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REEUMO

0 complexo alcal i.no-carbonat ít ico de Juqurá está
localizado nas proximidades das coordenadaE geográ{icas 47'à?!' de

longitude oeste e ?4'i24 ' de latitude Eul (SE do estado de São

Paulo) . Intrudiu no Cretáceo In{erior ( 133ma) num embasamento

regionaì Pré-Cambriano formado predominantemente por roc h as
guináÍssicas e miguimat ít icas. Sobre o complexo de Juquiá, assim
como em várias outras localidades da região, houve formacão de

espessos mantos de intemperismo, evoluídos provavelmente a part ir
do Terciário Superior.

Este trabalho observou aç feicões mais t ípi,cas da

alteração supdrgena do corpo carbonat it i.o ¿e Juquid (rico em

apat ita) sob os aspectos macro e microscópicos e tarnbém químicos.
As técnicas ut il izadas foram basicamente d-i.fratometria de

raios-X, micr-oscopiaE óptica e eletrônica de varredura com

ana I j. sador pontual, anál ise termodiferencial e espeÉtroscopia
infra-vermelho. Algumas dosagens de ETR também foram efetuadas
pela técnica de ativação neutrônica-

Através dos dados otrt idos confirmou-se a caracterÍstica
isalterít ica do manto de alteraGão desenvolvido Eobre as rochas
carbonat ít icas de Juquiá, onde a srande quant idade de aFãtita
primária residual condiciona a sust en t aG ão da est rut ura original
da rocha. 0s c arbonat os primários, p redom i n ant emen t e dolomít icos,
Eão totalmente I ixiviados durante a alteracão do carbonat Íto e a

porosidade gerada eå parcialmente ocupada por produtos
ferruginosos supÉrgenos (oxihidróxidos), ricos ou não em

manganês, e t ambém por recrlst al izaçõeç de apat ita secundária.
0utros minerais secundários de menor importåncia

quantitativa caracterizados no5 poros da isalterita estudada
foramr barita, fosfato rico em ETR e fosfato de alumínio rico em

b ár io, t ipo gorceixit a.



ABSTRACT

The late cretaceous Juquiá Alkal ine-Carbonat ite complex
( Sout heast ern São Paul o State, Brazil ) as weI I as the Pr-ecambrian
gñeissic and migmatitrc basement are covered by a thick veneer of
weathered products, developed probably since the Late Tert iary,

This research enphaEizes the most t yp ical macro and

microscop ic weat hering {eat ures of the apat ite-rich carbonat ite
rock , using X-ray diffratometry, optical and scannj.ng electronic
microscopy, thermodif{erential analgsis and infrared absoy't Íon
spectroscopy t echn i ques , Some REE anaìysis were performed by

neut ron act ivat Íon,
The data confirm the predominäntly isalteritc weathering

cover developed over the Juquiá carbonat ites rocks with their'
original {abric preserved due to the great amount of residual
primarg apatite. The primary carbonates (nainlg dolomitic) urere

rompletely leached during the weatherins, and the resu I t ing
eorosity is partiaìly fil led with ferruginous supergenic
oxihydrates (ltln-rich or not ), as well as with secondary,
recristal I i zed apat ite.

Minor amounts of other secondary mÍnerals fiI I ing the
pores of the isalterite were ident i fied as barite, REE-bearing
phosphates and Ba-r-ich aluminun phosphates, like gorceixite.
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I _ INTRODUCãO

As primerras suposicões da existênc ia de rochas igneas
ricas em c arbonat os são do século passado, feitas por Bose ( 1884 )

e Hogbom (1895 apud Heinrich, 1966). En !9?1, quando Broger (apud

Heinrich , L966> denominou esses volumes carbonát icos como

carbonat itos, a comunidade geológica da época não srj admit ia a

sua origem ígnea como também acreditava tratar-se de volumes
segregados de magmas ultramáficos alcaìinos, hipótese hoje
totalmente aceita, Já neste tempo era conhecida a grande
potenc ial idade econômica desses complexos alcal ino-carbonat Ít icos
com relação a elementos como Nb, Th, ETR, Ce e P, entre outros.

Com o aumento da demanda mundial de recursos mi.nerais,
principalmente após a II Grande Guerra, associado ao

aperfeiGoamento das técnicas de investigações geofísicas
ae ro fot og eo I óg icas, a descobert a de inúmeros corpos de nat ureza
al cal ina foram efet uadas. Paral el ament e a essàs descobertas,
aumentou o conhecimento científico sobre esses corpos¡
príncipalmr:nte pelo estudo daqueles com interesse econômico,

Sabe-se, hoje, que os complexos alcalinos podem ou não
conter volumes carbonatíticos e que o contrário é muito raro,
isto é, corpos carbonatíticos sem rochas alcalinas 5ilicatadãs
associadas. Sabe-Ee também, que nÕs complexos alcal ino-
carbonatítÍcos economicamente explorados, as mineralizaçõeE estão
muitas vezes relacionadas aos carbonat itos (Biondi , L986), e

nesses casos as mais comuns são as de: Nb, Th, U, Ti, Zr, Cu, Mn,

Fe, Va, Ba, Sr, ETR, apatita, fluorita, carbonatos e

vermicul ita.
Os complexos alcal ino-carbonat ít icos que sofreram

intemperismo ãpresentam parte daqueles elementos e minerais
concentrados nos seus respectivos mantos de alteracão, atingindo
teores bem acima das suas médias para à rocha sã. O manto de

al t eração sobre o comp I exo de Barreiro em Araxá, respon sáve I por
aproximadamente 7Ø% das reservas mundiais de nióbio con ?,5% de

Nb¡c0e em média (Kamitani & Hirano, f?87r, É um bom exemplo desse
t ipo de concent ração supér9ena.

No caso das reservas de fósforo, elemento insubstituivel
na indúEt ria de fertilizantes, as jazidas de origem alcal ino-
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carbonat Ít ica assumem import ânc ia considerável . Responsáveis por
aproximadamente L4% das reservas de apat it a do mundo, est ão
qeopol it icàmente muito bem situadas Distribuidas
caracteristicamente em ¡íreas de plataforma continental estável,
essas jãzidas suprem regiões geralmente carentes de fosfatos
sed iment ares marinhos. Est es úl t imos encerram aproximadament e 85%

das reservas mundiais de minério de fosfato mas limitam-se
predominantemente às faixas litorâneas, e o baixo preco do

minério fosfát ico torna ant ieconômico o seu transporte por longas
distâncias.

Não obstante a sua importância econômica, o comportamento
dinâmico do fósforo e de outros elementos associados nesses
materiais fosfát icos supérgenos de origem carbonat Ít ica ainda
não é sat isfatoriamente bem conhecido.

No caso especílico do corpo carbonat ít ico de Juquiá, local
escolhido para eEta pesquise, temos a maior concentracão
fosfática supér9ena de seu gênero no Brasil (16% de P¿rO¡c, segundo
Rodrigues & l-ima, 1984) e uma das maiores do rnundo.

Sua intrusão localizada em platataforma continental
estável na faixa tropical, associada a megafalhamentos, com

exposicão contínua de carbonatito em planta pseudocirculãr
circundada por rochaE alcalinas ultramáficas e félsicas, além de

apresentar uma cobertura fosfát ica residual, torna-o um modelo
apropriado para o estudo do comportamento supérgeno do fósforo e

elementoE associados.



IT HETODOLOGIA E OBJETIVOS

ê metodologia de invest igacão ut il izada neste trabalho é
fundamentalmente aquela já consagrada nos últ imos anos para os
est udos de mant os al t erít icos supérgenos, e int egra os dados
obt idos a part ir de d iversas t écn icaE de observação e anál ise no
campo e em laboratório, de modo a possibi I it ar reconst ruir a

evol ucão supérgena morfol óg ica, mineral ós ica e química do
material em guestão, o que const itui o objet ivo destä pesgursa.

Nas últimas décadas os estudos dos mecanismos geradores
das formaGões supérgenas vêm levando em consideração que os
mineraiE da rocha sã sofrem dissoluções congruentes e
incongruent es ( Del mas , !g7g', nas int erações com as águas
meteóricas, Podendo ocorrer, no desenvolvimento da sua evolução
intempérica, precipitacões e neoformações, adsorç ões,
transformações e epigenias diversas (Henin e pedro, Lgzgl.

Independentemente da caratrteríst ica geral da solução
suPerficial, a rea6ão t ipo que representa os componenteE
fundamentais do sistema de alteração e hidrol ít ica e pode ser
representada segundo Pedro (Lgzgr, pela seguinte eguação,

min(s)
1n(flr:¡(*t

( rocha mãe )

sol uçäo de -- )

ataque

(ásuas meteó-
ricas)

min(s)
eä(r 1..) { fl t

(complexo de
alteração)

sol ução de

I avagem

( água de
drenagem)

Estas soluGões de atague, dependendo da sua composição,
Podem Promover: 1) aC-:_¿oljEeå quando carregadas em ácidoE
or9ânicos hidrossolúveis de pk (pkAl.; e.l hidról iseå quando pura.s
ou contendo reativos corn pk)pkAl (C0,Ì por ex.); 3) sal-i-n_q-lise
quando carregadas em sais de ácidos fortes (sul fatos, cloretos,
nitratos) et 4, a_l_cg_t-inélis.g guando misturadas a sais de ácidos
fracos (carbonatos) (Pedro, LgTg) {r.)

(l): toda reação envolvendo dgua como constituinte lundamental é hidrolitica. A hidrrjlise "senEu scrictu,,sr
a reação onde a ¡igua age Een a Participacão de outras subståncias interaediárias; a atcalindlise, salinólist
acidólise são reações hidrolÍticas que envolven respectivamente dlcalis, sais e dcidos en solução.
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Até meados dos anos 6ø, as i'nvestigacões fertas pelos
Pesquisadores da área de alteração superficial apoiavam-se
fundamentalmente em métodos de observação macy-oscopicos e

anál ises globais. A part ir de então, começou a ser reconhecida a

importância das relações espaciais detalhadas entre fases
primárias e secundárias e as descont inuidades (Delvigne 1góS,
Boulet L?64 e outros). As relações morfolósicas de campo, tanto
local como regional eram bastante consideradas e as técnicas
fís icas (d i frat omét ricas, espectroscópicas, térmicas e
granul omét ricas ent re out ras ) e quÍmicas, âpl icadas e

int erpret adas à I uz das rel ações espac iais ent re as fases ¡ €rn

me9a, mac ro e microescal a .

Já nesta época, Helgeson <rg68), através de estudc¡s
termodinâmicos experimentais envolvendo sistemas minerais em meio
aguoso sob condicõeE de pressão e temperatura superficiais,
considerou o processo global de alteração como irreversÍvel,
sendo cada mecanismo desse processo passível de reversibil idade
com sua fase imediatamente anterior.

Desta éPoca em diante, com o avanço das técnicas ópt icas,
que além de alcancarem aumentos da ordem de 3ø,ØØø vezes ou mais,
aceit avam anal isadores químicos pontuais semiguant it at ivos (EDS)

e quant itat ivos (trDS) de precisão micrométrica, ãs feicões de
detalhe das alteritas passaram a ser melhor estudadas, lembrando
também a importância das técnicas espectroscópicas, fornecendo
dados de nat ureza crist al oquímica .

