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i, INTRODUçÂ.O

I, 1. GENERALIDADB.S I

. Freqüentemente os aosuntos controveïtidos dão origem
a problemas científicoe interesFantee, d.eeafiando a imaginação e propi
ciando novas linhas de pesquisa. Alguns tópicoe relacionadog com a

caracterização de materiais geÈIógicos recaem ne6te caso e vão cons _

tituir oe aspectos mais fundameL,tais abord.ados na presente tese. É .g
nhecido o fato de que a eecolha de critérios de craseificação de rochae

é difícil de ser feita dentro de um eÊquema lógico øatisfatório. Não é

fácil encontr.ar um ponto de vista que englobe s irnult âne amente aepec -
toe da ocorrência de campo, da cornposição químlca e mineralógica, da

textura e estrutura, além doe traços geraie da gé.nese, É difícit tam_
bém encontrar deeignaçõee ambíguae eômente nos caaoa de traneição _

suave entre cl.ag se e.

Preencher todoe êeaeg requisitos é urna meta que 6e

rá atingída eòmente ee ee estabelecer uma linguagem petrol6gica cg
paz de transmitir adequadamente tanto conceitoa como dad.os d.e obser

- 1rlvaçao '-'. Neate eentido, a eituação de um materiar colhido no cam-
po é bem rnais deefavorável do que a d.oa produtos de uma experiência
de laboratório. Na natureza os materiaie ocorrem corno resultado da

ação eimultânea de conjuntoe complexos de fatôres, o que tend,e a tor-
nar artificiais quase todae as esquematizações.

, O peequieador tenta comprimir o conhecirnento experi
mental ern pontos de vista compreeneíveie, o que, d.e acôrdo com
Bridgernan(2), é ul.bo"." uma teoria. Niggli(3) assinaLa que urna

ciêncía que estuda ae tochas deve provar o seu valor no c alnpo da

claeeificação; êle chama a atenção para urna dificuldade dêete campo

que coneiete na existância dos conceitoE maie intrfuicheir ad.o e que, polr

-t-
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terem se incotporado a ffrapas e tabelas, se ma¡tém com rnaior tei _

mosia que as teoriae. S.tt?r(a) cita Goldschmidt a respeito desta me

ta não atingida, que afirmou que o e6tud.o das associações d.e rochas

da natureza e da sua causalidacl.e nos expõe uma vieão das possibilida

des de chegar algurn dia a urn sisterna natural das rochas ígneas.Não

é fácil porém levar em conta os caracteres seriais de rochas reuni -
das conforme as ocorrências em provlncías e subprovíncías e, além

disso, explícar quantítativarnente cornposições qufmicas e mineraló _

/É\
gicas. Bowen\'/ afirma que os petrólogos tem procurad.o urna classi

ficação genética das roçhas, que sería urna classificação natural. Di

versos autôres tarnbém rnostïararn a esperarrça de que, em analogia

corn os sôres vivos, uma cJ_assificação de base morfológica possa se

tornar satisfatória em tôrrnos de uma teoria de evolução, çujos prin

çípios, esclarecidos a posteriori, sirnplesrnente ampliari¿rn o sig-
nificado da clal.su-íficação descritiv¿ an.teri-or. E'ntretanto, há indícios

de que a analogia não é válida pois, :lo contrário dos sêres vivos a

evolução das rochas não é tão pré -determinad.a pela evolu.ção histó -
rica do material parental havendo, pelo contrári.o, incertezas ineren

tes a sua fo*.n.ção(f).

Barth(7) afirrna que, se nurn certo lugar urna rocha

é olivina pura e dalí a alguns metros é l5% ¿e olivina, trata-se de

fato maj.s ou rnenos acidental e que não deve set: tid.o como fator fun-

d.amental d.e classificação. Cha.lres(8) po"é- entatizao grand.e con -
teúdo de inforrnação con.tid.o ern urna única a¡rális e rnodal, o que pa-

rece estar em parte em contradição corn a asserção de Barth. prg

tendemos rnostrar que o ponto de vista geoquímiço fem condì,ções .,

potenciai.s de dírimir algi.rrnas dúvi.das dessa espécie.

Os díagrarnas de variação estão entre os primeiros

iur¡t¡umentos bern suced.iclos de tentativ¿r de co::relação geoquímica _
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-genética; So*urr(9) os analisa d.a forma seguinte: ,,Harker usou os día

gramas de variação para discernir entre modificações ocorridas por

diferenciação e aa que advérn da adição de material estranho. Ernbora

o alcance descritivo e filosófico dêste emprêgo <los d.iagramas seja

grande, o ponto de vista gené¡ico, o porque das curvas, não aparecer¡.

Bowen esboçou o caminho das explicações genéticas

mais profundas pela aplicação da análise termodinârnica com o uso de

diagramas de estado, tendo obtido urn sueesso paf,cial. Os processos

naturais escapam a êsee tipo de explicação em cliversos aspectos, quan

do há intervenção simultânea de vários fatôres e é necessário conside

rar um grand.e número de componentes e fasee (rninerais), persiste

urn certo abisrno entre a termodinâ¡nica corïro arcabouço teótico e os

dados analíticos de materiaio cogenéticos.

Recentemente o panorarna geológico foi enriquecid.o

com novâ.a ferramentae conceituais, Dentre elas, as mais f6rteis são

as que perrni'cern ttttoioc'íwLo¿ ern Ai.6lQ!na- ahüuto corno as noçõe s de com -
ponentes móveis de Korzhinskit(I0). cre <,rc1.iribrio Iocar d.e Thorrr"orr(It)

Mesmo que muitas das antigas perguntas estejam clestínadas a fj.car

sem :resposta, ficamoo corn a sensação de estar agora arrnaclos corn

os instrurnentos necessários para interpretações bem mais satisfató-

rias. Conseguiu-se urna filosofia mais objetiva já que não está mais

implicita a existêncía de ::eçipientes fechados, onde quantidades bern

deterrninadas de reagentes atingiriarn um equilíbrio id.eal. pelo con-

tr á,rio: urna rocha anal.isad.a será tida como resultado de uma etapa,

numa suceasão de adíções e subtrações de rnaterial e da atuação de

diferentes concentr¿çfrçs, pressõeo e temperaturas.

o tôrrno " e¿¡taLhwnenl.o '' (spread) será utilizado por

nós para clescrever utn novo tipo de parâmetro preconizado, Êle re-
sultara'de um cálculo objetivo onde só atuam grandezas que estão ao
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alcance de quern analisa uma amostra de rocha: os teores dos elerne-rÌ

tos químicos, as proporções rníneralógj.cas e as estruturas cristali-

nàs. Renuncia-ndo à tarefa de especificar rernotas condições de gêne -

se, uûra relação racional entïe corrrposição química e rnineralógica

será evidenciada corn o cáIculo d,a entno ¡c.ia. d.ø mi,stutta ,ni,ttotoq*iril|z.)

1" 2 CLASSTFTCAçÄO E CAR,A'CTERTZAçAO DE UMA ROCHA

Acreditamos que os problemas de classificação e de

caracterização de rnateriais de ocorrência natural e¡contrarão ulala
I

solução quantitativa corn a utilização da teoria da infbr:mação" Cada

dado descritivo deverá ser encarado então corno portador de urn de -

termínado conterdo dz in(onr,ação

Pelto(l3) analisou ern profundidade o problern a ge-

ral da escolha de constituintes e dos critérios e esquernas para trata

rnento dos dados. A partir de suas consideraþões, a busca {e parâ-

metros de inforrnação é aparenternente urn resultado natural,

Urn sisterna ern estudo, após definidos seus lirnítes,

6 su'bdividido, por urn.a partição de suas entid.ad e s "o-por".t" ", errl

elernentos constituintes" Pode haver opções quanto å partição; os

dados brutos pod.ern tarnbém ser recalculados de diferentes rna-neiras

pela utilização de funções" para que as variações nas proporções dos

constituintes sejam postas em evidência" As escolhas vão depender

dos objetivos propostos: para o caso particular de inveslLigações do

ponto de vista geoquírnico, parece quase ótrvio que as proporções mo

lares de elernentos químicos são unidades naturaís c,l e escolha" A

etapa seguinte, ainda segundo Pelto, consiste na conjunção clo s dados

nurn a estrutura uni{icada que perrnita correlações corn o rneio de

ocorrência dos materiais. Os frequentes casos de variações gradati

vas errì função de distribuição espacial, sugerem a adoção de repre-

(ver 4" 1)"
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sentações contínuas ern têrmos de variáveis rec¿lcu.ladas å. par.üir clos

teore s,

A consid.eração conjunta de três ou rnais variáveis
pode dar órigern a tatrulações satj.slatórias quanto à r epr e s enta.ti_vicla *

de em relação aos dados col.etados, Observa-se po:r6rn que a pl:esen_

ça de rnais de duas vz¡riáveis t:raz clificuldad.e s quanto å i'tegração meri

tal clos dados, e isso se torna especiaknente grave quando liclamo s sj.

multânearnente corn t'ôs ou cinco minerais e ¿té clez ou rnais e.Lemen-

tos qu.írnico s. Pàra a construção de gráficos ou rna-pâ.s co¡rv.ém esta-

belecer então funçõe s contlnuaso que cle statluem o s consL¡.tuinte s p;r:epon

d.erantes, representando -as porérn gråficamente de maneir:a descontÍ

nua, ern têrrnos de va1ôres intermediários cle referênciao corno se faz

no caso das curvas de nível" É possível então colocar em ev.id.êncí¿r

estru.tur as fisicarnente signi.ficatiwas(I 3 ), q... poderíarno s cle s cr ev er

como inditcaçôes cla manelïa corrro os constituintes pr epon<ler;rnte s se

espal.ham 1o c a.l.rnente.

. Irevando ern conta as diwersas po s sibiJ.idade s, estatre

lecemos urn tratamento nurnérico baseado ern argurnentação tle cará-
ter estatístico, o que permite qu.e as opções su.pr aci.ta.d:r e possarrr. seï

{eitas corn um rnlnirno de subjetív.idade"

Logo após a publÍcação do, trat¡a.lho de pel,ijo, ern

1954, Ahrens(14) . rlgorr" seguidores lançararrr um¿ sélrie de ùral¡a.-

thos sôbre as curvas de distribui.ção d.e teo:res de elementos; quírnl. *

cos ellt rochas" Nêsses trabalhos o centro de interêsse serrrpte gi_

rou ern tôrno dos tipos de distribuição que ocorïerrr, corrr o qule se

estabeleceu o estudo estir.tístÍco de clad.o s analíticos para rnateri.ais

geológicos. O mesmo tipo de crítiea feita por Bowen (p. Z) ern rela_

ção aos diagrarnas de varíação cabe a êste tipo de trabal.ho. A afirr:na

ção de oertel(iS) ¿. qo. rrre sïno rnateri.ais como rninerais íg.eos ferro
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mag:nesianos e solo6 de superfície, que poclem ser ticlos corno extj:ernos

genèticamente relacionados, não apresentam diferenças nas caracterls -

ticas das curvâs de distribuição, vern corroborar o ponto de vista de

que curvas de distribuição e processos genéticos são difícies d.e ser re

Iac ionado s.

A nosso ver a adoção de urn critérío estatí-slico deve

ser {eita de ma.:neir a totalmente diferente para que su.rja urn signi{icado

genético. Ao ínvés de reunir dad.os de rnateriais {ormad.os ern condiçöes

sírnilares porérn diversificadas, o que deverno s Íazet é, partindo de

exemplos bern definidos e detalhados, estudar a estatística da distribui

ção das partículas elementares nos seus respectivos retículos cristal-i-

nos, ern etapas sUcessivas de Wn processo genético, afirn cle estu*

dar as regul-aridades nas tendôncias de seu espalhamento. A execução

desta tarefa dependerá do rnarrejo dos conceitos de ordern, desordern,

inforrnação e entropia, qü.e vamos ernpreender"

I" 3 ORDEM E DESORDEM EM GEOLOGIA

As noções de ordern e desordern ínterv6rn com grande

frequência ern geología, porérn implicitarnente "., Devernos . X" r.r"kopi6)

uma série de considerações que as situam, ernbora de urna rnanej.ra va

ga, no cañrpo geol.ógico" Ele mostra que há urna separação entre a or *

dern contída nos fenôrneno s naturais e aquela que o cientista desejaria

postular. .4parenternente urn certo grau de taoticidade, inerenfe aos

materiais, se situa entre arnbo s os tipos de ordern" Transcrevernos

urrr resurno de suas idéias escolhendo os aspectos que tocam rnais cle

perto nosso tr ab alho 
"

De urn lado o progresso científico pal:ece destruír a

prirneir:a impressão de desordem que atinge quern de início se defronta

corn a cornplexidacle dos rnateriais geológicos" Urn ponto de vis,ca extre



rno nos Levaria a postular urn determinismo físico -quírnico que envol-

veria uma pré -determinação no comportarnento de toda e qualquer par

tícula. A análise profunda que se faz dêste problerna ern f.Ísica, nos

conduz a considerar as limitações impostas pelo princípio de Heisen-

trerg. Vemos por ôste princípío que, ao nível das partículas el.emen-

tares, há rrrna contribuição da lei do acaso à qual não pod.ernos {ugir

poï seï inerente aos processo6. Essa indeterrninação não precisa ne

cessàriamente atingir os fenômenos geológicos, numa propagaçãodas

incertezas j.nevitáveis quando se iletermina sírnultâne amente posição

e quantidade de rnovirnento de urna partícula. Por serern macroscdpi

cos, os fenômenos geológicos d.evern ser sernpre recondutíveis a leis

estatísticas, o que equivaleria à afirmação de que as leis comuns da

física e química podem ser tranquilamente usad.as para explicar todo s

os detalhes da geologia" Se houver porém situações, para as quais

uma analogia ao prihcípio de Heisenberg 6 váIida, terdrrros corno con-

sequência que algumas generelizações, extenções de conceitos.váli-

dos em certos meios, seriam na verdade rnais límitadas, podendo -l'

ina dvertidarnente ser levadas fora de seu caûtpo de significação. De

acôrdo corn êste ponto de vista, haveria pergu-ntas geológicas sern res

postas nern significado, - urna asserção que encontra apoio na existên

cia de vários problemas que pareceÍt fugir continuamentje a urn tcr ata

me¡to definitívo, fazendo-nos pensar que nêstes casos se trata efeti-

varnente dd questões sern resposta.

