG 
 Rio Mufa 6FR DNG 
 Evate 12FR DNG 
    
Mármore Chíduè Ch2FR DNG 
    
 Salambidua SA/06 DIPREMT 
Sienito Tumbine 5488 e 5489 UEM 
  Chiperone 13FR DNG 
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2.3. Petrografia 

 

Com base nos estudos petrográficos do total de dezoito seções delgadas das amostras 

disponíveis, apenas doze foram selecionadas para as diferentes análises (ver tabela 2.1). O 

critério de seleção incluiu a exclusão de amostras muito alteradas, e a escolha de minerais 

especiais de interesse analítico. Um posterior estudo minucioso para classificação petrográfica 

dos carbonatitos contou com o auxílio de química de rochas e de microssonda, visto ser 

impraticável a identificação microscópica dos carbonatos. 

 

O exame microscópico foi feito num microscópio marca Olympus, modelo BX40, com campo 

visual entre 10 e 0,49 mm e aumento máximo de 40x. As feições mineralógicas e texturais 

principais foram fotomicrografadas por meio de conjunto fotográfico marca Olympus, modelo 

C5050 acoplado ao microscópio. 

 

2.4. Química mineral 

 

As análises químicas das principais fases minerais foram realizadas no laboratório de 

microssonda do GMG. Utilizou-se instrumental JEOL modelo JXA-8600S equipado com 

cinco espectrômetros dispersivos (1, PET; 2, LiF; 3, LiF; 4, TAP; 5, PET). As correções para 

os fatores de efeito de matriz se processaram através do sistema TRACOR de automação da 

microssonda. As condições analíticas utilizadas foram: 15 kV para potencial de aceleração; 10 

nA para corrente do feixe electrônico e diâmetro do feixe 10 µm. Os tempos máximos de 

integração das contagens de pulsos nos contadores foram de 10” para Ca e Si, 20” para Mg, 

30” para Fe e Mn e 50” para Ba e Sr. Os padrões empregados foram: wollastonita (Si), 

fluoreto de bário (Ba), celestita (Sr), calcita (Ca), hematita (Fe), rodocrosita (Mn) e periclásio 

(Mg). 

 

O estudo visou classificar as principais fases minerais, indistintas ao microscópio, como foi o 

caso dos carbonatos dos carbonatitos, bem como de piroxênios, anfibólios e micas em 

sienitos. Foram analisados também, em carbonatitos, apatita e fluorcarbonatos de terras raras, 

estes últimos identificados apenas na amostra de Xiluvo (05/05). Quase todas as análises 

foram quantitativas, por dispersão de comprimento de onda (WDS). Em poucos casos de 

minerais considerados especiais, tais como fluorcarbonatos de terras raras, monazita e outros, 
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efetuaram-se análises qualitativas a semi-quantitativas, por meio de dispersão de energia 

(EDS).  

 

2.5. Química isotópica Sr e Nd 

 

Todas as análises isotópicas foram realizadas no CPGeo. A separação de Sr e Nd foi obtida 

pela técnica convencional de troca catiônica em colunas de resina AG50WX8 para o Sr e 

AG50WX8 e LN para o Nd após dissolução com Hf-HNO-HCl. As razões isotópicas 87Sr/86Sr 

e 143Nd/144Nd foram determinadas por espectrometria de massa de fonte sólida, num sistema 

de ultra-alto vácuo, de 10-8 mbar, e 10 KV de voltagem de aceleração, com filamentos de Ta e 

Ta-Re e tensões de 8000 V e 10 000 V para Sr e Nd respectivamente. O erro máximo (2δ) foi 

de 0.003% para Nd e 0.01% para Sr. As razões 87Sr/86Sr foram normalizadas para 87Sr/86Sr = 

0.1194 enquanto que as razões 143Nd/144Nd  foram normalizadas para 143Nd/144Nd = 0.72190. 

Os padrões usados para as razões 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd foram de M3S-987 e LA-Jolla 

respectivamente.  

 

2.6. Geocronologia K-Ar 

 

Argônio foi extraido de piroxênios, anfibólios e biotitas por fusão a 1100oC numa linha de 

extração de ultra-alto vácuo, a uma pressão de cerca de 10-8 torr e purificado por reação 

sequencial com cobre (a 450oC) + zeólita e com titânio ( a 800oC). Um traçador 38Ar 

praticamente puro foi adicionado, e composição isotópica e concentração de 40Ar foram 

determinadas num espectrômetro de massa de fonte gasosa tipo Reynolds, com coletor 

adaptado faraday, e com o potencial de aceleração de 1700 V. O padrão usado foi biotita SJ-1 

de uso interno no laboratório do  CPGeo.  

 

O potássio foi analisado, para os mesmos concentrados, pelo fotómetro de chama modelo 

B462 (Micronal), com precisão de 0.01 ppm, a partir de uma alíquota de amostra dissolvida 

em HF + H2SO4. No período em que foram feitas as análises de K, os brancos do laboratório 

mostraram-se adequados, normalmente menores do que 0.01 ppm. 
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2.7. Química de rochas 

 

As análises em rocha total dos elementos maiores, traços e terras raras (ETR) foram efetuadas 

no laboratório químico do GMG. As determinações dos elementos maiores e de alguns 

elementos-traço foram efetuadas através de espectrômetro de fluorescência de raios X, marca 

Phillips, modelo PW 2400, com tubo de rhódio. Foram usadas técnicas complementares com 

pastilha de pó prensado (PPP), e  com pastilha fundida (FGD). Os limites de deteção (LD) 

variam para cada elemento, geralmente abaixo de 10 ppm para elementos-traço, e a perda ao 

fogo é determinada por diferença de peso. Para as duas técnicas foi usado o mesmo padrão, 

CAL-S, cujos valores obtidos, recomendados e LD constam de Mori et al (1999). Os 

procedimentos analíticos detalhados, as condições instrumentais e as correções usados nas 

técnicas PPP e FGD  também podem ser encontrados em Mori et al. (1999). 

 

Análises de ETR foram efetuadas pela técnica Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry (ICP-MS), no instrumento modelo ELAN 6100 DRC (Dynamic Reaction Cell), 

obedecendo procedimentos recomendados em Navarro et al. (2008) e suas referências. 

Soluções foram preparadas usando método de decomposição baseada numa mistura de ácidos 

de ataque (Hf e HCLO4; Hf e HNO3; ou Hf, HCl e HCLO4) em forno de microondas, modelo 

MDS-2100. Os padrões usados foram JG-3 e JR-1 e as suas concentrações normalizadas para 

os condritos estão projetadas no diagrama multielementar da Figura 2.1. 
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Figura.2.1. Diagrama multi-elementos de elementos de terras raras para os padrões JG-3 e JR-1. Elementos 

normalizados segundo os condritos C1 de Sun & McDonough (1989).  
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3. CARBONATITOS E ROCHAS ALCALINAS  NA ÁFRICA  
 

Aproximadamente metade dos carbonatitos africanos estão, espacialmente,  relacionados ao 

Sistema de Rifte da África Oriental, ao passo que outras concentrações importantes em 

Angola, Namíbia e África do Sul formam aglomerações que são colineares com as principais 

falhas transformantes do Atlántico Sul (Woolley, 1987) (Figura 3.1). A maioria ocorre em 

pequenos complexos circulares típicos, com intrusão central do carbonatito, associada a 

rochas alcalinas, compostas principalmente de nefelina e clinopiroxênio mas também 

contendo quantidades variáveis de melilita, granada melonita, perovskita, apatita e opacos. 
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Fig.3.1. Mapa esquemático de localidades alcalinas e carbonatitos no sul da África (adaptado do Kapustin, 1971 

e Bell, 1989). 

 

Em muitos complexos carbonatíticos, os tipos de rochas concentricamente arranjados tornam-

se progressivamente pobres em sílica em direção ao núcleo, o qual é ocupado pelos 

carbonatitos; contudo este modelo pode ser pertrubado por múltiplas intrusões. Uma sucessão 

típica de tipos de rocha a partir da borda para o núcleo consiste de sienito nefelínico, ijoito e 
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carbonatito, com existência de diques lamprofíricos de alnöito ou furchito cortando todas 

rochas. Os próprios carbonatitos podem ser concentricamente zonados a partir da mais antiga 

zona externa de carbonatito calcítico (sövito) seguida por uma zona de carbonatito dolomítico 

(beforsito) e um núcleo, mais novo, de carbonatito ankeritico e sideritico.  

 

Um carbonatito típico é composto de aproximadamente 75% de carbonatos (calcita, dolomita, 

ankerita, siderita), com menor quantidades de clinopiroxênio, flogopita, anfibólios, apatita, 

magnetita, olivina, monticellita, perovskita e pirocloro. As rochas circundantes aos complexos 

carbonatíticos geralmente sofrem intenso metassomatismo sódico. Muitas encaixantes podem 

ser alteradas para sienitos com aegerina, designados por fenitos. Zonas de fenitização 

apresentam tipicamente centenas de metros de largura. 

 

Carbonatitos, quando vistos numa distribuição mundial, apresentam várias idades, e se 

encontram dominantemente associados a rifteamento anorogênico e separação continental. 

Estão registrados também em ambientes de ilhas oceânicas tais como Cabo Verde (Bowden, 

1985).  

 

Na África, os carbonatitos  demosntram todos os modelos  principais de colocação de rochas 

subvulcânicas, incluindo lavas e depósitos piroclásticos. Os mais antigos são do pré-

Cambriano Superior (Bowden, 1985). Estes são seguidos  por carbonatitos e intrusões  

associadas (Ilha de Chilwa, Malawi; Monte Panda, Tanzania) pré-datando as lavas basálticas 

e relacionadas associadas com a evolução de vales do rifte do Cretáceo em diante. 

Carbonatitos do Cenozóico estão concentrados na região a norte do equador, o que 

aparentemente indica que a atividade ígnea do Rifte da África Oriental torna-se mais nova em 

direção ao norte. Esta idéia é sustentada pela falta de ocorrências de carbonatitos cenozóicos 

ao sul do equador.  Determinações recentes de idade indicam idade Proterozóica para 

carbonatitos e complexos alcalinos das partes central e oeste dos ramos norte do rifte. 

 

Os corpos carbonatíticos cenozóicos estão concentrados principalmente em Uganda, Quênia e 

Tanzania. Na região oriental de Uganda e na área do golfo de Karivongo,  região oeste do 

Quênia, a atividade carbonatítica começou cerca de 42 Ma e cessou cerca de 4 Ma atrás. 

Atividades subsequentes foram concentradas na região sul de Quênia e região norte de 

Tanzania, e ainda continuam, espetacularmente, como é demostrado pelo fluxo de lava 

carbonatítica eruptado recentemente a partir do vulcão de Oldoinyo Lengai (Wooley, 1989). 
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3.1. EVENTOS TECTONO-TERMAIS ASSOCIADOS A ROCHAS ALCALINAS E 

CARBONATITOS DO SUL DA ÁFRICA. 
 

De acordo com o histograma (Figura 3.2), produzido a partir dos dados disponíveis, 

compilados de diversas fontes (Tabela 1 do apêndice), o magmatismo alcalino no sul da 

África vem manifestando-se desde o Paleoproterozóico, mas do Cretáceo ao recente está 

fortemente em evidência. A maior parte das idades do vulcanismo alcalino, na região sul da 

África, correlaciona-se com distintos eventos tectono-termais, definidos em várias partes do 

continente. Entre eles, ao considerar os picos do histograma da figura 3.2, destacam-se os 

seguintes episóides: 

 Paleoproterozóico (acima de 2000 Ma); 

 Mesoproterozóico (entre 1000 e 1400 Ma); 

 Neoproterozóico (entre 500 e 800 Ma) e 

 Meso-cenozóica (a partir de 200 Ma).  
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Fig.3.2. Histograma de frequência versus idade de complexos alcalinos e carbonatitos do sul da África (dados 

compilados de diversas fontes, tabela 1 do apêndice). 

 

Várias observações, a partir dos estudos feitos no sul da África, indicam que a distribuição 

espacial das intrusões dos carbonatitos e rochas associadas é determinada pelas linhas de 

fraqueza da crosta, com a exceção dos complexos que ocorrem nas regiões cratônicas da 

República da África do Sul.  
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De início, o magmatismo carbonatítico é restrito à zonas próximas as margens dos crátons, 

geralmente em áreas correspondentes a cinturões móveis proterozóicos. As ocorrências 

registradas nas zonas cratônicas são as mais antigas, datadas entre Paleoproterozóico- 

Mesoproterozóico. 

 

A segunda observação é que os carbonatitos ocorrem ao longo de zonas extensivas lineares e  

curvilíneas ou em aglomeração nas interseções de falhas. Ao longo da zona curvilínea que 

estende-se do norte do Malawi  ao Burundi e leste do Zaire, que constitui o ramo nordeste do 

Rifte da África Oriental, ocorrem carbonatitos do Neoproterozóico-Paleozóico. O ramo 

nordeste do Rifte da África Oriental, que extende-se do sudoeste da Tanzania para norte, é 

caracterizado por vulcanismo Terciário a recente. No extremo sul do rifte predominam 

ocorrências meso-cenozóicas. No sudoeste da África, ao longo das falhas extensionais ligadas 

à formação do Antlântico Sul, ocorrem carbonatitos e rochas afins do Meso-cenozóico.  

 

A terceira observação é que os carbonatitos foram colocados em estruturas mecanicamente 

fracas nos cinturões proterozóicos. Idades meso-neoproterozóicas são registradas em algus 

sienitos e carbonatitos de Namíbia, Zâmbia e África do Sul (Tabela 1 do apêndice).  Estas 

anisotropias estruturais são principalmente zonas de cizalhamento, repetidamente 

rejuvenescidas e provavelmente extendidas para níveis profundos no interior da crosta. 

 

3.1.1. Eventos tectono-termais do Paleoproterozóico (2200-2000 Ma) 

 

O intervalo de tempo de 2200-2000 Ma caracteriza episódios tectono-termais sucessivos ao 

Ciclo Orogênico Eburneano, o qual afeta grande parte da África. Os sienitos  e carbonatitos 

com cerca de 2050, e outros dados pouco mais jovens, na África de Sul, podem ser 

considerados como marcando o fim deste ciclo, e ao mesmo tempo inaugurar uma importante 

tafrogênese em muitas regiões da África, em que aparecem intrusões graníticas e sieníticas 

alcalinas, incluindo complexos circulares. De acordo com Cahen et al. (1984), consideração 

similar pode ser efetuada para os granitos pós-tectónicos datados em cerca de 2040 Ma, na 

África Ocidental. 
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3.1.2. Eventos tectono-termais do Mesoproterozóico (1400-1300 e 1300-1050 Ma) 

 

Dois períodos de eventos tectono-termais são destacados no Mesoproterozóico, o primeiro no 

intervalo de idade 1400-1300 Ma e o segundo entre 1300 e 1050 Ma. O primeiro intervalo 

representa a retomada de tectonismo orogênico após um intervalo prolongado de atividade 

ígnea anorogênica após o Ciclo Eburneano (Cahen et al., 1984). O evento mais característico 

desse primeiro período é o cinturão móvel Kibariano, que envolveu sequências sedimentares e 

vulcano-sedimentares importantes. Na África do Sul, na esteira do cinturão orogênico 

Namaqua-Natal, são registradas idades Rb-Sr e U-Pb com idades de aproximadamente 1300 

Ma em carbonatitos e rochas alcalinas (Tabela 1, do apêndice). 

 

O segundo período, com idades posteriores a 1300 Ma, e até 1050 Ma, representa o final do 

ciclo orogênico Kibariano marcado, de entre vários fenómenos datados, por depósitos de 

molassa produzidos em conseqüência ao levantamento consecutivo dos cinturões Kibarianos. 

Na África do Sul, intensa atividade magmática e hidrotermal ocorreu a cerca de 1150 Ma, no 

cinturão Kheis e no complexo metamórfico de Namaqua. Estes eventos foram seguidos, em 

várias regiões, por intrusões pós-tectônicas (Cahen et al. 1984). 

 

3.1.3. Eventos tectono-temais do Neoproterozóico (1050-450 Ma) 

 

Em algumas regiões da África, existem dois episódios tectono-termais, embora por outro lado 

possam constituir um evento singular começado a cerca de 785 Ma e terminado por volta de 

730 Ma. Outro intervalo importante, é de 700 a 600 Ma e seu período posterior, que em 

África como um todo, estas idades estão ligadas com zonas de atividades, geralmente, 

chamadas “ Pan-Africanas” as quais circundam áreas estáveis de crátons. Sobre maior parte 

da África, as áreas de atividades do Neoproterozóico, nas quais o tectonismo tardio inferior a 

600 Ma é regra geral, contêm idades mais novas num intervalo entre 600 a 450 Ma, o qual 

tem sido considerado como representação do período posterior a episódios precedentes 

(Cahen et al., 1984). As idades entre 750-400 Ma, no sudoeste da África (Namíbia) (Tabela 1, 

no apêndice) e no ramo noroeste do Rifte da África Oriental podem estar relacionadas com 

este período de eventos sucessivos. 
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Por outro lado, a consumação do Oceano Moçambique está relacionada  com o episódio Pan-

Africano de aglutinação do Gondwana Leste e Oeste. Nos cinturões dobrados proterozóicos, 

ao longo da margem oriental do cráton do Zimbabwe, o Ciclo Orogênico Pan-Africano é 

expressado por reativação termal e metamorfismo seguido de arrefecimento (na ordem dos 

350oC) a cerca de 500 Ma.  

 

Meert (2002) reconheceu três grupos de idades aproximadas relacionados ao Ciclo Orogênico 

Pan-Africano. Estes incluem: 

 (i) o início da criação do arco/ofiolitos na Orogenia da África Oriental entre cerca de 710 e 

800 Ma.  

(ii) Orogenia da África Oriental entre cerca de 690 e 580 Ma num cinturão N-S partindo do 

escudo Arabiano-Nubiano a norte de Moçambique e 

(iii) orogenia Kuunga de cerca de 580 a 460 Ma nas zonas  aproximadamente E-W e N-S ao 

longo das margens norte e leste do cráton do Kalahari. 

 

3.1.4. Atividade anorogênica Meso-Cenozóica 

 

 Na África, atividade ígnea do Fanerozóico é apenas anorogênica, e ocorre em três grupos de 

idades: O grupo mais antigo, começando imediatamente após os eventos Pan-Africanos, 

consiste essencialmente de rochas ígneas, incluindo complexos alcalinos. Afeta 

principalmente as zonas previamente marcadas pelo tectonismo e metamorfismo Pan-

Africano, geralmente com idades entre 600 e 400 Ma. Os dois últimos grupos, que cobrem o 

tempo a partir do Jurássico (Figura 3.3), constituem pouco mais de 50% dos complexos 

alcalinos e carbonatitos da África Austral  e estão intimamente associados a zonas de 

falhamento do Rifte da África Oriental.  

 

O grupo com idades entre Jurássico a Cretáceo (190- 65 Ma)  corresponde ao setor sul do 

rifte. Num estudo detalhado das lavas basálticas de Drakensberg, na África do Sul, por Miller 

(Cahen, et al., 1984), determinações de idades K-Ar em rocha total indicam que o vulcanismo 

começou, nesta área, por volta de 190 ± 10 Ma. O segundo grupo, no setor nordeste do Rifte 

da África Oriental, é caracterizado pelo vulcanismo Terciário a recente, com idades a partir de 

65 Ma. Este vulcanismo  Cenozóico é praticamente restrito a áreas de stress tensional (Liu, 

1980) muitas destas sobrepostas a sítios de primeira atividade tectono-termal panafricana. 
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Fig.3.3 Histograma de frequência versus idade de complexos alcalinos e carbonatitos do Mesozóico a recente do 

sul da África (dados compilados de diversas fontes, tabela 1 no apêndice). 
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4. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  
 

4.1. GEOLOGIA DO NORTE DE MOÇAMBIQUE 

 

A geologia de Moçambique pode ser subdividida em terrenos pré-cambrianos e Fanerozóicos. 

O pré-Cambriano está representado principalmente nas partes norte e centro-oeste do país e 

cobre cerca de dois terços deste (Figura 4.1). Sedimentos fanerozóicos cobrem a zona das 

grandes planícies costeiras, abrangendo em grande parte a região sul do país (desde a sul do 

Rio Save) e a orla costeira. As intrusões carbonatíticas e alcalinas, de um modo geral, 

ocorrem na região centro-norte do país, cortando rochas do embasamento pré-cambriano. O 

pré-Cambriano, na região norte de Moçambique, é caracterizado por rochas de médio e alto 

grau e constitui a extremidade sul do Cinturão de Moçambique, definido por Holmes (1951). 

O Cinturão de Moçambique é parte de um cinturão orogênico maior (Orógeno Leste 

Africano) que ocorre ao longo da costa leste da África, estendendo-se de norte de 

Moçambique ao Sudão e Etiópia. Holmes (1951) definiu como Cinturão de Moçambique a 

extremidade sul do Orógeno Leste Africano, com base nas discontinuidades estruturais entre o 

Cráton da Tanzania e sua região vizinha oriental, e datou a Orogenia Moçambicana em cerca 

de 1300 Ma. Mais tarde verificou-se que esse cinturão foi fortemente afetado também pelo 

episódio termo-tectónico Pan-Africano (~500 Ma).  