Bocquier (L979 ) deixa claro que a formação dos mantos de
alteracão supér9ena ocorrem como resultado da somatória de muitos
mecanismos de desest abi 1 izações e recristal izações sucessivas
( I I defonse et al . L9Z9) , desenvol vidos em microssist emas
(micromeios segundo Tardy et al . LgZS) com caracteríEt icas
físico-químicas distintas e eventualmente até antagônicas. A

atuaGão, evoluGão e classificação desses micromeios foi objeto de
invest igacões de diversos pesquisadores (proust, LgZ6 e Meunier,
LPBø entre outros), e podem passar, segundo Ildefonse et al.
<L979, , por t rês est ág ios dist int os de evol ucão: a )

microEsistemas rJe contato; b) microssistemas plásmicos primário e

secundário; c ) sistema fissural Nestes, a porosrdade, a



at ividade da água e sua dinâmica são dist intas (Delvigne, 19gl ) e
levam progressivamente a uma simpl ilicação (estabil iz;rcão)
mineraló9ica (Pedro e Mel fi, f983) .

0 método hoje ut il izado nàs pesquisàs de al teração
supé19ena levam em consideracão todos os enfoques e técnicas
acima relacionados, e aÍndä mais ãqueles relacionados às
atividades biológicas que não foram comehtados aqui. Tentam, com
detalhe cada vez maior, relacionar as feicões micro, macro e

megascópicas dos ambientes superficiaig, para melhor compreender,
no t empo e no espaço, os mecanismos envol vidos nest e processo,
visando a reconstituicão das filiacões mineralósicas, das
modificações texturais e estruturais e dos it inerdrios dos
elementos quimicos envolvidos, podendo chegar a constatacões
paleocl imát icas e paleogeomorfológicas.

I1,1 . TRABALHOB DE CAMPO

0s trabalhos de campo foram efetuados com dois objetivos,
relacionados a duas etapas. Na primeira, efetuou-se um

reconhecimento geral do manto de alteração sobre os carbonat itos
do Morro do Serrote (Juquiá), sobretudo nas partes expostas pelos
trabalhos d€ lavra. Este levantamento visou basicamente
reconhecer as diferentes fácies de alteraGão que ocorrem nos
vários setores topográficos e oÉ materiais primarros e

secundários existentes, através de uma amostragem preliminar, e
ainda sel ec ionar locais para desc r ições e amost ragens det alhadas.

uma vez efetuada a caracterização mineraló9ica e

morfoló9ica geral do material amostrado na primeirã etapa, os
trabalhos de campo que se seguiram visaram a descrição detalhada
dos materiais seleciÕnados, desde oE diferentes t ipos de rocha
sã, passando pelos vários graus de evolução das alteritas
relacionadas às variedades litológicas primárias, até os
horizontes mais evol u idos de alterita.

Nesta etapa, a descricão deve ser a mais completa
possivel, vi:ando a compreensão das relacões de fi I iação entre
todäs a5 variedades de material e a seleËão de locaís para
amoç t ragem.
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A amostragem de detaìhe foi {Þita visando possibiìitar a

recomposiGão, no laboratório, do perfil de alteração com todaE aç
Êuas variacões, e t para que houvesse material adequado e
suficiente para as diversas andl j. ses, foram col et adas amost ras
deformadas e indeformadas, sempre com um controle de suã pos icão
no perfi I e entre si.

IT.E . IRABALHOE DE LABORATdRIO

A caracteriza6ão prel iminar do material foi feita através
de descrições macroscópicäs que complementaram as descrições de
campo, com separações manuais, com Ímã ou com microbroca, de
fases separáveis, diferenciáveis entre . si por h¡íbito, cor)
t ext ura, dureza, propriedades magnÉt icas, etc. Tant o amostra
total como frações separadas foram submetidas a anál ise por-

difracão de raios-X e, eventualmente, análíse termodiferencial .

As amostras frÍáveis com uma fração argilosa sisnificatíva
sofreram uma separação daquela fração, que também foi analisada
mineralogicamente. Algumas ãmostrãs sofreram ainda separacão das
frações silte e areia para fracionamento densimétrico e

magnético.
Uma etapa fundamental na metodologia aqui utilÍzada foi a

seleção de fragmentos e sua impregnação com y-esina para a

confecção de lâminas delgadas para estudos micromorfológicos e de
I åminas de l gadas pol idas para anál ises ao microscóp io eletrônico
de varredura acoplado com analisador. NeEta última técnica tambÉm

foram utilizados pequenos fragment os nat urais não perturbados.
Est es est udÕs m ic romor fol óg i cos vi saram a det erminacão dás

relações espaciais entre as diversas fases minerais, o que
pÕssibil ita interpretações de cunho 9enét ico, Além d i sso, as
anáI ises quÍmicas semiquant ítat ivas pontuais complementaram os
dados, inlormando sobre a composição química das fases e suas
variações, fornecendo dados para a compreensão do comportamento
geoquímico dos d iverEos elementos.

Foi apl icàda ainda, sobre algumas amostrãs de Juquiá, a

espectroscopia de absorção infra-vermelho, na busca de
in formações no âmbito c r i s t a I o qu í m i c o .
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A sequência abaixo resume bs trabalhos analiticos
e fet uados nest a peEquisa 1(.) r

Amost ras totais

-DRX, ATD, änáì ise quimica
-d esc r i ç ão mac ros c óp i c a

-separação manual ou com broca de fases r DRX, êTD,
E IV, anál ise quimica
-separaGão manuäl de fragmentos: HEU-EDS

-sepãraGão 9rañulométrica: DRX, HO, análise
quÍmica

. separãção magnét ica: IIRX, H0, anál ise
química

.separação densimétrica: DRX. MO, aná I ise
química

-i.mpregnação e laminação: H0, MEV-ED6

lI}RX: di{racão de raios-X; ATI): andliEe tdrnica diferencial; EIV: espectrosÈopia de absorção inira-verrelho
ll0: ¡icroscopia ótica; tltur microscopia eletrônica de varredura; Et}S: sisteña de dispersão de energia.



III - REVISãO BIBLIOGR.ÍFICA

III.I - CARACTERiSTICAS BERAIS DOS T,IANTOS DE ALTERACÃO
DESENVOLVIDOS SOBRE CARBONATITOS EI,f COIIPLEXOS ALCALINO.
CARBONATÍTICOS

A tnaior parte dos complexos alcal ino-carbonat it icos está
genericamente agrupada em cinco regiõeË dist intas do slobo r 1)
Brasil meridional; 2) rílrica orient al; 3) Extremo norte de
Europa, na penÍnsula de Kola; 4) Parte centro sul da URSS e 5)
Sudest e do Canadá, na ProvÍnc ia de 0nt ário.

Seus mantos de alteracão supérgena apr-esentam espessuÌ-as
variadas, não sendo as grandes tjimensões privilégio tJaqueles
localizados em zonas intertropicais (Deans, t978r. Ainda em

relação às espessuras, este último autor comenta a importância do
tempo de formacão dessas coberturas e a sua eventual preservação
sob condicões de clima temperado.

0uando se estuda as característ icas ger.ais dos mantos de
alteração supérgenos sobre carbonat itos deve-se levar em conta
dois aspectos importantes: l) a heterogeneidade mor-fológica,
mineraló9ica e quÍmica da rocha carbonatítica dentro de um

complexo alcal ino-carbonat it ico, eventualmente lormado por
diferentes manifestacões magmáticas (por ex., às variações modais
dos diques sovÍticos de Aìntl na Suécia são: calcita SZ,g-Z?,5%¡
biotita Ø,9-16,6%; piroxênio Ø,3-?1 ,?%¡ apatita 4,?--f3,1% (Von

Eckerman, 1?48a in Heinrich, 19661 ¡ ?'t a associaGão comumente
Íntima das rochas carbonatíticas com r.ochas alcalinas fÉlsicaç e
ultramáficas, onde se encaixam nas formas de pequenos plugs ou
stocks, cone-sheets, ring dikes, stock-works e veios "{einrich,
1966) .

Vartiainen & Paarma (t9791 citam espessuras de ?S a ZSm
para a cobertura supér'gena sobre o Haciço de SokIi na Finlåndia,
Deans (1978) comenta variações de zero a !7Øn para a cobertura
fosfática residual desenvolvida Eobre o complrxo carbonatítico de
Carsil em Ontário-Canadá e SIukin et al. (1989) avaliam em tSø a

3ØØm as espesEuras médias das alter.itas sobre complexos com

carbonat ito da URSS, que segundo o mesm<l autor são de idade
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cretácea-paleogênica, associadas à peneplanacão (apud llarchenko
et al . ,1976r.

Para os csmp I exos carbonat Ít icos brasi I eiros as espessuras
citadas para seus mantos de alteração variam de 2Ø a ?ØØn en

média (Rodrigues e Lima, 1984 ), sendo que o mais esppsso citado é

aquele de Seis Lagos (AM), praticamente sobre a ìinha do Equador
(øø'17'fø"N de latitude), podendo atingir profundidades
superiores a 5ØØm (Al meida Corrêa et al ., 1988).

0uanto à idade destes mantos, Valarelli <I97 l>, Cruz e

Cheney (L976r, Felicíssimo Jr. (t978) e 0liveira et al . (1?88)
citam origem no Terciário respect ivamente para os mantos
alterít icoE desenvovidos em Catalão (MG), Tapira (HG), Juquiá
(SP) e Jacupiranga (SP). Oliveira et al , (op, cit. ) correlaciona
a época do início da laterizacão do complexo de Jacupiranga (Sp)
com o ciclo Velhas de King, do Terciário superior. Hais
genericamente, Kapustin (1981) considera não só os mantos
alteríticos sobre os complexos carbonatÍticos brasileiros, nas
também os africanos como de idade pré-quaternária ou pré-
holocênica.

As característ icas gerais mais marcantes do procesÉo de
alteracão supérgena das rochas carbonatiticas são, 1) dissolucão
dos cristais de c arbonat o, que oc upam, por delini6ão (Heinrich,
t9óó), mais de 5Ø% do volume da rocha; 2) acúmulo residuãl de
minerais resistentes à meteorizaËão, como apat ita, magnet ita,
perovsk it a e p iroc I oro, entre out ros, que podem ser pèy.ciaìmente
a I t erados; 3) t rans formacões e neoformações supérgenas de ac ordo
com o comportamento dinåmico dos elementos químicos disponiveis.

ile acordo com as descricões de diferentes mantos de
alteração supér9ena desenvolvidos sobre rrários macicos
carbonat ít icos ou alcal ino-carbonat it icos feitas por Leonardos
(195é), Felicíssimo Jr. (19ó8), Zanin (19ó8),Kapustin (f97L),
Valarel li (f971,, Cruz e Cheney <f976r, Pogrebnog et a1. (f977),
Deans (L97A), FelicíçEimo Jr. (L?7A), Issler (L978), Grossi-Sad e

Torres (t978>, Sheibe <f?78), Da Silva et al (!979 ), Vartiainen e

Paarma (Lç79), El ianov et al . ( 1981) , Kapust in ( 198i ) , Baecher
(1983), Berbert (.L984r, Gierth et al. <79Aâ), Costa (L987),
Kamitani e Hirano <LqA7), Ouash (f9A7), AlmeÍda Cc¡r-rêa et al.
(1988), Brasa e Born (1988), Sl uk in et al. ( 1989 ) e Lottermoser
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<199ør, Soubies e Het{i (1991), ehtre outros, os miner.ais
residuais e supérgenos mais enconträdos, e que mu j.tãs vezes
caràcterizam a sua importância econômica são: i) minerais
residuais: apàtita, magnetita, ilmenita, rutrlo, pirocloro,
monazita, z ircão, perovsk it a, bari t a, flogopitä, biot it¿r e out y-oÉ

silitatos como aegerina, feldspato e anfibóìio. ?, minerais
supérgenos: óxidos e/ou hidróxidos predominantemente de Fe, Al,
ïi e Mn (goethita, hemat ita, maghemita, gibbsita, anatdsio,
c irol usit a, psilomelana, holandita, mangan it a, ramsdel ita e

litioforita), óxidos complexos da família dos pirocloros,
fos fat os diversos (apatita secundár i a, fos lat os de aluminio da
familia da crandalita, wavplita, churchita e rhabdofânio),
silicatos ( es feno, quartzo, vermi c u I i t a, c ì or i t a,
caolinita/hallogsita), sulfato (barita) e carbonatoE (calcita,
dolomita e siderita).