Algu.rnas sequêncÍas de rochas Íntrusivas são cita-

das por Krauskopf corno exernplos, perrnitindo a conclusão de que a

dístribuição de corpos plutônicos não está necessàriarnente reLacjo-

nada corrr as disposições das estruturas prèviamente existentes, por

mostTar relações algo caóticas corn aa rochas vizi¡has, Tu.clo pare*

ce indicar que ulrl rnaior conhecirnento dos detalhes definirá cada vez



rnais urn conløudo d.¿ incet t¿za,S f)

toda a. pesquisa geo16gica eÍr qu.e se perseguir si.stemàticamente todos

os detalhes das formações. o resultado ao que tudo incric¡¡, será sern -
pre duplo, constando tanto de uma rnaior definição d.e alguns aspectos,

como tarnbérn da caracterização da contribuição de distri.buições ao

acaso"

Krauskopf conclue seu trabalho dizendo que talvez

urna das rnissões da geol.ogia seja a de definir o papel do acaso nos

processos históricos, para que o ideaLismo do trabal.ho de ordenação

e sisternatização não se envolva em sonhos de causalidade forçada"

Para fins d.e classificação se {az uso allernado de

caracteres diagnóstícos, Isto ocorre não só por conveniência rnas

tarnbérn por necessidade, conforme a di sponibilidacle dos dados. Se

efetivarnente conseguirrnos clllïÌprir a rnissão citada, êste uso passa

ria a ter uma justificativa"

A criação de um rnodôJ.o maternático idealizailo pa_

ra representar utrt a rocha per:rnitírá urn pouco de aproximação a es_

ta rneta utópica. O rnodêlo será postul.ado e permitirá arbitr¿r a irn

portância relativa dos parârnetros poï ulrt procedimento justificáve1,

por levar ern conta a ctístribuição c ri stal.oquírni c a, por pond.erar as

contribuições de constituintes conforrne seu teor epor perrniiir a

consideração de relações de ordern em sequências de rochas de

origem comutll"

]..4 ORDEM E DESORDEM EM GEOQUúV{ICA

e que ísto se torna::á claro ern

Mr"orr(I7) considera o escopo da geoquírnicâ ao rnes

mo ternpo rnai s arnplo e rnais restrito que o da geol.ogia. Contudo, pe

ra-rìte o problema das contribuições do acaso nos fenôrneno s, devemos

('r) Esta frase parece sugerir o emprêgo da teoria da tnforrnação para
êstes probl.ernas.
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considerar que a preocupação errr geoqulmica está centralizad.a ern u.rrl

só ti¡¡o de entidade, ou seja os átomo s dos elementos químicos" A

transposição de consid.erações de ordern e desordern, da geotogia pa-

ra a geoquÉníca, dâ portanto à situação um caráter rnais definid.o, .Er¡r

geoquírnica surge co'- rnaior facilidade urna possibiridade conc:reta de

definir quantithtivarnente estag íncertezas e contribuições do acaso. os
dados cle a¡áIises químicas adquirern uma importância central, e para

que sejarn utilizados corn urn máximo de rendimento em rel.ação às

suas potencí alidade s, os seguintes aspectos devem ser levad.os ern.

conta:

1) O significado cr i staloqulrnico das anáIises, ou s€_

ja a cornposição química de cad.a rnineral e de cada tipo de posição nos

retículo s cristaiino s.

2) As proporções relativaá dos d.iferentes rninerais

coexistentes, corno funç ão da composição quírnica global.

3) A exístência de fatôres terrnodinârnico s e cinéticos
qtre determinam os dados referentes aos ítens t") e Z)"

A objeção rnais séria que se faz å adoção d.a metodo _

logia físico -quírrrica clássica para problemas geoLógicos se reflere a

urna possíveJ. rlindete rrninaç ão definítival$ de certos parârnetros" Assirn
é que se torna lícito por ern dúvida o signíficado de urna única tempe_

ratura de forrnação a ser atribuída a urna determinad.a rocha, quand.o

as indicações globais apontam históricos térmicos cornplicados. .4's

diversas ternper:aturas que reinaram antes da consor.idação definitiva
dos rnateriais podern tê-Ios afetado mais ou rnenos i.rltèn s arrteflte, no

sentido de se aproximar de novas condições de equiJ.íbrio, de um mo _

do que não pode ser totaknente reconstruldo, Consideraçôes anáIogas

valem para pressöes e concentrações, co1ïìo se depara das atribui -
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ções frequentemente posturad.as aos rrflúidos ativosr, que seriarn agen

tes de importantes transforrnações"

As generaliz¿ções existentes taagenciar¡ os proble *

rnas geoquírnico s, que só podem ser abordad.os por ïegras que deri _

varn de carnpos do conhecirnento limítrofes. Assim é que os dados re

lativos às regras de oddo-FlarLir" (18 ), que .r.o s dão idéia das abundân

cias relatívas dos nuclídeos, são o resurtado das tend.ências das rea-

ções nucleares nas condições que reinaram na época das slntese d.o s

elementos. Mesmo ligadas aos detalhes que explicarn as proporções

de elementos quírnico s como rnatéria prima da crosta terrestre, es -
sas reg"as estarão representando apenas as probabilidades a priori
perante as sínteses geológicas. Semelha¡.ternente, as regras de

Goldschrnidt e Ringwood., que relacionarn os erernentos químicos qual

to à cornpatibilidade e ocorr6ncias d.e seu lons em rnateríais geológi

cos, são urna aval.iação serní-ernpírica da probabili.dade a posteriori
de se encontrar um íon ern u.rrr retículo de urn mineral.

Os protrlemas geoqufrnico s centrais se sj.tuarn en _

.tre as generaliz¿çõ6s citadas. Èles devem ser estudados, ern fun_

fão da incorporação de urn átomo errr ulna rocha, encarancto *a co _

'rno urn todo heterogêneo, onde se'lewam em conta as diversas al.ter _

nativas de cada partícula ao se dirigir para êste ou aquel.e retículo"
/ro\

Mason\*'/ sugere, nêste sentido, o seguinte quad.ro c ris taloquírni co

de uma cristaliz¿çfr.s rnagmática: rrA cristalização é e s s enciaJ.rnente

um fenôrneno de ordenação. Nurn cristal o grau de ordein é grande e

os íons estão arranjados (ver Z,Z) nurr. retículo regular... Do pon_

to de vista da termodinârnica, a cristalização rnagrnâtica caiacteri
za-se pelas rnudanças de energia e entropia envolvidas na rernoção

de íons a partiï d.e uma massa fundida, acondj ciona¡do -o s cle maneí

r'a ordenada ern urrl retículo cristalino. O d.estino de um elerneito
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dur a-rite a etístali açã.o magrnática está ligado à sua concentração no

rnagma e à naiLrreza clos retículos estruturaís que pode forrnar" ". Es

tes retículos cristalinos agem corno urn mecanismo classificador pa-

ra os cátions. ,. " entra em maior quantidade, relativa å sua concen*

tração no líquido, aquele íon que rna,ntiver sua posi.ção corn rnai,or te

nacidadelti,Cor¡o se vê, a consíderação de latôres cínéticos está

irnplícita nessa descrição. EIa pode ser generalizada com a consi-

cleração de que, mul.a.t LS nwtand.i,t, a forrnação cle rochas metarnór-

ficas pode ser descríta anàlogarnente" ConsiÉeraçôes clêste tipo são

o ponto cle partida p¿ìra a busca de general_izações dé senti.d.o am-

plo ern geoquírnica"

Querernos ressaltar que já em 1933 Golclchmidt(20)

a-firrnava que entre as primeiras tarefas da geoquímíca se situava a

identificação das leis que deterrninam o rnodo de distri.buição dos ele

rnento s quírrrico s" Esta afirrnação conti:rua váiida, pois a tarefa es-

tá longe de ser curnprid a" Os caminho s que foram tentados tern usado
esquemas e parârnetro insuficientes païa conseguir leis ge:raj_s" Já

foí citado o caso dos estrld.os d.as leis de distribuição de daclos cie .nâ-
lises químicas (p" 5), assírn como o e stud.o de diagrarnas de v.ariação,

cujo significado geral é apontad.o por,. Sfru*(21). O emprêgo dos pa_

rârnetros denominado s por Fersman rr.e crarkes e crarkes de concen_. - (zz.\Eraçao' , D para analisar respectivamente as abu_ndâncias na c::os_
ta terrestre e as abundâncias locai_s tarnb érn não superou a etapa
de s qr itíva.

O emprêgo de parâmetros cristaloquírnicos foi
feito com sucesso ern casos particulares que forçarn a escolh¡r, clo

parârnetro que se adapta ao fenômeno de""ríto(23)" shrw.fi"mu(Z4)
que a ten.tativa de construir um ínrlíce global para estudar variações
de teores de rochas, faz desaparecer necessàriarnente o :inter.ôss¡e cris_
taloquírnico; rnostrarernos o contrário, A nosso ver o rnétodo indrztivo
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ainda pode ser tentado noa casos e'. que os processos tern u'=. caráter

direcional definido apesar de se constítuirem ern sucessões de etapas

de contrôle difícil. será porérn necessário revar em conta rnaior nú -
mero de detaLhes tentando incruir simurtânearnente as descrições quí-

rnicã.s, mineralógicas e de estrutura cristalina, atenua:rd.o -as efil se

guida conforrne sua importância relativa.



2. 1 MODÈLO NÍATEMÁ,TICO PARA UMA ROCHA

2. REPRESFINTAçÃ,O ESOUEM"Á,T]CA DE UMA' ROCHA

A necessidade da cornp atib iliz ação entre aspectos cles

critivos e teorias genéticas obrigaram os petrólogos a u.rna série cie

opçõe s.

Logo no início surgiram critéríos de cl.assificação -
baseados sirnplesmente nos resultados de análises químícas ponderais

ou nas proporcões volumétricas d.o s rninerais. -A' obra classíca de
- 11) (25\Niggli\"/ e a de Johanssen\-',/ exernplificam que rnuÍto pouco pode seï

feito rnesmo corn rnodêIos sirnplificados, que utilizarn" respectivamen

te, retransformações dos teores dos elementos qulrníco s e as rnodas

das rochas. Se quisermos entrosar e conciliar os d.iversos pontos de

vista num único mais cofitpleto e profundo, surgeûÌ dificul_dades. O

estágio atual apresenta por isso urna quantidade excessiva de dados ar:...

mazenados sern que haja critérios adequaclos para ordená*l.os e i-nte:r -
pretá-l,os. Mesmo que se chegue a urn acôrdo quanto à esquernatiza-

ção ideal, o fato das análises terern sido feitas com vista a difere¡.tes

finalidades trarâ cettarrtente dificuldades na sua reutålLzação dentro de

ulTl novo e squerna.

A cela d.e ø urtlt(26) representou, nurn modêlo, uma

tentativa de integração quúníco -miner alógica" Ela envolve a referên-

cia de 1.60 átorno s de oxigênio, urn número ao qual correspondern cêr-
ca de 100 cátions de uma rocha comutn, l\ vantagern desta cela, rjr_l-e

Ieva ern conta a preponderância volurnétrica de íons OZ-, 6 qo" as

proporções dos óxidos são os únicos dados necessários para o cálcu -
1o, e o resultado é uma expressão aproxirnad.a d.a porcentagern catió-

nica. Corno desvantagern podernos citar que não é levada eln cont¿ì. a

diferente tendência de distribuição dos cátions conlorrne a clisposição .

.. i.3 *
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espacial d.o s oxigênios, ou seja, conforrne a estrutura cristalina" Col

sequenternente, não se congidera a diversidade de oportunídades cle

inter sub stituiç ão (diadoquia) dos elementos catiônicos. O rnérito des-

ta abordagern, peïante os dados qulrnico s e rnodais, é o de j.ncluÍr uma

dose msnor de artificialidade ao encarar urna rocha corno consliituÍda

pol urnâ só espécie rtrnineralr'rnas referida ao seu colTrponente iônico

mais volurnoso. As comparações feitas corn a cela de Barth permi'cerlr

a notação de fórrnulas para rochas parâ o exaûle de su.¿s rrpseudo -e ste_

quiometrias'r. As modificações na cornposição quftnica refl.etern então

as entradas e saídas nurn sísterna heterogêneo corn 160 oxigêìn-tos"

Fornos l-então levados a procurax nu.rn esql-lerna,, urrra

rnaior fidelidade ao rnaterial representado, levando ern conta todos os

teores dos elernentos nos minerais onde ocorrem. Ainda àssirn est?ì-

r erno s pre s supondo:

que os dados representern rochas per,cencentes a cor

pos rochosos hornogêneos, num sentido rnacroscópicoQ'), 
"

que.as amostras analisadas sejam de {¿to represerl-

tativas dos corpos de onde for arn coletadas. Ficarn tarnbérn implíci-
tas, corno hipóteses adícionais, que as irnperfeições cristalinas de to.-

dos os tipos podem ser negligenciadas, bem corno as açôes de su.pe?-

11cles e influências de textura e estrutura, ignoradas em pri.rneíra

aproximaç ão.

Dentro dêste espírito nos propusernos deùe::rnj.n¡.r,

quantitati.vamente o conteúdo de incertezas inerente à descrição cle urn¿

rocha, encara¡rdo -a corno conjunto de rninerais. Os rninerais siro, por:

sua vez, encarados corno conjuntos de tipos de posição j: e ti (:u.-Ì. r :r, cn-

racte::izados cada um por uûta proporção e stequi.ornétri c a reL¡rl;iv:l bern

definida. A taÌ.¡e1a 1 rnostra a notação proposta para esta esqu_ern.i.r-

tização" Observe-se que cada tipo de posição reticul¿r:: 0 se::á encru-
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rada como enticlade homogânea, ou seja suas divers¿ts posiçôes Bão

equivalente6 quanto à probabilidade de serem ocupad.as pelas partlcu -
las elernentar e s.

Tabela I

Notação para o modêJ.o rnaternático de uma ro cha

Típo de posição reticular ocupada por
átomo s catiônicos diadóquicos .

Núrnero total de tipos de posições reti-
cuLares referidos a um rniner al ou

à rocha"

Elemento quírnico genérico, po s sível
ocupante de O "

Número total de el.ernento s j de 6 , do

mineral ou da ro cha,

Nùmero de partículas referenteg a urn
dos ítens.,acima, êstes último s

denotados corno índíce 
"

Núrnero de íons g.r a-r.ta correspondente a

n, corll u$.Iíz ação de ír¡ilices seme -
lhantesàden.

ftem Notação

ô

Na prátíca a notação sirnbólica Zoy,X,.W tem sí-
do usada para denotar os cátions de números de coord.enação respectí

vg 4, 6, 8 e 8-12(28). para urna rocha geraknente m é d.e duas a

três vezes o núrnero de minerais. Nem todo elernento j de uma ro-

cha é constítuinte de urn determinado q.



2. z NÛN{ERO DE ARRANJOS PoSSfVEIs Dos ,Á,To}vfos EM UMA
ROCï{A

. O valo" de n é suposto, por convenção, Ígual ao nú

rnero de Avogadro, paralelarnente à convenção estabel.ecid.a por NíggJ.i

para a representação comparativa d.e fórrnulas d" ..rin.".i" (29)" 
Os

teores molares rf, são recalculáveis a partir das análises quírnica., cle

uma rnaneira que pode ser considerada não ambigua, na maíor parte

dos casos. Deer et rt" (30) tr azerrt inútnero s exemplos. pel.a conven-

ção e stab e1e cida terernos:

Or¿ seja: o número total de átomos de urn mineral

equivale à soma dos átomos de tod.os os elementos qufmicos pertencen

tes aos diversos tipos de posição reticul.ar ou, ordenando de msneir ¡r.

diferente, a solTra dos totais parciais de cad.a O, Corrlo na convenção

de Niggli sòrnente os átorno s formadores de cátíons serão consiclera-

d.os, pois a diadoquia em rel-ação ao ían OZ'pod.e ser desprezada.