 

Modelos mais recentes sugerem que o Cinturão de Moçambique formou-se durante a colisão 

neoproterozóica entre os assim chamados Gondwana de Oeste e de Leste, seguida do 

fechamento do Oceano de Moçambique (Jamal, 2005). No nordeste de Moçambique, o 

cinturão tornou-se subdividido com o posterior reconhecimento dos Cinturões de Lúrio e de 

Namama. Imagens aeromagnéticas recentes revelam, também, o prolongamento do Cinturão 

Ubendiano através do Lago Niassa, ocupando áreas centrais do norte  de Moçambique, bem  

como a presença de zonas de cisalhamento NE-SW no nordeste de Moçambique (Jamal, 

2005). Na região nordeste do país, Jamal et al. (1999) estabeleceram a presença de idades no 

intervalo entre 1000 e 1100 Ma em rochas granitóides no cinturão de Lúrio. Idade similar 

(~1110 Ma) foi registrada  em gnaisses granitóides no noroeste do país, ao longo da estrada 

Manica-Chimoio (Kröner e Cordani, 2003). 
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Ainda na região noroeste (províncias de Tete e Manica), Kröner e Cordani (2003) indicaram a 

presença de idades próximas de 1000 Ma, referentes à colocação de gnaisses graníticos e 

charnoquitos. Os mesmos autores indicam idade de cerca 800 Ma em gnaisses graníticos 

fortemente deformados, região SW de Tete, com a fábrica de cisalhamento cortada por 

pegmatitos datados em 550 Ma.  

 

Coletivamente, o embasamento pré-Cambriano compreende gnaisses de alto grau, granulitos, 

migmatitos e granitoides, bem como paragnaisses. Idades precisas, determinadas por Jamal 

(2005), pelo método U-Pb em cristais de zircão, demonstraram que as rochas do embasamento 

meso- a neo-proterozóico do Cinturão de Moçambique, na região norte de Moçambique, 

foram extensivamente retrabalhados entre 650 e 520 Ma. No setor ocidental do norte de 

Moçambique, rochas metassedimentares de baixo grau, algumas com diamitctitos, ocorrem 

inconformavelmente sobre o embasamento de alto grau. Estes metassedimentos são 

correlacionados com sequências Katanguianas do arco Lufiliano e são marcados por um 

tectonismo Pan-Africano posterior. 

 

Atividades ígneas fanerozóicas no norte de Moçambique são marcadas por conjuntos ígneos 

pós-pan-africanos (500-400 Ma) e cretáceos. Os conjuntos pós-pan-africanos incluem uma 

grande variedade de corpos intrusivos cambro-ordovicianos de forma circular, filoniana ou 

anelar, formados por granitos, sienitos, monzonitos, gabros, noritos e pegmatitos. Estes 

plutonitos distribuem-se nas províncias magmáticas pós-panafricanas. Alguns granitos 

monzoníticos têm idades que oscilam entre 360 e 490 Ma; intrusões circulares e filões de 

leucogranitos potássicos com diferenciados hiper-alcalinos, associados a sienitos são datados 

de cerca de 480 Ma (Afonso et al., 1998).  

 

O magmatismo cretáceo é representado por uma atividade ígnea bimodal e por carbonatitos, 

quimberlitos e lavas alcalinas. Estes plutonitos e vulcanitos, englobados na província alcalina 

de Chilwa, estão alinhados ao longo de uma orientação NNE-SSW, que parece corresponder a 

falhamentos transformantes reativados quando da separação dos blocos do Gondwana 

(Afonso et al., 1998). São integrados neste período, por esses autore: 

 (i) os granitos e o gabro pertencentes ao maciço de Gorongosa; outras intrusões graníticas 

bem como sieníticas a norte do Rio Zambeze, ao longo da margem leste do Rifte Niassa 

(incluindo as ocorrências, dos  sienitos de Tumbine, Chiperone e Morrumbala); 
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(ii) a intrusão sienito-carbonatítica de Salambidua, o carbonatito filoniano de Cone Negosa, os 

carbonatitos extrusivos, anelares, dos Montes Muambe e do Xiluvo, e os piroclástico-tufos 

carbonatitos de Lupata;  

(iii) os quimberlitos, na bacia do Rio Lunho, sob a forma de diques e chaminés.  

 

Na província de Tete, nos bancos do Rio Zambeze, novos carbonatitos (provavelmente 

cretáceos), os quais fazem parte do presente estudo, foram definidos nos trabalhos posteriores 

(GTK Consórcio, 2006). Os mesmos nos trabalhos anteriores (Belgrad,1984) classificavam-

nos como mármores, é o caso dos carbonatitos de Fema, Muande e Rio Mufa. Os três parecem 

formarem mesma unidade geológica sendo que Muande é separado dos restantes pelo Rio 

Zambeze (Figuras 4.1 e 4.2). Este estudo irá concentrar-se no magmatismo alcalino e 

carbonatítico Mesozóico, incluindo o carbonatito de Evate.  

 

4.2. CARBONATITOS DE MOÇAMBIQUE E ROCHAS ALCALINAS ASSOCIADAS  

 

Com exceção do carbonatito de Evate, os carbonatitos e rochas alcalinas associadas, 

estudadas neste trabalho, ocorrem numa área adjacente ao país vizinho, Malawi, e também 

formam parte da Província Alcalina de Chilwa, definida por Bloomfield (1968), do lado 

Malawiano. Segundo Real (1966), os carbonatitos e sienitos do território moçambicano 

mostram grande afinidade petrográfica, não só entre si, como com ocorrências conhecidas no 

território malawiano e devem corresponder a intrusões conteporâneas. Belgrad (1984) 

considerara as rochas do Monte Muande e do Monte Fema como mármores com um protolito 

sedimentar. Entretanto, estas rochas foram recentemente reclassificados como carbonatitos 

pelo GTK Consórcio (2006). Esses mármores (sensu Belgrad, 1984) já são chamados de  

carbonatitos no presente trabalho. Por outro lado, o magmatismo sienítico encontra-se 

principalmente ao longo do Vale do Rifte da África Oriental, na fronteira com o sul de 

Malawi. Os maciços de Tumbine, Chiperone, Salambidua, além do carbonatito de Muambe, 

afloram no sul da Província Alcalina de Chilwa (Figura 4.9), cujas idades de um modo geral 

estão incluídas no intervalo 116-138 Ma (Woolley, 2001).  

 

4.2.1. Carbonatitos de Fema-Muande-Rio Mufa 

 

Os maciços do Monte Fema e do Monte Muande ocorrem a noroeste de Tete (Figura 4.2). 

Representam uma única entidade natural aparentemente injetada na zona de empurrão ao sul 
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da suite de Tete, mas são separados pelo Rio Zambeze. Monte Fema está situado no banco 

direito e monte Muande no banco esquerdo. O carbonatito do Rio Mufa (6FR), recentemente 

descoberto, localiza-se a pouco mais de 10 Km SW do carbonatito do Monte Fema (Figura 

4.2). Este carece de estudos prévios, mas mostra uma relação geológica similar a dos 

carbonatitos de Fema e Muande. 

 

Hunting et al. (1984) e Belgrad et al. (1984) considerara estas rochas como mármore da 

Formação de Chíduè, todavia, GTK Consórcio (2006) reclassificou-as com base em rocha 

encaixante, ambiente, estrutura/textura, litologia, mineralogia e litogioquímica, incluindo os 

isótopos de oxigénio e carbono. O critério mais decisivo para essa reclassificação, seja em 

mármore ou carbonatito, foram as análises de rocha total, em que os mármores de origem 

sedimentar apresentam 160-1530 ppm de Sr, <30 ppm de La e 40-<30 ppm de Ce, enquanto 

que para os carbonatitos os valores são 600-14900, 200-600 e 460-1530 ppm respectivamente 

(Tabela 4.1). Diferenças nos conteúdos de ferro e fósforo foram também considerados 

diagnósticos para distinguir os dois tipos de rochas carbonáticas (Tabelas 4.1). Outros 

argumentos foram apresentados para a origem  carbonatítica do Monte  Muande e Monte 

Fema, tais como: (i) o alegado bandamento sedimentar no mármore do Monte Muande, 

referido em várias publicações anteriores, foi re-interpretado como bandamento de fluxo 

magmático formado por camadas ou láminas ricas em flogopita e/ou apatita, com espessuras 

variando de alguns milímetros a decímetros, alternando-se com rocha formada essencialmente 

por carbonatos; (ii) Os carbonatos no Monte Muande e Monte Fema compreendem tanto 

rochas com dolomita-calcita como apenas de calcita, e em alguns locais as foram 

enriquecidas, além de apatita e mica, com minerais metálicos e turmalina; (iii) análises 

espectrométricas de emissão semi-quantitativas de apatita indicam alto fluor, >1500 ppm de 

Ce, 300 ppm de Y, 45 ppm de Zr, 1100 ppm de La e 800 ppm de Sr, valores típicos de apatita 

em carbonatitos e (iv) a ocorrência, na mesma área, de raros fragmentos de rocha eclogítica, 

contendo granada e piroxênio onfacita. Infere-se que estes eclogitos tenham sido 

transportados como xenólitos a partir de uma zona profunda do manto, pelo magma 

carbonatítico (GTK Consórcio, 2006). 

 

Todas as rochas carbonáticas são injetadas com mineralizações de magnetita e apatita, feição 

que permite diagnosticá-las como carbonatitos. São caracterizados por composição 

razoavelmente homogénea e espessuras grandes da ordem de centenas de metros. Nas partes 

de maior espessura, não se exclui a possibilidade da duplicação estrutural das camadas por 
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falhamento. Magnetita ocorre na forma dispersa nas rochas ou em segregações que formam 

corpos de minério de Ferro, de dimensões restritas Belgrad (1984). 

 
Tabela 4.1- Análises XRF de mármores e carbonatitos associados à 

Formação de Chíduè (extraida do GTK Consórcio, 2006) 
Amostra P2O5 Fe2O3 Sr La Ce 
  % % ppm ppm ppm 
MÁRMORES      
Boroma:      
Obs.9204.1-03 0.076 0.280 460 <30 <30 
Obs.9204.2-03 0.170 1.710 460 <30 <30 
Obs.9204.4-03 0.403 0.980 270 <30 <30 
Obs.9204.6-03 0.112 0.650 340 <30 <30 
BL-1 0.109 0.410 570 <30 <40 
Tete-NE:      
Obs.1652-05 0.087 4.30 160 <30 <30 
      
CARBONATITOS      
Mt Muande:      
M1006-1.1 1.590 4.020 1010 190 460 
M1006-1.2 1.790 5.740 890 210 510 
Mt Fema:      
Obs.9058-03 9.940 3.780 14900 5900 1530 
Obs.9210 S1 4.700 6.600 7480 270 730 
Obs.9210 S2 0.410 2.260 600 280 690 
Rio Mufa:       
Obs.1639-05 6.350 23.20 5670 260 680 
Obs.1640-05 0.970 3.310 8340 250 630 
                                          Limite de detecão para La e Ce é 30 ppm  

 

A maior parte da Série de Montes Fema-Muande inclui rochas antigas atribuídas ao 

embasamento pré-cambriano, representadas por várias associações de gneisses e granitos, 

bem como as rochas do complexo gabro-anortosítico de Tete (Figura 4.2). 
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Figigura 4.2- Mapa geológico da série de Tete ilustrando os maciços carbonatíticos de Rio Mufa, Fema e Muande, e mármores da Formação de Chíduè 

(modificado de GTK Consórcio, 2006). 
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Na região, cobertura sedimentar é representada por depósitos do Super-Grupo do Karoo os quais 

são também largamente distribuidos. Os mármores da Forma,cão de Chíduè encontram-se sobre 

rochas descritas como gnaisses ou como complexo-gneisse-migmatítico (Belgrade, 1984).  

 

As rochas pré-cambrianas que ocorrem nos Montes Fema e Muande, encontram-se também no 

carbonatito de Rio Mufa, onde também  observam-se mineralizações de magnetita/hematita e 

apatita (Figura 4.3 ). A idade cretácea de Rio Mufa pode indicar tratar-se de um corpo intrusivo 

do Cretáceo, pertencente à Província de Chilwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Carbonatito de Muambe 

 

O Monte Muambe, localizado a sudeste de Tete (Figura 4.1), é considerado a maior das 

ocorrências da série de Chilwa, de atividade eruptiva mesozóica, a mais de 20 Km norte-nordeste 

do extremo oeste da Garganta Lupata do Rio Zambeze. A estrutura circular com cerca de 7 Km 

de diâmetro (Dias, 1961) corta o complexo gabro-anortosítico de Tete. Possui a parte externa 

composta de arenitos endurecidos e fenitizados do Super-Grupo do Karoo e camadas de lavas. O 

conjunto eleva-se cerca de 400 metros acima do plano circundante com sedimentos inalterados 

(Figura 4.4).  

 
Figura 4.3- fotografia ilustrando mineralizações de magnetite e apatite. 

Apatite 

Magnetite/hematita 
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Laterito e solo
Carbonatito
Rochas k-feldspáticas

Brecha e aglomerado
Diques básicos
Arenitos de Karoo

400m

34°06´

16°18´

 
Figigura 4.4- Mapa geológico do monte Muambe (adaptado do Woolley, 2001). 

 

As rochas feldspáticas, descritas essencialmente como fenitos potássicos, cortam arenitos e 

formam uma espécie de dique anelar elevado, com uma depressão interna. Esta possui elevações 

íngremes de carbonatitos e rochas vulcânicas afins (aglomerados, tufos e diques básicos), e em 

alguns lugares as rochas feldspáticas são intensamente brechadas (Dias, 1961). São freqüentes 

diques de nefelinito olivínico e fonolito. Os primeiros contém fenocristais de augita e alguma 

olivina numa matriz rica em piroxênio e uma base de grão muito fino que contem nefelina. Os 

fonolitos contêm fenocristais de nefelina numa matriz de nefelina e augita, com feldspatos 

subordinados (Dias, 1961). 

 

Cilek (1989), registrou presença de fluorita e de muitos minerais silicáticos nos carbonatitos. As 

ocorrências que poderão ter significância econômica são as de manganês, ferro, nióbio e terras 

raras. Fluorita foi registrada em brechas feldspáticas e em rochas associadas do complexo 

carbonatítico. São observadas também fracas mineralizações de Nb, Ta, Ce, Y, Zr, Th, Mn, Fe e 

F (Dias, 1957). 
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4.2.3. Carbonatito de Xiluvo 

 

A suite carbonatítica de Xiluvo é constituida por calciocarbonatitos de granulação fina a média e 

localiza-se a cerca de 14 km oeste da vila de Nhamatanda (GTK Consórcio,2006). 

Morfologicamente, Xiluvo é caracterizado por uma série de elevações formando uma estrutura 

sub-circular com mais de 4.5 km em diâmetro externo, constituida por um grupo de elevações 

com um máximo de 443 metros de altitude. Estas elevações delimitam uma depressão interna 

tipo caldeira com um diâmetro de cerca de 3 km.  

 

O complexo do Monte Xiluvo é formado, da parte interna para externa, pela sequência: 

(i) um núcleo central constituido por carbonatito;  

(ii) um anel em volta do núcleo constituido de brechas vulcânicas, as quais podem ou não 

apresentarem fragmentos de rochas carbonáticas e 

(iii) uma zona externa em volta do anel, muito complexa, na qual rochas traquíticas cortam 

rochas xistosas quartzo-feldspáticas (GTK Consórcio,2006). 

 

As rochas carbonáticas, ocupando a parte central da estrutura do anel, cobrem uma área de 

aproximadamente 4.5 km2  (Figura 4.5). Localmente, os carbonatitos são cobertos de solos 

avermelhados e por vezes apresentam fenômenos de carstificação. A litologia da zona interna é 

dominada pela ocorrência de carbonatitos maciços de cores verde escuro e castanho claro,  por 

aglomerados carbonatíticos e por veios carbonáticos. Um segundo tipo de carbonatito ocorre em 

volta do primeiro e foi descrito como carbonatito traquitóide, devido à sua similaridade com as 

rochas traquíticas (GTK Consórcio,2006). A litologia principal dos carbonatitos pode ser descrita 

como aegirina-pirocloro-apatita carbonatito, de granulação grossa e estrutura bandada (fase 1). 

Camadas carbonatíticas de hematita-calcita de granulação média a fina (fase 2) cortam os 

carbonatitos primários (Hormer et al., 2000). 

 

As brechas vulcânicas são cortadas por veios e diques carbonatíticos, silicáticos e doleríticos 

(Melluso et al. 2004). Incluem clastos angulares de fragmentos líticos, provenientes das rochas 

encaixantes, tais como gnaisses quartzo-feldspáticos e filitos. Seu tamanho situa-se normalmente 
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entre 10 a 40 cm. Algumas partes das brechas são fragmentos de carbonatito (Hormer et al., 

2000). 

Brecha vulcânica

Sedimentos pós-Karoo
Carbonatitos
Veios quartzíticos

Basaltos toleíticos (Karoo)
Migmatitos (Grupo de Matambo)
Granulitos
Gnaisses e micaxistos (Grupo de Nhamatanda)

2 km

Mt Xiluvo

10 Km 34°

 
Figura 4.5- Mapa geológico regional e do complexo carbonatítico de Xiluvo (adaptado de Woolley, 2001 e da carta 

geológica de Moçambique, escala 1:1000 000, 1987). 

 

4.2.4. Carbonatitos de Evate 
 

Os carbonatitos de Evate integram-se na estrutura de Monapo, situada próxima da costa 

moçambicana, 150 Km ao sul de Pemba (Figura 4.1). Contrariamente à maioria dos carbonatitos 

e intrusões alcalinas com idades Meso-Cenozóicas, as rochas dessa estrutura possuem idade pre-

Cambriana registrada, e foram metamorfoseados durante eventos tectônicos Moçambicanos e/ou 

Pan-Africanos. Na estrutura de Monapo (Figura 4.6), os carbonatitos ocorrem no interior da 

unidade mais antiga e são deformados e metamorfoseados juntos aos outros componentes da 

estrutura de Monapo (Siegfrid, 1999). 

 

A unidade considerada pré-Moçambicana da estrutura de Monapo é caracterizada por três 

principais tipos de rochas: magnetita-apatita carbonatitos, biotita-quartzo-feldspato gnaisses e 

quartzo-feldspato gnaisses leucocráticos. Embora os carbonatitos, no geral, estejam 

meteorizados, quantidades significativas são encontradas como afloramentos pouco alterados 

(Figura 4.7). Os carbonatitos formam veios, indicando uma relação intrusiva. 
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40°

15°

10 Km

Gnaisses granulíticos
Gnaisses supracrustais moçambicanos
Gnaisses pré-moçambicanos
Migmatitos

Sienitos e monzonitos
Gnaisses aluminosas
Gnaisses nefelínicos
Mármores e carbonatitos
Gnaisses gabróicos

MONAPO

 
Figura 4.6- Mapa geológico simplificado da estrutura de Monapo (adapaptado da carta geológica de Moçambique, 

escala 1:1000 000, 1987). 

 

 
Figura 4.7- Fotografia mostrando um afloramento do carbonatito de Evate. 

 

Siegfried (1999) mapeou uma das unidades litológicas maiores como corpo carbonatítico, 

limitado por uma auréola de fenito potássico. Este corpo tem 3 km de comprimento e 700 m de 

largura, sendo constituido de um carbonatito calcítico de granulação grossa, branco, com 



Estudo geocronológico, litogeoquímico e de geoquímica isotópica de alguns carbonatitos e rochas alcalinas de Moçambique 

Fátima Roberto Chaúque , Dpto de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências-USP, 2008 
 

43

quantidades variáveis de apatita, diopsídio, magnetita e pirrotita. O corpo dispõe-se 

conformavelmente com os gnaisses granulíticos datados em cerca de 960 Ma e apresenta 

foliações onduladas, muitas vezes definidas por concentração de apatita. Além disso, aparenta 

deformação e sua idade deve corresponder à epoca dessa deformação.  

 

A mineralização de apatita é confinada nas bandas carbonáticas dentro de sucessões de gnaisses 

dobradas isoclinamente. Segundo Beltchev (1983), os fosfatos seriam de origem sedimentar, 

entretanto uma associação carbonatítica é agora favorecida. Hunting (1984) indica que a 

variedade de apatita é fluorapatita, bem cristalizada, de cor azul, azul-verde e amarela, não 

havendo sinais de uma cristalização mais nova. 

 

4.2.5. Intrusão sienítica de Tumbine 

 

Tumbine, localidade a sul do Lago Chilwa, é uma intrusão típica quase circular, com cerca de 8 

km de diâmetro, em gnaisses e granulitos (Figuras 4.1 e 4.8). Consiste de sienitos alcalinos e 

subalcalinos com diques de microsienitos e traquitos. Os sienitos alcalinos são predominantes, 

compostos de feldspatos micropertíticos, biotita, anfibólio e titanita. Os sienitos subalcalinos são 

esverdeados, rochas de granulação média, compostos de ortoclásio pertítico, pouco quartzo, 

estruturas mirmequíticas e apatita. Incluem minerais máficos, como aegerina-augita, biotita, e 

anfibólios sódicos com núcleos de piroxênio (Belgrad, 1984). Depósitos residuais de lateritas 

aluminosas e caulim são restritos. 

 

4.2.6. Intrusão sienítica de Chiperone 

 

Chiperone, a cerca de 50 km sul da intrusão de Tumbine (Figura 4.8), é uma intrusão oval que 

penetra o embasamento constituido de gnaisses, migmatitos e granulitos. Consiste de sienito 

nefelínico cortado por alguns pegmatitos também sieníticos e diques doleríticos. Os sienitos 

nefelínicos são compostos, além de nefelina, por micropertita, microclínio, biotita, anfibólio, 

apatita e muito raramente, quartzo, epídoto, magnetita, e titanita (Belgrad, 1984). 
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Figura 4.8- A inserção mostra a localização da Província Alcalina de Chilwa,  no extremo sul do Sistema do Vale do 

Rifte da África Oriental. O diagrama maior ilustra a  geologia regional e a distribuição dos carbonatitos e maiores 

intrusões de sienitos e sienitos nefelínicos (adaptado do Simonetti & Bell, 1994 e Bloomfield, 1965). 