Kapust in ( 1981 ) coment a serem os minerais residuais dos
carbonatitos característicos dos mantos de intemperismo
desenvolvidos sobre complexos alcalinos com carbonatito. EsteE
minerais podem ocupar volumes definidos, evidenciando, pelo menos
em parte, o espaGo ocupado pela rocha carbonatÍtica de origem, ou
estarem associados a argilominerais que segundo Mar.chenko et al.
(t976, e Posrebnoi et al . (L977 ) é indicat ivo do domínio de
ant igas rochas alcal inas sil icatadas.

0s relevos desenvolvidos sobre os complexos carbonat Ít icos
intemperizados podem ser de diferÊntes t ipoÉ. Segundo Kapust in
(1981), sãô diretamente influenciados pela composicão dos
carbonatos primárioE da rocha. Ouando são de composição mais
ferruginosa deixam oxihidróxÍdos como residuo neoformado e

propiciam relevos positivos em relacão às encaixantes alteradas.
Quando são calcit icos e,/ou dolomít icos tendeln a formar relevos
negat ivos do t ipo dol inas e depr-essõeE.

Como normalmente as rochas carbonat Ít icas dos c omp l exos
alcal ino-carbonat it icos podem apresentar diferentes composições,
referentes a diferentes pulÉos magmáticos carbonatÍticos, a
morfologia de seus mantos de atteracão e cotìsequÊntemente o
relevo desses complexos é part icular para cada caso.

Independentemente do t ipo de met eor i zacão, a manut enGão ou
não das est rut uras originais ( mac ro e microscópicas) dos corpos
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carbonatiticos durante o intemperisflo depende, alénr da sua
composição p rimár i a ( rel acão ent re minera i s resrstentes e não
resistentes e tipo de carbonato), também de; 1) textura e

fraturãmento do carbonatito original , e.', importância e

posic ionament o do corpo cerbonat jt ico em relacão às encaixantes
alcal inas sil icat adas.

Esses man t os al terados desenvolvirlos sobre complexos
alcalino-car-bonatiticos encontram-se nos mais difer.entes eEtados
de conservaGão, desde perfis isalterÍt icos parcialmente c oeFos
com 5m ou mais (Flicoteaux e t¡ralter, 1988; Alcover Neto e Tr:ledo-
Groke, L9A9,, até volumes totalmente friáveis (Zanin, L?68¡
Vart iainien e Paarma , 1979 ¡ El ianov et al , 1981) .

Os valoreE de pH alcançados pel as soìuções meteóricas
percolantes nos mantos alterít icos deEenvolvidos sobre complexos
cårbonat Ít icos variam da faixa alcal ina, duran t e a d i ssol uçãt: dos
carbonatos, a valores mais ácidos nos estdgios mais evoluídos de
in t emp er i smo ( Lot t ermoser, 1990 i Kapust in, lgBl ) . A presença de
su l fet os na rocha original auxilia na reducão dos val ores de ÞH

destas solucões nela formação de H,¡SOa (Kapustin, op. cit.).
As mobilidades geoquímicas médias nas á9uas meteóricas dos

man t os de al t eração em comp I exos carbonat Ít icos pode ser assim
indicadar 1) reciclagem com pouca mobilidade de Fe, Ti, Hn, Al,
Nb, 7r e Va, entre outros; ?, reciclagem com mobilidadeE
Ín t ermed iár ias de Si, P, Ba, Sr, Ca, ETR e Y, entre outros; 3)
lixiviaCão preferencial e reciclagem restrita de CO.",,,-, Na*, K'.e
H9** (Sluk in pt al ,, 1989),

III.E - IMPORTANCIA E COIIPORTêHENTO DO FóSFORO

Os minerais fosfát icos presentes naE rochas car.bonat ít icas
e alcal inas associadas são importantes tanto do ponto de vista
cient i fico como econômico.

Tr at am-se eEsenc i a t men t e
predominantemente carbonat o f I uorap at
e, em menor import ânc i a, monazit as

isok itas e fosfàtos de alumínio
(lJeinrich , Lg66¡ KapuEt in, L9Z1) .

de estruturas apatiticas,
itas (Slukin et al ., 1989),

e raramente svamberg i t as,
da famÍl ia das cr-andalitas
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Podem ocupay' grandes volumes' na rocha original, por
exemplo: 1ó,5 a 3?,5% de apatita em Angico doE Dias - BA (Silve
et el,, 79BA), 7,5 a ?9,ø% de apatita em Sokli na Finìândia
(Vart iainen e Paarmà , 7979, .

Os mantos al terít icos desenvolvidos sobre complexos
alcal ino-carbonat Ít icos são bons exemplos de äcumular;ões
relativas e absol ut as de fósforo em ambient e supérgeno, podendo
atingiY' até 3?% de P",Og, (Tab. 1).

Zanin (1989), comentando o comportamento médio do fósloro
em ambientes superficÍais, citou dois está9ios de laterizacão
para os comp I exos alcal ino-cerbonat ít ic os soviÉt icos: t) estágio
pré-l at erít ico com acúmulo de apat Ít as nas part es intermediárias
do perfi I ; ?) estásio lateritico com acúmulo de f c¡sf atos de
alumínio (crandalitas e mais raramente milisita) nas partes
superioreE do perf il.

O it inerárió geoquÍmico do fósforo em mant os de al teracäo
supérgena desenvolvidos sobre carbonat itos inicia-se, portanto,
com a desestabilização da apatita primária¿ que, Eegundo 6usev et
el .(!9761 apr€senta remocão ordenada de F, Ca e P, nesta ordem, a

partir das suas estruturas, quando atacadas experimentalnente com

ác ido cÍtrico.
Os valores de pH admit idos como apropriacjos para a

dissolucão da apatita são moderadamente ácidos (Lucas et al,,
198Ø; Fl icoteaux e Lucas, 1984; Lottermoser, 199ør, da ordem de

5,5 a ó,5 (Zanin, LqA9 ). Em pH(s) alcatinos ou for-temente ácidos,
Zan in (op. cit) admite acumul ação de apat it a secundária.

Uma vez nas soluções percolantes, o f ósf oy'o nas diferentes
formas dissociadas do ácido fosfórico (Vieil lard, 1978, , pode

recristalizar-se dando origem py-edominantemente a dois tipos de
estruturas: l) apatÍticas, 2, fosfáticas aluminosas,
py-incipalmente aquelas da famil ia das crandalitas.

Os parâmetros fÍsico-quÍmicos determinantes do t ipo de

estrutura secundária {ormada são, segundo Vieillard et a7. <L979)
e Schwab et al. (t989): o pH¡ a atividade do HuP04 e a atividade
dos cátions envolvidoE nas novas fases (Na, Ca, Sr, Ba, At, ETR e

outros).
As apat itas supérgenas t erão i nvar i ave I ment e out ros t eores

de CO--'-, F'"' e Na', entre out r.os elementoE, em relação às
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outros paiser,
I Fonte: I - Rodrigues e [irå, 198{

? - (arit¿ni e Hir¡no, 1987
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primárias | 1) o teor de CO* na maioria daE vezes tliminui (Lucas
et al ., L?Aø; Flicoteãux e Lucas, 1984), podendo, nos casos de

apätitas primárias pobres em CO¡5''-, aumpntar (Zanin, fgEP ); 2) o

teor de F"" costuma diminuir; 3) o Na'.' conum nas apatitas tem
comportamento médio semelhante àquele do C0rÞ''", aumentando olt
diminuindo dependendo da sua concentração na estrutura pr-imária
( Zan in, 1999).

0s fosfatos de alumÍnio da familia da crandalita são
estruturãs de simetria hexagonal ¡ como as apatitas, porém mais
abertas, com parâmetros de cela variando nas seguintes faixa5: 3¡

de 6,97 a 7,Øt8A e g de 76,L9? a !6,787A, contra g de 9,12 a

LØ,?6A, e g de 6,?Ø a 7,79A das apatitas (Nriagu e Hoore, 19A4,.
Suas condicões de formacão são de atividade baixa de H.,pO4 e
podem se f or-mar em pH(s) bastante baixos (por volta de ?,ø,
segundo resultados experimentais de Scht:ab et al ., 1989). A

disponibilidade geoquímica de Al e cátions como Ca, Sr, Ba e ETR

é 1(.rndamental, e, nesta meEma ordem (Ca-Sr-Ba-ETR), estabilizam
suas estruturaE (Schwab et al ., f989).

Comparando os estudos geoquimicos efetuados por Lucas et
al , (198ø), Fl icoteaux e Lucas (1984) e Slansky (19€ø), sobre o

comport ament o superficial do fósforo na al t eracão de fosforitos
marinhos e aqueles termodinâmicos de Schw¿b et al. (1989) e

Vieillard et al .(!979 ) sobre o mesmo tema, e levando em sonta que

os fosfatos secundários destes materiais coincidem com aqueles
encontrados nos mantos de alteracão desenvolvidos sobre rochas
r:arbonatÍticas com apatita, pode-se admitiv- uma sequência tipica
para ó ciclo geoquímico do fósforo em ambientes superficiais
sobre est as últimaE.

fos f , CaI-- ) fos f .CaII --) fos f .Ca.A1.Fe --) fos f .A1.Fe *-)
(1) (e) (3) <4)

f osf .Al + los f .Fe
(5) (ó)

(1) = apat ita primária
(2) = apatita secundár^ia
(3) = mil isita, crandal it a, wãrd it ã
(4) = I eucofi I it a, barrand it a(5) = väriscÍta, ù¿avel ita, augel ita, senegal ì.ta
(ó) = strengita
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A evolução da apatita primáy i-a em fosfatos de Fe e./ou Al
pode organizar-se com zonal idade vert ical noÉ pËrfis de

alteracão, com aqueles úttimos no topo dos mantos mais
intemperizados. EEsa comum associação de P04-.¡ e Al "â retarda o

processo de gibbsit ização, já que o fósforo se fixa utilizando o
Al diEponÍvel (Vleillard, !978¡ Vieillard et al ., L979; Lucãs et
a1 ., L9âØ ¡ Flicoteaux e Lucas, 1984; Schwab et al., 1989, entre
outros). A gibbsit ização, comum noE processos de laterizacão,
inicia-se apenas quãndo houver- excesso de aluminio em y.elacão ao
fósforo. Nesta última situação (baixa atividade de Hopgo), Schwab
et ä1. (1989) citam a possibilidade de tranEformação de eventuais
fosfatos secundários em fosfatos de aluminio (augel ita,
senegal ita e variscita).

A Ínibicão à formação de gibbEita foÍ bem evidenc i ada no
Brasil por Costa e Sá (198ø) que cor-relacionou os perfis
laterÍticos bauxít icos da Amazôn i ¿ orient al e Paragominas com os
fosfát icos al uminosos do nordest e do Maranhão e noroest e do Pará.
Segundo o autor, essãs formações são da mesma época, Plioceno-
Pleistoceno, sofreram condicões semelhantes de laterizacão e
apresentam const ituicões diferentes devido à natureza da rocha
original . Aqueles depósitos gíbbsít icos desenvolvev'am-Ee sobre
rochas pobres em fosfatos, e os do Maranhão formaram-se sobre
rochas t ipo fil itos e xistos enri quec idos em f óEf or-o e fosforitos
marinhos,

Concluindo, a presença de fosfatos no desenvolvimento de
perfis supérgenos sobre carbonatitos (assim como em fosfor-itos e

outras rochas) tende a retardar a lixiviação de cátions como Ca,
Sr, Ba, ETR e até mesmo Na e Mg, retidos nas amplas r-edes
fosfáticas aluminosas, comprometentdo a 1äterizacão (s,s. ) e a

bàuxitização, contrariando portanto as regras cldssicas de

mobil idade geoquímica dos elementos de Goldschmidt (apud I'lason e

Hoore, 1984).
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IV _ O COHPLEXO ALCALINO-CARBONATíTICO DE JUGUIÉí

IV,t . LOEALIZACÃO

O comp I exo al cal ino-carbonat i t ico de Juqurá locaì iza-se na
porção sudeste do estado de São Paulo, no município de Registro,
a aproximadamente L7Økn a 5Lldoeste da cidade de São Paulo, com

acesso pela BR-11á (rodovia Régis Bittencourt ). Suas coov-denadas

9eo9ráficas aÍ'roximadas são 47''21' de longitude oest e e P4.,'ê4 ' de

latitude sul, e está incluÍdo na folha toposráfica l:5Ø.ØØØ de

Juquiá (SG-23*V-A-L-4/IBÊ8, !974 ) (Fis. 1) .