Nurn cleterrninado ô terernos, para urn total. de n cá-

tions, um núrnero de arranjos dado pelo produto

Mn
n=X¡n=

J=l o+l- J ,Þ.

16-

MM
Ltn

0*1 J=l J,0

onde II indica o produto extendido a todo s o s n 
.., 

,

Nurna rocha, a ocupação dos diversos típos Õ pocle

aer urna alternativa para urn cátion. Corno se ttataria de eventos rnù

tuamente exclusivos, na rocha toda o núrnero total de arranjos é ob-

tido por sirnples rnuitipolic aç ão, generalizando (Z):

(r)

nl
M

II n!
J-I J

(z)
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ñ = .nl o*' (3)(rocha) 0-1 n'' n I

J-l J,o
M

onde n = I n , Confrontando (l) e (3) observa_se que N se-0 J'*l J'0
râ tanto rnaíor quanto maior for M e quanto rnenos se afastarem os va-

- Iôres dos n e.ntre si"
.l



FfSICO.OUfM.ICA DO ESPA'LH.A'MENT O

DE ELEMENTOS EM UMA ROCI_IA

3" 1 ASPECTOS MACROSCÓPICOS

A análise físico -química d.e processos naturais, d.a

lneslna forrna que os processos de laboratório, tern corno ponto de paa

tida a definição de um sistema de refer6ncia. A comodidarle corn que

experiências de laboratório são referidas a sisternas fechados d.eriva

da conveniên cia de fazer intervi.r avaliações globais nos pîocessosc

Muitos fenôrnenos naturais se ap:roxímarn porérn do charnado rsteacly

staterr, caracterjz.ados portanto pela perda das ev.r.dências cle urn es-

tado inicial, cuja consíderação se torna hipotética e irrelevante,

Chorley (31) .*pti." as vantagens de aná1.íses basea-

das em sisternas abertos no caso da geornorfologia; a situação pàxa a

geoquírnica é muito semelhante, Iniciaknente, Chorley enfatiza que

a escôIha de um rnodêlo sisternático geral tem, na interpretação de

urn certo núrneros de dados, urn valor ',igual ao de qualquer quaLidâ-

de inerente aos dados. O uso de sisterna aberto como relerência

permite incLuir descriÇões parciaL ou totaknente independentes do

ternpo. A escol.ha de sisterna aberto 6 necessária conf'orrne a ve-

locid.ade das respostas a fatôres energéticos externos. El,:r pe.r..rni-

te estudar relaçöes possíveis entre as cornposíções e os proÇessos,

reconhecer o caxâter de rnuito s processos corrro furições cle dive;rsas

variáveis, aceitar rnais fàcilmente a introdução de novas variáveis

e reavaliar dados ánteriores preparando o terreno para possfüets mo

dÍficações de rnetodología. Outras vantagens, seguindo a v-,1.são otå-

rnista de Cho::ley, são o encorajamento cle estudos ern áreas onde

há dados históricos incornpLetos, a ligação corn proveiùo mútuo a

outras ciências alins via carnpo s interdiscip1inares, al.érn cle urrr ¿r

-18 *
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visão crltica de metodologia que evita os clássicos j;ntuitivo s er:r seug

refLexos condicionados, e os sacri.fícíos em profundidade d.e foco em

favor da ric¡tez a d.e detalhes qua,titativo s de experirnentos :requ.i"ntado s"

Leopold e Langbein(32), ,i^d. ern trabalho de gepmog

fologia, fazern co:rsiderações sôbre o traçaclo de pe::fí.s longirtud.i.nai s de

rios, que tambérn encontram parale1os em geoquírnica no que concerne

à aplicação do segundo princípio da terrnodinâmica" Os aútðre s se

bageiarn na semelhança entr e rnodêlo s derivados rnatemàtic amente e

perfís observados no campo, corn- o que fica evídente urn a tendë¡cäa a

uma uniforrnidade probEþf.istica na distritruição d.e energia. Com i.sso

é introduzida a interpretação baseada no segundo pri,ncípio. É assina

lada a tendência à produção constante de entropia poï ''assa unil,âría"

A ênfase nos aspectoa não térmicos da entropia e sua continuidade peJ

mite que façamos uma analogia corn as constantes tendê.rrcias cle dis-
tribuíção dos elementos quírnico s" que i::emos exempLi.fi*ar poste::ior

mente para rochas rnagmáticas e metarnórficas. A continuidade <i¿

entropia se enquadra na equação ge:ral de Denb j.gh(33)3 ¡,Ì v elo,.::':di.d.e de

aurnento de entropia ern sistema aberto sornada à velociclade com. qüe

ela flue fora do sistema equivale à velocidade corn quLe a en..u:ropia ê

gerada internarnente. O primeiro têrrno cla equação se anu-{.aria Jro

caso de equi.lfurio dínâmico do sistema aberto" A tendên¿ia a urna

continuidade na entropia, na ewolução do estado estacionárj.o t1e uÍÌ
sisterna aberto, leva a uma velocidade mínirna de pro<lução de entl,o -
pia. De acôrd.o com prigogin.(34), ê"t. rnínirno se estabei.ece por

cornpatibiliz ¿ç ão com as condições irnpostas ao sj.sterna.

3" 2 ENTROPIA DE MISTURA CRISTALOQUÍMICA E SEUS COM-
PONENTES

A determinação dos cornponentes nao t6rrnico s da
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entropia ern têl:rno s das substituições diadóquicas f'o i {ei,ca po:: adiç?io

de parcelas da entropia de rnístura como definida norma.l.rnente( 35 ), -
afírn de inwestigar sua continuidade expressa na equação de Denbigh

acirna exposta" Forarn usadas as anál.ises de séries de rochas coge-

néticas como resultantes desta tendência" O têrrno entr:opi.a cle rnj_s-

tura cristaloquímica foi sugerido por Kern(36) para designar: .i:oclas as

parcelas reuniclas aditivamente, ern função do modêlo rnaternático de

urna rocha proposto ernZ.,1., sendo portanto a soma das entr,op.=t;ls d.e

mistura dos rninerais constituirìtes.

Nurn mineral a entropia de mistura é u.rn parârne*.-

tro terrnodinârnico de urna reação hi_potética de ordern-d.esoyclern do

tipo descrito por Srnith(3?). Srnith trata das soluções sóLj.d¿s rej.a-

cionando retículos cristalinos e estruturas em séries i.sorno¡rfas"Suas

afirrnações indicam que as relações entre formas reti.cu,l.¿rres orde -

nadas e desordenadas podern ser tratadas por rnéto cl.o s ,ùe rrrro,Jri.ná.mí

cos corriqu.eiros" Após formular reações ç¡ufmicas gerais paL::l a

descrição de processos eñl qu.e se formarn soÌ.uções sólidas por subs

tituição, afirrna" quanto à dependência funci.onal or:dern-rlesorrler.n

e temperatura, que 6 válida a equação

a pressão constante onde as diferenças de entalpia e. ent:ropi.a se re*

ferem aos estados ordenado e desordenado" A constante K rep::esen

ta então o papel- da constante da reação

o r dern r , deso:rdern
ou seja a proporção entre os dois estados" Nurn caso ideal val.eria
rírrr a expressão do tipo log K .. a(t/f , - 1/T), sendo que aluetnd.o

t - Tl hâ 50% de desordem que aumenta com a ternperatu_ra, A

Ln K = -a[l +
RT ^s \+/

R
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reação ordem-desordem é encarada por Srníüh coûro urrr equJ;Ì.Í1r::i.o es-

tabelecído ern sisterna fechado. Aparentemente as apLicações deste

tratamento se restringirão a minerais especiais, hav.endo dj.f:lcu-Ldades

de se deterrninar os pequenos valôres de A H <le mi.stura, como é

ex ernplili c a<Jo no lívro d" K."rr(38)"

A entropia de rnistura, dada pela expressão

^s 
=-In.ktnX" (5)ml.xJl

é calcul.ável usando sðrnente dados de concenr!::ação, k é a constarr/úe

de Boltzrnann e X, 6 a lx açào molar do elemento j nurn til.po cle posi-J11

ção reticular 0 , ou seja X. = -+- . Frequente:men_te (5) apare- J ro
ce colrt a constante R dos gases no hrgar de k, sendo que então no 1u.-

gar de n. estaria representado o núrnero de rnol.es de j, ns.
J

Corno R ,, 6" 0I2.t023., t , "."á 
jr- ," ii* .' nl nl .

6"023"1023" o núrnero de Avogadro. J

A S-i* pode ser enc:aïad¿, rnacr:o s cðpic ¿ln ente,

colrro a variação de entropia que ocorr:e quando os têrr:nosj exttïefi1os

de rrm a solução sóIida, substâncias puras, passarn à ocupar ûs totdis

Q de uma solução hornogênea. para cada ejlernento j, se.tr:riia de

urn processo análogo â r11na expansão isotérrnica, pois o espaço ondË

se encontra j aume nta na proporção +- . (supondo cornporta-
mento ideal). Tais espaços 

"o" " " "polld"rJ a frações do lol-urne rlo

mineral; tTå.ta-se de frações que podernos consiclerar <1efin-.Ltlas, rnes

rno que j-ndete rrnin ada s. Apliquemo s agoïa urna definåção aná:l.oga â

da entropi-a para a parte do rnaterial corresponden,ce a j:

onde "o, j é urna constante e V" o volurne atriÏ¡uíilo c,l, rro têrrno

s- - = s + R ln VJ,r o,_J j (ó)
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u*r".-o corn O ocupado só por j. ,A'pós a dås sol.ução hipotéti.ca, o vo -

lurne corresponde:nte a j passaria a Vç corn j diadoquicamenie disse-

rninado entre os dernais el.ernentos, e terfarnos:

tJ,, ="o,J+Rlnvo
suponclo a Íle srrra temperatura e cornportarnento idea1. Esta conside:ra*

ção permite encarar A Srrrr* como expansão rnútu a dos soLui:o$ n;: so-

luç ão " Ternos, para cada J!,

asr - s.-2 - sr-r = R tn -þ= -R ln x. (7)J J;. Jrr ul J .,

^Srnt*= 
[3 4"1 é urna sorna, correspondente à equação (5), corn a qua] se

podem fazer três generalizações sucessivas: extendendo a sorrrà a todos

os j de um Q , a todos os 0 de um mineral,. e, finalrnente a toclos o,.t

rniner aís de urna rocha.

Reunindo todas as parceLas fica deftnido o pará.metr:o

A S..ri* de diver sos minerais (rocha)" eua¡do a sorna parr-;J.aI abra.nje

todos os ítens relativos a urn el.emento j, I, O"J :r:e:¡r:rc sen.i,1.r.í o

" upa,Lhønento " do elernento j na rocha,

3.3 PONTO DE VJSTA PROBABILÍST]CO

Os núrneros X- são menores que urn e d.a:,nola,m a pâ.r:¿e

ocupada por uln elernento qufrnico j dentro de uma entidacte hornogê-nea 0 
"

PeIa definíç ão de probabíi.idade e pela <iie fração rnol;r.r, X- si.gn:ificará

também a probabilidade de urn átorno de 0 ser do ,ùipo j" O j_nver:so,

4-1, *..1. o aurnento de posições possíveis de urn átomo cle j pode o¡rrr-
J

par após ocorrid.a a dissolução de j em O " n- á.ùomo s dispo:r:ão :rJ.e
òrì. J , -rX- J possibiliclades rnais após a dissolução. peJ.a equ..¡.ção ,.1" Bo-tt,,,*.,,¡.r\*'/j'

Ék 1r, W2

w1
(8)
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onde W'Z e WJ. são r e spe ctivarnente as probabil.idac{es,¡ermocli.nijrnicas

(núrnero de rnaneir as equivalentes effi que se pod.ern aprese:ût¿ï ¿s par

tículas elernentares correspondentes ä. ur' estado rnacroscópico tleter*

minado) de.pois e antes que ocorra a hornogenização de 3 ern 6,

(8) está de acôrd.o corn (5) pois W2 -. -n"
l^,1 _\ J

e se generaliza multiplicando as probabilidades para ûodo .j e 0. Urna

visão independente da validez do cálculo proposùo, será feita posterio-r

rn erlte ern têrrnos da teori.a da informação.

lmagi.nernos agora que O repre sente urn;¡. sé-v: j.e

de posições n* a se:rerrr ocupadas sucessåvarnente por cáti.ons rJe

díversas espécies" Evidenternente o prirnej.ro cát:;.on de j encontr:a r.,

posíções disponíveis, o segundo nr- l, etc" " pois a ocupaçir.o de u.rn

lugar já ocupado por partlcula i.dêntica não é urna po s sì.bi.l.idade a mais

que cleve ser contada.

Urn outro elemento p enconf;rará à rnesrna situ.a.ção

de j; sòrnente as posJ.ções prèviamente ocu.pactas poi: íöns il.e p é que

não seräo po s sitrilí.d ade s novas. Disto se conclue que pequenos teo):es

de diver so s c átions diadóquico s wão influir mai s na entropia clo que

rnaiores teores de poucos cátions. rsto será descriüo grà{icarneni:e ;-r,

seguir; i 
"o-pu.".*-ue tam6ern as considerações de Lus,:ig(40) e

Leopold e r,angb ein(41)"

3" 4 RELAÇAO GRÂ¡'ICA ENTRE DTADOQULA E ESpAt,IJAlvtENïrO

Queremos ilustrar âquí os våLôres as su::niilo s pel.os

espaJharnentos e pela entropia de lTristuïà cri st aLottrufmi c;i ern r'u-nçia.

da concentrãção; a variáveJ. ínclependente, po:: conveni.êxrc:1a., será

sernpre a Lr aç7ao rnoJ.ar" A variável d.ependente. será me<jj"¡fa ern u^n.i. -
àades de entropia, e suas variações rnostrarão e spal.hamen_to s e e:r.-
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tropias Cs.alguns casos gerais, referidos a um único tipo de posição 0 '

A , figura,t rnoetta os valôres possfveis do e spalhamento de um único

elernento j denfro de urn só 0 que se supõe constituído do número de

Avogadro de posições. Para urna rocha, os dados da curva da Figura

1 são somados após multiplicar por nr' re{erido à rocha total,

ou Þeja as diversas contribuições são proporcionais aos teores" Obser

va-se que para valóres crescentes de fração rnolar há de iní.cio urn

aurnento bem acentuado, ao qual se segue rrrna região de pequena va-':

riação que começa a decrescer rne srïlo antes de ¡- = 0,5" O decrés

cimo até zero pâra X, ,= 1 é quase ì.inear ao final. Urna a,nálise quan -.J

titativa do andarnento da curva é feíta adequadarne¡te considerando a

sua derivada, no caso a função f'(Xr) = - R (i + ln Xr), cujo gráfico

aparece na l.igura Z. Fica patente, pela forrna da curva que repre -

senta ft(X.,), a assirnetria ern tôrno do ponto X. = 0,5, 1t (Xr) =, 0..JJJ

A situação é tâo di-terente ern X. = 0 e X.= I porque nurn caso j de-

ve ser encarado corno tendo n oportunidades ou pouco ûreno s quan

do os teores são baixo, enquanto que no outro caso, perto de X. = 1.,

a redução de oportunídade corn a ocupação dos úItirno s n é direta-

rnente proporcionaj. aos úItimo s n. adicionados.