 

4.2.7. Intrusão  de Salambidua 

 

O Monte Salambidua, situado a leste de Tete (Figuras 4.1 e 49), tem forma elíptica, com 

dimensões de 9 a 12 Km  e pouco menos de 1000 metros de altitude (Dixey, 1955). A parte 

oriental da intrusão situa-se em Malawi (Figura 4.10). Este corpo ígneo alcalino corta sedimentos 

do Karoo Inferior, os quais são deslocados e metamorfoseados, formando corneanas quartzíticas 

negras de textura muito fina (Real, 1966).  
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Figura 4.9- Mapa geológico do Maciço sienítico do Monte Salambidua, em Moçambique. 1- talus, 2- aluvião, 3-

sienito pegmatítico, 4- sienitos, 5- sedimentos do Karoo, 6- complexo granito-gnaisse, 7- lineações e 8- fraturas 

devido ao arrefecimento (modificado do Belgrad, 1984).  

 

Em Malawi está descrito um carbonatito, que compreende uma variedade granular, considerada 

intrusiva sub-vulcânica, e uma variedade com textura traquítica (GTK Consórcio, 2006). O 

carbonatito, associado a fenitos brechados cortados por veios de carbonatitos e veios com fluorita 

e aglomerados (GTK Consórcio, 2006). No topo do Monte Salambidua, do lado moçambicano, 

aparecem sienitos hornblêndicos (alcalinos) com os quais se associam diques de sölvsbergito e 

veios de microfoiaito, nefelinito, tinguaito, camptonito e sienito porfirítico. Na massa principal 

do sienito ocorre uma abertura preenchida com aglomerados feldspáticos (Dixey, 1955).  
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS SIENITOS DE MOÇAMBIQUE 
 

5.1. PETROGRAFIA 

 

Quatro amostras de rochas sieníticas foram analisadas microscopicamente. Três delas são álcali-

feldspatos sienitos, pertecentes as intrusões sieníticas de Tumbine (amostras 5488 e 5489) e 

Salambidua (SA06). A quarta é um nefelina sienito (13FR) pertencente ao corpo sienítico de 

Chiperone.  

 

5.1.1. Tumbine(5488; 5489) e Salambidua (SA/06) 

 

As ocorrências de Tumbine e Salambidua foram estudadas por Belgrad (1984), que descreveu os 

dois tipos petrográficos predominantes. As rochas mais freqüentes são sienitos alcalinos, rochas 

hololeucocráticas de granulação grossa a média, hipidiomórficas em textura, compostas de 

cristais tabulares de feldspatos alcalinos até 1.3 cm de comprimento e constituentes máficos 

(cerca de 5%), tais como hornblenda, aegirina-augita e subordinadamente biotita. Acessórios 

observados são ilmeno-magnetita, titanita, e apatita. Além dos sienitos, sölvsbergitos ocorrem 

como fácies traquíticos satélites, de granulação fina, holocristalinos e raramente porfiríticos. São 

rochas típicas ricas em sódio, predominantemente compostas de feldspato-sódico com algum 

feldspato-potássico e minerais máficos ricos em sódio. 

 

As três amostras estudadas de álcali-feldspato sienitos de Tumbine e Salambidua são muito 

similares, e correspondem grosso modo à descriçãofeita por Belgrad (ver Tabela 5.1). Elas 

possuem cor cinza-clara a cinza-escura e microscopicamente apresentam textura granular 

hipidiomórfica de granulação grossa a média. Feldspato alcalino é o mineral mais abundante nas 

três amostras, geralmente ocorre na forma subidiomórfica, com hábito tabular alongado, podendo 

apresentar forma xenomórfica. São comuns intercrescimentos micropertíticos, pertíticos ou 

mesopertíticos com formas irregulares, anastomosados ou como finas lamelas retilíneas. A 

geminação segundo a lei de Carlsbad ocorre com menor frequência. Nos dois sienitos de 

Tumbine alguns cristais mesopertíticos apresentam inclusões de anfibólio, piroxênio e biotita, 

exibindo um aspecto poiquilítico. 
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Tabela 5.1- Descrição petrográfica das amostras estudadas de  sienitos de Tumbine, Salambidua 
e Chiperone 

Localidade     Composição mineralógica (%) Textura Classificação 
 e amostra Principal Secundária     
Tumbine     
5488 e alcali-feldspato~85 titanita~2 granulação grossa/média,  alcali-feldspato- 
5489 piroxenio+anfibólio>5 apatita~1 hipidiomórfica sienito 
 biotita<5 opacos~2   
Salambidua     
SA/06 alcali-feldspato~90 apatita>2 granulação grossa/média, alcali-feldspato- 
 piroxênio+anfibólio>5 opacos~2 hip-diomórfica sienito 
 biotita~2    
Chiperone     
13FR nefelina~40 apatita<1 granulação média/grossa,  nefelina-sienito 
 alcali-feldspato~45 opacos~1 hipidiomórfica  
 anfibólio>5 carbonatos<1   
  biotita>5       

 

Piroxênios, anfibólios e biotita aparecem de modo subordinado (Tabela 5.1). Os piroxênios, 

classificados como diopsídio/augita pelas análises com microssonda, constituem cristais 

geralmente xenomórficos irregulares, de cor verde a verde-claro, biaxiais positivos e com relevo 

e birrefrigência elevados. Em muitos casos apresentam bordas de reação, substituídos por 

anfibólios e biotita. Fraturas e desenvolvimento poiquilítico de apatita e opacos são comuns 

(Fotomicrografia 5.1)  

 

Os anfibólios, em alguns casos identificados nas análises de microssonda como ferropargasita, 

ocorrem nas bordas de reação dos piroxênios, e raramente como cristais isolados, prismáticos, 

alongados, subdiomórficos com até 3.3 mm de comprimento. Apresentam pleocroismo nas cores 

marron a verde-escuro ou castanho avermelhado. Como nos piroxênios, fraturas e 

desenvolvimento poiquilítico de apatita e opacos são frequentes.  

 

No caso da biotita, ela ocorre quase sempre  nas  bordas dos  piroxênios, embora  ocasionalmente  

se apresente como cristal isolado (Fotomicrografia 5.2). Os cristais possuem pleocroismo 

variando nas cores marron a castanho-escuro/avermelhado, subidiomórficos a idiomórficos, com 

até 2.5 mm de comprimento. Nas duas amostras de Tumbine, inclusões de apatita e titanita são 

comuns. Titanita aparece também como um dos acessórios mais comuns, ocorrendo como grão 

xenomórfico, frequentemente nas bordas de reação de opacos, ou intersticial (Fotomicrografia 

5.3). 
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Fotomicrografia 5.1 (álcali-feldspato sienito de Salambidua-SA/06)- Piroxênio com pleoclorismo verde-verde claro e 

bordas de reação com anfibólio e biotita. Observar agregados de anfibólio no lado esquerdo e cristais de biotita do 

lado direito do grão central de piroxênio. Objetiva 4X, comprimento da foto 3.25 mm, polarizadores paralelos, 

intensidade da luz 6, sem condensador. 

 

 
Fotomicrografia 5.2 (álcali-feldspato sienito de Tumbine-5588)- Cristais de biotita com inclusões de apatita e 

titanita. Objetiva 1.25X, comprimento da foto 10.40 mm, polarizadores paralelos, intensidade da luz 4, sem 

condensador.  
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Fotomicrografia 5.3 (álcali-feldspato sienito de Tumbine-5488)- Observar titanita nas bordas de opacos e um cristal 

isolado na parte inferior direita. Objetiva 4X, comprimento da foto 2.60 mm, polarizadores paralelos, intensidade da 

luz 11, sem condensador.  

 

5.1.2. Chiperone (13FR) 

 

O nefelina sienito de Chiperone é parecido aos álcali-feldspatos sienitos de Tumbine e 

Salambidua no que concerne à cor, granulação e aspeto textural. Por outro lado, nefelina constitui 

um dos principais componentes da rocha. Ocorre intersticialmente na forma de prismas 

hexagonais idiomórficos a subidiomórficos, ocasionalmente xenomórficos, formando cristais 

geralmente equidimensionais com dimensões da ordem de 2-3 mm. Feldspatos com 

intercrescimento pertítico são comuns, com lamelas de formas regulares. Ocasionalmente 

aparecem cristais submilimétricos de plagioclásio junto a diminutos cristais de álcali-feldspato e 

nefelina, como cristalização secundária em biotita e anfibólio ou em bordas de reação de álcali-

feldspatos. Os feldspatos formam cristais tabulares com dimensões de até 10 mm de 

comprimento e cerca de 3 mm de largura. Mostram fortes sinais de alteração, que se destaca pela 

cor acastanhada, melhor observada em luz paralela (Fotomicrografia 5.4). 
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Fotomicrografia 5.4 (nefelina sienito de Chiperone-13FR)- Cristal de biotita no canto superior esquerdo e anfibólios 

no lado direito mostrando intercrescimento com feldspatos albíticos. Objetiva 4X, comprimento da foto 3.25 mm, 

polarizadores paralelos, intensidade da luz 4, sem condensador. 

 

 

Piroxênio, anfibólio e biotita apresentam características similares com as já descritas para os 

álcali-feldspato sienitos. Eles apresentam intercrescimento acentuado com álcali-feldspato, muito 

provavelmente albita. Pequenos cristais minúsculos de plagioclásio por vezes acompanham esta 

paragênese,  caráter típico de cristalização residual (Fotomicrografia 5.4).  

 

5.2. QUÍMICA MINERAL 

 

Para este trabalho, as análises de química mineral foram priorizadas para aqueles minerais de 

difícil especificação por microscopia óptica, como é o caso dos minerais máficos. Apenas duas 

amostras (SA/06 e 5488) foram submetidas ao estudo microquímico através de análises em 

microssonda electrônica Os resultados analíticos  de elementos maiores e menores estão 

indicados nas tabelas 2 e 3 do apêndice , que inclui também as fórmulas estruturais calculadas na 

base de 22; 23 e 6 átomos de oxigênio para biotita, anfibólio e  piroxênio respectivamente. 
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5.2.1. Piroxênios 

 

Os piroxênios, nestas rochas, representam a fase máfica mais importante em termos quantitativos. 

Foram analizados, nas amostras SA/06 e 5488, quatro cristais de piroxênio. A nomenclatura 

estabelecida obedeceu às recomendações da Subcomissão de Piroxênios da International 

Mineralogical Association-IMA (Morimoto, 1989).  
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Fig. 5.1. A) Diagrama de classificação para piroxênios segundo Morimoto (1989). O gráfico define os quatro grupos 

de piroxênios: os do quadrilátero Mg2Si2O6(En) - Fe2+Si2O6(Fs) – CaMgSi2O6(Di) – CaFe2+Si2O6(Hd) denominado 

Quad, os sódico-cálcicos, os sódicos e outros que incluem minerais de Mn-Mg-Li. B) Diagrama ternário de 

classificação En-Fs-Wo (Morimoto, 1989), onde: En = 100Mg/(Ca+Mg+Fe2++Fe3++Mn+Na), Fs = 

100(Fe2++Fe3++Mn)/ 100Mg/(Ca+Mg+Fe2++Fe3++Mn+Na) e Wo = 100Ca/(Ca+Mg+Fe2++Fe3++Mn+Na). 

 

A fórmula estrutural geral dos piroxênios pode ser expressa como M2M1T2O6, onde M2 

corresponde aos cátions  em coordenação octaédrica com arranjo irregular, M1 aos cátions em 

coordenação octaédrica regular e T aos cátions em coordenação tetraédrica. De um modo geral, 

pode-se dizer que os piroxênios dos álcali-feldspatos sienitos de Salambidua e de Tumbine são 

cálcicos.  
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Na Figura 5.1A observa-se que os pontos encontram-se projetados essencialmente no campo 

referente ao Quad (piroxênios cálcicos). Ainda de acordo com Morimoto (1989), quando 

mostrados graficamente no diagrama ternário En-Fs-Wo (Figura 5.1B), os piroxênios são de 

composição cálcica, correspondendo à diopsídio/augita.  

 

5.2.2. Anfibólios 

 

Os anfibólios ocorrem normalmente como produto de alteração pós magmática, substituindo 

piroxênios. Foram analisados dois cristais na amostra de Salambidua e apenas um na amostra de 

Tumbine (Tabelas 2 e 3 do apêndice). Segundo a International Mineralogical Association- IMA 

(1997) a fórmula estrutural padrão dos anfibólios é representada pela expressão 

AB2C5
VIT8

IVO22(OH), onde A corresponde à 1 sítio por fórmula unitária, com número de 

coordenação 12, ocupado por Na e K; B à 2 sítios M4 por fórmula unitária, com o número de 

coordenação 6, preenchidos por Fe2+, Mn, Mg, Ca e Na; C à 5 sítios octaédricos, compostos por 

2M1, 2M2 e 1M3 por fórmula unitária, ocupados por Al, Cr, Ti, Fe3+, Mg, Fe2+ e Mn e T à 8 sítios 

tetraédricos em, 2 grupos de 4, preenchidos por Si, Al, Cr3+, Fe3+ e Ti4+. 
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Fig.5.2. Diagramas de classificação de Leake (1997) para anfibólios cálcicos de amostras de sienitos de Tumbine e 

de Salambidua. Simbologias como na figura 5.1. 
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A classificação dos cristais de anfibólio estudados foi feita conforme Leake et al (1997), 

obedecendo os limites dos campos estabelecidos na figura 5.2, resultando em anfibólios cálcicos 

tipo ferropargasita. Como parâmetros de distinção têm-se: (Ca+NaB)<1.00 e (Mg, Fe2+, Mn, 

LiB)B≥1.00 para Mg-Fe-Mn-Li anfibólios; CaB≥1.50 para anfibólios cálcicos; (Ca+NaB)≥1.00 e 

0.50<NaB<1.50 para anfibólios sódico-cálcicos e, finalmente, NaB≥1.50 para anfibólios sódicos.  

 

5.2.3. Micas 

 

As micas constituem a segunda fase mineral mais importante, após os piroxênios. Em geral 

ocorrem nas bordas de reação de piroxênio como fase secundária, podendo, ocasionalmente, 

serem encontrados cristais isolados. Foram realizadas três análises químicas em micas, duas na 

amostra de Tumbine e uma na amostra de Salambidua. Os resultados analíticos dos elementos 

principais e menores, incluindo a razão Mg/Fe, bem como as fórmulas estruturais na base de 22 

oxigênios constam das tabelas 2 e 3 do apêndice  

 

Segundo Deer et al.(1963), os minerais do grupo das micas apresentam uma variação 

considerável em suas propriedades químicas, podendo ser, no entanto, expressos pela fórmula 

estrutural geral: K2(Fe2+, Mg)6-4(Fe3+, Al, Ti)0-2(Si6-5Al2-3)O20-22(OH, F)4-2. Conforme os mesmos 

autores, o termo biotita é restrito a uma mica octaédrica rica em ferro, diferenciada de flogopita 

por apresentar a relação Mg/Fe <2:1. Esta proporção catiônica toma-se como parâmetro que 

estabelece o valor 2 a.f.u. (átomos por fórmula unitária) como limite teórico entre as micas 

envolvidas: se maior que 2 a.f.u., o mineral chamar-se-á flogopita e para valores inferiores a 2 

a.f.u. a classificação adotada é biotita. Os resultados mostram que os cristais analisados nas 

amostras dos álcali-feldspatos sienitos correspondem, quimicamente, a biotita, posto que 

apresentam  a razão Mg/Fe  entre 0.20 e 1.14 (Tabelas 2 e 3). Por outro lado, os diagramas 

ternários da figura 5A, B mostram uma heterogeniedade composicional, variando de biotita rica 

em Fe2+ (Salambidua) à magnésio biotita (Tumbine). Além disso, os teores de Ti em Mg-biotitas 

oscilam entre 0.32 e 0.42, o que as caracteriza mais precisamente, segundo classificação de Rock 

(1982), como uma variedade magnésio-biotita-titanífera.  
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Fig.5.3. Diagramas Mg-Al-Fe e (Al+Ti)-Mg-(Fe2++Mn) segundo Rock (1982)-A e Foster (1960)-B para biotitas de 

alcali feldspatos sienitos de Salambidua e Tumbine. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DOS CARBONATITOS DE MOÇAMBIQUE 
 

6.1. PETROGRAFIA 

 

As amostras carbonatíticas de Moçambique escolhidas para este estudo podem ser classificadas 

em dois grupos distintos: (i) as amostras de Xiluvo, Muambe e Evate, com calcita como 

carbonato principal, e variedades texturais fina e média-grossa; e (ii) as amostras de Muande 

Fema e Rio Mufa, de granulação média-fina a média grossa, com predominância ou presença 

significativa de dolomita (Tabela 4 do apêndice). Os carbonatos constituem a fase mineral mais 

importante de todas as amostras estudadas, ocupando mais de 95% do volume modal das rochas. 

Ocorrem na forma de cristais xenomórficos a subidiomórficos, com granulação muito variável de 

submilimétrica a milimétrica. São geralmente límpidos e desprovidos de feições de exsolução.  

 

6.1.1. Xiluvo (04/05; 05/05), Muambe (010/06)  e Evate (12FR) 

 

As amostras dos carbonatitos de Xiluvo, Muande e Evate exibem textura granular xenomórfica a 

hipidiomórfica, caracterizada por cristais equidimensionais, com dimensões muito variáveis, de 

submilimétricas a milimétricas. A variação textural é de equigranular a inequigranular bandada. 

Na amostra de Evate notam-se, frequentemente, sinais de deformação e de recristalização 

(Fotomicrografia 6.1). As rochas são compostas de mais de 95% de calcita, subordinadamente 

ocorrem opacos, pirocloro, apatita, magnetita e, no caso da amostra 05/05, fluorcarbonatos de 

terras raras, barita, flogopita e aegirina. 

 

Minerais opacos tais como magnetita e sulfetos acham-se presentes em quantidades apreciáveis 

nas quatro amostras. Ocorrem disseminados nos carbonatos, inclusos ou intersticiais, como grãos 

subidiomórficos a xenomórficos, raramente idiomórficos, com dimensões compreendidas entre 

<0.1 no calciocarbonatito de Xiluvo e 1.8 mm, no calciocarbonatito de Evate. Em alguns casos, 

mostram-se alterados e substituidos, na sua perferia ou em todo grão, por agregado 

criptocristalino de óxidos de ferro vermelho-sangue a amarelo-alaranjados, muito provavelmente 

hematita ou goethita. 
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Pirocloro é constituinte acessório e foi identificado apenas numa das amostras do carbonatito de 

Xiluvo (04/05). Ocorre como cristais pequenos, subdiomórficos a idiomórficos, com dimensões 

em torno de 0.25 mm. É colorido, de castanho-escuro a quase preto. Os cristais apresentam, 

frequentemente, forma dodecaédrica regular (Fotomicrografia 6.2).  

 

Fluorcarbonatos de terras raras foram observados na outra das amostras do carbonatito de Xiluvo 

(05/05). Apresentam-se como constituintes isolados ou associados a outras fases residuais, 

preenchendo os espaços intergranulares. Ocorrem geralmente como conjuntos de diminutos  

cristais  micrométricos  aciculares ou  fibrosos, em forma de  plumas  ou de ramos arranjados 

paralelamente ou em leques (Fotomicrografia 6.3). São incolores ou levemente amarelados, de 

birrefregência alta e extinção reta. Em alguns casos, os fluorcarbonatos de terras raras aparecem 

fortemente impregnados de óxidos de ferro (provavelmente hematita ou goethita), depositados 

irregularmente na superfície dos cristais e nos espaços entre eles. 

 

Apatita aparece com dimensões submilimétricas nas amostras de carbonatitos de Xiluvo e 

Muambe. Por outro lado, no carbonatito de Evate (amostra 12FR) é bastante frequente e com 

dimensões de até 6.5 mm. Ocorre na forma de prismas subdiomórficos a idiomórficos, por vezes 

xenomórficos, inclusos nos carbonatos ou intersticiais. 

 

Aegerina ocorre em concentrações apreciáveis apenas numa das amostras de carbonatito de 

Xiluvo (05/05), disseminada nos carbonatos e aparece como cristais submilimétricos de forma 

acicular (Fotomicrografia 6.4). Flogopita foi encontrada, em proporções bastante reduzidas, na 

amostra 05/05 do carbonatito de Xiluvo (05/05) e na amostra de Muambe (010/06). Os cristais 

geralmente aparecem preenchendo microfraturas, embora possam ocorrer como inclusão em 

carbonatos ou em espaços intergranulares. São idiomórficos com o comprimento até 0.15 mm.  

 

Finalmente, quartzo aparece como produto de recristalização na amostra de carbonatito de Evate 

(12FR), preenchendo os epaços intergranulares, que também incluem apatita (Fotomicrografia 

6.1). 
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Fotomicrografia 6.1 (calciocarbonatito de Evate-12FR). Cristais finos neoformados, constituidos de 

quartzo+apatita+opacos. Objetiva 1.25X, aumento intermediário 1.25, comprimento da foto 8.32 mm, polarizadores 

cruzados, intensidade da luz 12, sem condensador. 