TV,E - TEOLOGIA REGIONAL

0 corpo alcal ino-car-botrat ít ico de Juquiá está encaixado no
embasamento cristal ino pré-cambriano, Hèciço de Joinvile
(Bistrichi et al. 1981), no set or do Comp I exo Cost e i ro Paulista,
que abrange grande parte da faixa I itorânea do Estado de Säo

Paulo, limitando-se, a norte, pela lalha de Cubatão, com o

complexo Pilar do Sul, a leste e suI com coberturas; cenozóicas
indivisas e a oest e e ext remo sul com o comp I exo Turvo-Cai at i .

Essa f aixa I it orânea r-j predominant ement e f or'ffada por
rochaÉ migmatíticas com xistos, anfibolitos, gnaisses, quartzitos
e rochas calcossiIicatadas em volumes consideráveis. Corpos
aìongados quarteít icos são observados na re9ião de Juquiá, Apesar
da heterogeneidade na sua distribuicão l itolósica, o Complexo
Costeiro apresenta um aumento geral no grau de metamorfismo de Ntt

para SE.

Segundo Hasui et al , ( 1?81), a maioria d¡rs datações em

rochas do Complexo Costeiro são de idade BraEi I iana e os autores
admitem tratar-se de rochas arqueanag retarabälhadas em eventos
t ermod in âmicos policíclicos.

Em termos estruturais, a área do Complexo Costeiro e

dominada por Iineamentos NE e NtJ associados. Segundo Algay-te
(!97?l , a intruEão alcal ina de Juquiá foi condicionada
tectonicamente pelo fissuramento 6uapiara, de direção NtJ, EEsa

faixa de fraqueza estrutural paralela ao Arco de Ponta Grossa,
segundo Algarte (op.cit. ) e Ferreíra et al . (1'981), aËsocia-se a
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um enxame de diques de diabásio e menos frequentemente de
diorito, diorito pórfiro e quartzo diorito (Almeida, 1983),
t abu I ares a irregu I ares, norma I ment e subvert icais, de espessuras
métricas, com idades principalmente entre 7?Ø e 130 M.a. (Amaral

et al ., L966 e Melfi, f967r, contemporåneos às intrusões
alcal ino-carbonat ít icas de Juquiá e Jacupiranga.

Próximo à área est udada, t est es aeromagnet omét ricos
indicam mais duas int rusões alcal inas sit uadas nas proximidades
dos nunicípios de Registro e Pariquera-Acú (Ferreira e Algav-te,
L979). Essa última mostra idade K/Ar en feldspato potássico de um

malignitito da ordem de EØØ t4.a. (Ferreira et aì. , I9A7 ), o que

comprovaria magmat ismo alcâl ino na

Tr i áss ico In f erior.
regíão no mínimo desde o

As quatro intrusões alcalinas acime cÕmentadas constituem
a sub-provÍncia alcalina de Guapiara (Ferreira et al ., 79841
contida na província alcal ina de Ponta 6rossa definida por
Al me ida (1983).

Cobert uras sed i ment ares fan erozói c as "indivisas" recobrem
boa parte do Complexo Costeiro, sendo que local izadamente a

região de Juquiá é ocupada por sedimentos pl io-pìeistocênicos da

FormaGão Pariquera-Açú definida por Bigarella e Housinho em 19ó5
( apud Melo, t?9ø, .

fV.3 . ËISIOGRAFIA, CLIMA E VEßETAEAO

A área estudada situa-se na ProvÍncia Costeira, zona de

morrarias costeiras (Almeida, L964), que domína uma área
aproximada de 2.ØØØ kntÃ entre a Serra de paranapiacaba e aE

vastas planícies coEteÍras da parte inferior do Rio Ribeira de
Iguape. 0 relevo dominante na reqião é de Horrotes em Heia
Laranja. Essa fisiografia monótona é quebrada eventuaImente por
Col inas Isoladas, 14orros Paralelos e Morros com Serras restritas
que rarãmente atingem altitudes superiores a !QØ-L?Øn acima do
nÍvel do mar. A presença de planÍcies eluviais desenvolvidas e

brejos entre os Morros em Meia Laranja originando pequenos
córregos que por fim desaguam no Ribeira de Iguape é frequent e.

O complexo aìcal ino-carbonat ít ico de Juquiá destaca-se na
paisagem, com a elevacão do Horro do Serrote atingindo a aìtitude
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de aproximadamente ?LØn acima do'nivel do mar (Knecht e

Feìicíssimo, t939r. Em termos de drenagens, o complexo é cortado
pelos riachos Biguá e Guaviruva, ambos com nascentes nos brejos
encontrados nas partes bäixäs do mesmo (Fig. 1),

O c I ima at ual nessa zona de morrarias cost eiras, segundo
Koppen, é do t ipo C{a (mesotérmico úmido Eem est aGão sec a, com

verão quente). As temPeraturas 5ão superiores a 2Ø"'C e a

pluviosidade anual média varia entre 1.3ØØ e 1.SØØmm (Ponçano et
al., 1981).

A vesetação na região de Juquiá é, segundo Lima (19óó,

apud IBGE, L?77, , do t ipo floresta pereni{ol ia costeira. Trata-se
de uma t ípica f I orest a t rop ical úmida com veget acão latifoliada,
onde I ianas, epífitas, fetos, arborescentes e palmeiras são as

espécies dominantes. Sua fisionomia é alta (?5-3Øm) e densa
podendo apresentãr vdrios estratos na sua constituicão. Seus
individuos rasteiros são t Ípicos de ambiente sombrio e úmido e
suport am grande r i qupza de formas biol ósicas.

r.v.4 - 08010ßIA L0cAL

IV.4,1 - ROCHAE ALCALlNAS

A primeira citacão das rochas alcal inas de Juquiá data de

1934 quando LeonardoE comunicou a presenGa de b,a.r.i! a, na ár-ea.
Segundo o aut or, eEt a barita est aria encaixada em rochas sienito-
gnáissicas. Ainda em r-elacão à barita de Juquiá, Knecht referiu-
se à mesma em 1934 e t94ø e Camärgo fez uma frequena nota
mi nera I ós ic a em 1942 .

Em 1939 o eñtão I6G, atravds dos 9eólo9os Knecht e

FelicíEsimo, avaliou as potencialidades econômicas da magnetita
encontrada em Juguíá. Nesta época os autores já citavam sienitos
e ijolitos como rochas dominantes do coûlplexo e correlacionavam o

carbonat o lá exist ent e aos met assed Í men t os do Grupo São Roque.
Os fosfatos de Juquiá só seriam citados por Knecht em

1948, quando c omen t ou a descobert a de reservas de aFatita feitàs
por FelicÍssimo no ano anterior. Nesta éFoca os carbonatos da

área aínda eram considerados como met assediment ar-es e Knecht
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sugeriu uma correlação estratiqráfiLa com os carbonatos de
Jacupiranga, local izados a aproximadamente 50km a Stl .

Nos anos seguintes, Guimarães e Felicíssimo Jr. (195ø)
referiu-se à concent ração tosfát ica de Juquiá e Hac i.el ( 195e )

descreveu a jazida, coment ando sua origem como segregação de um

magma alcalino. EEte último autor já reconhecia como f¡rincipais
litotologias do complexo: peridotitos, piroxenitos, sienitos e

pegmatitos.
Leonardos (1956), lez a primeira citacão de rochas

carbonat ít icas brasileiras j ust amen t e no comp I exo alcal ino de

Juquiá.
Fel icissimo Jr. ( 1?ó8) descreveu alguns testemunhos de

sondagens feitas pelo IGG-SP nos carbonatitos de Juquiá na década
de 4Ø. Considerou-os predominantemente dolomíticos e apontou a

ãpat Ít a como segundo mineral em import ânc i a na rocha. Admit iu
como sendo carbonato apat ita as bordas de maior birrefringência
observadas ao redor das ãÞatitas pr imári as, quando vistas em

lâminas delgadas.
Nessa época, Amaral et al . (967) publicaram trabalho

relacionando idades K/Ar de várias rochas do Sudeste do Brasil.
Encont raram t rês idades em amost ras de Juquiá e admit iram para o
comp I exo a idade média de f?7 H . a Sonoki e Gay'da (1988),
recalculando os dados geocronolósicos conl.ìecidos até então para
52 ocorréncias alcalinas do Brasil meridional e ParaguaÍ oriental
(ut il iz¿rndo as novas const antes de decaimento recclmendadas por
Steiger e J¿suey (L977 apud Sonok i e Garda, op. cit . ) para o

método K/Ar), l istaram L? idades pàra o complexo alcal ino-
carbonatÍtico de Juquiá. Desses l? dados, três obtidos em

biotitas de piroxenito, sienito e íjolito e um obtido em rocha
total foram con s iderados mais convenienteE e indicarãm uma idãde
de 133 H.a. para a int rusão daquele comp I exo .

Born ( L971a) ãpresentou tese de doutoràdo no IG-USP com o

título "O Complexo Alcalino de Juquiá" que foi o trabalho mais
abrangent e feito até então na área est udada. No f inal desEe me-.mo

ano o autor apresentou no XXU CongresEo de Geologia um trabalho
com o mesmo tÍtulo da sua tese, (Born, !97Lb ), onde resumiu ãs

nrincipais característ icas geol óg i cas e econôm ic as da área.
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Nestes trabalhos, Born apresentou um mapa geológico do
compìexo onde rochas aìcal inas e carbonat ít icas se agrupam
expondo-se numa forma pseudocircular com aproximadamente 15kmr¿ de
área. Eonsiderou-as Ínt rudidas no embasamento pré-cambriano
predominantemente gnáissico. A litologia mais importante em

planta é piroxenít ica, Um corpo carbonat ít ico com aFroximadamente
2,5km';¡ expõe-se na parte oeste do compìexo, formando o chamado
Horro do Serrote. Dois corpos menÕres de sienito foram apontados,
um na parte centro sul que forma o Horro Guaviruva e outro a

noroeste de complexo, isolado do mesmo, e que fot-ma o Horro Casa
de Pedra. Pequenos voì umes de rochaE ijol ít icas f orarn observados
bordej ando os corpos carbonat ít icos e sieniticos, Fenitos foram
pouco encont rados, sendo as bordas do Horro Casa de Pedra a única
área exemplo citadã. Di qr-res sienÍticos foram encontrados com

frequência mas Eem disposição regular e, segundo o autor, não
foram encont rados no embasamento.

No que se refere ao corpo carbonat ít ico de Juquiá, Born
(L977¿ e b) considerou-o formado por duas gerações de

carbonatitos; uma mais antiga na parte externa do Horro do
Serrote, const ituída predominatemente por carbonatos cálcio-
magnesianos e secundariamente por magnetita, apatita, barita,
pirocloro e micã, e uma geração mais recente, ocupando a parte
interna do corpo carbonatítico formada predominatemente de
carbonatos cálcio-magnesianoE ricos em {erro (ankerita,
parankenita) e sec undar i amen t e por masnetita, ilmenita, barita,
rhabdofanita, pirocloro, ancsl ita, estroncíanita, norset i t a,
pÍrita e galena.