A observação da tr'igura 2 perrnite encará-1a, a me

nos de urna constante aditíva -R, corno representação gJ:áfica dos fâ

tôres -Rln X. que rnultiplicados pelas frações molares dão os pon-
J

tos da curva da Figura 1" Note-se tambérn que a intersecção da cur

va da Figura Z corrt a ordenada nula indica o ponto de rnáxirno

lnX. = -1 ern X. = 0,434, indep endenternente da unidade de R"JJ
A consideração global da entropia de mistura cris-

taloquímica requeï que sejarn levadas ern conta sirnult ârre arn ente as

contribuições de rnais que urrÌ elemento j, A situação rnais sirnples

que se possã irnaginar envolve, ao lado de j, um outro el.ernento na '



{
I
I

É o'.

o

Figur a
= - X.R
ate J

o.5

- Cráfico da função f(X,) =
X, no intervalo de X . J 0Jt J

rp

I.
In

X.
J

f'(xj

Irigura Z" - Curva derivada da função
da figura anteríor, rnostlando a loca-
Iização do ponto cle rrráximo e a d.ife -
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Figura 3. - Entropia c1e rnistura "r-:1"t"r-;hornogôneo dc dois componentes (curva 3), ern
funç ão das parcelas de cacla urn (curvas 1'Á Z).
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proporção 1-X.. .A. Figura 3 representa o total e as parcelas, sendo
J

que o ítern -(1. - Xl) R ln (I-X,) que se adiciona a -X. R ln X. é repr.J r'- j----j
sentado por uma curva análoga, sirnétrica da anterior er¡r tôrno da

abcissa X. = 0.5" O total. passa portanto por um máximo em 0,5, en_J ç¡rr v, .-/, elr

quanto que a derivada pas sa a ter valor infinito tanto ern X j - O como

em X- = I A Figura 4 rnostra a cutva d.erivada correspondente à Fi_
gura 3, ttaçada em interval.o aberto entre os pontos X. .. 0 e X. ,= 1."

As tangentes verticais nos pontos extrernos d;r. cu::va

3 são um aspecto que foi negligencíado por Briuouin(n') . o,.1èrr.{nr)
ern seus'trabalhos"

Diversos tipos de ilustraçães podern ser feitas.para

os casos efir' que o núrnero de dlernentos é rnaior. Dentre e]-as va-
rnos nos lírnitar àquelas que consid.erarn as diferentes p:roporções ile

3 elernentos, ilustradas em diagrama tridirnensional cuja projeção

aparece na Figura 5, ei,as ilustrações das entropias quando urn certo
número de elernentos, guardando entre si a proporção unitária, são

considerados ao lado de quantidades variáveis de j. " Èstes últirrro s

aparecem ern função de X. nas curvas das Figuras 6 e 7, onde os

números representarn quanto s elementos forarn considerados al.ém tle
j. Observa-se qu.e quanto rnaior o nrl.mero de elementos, a adição de

j afeta relativarnente lrleno s A S*i*, alérn de l.evar o rnáxJ.rno para

val.ôres rrìenolt es:de X.,, A Figur a 7 é a irnagern especul.ar d.a anterior
J

e ilustra o que sucede partind.o de j puro e adicionando urn núrnero d.e

outros elementos; ela mostra que A S-i* pocle cu.rnpL:ir uma fina_
l-idade análoga ao coeficicnte de acumulação de Moxharr., (44), discuii -
<Io no capítulo xrl do livro de st r*(45).



Figura 5. - Entropias de rnistura ern
sisteroa ideal de 3 corlponentes; pro-
jeção no pla:ro S = 0 das isoenirópi -
c as.

Figura 6. - Entropia de
rnistura ern s i s ter-na ideal,
ilustr a¡rdo a adição de urrr
elemento j a r-una posíção
reticula¡. j sub stitue
gradatíwarnente diwer so s
elemento s, cujo núr.nero
e a ssínalado na figura, que
se rnaJttem propor cional -
mente errr igualdade de
conceniração.

Figura 7" - Entropia de
rni stur a ern sisteroa
ideal ilustr a:rdo a adicão
gradativa de diver so s"
elemento s, e1r concentï a
ções iguais enire si, a
urn a pcsicão r eii cul ar
ocupada iniciaboente só
Por j(x.=1).
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4. INTERPRETAçAO BASEADA NA
TEORIA D4, TNFORMAçAO

4. 1 O CONCETTO DE TNFORMAç:IO

A descrição de uma roc ha, desde o corpo onde ocor

re até a pubticação d.os dados percorre d.iferentes etapas. Em cad.a

etapa há problernas de cornunicação de inforrnaçãb. podemos irnagi-

nar que, em parelelo com a coleta da arnostra, o tratamento d.ci s rna-

teriais, os processos de análise e o tratamento dos resultados , hâ

urrì a passagem gradativa ern que a fidelidade da descríção é atenuad.a

com sucessivas perd.as da informação. Èstes fatos receberam uïTr

tratamento quantiÉativo ern alguns d.e seus aspectos, pela teoria da

informação da qual o trabalho d.e Shannon . Wu"lr"r(46) é o precur sor,

Shannon baseia os princlpios de sua teoria rìa sepa_

ração dos aspectos de significado de uma nrensagem, e os do proble*

ma tecnológico d.e transrnítí-Ia até urn d.estino. .Enqu a-rìto que o sig-
nificado depenåe d.e uma série de fatôres cornplexos, de dífícir trata-
rrre,nto, a ff).ensagern em sl:1 , urrla vez especifica<la convenientemente,

terá um conteúdo deii infel*.n;o definido L, com neces sàr:iarnerìte

la. "tirro - ,A:. '¡, pois durante a transmissão (encarada num sen-I.lonte

'tido arnplo) há norrnaknente perda dedados e introdução de ruído"

O rrrodêlo rnaternático de 2. I perrnJ_te que visualize _

rno s a descrição de uma rocha corno urn problema d.e tr¿Lnsmissão de

urrra m.ensagem, ou seja a inforrnação de qual o núrnero de arranjos

possíveis úurna rocha da rnaneira expressa ern Z"Z. Desprezam-se

em prirneira aproximação, os dados que não aparecern no rnodêl.o

e adrnite-se a existência de um sisterna de codifica,ção ideal e ùn-
plícito, prèviarnente estabelecid.o.

Corn estas hípóteses preliminares, á possível adap '

- 29-
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tar perfeitarnente para as rochas a definição de I. Seguiremos urn ca

rninho anáIogo ao tratarnento de Brillouin(47) para depois extendê-lo

a um sisterna heterogêneo. Terernos então;

Se n, eventos igualmente !ìprováveis (p. ex. a ocu-
pação de O por cátions equivalentes) envolvern na escôlhas binárías

(o átorno está ou não está ern ulrra posição reticular), ä::descríção en-

vol.ve a escôlha de urna entre Zndì possibilidades. por definição a

escôlha envolve urna inforrnação

I = logz ztó' * r, 4+ t.n znål'= 3, 3 J.ogro zno .= no bi.rs (9)

O bit é pois a unidade de ínformação correspondente ao J,ogarj.trno na

base 2 do número de po s sibilidad.e s " Note-se que I é, ao mesrno tem

po, ern valor ab so luto,

a i.nforrnação que se ganha ao fazer a escolha, e

'a inforrnação necessária para se fazer a escôlha

se estão não foi feita; sendo que algumas confu.sões podem surgir(13)

se se ignorar êsta fato.

Se existem dados prévios sôbre os eventos teremos r

uma escôlha que envo Ive rnenor informação, pois o número de possi-
trílictades é efetivarnente rnenor. Segundo as hipóteses de nosso rno-

dôlo de rocha, os dad.os rnacroscópicos, proporções entïe ô , entïe

rninerais e concentrações ern cada 0 são conhecid.os. As frações

rnolaree X " rnedern, corno virnos, as probabilidades clo átomo s de

0 serern tipo j; conhecidos os dados rnacroscópicos, X" exercern o

papel de probabilidades, a. piiio,?j, e o número de arranjos N, expres_

so por (2) e (3) representa o qu.e resta de incleterminado e que deve

ser relacíonado a f.

Designernos os elernento s que ocorïern ern O pe_

lo s núrne ro s



I, 2, 3, ... ,

rão, r e spectivamente

x7' x2' x3'

Pela equação d" Shunnorr(48) pod"-o" generalizar (9) da seguinte fbrma:

r = n.i = _n (r,44 tj *j t" *j) (10)

onde n é dado por (1) no caso d.e rn = l. A grandeza denotad.a por i 6

charnada de ínformação rnédia por slmbolo,

Querernos assinalar duas propriedades irnportantes <le

Ir:

.31.,.

j,..", M" Suas frações mol.a:res se

,.. , Xj, .,. , XM,

a) Comparando a equação

1 é propo r cional. ao quo ciente A S*i* 
,

k
unidades, e

b) I pode ser relacionado

(z) e (3).

4.2 GENERALIZAçA.O DA EQUAçÄO DE SHANNON

A equação (10) é váIida não sòrnente para sisùemas
hornogêneos, corno tarnb6m para os heterogêneos, desde que se corn_

binern as parcel.as da soma de modo que paîa cada elernento contribua

uma alíquota n. X. ern cada ç effr que aparece, A sorna, sôrnen--0J
te para j rnas para todos os 0 n tern o sentid.o de e spalha,.rnento por

medir ùm cornprornisso na ocupação dos 0 entre j e os dernais ele

mentos. Ouando ocorre um nrînero razoaveknente grande de ô , é

de se esperaÌ que o corrrportamento d.as partículas reflita mais suas

características quírnÌcas gerais e seu cornportarnento estatlstico nas

rochas do que símplesrnente a facilidade geométrica de ocupação d.as

vagas tipo 0 . O espalharnento ern muito s 0 dependerá mais do ej.ernen

to. .e. rnenos das condições energétícas e do tipo tle r etículo quanto

(10) corn a ( 5) verno s que

independentement e das

aos valôres de N, segundo
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rnaior o núrnero de 0 , e portanto quanto mais cornplexa e heterogê*

nea for a rocha.

Considerernos (2) desenwolvend.o a expressão de

acôrdo com a aproxirnação de Stirling

válida para valôres de n elevados, introd.uzindo tarnb érn ¡ = --l-
para sirnplificar no uso d.o s logaritmos naturais, para 1n N: t.hÍ1,

J=nlnn-n-(# 
" Lnn - ¡Mn") Fz)j=r. j j J=l r

aplicando (I1) diversas vezes. Sirnplificando n corn (t) no últirno

têrrno da (12) e aistri.buíndo o fator n de ln n ern suas M parce-

l.as n.
J

J= xM n lnn- I n Lnn =-IM n LnX (J3)
l=1 J . J' i I J=L J .J

que coincide corn (i-O) por ser cada n- " .. * j"
AnàLogarnente teremos para (f) l n Ng = J dado por

1n nl = nLnn - n

J=x (n lnn -nr)- xM t* (n lnn -n )Õ=1 é 0 0 J=l 0*1 J,O J,ô .j,0
que, passando pelo rnesrno tipo de transforrnações, distribuinclo os

fatóres rø "- sua6 parcelas nj, O nos leva à forrna geral

JE* tl'l xmn lnx =-n tM lm n, lnxj=l 0=1 J,o j,0 J=t 0=1 J,o,r J,o (14)

onde nr. é uma fração rnolar referida à rocha toda.Jr 0' r
Virno s portanto que a entropia de rnistura cristalo-

quírnica que é dada peJ.a equação (14) é urna medida Iogarí.hmj.ca do

número de arranjos de n cátions e que ela correspond.e a urna rnensa-

gerrì que escolhe um dêsses arranjos. O espalharnento d.e um ú¡.:ico

elernento j pode então ser encarado corno utrÌa rnensagern f:iltr-acla,

åuja transmissão sítuaria sòrnente os átorno s de j deixando os derrrari-s

(rÐ-



indeterminado s.

Poderia parecet que o estudo dos números d.e arran
jos N pudesse subtituir convenientemente as entropias ou conteúdos de

inforrnação. Lembrernos todavia que a função logarítrnica concilia

convenientemente a aditividade das entropias e a rnultiplicação das

probabilídades. A1érn disso, a cornbinação de diversos N conduz a

números grandes de difícil manejo. Observe-se por exernplo na Fi*
gura 3 que ao valor deX. = 0,5 corresponde, nas curvas l. e Z, um

valor N = 109' o6' to22 'urrq'.,"rrro que à curva 3 corresponde o qua-

drado dêste núrnero.

-3 3'-
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5. EXEMPLOS

5"1CR]TÉR]OS DE ESCÕLHA DOS EXEMPLOS

Vimos até aqui urn tratamento teórico que visawa co-

locar, à disposição do pesquisador, urna arrna para interpretações geo

químicas. Nas aplicações farernos intervir a procuua de regularidades

do espalharnento em rochas genèticarnente rel.acionadas. Verernos

qu.e eln rnateriais cornplexos, errr que diversos cátion_s cornpetern por

urna variedade de posições reticulares, cada elernento se clirige às res

pectivas posições obedecendo a urn cofiLpxornis so entre as quantidades

e as tendências se e,Ðâlharnentù¡' de cada u.rn, .nas conclições reinantes,

Este quadro formal da cristaLiz¿ção tie urna rocha

perrnite que col.oquernos as tendôncias relativas à diadoquj.a corno resul

tantes das caracterlsticas dos poucos rninerais constitui.nte s de urna ro-

cha. Este problerna pode ser: situado de maneira equivalente coïtr um:l

inversão de causa e e{eito. Terfamos então que os teores d.os e}emen-

tos químicos, por ocorrerem lirnitado s a interva;los relativam.ente es-

treitos de cor¡centração, vão propiciar uma pequenâ varied¿,de de tipos

de edi{ício s cristalinos. Os ajustes\as variações na cornposição qul-

rnica global geriarn feitos variando as proporções rniner al,ó gic as. Com-

isso é rnais fácil entender a pequena wariedade mineraLógica de :roc:has

e statísti c arnente s ign j-fic ativa s, pois o aparecimento ou desaparecj.rnen-

to de um rnineral dependeria de modi{icaç<íës rnais pronunciailas da

cornposição química"

_ A validade da teoria não depende poréffi da acei,tal¡i^

Lidade cle sua forrnal.ização, mas de uma verificação e:xperimenf;al. Es*

col.hernos exernplos tendo ern rrrente os seguintes crítéri.os:

a) procurar iJ-ustrar a equação de Denbitgh (ve:r 3. 1)

por urna tendêìncia à continuidade da entropia de mj.stura c:r is taLoqu-Íirríc a



ern série s co genéticå, s.

b) usar materíais'rgeoquirnícarnente homogeniz ado srl

pois sðrnente as cornposíções quírnicas rnais cornplexas eorno as das

rochas básicas e ácidas mais frequentes tern a riqweza e varied.ade-

de elernentos e retlculos para que surjam as regularidades dêste tipo

de apl.icaç ãq,o.

c) a di_ sponibilidade de dados qu.lmicos e mj.neraló_

giúos cornpleto s d.e sérj.es "ogarrdti.r", para as quai-s as conclições

de fo::rnação apontern u.n caráter direcio.nal. def:inido.