 

 
Fotomicrografia 6.2 (calciocarbonatito de Xiluvo-04/05). Pirocloro idiomórfico de coloração castanho-escura incluso 

em carbonato calcítico. Objetiva 10X, aumento intermediário 2, comprimento da foto 0.65 mm, polarizadores 

paralelos, intensidade da luz 10. 
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Fotomicrografia 6.3 (calciocarbonatito de Xiluvo-05/05). Abundantes cristais de fluorcarbonatos de terras raras, na 

forma de fibras alongadas e concentradas em feixes, geralmente impregnados por óxidos hidratados de ferro. 

Objetiva 10X, aumento intermediário 2, comprimento da foto 0.65 mm, polarizadores cruzados, intensidade da luz 

12, sem condensador. 

 

 
 

Fotomicrografia 6.4 (calciocarbonatito de Xiluvo-05/05)- Cristais aciculares de aegerina. Objetiva 10X, aumento 

intermediário 2, comprimento da foto 0.65 mm, polarizadores cruzados, intensidade da luz 6, com condensador. 
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6.1.2. Fema (3FR), Muande (1FR) e Rio Mufa (6FR) 

 

As três amostras estudadas dos carbonatitos de Fema, Muande e Rio Mufa apresentam texturas 

porfirítica (Fema) e granular xenomórfica (Muande e Rio Mufa). As amostras de Fema e Muande 

possuem granulação media a fina, e têm como principais componentes carbonatos dolomíticos. 

Calcita aparece em proporções negligiveis, acompanhada de opacos, apatita, anfibólios, 

piroxênios, flogopita e monazita. No carbonatito de Rio Mufa, a granulação é média a grossa, e 

calcita aparenta constituir a fase carbonática principal. 

 

Nas amostras de Muande e Rio Mufa, carbonatos cristalizam-se como grãos xenomórficos de 

granulometria muito variável. Os maiores cristais são frequentemente alongados, irregulares, com 

dimensões de até cerca de 6 mm de comprimento; Os menores são equidimensionais, 

subdiomórficos, às vezes idiomórficos, com dimensões que podem atingir 0.1 mm e até menos. 

Os carbonatos da amostra de Fema formam uma textura porfirítica bem desenvolvida 

(Fotomicrografia 6.5), com grãos equidimensionais subdiomórficos a idiomórficos. Os maiores 

cristais tem dimensões da ordem de 1.0 mm e os menores cerca de 0.1 mm.  

 

Em alguns casos, especialmente no carbonatito de Rio Mufa, ao longo das clivagens e nos 

interstícios ou nas bordas dos grãos, observam-se deposições de óxido de ferro (muito 

provavelmente magnetita, hematita, goethita ou limonita) exsolvido (Fotomicrografia 6.6). 

Opacos ocorrem com pouca frequência, xenomórficos a subdiomórficos, poucas vezes 

idiomórficos, com cristais de tamanho variável de <0.1 a 2.5 mm. Alguns dos cristais foram 

fortemente alterados e substituidos parcial ou totalmente por agregados de óxidos de ferro. 

 

Anfibólios constituem os principais minerais máficos destas rochas, aparecendo como cristais 

subdiomórficos a xenomórficos nos carbonatos. Em geral os cristais são esverdeados, com 

dimensões de até 1.8 mm de comprimento. Na amostra de Rio Mufa, os anfibólios, classificados 

como richterita, pela análise de microssonda, em alguns casos mostram uma evidência de serem 

um produto secundário em substituição de flogopita (Fotomicrografia 6.7). Por sua vez, flogopita 

está presente em concentrações apreciáveis na amostra do carbonatito de Fema e 
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esporadicalmente nas de Rio Mufa e Muande. Aparece inclusa em carbonatos, subdiomórfica a 

xenomórfica, raramente idiomórfica, com dimensões da ordem de 2.0 mm. 

 

 
Fotomicrografia 6.5 (magnésiocarbonatito de Fema-3FR)- Textura porfirítica com xenocristais de dolomita em 

matríz fina carbonática. Objetiva 4X, aumento inermediário 2, comprimento da foto 1.63 mm, polarizadores 

paralelos, intensidade da luz 8, sem condensador. 

 

 
Fotomicrografia 6.6 (ferrocarbonatito de Rio Mufa-6FR)- Carbonatos xenomórficos com exsolução de óxidos 

hidratados de ferro nas bordas e nas clivagens. Objetiva 4X, comprimento da foto 3.25 mm, polarizadores paralelos, 

intensidade da luz 8, sem condensador. 



Estudo geocronológico, litogeoquímico e de geoquímica isotópica de alguns carbonatitos e rochas alcalinas de Moçambique 

Fátima Roberto Chaúque , Dpto de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências-USP, 2008 
 

61

 
Fotomicrografia 6.7 (ferrocarbonatito de Rio Mufa-6FR)- Richterita em seção basal, com relíquias de flogopita nas 

bordas. Objetiva 10X, aumento intermediário 1.25, comprimento da foto 1.04 mm, polarizadores cruzadosos, 

intensidade da luz 10, sem condensador. 

 

 
Fotomicrografia 6.8 (ferrocarbonatito de Rio Mufa-6FR)- Pequenos cristais de monazita, com alta birefrigência, nos 

interstícios carbonato-carbonato e carbonato-apatita. Objetiva 4X, aumento intermediário 2, comprimento da foto 

1.63 mm, polarizadores cruzados, intensidade da luz 9, sem condensador. 
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Apatita é o mineral mais frequente entre os acassórios. Ocorre como inclusão em flogopita e 

anfibólios, ou como cristais subdiomórficos a idiomórficos, prismáticos hexagonais, com 

dimensões muito variáveis. Os cristais alongados variam entre <0.5 e 6.3 mm e os arredondados 

entre <0.3 e 2.5 mm. Monazita está presente em concentrações apreciáveis no ferrocarbonatito de 

Rio Mufa na amostra de Muande. Ela ocorre, geralmente, nos interstícios entre apatita e 

carbonatos (Fotomicrografia 6.8). 

 

Mármore do Grupo de Chíduè (2FR) 

 

A amostra da rocha carbonática da Formação de Chíduè, cuja ocorrência, pela situação 

geográfica e pela associação com as rochas metamórficas Mesoproterosóicas ocorrendo nos 

Montes Fema, Muande e Rio Fuma, poderia indicar alguma afinidade geológica com os 

respetivos carbonatitos,  contudo, mostra-se petrograficamente diferente. Apresenta feldspatos  e 

quartzo como constituintes secundários importantes, o que não é comum em carbonatitos. Além 

disso, na amostra estudada (Ch2FR), não foi identificado qualquer dos minerais típicos de 

carbonatitos. Nessa amostra, a principal componente dos carbonatos é calcita e ocasionalmente 

dolomita. Minerais opacos são representados por cristais cúbicos, provavelmente pirita ou 

calcopirita (Fotomicrografia 6.9). 

 

 
Fotomicrografia 6.9 (rocha carbonática de Chíduè-Ch2FR)- Cristais opacos idiomórficos. Objetiva 4X, aumento 

intermediário 2, comprimento da foto 1.63 mm, polarizadores paralelos, intensidade da luz 8, sem condensador. 
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6.2. LITOGEOQUÍMICA 

 

O presente estudo geoquímico do magmatismo carbonatítico de Moçambique é muito preliminar, 

visto que apenas aquelas amostras escolhidas para este trabalho foram analisadas para elementos 

maiores, menores e traços (Tabela 5 do apêndice). Com exceção do carbonatito de Xiluvo, para o 

qual duas amostras foram analisadas (04/05 e 05/05), e quatro outras análises estão disponíveis 

em Melluso et al., 2004, apenas uma amostra (com esperança que possa ser representativa) para 

cada ocorrência de carbonatito foi analisada (1FR, 3FR, 6FR, 12FR e 010/06). Foi incluido neste 

estudo um mármore (Ch2FR) da Formação de Chíduè, visto que admitia-se a possibilidade de ser 

um carbonatito. 

 

Em cinco dessas amostras (Xiluvo-05/05, Rio Mufa-6FR, Fema-3FR, Muande-10/06 e Chíduè-

Ch2FR), nas quais análises petrográficas microscópicas revelaram a presença de alguns minerais 

adicionais, além dos carbonatos predominantes, foram feitas análises de química mineral, em 

cristais escolhidos de calcita, dolomita, apatita, mica e anfibólio. Foi também analisado um cristal 

de fluorcarbonato de ETR de Xiluvo (Tabelas 6-10). 

 

6.2.1. Química de elementos maiores 

 

Os pontos analíticos das oito amostras analisadas neste trabalho, e mais as quatro constantes de 

Melluso et al. (2004), foram projetados num diagrama ternário de classificação (Figura 6.1) 

segundo o sistema proposto por Woolley e Kempe (1989), baseado na química das rochas, 

usando o peso percentual de CaO, MgO e (FeO+Fe2O3+MnO). Nesta figura, com exceção de 

uma amostra que situa-se no campo dos ferrocarbonatitos, quase no limite com o campo dos 

magnésiocarbonatitos, as demais amostras de Xiluvo projetam-se no campo dos 

calciocarbonatitos. As amostras de Muambe e Evate, e também a do mármore de Chíduè, 

encontram-se projetadas no campo dos calciocarbonatitos, como é o caso da maioria das amostras 

de Xiluvo. Por outro lado, as amostras de Rio Mufa e Muande exibem uma composição parecida, 

no campo dos ferrocarbonatitos, mas muito próximo do limite com o campo dos 

magnésiocarbonatitos. Finalmente, a amostra do carbonatito de Fema projeta-se, bem definida, 

no campo dos magnésiocarbonatitos.  



Estudo geocronológico, litogeoquímico e de geoquímica isotópica de alguns carbonatitos e rochas alcalinas de Moçambique 

Fátima Roberto Chaúque , Dpto de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências-USP, 2008 
 

64

MgO FeO+Fe2O3+MnO

Magnesiocarbonatito Ferrocarbonatito

0 20 40 60 80 100

                      R. carbonática:
Chidwe

100

80

60

40

20

0100

80

60

40

20

0
                      Carbonatitos:

Xiluvo
Muande
Fema
Marara
Muambe
Evate

Calciocarbonati to

CaO

R.Mufa

Chíduè

 
Fig.6.1 Projeção das amostras de alguns carbonatitos de Moçambique no diagrama CaO-MgO-(FeOt+MnO) 

(segundo Woolley & Kempe,1989). 

 

Embora sua projeção aparente se integre perfeitamente no campo dos calciocarbonatitos, o 

mármore de Chíduè mostra um carácter químico muito diferente do dos demais carbonatitos. O 

exame da tabela 5 do apêndice indica que seus teores de sílica, de alumínio e de sódio são muito 

elevados para um carbonatito normal, sendo mais adequados para um calcário ou mármore 

impuro. Por outro lado, fósforo, que é um dos diagnóstico para os carbonatitos, aparece com 

teores baixos na amostra de Chíduè, os quais melhor se aproximam aos valores obtidos em 

mármores da mesma Formação (Tabela 4.1) por GTK Consórcio (2006). 

 

Os teores de ferro e magnésio relativamente altos nas amostras de Muande, Fema e Rio Mufa 

equiparam-se aos valores típicos dos carbonatitos ferromagnesianos definidos por Woolley & 

Kempe (1989). Nas amostras de Muande e Fema resultam da predominância da fase dolomítica 

(Tabela 4 do apêndice), enquanto que  na amostra de Rio Mufa o enriquecimento de ferro e 

magnésio pode estar associado à impureza da calcita, a qual foi definida como calcita ferrosa 

segundo os dados da química mineral, com conteúdos de óxido de ferro total entre 1.2 e 1.8 % 

(Tabela 7 do apêndice). O contrário verifica-se nas amostras de Xiluvo, Muambe e Evate, 

refletindo uma natureza quase puramente calcítica. 
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As maiores variações de fósforo observadas entre amostras de carbonatitos(Tabela 5 do apêndice) 

explicam-se pelas proporções relativas de ocorrência de apatita (Tabela 4 do apêndice).  

 

As baixas concentrações de Na, K e Ti em todas as amostras traduzem a paragênese carbonatítica 

monótona, destituída de feldspatos, micas, e minerais similares.  

 

6.2.2. Química de elementos menores 

 

O padrão de distribuição dos elementos incompatíveis para os carbonatitos estudados, e para o 

mármore de Chíduè, estão representados no diagrama multielementar (diagrama spider) da figura 

6.2. Esta representa as concentrações dos elementos incompatíveis (incluindo alguns elementos 

de terras raras, La, Ce, Nd e Sm) normalizadas em relação ao manto primitivo. A normalização 

foi obtida de acordo com os valores preconizados por Sun & McDonough (1989). 
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Figura 6.2- Diagrama multi-elementos de elementos incompatíveis para rochas carbonatíticas. Elementos 

normalizados em relação ao manto primitivo (Sun & McDonough, 1989). Linhas destacadas reprepsentam perfís 

médios mundiais de cálciocarbonatito (azul), magnésiocarbonatito (preto) e ferrocarbonatito (vermelho), 

estabelecidos por Woolley & Kempe (1989). 
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A figura 6.2 mostra que, de um modo geral, os espectros multielementares dos elementos 

incompatíveis para as amostras dos distintos corpos carbonatíticos são similares nos padrões de 

distribuição. São caracterizados pelas anomalias positivas fortes de Th, ETR, Y, e Yb, suáves de 

Hf e variáveis (fortes e suáves) de Ba e Nb; pela maior abundância de P e Sr, e pelas anomalias 

negativas de Rb, K, Zr e Ti. As amostras de Xiluvo salientam os mais altos teores na maior parte 

dos elementos incompatíveis. Assim como no caso dos elementos maiores, de novo o mármore 

de Chíduè mostrou um padrão diferente das demais rochas carbonáticas, com os menores valores 

para quase todos os elementos do diagrama. 

 

Ba e Sr normalmente ocorrem substituindo Ca em minerais carbonáticos e fosfatos, portanto, 

seus valores elevados é uma das características químicas dos carbonatitos. A presença de 

pirocloro (amostra 04/05), barita e concetrações significantes de apatita (amostra 05/05), além de 

calcita (Tabela 4 do apêndice), deve ter contribuido bastante para teores muito elevados de Ba e 

Sr nos carbonatitos de Xiluvo (Tabela 5 do apêndice). O mesmo verifica-se  nas amostras de 

Fema, Rio Mufa e Evate para valores de Sr. 

 

Nb, U, Th e Pb exibem conteúdos elevados nas amostras de Xiluvo, Muambe e Evate quando 

comparados aos das restantes amostras. Dados petrográficos revelam presença do pirocloro numa 

das amostras do carbonatito de Xiluvo (amostra 04/05), onde esses elementos tendem a alojar-se 

na estrutura cristalina. Embora não tenha sido observado pirocloro nas seções delgadas analisadas 

de Muambe e Evate, não se pode descartar a possibilidade da sua ocorrência, visto ser de esperar 

problemas de natureza estatística. Na amostra de Rio Mufa teor de Pb deve estar relacionado com 

a presena de monazita, a qual constitui um dos acessórios apreciáveis. 

 

Zn numa das amostra de Xiluvo (04/05); Cu e Co na amostra de Rio Mufa e V, Ni e Co na 

amostra de Muande, aparecem como anomalias geoquímicas. No geral, valores de Cu não são 

altos particularmente em carbonatitos. O mais alto valor médio mundial é estabelecido em 

magnésiocarbonatitos sendo de 27 ppm com intervalo entre 4 e 94 ppm, sem incluir dados do 

Palaborwa, África do Sul, o qual poderia aumentar significantemente (Woolley & Kempe, 1989). 

No entanto a amostra do Rio Mufa apresenta 184 ppm. 
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Os teores relativamente baixos de P, refletido nos diagramas como anomalias invertidas 

(negativas) para as amostras de Xiluvo, Muambe e de Rio Mufa, refletem concetrações modais 

baixas de apatita. 

 

As concentrações muito elevadas de F nas amostras de Xiluvo, Fema e Rio Mufa podem estar 

relacionadas com a presença de flúor-apatitas, identificadas pela microssonda analítica (Tabelas 

6-8 do apêndice). Muito provavelmente a explicação seja a mesma para amostras de Muambe e 

Evate nas quais análise de apatitas não foi realizada. 

 

Valores elevados de S, Cr e Cu na amostra do mármore da Formação de Chíduè provavelmente 

refletem a presença de sulfetos identificados microscopicamente (Fotomicrografia) e por meio de 

lupa binocular. 

 

6.2.3. Elementos de terras raras 

 

Os espectros de elementos terras raras obtidos para algumas amostras dos carbonatitos estudados 

(Figura 6.3) mostram no seu todo padrões de enriquecimento similares àqueles definidos para 

diversas ocorrências congêneres.  Evidenciam um forte enriquecimento nos elementos de terras 

raras leves (ETRL) em comparação aos pesados (ETRP). Nenhuma anomalia evidente foi 

observada nos perfís. Por exemplo, não se verificam as claras anomalias de Eu, comuns em 

rochas ígneas em que feldspatos aparecem em quantidade importante. De novo o mármore de 

Chíduè apresenta-se diferente, com os menores valores de ETR, e uma menor inclinação no 

diagrama da.  

 

Os perfís dos espectros na figura 6.3 são praticamente paralelos e bastante inclinados, indicando 

o já mencionado fracionamento entre ETR leves e ETR pesadas, e valores para a razão (La/Yb)n 

sempre elevados. O valor mais baixo foi registrado na amostra de Muande (12); os intermediários 

nas amostras de Muambe, Rio Mufa e de Fema (com 23, 35 e 39, respectivamente) e os mais 

altos valores nas amostras de Xiluvo (46 e 68) e de Evate (55) (Tabela 5 do apêndice). 
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Figura 6.3- Diagrama multi-elementos de elementos de terras raras para as rochas carbonatíticas. Elementos 

normalizados segundo os condritos C1 de Sun & McDonough (1989). Símbolos como na Figura 6.2. 

 

6.3. QUÍMICA MINERAL 

 

Como referido no item 5.2, as análises com microssonda foram efetuadas apenas em algumas 

fases selecionadas com simples objetivo de caracterizar melhor o que não é visto na petrografia. 

Neste caso foram feitas análises quantitativas principalmente de carbonatos e apatitas, em seções 

cuja sua identificação foi possível. Apenas uma análise de flúorcarbonatos de terras raras foi feita 

numa das amostras de Xiluvo (05/05). Na amostra de Rio Mufa além de carbonatos e apatitas foi 

possível analisar anfibólio e flogopita. Com exceção deste último em que duas análises foram 

realizadas por grão , nos restantes minerais apenas uma análise por grão foi feita. 

 

6.3.1.Carbonatos 

 

Um total de 58 pontos  dos quais 36 de calcita e 22 de dolomita foram analisados. Calcita 

identificou-se predominantemente nas amostras de carbonatitos de Xiluvo, Muambe, Rio Mufa e 
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na de mármore de Chíduè e esporadicalmente nas amostras de Muande e Fema. Dolomita 

predomina nas amostras de Fema e Muande e ocasionalmente na de  Chíduè.  

 

As análises químicas dos elementos maiores e alguns menores (SrO e BaO) são apresentadas nas 

tabelas 6-10 do apêndice nas quais constam também as fórmulas estruturais calculadas na base de 

dois cátions e a razão Mg/Fe2+, esta última para dolomitas. Os carbonatos ferromagnesianos 

foram classificados segundo a nomenclatura sugerida por Deer et al. (1992), que considera 

ankerita para Mg/Fe < 4 e dolomita para Mg/Fe ≥ 4. Os carbonatos representam dois grupos bem 

definidos, de composição homogênea e muito restrita. Um grupo com teores muito baixos de FeO 

e MgO correspondente a carbonatos essencialmente cálcicos e outro mais enriquecidos em FeO e 

MgO que corresponde a carbonatos ferromagnesianos.  

 

Os carbonatos cálcicos constituem a parte essencial dos carbonatitos de Xiluvo, Muambe, Rio 

Mufa e muito provavelmente de Evate segundo química da rocha, mas também foram 

esporadicalmente identificados nas amostras de Muande e Fema. Para Xiluvo, Muande e 

Muambe as calcitas são de composição quase pura (Tabelas 6, 9 e 10 do apêndice 

respectivamente) com os mais baixos teores de MgO (0.0-0.25%) e FeO+MnO (0.04-0.95%) , 

enquanto que as calcitas de Rio Mufa e o único grão analisado de Fema ( Tabelas 7 e 8 do 

apêndice respectivamente) exibem valores extremamente elevados em MgO  e FeO+MnO, 

variando de 0.5 a 9.0% e de 1.3 a 5%, respectivamente. Estas são consideradas calcitas ferrosas. 

  

Os carbonatos ferromagnesianos analisados constituem o componente mineral essencial dos 

carbonatitos de Fema e Muande, sendo foram encontrados ocasionalmente na amostra de 

mármore de Chíduè (Tabelas 8-10 do apêndice). Todos foram classificados como dolomita, tendo 

em vista a razão Mg/Fe2+ como parâmetro de distinção entre os membros ferruginosos (ankerita) 

e magnesianos (dolomita). As dolomitas apresentam composição homogênea e muito coerente. 

São caracterizadas por enriquecimento em MgO (16.2%-18.1%) e concentrações apreciáveis em 

FeO (<3 a 5.5%) e em MnO (<0.1 a 0.3%)  em detrimento dos teores de CaO.  
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6.3.2. Apatita 

 

Apatita ocorre com maior frequência em ferromagnesiocarbonatitos, embora possam ser 

ocasionalmente encontrada em calciocarbonatitos. Todavia, no calciocarbonatito de Evate, 

constitui a principal componente das fases minerais acessórias. Análises de química mineral 

foram executadas nas amostras de carbonatitos ferromagnesianos de Muande, Fema e Rio Mufa e 

na amostra calciocarbonatítica de Xiluvo (05/05), na qual, uma quantidade razoável de grãos para 

análise foi identificada. Em média, foram selecionados quatro cristais de apatita por amostra, 

perfazendo assim 16 determinações correspondentes a um ponto por cristal. Os resultados de 

análises química, bem como as fórmulas estruturais calculadas com base de 26 átomos de 

oxigênio encontram-se nas tabelas 6-9 do apêndice. 