A pequena fre quênc i a de d i ques carbonat ít icos e xenóI itos
no romplexo alcal ino-carbonat ít ico de Juquiá, quando comparado ã

outras local idades congêneres, foi ressa I t ada pelo autor que

também obEervou a difÍcuÌdade de mapear a área devido að espesso
manto de int emper i smo da reg i ão.

Como recursos minerais, Born (op. cit.) estimou que e

milhões de toneladas de minério fosfático com teores acima de 15!Z

de P7r'Og, podiam Eer obt Ídos em ,Juquiá.
Feì icíssimo (!97Ar, apresentou no I Simpósio Intey-nacional

de Carbonatitos, realizado em Poços de Caldae - Brasil, um

relatório resumido sobre o complexo alcalino de Juquiá. Neste
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trabalho, o autor expôg alguns dados' químicos novos (Tab, t5),
considerou a jazida de fosfato laterít ico de Juquiá comparável às
maiores do mundo em teor de P.,O.¡ <?g%) e traçou algumas
correlações com outros complexos alcalino-cãr'bonatÍticos,
ressaltando a similaridirde com o complexo de Bukuso em Uganda.

Nas décadas de 7Ø e 8Ø, vários autores, tratando de rochas
alcalÍnas e/ou carbonatiticas do Brasil e do mundo, citam o
complexo alcal ino-carbonat Ít ico de Juquiá. Herz (L?77, propôs um

modelo para as intrusões alcalinas brasilpiras em funcão da
t.ectônica envolvida na àbertura cretácea do At I ånt ico Sul .

Segundo o aut or, jacupiranga teriã sido gerado de um ponto triplo
(união de três células de convecção do manto) e Juquiá teria se
originado de um magma semeìhante, do mesmo ponto triplo.

Ulbrich e Gomes ( 19Bl ) {izeram uma revisão das rochas
alcal inas brasileiras e colocaram Juquiá como sendo uma

associação t ípica contendo dunitos, peridot itos, piroxenitos e

carbonat it os (tipo III, segundo a classificação dest es aut ores ) .

Out ras local idades com caracteristicaE semel hant es ser i am Araxá,
Tapira, Serra Negra, Anitápol is e Jacupiranga.

En L?84, a CBMM publÍcou um compêndio com todos os corpos
carbonatíticos conhecidos até então no Brasil, e mostrou de uma

maneira sintética (na forma de tabela) várias i.nformacões sclbv-e

Juquiá e mais 2Ø complexos do pais (Rodrigues e Lima, L9BA).
0 Servico Geológico do Japão e o DNPM - Brasil publicaram,

en L987, um relatório sobre as pesquisas minerais associadas a

carbonatitos brasileiros. Neste rel.atório, KamÍtani e Hirano
(1947, consideraram a,reserva fosfática de Juquiá como à quartà
maior concentração em P*0u do mundo (aFroxirnadamente lól{),

0s dados petrológicos e geoquÍmicoÊ mais recentes
publ icàdos sobre o complexo alcal ino-carbonat it ico rJe Juquiá são
de Macciotta et al . (1988). Neç;te trabalho os autores ftodificaram
a dest ribuição geol óg ica j.nterna daquel e map a Fropost o por Born
(L?7L a e b). Consideraram as rochas piroxeníticas e gabróides
como as mais importantes, ocupando toda a parte norrjeste do
cÕmPlexo (Fi9. 1). O corpo carbonatítico foi considerado como ufn

corpo único com 2,5km'â de área exposta em tjlanta na pay-te centro-
oeste cJo complexo, sendo bordejado a not-te por rochas da sér'ie
ijol ít ica e a sul por rochas nefel ino-sienít icas. A elevacão rlo
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Morro Casa de Pedra, concordantpmente' com Born <L97 I, a e b) loi
c onsiderada comó um corpo sienit ico.

Petrologicamente, os autores deEcy'eveÍ am as rochas
ol ivino-c I inop i roxen i t icas e c I i.nop iroxen Ít icas como sendo
mesocumulát icas com cúmulos de Hg-ol ivina e cl inopiroxênio
saì ítico e intercúrnulos de magnet ita, pìagioclásio, ilmenita e

flosopita poiquilÍtica. Descreveram também, entre rorhas da série
piroxenÍt ica, os ol ivina-alcal igabros como ort ocumu I át icas, com
maior quantidade de plagioclásio inter-cumulático, As r"ochas da
sÉrie sienítica como nefelina-sienitos, essexitos e sienodioritos
apresentam textura hipidiomórfica com nefel ina, ortocldsio e

cl inopiroxênio variando de sal ít ico, ferro-sal it ico até acmÍt ico,
tendo como minerais acessórios apatita, esfeno e calcita. 0s
autoreç atribuiram Índices agpaíticos variando de Ø,96 a L,øs
pera as rochas da série sienitica e ressaltaram ¿¡s altas
quantidades daqueles minerais acessórios, em se tratando de
rochas agpaít icas.

Ijolitos, urt itos e melteigitos foram con s i derados r_omo

mesocumuláticos com cúmulos de nefelina e salita zonada pay.a Fe-
sal ita, sendo o primeiro mi nera ì o mais importante. Ti-magnet it a,
biotita, feldspato alcalino, eEfeno, apatita, caìcita e
perovskita apresentam grande variaGão nessas rochas ijolíticas.

As rochas carbonat Ít icas foram consideradas como lormadas
essenciaìmente por dolomita, apat it a, magnetita, calcita e

flosopita e serão melhor comentadas adiante. Como v.ochas de
dic¡ues os autores destacaram a presenca de ankaratritos e

f onól itos,
Hacciertta et al. (1988) classi+icàram o magtnã original

formado do comFlexo de Juquiá como ankarirtrit ico (basanít ico
segundo Gomes et al., I99ør, e na evolução para ne{el ina si.enito
passando por essexitos propuseram que seus cumulatos teriam sido
empobrecidos em Ca, Hg, Fe, Ti, Ni, e Cr e a rocha tÕtãl
enriquecida em Si, Al, Na, K, Rb, e Nb (dados inéditos de
análises quÍmicas dest as rochas alcalinas const am da Iab . p). A

fusão carbonática que não Eegue a tendência nor.mal de
concentração e diluicão de elementos constituintes, se
imiscibilizaria no final do processo, c arac t er i zado pelo magma
nef el ina-sien ít ico,
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No estudo dos ETR, Hacciotta þt à1. (1988) determinaram
Para àÉ rochas do Complexo de Juquiá um comportamento semelhante
ao da maioria dos complexos congêneres do mundo. Ouando comparado
aos t eores de ETR dos condr i t os t em-se uma maior concent ração de
ETR leves em relação àos Fesados, com os carbonatitos
apresentando os mà i ores teores daqueles ETR entre as roc h as do
comPlexo.

IV,4,E - ROCHAS CAREONATITXCAS

î.V.4.P,T - ESTRUTURA, PETROBRAFIA E MINERALOSIA

Os dados aqui apresentados provêm tanto da bibl iografia
consultada como de obçervações e anál iEes efetuados pelo autor.
desta dissertacão; o primeiro cãso será identificado peläs
c it ações efetuadas no t ext o.

Ptinio de Lima <1948, apud Felicíssimo Jr., 19óB)
observando testemunhos de sondagens feitas pelo IGG no mesmo ano¡
descreveu pela primeira vez a petrografia do carbonatito dr:

Juquiá. Segundo o autor, as amostras obtidas a partir do 42*.
metro da referida sondagem, dirigida ao centro do Moy.ro do
Serrote a partir da sua base sul , são de rocha carbonatítica
fresca e apresentam a seguinte composiGão: 1) car-bonatos
provavel ment e dol omit icos (baseado em dados quimicos ) em crist ais
alongados dÍspostos parãlelamente; e) cristais de apatita
alongados formando cordões paralelos no meio da massa
carbr:nát ica, sendo que alguns cristais apresentam aur-éolas de
maior birrefringência provavelmente de dahil ita (carbonato-
apatita); 3) magnetita na maior- pav'te ìimoniti.zada; 4) bit¡tita
al t erando para clorita ou vermicul it a.

Born ( L97lal, utilizando dados de sondagens mecânicas e

aerofotogeologia, sugeriu duas gerações magrnáti.càs predominantes
para a f or-macão do corpo carbonatítico de Juquiá. Propôs uma
geometria pseudocircular e um J)osicionamento concêntrico para os
dois corpos crbonat ít icos que ele chamou de exter"no e interno.
Segundo Born (op cit. ) as caracterÍsticas mais marcantes dos tJois
carbonat itos são:
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1) Carbonatito externo: d a in'tr-usão mais antiga das duag
e tem composicão mineraló9ica mais simples, sendo carbonatos
cálcio-magnesianos e apãtita seus minerais maiÉ importantes As
amost ras dest e càrbonat ito anal isadas pel o autor são aque I as de
Lima (1948, apud Felicíssimo Jr., 19ó8) anteriormente comentadas.

Apresentam granula6ão variando de ø,5 a 2,ømm com

event uais ag I omer-ados de crist ais exclusivamente finos.
0s cristais carbonát icos p red om i n ân t ement e dolomÍt icos

ocupam de 5Ø a !ØØ% do volume da rocha, in{erido pelas lâminas
delgadas observadas. Agrupam-EÈ com tendência ao
equidimeñcional ismo e ao idiomorfismo, sendo os cristais maior es
event ua l men t e zonados, A calcita, se ocÕrrer, o faz em pequena
quant idade,

A apatita pode representar de O a 5Ø% de rocha. Seus
crÍst ais de hábito prismit ico com t enddnc i a ao idionrorfismo são
de formação posterior aos carbonatos e podem at ingir di.mensões de
Ø'L a 4,Ømm. Dispõem-se em filetes que Eugerem a textura fìuidat
d¿r rocha e podem ser separados em dois grupos dist intos. 0
primeiro grupo forma aglomeraGões de cr.istaiE com dimensões
variando de ø.t a Ø,2mm. No segundo grupo as apatitas são maiores
e podem atingir até 4,Ømm de comprimento. Vários desses cristais
mãiores apresentam em I âmina bordas de m?rior birrefrirrgência
admitidas como dahilita. Em alguns aglomerados sem formato
definido, a dahil ita at inge maior import ância podendo ocorrer até
como monocy-istais. Est es crist ais äg I omer ados aFresent am maior
r i queza em inc I uEões, não ident i ficadas pelo aut or, minúscul as
cavidades ãrredondadas e frequentes associações com cristais de
mica avermelhada.

A variedade de mica encontrada no carbonatito é a

flogopita. Seus crist ãís têm granul ação var iando de fina a média
com t endênc i a ao idiomorlismo principalmente nos indivíduos
isolados. Alguns cr-istais apy'esentam zoneamento.

A magnetita é o único mineral opaco identificado. Sua
granulacão varia de muito fÍna a fina, raramente atinsindo Ø,3nn.
Associa-se aos carbonatos, apat Ítas e micas e seus cristais
maiores são frequentemente j.diomórf icos.
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Cri¡tais de pirocloro em seç'ão losangular idiomórf ic-a
foram identificados no solo localizado acima do corpo
carbonat it ico ext er-no.

2) Carbonat it o int erno r é de geràGão posterior ao ext erno
e tem mineralogia mais vay'iada e a grande dilerença com o exterrìo
é que a apat it a não é mais mineral essenrial, 0s carbonatos são
seus únicos minerais impor"tantes em volume, estando os ferro-
magnesianos, ankerita e parankerita, bem representados. Todos os
c¡ut roE mÍnerais encontrados são acessdrioÉ e sua c¡rdem de
frequência aproximada é: magnetita, barita, ilmenita, pirita,
ancylita, pirocloro, quart zo, goet h it a e galena.