O objetivo dos cálculos é então o rfe ::elac:ionar as

entropías de rnistura cristaloquímica corn ou.tros parâmetros d.a gê

nese, afim de ordenar as etapas e rnostrar as intensidades corn qu.e

os processos de gênese se de senvol.ver arn ern lunção das rnudanças

de compo siç ão quírnica.

5.2 METAMORFTSMO PROGRESSI,VO DE PARAGNAISSES E ANF1-
BOLITOS

Urna série de dados adequados ao pïesente tr ab a1.ho

foi pr:opiciada pelos estu.dos de Engel e Engel.(49, 50,51',52,53, 54, 55)

referentes ao cornplexo metamórfico situado junto ao contacto noro_

este do maciço intrusívo de Adirondack em Nova york. As rochas

metarnórficas formarn urn cinturão orientad.o N E - S W, no rqual

{oi estudada urna faixa contfnua que se extende através das baixadas

<le Grenvi.li.e, até o contacto com o maciço.

As ternperaturas de metamorfismo va:!:j.arn, porl

a.c¡ueci.mento gradatívo, desde 5Z.5oC na Local.i.d.ad.e de Erneryville até

6ZbaC err- Co1ton, perto d.o corntacto. O cornplexo metamórfico corn-
preende três tipos de rochas, com predominârrcia cle paragnai.sse"

Carrradas de márrnore e íntercalações Lentícu.l.a.res delgadas de anfi_ ,

,l:
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L;o1.i.to s, que via de ::egra apresentarn di.reções parale!.as ou subparale

las ao pr e surnfveJ. ac amarnento maj.s antigo do paragnaisse, cornp}_e _

tarn o quadro geológico J.ocal"

A origern lgnea de alguns anfibolitos é suspeitada

mas, de urn rnodo geral, sua gênese é ind.finida" Aparenternente

muitos se forrnararn por sirnples recristalização de si[s ou derrarnes

basá1ticos, podendo porém ter se originado por d.iferenciação rnetarnór

{íca ou por substituições durante as rno virnentaçõe s do paragnaisse,Di

versas hípóteses {orarn aventad.as; o que irnporta porém no pïesente

estudo é que as arrrostras de an{it¡ol.ito são tidas como diretarnente corn

paráweis, no grau de metamorfismo, aos paragnaisses onde ocorrem,
podendo-se pois consi-derar as rochas de urna o.es*,a localidade como

pertencentes à rnesrna isoterma e à mesrna isóbara" o rnetamorfis-

rno se rna¡rife sta tarnbém pel.a perda gradativa de CO, no mármore,

que não varno s abordar por enlrolveï poucos rninerais e pouc!ìs cor¡pe_

t j.çõe s diadóquica s.

O grau de metarnor{isrno vai desde a fácies anfibol.i _

to rgupreli.or até hornbl-enda granulito, corn o aumento de pres_

são e temperatura. A16m d.as associações mi.neralógicas caracterls_
ticas as transições que acompanharn o aumento do grau d.e mefa.rnor_

fisrno são: 1) aumento no teo¡ de lgranito de aspecto lgneo,,, e na

razão gr anito ígneo : granito rnetamorfico ; 2) tarnanho crescente na

granulação dos rninerais; 3) desidratação; 4) redução; B) ',bas'-
ficaçãorr do paragnaisse e do anfibolito e 6) nitidez do zoneamento

na distritruição de depósitos rninerais, forrnados ern cad.a estági.o es-
pecífico do rnetarnorfi.smo regional. Forarn verificadas tamb6rn re -
lações características de aquecirnento nas razões 018 ¡ OL6, n^"
rnodificações sisternáticas de soluções sólidas e outras propråedad.es

clo s rnine r ai s.
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Inúrneras a¡ális.s rnodais caracterízarann ao J_ad.o

de anáIises químicas a descrição completa destas rochas" Os daclos

das localidades extremas, Erneryville e colton, são rnais raxtos tan-
to pala o. anfibolitor corno para o paragnaisse. Nas localidad.es in_

terrnediárias há dados cornparáveis para ambas as rochas, ern

Edwards e Russel. Todas as comparações contaram corn êsses qua_

tro pontos" A suposta propo r cionalidade entre o grau de metarnor_

fisrno (principalmente a ternperatura) e a distância, perrnitirarn a

inclusäo clas análises dos anfibolíto s de East Edwards e dos parag_

naisses de S" Pierrepont, ao todo cinco pontos para cada tipo de

ro cha.

As rnodificações quírnicas e rnineralógicas d.escri

tas representarn, efetivamente, materiais típicos, frequentes e de

significado estatístico para a crosta terrestre"

Observou-se todavia que as entropias de mistura
c ri staloquírni c a, calculadas diretarnente corno proposto em 3. Z,

rnostrararn urn comportamento irregular em função dos valôres de

temperatura propostos por Engel e Engel, pois nossos cál.culos

índicaram de s continuidade s quando os d.ado s de A Srrri* erarrr

ordenados em função da disposição das localidades d.e referên.cia, A

diadoquia nestas rochas não refletiria então as tendências estatís-
ticas do e spalharnento. O rnotivo prováve1 seria que as vari.a.ções

locais em cornposição química, poï serern excessívamente grandes,

não permítirri.arrr qu.e se evidenciasse.' as tendências direcionais do

processo metarnórfîco" O parârnetro global A S*i* seria rnais

sensível. às oscii.ações da composição do que às diretrizes curoc-
terísticas do rne t arno r fi srno.

Considerarnos então as diadoquias mais intens¿s

cjue afetarn as rochas, e levarno s ern conta o papel dos íons de silício.'
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A diac{oquia d.os íons Si4+ é decísiva por ser um cátiono que ao Lacì.o

d.os íons O2', consti-t.te o principal compob.ente químico das rochas

e alérn disso se trata do cátion que, na classíficação de Rj.ngwoo.l(5ó)

é o principal rrnetworþ forrnerrr.

É sabido que o papel do si1ícj_o é totalrnenùe diferen

te nos cristais de quartzo, pois aLí a diadoquia é quase nu.ta, Irevan-

do ísso errì contâ, o Si do quartzo estaria colocado na mesma situa-

ção dos íons OZ- que não intervérn diretarnente no rnodêl.o d.e rocha d.e

2. 1. A"cresce-se a isso:

1) o fato que o conteúdo ern siLício das rnat6rias p::i

rnas das rochas qsfá sujeito às flutuações estatísticas rnai_s intensas,

2) a consideração de que, equj-líbr..Lo s cuja clesc::i-

ção terrnodinârnica é î.eita na presença de quartzo não se alteram, do

ponto de vista inter:.sivo, na presença de um excesso va::iável_ do mi-
neral citailo, que não inter:fere nas propo:rções dos íor.s qu.e crompe-

tem di adoqui c arnetttje.

Tudo isso nos levou a refazet os cáIculos, refeyin
do-os a um vaJ.or n da rocha total., com exclusão do S:i ¿1o quartzo.

Com esta modificação obtivernos as regul.arid.ades nas entropias a

que nos pïopusernos errr nossa hip6tese de trabalho,

A Tabela Z rnostra os dados de análise quírnica. e

mineralógica indicando os números nr. ern cada rnineral p¿lï ¿r a uni-
dade de rocha suposta sern quartzo. para os íons de aÏurn:ínío apa-
recerï., quando necessário, as informações sôhre a par:,rição entre
os tipos de posição com núrneros de coordenação 4 e 6, Nesta ta_
bela os teores aparecem corrr quatro algarismos; as enùl:opias po_

dem ser consideradas corno tendo três algarisrnos significativos de

vido a êrros de diver:sos tipos e especialmente deviclo a incertezas

4as aná.Li.ses rnodais. É preciso que se leve em cons.j.deração que os.



T abela 2 "

Dado s analíticos recalculados s errr

à sorna de cations u¡itária para a rocha

Paragnarsse de
Ernerywille

PIagioclásio
Ortoclásio
Biotita
Mu s covita
Gra:rada

A¡rfibolito <ie
Elneryviile

Plagio c1ásio

Ho rnblenda
ci -Piroxenio
Biotita
Esfeno

si ê'1(* ) A.r Ti

0,3501 o,76zg
0, 0¿83 0, 0094

o,ro42 0, 0490 0, 0153 0,0068
0, 0058 0, 0019 0, 0035

0,0ooz 0, 0002

Rochas Metarnórficas
qtaartzô. Proporções iônicas. Cornposição de cada rnineral referida

0,0959 0" 05si
o" 3?.38 - 0, 0841

0,0054 0,0002
0" 0423 0,0011

0,00i4 0,0001

I'e(Iü) Fe(rr)

o, oo+s a,i+t
0,0002 0, 000i

- 0,0002

o"-ozeso, oozr

0,0001

0, 0003 0, 000r

- 0,0013

MnMgCaNaK

o,0346 0" 0936

0, 0oo1 0, 0017 o" oo7 6

o, ooog o,03?6 o, ooo3 o, oo15 o'"ózz6
0, 000i 0, 0001 - 0,0003 0,0017

o,irss o, orzo o, o-or¿

0, 0001 0, 00i0
0, 0001 0, 00 i0

- o" 0I7 4

0"70a0 o" 0947

0, 0018 o, 0024

0,0008

- 0,0014

o,0zo4
0"0197 0,0099
0,0001

I o' 
:oo'

I

I



Paraganais se de
Edwards

Plagio c1ás io
Biotita
Gra¡ada

A¡fíbo lito de
Edward s

Plagioclásio
Ho rnblenda
ci.-Piroxênio
Biotita

.A¡rfibo lito de
East Edwards
Plagio c1ásio

Hornblenda

cl-PiroxânÍo.
o -Piroxênio

Si

0,3553 O,t69L

0, 0853 O,0396 0, 0088 o, oo7 6 O, OO3Z 0, 0381
0, 0175 0,0120 0,0003 0, 0116

.{1(* )

Tabela 2. (contirruação)

A1

0, 1090 o, 0627

0, 3078 O" 0723 O" 0259 0, 0096
0, 0167 0, 0009 0, 0003 0, 0001

0, 0048 0, 00è1 0, 0006 0,0004

Ti Fe(trr) re(I])

o"I32g o,07 64

0"2374 0,057r o,ozl7 0,0098 O"Or45
0, 0488 0, 0018 0, 0007 0, 0002 0,0012
o,0z8z 0,0007 0,0005 0,0002 0,0005

Mn

o"izoa o, oso+ o, ools
0,0004 0,0030 0,0001

- 0" 00 2L

0, 0380 0, 09 3i
0, 0007 0, 0321 0, 0010 0, 0007 o,0276
0, 00c6 0, 0041 0,0008

Mg Ca Na

- 0" 0197 0, O?32

o,Io25 0,0885 0,0184 0,0096
0, 0057 o" 0074 0, 0003
0, 0018 0, 0001 - 0" 0015

o"ia+s o, oooe o"itgz
0, 0089 0, 0003 0, 0168

0, 0133 0,0003 0, 0131

K

o"0z4L 0"0283
0, 0683 0, 0156 0,0098
0" oz75 0,0008 0,000i
0, 0008 0, 0002 0, 0001

c

t



Paragnatsse
de Rus sel
Plagio c1ásio

Ortoclisio
Biotita
Granada

A¡rfibo lito de
Rus seI

Plagioclásio
Hornl¡lencia

c1-Piroxê¡io
o -Piroxênio

Paragnaís se de
South Pierrepont
Plagioclásio
Orto c1ásio

Biotita
Gxanada

si A1(* ) ,{1 Ti

0" 3634 O,177O

0" 0243 0, 008I
0" 0793 0,0353 0,0093 0,0073
c, 0238 0,0L67

Tabela 2 ( continuaç ão )

0, 1610 0,0896
o"t69I o,o4zo 0,0155 0,0071
0" 0915 0,0034 0, 0013 0,0006
o"o4oz 0,0010 0,0007 0,0002

FeIIII) Fe(II) Mn

0,00r5 0, 0 317

0, 0006 0,0158 0, 0006

0,3599 O,177Z

0"0238 0" ooz39

0,0643 0" 0.327 0, 0058 0, 0053
0, 0368 0,0259

o, oroo o" o¿e¡ o, o-oo¿

0, 0015 0, 0166 0,0006
0, 0007 0,0191 0,0005

Mg Ca

_ o" a4L9

- 0,0002
0, 0304 0, 0011

0, 0048 0,0013

NaK

0,0932
0, 0015 0, 0063

0,00i8 o" o2z7

0, 0021 o, 0?50

0,0008 0"0244 0,0005

- o,0262 o,0362
o,0562 o, o4gz 0, 0117 0, 0071

0, 0313 O" O4OZ 0, 0015 0, 0002

0, 0187 o,0012 o"ooo2 0, 0001

- o, a4?9 0, 09i0

- 0, 0001 0, 0015 0, 0063
0, 0328 0, 0002 0,0015 0,ozLL
0,0088 0"oo7z



Paragnaisse de
CoIton

PlagiocIásio
OrtocIásio
Biotita
Granada

A¡Jibolito de
Colton

Plagioclásio
Hornblenda

c1-Piroxênio
o;Piroxênio
Biotita

si Á'1(" ) A1 Ti

o, 3559 0, 177 3

0,0240 0,0080
0,05s5 0, oz56 0,0053 0,0059
0, 051s 0, 0351

Tabela 2 ( continuação )

0"7634 0,0880
o,It4z6 o, 0366

0, l0l0 0, 00 37

o,060? 0, 0015

0" 0006 0, 0004

(*) Nesta coluna aparece A1 de ng de coorde naçáo 4 quand.o é feita a distinção do de n9 de C. 6.