 

As apatitas dos carbonatitos estudados apresentam uma significante variação química entre as 

distintas suites  como também  entre os cristais de um mesmo litotipo. Destacam-se dois tipos de 

apatitas, apatitas com flúor (F entre 1.2 e 1.5%) e flúor-apatitas (F entre 2.9 e 4.1%) . 

 

As apatitas com flúor ocorrem no ferrocarbonatito de Muande de granulação média e 

caracterizam-se, principalmente, pelos teores relativamente baixos de SrO (0.28 a 0.37%) e de 

totais de elementos de terras raras (La2O3+Ce2O3) variando de 0.36 a 0.54%. 

 

As flúor-apatitas estão presentes nas amostras de Rio Mufa, Fema e Xiluvo, unidades  de  

granulação  média-fina  a  média grossa. 

 

Exibem uma grande variação, para distintas suites, nos totais de elementos terras raras, desde os 

valores mais baixos (0.17%) na amostra de Fema aos mais elevados (0.96%) na de Xiluvo. Os 

teores de F e de SrO apresentam pequenas variações e quase sempre elevados, oscilando, em 

média, de 2.9 a 4.1% e de 1.1 a 2.2%, respectivamente. 
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6.3.3. Anfibólios  

 

Anfibólios apenas foram identificados na amostra de Rio Mufa, e apenas duas análises foram 

realizadas. Os dados analíticos, bem como a fórmula estrutural calculada na base de 23 átomos de 

oxigênio consta da tabela 7 do apêndice. Na forma de grãos primários isolados, aparece como o 

mais abundante dos componentes secundários, por vezes com relíquias de mica nas suas bordas. 

A sua fórmula estrutural padrão é dada pela expressão descrita na seção 5.2.2, de acordo com 

International Mineralogical Association- IAM (1997). Ainda na mesma seção, consta o princípio 

de classificação  dos anfibólios conforme Leake et al (1997). 

 

Os anfibólios analisados na amostra do carbonatito de Rio Mufa são de natureza sódico-cálcica, 

definidos como richterita, segundo critérios de classificação de Leake (1997) em que considera 

richterita anfibólios com valores de Mg/(Mg+Fe2+)>0.5 e SiT>7.5.   

 

6.3.4. Micas 
 
Na mesma amostra de carbonatito da Rio Mufa, mica é bastante restrita, somente foram 

verificados pequenos cristais como produto de alteração de anfibólio, dispondo-se em suas 

bordas (Fotomicrografia 6). Quatro análises foram realizadas em dois cristais (dois pontos por 

cristal). A fórmula estrutural, calculada na base de 22 átomos de oxigênio, bem como a razão 

Mg/Fe, constam da tabela 7 do apêndice. 

 
Os resultados mostram que os cristais analisados correspondem, quimicamente, a flogopita, posto 

que apresentam  a razão Mg/Fe >3 (Tabela 6.8).  
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7. GEOCRONOLOGIA K-Ar  
 

O potássio é um dos elementos mais comuns na crosta terrestre, e entra em praticamente todos os 

minerais. Alguns deles, como micas e feldspatos, são minerais de potássio.  

 

A datação potássio-argônio baseia-se na acumulação dos átomos de argônio nos minerais que 

contém potássio. Quando um átomo de 40K num mineral decai para 40Ar, esse átomo filho é 

armadilhado no interior da estrutura cristalina do mineral original, por causa de seu raio atômico, 

significativamente maior do que o raio iônico do 40K. Com efeito, as dimensões dos átomos do 
40Ar radiogênico são muito maiores (cerca de 1,8 Ao) em relação às do ìon K+ que lhe deu origem 

(cerca de 1,3 Ao), o que faz com que esses átomos “grandes” permaneçam no lugar em que foram 

gerados, como se estivessem mecanicamente “aprisionados” no retículo cristalino. Por outro lado, 

as suas características de gás nobre, que fazem com que os seus átomos não mantenham ligações 

com os seus vizinhos, tornam esses átomos de argônio extremamente susceptíveis a migrações, 

pelo mecanismo de difusão gasosa através de substâncias sólidas. Este mecanismo é 

evidentemente facilitado pela eventual agitação térmica existente no material, de tal modo que, 

em temperaturas relativamente elevadas como aquelas inerentes ao ambiente de metamorfismo 

regional de fácies anfibolito (450oC-600oC), todo o argônio porventura existente no sistema 

escapa por difusão, num tempo relativamente pequeno se comparado ao tempo geológico, e 

incorpora-se, em última análise, à atmosfera terrestre.  

 

A baixas temperaturas, inferiores a certos limites críticos que variam de acordo com as estruturas 

cristalinas de cada mineral, a velocidade de difusão do argônio cai a valores próximos de zero, de 

modo que a perda de argônio torna-se desprezível, considerando-se intervalos de tempo da ordem 

de até bilhões de anos. Dessa forma, visto que o método de datação K-Ar é baseado na 

acumulação do 40Ar radiogênico, as determinações de idade K-Ar tornam-se mais fáceis 

tecnicamente com o aumento de idade, e portanto não há limite mais antigo (inferior) para este 

método.  

 

Os limites críticos mencionados acima variam, de mineral para mineral, sendo da ordem de 

450oC-500oC para anfibólios e da ordem de 250oC-300oC para micas. Entretanto, a interpretação 
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física de uma datação K-Ar é similar, em qualquer caso, significando tão somente o tempo 

decorrido desde que o mineral em questão iniciou a retenção completa de argônio, ou seja, o 

resfriamento do ambiente para valores inferiores à temperatura crítica. É por este motivo que as 

idades K-Ar são sempre consideradas “ idades mínimas” relativamente aos episódios formadores 

das rochas, podendo representar tais eventos apenas nos casos em que o resfriamento para valores 

inferiores às temperaturas críticas dos minerais analisados tenha sido virtualmente instantâneo, do 

ponto de vista geológico (Cordani, 1981). Isto pode ser aplicado para rochas vulcânicas, ou para 

certos corpos intrusivos sub-vulcânicos, anorogênicos ou pós-tectónicos, consolidados nos níveis 

superiores da crosta terrestre, e resfriados em tempo relativamente curto, como é o caso das 

rochas estudadas neste trabalho.  

 

Oito determinações de idades K-Ar em biotita, anfibólio e piroxênio foram feitas no carbonatito 

de Rio Mufa, nos sienitos de Salambidua e Tumbine e no sienito nefelínico de Chiperone. A 

tabela 7.1 mostra os dados analíticos relativos a estas determinações. A qualidade analítica está 

dentro do esperado para o Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP. As análises do potássio, 

feitas em duplicata, mostraram reultados próximos, dentro de 2% de erro. As biotitas analisadas 

apresentaram valores normais, próximos de 7%, entretanto anfibólios e piroxênios evidenciaram 

valores elevados de até 2%, indicando certo grau de contaminação por fragmentos ou inclusões 

de feldspato potássico ou di biotita. Com efeito, intercrescimento com feldspatos, e também 

bordas de reação de piroxênio com anfibólio e biotita aparecem na amostra SA/06 

(Fotomicrografia 5.1). No caso da amostra 6FR, relíquias de biotita são assinaladas junto ao 

Tabela 7.1- Resultados de datação K-Ar de alguns sienitos e um carbonatito de Moçambique. 

Locali- Rocha Amostra Mine- K  Erro Ar40rad Ar40 Idade  
 dade      ral (%) (%) ccST/g   (x10-6) atm (%) (Ma) 
R.Mufa Carbonatito 6FR anf 1.0931 1.4 5,1 35,8 116.7±5.8 
         
Salam- Sienito SA/06 px 1.1995 1.0 5.7 35.3 117.9±5.9 
bidua   bt 6.8154 0.5 32.3 18.4 118.2±3.2 
         
Tumbine Sienito 5488 px 0.6597 2.0 3.3 42.5 124.2±8.8 
   bt 7.3117 0.5 34.7 19.4 118.1±3.5 
  5489 bt 7.4225 0.8 35.0 21.4 117.5±3.8 
         
Chipe- Sienito  13FR anf 1.9690 2.1 38.9 9.9 448.5±15.6 
 rone Nefelínico   bt 6.4509 3.0 113.0 4.7 403±16.7 
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anfibólio datado (Fotomicrografia 6.7). As extrações de argônio mostraram valores de 

componente atmosférica relativamente baixo, em todos os casos inferior a 50%, enquanto que a 

precisão final das análises K-Ar resultou em quase todos os casos da ordem de 4%, normal do 

laboratório. 

 

Para o sienito de Chiperone, cujas idades aparentes foram 448 Ma em anfibólio e 403 em biotita, 

uma formação no Paleozóico inferior nos parece inquestionável. Todas as outras idades aparentes 

K-Ar, tanto em biotita como em anfibólio ou piroxênio, situaram-se próximas de 118 Ma, 

Cretácio Inferior, característica da Província de Chilwa, de que fazem parte. Esses dados foram 

lançados no mapa esquemático da figura 9.1, onde cada corpo alcalino está indicado com apenas 

uma idade, considerada preferencial. Os resultados deste trabalho aparecem assinalados com 

destaque. A Província de Chilwa aparece claramente pelas idades do Cretáceo Inferior em volta 

do Lago Niassa, mas diversos corpos alcalinos com idades aparentes do Paleozóico Inferior 

aparecem mais ao norte, nos territórios de Zâmbia e Malawi. 
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8. GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Sr-Nd 
 

As razões isotópicas num magma são características da região fonte a partir da qual o magma foi 

extraido e elas permanecem praticamente inalteradas durante os eventos subsequentes de 

cristalização fracionada. Isto deve-se pelo fato de a diferença de massas entre qualquer par de 

isótopos radiogênicos usado na geoquímica (com exceção do hélio e hidrogênio) ser pequena, 

dificultando o fracionamento do par isotópico por processos controlados pelo equilíbrio cristal-

líquido. Assim, no processo de sua formação, um magma terá o mesmo caráter isotópico que o da 

sua região fonte. Esta simples observação conduziu a dois desenvolvimentos importantes na 

geoquímica isotópica: i) regiões fontes distintas podem ser reconhecidas com seus próprios 

caráteres isotópicos únicos e ii) mistura entre fontes isotopicamente distintas pode ser 

caracterizada. 

 

Dessa forma, uma das principais questões da geologia isotópica é identificar os diferentes 

reservatórios isotópicos na crosta e no manto e caracterizá-los por sistemas isotópicos. Diversos 

estudos envolvendo mistura e contaminação de magmas podem ser efetuados, ainda que estes 

possam ser reduzidos normalmente a dois tipos de processos essencialmente diferentes: i) 

identificação de componentes a partir de diferentes fontes que contribuiram para a formação de 

uma suite magmática e ii) construção de modelos  de evolução de regiões fontes de rochas 

magmáticas (Rollinson, 1993). 

 

Em meados dos anos 1970, estudos de origem  de heterogeneidades do manto foram 

revolucionados pela aplicação de análises de isótopos do Nd para rochas vulcânicas jovens. 

DePaolo e Wasserburg (1976) projetaram razões de isótopos 143Nd/144Nd em forma de ЄNd(0) 

versus 87Sr/86Sr  e encontraram correlações sistemáticas relacionando rochas ígneas oceânicas e 

em alguns casos rochas ígneas continentais. Baseados nesta evidência, eles sugeriram que a 

formação de fontes de magmas no manto envolvia um fracionamento associado dos pares Sm-Nd 

e Rb-Sr. Além disso sugeriram que em outros casos, amostras continentais poderiam ter sido 

contaminadas por estrôncio radiogênico de origem crustal. 
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Rubídio é um metal alcalino pertencente ao grupo IA. O raio iônico do Rb+ (1.48Ao) é 

suficientemente similar ao do K+ (1.33Ao) para permitir que substitua o K+ em minerais contendo 

potássio, tais como micas e feldspatos. Consequentemente, Rb é um elemento disperso que não 

forma minerais por sí próprio, mas ocorre em teores facilmente detectáveis nos minerais de 

potássio. O isótopo 87 do rubídio é radioativo e decai para 87Sr estável por emissão de uma 

partícula-β negativa. Estrôncio é um membro de alcalinos terrosos do grupo IIA, com raio iónico 

de 1.13Ao, sensivelmente menor do que do Rb. Ele tem quatro isótopos estáveis de ocorrência 

natural, 88Sr, 86Sr, 87Sr e 84Sr, e suas abundâncias isotópicas são variáveis por causa da formação 

do 87Sr radiogênico pelo decaimento natural do 87Rb (Faure & Mensing, 2005). A razão 87Sr/86Sr 

é um indicador genético importante para as rochas magmáticas, dependendo da razão Rb/Sr 

existente e do tempo decorrido no protolito mantélico ou crustal formador do magma. 

 

Samário e Neodímio são elementos de terras raras (REEs) os quais formam íons com uma carga 

3+, cujos raios diminuem com o aumento do número atômico de 1.15Ao em lantânio (La, Z=57) a 

0.93Ao em lutécio (Lu, Z=71). O samário e neodímio tem raios iônicos similares, 1.04Ao e 1.08Ao 

respectivamente, e ocorrem em muitos minerais formadores de rochas, substituindo íons maiores. 

O samário tem sete isótopos de ocorrência natural ( 144
62 Sm, 144Sm, 147Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm e 

154Sm), um destes isótopos ( 147
62 Sm) é radioativo. O isótopo 147 do Sm decai por emissão de 

partícula-α para o isótopo 143 do Nd. Neodímio e Samário pertencem aos REEs leves. Embora a 

diferença dos raios seja pequena, Nd é preferencialmente concentrado no líquido durante a fase 

da fusão parcial dos silicatos, ao passo que Sm permanence nos sólidos residuais. Por esta razão, 

magmas primários, basálticos, tem razões Sm/Nd mais baixas do que o material mantélico a 

partir do qual foram formados. A partição preferencial do Nd para a fase de fusão faz com que as 

rochas da crosta continental sejam enrequecidas em Nd relativo ao Sm comparadas às rochas 

residuais no manto astenosférico (Faure & Mensing, 2005). Dessa forma a razão 143Nd/144Nd é 

importante indicador petrogenético para a fonte de rochas magmáticas. Em vista do exposto, é 

crucial o uso das composições isotópicas do Nd e Sr no estudo da petrogênese das rochas ígneas. 

 

Sete amostras de carbonatitos, bem como a amostra de mármore de Chiduè, foram analisadas 

isotopicamente para os elementos Sr e Nd (Tabela 8.1).  
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Tabela 8.1- Dados isot’ópicos de Sr e Nd de alguns carbonatitos de Moçambique. 
Locali- Rb  Sr  Sm Nd  87Sr/86Sr 143Nd/144Nd εNd(0) Erro (Sr) Erro (Nd) 
dade (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)         
Xiluvo          
4/mai 0.29 1184 116 788 0.703314 0.512708 1.37 0.000045 0.000008
5/mai 1.13 7081 189 1183 0.703503 0.512666 0.55 0.000033 0.000008
Muambe         
010/06 2.97 468 22.7 132 0.703062 0.512729 1.77 0.000037 0.000009
Muande          
1FR 0.13 557 22.8 99.5 0.706940 0.512256 -7.46 0.000085 0.000010
Chíduè          
Ch2FR 0.57 365 3.24 16.1 0.707688 0.512042 -11.63 0.000030 0.000010
Fema          
3FR 1.03 5089 52.1 241 0.705092 0.512398 -4.68 0.000039 0.000010
R.Nufa          
6FR 1.29 8124 69.1 316 0.705190 0.512435 -3.96 0.000045 0.000010
Evate          
12FR 0.21 4015 41.5 230 0.704766 0.512399 -4.66 0.000030 0.000017

 

Os carbonatitos em estudo tem concentrações de Sr muito altas, variando de 468 a mais de 8000 

ppm, e teores de Rb muito baixos (<3ppm), de modo que correções para razões iniciais 87Sr/86Sr  

são negligíveis.  Estas razões variam de 0.7030 à 0.7069, e formam três grupos de caráter 

isotópico distinto. Xiluvo e Muambe apresentam os valores mais baixos, próximos de 0,703; 

Evate, Fema e Rio Mufa apresentam valores intermediários, enquanto que Muande mostra o 

valor mais elevado, próximo de 0,707. Por outro lado, o mármore da Formação de Chíduè indica 

um valor de Sr inferior aos dos carbonatitos, e o valor maior na razão 87Sr/86Sr , com 0,7076.  

 

Alé disso, apresentam teores elevados de Nd e baixos de Sm. Com relação ao Nd, os carbonatitos 

agrupam-se da mesma forma, com Xiluvo e Muambe indicando os valores maiores da razão 
143Nd/144Nd, da ordem de 0,5127, Evate, Fema e Rio Mufa com os valores intermediários, e 

Muande com o valor mais baixo, próximo de 0,5122. De novo, a rocha carbonática de Chíduè 

mostra-se diferente, com razão 143Nd/144Nd ainda menor, com 0,51204. 
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Figura 8.1- Diagrama de correlação dos isótopos ЄNd(0) vs 87Sr/86Sr, mostrando os principais reservatórios do Zigler 

& Hart (1986) e a projeção das razões dos carbonatitos de Moçambique e de outras regiões do leste da África 

(Uganda, Quénia, Tanzania, Zâmbia) incluindo Namíbia. DM, depleted mantle; PREMA, PREvalent MAntle 

composition; HIMU, mantle with high U/Pb; EMI e EMII, enriched mantle; CHUR, Chondritic Uniform Reservoir; 

B.E, Bulk Earth. A inserção mostra linha dos carbonatitos e dados de alguns basáltos oceânicos (adaptado de Bell & 

Blenkinsop, 1987). 

 

No diagrama de εNd versus 87Sr/86Sr (Figura 8.1) foram incluídos os pontos analíticos das 

amostras analisadas neste trabalho e também aqueles obtidos em amostras da Província de 

Chilwa em Malawi, bem como alguns outros carbonatitos da África Oriental (Kalt et al., 1997). 

Nessa figura, o grupo representado por Xiluvo e Muambe, que compreende também a maior parte 

dos demais carbonatitos da África Oriental, situa-se no quadrante superior esquerdo (“manto 

empobrecido”) e apresenta composições isotópicas mais ou menos uniformes de Sr e Nd. Os 

pontos colocam-se alinhados no diagrama, dirigindo-se para o quadrante inferior direito, e 

passando pela intersecção entre as linhas de referência, CHUR e BULK EARTH. Os outros dois 

grupos situam-se nesse quadrante inferior direito (“manto enriquecido”), no prolongamento do 

mesmo alinhamento. Um deles é constituido pelos pontos correspondentes a Evate, Fema e Rio 

Mufa, com composições isotópicas de Sr e Nd intermediárias e uniformes e outro pelo 

carbonatito de Muande, caracterizado pelo valor elevado de 87Sr/86Sr e baixo de ЄNd(0). 
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A correlação linear negativa mostrada pelos carbonatitos de Moçambique e os outros do leste 

africano (Uganda, Quénia, Tanzania, Malawi, Zâmbia e Zimbabwe), compilados por Kalt et al. 

(1997) na Figura 8.1, coincide com o alinhamento definido por Bell & Blenkinsop (1987) em 

carbonatitos leste africanos com idades de 0 Ma, num diagrama do mesmo tipo, sugerindo um 

processo de mistura de magmas mantélicos. Por outro lado, a amostra da rocha carbonática de 

Chíduè situou-se em posição muito inferior no diagrama da figura 8.1, reforçando uma vez mais 

a sua origem diversa, pertencendo ao campo hipotético de rochas metamórficas do embasamento 

regional. 

 

A linha dos carbonatitos africanos reproduz, pela inclinação, a linha dos carbonatitos de Hart et 

al. (1986) num diagrama de isótopos de Sr-Nd (Figura 8.1 ). Além disso, estudos dos isótopos de 

Sr-Nd e adicionais de Pb dos carbonatitos da África Oriental e rochas relacionadas, com idades 

de até Cretáceo Inferior, foram concordantes com esta correlação linear (Kalt, 1997). 

Analogamente, em vista dos mencionados estudos anteriores, as composições isotópicas de Sr-

Nd das amostras de carbonatitos de Moçambique, como um todo, podem ser interpretadas como 

uma linha de mistura binária entre componentes do manto ou da própria crosta. O “end member” 

superior poderia ser DM ou HIMU, ou uma mistura das duas, enquanto que o “end member” 

inferior poderia ser mantélico (EM1) ou crustal. As componentes superiores teriam razões 
143Nd/144Nd altas e razões 87Sr/86Sr baixas e as componentes inferiores razões 143Nd/144Nd baixas 

e razões 87Sr/86Sr altas (Figura 8.1). De qualquer forma, a amostra da rocha carbonática de 

Chíduè apresenta características isotópicas de Sr-Nd que melhor se integram no campo crustal. 
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9 - CONSIDERAÇÕES INTERPRETATIVAS NA ESCALA MAIOR 
 

O principal objetivo deste trabalho foi a caracterização de alguns carbonatitos de Moçambique, 

em caráter de reconhecimento, bem como a de algumas poucas rochas alcalinas associadas. 