As amostras anal isadas pelo autor são provenientes de

sondagens e de blocoE em superfiËie ìocalizados no topo do Morro
do Serrote e caracteriza{n-se pela granulação fina a muito fina
com predominância de crÍstais carbr:nát icos alotr iomórficos

0s crj.stais de carbonato têm dimensões que variam de ø,L a

Ø, 3mm e poucas vezes foram obsey-vados maiores que Ø,Smm. Bor.n
identifica três geraËões parà estes cri€tiris do car.bonatito
internor 1) uma ser-acão itnkerítica*parankeritica com grãos de até
O,1mm, turvos, de cores amarr-onzadas, agrupados em filetes
orientados ou em volumes de formatos indefinidos que podem ou
não envolver cristais car-bonát icos maioresj e) outra geração
dolomít Íca cÕm crist ais variando de Ø,L a ø¡3mm de comprimento,
cor branca, a.spec t o I impido, a9l omerados em filetes orientados ou
massas irregulares; 3) uma ter¡eira geracãÕ, de composicão
dolomÍtica, mais tardia que as anteriores¡ rotyl crietais bem

formados, de cor branca, iÍrnpidos e ger-almente ãssociados ã

minerais tardios como a barita.
Em ter mos de importância, os carbonatos dolomit icos se

destacam, seguidos pela ankerita e parankerita. Ancglita ocorre
etn quänt idade reduzida como crist ais alot riornórficos-idiomóf ficos
assoc i ados a miner-ais t ard ioç . Est ronc ian it a e norspthita podenr

€5t ar ¡:¡p5sntes em crist ais I imp idos com d imenEões tniåior€s que as
méd i as dos carbonatos. Calcita É rara.

A magnet ita é o acessór'io mais comum no carbonat ito
int er-no de Juquiá. A granul acão de seus crist ais varia de ø. 1 a

Ø.5mm, geralmente alotriomórficos. Alguns cristais isolados podem

atingir- lmm de comprimento e tendem ao idiomorfismo. Segundo o
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ãutor¡ ìamelas de exsolução de ilmen'ita são frequentes nestes
cristais de magnetita e podem ocupar ¿lé LØ% rJo volume tJo mesmo.
Sua ocorr'ência na rocha ou é disseminada ou em agtegadoE que
podem ou não ortentarem-se, evidenciando textura fluidal.

Barita é o segundo acessóy.io mais comum, sendo Fosterior å
maioria dos m i nerai s formadores da rocha. Seus cristais at ingem
granulação mitiméty.icä, são translúcidos, de cor br.anca ou
amarel ada e t endem ao idiomorfismo.

Como sulfetos o autor identifica pir-itä, pirrotita,
calcopirita e ga l ena, sendo pirita o mais observado. TorJos juntos
não chegam ¿ Ø,5% do volume da r-ocha. Apresentàm-se em mânchas
irregul ares ou finos veios de até lcm de comprimento.

O pir-oclor-o é encontrado em maior quantidade no
carbonatito interno que no externo. Sua distribuicão é

heterogênea, sendo comum em algumäs lâminas e ãusente em outras.
Seus cristais são pequenos, raramente chegando a ø,1Smm, Tendem
ao idiomorfismo, com seus cristais octaddricos se apresentando em
secãÕ losangular. suas tonalidades em indivíduos isolados variam
de incolor a cor. de mel ou esbranquiGado pouco translúcido.

Al guma monaz i t a É encont rada . Ag I omera-se em finÍssimos
cr-istais de coloracão verde a amar-elada, pr-eenche pequenås
cavidades, fortnando geodos e está frequentemente associada à

barita. Foi consider'ã.da por- Born 1l97La', como um mineral tardio,
0 quartzo é um mineral raro na rocha em questão, tenrJo sido
encontrado pouquíssimas vezes em lâmina delgada. É nitidamente
poEterior aos carbonatos.

Felicissimo Jr. (Lg7A) descreveu um volume são cie
carbonatito encontrado encaixado no seu manto de alteracão. Nesta
descricão o autor confirmou a textura fluidal da rocha que é
evidenc iada pel os agregados lent iculares orientados de apat itã e
pel a d i spos ic ão doE crist ais de c arbonat o. Sua anál ise modal,
forneceu os seguintes y-esultados: car.bonato (dr¡lomit ict:) - gØii¡

apatita - 15%¡ masnet i,ta - j%¡ clorita - l)i¡ barita - 1%.

Alcover Neto e Toledo-Gr.oke (1989) e Fl icoteaux e lrtal ter
(1988) comentaram o carbonatito externo de Born (lgZl a e b),
como sendo uma rocha de estrutur-a fluidal t íp ica, onde alternam-
se fa i xaE com variações texturais e mineraló9icas. A granuì aGão
dos cay'bonatos é principalmente fina, milimétr-ica, podendo chesar
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a centimétrica; as apatitas são sempfe ntilimétricas a

submilimdtricas, A variação mineral óg ic a dessas fa i xas ocorre em

termos de abundância r-elativa entre dolomita e apatita,
aparecendo desde laixas pobres em apåtita até faixas muito ricas,
seguindo a eÉt rut ura f luidal,

tJal ter et al . <t99ø) admit iram duas geracões para a

apatita contida no car-bonatito externo de Juquiá. A primeira
consiste de fluor-hidroxiapat ita, onde grãos ovóides "maiores',
estão ag)omerados com 5eus eixos longitudinais dispostos
paralelarnente à textura fluidal da rocha. Cristalizaram do magma

residual carbonat it ico e são contemForâneas à formação dos
cristais ferro-dolomÍticos do corpo carbonatiitco externo. A

segunda geraGão de apatita está relacionada à fase final
masmút ica, ou hidrotermal, e são aquelas com auréolas de maior
birr-efringência formadas por. carbonato-apat ita já coment adas por
Pl ínio ( 1948, apud Fel icissimo Jr. , 19ó8) . tjalter et al . (op

cit.) chamaram estas aFatitas resFect ivamente de apat it a 1 e

apatita 2 e seuE espectros de IV comprovaram a sua diferença
compos ic ional (Fig. ?).

LV.4.e,e - auIt4IsHo

0s primeiros dados quimicos comparat ivos de amost ras tle
rocha carbonat ít ica total de Juquiá (Tab. 3) mostraram tr-atar-se
de rocha rica em Ca e Hg com teores consider;iveis de Ba. p, Ca,
Mn, e Fe.

Dados mais recent es obt idos de amost ras não I ocal izadas tJe

rocha carbonatítica total de Juquiá, pela técnica de plasma de
emissão (ICP) confirmam a heterogeneidade do volume carbonatítico
estudado (Tab. 4). Nestes, observou-se mais uma vez a composicão
dolomít ica da rocha e teores consideráveis de P¡¡"0¡¡ (apat ita) .

Entre estes dados fica clara a pyesença de dois grupos (f
e II), que representam rochas com percentagens distintas na
relacão entre dolomita e apàtita. De uma maneira geral, aunlentam

os teores de Sr, Na, Nb, Y, Ce, Ca, e Fe5¡+/.Fe¡.1n nas rochas mais
apatíticas e Õs teores de Mn, Ba, e Va nàE rochas mais
carl¡on át icas.
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0nD{)s {I) lll {2)

si02 1.1

Ii02 tr ilD

A l20r il0 0.8

Fez0s 6,{ t,7

lln0 t.5 0.5

S0 2t.1 12.5

C¿0 1t\

Be0 0.6

Sr0 ND

P,0" 0.i 2.0

C0t 41,ó N¡)

Tt]TAI" 102,0 52.3

(tr) . IrlÇ0S (llDI . tlÁl DtlfCI¡D0S
IA8. 3 - Dados Âédios de ro[h¡E r¿rbonetitir¿s intern¿s 0] e

externas (2) de JuquÍá (Felirissit0, 1948).



6RUPO I

2

6RUP() II

5OT IDt)

(1)

si02 0.J9 0.20
Ti02 0,02 0,01

â120! 0,09 0,07
FE¡0r 0.51 0.5ó
fe0l l.ll 1 ,07

lln0 0.36 0.39
ñS0 12.68 12,95

Cà0 41.15 44.09

l{a0 0,91 0.89(,0 0.0t 0.0r
Pzo¡ 13, t7 t?,il
BaO 0.27 0.3{
Sr0 0.94 0.95

s0st 0.14 0.18

P.F, 2á,21 2ó.85

sUB,I0l. 101 .3{ 101.47

ELfltft{T.
(pp¡l | ?

0.28 0.30
0.02 0.01
0.08 0, r0
0.50 0.23
r.l I 1.51
0.38 0.51
12.71 17,ll
{{.13 36.51

0.90 0. 15

0,02 0.02
13.21 5,47

0.10 0.ó{
0.96 0.¿ú

0.16 0.33
?ó.65 r7.77

t0t.42 101.ó4

ÍÉDIA 4

0.21 0.5Á

0.03 0.02

0,09 0,ll
0.27 0.ó2

t.3t t. 13

o,tJ 0. {7

,7,32 17.55

36.55 Jó.63

0.4ã 0.15

0.02 0.02

5.57 5.28

2.13 0.7ó

0.É2 0.ót
1.11 0. t0

37,{7 37.77

103.87 102. t8

0.2{
0,02

0.07

0.13

l. l5
0.38

12.¡9
44, 15

0.89

0.02

ti.25
0,30
1.00

0.t6

r0t .4 7

3

0.31

0.02

0. 10

0.37
l.t5
0.18

r7.t9
3¿.56

0.t5
0.02

5.t4
t. r8
0.óJ
0.61

37,ó7

102.5ó

11ÉD I A

t{b 20.70 12.90

Zr 24,30 24.40

v 10.ó0 15. 10

Rb 2,70 5.40
Y 331.90 J98.Á0

La ll7.J0 12ó.50

Ce 283.8 212.9

I ttEt't.
(pp¡) 793.J0 855.60

tó.50 ó.80
24,9J lJ.50
12.90 18.{0
3.97 5.20

158.87 159.20

t28.17 99.00

219.97 187.7

825.Jl 485,S0

t3.15 t 1.92
t5.50 ró.07
17.00 18.20

J.40 4.70

138.90 14t.00
78.90 90.80

1ó9.80 tóÉ.20

4ló.¿5 150.89

15.90

26. t0
r3.00
1.80

3{{.10
140.90

28J.2

827.00

15.80

19 .20
19.20

5.50
130.90

9S,50

1{1.10

430.20

IAB,4 - Coaposiçao qui.jc¿ par¿ 2 grupos ll e ll) de r0rhàs sarbonatiticas de Juquiá {Dados
irìéditos cedidos pelo Prol. Dr. E. Ruberti do I6c-USPi técnire ICP).
I Fef) e SOs c¿lcul¿dos
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At ravés dos dados méd i os dos doi s grupos ac ima coment ados,
foram calculedas nest e trabalho duas normas atrroximadas ( Tåb, 5)
com os seguintes pressupostos: 1) os elementos menores¡ conl

excecão de Sr e Ba foram de5prezadosj e) a mineralogia
considerada loi aquela cítadâ por l4acciotta et al. ( 19€8 ) como

essenc i a I para o carbonat ito de Juquiá, que coi nc i de com aquel as

do carbonatito externo de Born (L97 Ia e b), e a moda aFr-esentada
por FelicÍssimo Jr. <L978), ou seia, dolomita, apatita,
magnet it a, barit a e filossilicatos (fìosopita e clorita); 3) cr

va¡ or de P. F. foi consrderado como a percent agem de CO¿r cont ida
exclusivamente nos carbonatoE, que pará efeito de cdlculo tiveram
a 1órmula da dolomita (Ca, Mg(C0",)",); 4) oE v¡rlores de P",Oo foram
considerados como exclusivamente das apatitas, consideradas para
efeito de cálculo, com a fórmula da hidroxiapatita (Ca*r(Pfl")¡roH);

5) todo o BaO foi considerado como da barita; ó) a magnetita (com

titânio) foi calculada pela somatória de TiO¡.,, Fe*Oo e FeO; Z) a

percentagem de filossil icatos foi obt ida pel a subtração das
percent agens c al cul adas dos demais m inera is conËideradcjË, do sub -
total médio (Tab. 4) obtido no seu respectivo 9r'upo.