Fe(III) Fe(II) Mn

o,iot+ o, orzs -
0,0008 0,0324 0,000?

o, on9 o, oo6o 0, 0084

0,0015 0,0006 0, o0z5

o, 0010 0, 0004 0, 0010

0, 0001 0,0001

Mg Ca

- 0,0440
- 0, 0001

0,0264 0,0009
0,0153 0, 002r

o, ono, o, ooo¿

0, 0184 0,0006
0,02a4 0,0007
0, 0003

NaK

0,0893
0, 0017 0, 00 62

0, 0008 0,0_164

- o,0z5L

o,0474 0, o4r4

o,0347 0, 0446

o,0279 0, 0 017

0,0002 r -

0,0377
0, 0098 0, 0060

0, 0017 0, 0002

0,0004 0,0001

- 0, 0002

g

iÀ
N
I
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fatôres nt. de elementos ern baixa concentração, ao serern rnultj.plí.ea

dos por - R ]nX. aurnentararn sensivelmente em varor absoruto emJ

diversos casos, corno se pode inferir observando a elevacla inclinaçäo

da parte inicial da Figura 1.. Ern vista disso os valôres X. das análi_
J

ses cle cada mineral forarn sempre computaclo s corn urn número de al

garisrnos maior, dentro dos limites dos êrros analfticos e antes dos

arredondamentos finais. A conversão para obter os espalharnentos

e as entropias foi feita rnedia¡rte tabela que incluia, para cad.a X. os

walôres correspon<lentes de -X.R ln X. além dos fatôres -Rln X., emj J -'-'--j' -^"
calorias por grau Kelvin e por quantidade unitária de rocha.

O resultado doe cálculos aparece na trigura g, onde

o aparente paralelismo das curvas i¡dica a maior ordenação reticu-
lar corn o grau crescente de rnetarno r fi srno, d.e rnodo analogo para

arnbo s os tipos de rocha. Os valôres de d.esordem crÍstaloquírnica

constantemente mais elevado s do s anfibolito s refletern sua cornpo si

ção química mais rica em elementos disseminados nas estïuturas
minerais. A rnaior inclinação das curvas na proxirnid.ade dos pontos

referentes a Colton está de acôrdo corn a suposição de Engel e

Engel. de que, nas proximídad.es do rnaciço ígneo, o aurnento de tern
perãtura esteja acelerado em relação à línearidade d.os prirneiros
tt u 

"ho "( 
5o ).

A's rnodíficações da entropia de sólidos corn aque_

cirnento e cornpressão são basta.nte conhecidos. Fyfe e Verho"g.Jt)
tratam de diversos aspectos de interêsse para reações rnetamórfi
cas, Embora não haja tratamento sisternático para sistemas hetero,u_

gêneos compl.exos, poclerno s adotar as relações gerais, pelas quais
pode ser previsto que o aquecimento aurnenta a entropia enriquecen
do seus cornpor¡entes térrnicos, enquanto pode propiciaï certos ti_
pos de ordem por incrernentar a simetria dos cristais, Da pressão, .
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ao contrário, se pode espeïar um decr6scimo de entropia pela dimi-
nuição de volurne e por efeitos de ordenação" Assim sendo a Figura

8 mostraria qu.e, para efeito de entropia, a ação då pressão prevale-

ceu. sôbre a da temperatura"

Ês se problema não pode deixar d.e seri...analisado

tarnb érn em {unção d.os f enômeno s naturais. É verdade que corno d.e

moclo geral as solubilidades aurnen tarrr corn a ternperatura, o rne srno

seria de se esperàr da diadoquia e da entropia. para rochas rrreta-

mórficas porérn, convérn lernbrar urna possíve1 explicação da orde-

nação ern têrmos da lavagem seletiva por parte dos fluidos ativos

que atacam corn rrrenor intensidade materiais mais puros e de alto

ponto de fus ão.

A representação gráfica dos espalharnentos não foi
feita de maneira direta, em função do grau de rnetamorfismo, pois

ob s erwarno s novarnente o scilaçõe s irr e gular e s d.o s dado s numérico s.

A explicação deve estar, aquí tambérq, nas flutuações lo c,il.i e d.a corn
posição quimíca da matéria prirna, cujo efeito se faz sentír nas corr

tribuições individuais dos elementos, rnesrrto que esteja estatìstica.

rnente aterÌuada nos walôres globais A S-i*. Os valôres dos espa-

thamentos apareceûr na Tabela 3.

A firn de atingir o objetivo de evidenciar um rela-
cionarnento entr e etapa s equival-ente s de rnatarnorf i srno, pro ce derno s

à elaboração de conceitos adicionais. Corn base na suposta continui

dade entre e spal.harnento e concen.tração, dívidirno s cada espalharne:r

to pelos valôres respectivos X.nr. da rocha toda, ot¡tendo assirn

o que podernos charnar de upa-[.han¿nto Q.6pQ.c.i-6ico para que fôs -

se levado ern conta tarnb6m, de certa forma, o efeito das irregula-
ridades provocadas pelos demais constituintes, dividirno s os espa-

lhamento s específicos pelo valor total 
^ 

S_-,, _ da respectiva rocha" .
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Tabela 3

va1ôres nurnérj-cos dos e spalharnento s dos cátions nos diversos graus d.e rnetarnorfisrno progressi-vo

EM ED

0,3657 0,3581
0" 5130 0, 5006

0, 0605 o,0475

o" 5735 0,542L
0" o26t o, oz35

0,0803 0, 07 39

0,0096 0, 01Ì0

0, 0802 o" 0778

0,0937 0, 1070

0"0747 O, 07 52

o" 0L25 o" 0067

o" 0374 O,037 6

PARAGNAJSSES

RU SPp

0, 3589 0,3526
0,1975 O,4828

o;o4r4 0, o 304

0, 5389 O,5I3Z
0,0156 0,0201
o" 0694 0" 0693

0, 0043 0,0043
o, 0733 0, 07 47

0, 1134 0, 1078

0"0834 0,0827
0,0080 o,0062
0,0351 O" OZ7 3

co Ern

0" 3410 si o" 2372

0,4690 Al(-1v) 0"3?89
0, 0265 Al(vÐ q 1268

o" 4955 A.1 (roral) 0,5097
0" 0162 re(3) o" 1263

O,0696 Fe(z) 0, 1930

0, 0059 Mn O, OlS4

O, 07 67 Mg A, I9Z9
0, 1193 Ca 0,0814
0,0813 Na 0,0985
o,o149 K o,o4g8
0,0268 Ti 0, 0506

ANFIBOLITOS

Ed EEd Ru CO

o,z3z8 0"2254 g, zzzg '0þ2154

o,3723 0" 3568 0,3475 0, 3351

0,L208 0, 105.6 0, 0855 0,0750
o" 493r O,4624 0,4330 O" 4101

0- t043 0, 0873 0, 0685 o, 0706
0, 1896 0, rg30 0,1892 0"LgL2
0,0164 o, orn o, 0r4g 0, 0169

0,1896 0, Ig18 a,Ig52 0,2037
0, o9l9 0,rzr4 0, 1528 O, 160r
o" 0979 0, 0987 0" 0948 0, 0908
0,0486 0"0478 0,0363 0,0310
0" 0640 0,0624 O" O4g7 o.0457

t
'Þo.

'!
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Chamarernos os valóres resultantes ò,i d" 
^p*U*rentO 

CUa.ciUfutico
Êles podern ser encarados corno a Í.r ação d. A S*i* contríbuída por

um elernento referid.a å iunidade de urn fon-grarna do elemento"

Convérn frisar que os espalhamentos característicos
não dependern da constante R:ì,o, nern da ba.se dos logaritmos. Trata-se
pois de números puros que não dependem d.a unid.ad e escolhida para

a entropia. Em têrmos da teoria da informação, os espaLharnentos

característicos são uma fração da inforrnação, que corresponde a

uma hipotética mensagefir, que transmite a cornposição quírnica de

urna rocha descrita segundo o modelo d,e Z.I" Neste sentido, seriarrr

o número de bits por símbo1o, de uma û).ensagern que trasmite uma

inforrnação unitária, sendo que d.eve ser entendido por sírnbolo, nês_

te casorurn único elernento químico.

A Figura 9 apresenta os espalhamentos caracterfs-

ticos dos elernentos na s6rie de metarnorfisrno progressivo, em grá

fico cujos pontos representarn urrì par de rochas correspondentes ao

rrre srrro grau de rnetamorfism.o. ,A's setas se situam nos ponto s que

correspondem à localidade de Colton, e indicam, portanto, a direção

de grau de rnetarnorfismo crescente" Vernos pela figura que o corn

portarnento da rnaioria dos elementos é nftidarnente dirígido.

Foi empregada uÍì a ïepresentação logatítrnica
para dispor os dados rnais conveníenternente ern urrra só figura. A

bissetriz de 45o pode servir de referência para cornparações" Ela
tern urn significado estatístico especial pois nela u:n ponto repïese-n

taria a igualdade do espalhamento caracterfstico, que é corno um

estado ideal do qual as rochas se afastam. A igualdade é ideal, re_
ferida a duas rochas reais, pois resultaria da identidade de rochas

e condições, portanto representaria concentrações iguais e compe_

tições reticulares equivalentes entre o ele¡nento ern questão e os
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dernais diadóquicos. Os pontos da Figura 9 podern ser analisados, em

seu.s afastamentos da bissetriz, corno ¡esultado da ação conjunta dos

seguintes fatôres para éada rocha;

a) a nat:urez¿ quftnica dos cÉ.tions

b) a naturez¿ doe típos de posição reticular
c) o teor dos cátions.

A nosso ver a Figura 9 rnostra clara¡nente a in_
tervenção de relações de t arnanho dos íons no d.estino de *rn cátion
numa rocha cornplexa" vemos que os cátíons mais wolurno so s são

bem mais senslveis às rnodificações de pressão e temperatura, enqu,4n

to que os espalharnentos caracterfsticos dos cátions rnenores tendem

a ocupar regiôes bem delimítadas no gráfico. Como explicação pode

ser lernbr ado o papel diferente que cabe aos dois tipos de lons na

formação de retícu]os cristarinos. s,os cátions maiores cabe uma fun

ção su.bordinada na estrutura, dev¡indo se ajeitar em posições que

säo dete:rrninadas em gra;nde parte pelos cátions lrrenores, cujas ten

dências a.o espalharnento são porta-nto prioritárias"

Algurnas considerações podern ser feitas t arnbérn

quanto ao carâter direcíonal ern função do tamanho iônico. O íon cle

potássio se cornporta de rnodo irregular, por se tratar de um ion
grancle e qu-e participa de poucas cornpetições di¿dóquic¿s; Os d.e-

mais cátions ¡¡olumosos se clirigern de preferência païa a bissetriz
do gráfico, enquanto que os menores tendem a se afastar dera. r. É

corno se a cornpressão e o aquecimento forçassem os cátions maiores,
que e stão rnais longe da bis setriz, a urna situação mais próxima da

'rideal.'r, enqu.anto que os cátions rnenores f azet:rt o pposto por compelì

sação. Outra generalização que pode ser feita é a de que os íons

correspondentes aos Ìnenof es teores tend.em a apresentaf os maiores
,espalhamentos caracterlstíco s, o que é explicável pela menoï comper

tiç ão.
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É interessa-nte observar o cor.npoïtamento dos

íons de alurnínio, que é capaz de ocupar posições reticulares de núme

ro de coordenação 4 e 6, rnuitas vezes no rnesnao rnineral" Corno urn

todo, êle segue as tendências gerais, pois se afasta ila diagonal e os

valôres para as localidades extrerrras estão bem próximos erìtre si.

Separando o alumínio diadóquico do silício daquete díadóquico do ferro
(III), denotamos r e sp e ctivarrÌente na Figura 9 pot AIIV e -A,I 

VI, obser

varno s que AÌIV "e situa bern próxirno da condição j.deal, com compor

tarnento de fon pequeno, pois os valôres. se restri.ngem a uma região

bern pequena na diagonal, AIVI, po" outro lado, apaïece corn espalha

mentos característicos bern afastados entre si, de acôrdo com o fa-to

de estar exercend.o urna funç ão no retlculo que é típica de íons maiores"

O carâter direcional dos dados p""" AllV . AIVI, com metarnorfis

mo de grau crescente, é diferente do geral, sendo que a d.ireção para

.41IV é pràticarnente oposta àquela para A1VI. Considerando que não

podemos comparar díretarnente contribuições parciais de urn elemento

corrl as globais de outros, esta inversão é explicável lembrarldo que

A1IV está exe::cendo as funções de Si, cujo raio é rnenor, újnquanto

qrr. A.I.VI .. é relativarnente pequeno para seu papel nos retículos,

AIVI variaria rnu.ito por exercer um papel de íon ma.ior3. e, po sentid.o

oposto dos rlemais por ser relativarnente pequeno.

Toda esta descrição qualitativa da Firgura 9 pode

ser enq-uaclrada numa única genera Iíz ação, urna sirnple s extensão do

princípio de Le Chatelier corn a bissetriz exercendo o papel d.e.,.rrefe-

:rência para comparações. A notável regula::idad.e d.e compor:tamen

to rnostracla pelo paralelisrno entre as sequôncias de paragnaisses e

arrfiLrolitos per:rnitern que considerernos as conclusões acima como in-
dicatiwas das tendências gerais do processo rnetarn6rfíco.



5.3 DTFERENCTAçAO DO MAGMA Bf,SrCO
I,,ANDIA,

Urn exernplo , excepcionaknente ad.equado à investi-
gação da continuidade da entropia de rnistura cristaroquímica é o estudo

detalhado da intrusão de skaergaard. As concrições loci;i,s forarn täo fa
l58l /Ãovoráveis que Wager\--l " ""o" seguid.ores (5y" 60, 6L, 62, 63) 

o.ra. -
r arn descrever a diferenciação desde olivina-gabro ald granófiro, com
claclo s quantitativos dos rnais cornpleto6"

A forma original da intrusão foi a de urn tronco d.e

cone, invertido e inclinado, que posteriormente sofreu distorçoes e fle
xões da crosta, que acompanhararn injeções d.e rnagrnas variados.

Trata-se de um corpo de forma bem d.efínida, cir _

cundado por ufil a carnada ttcongelada,rde olivina-gabro de granulação fi
na, indicativa da composição global, a rnatéria prima de urna s6rie de

cristal.ízação fracionada. As diversas rochas estão díspostas e,,' ca',.a

das que se acurnlrlar a'^ rnostrando uma sequência nítíila de diferencia--

ção no sentido vertícaI. As últirnas rochas cristalizaram ,,ì.ina parte

superior, e se c ar acter,.tz ax arrt principalmente pela råqueza ern silício
e potássio. As primeíras tiveram seus cristais transportados para o
fundo, tendo se processado a diferenciação, ao que tud.o inclica, por urarð

cornbinação de correntes de convecÇão e segregação graviüacional" Olí
vina, plagioctásios e piroxênios, for arn os prirnei:ros rninerais a apa-
Tecer errt grancies qua_ntidades" Os minerais escu.ros, por: crLa elev¿_

da densi<lade, se intercal.ara''Ì aos d.ernais, concen,ùr ando _ s e em rleter _

minados níveis. É evidente urna separação rítmica ern carna.d.as, mes-
rno er,-l pequena escala, refletido diferenças de densi.dades clos rninerais
ern ger: al.

, "oi 
possível entretanto ei:eåÍ3,i"$g.do s rnodais e.