Foram abordados aspectos de geologia, petrografia, litogeoquímica e química mineral, que 

constituíram os capítulos 4, 5 e 6 desta monografia. Foram também obtidos elementos de 

geocronologia K-Ar, bem como de geoquímica isotópica Sr-Nd, que foram incluídos nos 

capítulos 7 e 8. Nesta parte conclusiva serão abordados alguns aspectos relativos à escala maior, 

buscando correlações com os demais complexos alcalinos-carbonatíticos conhecidos na parte 

meridional da África, em contexto geológico/geotectônico, visto que a distribuição espacial das 

intrusões de Moçambique evidencia uma estreita ligação com o Sistema de Rifte da África 

Oriental.  

 

A tabela 1 do apêndice resultou de uma compilação de diversos trabalhos anteriorimente 

realizados, por vários autores, para a parte meridional da África. Estes estão indicados na própria 

tabela, e listados como referências bibliográficas. Tendo em vista que há certos aspectos 

regionais que implicam em diversidade litológica, estrutural ou temporal, essa síntese foi feita de 

modo diferenciado, subdividindo-se a grande região em cinco setores (ver Figura 3.1):  

(i) ramo nordeste do Sistema de Rifte da África Oriental (nordeste de Tanzânia); 

(ii) ramo noroeste do mesmo sistema (noroeste de Tanzania e Uganda); 

(iii) extremo sul do mesmo sistema (sul de Tanzania, Malawi, Moçambique, Zâmbia e 

Zimbabwe); 

(iv) sudoeste da África- (Angola e Namíbia); 

(v) zonas cratônicas da República da África do Sul. 

 

9.1. CORRELAÇÕES GEOCRONOLÓGICAS  

A figura 3.1, mencionada acima e comentada no capítulo 3, em que foi caracterizada a situação 

geológica regional do magmatismo alcalino e carbonatítico, indica as localidades do sul da África 

onde foram encontrados os principais complexos. No mesmo capítulo encontra-se a figura 3.2, 

em que as idades preferenciais dessas intrusões são colocadas num histograma de freqüência. 
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Neste destaca-se o máximo de atividade magmática cobrindo as idades  mais recentes, mais 

novas do que 200 Ma, seguramente relacionado, no tempo mas também no espaço, com o 

Sistema de Rifte da África Oriental. 

 

A figura 9.1 mostra a localização das intrusões datadas pelo método K-Ar neste trabalho, o 

carbonatito de Rio Mufa, e os corpos sieníticos de Salambidua, Tumbine e Chiperone. Os três 

primeiros integram-se no máximo da figura 9.2, no intervalo de idades correspondente ao  

Cretáceo inferior, sincrônico com a evolução do grande sistema do Rifte da África Oriental. Os 

sienitos estão localizados ao longo da fronteira com Malawi, e fazem parte da Província Alcalina 

de Chilwa. A figura 9.2, que traz o histograma de freqüência das ocorrências meso-cenozóicas, 

compiladas a partir da Tabela 1, mostra com clareza que as rochas moçambicanas datadas são 

parte integrante dessa província alcalina, cujas idades dispõem-se preferencialmente no  intervalo 

entre 115 e 136 Ma. As atividades precursoras nessa província parecem ter-se inciado por volta 

de 150 Ma atrás, quando intrusões e extrusões básicas apareceram sobre a maior parte do 

continente africano. Entretanto, atividades ígneas anorogênicas manifestam-se até muito mais 

tarde, (Figura 9.2), ligadas aos rifteamentos relacionados com os grandes processos extensionais 

da formação do Oceano Índico no Jurássico, a abertura do Oceano Antlântico no Cretáceo 

Inferior e a formação do grande Sistema de Rifte da África Oriental, a partir do Cretáceo É no 

pico deste último evento que se integram as idades K-Ar obtidas nos sienitos de Salambidua e 

Tumbine e no carbonatito de Rio Mufa. 

 

Com relação às idades K-Ar obtidas para o sienito de Chiperone, a figura 9.1 reporta algumas 

idades aparentes similares, em rochas de Malawi. Além disso, Cahen e Snelling (1966) 

registraram idades K-Ar em biotita de 459±25 Ma e uma isócrona rocha total de seis pontos que 

resultou 443±15 Ma (Ri=0.7059±0.000176), nos complexos sieníticos e graníticos do extremo sul 

do Lago Malawi/Niassa, perto da fronteira com Moçambique. Nessa mesma localidade, Cahen et 

al. (1984) determinaram, por isócrona Rb-Sr rocha total de quatro pontos, uma idade de 449±21 

Ma (Ri=0.7059±0.000176). Darbyshire (1979) datou um sienito do complexo de Senga Bay, 

Malawi, por isócrona Rb-Sr em rocha total de sete pontos, com idade de 489±7 Ma 

(Ri=0.70658±0.00013). Finalmente Bloomfield (1980, datou o sienito nefelínico de South Vipya, 

com idade K-Ar em biotita de 410±16 Ma . 
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Fig.9.1. Idades dos sienitos de Salambidua, Tumbine, Chiperone e do carbonatito de Rio Mufa (em círculo) e de 

outos  compleexos alcalinos e carbonatitos do leste da África, obtidas de Woolley (2001). 
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Fig.9.2. Histogramas de idade versus número de casos de complexos alcalinos e carbonatitos do sul da África para o 

período <300 Ma(dados compilados de diversas fontes, tabela 1 do apêndice). 

 

9.2. OS CARBONATITOS E ROCHAS ALCALINAS DE MOÇAMBIQUE NO 

CONTEXTO LITOGEOQUÍMICO REGIONAL 

Embora as descrições petrográficas das amostras carbonáticas de Moçambique estudadas neste 

trabalho (ver capítulo 6) não possam ser consideradas representativas para os respectivos 

complexos, foi possível, em quase todos os casos, identificar uma assembleia mineral 

tipomórfica, o que possibilitou a sua classificação litológica como carbonatitos, conforme 

Kapustin (1971). Os carbonatitos estudados podem ser todos considerados precoces, variando 

entre o estágio calcítico final (II estágio) e o estágio intermediário entre carbonatitos primários e 

secundários. As oito análises químicas produzidas neste trabalho para estas rochas foram 

integradas num contexto maior, de 97 análises adicionais compiladas de vários trabalhos (Nelson 
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et al, 1987; Bell, 1989; Deans & Roberts, 1984; Gerasimovsky, 1978; Van Straaten, 1989; Zigler, 

1992; Nelson et al., 1988; Melluso et al., 2004; Lee, 1974; Monetti & Bell 1994; Le Roex & 

Lanyon, 1998; Issa Filho, 1991 e Harmer, 1999).    
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CaO

FeO+Fe2O3+MnOMgO  
Fig. 9.3. Projeção dos carbonatitos do sul-leste da African no diagrama CaO-MgO-(FeOt+MnO) (Woolley & 

Kempe,1989).  
 

A figura 9.3 representa a projeção de alguns carbonatitos de regiões distintas da África sul-

oriental, no diagrama ternário CaO-MgO-(FeO+Fe2O3+MnO). Na figura, são reunidos 

carbonatitos de quaisquer idades, e são incluídos aqueles de Moçambique cuja litogeoquímica foi 

mostrada no capítulo 6. Com exceção daqueles do ramo nordeste do rifte, que apresentam 

composições químicas coerentes, há grande variação composicional entre os carbonatitos de 

todos setores, inclusive os moçambicanos. São comuns os três tipos de rochas carbonato-

silicáticas, cálciocarbonatitos, magnésiocarbonatitos e ferrocarbonatitos, que podem inclusive 

ocorrer no mesmo complexo. Geralmente  ocorrem associados a rochas alcalinas sódicas ou 
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potássicas, entre as quais nefelinitos, sienitos nefelínicos, sienitos e ijolitos são comuns (Bell & 

Simonetti, 1996; Issa Filho et al. 1991; Harmer, 1999; Woolley, 2001). 
 

Entre os dados disponíveis, não foram identificados magésio- e ferrocarbonatitos no ramo 

nordeste do Rifte Oriental Africano. Ao contrário dos restantes setores, nesta região ocorrem 

sódio-cálciocarbonatitos (natrocarbonatitos), representados pelo mais impressionante vulcão 

ativo do Oldoinyo Lengai,  norte  de  Tanzania. Quimicamente são  diferentes  de  todos  outros 

carbonatitos conhecidos, pelo seu elevado teor em álcais. Em adição, Os natrocarbonatitos 

apresentam os mais baixos teores de CaO e uma ausência virtual dos dois óxidos mais comuns 

formadores de rochas, SiO2 e Al2O3. 

 
Na2O+K2O

CaOSiO2+Al2O3

N
atrocar bonatito

B

Ch2FR

 
Fig.9.4. Distribuição dos carbonatitos do sul-leste da Africa no diagrama triangular (SiO2+Al2O3)-(N2O+K2O)-CaO. 

A cor verde representa carbonatitos moçambicanos. O símbolo (+) representa ferrocarbonatitos e (∆) 

magnésiocarbonatitos. 

 

O diagrama triangular da figura 9.4, CaO-(Na2O+K2O)-(SiO2+Al2O3),  ilustra uma tendência 

composicional global que parte do vértice CaO para os domínios dos natrocarbonatitos e dos 
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carbonatitos silico-aluminosos exibindo uma evolução no sentido de assembleias cada vez mais 

ricas em ferro e sílica, e também mais dolomítica. Destacam-se os pontos analíticos dos 

natrocarbonatitos do ramo nordeste do Rifte, enquanto que a grande maioria dos demais corpos 

situa-se próximo do vértice do CaO. Os carbonatitos de Moçambique seguem o padrão da 

maioria. 

 
Finalmente, com relação à geoquímica isotópica, as razões 87Sr/86Sr iniciais dos carbonatitos dos 

ramos leste e oeste dos vales do Rifte da África Oriental, compilados por Kalt et al. (1997), 

situam-se entre 0.703 e 0.708. Por outro lado, a maioria desses corpos apresenta valores entre 

0.703 e 705,  e somente poucos carbonatitos excedem este valor. O mesmo se aplica às sete 

amostras de carbonatitos de Moçambique analisadas e comentadas no capítulo 8 (Tabela 8.1). 

Quanto aos isótopos de Nd, as razões 143Nd/144Nd dos carbonatitos africanos oscilam entre 

0.5122 e 0.5129 (Kalt et al.,1997), o que vale também para os carbonatitos Moçambicanos 

(Tabela 8.1). 

 

Zindler e Hart (1986), através de estudo de basaltos oceânicos, distinguiram seis principais 

reservatórios no manto (DM, PREMA, HIMU, BSE, EMI e EMII) com base nas suas 

composições isotópicas de Nd, Sr e Pb, o que é largamente seguido pelos pesquisadores de 

química mantélica. Devido à similaridades em composição isotópica de Sr, Nd e Pb, entre 

carbonatitos e basaltos de ilhas oceânicas, as fontes do manto para carbonatitos geralmente são 

interpretadas no contexto destas componentes (Bell & Blenkinsop, 1987). Conforme já foi 

comentado no capítulo 8, pode-se sugerir que os dados dos isótopos para maioria dos 

carbonatitos da África Oriental mais novos que 200 Ma, (Kalt et al., 1997), e incluindo os de 

Moçambique estudados neste trabalho, são melhor interpretados como mistura entre duas 

componentes do manto com características isotópicas similares às dos reservatórios HIMU e EMI  
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Tabela 1- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África.   
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 
Tanzania         
              Ocorrência de falhamento insignificante numa escala   

Mosoniki  2°34´ 35°51´  nefelinito  K-Ar 1.28±0.05 
regional que deve ter acontecido, antes da deposição das 
Formações de Humbu e de Moinik a 1.7 (N do  24 

         setor tanzaniano do Sistema do Rift  Este Africano).     
Gelai 2°22´ - 35°59´- nefelinito   K-Ar 0.96±0.1 e   22 
  2°46´ 36°17´       0.99±0.03     
   tufo (Kise- flog  0.57±0.15 e   
   tey)    0.14±0.15 Idade do falhamento tardio do vale do rift. Evidências  
Kisetey e 2°37´ - 35°54´ - tufo (Lool) flog   geológicas indicam que o falhamento e erupções des-   

Loolmu- 2°57´ 36°04´     K-Ar 0.19 e 0.53 
tes dois corpos foram provavelmente conteporâneos. 
A idade média das duas flogopitas é de 0.35 e melhor  

rwak   Nefelinito ol    estimativa da idade, derivada dos dados, é cerca de  
   (Lool)   0.14±0.12 0.37 e o falhamento provavelmente ocorreu perto ou  
              pouco antes deste tempo.   
Kerimasi 2°52´ 35°57´ nefelininito     0.4-0.6   30 
   basalto,   1.65±0.03 a   
Olmoti e 2°42´ - 35°29´ - traquito,  K-Ar 1.07±0.05;  24 
Elanairob 3°03´ 35°57´ fonolito,   0.05±0.04 a   
      nefelininito     0.06     
Lemagrut 3°03´ - 35°06´ - basalto,  K-Ar 1.97±1.01 a  24 
  3°30´ 35°38´ piroclastos     5.5±0.1     
Sadiman 3°11´ 35°25´ nefelininito  K-Ar 3.32±0.06 a   
            4.5±0. Estas unidades vulcânicas derivadas de "Crater Highla-  

   
tufos, 
aglome-   1.83±0.3 a nds", indicam que o vulcanismo inicial ocorreu antes   24 

Ngoron- 3°10´ 35°34´ 
rados, 
basalto  K-Ar 3.7±0.8 de 4.3 e continuou até cerca de 2 Ma.  

goro     traquito           
      0.8±0.4 e As rochas basálticas foram extrudidas das fracturas re-  
Kitete 3°13´ 35°59´ basalto ol   K-Ar 1.2±0.06 sultantes do principal falhamento do vale do rift que teve 36 
             lugar entre 1.15 e 1.2.   
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Tabela 1(continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 

Ketum- 2°53´ 36°13´ basalto ol  K-Ar 1.9±0.04 a  22 
berine          2.40±0.62     
   basalto ol,    1.5±0.10 a  36 

Torosero e  3°12´ 36°22´ 
traquito 
sódico   1.87±0.08    

Monduli   basalto ol    2.09±0.06 e  22 
            2.15±0.05     
Burko 3°18´ 36°13´ nefelinito   K-Ar 1.03 e 0.91   22 
       Uma das unidades mais antigas exposta na região,   
Essimin- 3°23´ 36°06´ nefelinito  K-Ar 3.20±0.06 a predatando a subsidência inicial da bacia de Manyara  22 
gor      4.89±0.09 (parte do Sistema do Rift este Africano, norte do sector  
              tanzaniano).   

Kwahera 4°13´ 35°49´ nefelinito   K-Ar 
0.7 a 
1.5±1.0   6 

Hanan e 4°26´ 35°24´ nefelinito  K-Ar 0.9±0.2 e   6 
Balangida           1.5±0.3     
Nguala 7°42´ 32°50´ carbonatito bt K-Ar 1040±40   15 
       A intrusão de sienito provavelmente ocorreu durante os   

   
brecha 
félsica k-feldsp K-Ar 100±10 

primeiros estágios de deformação FII (intrusão sintectónica). 
O Brock,1963 e Macfarlane, 1966  41 

Songwe 8°51´ 33°16´         sugeram uma correlação entre sienito de Songwe e   
      sienito Rt Rb-Sr  685±62 complexo siono-gabro de Mbozi, sw de Tanzania  49 
Musensi 8°56´ 33°03´ rocha feld-  bt K-Ar 101±12 e   41 
      spática     96±9     
Sengerihill 8°58´ 33°11´ carbonatito   pós-Karoo;   7 
            pré-Cretácio     
Panda hill 9°00´ 33°14´ carbonatito mica K-Ar 113±6 Pensa-se serem contemporâneos e derivados da  51 
Mbalizi 8°55´ 33°22´ carbonatito flog K-Ar 112±8 e  mesma câmara de traquitofonolito. 48 
            118±9     
Mbozi 9°08´ 33°46´ pertosito bt K-Ar 743±30 e  Correlaciona-se com sienito de Songwe (Brock, 1963 e 13; 
            745±30 Macfarlane, 1966). 56 
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Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 

Malawi         
Ilomba 9°31´ 33°11´ nefelinito zircão Pb- 655 Sugere-se que a intrusão de pertosites teve lugar a  10 
   sienito nef bt K-Ar 508 e 490±12 cerca de 685-655. 500 representa a fase de maior  11 
        Rt Rb-Sr 685±62 cataclase a pós metamorfismo. 49 
Ulindi 9°31´ 33°14´ sienito  Rt Rb-Sr 685±62 Idades entre 685 a 420, em toda parte do Malawi  49 
Chikan- 11°52´ 33°48´ sienito nef bt K-Ar 410±16 pensa-se que estão relacionadas com a orogenia mo-  58 
gawa       Rt Rb-Sr 650±40 çambicana (Cahen & Snelling, 1966; Cannon et al.1969). 10 
Kangankund 15°07´ 34°55´ carbonatito flog K-Ar  123±6 Corresponde ao estágio Albiano do Cretácio Inferior. 15 
Junguni 15°07´ 35°17´ sienito nef titanita f-track 128±20 a  As idades intrusivas de vários plutões (K-Ar em anf e  19 
            137.4±24.9 f-track em titanita) indicam um control nas caracterís-   

   sienito;  bt K-Ar 116±6 
ticas espaciais e químicas de vários plutões. Actividade 
ignea iniciou(133) na Prov de Chilwa com  15 

Chinduzi 15°10´ 35°13´ sienito nef titanita f-track 133.1±18.5 e  erupções de magmas basaltos-nef e intrusões de 19 
            133.5±14.6 de sienitos e carbonatitos. Isto foi seguido pela colo-    
      125±16.6;  cacão(126) de plutões de sienitos nefel. O último 
Mongo-    titanita f-track 132.6±8.4 e período de actividade ignea foi marcado pela coloca-  
lowe;        137±8.7 cão de plutões grandes de sienitos de Zomba. Há um 19 
Chaone e 15°08´ 35°23´ sienito nef zircão f-track 126.0±13.4 modelo da diminuição de idade em direcção ao sul.   
Chicala      Pb- 138±14 Com a diminuição da idade, os plutões tornam-se 8 
    anf f-track 122.6±11.4 supersaturados de sílica. Esta progressão química da  
          K-Ar 123±3 idade pode representar uma subida termal anómala, 19 

      
105±12; 115±12 
e que conduz a fusão à profundidade mais superficial  

     hbl; px K-Ar 128±13 no manto e grandes volumes de fusão com a diminui-   
Zomba 15°16´ 35°18´ sienito ;  anf K-Ar 111±3 e 115±3 ção do tempo. 19 
   granito      
        zircão f-track 98±13.1  * 
Chilwa  15°21´ 35°36´ carbonatito bt K-Ar 136±7  59 
island     sienito nef titanita f-track 125.8±7.7   19 
    zircão     
Tundulo 15°32´ 35°48´ carbonatito bt K-Ar 133±7   59 
Mlanje 15°57´ 35°38´ sienito bt K-Ar 116 e128±6    26 
Tambani 15°43´ 34°27´ gnaisse zircão Pb- 515 a 659   16 
      sienito nef monazita   542     
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Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 

Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 
Zámbia         
              O carbonatito corta gnaisse biotítico de idade desconhecida. A   
Nkombwa 10°10´ 32°51´ carbonatito flog K-Ar 679±25 datação em flogopita das rochas encaixantes 55 
       metassomatisadas adjacentes ao carbonatito indica como  
              tempo de colocação o Precâmbrio Superior.   
Miluva 10°45´ 33°11´ sienito  bt K-Ar 550±20  60 
      sodalítico   Rb-Sr 1341±17   62 
Luserga 9°25´ 20°10´ sienito   Rb-Sr 1134±8   12 
       Mais novos do que o início do maior vulcanismo basalto, a   

       
volta de 193 que terminou a deposição do Karoo no sul da 
África. Isto pertence ao fechamento de estágios do longo ciclo  

       magmático de Karoo e suas idades cretácicas correspondem  

    flog K-Ar 
100±3 
e102±3 bem com idades dos outros carbo natitos na região de :  

       Prov de Chilwa de Malawi, sw de Tanzania, Angola e comple-  
       xo Katete em Zimbabwe (Cahen et al., 1984; Lee, 1974). O  61 
Kalue 15°11´ 30°01´ carbonatito       carbonatito de Kalue é cretacico, a diferença entre idades  
       de flogopita e anfibólio pode indicar um longo período de are-  
       fecimento num corpo plutónico antes de serem perturbados  
    anf K-Ar 113±4 e os clastos de sov transportados para superfície. O carbona-  
       tito é dobrado e falhado mostrando que o rift foi ativado à 
              Pelomenos 100Ma (Bailey,1960).   
Zimbabwe                 
       Mais ou menos mesma idade que os estágios tardios de acti-   
       vidade carbonatítica no vale de Rufunsa na Zámbia. Não tem 
Katete 18°09´ 26°52´ carbonatito flog K-Ar 89±3 relação de idade nem espacial com outros três carbonatitos 35 
              no país estudados, Dorowa, Shawa e Chishanya (Swit, 1952).   
Shawa 19°12´ 31°43´ carbonatito bt Rb-Sr 209±16 Provavelmente contemporâneos e pertecendo a fase inicial 45 
Chishanga 19°45´ 32°18´ carbonatito bt K-Ar 127±4 de actividade Stormberg (Gitting,1966). 35 
Nuanetsi- 20°25´- 31°04´- nefelinito  K-Ar 178±5 Complexo de Maranguzi é similar às rochas ígneas de 23 
save 21°24´ 32°10´ (lava)       Nuanetsi, caracterizadas por elevada rasão de Sr inicial    
Maranguzi 22°02´ 30°38´ nefelinito Rt, bt e  Rb-Sr 186±6  25 
      anf K-Ar 186±6     
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 Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 
Afric. Sul         
Schiel 23°10´- 30°05´- sienito   Pb(isoc) 2059±35   68 
  22°20´ 30°30´             
    uranotori U-Pb    
    onit, bade (isócrona)   
Palaborwa 24°00´ 31°08´ carbonatito leita   2047  20 
    foscorita U-Pb    
     (Looleka) (microp)     
      glimerite zircão K-Ar 2012±19     