AE t abet as 6 a 1t most ram anál ises pontuais ao MEV com EDS

Eobre ì åminas del gadas para os mineraiE princ ipais do car-bonat ito
externo aqui estudado. Estes dados são semiquant itat ivos; cada

análise teve seu total recalculado para føø%, tornando-Ee,
Portanto, dados semiquantitativos relativos entre si. O exame

dest es dados t raz as seguintes evidênc ias:

_CARBONATOS

Os carbonatos dolomíticos têm teores importantes de Fe e

Mn (Ø,3 a ?,5% em óxidos) e consideráveis de Si, Al, P, S, Na,

Sr, e Ba (Ø,! ¿ Ø,5% em óxidos), os cÉrbonatos calciticos têm

algum M9 <L a 3% em óxidos) e eventual presença de Al, Si, P, S,

Fe, Na, Ba e Pb (Ø,! aØ,5% em óxidos). (Tab.6).

-APATITAS

AE apat i t as geralmente ção enriquecidas em Na e Sr (Ø, ? a

2,Ø% en óxidos), eventualmente contaminadas rorn Hg, Fe, Aì, e Hn

(ø,ø5 a Ø,5% en óxidos) e ma j.s raramente com Ba e Pb (Ø,7 a Ø,3'l
em dxidos). Naquelas bordas com maior birrefringência observadas



NORIIA

{il 6RUP(} I

D0L0ñIIA 61,41 82,3{
APA TA 37, 1S 15,3t
|lA6litT tIA l,ôl 1 ,7{
BAR ItA 0,46 1,79

L0SSILÌCAT0 0,7{ l rJS

Ï0TAL 101 , 42 102,56

I48.05 - llor¡¡ estirada para rochas c¿rbonatiticas
de Juquiå, itrà!és dos dadoe quiúitos dos

grupos I e II da t¿b, 1.
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At0slRAs 0010i I lAs

{2}

cAtc ¡ ïns

(5t
{Ð
0 D0s (7){ó}G)l5lilt

¡¡a20

l'lg0

ALz0¡

s i0¡
P¡0c

S0"

[,0
Ce0

Ii02
Cr¡0s
l'1n0

Ée0

Co0

Ni0

Cu20

Zn0

B¿0

Sr0

Pb0

lc02

IOTAL

0.05 1 0. t5 ND

47.73 47.13

CALCUL{)S

(-) = fiÊo DEÌER lflAo(l

0.01

0.07

17.73 47.73

PARA

0.15 r 0,17 r¡D

t.42 ! 0,52 0.5{
0.21 t 0.0i 0.16
0.3r I 0.08 0.18

0.08 ! 0.03 0.35

0.0ó ! 0.05 0.25

0.44 ! 0.67 0.03

0.01 I 0.02 l{l)

52.69 ! 0.7J 5{,10
- 0.01
- 0.0J
_ 0.08

o.tl t 0.03 0.20
0. t0 ! 0.08 D

0.14 ! 0.02 t{D

0,07 i 0.07 ND

- ltD

0.08 I 0.08 0.10
- 0.10

0.20 10.04 t¡D

43.97 13.97

1001

0,15
l. 1t
0.31
0. t2
0.06
0.18
0.0{
0.03
l.0ó

ND

0.0J ! 0.04
0.35 ! 0.3{
0.95 t 0.62
0.02 i 0.03
0.07 t 0.07

ND

t'¡D

0.12 t 0.15

0,l l
19.5J

0.24

0. 2l
0. 03

0,t2
0.04
0.02

J0,02

0. r3
21.9î
0.23
0. {0
0.tr
0.18

0.19

0.01
?ú,81

NO

0.08
0.38

1.2ó

0.01

0.06
ilD

0.rl
0.24

0,02

2t.20
0,01

0,02

0.81

0.01

28.98

0.0t

0.22

0.82

?t,86

t0, tr 56.05

t3.9i

lû8, 6 - Dados seriq¡rentitativos pontuais {EI)s} relàtivos pår¿ 1001r do càrbonatito de Juquiå
(l) llédia e desvio padrlo de l? ànålises pr criståis såos de dolorita (perlil A),
(2) llédie de 2 ànálises e¡ rrist¿l slo de d0lorite (perfil l}l.
{Jl ltédi¿ de 7 análises eq srist¡l slo de dolo¡ite (cedidos pelo Dr. R. F¡i(oteàux
da U¡iv. de Aix-ll¿rseille I¡l-Frànçå1.
{41 Val0r teóric0 pÀrà dolorit¿ purâ.

{5) llêdi¿ e desvio padrlo de 3 ànÁlises er rriet¿l sâ0 de talritd {perlil A}.
(6) ure â¡åli5p er crist¿¡ s¡0 de (alrit¿ (perfil Dl

{71 V¿l0r teóric0 para calcita pura.

l=valor teúrico de 1C02 er dolo¡itå e rålIit¿ Furàq,
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nas at)atitas primárias constatou-se ma'iores teores de Na, Ba, Sr',
Fe e Mn (colunas I e g da Tabela 7, Ulal ter, 1991) aumento nos
teoreE de F e CO¿r e d jminuicão nos teores de P¿:Oo e Hr.,O" (Tab, 8,
t{alter', L997 ) em reìação ao centro do cristal .

-HAGNËTITAS

As magnet itas
óxido) e eventual pr

L,Ø% en óxidos) (Tab

mostraram exsoluGõeË ricas em Ti (8 a !7% en

esenca de Na, Mg, Al, Sv', Ca, Cr, Pb (Ø,L a

9).

_FILOSSILICATOS

Clorítas e f ìon¡opitas foram anal isadas (Tab. 10) e são
bastante magnesianasj Êuas relações Þ|gO/FeO (como Fe total ) são
respect ivamente 3,fø e 4,49, aproximadamente. As llosopitas
apresentaram aìto teor de potássio (11,ø3 de K¿r0) quando
comParado àquel es da literatura que vav'iam normal ment e de ø,1 a

72/, de K¡.ç0 ( Deer et al . L962) .

-BAR I TA

Apresentam teores consideráveis de Na, Al, Sr, Ti e Pb
(Ø,1 a L,Ø% e¡n óxidos) (Tab, 11)

Com relacão aos ETR, Macciotta et a1. (1988), tlalter et
al. (199Ø), trlal ter (1991) e este t raba I ho caracter-izaram um

comportamento comum parä as rochas carbonat Ít icas de Juquiá,
igualmente às demais rochas carbonatíticas do mundÕ, que

apresentam maiores valores de ETR leves em relação aoÉ ETR

pesados quando compar-ados aos t eores de ETR dos condritos.
A tabela 12 mostra os teores de ETR de tjalter (1991) e

deste trabaìho para a rocha carbon¿rtítica de Juquiá,
Foram efetuadas dosagens de ETR em apat itas e dolomitas

primárias, most rando uma maior concent ração dest es e I ement os nas
apãt it as (Tab. 13).



0r¡Dos {r) {1)

P20s/Ce0 0.72
lla'o 1.2ó
l!q0 0.80
AI¡0s 0. Ll
si02 0.00
Pr0" 39.21

s0" 0.00

ct 0.15
ll"0 0.05

C¿0 51.ó7
fio ilD

Cr20s 0.01

llno 0.13
FeO 0.48

Coo ¡lD

t{i0 ND

Cut: 0. i0
Ino 0.17

Beo 0.50

Sr0

Pbo 0.ll
.IOTAL

0.ó3

3.00
0.29

0.3ó

0.02

0.00

0.42

0.06
58.1:

ilD

0.02
flD

0.3J

0.13

0. 12

t¡D

0.10

(2)

0.74

1,06 i 1,29

0.15 10.17
0.43 t 0.30
0,05 t 0.07

tJ¡

ô7Å

0.32 10.3i
0.14 ! 0. 16

0.52 ! 0. ?9

0.03 t 0.0ó
41.70 ! 1.53

0.02 t 0.003

0.09 ! 0.09
0.0ó t 0.07

56.Jó i 1.4 5

0.04 t 0.08

0.01 t 0.02
0.08 1 0.08

0.20 ! 0.44

11,11

0.01

0.07

0.04

0.08
0.02

0.08

0.50
0.04

0.0ú

0,05
0.01

0.09

1.19

0.03
0.08
0.07

0.10

0.01

0.71

.06 1

72+

.0ó !
1t +

ND

t1 +

.02 !
/t5 +

,0J 1

.07 t

,07 1
,09 1
,08 1

3.
0.
0.

0.

0.
0.

0.

0.

0.
0.

0,
0.
0.

0.

0.

.71
(+n
t t 0.
)+/t
! ! 0.
t t t.
ND

2 ! 0.
i+ r

I1ô
¡ 1 0.
I +/\
¡ 1 0.
¡+/1
I 1 0,
, 1 0.

0.22

0.30
0.?0
0.08

t.70

0.18

0.03

0.04

0.09

0.13
0.10

0.08

0,08

0.08

0.26

0.08

0.41

0.07

0.07
0.0ó
0,01
0. 16

{5)

0.73
llo

0.21

0.41

0.04

40,78

0.10
0.05

5ó.01

0.06
0.02

0.08

0.J2

0.0ó

0,06
0,02

0.2¡

i6)

0.78
1.11 0. t4 t 0,08
0,?t 0.02 ! 0.03
0, ?9 t{D

{1) Vålores e duås análises de åpetità {perfil D)
(2) l'lédia e desyio padrlo påre 1l ånállEes de epatitå {perfil A)
(l) l,!édia e desvio padrâo parå I ¿nálises då parte cpntràl de

apatitas coa bord¿ CE aåior birrefrinqÊnÊra {perfÍl A)

{4) Hédi¿ e desvio padrão perå 5 enáliseE et bordå de råior
birrefr¡.ngqnciå de apatitas (perfil A)

(i) iédie Ê desvi0 padr¡0 perà 13 análj.see de epetj.t¿s
(ó) Hédi¡ e desvio padrão påra 12 ånálises e¡ apåtites.gråndee.

{Dr,R, Fiicoteaux de llniy. de Air-llarsei.lle IIi França)

lA8. 7 - DtsdoE se!iquentltåtivos pontuais iEDS) relativos pär

0.28 0.22 t 0,20

.t2

.02

.45

.10

,0J

.07

,07

.UË

,08

,03

.2?