¿' . ' - .r 1.

it; 
'

|,1, i
\ 'll
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qu#nico s dos minerais nos diversos estágios, proven:ientes cle ar:nos -
tras de signíficado rnédio para a intrusão tôda. Devernos a 'Wager

al.érn dêstes dados, tambérn urn e stud.o que rel.aciona. a composição

dos Iíquido s reconstru-ídos para cada etapa que deu origern às rochas
- (58^ 62\ ( At\medlas dcscri.tas ' ' ', Brown\"'/ estuciou em del¿lhe os pirox-â-

nio s, que são a sede das soluções sólidas mais complexas, deven_

do -se a êle e a Vir."n1,(ó3) tamt,érn urna reclassificação dos está-

gios que adotarnos elïl nossos cál.culos.

Tendo sido estipulada, para cada rocha, uma per

centagern correspondente à parte já solidificada, {oi possí:vel {azer

um balanço cornpleto, pelo qual Wager avaliou a parüição entre Lí-

quido e sólirlo de diwersos cornponentes químicos, ern cada estágio"

A percentagern já solidificada se constituiu num índice de diferen-

ciação sui-gener:is, cuja conti-nu.idacle pt;r-demo s confrontar, corn pre

cisão, corn os darlos d.e entropia rJ.e mistura cr i. staLoq u.lrr:j.c a"

Aì.ém da cornpzr.ração crorn ¿l escal.à pe::cen,rua1 Ce

rffager, a grande riqueza em rniner:¿is cLers ro¡:has pronretia ser cle

grande valia para constat¿rr a val.idez d.e nossos cil.cu.l.oso poj-s te*

rfamos lrrna sorrÌa corn inúm-er: as parcelas. O total, índicaria

continuidade sòrnente se fosse rnínima a propagação clos êrros das

parcelas"

O ponto de partida para o cá1.cul.o foi o esquerna

de análises rnodais em função da posição da ::ocha na intru.são de

acôrdo com Wager e Mitchell(59), cornbinando-os corn anáIises qul
rnicas de oulros trabalhos. Usamos iniciahnente as densidades

hipotéticas da Tabela 4, onde os valóres são sugeridos por deter-
rninações cornparáveis cornpiladas por Deer "t al. (ó4), e valrires

de pêso -fórmula calculad.o s pelas análises químicas e reflericlo s à
gorna de cátions rrnítária, que aparecern na T'al¡ela B. Consegr.rirnos



Estágío(x)

4

5

6

7

8

9

i0
11

13

t4
I5

Densidades utilizadas nos cál.culos

Plagio ciá a io

2,7 08

z, 694

2,687
?,685
z, 680

2,675
a, o t 2

z, 668

2,666
z,665
2,664
2" 663

2,660

Tabela 4

C lino -piroxênio

3,375
3,405
3,430
3,443
3,455
Jt +O I

3,485

3, S0S

3,532

3,603
3,626
3,655
3" 685

Orto-piroxênio Olivina

-52-

3" 462

3" 47 3

3" 5ZO

3, 550

3,565
3, å7

3,57
3, 

-69

3,90
3' 9?,

3,93
4,00
4, a7

4, 28

4,33
4,34

Ilrneníta .4, 7

Magnetíta 5" 18

Apatita 3, l8
Quartzo 2r 65

Orto ctásío ¿,5"1

(n) Eetágioo cle clrferenciação do a,côrdo cor* Brown e 'vllncent (é1,63)



EsÈágio(* )

3

4

6

7

8

9

10

1I

IZ

l3
I4
15

Plagioclásio

54" 563
\4 ?2)

54" 094

54" Ot7

53" 949

53" 87 5

53" 825

53,708

53,664
53,63t
s3,66r.

å:3, 633

53,617

Tabela 5

Pêsos fórmula para I cáhions = 1

Clinopiroxênio

55,902
56, 382

56,856
57 , L4I

58 
" 

293

57 , 55L

58,083
58,57 6

59, 355

60" 920

62" 4zo

62, OOZ

62" 4r8

.A.patita 62" 80

Q:uartzo ó0,06
Orto clásio 55" 650

, {* ) Estágios de <tifeyenciação de acôrdo corn Brown e V,rocent (61" 63)
(xx ) Ottidos por interpolaçáo

Ortopiroxênio

( * *) ss, ¡oz
56" 355

(+x) 57,r39
57"575

57 
" 

995

Éìê 
ìr.) 58, l?0

Olivì¡a

53,54
55"82

59, 86

60"t5

60" 37

6L" 66

62" 88

65, 59

67 ,47
67,73

66,96

Magnetì.ta lknenita

75"19 74,33
75,?O 74" 84

75"26 74,9e
7 5,22 75, Ol

75,31 75,L7

75,47 75,29
7 5,53 75" Z0

75,69 75"36
75,74 75,40
75,78 75.45
75,70 75"55

(¡
f
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corn ísso a partição da unidade de rocha em frações correspondentes

a cada rnineral, que constarn da Tabela 6, Nas Tabelas de Z até 11

apresentarnos os valôres de X. para os diversos minerais. São fra-

ções dos totais referidos na Tabela 6; os nr. correspondentes forarn

calculados depois de separar os totaís de cada rnineral em parcelas

correspondentes a cada q , då acôrdo colrl as fórmulas estequiorné-

tricas. J.orarn levadas errì co.ntaos detalhes das fórrnulas atribuí-

d.as aos piroxêníos por Brown . Vinc.nt(61,63), . . supÕsj.ção de

composição ideal sem diadoquia par¿- ap atita, qrLattzo e ortoclásío.

As diadoquias referentes às composições interpoladas de magnetita

e ilmenita, algo incertas e baseadas em anáIises de Vincente e

enitin"(60), for arn atribuíd as supondo as desordens retículares rnaio

res nas temperaturas reinantes quando da cristalização.

O uso de urn número exeessivo d.e algarísrnos

significativos se justifica nêste caso, pois podernos supor que tenharn

ocorrido cornpensações nos êrros. Alérn disso a finatidade dos cáI-

culos, de verificar,:. ¿ continuidade na entropia, nã.o sería afet.að.a

por êrros sistemáticos pequenos que incidern certarnente nos dados

modais" A tr'igura l0 mostra os resultad.oso sendo que a continuida_

de da entropia de rnistura cristatoqulmica é comprovada pelos pon-

tos de 12 estágíos de diferencíação. A aparente a¡lomalia do ponto

assinalaclo por x__, o antepenúltirno da série, reflete a rnaior ordern

dos píroxêníos cor r e spondente s, urn possível fenôrneno de ex-solu-

ção que índica <le s continuidade na série. Brown e Vir..rt(63) o

discutern ern relação ao díagrarna Mg-Fe-Ca dos piroxé.nios.

As ir r e gularid.ad.e s muito suaves da curva pod.ern

ser consequêncía do fato das porcentagens rn6dias rnoclais incluírern

algrrma concentração locaI por diferença de densid.ad.e. O resul.tad.o

é.porérn , rnuito mais concludente quanto à continuíd ad.e do que o



T abela 6

Partição dos elernentos catiô¡r-icos errr peïcentagens referentes a cada rr¡iner al das rochas de Skaergaard

Estágio (*) Plagioclásio cI-Piroxênio o -Piroxê¡io olivina Qttártzo Apatita ortoclásio rknenita Magnetíta

4

5

6

7

9

10

I1

I2
L3

I4
l5

68, 81

Ao 2'7

60,49

60"L7

62,44
65" Z9

65, 90

62" 39

59,79
48,6I
4L" 38

36"78

33, 8O

18" IZ

9,7r
17,83

18, 39

LI" 63

12' 9t
14, 0s
lE to

17"32

24" 48

LO, J5

29" 07

28, 34

(*) Estágios de diferenciação de acórdo com Brown e Vincent (6I" 63)

3" 39

5, 81

L3, 57

L3" 54

o,Dt
140

9" 68

L4,46

- _t.

11, 80

12,6l
13, li
13, 13 0, 11

13" Zl 0,40
15,69 1,00
17" 36 7,ZL

L8,75 1, 83

17" 61 3"26

z, g5

3, 16

3" 4?.

3,87
Je OJ.

z,7I

o, Lz

2,19

2,30
2,46
z, ?6
z.39
z, t8

z, og
2 22

2,63
3,25

4,6s

orl;
0, 31

or77
0, 85

r,34
2,34

Or 59

5,92
5" 5:9

5, 00

5, 05

4,53
4, 04

3" 7r

3,80
4,39
c, L7

7,30

!

t



Estágio(ì( )

3

4

5

6

7

I
9

10

11

TZ

13

1.4

15

T al:ela 7

dos Plagioclásio

Ca

o,644

0,55t
0,4gg

0,483
0, 448

0, 418

0,418

0,370
0,358
0, 351

o,3zz
0, vtz
0,296

Na

-56 -.

o,333 o,oz3

0,432 0, 017

0,479 o,ozz
0,503 0,014

0,525 0r027

o,554 0, 030

0,555 0,025

0, ó03 o"oz7

o, 610 0,031

0,624 0,025
o, 6L6 O, O5Z

0,625 0, 053

0,629 o, 075

AI

de 411

0,39I
0,375
0, 371

0,362

0,355
0,355

0,342
0, 340

0,338
0,333
0, 330

o" 324

(x) fstágios de diferenciação de acôrdo corn Brown e Vincent (61,,63)

Si

o,589
0,60g
0,625
o,629

0, 638

o" 645

0,645

0,658
o, 660

o" 662

0, 667

0,67O

0,676



i!sEaglo( * i

l3
4

5

6

7

I
9

10

ii

13

15

Si

g5,L5Z 4,848 _ 1,4g4
95, Zg3 4,707 - Q,748
9s,976 4,024
96,129 3,87I - 0,508
96,010 3,ggo - 0,905
95"958 4,042 _ 0,654
96,008 2,994 o,9gg
96" 598 3,5L2 o,250
97 

" 
353 Z, 647 - 0, 303

97, 050 Z,55o 0, 400
98"279 1,78t - A, ZA5

97;714 2" ?86 _ o, gL7

97,632 2,176 0"252 0,248

.A.1 Ti

Tabela I
X. dos clino -piroxênio s

ern petcentagerls .

A1

(*) Estágios de d.ife¡enciação de acôrdo com Brown e Virircent (61,63)

Fe(Iü) Fe(II) Mn

2,341 13,795 O,349
r"895 L7,656 0,449
L,825 21, 339 0, 558

1,830 23,284 0,559
2,313, 24,837 0,452
2,4I3 26,tg4 O,352
z,zrc 28,830 0,703
2,L97 3L,203 0,699
I,3IZ 35,974 O, 605
2"r99 43,928 0,9s0
1,895 54,252 7"639
L"sz9 sL,733 1,019
0,845 54"297 0,497

Mg

4I,484 37,7gg !.345
39,750 36,159 I,347
38,064 35,226 o,gLz
36,807 34,8?5 0,9r5
35"99e 33,585 0,905
34,39a 33,93? o,ga5
32,Og4 34,405 o,go4
27"to9 36,895 0,949
20,434 38, 850 r" 2r7

lo,545 40,780 0,850
r,L2? 39,857 A,5n
f, 986 40,9zB r,274
0,348 41, 381 o,gg4

Ca Na 'K

0, 100 L, Og6

0.200 7,796

r,166
- t" z7L

0, t01 0, 905

0, 101 t, 056

- 0,854
0,949

0, 10i \zrt
0, I00 0, 650

0,256 Ð,256
0, 102 0" 6tz
0,099 r"2gz

Ti

¡(tì
:l
I



Estágio( x )

3

4

5

6

7

8

94"905 5"095

95, 901 4" 099

96,605 3,395
97,059 2,9+t
97 

" 
894 2, LO6

98" Z5O L,7 60

Tabela 9

X. dos ortopiroxênio s

A1 Ti

(") Estágios de diferencj.ação de acôrdo corn .B¡own e Vineent (61,63)

Ai

o,682 r,998
0,879 . 7,563
r, 026 r,238
i, i07 L,057

0"945 r,045
0,878 1, 039

Fe(III) Fe(II) Mn

25"757 0,522 67,664

3?.,487 0,537 54,91;
37,5I8 O,548 49"860
40,312 0,554 47,056
43"433 0,348 44,328
44,7?4 0,263 43"L9g

Mg Ca Na

9, O0Z

8,842
8,72? O,ZgI
8, 656 0,453
8,408 0,697
8,305 0,798

- 0,848
- 0,7 82

o, o64 0,7 32

0, 101 o" 705

0,r99 0,597
o, z4o 0,552

Ti

t

@



Estãgio(x ) Fe(iI)

5

6

7

I
9

10

t1

IZ

13

L4

15

o"8772
o,9034
o,9lo5
o, 9L44

0 
" 

9z!9

0, 9z8z
0,9360

0, 934r
0,9331

o,9zzt
O 

" 
9z7B

Tabela 10

X. das llrrrenitas" supondo que haja dois 6

Mg

0, 105 ó

o, 07 94

o, 0669

0,0583
0,0507

o,0425
o,0346
O;0?71

o,0234
0, 0195

0,0157

Mn

0, 0089

0,0089
0,0113

0,0133

o, 0L37

o, or54

0, 0155

0,0279

o, o25z

o, oz87

0,0337

(x) Estágios de diferenciação de acôrdo corn Brown e Vicent rci, 63)

0; 008 3

0¡ 008 3

o, oflz
0,0139

0,0140

0, 0139

0, 0138

0, 0168

0, 018 3

o, oI97

o, o zz8

Fe(rlI)

o,0697

o, 06z9

0,0513

o, 047 6

0, 0509

0, a637

o,0677

o, 07 3L

o, 07 40

0,0750

o, 07 66

A1

0, ooz9

v(I]j)

0,0038

Ti

o,92L0 0,0025
0,9tr46 o,ooz5
0"9462 o, ooz5

0,9498 0,0025
o,9443 0, 0048

0,9289 0,0023
o,9?.00 0, o7z2

o" 9L46 0, oL22

0,9137 0,0t2I
O,9lZ8 0, OnL

0, 9113 o, otzl

Sí

3(¡
.¡



Estagio {* )

5

6

7

8

9

10

11

LZ

L4

I5

Fe(rr)

o,3695

o, 36L4

o,3492
0,3474
0, 348 3

0, 35 30

o" 357L

0,3708
0ì 3904

0,4010

Tabela 11

X. da Magnetitas supondo urn único 6

Mg

0,6241 o"oo42
0,0242 o" o04z

o,oz6L o,oo42
o,o26L o,oo4z
o,0261 0,0042
0" ozoT o, oo54

o"ot69 0,0054
0, 0095 0,0054

- 0,0065

- 0" a064

Mn

(-r) Estágios d.e díferenciação de acôrdo corn Brown e Vi¡rcent (61. 63).