Spitskop 24°58´ 29°49´ 
ijolito,sien 
neflínico   Rb-Sr 1341±37   29 

Glenover 23°52´ 27°10´ carbonatito monazita Pb/Pb 1000±200   64 
   dq(c clr,bi)   Rb-Sr 1290±180  52 
   lavas bt(diq com    
   (tufos,brchs, marg dol e 1330±80 O sistema do dique é mais antigo que o sistema do 63 
Pilanes- 25°15´ 27°05´ aglomdos) núc sient)     Karoo e é mais novo que Waterberg.   
berg   híbrida no      
   contato de   1250±60  56 
      foyalite           
Leeuwk- 25°22´ 28°15´ fonolite Rt Rb-Sr 1334±26   28 
raal                 
Ronda- 25°25´ 28°13´ sienito Rt Rb-Sr 1529±233  28 
wel       feldsp   1361±142     
Klipdrift 25°26´ 28°16´ sienito  Rb-Sr 1306±11  28 
Premier 25°25´ 28°26´ carbonatito galena Pb/Pb 1750±100   3 
mine                 
Leeufon-   sienito zircão U-Pb 1420±70  47 
tein 25°38´ 28°24´ sienito Rt Rb-Sr 1430±50  28 

      
Sienito, 
foyalite     983±57     
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Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref.
Frans- 25°42´ 28°24´ foyalito  Rb-Sr 1139±217  28 
poort                 
Shurwe- 26°52´ 27°20´ granit o, bt Rb-Sr 1931±39  46 
draai     sien nef     2210±31   20 

Stukpan 28°24´ 26°53´ carbonatito
flg, 
calcita Rb-Sr 1360  66 

        minerais   1354±11   67 
Bull`srun 28°45´ 31°26´ sie, sie ne zircão U-Th-Pb 1140 e1100±40 44 
   gnaisse bt K-Ar 900   
Melkfon- 29°30´ 29°05´ carbonatito zircão K-Ar 63.4   17 
tein                 
Keikam- 29°53´ 22°48´ carbonatito  Sm-Nd 1930  67 
spoort     sienito     1916     
Namaqua- 29°19´- 17°56´-    54 a 77  65 
Bushma 31°05´ 18°57´       

Suther- 32°23´ 20°38´ melilito ol   K-Ar 
73.9 e 
75.8±1   18 

land                 

Saltpe- 32°29´ 20°51´ cplex alc, (basalto K-Ar 
76.8±1.3 
e  18 

terkop   carbonatito melilítico)  72.5±1.2   
Georde- 33°50´ 19°52´ melilite ol   K-Ar 63.7±1.3   18 
moed                 
Spiegel- 34°03´ 20°52´     K-Ar 62.6±1.0   18 
sriver                 
Botswana        
Form de  24°20´- 25°20´- granito zircão Pb/Pb 2780±2.2 Grandes plutões de granitos no interior dos quais    
Gaberon- 25°40´ 26°40´ riolito    ocorre o complexo senítico de Semarute de idade  27 
Kanye             pós-granito   
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Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 
Namibia         
Swart- 17°20´ 13°49´ carbonatito, bt (sienito) K-Ar 749   64 
booisdri     sienito           
Okurusu 20°02´ 16°46´ sienito minerais Rb-Sr 126.6±7.3   20 
   sienito, (riolito) Rb-Sr 135±4  37 
Panesis 20°23´ 16°16´ riolito, (basalto) K-Ar 136  53 
      basalto   Ar-Ar 137.2±0.8   20 
Kalkfeld 20°48´ 16°07´ carbonatito bt K-Ar 153.6±172.8   70 
Okenye- 20°52´ 15°19´ cplex alc  K-Ar 128  69 
nya         Rb-Sr 128.6 a 123±1    21 
OAS 20°21´ 14°15´ qz-sienítico zircão U-Pb 756±2   31 
    (gabro) K-Ar 125  53 
Doros 28°45´ 14°18´ cplex alc plg   128   
    (gabro) alguns 124 e 130  54 
        plg métodos 127 e 134     
    minerais K-Ar 135.5±14 a  69 
Brandberg 21°08´ 14°33´ granito     125±1.4   
        bt, anf Ar-Ar 132 a 130   51 
    plg,bt Rb-Sr 132±2.2  5 
Messum 21°23´ 14°11´ complexo outros       
    bt Ar-Ar 149±1  23 
    minerais Rb-sr 126±1.3  20 
AUAS  22°45´ 17°09´ r.alcalinas (fonolito) Ar-Ar 33±1   23 
mount                 
Gross  25°52´ 17°50´ tufos flog Ar-Ar 77±2  50 
brukk       mica Rb-Sr 68   1 
Dicker- 26°28´ 16°01´ carbonatito bt K-Ar 48±2  50 
wilem       mesma bt Rb-Sr 49.8±0.8     
Granite- 27°20´ 15°20´ sienito bt K-Ar 130±2   38 
berg     nefelínico           
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Tabela 1 (continuação)- Compilação de idades determinadas em rochas alcalinas e alguns carbonatitos no Sul da África. 
Complexo Lat (S) Long (E) Rocha Material Método Idede(Ma) Observações Ref. 
Klinghardt  27°10´- 15°35´- complexo (nefelinito) K-Ar 37  33; 
mount 27°25´ 15°55´           39 
Chamais 27°56´ 15°43´ fonolito Rt K-Ar 37   40 
Bremen 27°52´ 17°56´ sien, gran,   Rb-Sr 553±13e 514±9  4 
      r.híbridas zircão U-Pb 512±12     
Garub 27°25´- 18°40´- complexo bt Rb-Sr 491±8  4 
  27°46´ 19°100´   Rt       
Angola         
Mte Verde 12°11´ 15°02´ sien nef anf K-Ar 130 e 109   32 
Nejoio 13°40´ 13°14´ sien nef, bt, Rb-Sr 104.3±0.8  2 
      r.feldpds feldsp         
   sienito Rt  112±8  34 
 14°19´ 13°53´ nefelínico micas Rb-Sr 130.8±1.4  2 
    Rt        
        bt e px K-Ar 138  e 130   32 
1-Allsopp & Barrett(1975); 2-Allsopp & Hargraves(1985); 3-Allsopp et al.(1967); 4-Allsopp et al.(1979); 5-Allsopp et al.(1984); 6-Bagdasaeyan et al.(1973); 7-Bell & 
Blenkinsop(1987); 8-Bloomfield(1961); 9-Bloomfield(1966); 10-Bloomfield(1968); 11-Bloomfield et al.(1981); 12-Brewer et al.(1979); 13-Brock(1961); 14-Burger et 
al.(1965); 15-Cahen & Snelling(1966); 16-Cooper & Bloomfield(1961); 17-Davis(1978); 18-Duncan et al.(1978); 19-Eby et al.(1995); 20-Woolley(2002); 1989); 22-Evans 
et al.(1971); 23-Fitch & Miller(1984); 24-Foster et al.(1997); 25-Foland & Henderson(1976); 26-Garson & Walshaw(1969); 27-Grobler(1996); 28-Harmer(1985); 29-
Harmer(1999); 30-Hay(1976); 31-Hoffman et al.(1996); 32-Issa et al.(1991); 33-Kröner(1973); 35-Lee(1974); 36-MacIntyre et al.(1974); 37-Manton & Sindner(1967); 38-
Marsh(1975); 39-Marsh(1987); 40-Mathias(1974); 41-Miller & Brown(1963); 42-Milner et al.(1993); 44-Nicolaysen & Burger(1965); 47-Oosthuyzen & Burger (1964); 48-
Pentelkov & Voronovskiy(1977); 49-Ray(1974); 50-Reid et al.(1990); 51-Schmitt et al.(2000); 52-Schreiner & Van Nieker(1958); 53-Siedner & Miller(1968); 54-Siedner & 
Mitchell (1976); 55-Snelling(1962); 56-Snelling(1963); 57-Snelling(1965); 58-Snelling(1965a); 59-Snelling(1965b); 60-Snelling et al.(1972); 61-Turner & Rex(1991); 62-
Turner et al.(1989); 63-Van Niekerk(1962); 64-Verwoerd(1967); 65-Verwoerd et al.(1990); 66-Verwoerd et al.(1986); 67-Verwoerd(1993); 68-Walraven et al.(1992); 69-
Watkins et al.(1994); 70-Ziegler(1992). 
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Tabela 2- Composição química de anfibólios, piroxênios e biotitas da amostra (SA/06) do sienito de Salambídua (% peso) 
Mineral                Anfibólio            Piroxênio     Biotita 
Analise  3 4   1 2   5 
SiO2 39.809 39.728 SiO2 51.013 51.794 SiO2 34.059 
TiO2 2.987 3.028 TiO2 0.431 0.491 TiO2 5.324 
Al2O3 9.507 9.657 Al2O3 1.040 1.108 Al2O3 12.960 
FeO 24.493 25.097 FeO 13.638 12.460 FeO 31.848 
MnO 1.151 1.111 MnO 0.900 1.036 MnO 1.104 
MgO 5.175 5.102 MgO 11.160 11.000 MgO 3.541 
CaO 10.607 10.479 CaO 21.018 21.880 CaO 0.023 
Na2O 2.964 2.995 Na2O 0.486 1.007 Na2O 0.558 
K2O 1.365 1.453 K2O 0.000 0.007 K2O 8.592 
F 0.141 0.319 Cr2O3 0.000 0.000 F 0.580 
Cl 0.076 0.057 Total 99.686 100.783 Cl 0.035 
Total 98.276 99.027 Formula estrutural calculada na base de 6 átomos de oxigênio BaO 0.339 
Formula estrutural calculada na base de 6 oxigenios Si 1.9582 1.9618 Total 98.962 
Si 6.3059 6.2724 Ti 0.0124 0.0140 Formula estrutural calculada na base de 22 oxigênios 
Ti 0.3558 0.3595 Al 0.0471 0.0495 Si 5.4272 
Al 1.7749 1.7969 Fe 0.4378 0.3947 Ti 0.6379 
Fe 3.2446 3.3138 Mn 0.0293 0.0332 Al 2.4340 
Mn 0.1544 0.1486 Mg 0.6386 0.6211 Fe 4.2441 
Mg 1.2219 1.2010 Ca 0.8644 0.8880 Mn 0.1490 
Ca 1.8002 1.7726 Na 0.0362 0.0739 Mg 0.8412 
Na 0.9104 0.9170 K 0.0000 0.0004 Ca 0.0039 
K 0.2759 0.2927 Cr 0.0000 0.0000 Na 0.1723 
F 0.0709 0.1593 Total 4.0239 4.0366 K 1.7465 
Cl 0.0204 0.0152     F 0.2924 
Total 16.1354 16.2490     Cl 0.0095 
        Ba 0.0212 
        Total 15.9792 
            Mg/Fe 0.1982 
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Tabela 3- Composição química de anfibolios, piroxênios e biotitas da amostra (5488) do sienito de Tumbine (% peso)  
Mineral Anfibólio               Piroxênio           Biotita  
Analise  3   1 2   8 9  
SiO2 40.196 SiO2 51.508 51.879 SiO2 36.432 35.165  
TiO2 2.752 TiO2 0.423 0.505 TiO2 2.752 3.503  
Al2O3 9.891 Al2O3 1.042 1.006 Al2O3 12.607 12.386  
FeO 19.207 FeO 11.529 12.218 FeO 22.136 25.398  
MnO 1.336 MnO 1.014 1.046 MnO 1.004 1.072  
MgO 8.331 MgO 10.818 10.367 MgO 11.335 8.379  
CaO 9.739 CaO 21.872 21.874 CaO 0.000 0.005  
Na2O 3.457 Na2O 1.213 1.396 Na2O 0.212 0.209  
K2O 1.565 K2O 0.000 0.007 K2O 9.426 9.356  
F 0.664 Cr2O3 0.009 0.002 F 1.068 1.095  
Cl 0.015 Total 99.428 100.299 Cl 0.012 0.012  
Total 97.154 Formula estrutural calculada na base de 6 átomos de oxigênio BaO 0.123 0.028  
Formula estrutural calculada na base de 6 oxigenios Si 1.9717 1.9744 Total 97.107 96.607  
Si 6.3142 Ti 0.0122 0.0145 Formula estrutural calculada na base de 22 oxigênios 
Ti 0.3251 Al 0.0470 0.0451 Si 5.6517 5.5930  
Al 1.8313 Fe 0.3691 0.3889 Ti 0.3210 0.4190  
Fe 2.5233 Mn 0.0329 0.0337 Al 2.3050 2.3218  
Mn 0.1777 Mg 0.6173 0.5882 Fe 2.8718 3.3782  
Mg 1.9510 Ca 0.8970 0.8919 Mn 0.1319 0.1444  
Ca 1.6392 Na 0.0900 0.1030 Mg 2.6215 1.9867  
Na 1.0529 K 0.0000 0.0003 Ca 0.0000 0.0009  
K 0.3136 Cr 0.0003 0.0001 Na 0.0636 0.0645  
F 0.3301 Total 4.0375 4.0401 K 1.8654 1.8983  
Cl 0.0039     F 0.5238 0.5507  
Total 16.4623     Cl 0.0033 0.0033  
       Ba 0.0075 0.0018  
       Total 16.3663 16.3625  
          Mg/Fe 0.9128 0.5881  
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Tabela 4 - Descrição petrográfica de amostras de alguns carbonatitos e rocha carbonática de Chíuè  
Localidade Composição mineralógica (%) Textura Classificação 
e amostra Principal Secundaria     
Xiluvo     
04/05 Calcita + pirocloro~1, hematita?(~5)  granulação fina, equigranular,  calcita-carbonatito 
 Dolomita~95  xenomórfica sacaroidal  
     
05/05 calcita~90 Apatita>5, flogopita<1, barita granulaçãoo fina, equigranular,  calcita-carbonatito 
  Aegirina>5, fluorcarbonatos de  xenomórfica sacaroidal  
  TR<5, opacos~1   
Muambe     
010/06 calcita~90 opacos~10, apatita<1, flogopita<1 granulação fina, inequigranular  calcita-carbonatito 
   bandada  
Muande     
1FR dolomita+ apatita~3, anfibólio~1, opacos~1 granulação média, porfíritica dolomita-apatita- 
 calcita~95   carbonatito 
Fema     
3FR dolomita+ anfibólio~3, apatita~5, flogopita~2 granulação média/fina, dolomita-apatita- 
 calcita~90 Opacos<1 xenomórfica carbonatito 
Rio Mufa     
6FR calcita~90 anfibolio+piroxênio~1, flogopita<1 granulação média/grossa,  calcita-apatita- 
  apatita<5 monazita~1, opacos<1 xenomórfica carbonatito 
Evate     
12FR Calcita+ apatita >5, magnetita+,  granulação média/grossa,   calcita-apatita- 
 dolomita~90 opacos~1, quartzo~1 hipidiomórfica carbonatito 
Chíduè     
Ch2FR calcita+ albita+plagioclásio~10, quartzo>5,   rocha carbonática 
  dolomita~80 opacos~1    



Estudo geocronológico, litogeoquímico e de geoquímica isotópica de alguns carbonatitos e rochas alcalinas de Moçambique 

Fátima Roberto Chaúque , Dpto de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências-USP, 2008 
 

109 

 

 
 
 

 
 

                                         Tabela 5- Composição química de algus carbonatitos de Moçambique, incluindo o mármore de Chíduè 
 04/05. 05/05. Ch2FR 1FR 3FR 6FR 010/06 12FR X10499 X10199 X10599 X10299   04/05. 05/05. Ch2FR 1FR 3FR 6FR 010/06 12FR X10499 X10199 X10599 

SiO2* <0.03 <0.03 18.75 0.64 <0.03 0.40 0.17 <0.03 1.91 1.70 0.41 13.34 Elementos terras raras (ppm)         

Al2O3* <0.01 1.01 4.11 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5.75 0.79 0.05 1.92 La 679 1024 16.7 73.1 141 217 184 191 433.9 230.8 161 
Fe2O3* 4.32 1.62 2.13 9.35 7.41 8.31 7.72 1.83 2.75 2.12 0.11 11.00 Ce 1490 2198 33.6 172 350 496 323 409 850 392.8 225.4 
MnO* 0.943 0.538 0.098 0.103 0.328 0.194 0.491 0.067 0.16 0.17 0.13 0.43 Pr 197 289 4.28 23.2 52.6 70.4 35.7 55.0 96.72 45.55 23.9 
MgO* 3.68 0.44 3.64 7.65 14.92 6.46 0.16 2.98 1.20 0.06 0.06 10.78 Nd 788 1183 16.1 99.5 241 316 132 230 418.2 182.4 87.29 

CaO* 48.28 52.34 36.39 42.22 33.72 43.51 51.31 51.76 46.49 49.24 53.61 24.59 Sm 116 189 3.24 22.8 52.1 69.1 22.7 41.5 71.98 26.71 10.78 

Na2O* 0.11 0.44 2.17 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 Eu 32.6 55.1 0.80 5.78 14.5 19.3 7.23 11.1 18.92 8.8 3.54 
K2O* 0.02 0.27 0.03 <0.01 0.02 0.07 0.21 <0.01 0.36 0.17 0.06 1.99 Gd 61.2 123 4.00 25.3 46.9 66.3 18.9 32.3 53.99 22.23 8.93 
TiO2* 0.058 0.036 0.269 0.338 0.028 0.097 0.080 0.030 0.08 0.14 0.00 5.20 Tb 7.26 13.3 0.47 2.55 3.83 5.54 1.92 2.61 6.64 2.95 1.01 
P2O5* 1.196 1.018 0.092 2.264 3.231 1.184 0.064 5.719 1.46 1.36 0.02 0.19 Dy 34.9 61.4 2.55 11.7 15.1 22.0 9.72 11.2 28 13 3.99 

LOI 40.83 40.79 31.86 37.26 40.06 39.98 39.78 37.08 46.60 47.20 47.64 29.25 Ho 6.20 10.5 0.54 2.25 2.27 3.50 2.03 1.81 4.29 1.79 0.7 
Total 99.44 98.50 99.54 99.87 99.74 100.24 100.02 99.50      Er 13.8 23.8 1.40 5.32 5.20 8.10 5.81 4.29 12.51 5.62 1.83 
Elementos tracos (ppm)           Tm 1.48 2.89 0.22 0.71 0.50 0.83 0.91 0.46 1.53 0.89 0.33 

F* 3257 1597 <550 <550 1509 607 879 2534      Yb 7.16 15.9 1,4 4,1 2.6 4,5 5.74 2.5 7.3 4.22 1.33 

Cl* <50 <50 <50 910 <50 <50 <50 <50      Lu 0.85 2.05 0.21 0.65 0.40 0.72 0.78 0.38 0.86 0.57 0.25 

S* 1137 1124 1657 <300 <300 652 <300 1554      La/Yb 94.8 64.4 11.93 17.8 55 48 32.06 77    

Rb 0.29 1.13 0.57 0.13 1.03 1.29 2.97 0.21 0.5 6 0 32             

Ba 1762 3842 6.66 5.46 22.3 508 334 359 363 750 579 3471             

Sr 1184 7081 365 557 5089 8124 468 4015 5005 4499 9205 1982             

Zr 58.1 14.4 38.9 2.23 79.8 4.09 25.0 1.82 65 101 0 285             
Nb 732 18.2 3.71 1.17 0.82 0.42 263 0.66 322 133 1 490             
Cs <0.01 0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01                  
Cr* <13 <13 50 <13 <13 <13 <13 <13 0 9 0 453             
V 148 71 35 119 25 49 51 22 125 230 5 674             
Ni* 7 9 16 102 5 19 <5 10 17 12 1 305             
Co* <6 6 10 25 17 289 7 47                  
Zn* 416 45 12 25 45 39 101 18 78 58 7 237             
Cu* 10 6 250 27 38 184 11 55 14 16 27 60             

Y 98.6 145 10.4 39.1 42.9 77.2 55.4 46.4 134 47 18 47             

Ga* <9 <9 6 6 <9 <9 <9 <9                  
Sc* <14 14 14 14 <14 14 15 <14 0 0 0 18             
Hf 1.80 1.51 1.63 0.38 1.83 0.21 0.78 0.24                  
Ta 0.13 0.33 0.49 0.41 0.17 0.63 0.70 0.06                  