Ca

0,0040 0,4066
0, 0040 o,4L37
0,0053 0,4227
0, 0067 0,4237
o, oo67 o,4266
0,0068 O,4Z8O

0,0081 0"4239
O, 0096 0,4055
0, 0109 0, 3800

o,olzr 0,3608

Fe(rrr) A1 v(]II) cr

O, 016z 0, 0tó0 0, 0040

0, 0163 0, 01ó1 ;Q¡.004O

0,0148 0, 0100 0, 0010

o,oL47 0,0060
0,0133 0,0030
0, 0119

0,0104

0,0090
0, 0075

0r 0059

Ti

0,L492 0,0062
0, 1507 0, 0075

o,1566 0,0100
0, 1600 0, 0113

0,t6o4. 0,0t13
0" 1616 0" 0126

0,L643 o,0t3g
0,1724 0,0178
0, 1817 O, OZ2g

0, 1897 O, OZ4O

Si

¡
o.
O
ù
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Figura 10. - Continuidade na entropia de
rnistura c ri s taloquírnic a das rochas de
Skaergaard, cornparada corn a entropia
de rni s'¿ur a dos rnagrnas correspondentes.

io
1- logro(loo-% críst)

T
IJ
Ê

. --:_ logroûOC-%Crist)'

Figura 11. - Ordenação por etapas nas rochas
de Skaergaard, de acôrdo corrì os valôres das
entropias de rnistura. la. Dados das a¡rálises
das rochas, seguldo Wager¡ encarando-as co
rno hor:ngêneas. lb. Rochas calculadas a par

tir de seus rninerais, encaradas corno hornol
gêneas. 2. Cada rnineral encarado corrro
urr^r todo homogêneq 3. Hornogeneidade su -
posta sòrnente nos tipos de posição reticular.

!
o\
¡
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exerrrplo metarnorfico, certarrì.ente devido à intervenção de urn a fase

líquida .no processo de gênese.

A ordenação gradativa acompanha o processo d.e di

ferenciação de tal forrna que podemos sítuar os números que rnedem

A S...i* paralelarnente à escala de Wager de % cristalizado, e êste

f¿to nos levou a uma generalização" Propusemos a consideração das

variações d. A Srrri* corno rnedida quantitativa do parârnetro diferen

ciação. Torna-se possível exprimir em números um conceito qua-

litativo fundarnental em petrologia, de urn modo bem pouco arbitrá-
rio já que cada constituiinte aparece conforme seu conteúdo no rnate-

rial. Segundo essa definição a rnaior diferenciação acornpanharia

a rnaj.or heterogeneidade reticular e a ûrenor diadoquía, sendo porérn

insensível às substituições de 0 por outros equivalentes em entro-

pia d.e rnistura. Quando estiverrnos cornparando um rnaterial por-

tado:: de diadoqui-as mais intensas, teïemos qr:.e considerá-lo me-

nos di fer enc i ad o.

Os rnateriaís hornogôneos, corno seriarn ern pri-
rneira aproximação vid.ros e fitagrn.as, apresentam as rnaiores entro-
pias para um¿r dada cornposição quírnica. A curva superior da Fígu-

ra 10 rnostra o compo,ttarmÞ;¡to dos Ìíquidos conforrne as cornposi-

ções respecl;ivas ded.uzid.aÈ,,pd,r Wageï" Observa-se que a d.eèor-

dern (aqu.í não de retículo rnas d.e composíção quírnica) do i.íquido

aurnenta no j-nício da cristalização. Explica-se êste cornportamento

considerando qu.e é fácil païa os cristais escolherern os diversos ele

rnentos a partiï de um líquido complexo, ocasionaldo assirn urn aurnen

to de concentração dos elernentos preteridos.

Nos estágios finais a tendênci.a do líquido se ínver

te. Há uma ordenação relativa que apaïece depois d.as escôlhas pre-
ferenciais, Deve ha¡r-¿'Ì r$ urna relação íntirna entre a diversid.ade r¡ri__.
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neralógica dos estágios finais.e a ord.enação do líquido, èm paralelo

cor' as modíficações das ternperatuïas e cornposições reinantes. corno

a inflexão d.a curva clos sóltdos er. seus pontos finais acornpanha inten

sas modificações mineralógicas, poile ser que ela inrlique assirnilação

de material pertencente à rocha encaixante.

Cada estigio de diferenciação é rep:resentad.o por

uma ordenada da Figura 1.0" As distâncias entre as duas curvas re _

presentarn a ordenação total. na gênese de cada rocha" na pä.ssagem

de J,íquido para sólido. Os cálculos d.e entropia perrnitem separar

a ordenação ern etapas arti.ficiais, consid.eïando a ida do rnaterial

do líquido para a rocha, e suas sucessivas reilistribuj.ções em cada

mineral e em cada tipo de posição reticular. A Figu:: a 11 rnostra

estas etapas, corn a repetição das curvas da Figura 10 para compara_

ção. Obse¡:va-se que a conti.nuidade é atingida já quando os elemen-

tos se di:r:igern para os minerais,aJ.érn de urna tendê_ncia a urn alasta_

rnento consta¡rte das curvas Z e 3. A etâpa correspondente à ida do

rnater:ial. do i.íqu.ido patî¿ a rocha deve ser considleracla de urn tipo
diferente pois é a únj.ca que envolve mudança de cornposi.ção quftnj_ca

global. A ordenação po:r etapas reflête as diversas .".Jiå" pr",
as quais a ordenação fbi calcul.ada" Às curvas superiores corres_
pondem as descrições rnenos d.e{inidas, adrnitind.o que cada cátion
possa se si-tuar em n posições diferentes" As :inf eïio:re s " Z. e 3",
lewam em conta a parti.ção dos el.ernento s nas fases mineralógicas"



Urna de scrição <le rocha em têrmo s do modêlo e s _

boçado ern Z"L" rl.eve ger considerada incornpl.eta em dol..s sentidos. pri
meiro porque não leva ern conta as åïnper{eições dos critais, ,}r"O.-*
sição espacial dos retfcuros e dos cristai.s e seu grau de subdir¡:são. um
outro motivo é não incl,ui:r inforrnações sôbre outras rochas genètica_

mente relacionadas" Aparentemente é di.fícii elaborar urn esquema 1ó_

gico que íncl-ua êstes tipos de dados, cornbina'd.o -o s cor', as incleterrni-
nações das posições dos cátions nos retfculos cristalinos, pela dificul_
dade ern arbitrar o conteúdo de inforrnação respectivo no mesrno tipo
de escal.a. Nêste sentido é possírveJ. que o tipo d.e ind.etermínação ci-
tado por Krauskopf (p" 6) perma'eçà corno tar indefinidarnente. euan*
to às info::mações sôbre dísposi.ção espac:ia1 de cft¡Istais e retfculos,
podemos clizer que o problema pode ser considerado pouco grave nu._

ma corllpàração purarnente quantitativa. lkna a,mostr:a de rocha co-
rnurn, se desc::ita de acôrdo corn Z" J, s:i_tuari.eL ma-,ts {e IOZZ 

"âtionsn
e o núrne::o de bj.ts ad.icionais para cornpletar a d.escrição seri.arn pou
cos, relativamente, corn urna codificação adequad.a para os cristais.

por: outro lado, as clescriçôes imprecisas de cál_
culos do tipo das cuïv.as 1.a" e lb. da F,i_gura 11, permitern algumas
conclusões numa escal.a mais ampla que situa de manej.ya aproxim:.
da as condições de Íorrnação. O uso d.ireto das concentraçöes na
rocha total permite que calcuJ_emos tais ¡rentrop-ias de composiçãorr
para os rnateriais qu.e p:r:epondeïam na crosta te.rrest:re, os granitos
e os basal.tos, e as comparefilos a composição rnédia da closta" Te_
rnos corno resultado, em calorias " grao-l. .átion g"urrla-],

C::osta Terrestre rnédia.,... ".2, g

m6dj.a de basaltos. .. ".,3"2
méclÍa de granitos. .,.. "Z"S

ó. CoNSIDERAçÖES FTNAIS
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É possível dar uma conotação quantitativa a ïesultados dôste típo, co-

mo foi feito por el.lègre(43), corn cálculos ern que eûrpregou direta-

mente as percentagens em pôso noì; lugar dos valôres de X. e nr..

Allègre afirmou que corno os resultados corn basaltos dão:. os rnaio-

res va16¡es e os granitos os rnenores,, os números expressariarn

adequadamente os movimentos de rnatéria na crosta terrestre.

Generaliza¡rdo, podemos situ.ar as rochas numa

escala onde a drasticidade t6rmica e a intensidad.e das soluções só-

lidas permitem situâr grosseiramente ern paralelo condíções de

forrnação e entropias cresce.ntes" Teríamos então, pel.â ordem

de entropias crescentes, rochas sedimentares, rochas rnetamórfi-

cas, rochas ígneas e vidros l.ulcârricos.

Urrr outr:o aspecto que deve ser discutido é o

fato de terrnos irnplìcitarnente escolhido, corno estado de referên-

cia, aquêle cornpletarnente ordenado ao qual correspond.ern entropías

de rnistura mÍ-nirnas ou. nulas. eueremos chamär a atanção para a

escol.ha por se tratar: de uma refer:ância natural; ern têrrnos da teo-

ria da informaçäo corno cornpJ_ernento ao nívþl das partículas ele -
rrrentares de urna descr:içäo macroscópica; ern têrmos de uma des _i.

crição termodinârnica pelo paralelismo entre rnaiores terr¡:eratu_
ras e desordern reticular e ern têrmos geológicos pela escþla.rnen_

cionada no parâgxafo anterior. Uma ordenação inversa poderia
ser imaginacla, especial_rnente se quiséssemos fazer corresponder
os maiores valôres nurnéricos aos materiais rnais diferenciad.os.

Efetivarnente ur¡Ìa proposta dêste tipo resulta das consíderações
gerais de putro(l a) ern que a entropia rnáxirna para uÍr d.eterrnina-
do número de constítuintes te:ria um significado geral d.e referên_
cia" Segundo essa irJ.éia, a entropí.a d.e referência no caso de M
elernento s seria calculad.a corn frações molares iguais a lvf -l p""u.
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todos, o que não terj-a sentido para o presente trabaLho, pois o apare-

cimento ou desparecírnento gradati,¡¡o de urn elernento em urna séríe

cogenética traría urna de s cóntinuidad.e nas entropias relativas (13) qrr"

não se relacionaria nern corn o núrnero nern corn a composição das

fases miner alógic as.

A principal conclusão do exemplo descrito ern 5.2

é que Á Srr,.i* é urn índice petrológico global, o prirneíro que pode

ser calculado sern {azer intervir hipóteses adicionais quanto ao anda-

rnento de uma diferenciação. Assirn sendo é possíve1 que êle permi-

ta sisternatizar os caracteres de séries d.e rochas evidenciando rela

ções de gênese de maneira não ernpírica.

Do ponto de vista físico-químico a entropia, de

mistura cristaLoquímica perrnite estabelecer uma escala em função

da diadoquia crescente, pela qual qualquer sistema heterogênÈo po-

de ser situ.ado e¡tïe a hete rog eneidad.e extrema na ausência de so-

1uções e a hornogeneidade supostarnenteì total de urn vídro. Eviden

temente esta escala só tem sentid.o para rochas constituídas de

cliversos rninerais já que os cristais de urn único mineral, no qual
nã.o há solubílidadå no estado sólido, não podern certarnente corìs-
ti.tuir um sistema heterogêneo.



É proposto urn modêlo rn aternâtico para obter urna

descrição razoàveknente cornpleta d.e urna rocha. O rnodêlo se ba-

seia exclusivamente nas proporções relativas, na cornpo sição quírní *

ca e na estrutura cristalina dos minerais constituintes. Cada desc'í

ção rnacroscópica, segundo o rnodê1o, envolve a cornposição quírnica

de entidades hornogêneas que são os tipos de posição reticular que

constituem os rninerais da rocha"

A diadr:quia é a propriedade segundo a qual átorno s

de elementos quírnico s difèrentes podern ocupâr os rneslïros tipos de

posição nos retícu1os crístalinos. Por causa desta propried.ade, cor

responde a urna dada descrição macroscópica urn grande núrnero, de

arranjos ao nível das partículas elernentares. A cada átomo corres

ponde tarnbérn urna probabilidade de se encontïar num certo típo de

posição reticular de urn rnineral constítuinte de urna rocha" De acói

clo com a teoria da inforrnação, probabilidades e arranjos estão re-

J.acj-onados, sendo que o logaritmo do núrnero de arranjos rnede a

inforrnação contida nurna quantidade unitária de rocha, inforrnaç ão

qu.e perrnanece desconhecída quando de sua descrição macroscópica.

Þor sua vez, o valor cta medida da informação é proporcional à en-

tropia de mistu.ra da rocha, encarada cofilo sistefila heterogêneo de

rninerais justapostos. Trata-se de urna soma cujas parcelas para

cada elernento qu#nico rnedern o qual.to cada'cipo de átorno se espa-

thou na rocha toda. As cornposições quírnicas e as proporções rni-

ne::alógicas de.cada rocha são inte r r e lacionadas ponderando as con

centrações de cada elernento, ao calcular os riespalharnentostr. Com

isso é posslvel urna cornparação racional de séríes de rochas genè-

tícarnente relacionadas, u.safìdo um índí-ce que é, ao rne sïrìo ternpo,

RESUMO
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petrológico e cr i staloquírnico e po?tanto sensível à direção que as con

dições naturais irnprimem a processos rnagmáticos e metarnórficos.

Trata-se de urn índ:il ce geral que não irnplica, pela sua definição, na

adoção de urna deterrninada teoria ou na escôlha de parâmetroB espe-

ciais para rnedir o avanço de uma diferenciação.

Para que oe cáIculos tenham significado geológico,

êIes devern ser aplicados a sequências genéticas onde os minerais ofe

reçañr as alterÍrativas de urna vA,riedade de retículos cristalinos, pon-

do assirn em evidência as tend.ências estatísticas dos eLementos qul-

micos. Trata.,!.se de requisito diarnetraknente oposto àque1e envol-

vido nos tratamentos de equilitrio clássicos estudad.os em sisterna

fechado, e baseados na a¡ráliee,' térrnica de poucos componentes.

Foi possível utilizar êsse tratamento para obter

subsídios na interpretação de exemplos geológicos, com base na

tendência à continuidade ..s da entropia para sistemas abertos. J'orarn

e stutledos:

urn processo rnagrnático para o qual a presença

surna fase líquída facilitou a observação da tendêncía à contj¡ruida

da errtropia,

de

de

- processos de metarnorfisrno progressivo com ca

ráter direcional definido ern relação a pressão e terrrperatura, ïela
ciona:rdo o espalharnento dos cátions corn o grau d.e rnetamorfismo'

em função das concentrações e tarnanho dos íons envolvid.o s.

tj àrrr¿o cálculos aproximad.os que envolvem só

as cornposições químicas das rochas corno um todo, é possível es-
tender as considerações às rochas de composição média de tipo

rnais frequente na crosta terrestre. Evid.encia-se assirn numèrica_

mente que rochas corno granitos são rnais diferenciaóás,ir.qdtèi:Wåi"saltos,

e que a cornposíção rnédia da crosta se situa ern posição interrnediária"
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