Th 10.9 130 3.25 6.69 3.89 5.05 27.8 8.72 28 7 0 19             

U 7.11 9.30 1.32 0.67 0.94 0.63 3.92 0.82                  

Pb 28.7 37.3 4.76 1.85 6.73 21.3 23.5 20.9 2 21 11 32                         

                        *- XRF e os retsantes ICP; 4/5 e 5/5-Xiluvo; Ch2FR-Chíduè; 1FR-Muande; 3FR-Fema; 6FR-Rio Mufa; 010/06-Muambe e 12FR-Evate. Amostras com "X" são do carbonatito de Xiluvo cujas análises são de Melluso et al. (2004) 
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Tabela 6- Composição química das calcitas, apatitas e dos fluocarbonatos de ETR da amostra (05/05) do carbonatito de Xiluvo (% peso) 
Mineral                                                             Calcita     Fluorcarbonatos de ETR                                 Apatita   
Analise 1 2 3 4 6 7 8 9 10   1     1 2 6 7 8 
SiO2 0.020 0.040 0.011 0.019 0.014 0.032 0.000 0.008 0.013 ThO2 2.002   SiO2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
FeO 0.854 0.799 1.024 0.432 0.555 0.139 0.465 0.731 0.160 CaO 18.129   FeO 0.000 0.000 0.031 0.013 0.100 
MnO 0.506 0.454 0.7 0.416 0.549 0.134 0.533 0.578 0.138 La2O3 17.465   Al2O3 0.000 0.002 0.000 0.006 0.005 
MgO 0.229 0.152 0.254 0.092 0.142 0.054 0.099 0.179 0.060 Ce2O3 38.696   MnO 0.036 0.035 0.018 0.016 0.032 
CaO 51.013 49.553 51.166 51.784 53.487 52.384 50.320 51.184 53.325 Nd2O3 11.685   Ce2O3 0.171 0.806 0.375 0.461 0.193 
SrO 1.583 0.440 1.831 1.051 0.858 0.831 0.632 1.600 0.779 Fe2O3 12.023   La2O3 0.112 0.158 0.321 0.069 0.058 
BaO 0.101 0.000 0.102 0.011 0.066 0.074 0.052 0.213 0.054 F 0.000   Y2O3 0.755 0.227 0.023 0.06 0.889 
Total 54.306 51.439 55.087 53.803 55.670 53.647 52.100 54.493 54.529 Total 100.000   MgO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Formula estrutural calculada na base de 2 átomos de oxigênio    Fórmula: 6 átomos de oxigênio CaO 52.380 51.702 53.955 53.305 52.563 
Si 0.0007 0.0015 0.0004 0.0007 0.0005 0.0011 0.0000 0.0003 0.0005 Th 0.0385   SrO 1.204 2.168 1.560 1.734 1.071 
Fe2+ 0.0250 0.0244 0.0296 0.0127 0.0157 0.0041 0.0141 0.0214 0.0046 Ca 1.6396   Na2O 0.410 0.483 0.151 0.236 0.479 
Mn 0.0150 0.0141 0.0205 0.0124 0.0158 0.0040 0.0163 0.0171 0.0040 La 0.5438   P2O5 40.643 39.526 41.774 39.887 41.440 
Mg 0.0119 0.0083 0.0131 0.0048 0.0072 0.0028 0.0053 0.0093 0.0031 Ce 1.1959   BaO 0.015 0.000 0.050 0.114 0.034 
Ca 1.9131 1.941 1.8978 1.9473 1.9427 1.9690 1.9503 1.9163 1.9710 Nd 0.3523   F 4.067 3.429 3.963 3.415 3.293 
Sr 0.0321 0.0093 0.0367 0.0214 0.0169 0.0169 0.0133 0.0324 0.0156 Fe 0.7637   Cl 0.008 0.008 0.000 0.006 0.002 
Ba 0.0014 0.0000 0.0014 0.0001 0.0009 0.0010 0.0007 0.0029 0.0007 F 0.0000   Total 99.800 98.544 102.221 99.320 100.159 
Total 1.9993 1.9986 1.9996 1.9993 1.9995 1.9989 2.0000 1.9997 1.9995 Total 4.5338   Fórmula estrutural calculada na base de 26 cátions 
              Si 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
              Fe2 0.0000 0.0000 0.0046 0.0019 0.0149 
              Al 0.0000 0.0005 0.0000 0.0013 0.0011 
              Mn 0.0055 0.0054 0.0026 0.0024 0.0048 
              Ce 0.0113 0.0542 0.0242 0.0306 0.0126 
              La 0.0074 0.0107 0.0208 0.0046 0.0038 
              Y 0.0725 0.0222 0.0022 0.0058 0.0842 
              Mg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000 
              Ca 10.1307 10.1770 10.1736 10.3707 10,0228 
              Sr 0.1260 0.2309 0.1592 0.1826 0,1105 
              Na 0.1435 0.1719 0.0515 0.0829 0,1655 
              P 6.2113 6.1477 6.2240 6.1317 6,2437 
              Ba 0.0000 0.0000 0.0034 0.0081 0,0024 
              F 2.3221 1.9922 2.2057 1.9610 1,8533 
              Cl 0.0024 0.0024 0.0000 0.0018 0,0005 
                          Total 19.0336 18.8152 18.8719 18.7856 18,5201 
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Tabela 7- Composição química de calcitas, dolomitas,apatitas, flogopitas e anfibólios da amostra (6FR) do carbonatito de Rio Mufa (% peso) 
Mineral    Apatita                                                     Calcita              Flogopita       Anfibólio 
Analise  6 7 8 9   1 2 3 5 6 4   5 5a 6 6a   17 19 
SiO2 0.127 0.000 0.000 0.000 SiO2 0.01 0.009 0.015 0.032 0.002 0.003 SiO2 40.894 41.460 41.729 41.378 SiO2 54.996 55.737 
FeO 0.023 0.085 0.024 0.000 FeO 2.292 1.159 0.782 1.623 1.248 4.813 TiO2 0.629 0.673 0.885 0.801 TiO2 0.010 0.010 
Al2O3 0.000 0.000 0.003 0.004 MnO 0.178 0.170 0.169 0.205 0.134 0.283 Al2O3 9.026 9.748 9.798 10.120 Al2O3 0.287 0.301 
MnO 0.000 0.000 0.000 0.000 MgO 4.429 1.022 0.491 1.995 1.385 9.062 FeO 11.504 11.136 10.676 11.637 FeO 8.490 5.436 
Ce2O3 0.646 0.651 0.510 0.673 CaO 45.663 51.815 49.671 47.981 49.200 36.866 MnO 0.017 0.000 0.010 0.006 MnO 0.030 0.023 
La2O3 0.196 0.218 0.100 0.171 SrO 3.232 2.549 2.132 1.991 2.333 1.063 MgO 21.581 21.543 21.630 20.980 MgO 19.317 20.657 
Y2O3 0.130 0.072 0.023 0.020 BaO 0.005 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 CaO 0.023 0.002 0.002 0.004 CaO 7.075 7.334 
MgO 0.000 0.016 0.000 0.019 Total 55.808 56.724 53.281 53.828 54.302 52.090 Na2O 0.058 0.065 0.064 0.053 Na2O 4.215 3.616 
CaO 53.200 52.902 53.527 53.209 Fórmula estrutural calculada na base de 2 átomos de oxigênio K2O 9.566 10.305 10.073 9.973 K2O 2.218 3.413 
SrO 1.512 1.390 1.363 1.516 Si 0.0003 0.0003 0.0005 0.0011 0.0001 0.0001 F 1.523 2.293 2.045 2.040 F 1.250 1.569 

Na2O 0.313 0.281 0.265 0.251 Fe2+ 0.0644 0.0325 0.0233 0.0475 0.0364 0.1390 Cl 0.058 0.063 0.074 0.035 Cl 0.000 0.013 
P2O5 40.322 41.709 41.037 42.323 Mn 0.0051 0.0048 0.0051 0.0061 0.0040 0.0083 BaO 0.000 0.000 0.028 0.045 Total 97.888 98.107 
BaO 0.000 0.078 0.074 0.029 Mg 0.2220 0.0511 0.0261 0.1041 0.0721 0.4667 Total 94.878 97.288 97.014 97.072 Formula estrutural calculada na base  
F 3.867 3.186 3.578 3.070 Ca 1.6448 1.8614 1.8999 1.7996 1.8402 1.3645 Formula estrutural calculada na base de 22 oxigenios de 6 oxigênios  
Cl 0.053 0.022 0.030 0.037 Sr 0.0630 0.0496 0.0441 0.0404 0.0472 0.0213 Si 6.1336 6.1121 6.1287 6.0972 Si 7.9295 7.9664 
Total 100.391 100.608 100.533 101.321 Ba 0.0001 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 Ti 0.0709 0.0746 0.0977 0.0888 Ti 0.0011 0.0011 
Fórmula estrutural calculada na base de 26 cátions Total 1.9997 1.9997 1.9995 1.9989 1.9999 1.9999 Al 1.5955 1.6937 1.6960 1.7575 Al 0.0488 0.0507 
Si 0.0229 0.0000 0.0000 0.0000        Fe 1.4430 1.3729 1.3113 1.4341 Fe 1.0237 0.6497 

Fe2 0,0035 0.0126 0.0035 0.0000          Mn 0.0021 0.0000 0.0013 0.0007 Mn 0.0037 0.0028 
Al 0.0000 0.0000 0.0006 0.0007          Mg 4.8254 4.7346 4.7359 4.6088 Mg 4.1521 4.4014 

Mn 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          Ca 0.0037 0.0003 0.0004 0.0007 Ca 1.0930 1.1231 
Ce 0.0426 0.0422 0.0333 0.0432          Na 0.0167 0.0184 0.0182 0.0151 Na 1.1785 1.0020 

La 0.0130 0.0142 0.0066 0.0111          K 1.8304 1.9380 1.8872 1.8746 K 0.4079 0.6223 
Y 0.0125 0.0068 0.0022 0.0018          F 0.7224 1.0689 0.9499 0.9508 F 0.5701 0.7090 

Mg 0.0000 0.0042 0.0000 0.0049          Cl 0.0149 0.0157 0.0185 0.0089 Cl 0.0000 0.0031 
Ca 10.2658 10.0459 10.2370 9.9994          Ba 0.0000 0.0000 0.0016 0.0026 Total 16.4083 16.5316 
Sr 0.1579 0.1428 0.1411 0.1542          Total 16.6586 17.0293 16.8467 16.8398 Mg/(Mg+ 0.80 0.87 
Na 0.1094 0.0964 0.0917 0.0855          Mg/Fe2+ 3.3440 3.4486 3.6116 3.2137 Fe2+)   

P 6.1480 6.2584 6.2013 6.2846                   
Ba 0.0000 0.0054 0.0052 0.0020                   

F 2.2027 1.7858 2.0198 1.7030                   
Cl 0.0163 0.0066 0.0090 0.0111                    
Total 18.9946 18.4214 18.7513 18.3015                               
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Tabela 8- Composição química de calcitas, dolomitas, e apatitas da amostras (3FR) do carbonatito de Fema (% peso) 
Mineral Calcita                     Dolomita                         Apatita 
Analise  4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14   6 8 
SiO2 0.000 0.026 0.014 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.017 0.046 0.000 0.012 SiO2 0.000 0.000 
FeO 3.000 4.486 4.659 4.891 4.657 4.706 4.858 4.947 4.610 5.200 5.787 5.345 5.280 FeO 0.000 0.049 
MnO 0,311 0.267 0.226 0.307 0.309 0.278 0.348 0.305 0.239 0.349 0,501 0,275 0.260 Al2O3 0.000 0.000 
MgO 6.992 16.420 16.462 16.508 16.210 16.345 16.505 16.357 16.561 16.311 15.702 16.746 16.574 MnO 0.052 0.027 
CaO 41.679 26.995 26.732 27.996 26.513 25.930 27.598 27.623 28.288 27.376 26.855 28.301 27.847 Ce2O3 0.119 0.066 
SrO 0.911 1.198 1.083 1.126 1.055 1.092 0,923 1.131 1.456 1.121 1.108 0.995 1.023 La2O3 0.09 0.105 
BaO 0.038 0.001 0.086 0.048 0.026 0.003 0.012 0.027 0.019 0.000 0.018 0.000 0.000 Y2O3 0.06 0.081 
Total 52.527 49.393 49.262 50.888 48.770 48.354 50.244 50.391 51.184 50.374 50.017 51.663 50.996 MgO 0.007 0.000 
Fórmula estrutural calculada na base de 2 átomos de oxigênio         CaO 54.486 54.594 
Si 0.0000 0.0009 0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0006 0.0016 0.0000 0.0004 SrO 1.782 2.151 
Fe2+ 0.0748 0.1291 0.1345 0.1371 0.1358 0.1382 0.1376 0.1401 0.1287 0.1475 0.1663 0.1476 0.1477 Na2O 0.117 0.080 
Mn 0.0091 0.0078 0.0066 0.0087 0.0091 0.0083 0.0100 0.0087 0.0068 0.0100 0.0146 0.0077 0.0074 P2O5 41.115 41.821 
Mg 0.3591 0.8423 0.8468 0.8252 0.8427 0.8557 0.8331 0.8260 0.8240 0.8246 0.8046 0.8244 0.8264 BaO 0.055 0.037 
Ca 1.5384 0.9952 0.9883 1.0057 0.9906 0.9756 1.0011 1.0025 1.0115 0.9947 0.9890 1.0013 0.9979 F 2.871 4.087 
Sr 0.0182 0.0239 0.0217 0.0219 0.0213 0.0222 0.0181 0.0222 0.0282 0.0220 0.0221 0.0191 0.0198 Cl 0.136 0.095 
Ba 0.0005 0.0000 0.0012 0.0006 0.0004 0.0000 0.0002 0.0004 0.0003 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 Total 100.890 103.193 
Total 2.0000 1.9991 1.9995 1.9996 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.9997 1.9994 1.9984 2.0000 1.9996 Fórmula estrutural calculada na base de 26 cátions 
Mg/Fe2+   6.5241 6.2977 6.0173 6.2057 6.1915 6.0557 5.8944 6.4039 5.5918 4.8373 5.5851 5.5951 Si 0.0000 0.0000 
                Fe2 0.0000 0.0071 
                Al 0.0000 0.0000 
                Mn 0.0078 0.0040 
                Ce 0.0077 0.0042 
                La 0.0059 0.0068 
                Y 0.0056 0.0075 
                Mg 0.0020 0.0000 
                Ca 10.3405 10.2365 
                Sr 0.1830 0.2183 
                Na 0.0400 0.0272 
                P 6.1656 6.1961 
                Ba 0.0038 0.0025 
                F 1.6081 2.2620 
                Cl 0.0407 0.0283 
                            Total 18.4108 19.0006 
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Tabela 9- Composição química de calcitas, dolomitas, e apatitas da amostra (1FR) do carbonatito de Muande (% peso) 
Mineral      Calcita                                                         Dolomita                              Apatita   

Analise  2 9 1 3 4 5 6 7 8 10   1 2 3 4 
SiO2 0.000 0.000 0.029 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.021 0.008 SiO2 0.108 0.090 0.100 0.093 
FeO 0.576 0,469 3.294 2.993 2.966 3.131 3.017 3.198 3.263 3.206 FeO 0.046 0.052 0.000 0.038 
MnO 0.097 0,052 0.127 0.123 0.081 0.09 0.095 0.111 0.079 0.058 Al2O3 0.000 0.000 0.005 0.006 
MgO 0.946 0,974 18.062 17.892 17.814 17.720 17.888 17.839 17.863 17.998 MnO 0.011 0.030 0.000 0.014 
CaO 54.972 52.657 28.084 28.468 28.264 27.715 28.032 28.999 29.754 29.464 Ce2O3 0.330 0.357 0.282 0.213 
SrO 0.253 0.177 0.137 0.106 0.119 0.125 0.101 0.119 0.112 0.120 La2O3 0.054 0.174 0.080 0.221 
BaO 0.096 0.0000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.04 0.036 0.000 0.000 Y2O3 0.026 0.047 0.080 0.074 
Total 56.940 54.330 49.754 49.581 49.248 48.781 49.174 50.303 51.091 50.853 MgO 0.006 0.030 0.013 0.022 
Fórmula estrutural calculada na base de 2 átomos de oxigênio     CaO 54.534 54.627 54.617 54.114 
Si 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 SrO 0.332 0.279 0.293 0.326 
Fe2+ 0.0158 0.0134 0.0918 0.0836 0.0834 0.0889 0.0850 0.0884 0.0889 0.0876 Na2O 0.177 0.186 0.162 0.184 
Mn 0.0027 0.0015 0.0036 0.0035 0.0023 0.0026 0.0027 0.0031 0.0022 0.0016 P2O5 42.010 40.928 39.999 40.466 

Mg 0.0462 0.0497 0.8972 0.8914 0.8932 0.8973 0.8815 0.8789 0.8673 0.8766 BaO 0.015 0.058 0.000 0.000 
Ca 1.9293 1.9318 1.0026 1.0194 1.0185 1.0087 1.0116 1.0268 1.0382 1.0314 F 1.167 1.478 1.480 1.443 
Sr 0.0048 0.0035 0.0026 0.0021 0.0023 0.0025 0.0020 0.0023 0.0021 0.0023 Cl 2.478 2.533 2.663 2.705 
Ba 0.0012 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0005 0.0000 0.0000 Total 101.293 100.869 99.774 99.919 
Total 2.0000 2.0000 1.9991 2.0000 1.9998 2.0000 1.9833 2.0000 1.9993 1.9998 Fórmula estrutural calculada com base de 26 cátions 
Mg/Fe2+   9.7734 10.6588 10.7052 10.0900 10.3750 9.9423 9.7592 10.0072 Si 0.0189 0.0161 0.0181 0.0167 
            Fe2 0.0068 0.0077 0.0000 0.0058 
            Al 0.0000 0.0000 0.0010 0.0014 
            Mn 0.0017 0.0045 0.0000 0.0021 
            Ce 0.0212 0.0233 0.0187 0.0140 
            La 0.0035 0.0114 0.0053 0.0146 
            Y 0.0024 0.0044 0.0077 0.0071 
            Mg 0.0014 0.0079 0.0036 0.0058 
            Ca 10.2495 10.4129 10.5662 10.4277 
            Sr 0.0338 0.0288 0.0307 0.0340 
            Na 0.0603 0.0643 0.0565 0.0640 
            P 6.2389 6.1645 6.1144 6.1614 
            Ba 0.0010 0.0040 0.0000 0.0000 
            F 0.6472 0.8314 0.8453 0.8208 
            Cl 0.7366 0.7638 0.8149 0.8246 
                      Total 18.0232 18.3450 18.4824 18.4000 
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Tabela 10. Composição química de calcitas e dolomitas, das amostras do carbonatito do Muambe e do mármore do Chídue (% peso) 

Localidade                      Muambe (010/06)                                                                           Chídue (Ch2FR)      
Mineral                               Calcita                                                                                                          Calcita              Dolomita 
Analise  1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 5 
SiO2 0,000 0.007 0.041 0.020 0.065 0.009 0.003 0.047 0.035 0.034 0.022 0.020 0.004 0.047 0.008 0.041 0.025 0.018 0.000 0.005 
FeO 0.020 0.036 0,000 0.006 0.344 0.469 0.549 0.521 0.364 0.451 0.518 0.402 0.463 0.436 0.569 0.417 0,516 0.843 3.050 3.749 
MnO 0.327 0.060 0.071 0.034 0.097 0.095 0.073 0.082 0.101 0.081 0.071 0.134 0.112 0.087 0.093 0.098 0.138 0.209 0.123 0.105 
MgO 0.046 0.013 0.016 0.034 0.019 0.636 0.656 0.930 0.556 0.544 0.547 0.646 0.587 0.429 0.754 0.745 0.623 0.579 18.300 18.049 
CaO 55.474 54.325 53.773 55.060 54.605 53.186 54.310 52.271 52.691 52.962 51.489 52.894 52.559 52.360 50.628 52.021 52.79 52.139 28.175 27.665 
SrO 0.044 0.061 0.000 0.085 0.065 0.125 0.047 0.138 0.032 0.088 0.069 0.009 0.205 0.140 0.073 0.100 0.133 0.088 0.083 0.135 
BaO 0.022 0.000 0.027 0.097 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.076 0.041 0.001 0.061 0.117 0.000 0.000 0.000 0.000 
Total 55.934 54.502 53.927 55.336 55.272 54.519 55.637 53.991 53.779 54.170 52.716 54.181 53.970 53.499 52.185 53.538 54.22 53.875 49.732 49.707 
Fórmula estrutural calculada na base de 2 átomos de oxigênio                 
Si 0.0000 0.0002 0.0014 0.0007 0.0022 0.0003 0.0001 0.0016 0.0012 0.0012 0.0008 0.0007 0.0001 0.0016 0.0003 0.0014 0.0009 0.0006 0.0000 0.0002 
Fe2+ 0.0006 0.0010 0.0000 0.0002 0.0097 0.0134 0.0154 0.0150 0.0105 0.0130 0.0153 0.0116 0.0134 0.0127 0.0170 0.0121 0.0148 0.0244 0.0848 0.1048 
Mn 0.0093 0.0017 0.0021 0.0010 0.0028 0.0028 0.0021 0.0024 0.0030 0.0024 0.0021 0.0039 0.0033 0.0026 0.0028 0.0029 0.0040 0.0061 0.0035 0.0030 
Mg 0.0023 0.0007 0.0008 0.0017 0.0010 0.0324 0.0327 0.0477 0.0287 0.0279 0.0288 0.0331 0.0303 0.0223 0.0401 0.0387 0.0319 0.0299 0.9068 0.8990 
Ca 1.9867 1.9949 1.9939 1.9929 1.9798 1.9483 1.9487 1.9288 1.9547 1.9525 1.9508 1.9488 1.9481 1.9563 1.9371 1.9398 1.9448 1.9365 1.0034 0.9903 
Sr 0.0009 0.0012 0.0000 0.0017 0.0013 0.0025 0.0009 0.0028 0.0006 0.0018 0.0014 0.0002 0.0041 0.0028 0.0015 0.0020 0.0026 0.0018 0.0016 0.0026 
Ba 0.0003 0.0000 0.0004 0.0013 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0010 0.0006 0.0000 0.0008 0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 2.0000 1.9998 1.9986 1.9993 1.9978 1.9997 1.9999 1.9984 1.9988 1.9988 1.9992 1.9993 1.9999 1.9984 1.9997 1.9986 1.9991 1.9994 2.0000 1.9998 
Mg/Fe2+                                     10.6976 8.5810 

 