0.03 1 0.0ó
0,05 t 0.06
0.04 1 0.04

0.02 1 0.05

0.07 0.05 t 0.01

0.01 I 0.09

ilD 0.0{
r.95 3,23

t7)

0.78
0.21 t 0,13
0.10 t 0.23

NO

0.02 10.02
13.48 10,óJ

0.0 ! t 0.03

55,50 i 0.74

ItD

0.23 t 0,21 0.23

CALCULOS

0. 13

0.0ó

0. t0 0.02
0.03

0.08 0.02
0,38 0.0a
0.07

0.07
0.0À

0.06

0,19 0.07
0,5t

0.19

PARA

0.52
0.10

0.49

0.02

0.03
0.04

(8)

0.20

0.11
0.05

0.01

u.1¿

43.78

0.03

0,01

55.2ó

0.01

0.04

0.10
0.52

0.79

0. 11

0.06

0.03

0.23

1.Ul
0.05

0,0r

l.t3

0.07

0.07

0.lr
0,22

{e)

0.7 6

?,46 ! 0.51

0.07 t 0.05
0.01 i 0.03

0.05
0.02

0.07

(10)

0.76

0.01
0.01

0.09
0.05

0. t4 r 0.?s
41.13 11.50

{7) llAdi¡ e desyio pàdrÈo para 12 análises el àp¿titås .pequen¡s.
(¡r, R. Flicoteaur d¿ Univ, de dix-ltarsej.lle III Frenç¡)

(8) l{édia e desvio pådråo perå 86 enålj.ses då pertp centrål de
apatitas cor bordâ de iåior. birrefrin!ênciå {t{¿iter, l99t)

(9) l!édi¿ e deÉvio pådråo pårå Z0 enålises ê! bordà de ràior
birref ringîncia de åpetitås

(10 ) Apsiità teérica ICao{p0¡}¡0tl]

100X, para apetitås pri.á¡i¿s sås do cerbon¡tito de Juauiá.

0.02 t 0.03

0,02 ! 0.0?

5{.34

t2.39

1.9 t 35.82

0.11
0. tó

0,13
0,27

u.tt
0,26

0, ?4

0.5ó
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APâTITTS

Pr0"
(¡)

F Stor. Cl . C0"ror.

frl {11 {ppr) (11

H¡0+

(It

APAI ¡ÌA
ñAEilAIICA t0,21 0185 0,02 99 0,32 orót

APAT. IIAGITATICA

+ 38,ô2 I,38 0,02 35 0,7t 0,50

APAT,C/AURÉt}LI

AURÉoLA 37 l,9l 0,02 - I,t 0,J1

APAIIIICA

IAB.08- Dad05 parà àlguns elerentos dàs apatitas I e 2 (ragrátic¿s

e tardi-raqráticas/hidroterrais) (Halter, 1991, técnica lCPl.

IIA6NIT IÏA
{r}
(}TII)()S

(4t(t)(2t(11

l,la,0

11g0

A t,0¡
si02
S0s

Pa0o
(r0
Ca0

Fe0

Fer0s

Ii02
Cr20r

ñn0

Co0

Ni0

Cu0

Zn0

B¿0

Pb0

ct

't0lAL

0.12 ! 0.22
0.18 ! 0.44
0.49 I 0.2¿

0.53 ! 0.50
0.05 t 0.05
0.10 ! 0.10
0.02 ! 0.02
0,17 ! 0.02

2i.77 ! 0.J4
68.¿9 ! 0.84
0.89 ! 0,19
0.07 ! 0,07
0,1ó I0.25
0.08 t 0.19

0.0r I 0.06
0.00 ! 0.07
0.0t ! 0.05

0.4{ ! 0,4ó
0.13 ! 0.14

0.28 r 0.41

0.ó{ 10.21

0.59 - 0.ó7

1.4? - t,0t
0.s7 - 0. rl
1.27 - 0.só

0.03 - |[)
ND -ill)

0. 12 - 0, t2
0,21 - 0.11

24.27 -22.26

ó0,04 -5t.0ó
8.73 -t6.97
0.ß - 0,04

1.30 - 0,08

0.40 - N0

0.31 - l{0

ilD-N!
ilD - 0. t4
t{0 - NI)

0.1r - 0.12

0. 14 - 0.t8

1001

0,l t ! 0.09
0.02 ! 0.08
0.05 1 0.08

0. t9 ! 0. t0
27.80 t 0.32
ó8.76 ! 0.80
0.79 I 0.23
0.u t 0.0i
0.00 ! 0.10
0.00 ! 0.r1
0.0t ! 0.09
0.02 ! 0.09
0,02 ! 0.07

ND

0.05 ! 0.22
0. r0 ! 0.18

3l ,0
69.0

0.00 t 0.07
0.18 t 0.1ú
0.03 ! 0.05

cALCUt09 PARA 1001

TAB. 9 - Dados se¡iqu¿ntit¡tivos pontuais {EI)S) rel¿tivos para 1001, de àlgu¡as
aaqnetitas do carbonatito dê Jqquiå e teóric¿i
{ll ltédi¿ e desvio padrlo pàra I análisee er r¿qnetitùE (perlil Dl

(2) Ìlédia e desvio padrlo par¿ I enálises er raqnetitas {Ferlil D)

(3) l}uas análises er ersoluçües ricàs e. li dentro de ragnetitas (perfil Dl,
(41 Corposiçlo da ¡aqnetità tpóricà purì
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AIIt)STRAS

{1}
0xlDos

(?)u)

llà r0
ñso

Al20s

si02
P¡0o

S0"

ct
h0
Ca0

li02
Crr0¡
lln0

Fe0

[00
ili0
Cu0z

Zo0

la0
Pb0

I{)TAL

0.32

J0.86

13.0t
11.71

0.25
0.20
0.07

lt.0l
0. t5
0.1ú
0,0s
0.07

6.87
0.06
0.10
0.07

0.19
0.02

ND

CALCULI}S PARA

t{D

31.89 ! t.ól
15.10 10.79
10,12 ! 1.t9
0.02 ! 0.05
0.12 ! 0.08
0,15 ! 0.H
0.17 I 0.08
0.13 ! 0.29
0.14 ! 0.13

ilD

ND

10.28 r t.8?
0.08 ! 0.05

ND

r{I)

0.07 ! 0.08
0.07 ! 0. ró
0.1M.09

IA8. 10 - D¿do¡ s€riquàntÍtativos pontuais (ËI)Sl relativos para

100f, de lilossiliclrtos d0 c¿rbonåtito de Juquiå;
(tl rédiå de du¿s análises er flogopita
{?} rédia e desvio padrlo para 6 análises e¡ clorites,
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BAR I TAS

tÁt
OI Il)()S

(t)t3tl?l(tl

l{¡¡0
llg0

Alz0¡
si0¡
P"0"
S0"

cl
(20

C¿0

ïi02
Cr20¡

ñn0

Fe0

Co0

t{i0
Cu0

In0
B¿0

Pb0

Sr0

TOTAL

1.62 - t.42
0.2{ - ND

1.50 - 0.55

0.62 - 0. ó4

0.1ó - ilD

J4.20 - 3t,52
0. t2 - 0,tt
ilD - t¡t)

0. J9 - 0.10

0.4{ - 0,93

0.20 - 0,u
t{D - 0.t0
ND - 0.03

0.16 - ilD

0.t5 - 0.r{
0.t8 - ilD

0.07 - t{D

0.22 - 0.79

- 0,75 - 0,4ó
- 0,22 - 0.10
- 0,óó - 0.51
- 0.53 - 0.48
- 0,1? - ltD

- J2.ó5 - 3t.6ó
- 0.15 - 0.0ó
- tto -. 0.01
- r¡l) - 0.01
- ND - t.32
- t{0 - rlD

- 0.2ó - 0.10
- ND - 0.2t
- 0.02 - ND

- 0.05 - ll0
-IID-ND
- 0.13 - ilD

- óJ,gt - 62,19
- 0.5t - 0.85

l.ot t. r3l
0.lJ 0.010

0,72 0,254

0.5ó 0.417

0.0å 0.0t1
t3.t4 28.221

0, tl
ill)

0,10 0.040

0.70 ilo

0.07
0.13 0.003

0.07 0.020

0.03
0.08
0,0J
0.05

62.0ó i0.716
0.ó{

0, 157

PARN

TAB. ll - Dados seriquantitativos pontuais {EDS} relãtivos pårà 1001, de baritas do

carbonàti to de Juquiái

{l)4 anålises er pontos de ur crist¿l de barita;
{2} rédia de (l );
{l) ¡édÍa de I2 ànálises e¡ bàriteE (cedidas pelo Dr. Flicote¿usr d¿ Univ.
Aix-ll¿rseÍ I le Il l, Françå).
({) CoÃp0siçlo dð barit¿ teórir¿ purå.

100ICALCULf}S
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Ai0stRAs

tLflrt11r0s

lpp¡) c-5c-lc-lc-2c-l

La 78,10 61.50
Ce 207.00 2ó2.J0
ild 131.50 84,70
S. 28.J0 ló.i0
Eu 9.30 5. ó0

6d ?9,60 18,4 3

tb-
I)y J0,10 18.90
Er 18.90 9.9J
Yb 11.30 5.17
Lu 0.9J 0.58

5.20 30.00 51,00 t 3

2{5.40 79,t0 11¿,00 ! 5

152.40 {4.00 108,00 ! I
11.90 8.70 19,00 t I
11,70 3.04 ó0,00 ! 0,ó
39.90 LJ4

2.1 t 0.1
48.50 8,05 19.1 ! 0.7
J0. ó0 5. t4
14.50 2.26 3.t ! 0.1
l.t6 0,22 o,JJ ! 0.07

TOTâL 5{5.0J 38ó,81 ó91.2ó 188,85

IA8. 12 - Teores de EIR e¡ a¡ostr¿s totais de carbonatitos de Juquiá,
C-l, C-2, C-J, e C-4 (lalter, 1991; técnica-lCPl, C-5 (d¿dos

deste tråb¿1h0, térnicà àtivaçåo neutrônicall.
l{Anelist¿: I}r¡. Ana lt. FigueirÊd0-IPEli/Clitil),

A¡1O5IRA5

ELfllEt¡T0S

(ppol {J)t2t(1)

Lå

Ce

Pr

I'ld

Sr

tu
6d

ïb
l)y

tr
Yb

Lu

218,7

43J

{9.5
19. r
t97
ND

7?.8

óô.5
42.5

L2o7 .7

204,00 ! 2z 28.7
545,00 t lt ó0

73,00 ! I 7.8
37ó,00 1 17

79t00 ! I 3.0
?2,00_t I 0,92

8.2 1 0.J
Ll 1 +^1

9.2 10.¿ 1.52
0.7? ! 0,lt 0.08

I 0,5
13
! 2.6
0

orj
0.08

0.0t
0.0{

TOTAL l l58. l t0?.02

IAB, lJ - Ìeores de ÊlR er apatitas e carbon¿tos do cr¡.bon¿tito
de Juquiå

{l) ¿patit¿s !à9ráticås fflicote¿ux ei. al., 1990}
{2} concentrado ¿patític0 {dàd0s deste trabalho, técnica
ètiveçåo neut16ni cJl ) ,

(Jl rarbonatos prirårios {d¿dos deste trabàlho, técnicå
I ti vaçâo nrut rên i ra t |,
l(analistr: 0r¿, An¿ ñ. Figueiredo-tpE /CNEll),
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V _ ALTIRITA DO CARBONATITO DE JUOUITí

V,I - TRABALHOS ANTERIORES

O primeiro c oment ár i o feito sobre a c obert ur a el uvial do
Morro do Serrote, em Juquiá, foi de [-eonardos ( 1934) que

deEcreveu a "barita" da local idade como imersa num material
argiloso vermelho com eventuais concentr-ações de óxidos de ferro
e manganês,

Knecht e Fel icíssimo Jr. <L939) invest í9aram as
potencial idades econômicas em minério de ferro local izadcl no topo
do Morro de Serrote e descreveram no como blocos de tamanhoE

variados (até m.¡) com magnet ita porosã¿ predominantemente
alterada em limonita compacta ou ter-rosa, onde identificaram a

presença de goethita e hematita. Anál ises químícas de magnetita
alterada e goet h it a revel aram os dados con st an t es da Tab. 14,

Leonardos (195ó), Felicíssimo Jr. (19ó8), Born (1?Z1a e b)
e Fel icíssimo Jr. (f?79l chamaram a atencão para a concentracão
secundária de àpatita na jazida fosfática do Morro do Serrote. O

úl t imo aut or most rou as concent v'aGões pärã amost ras
representat ivas de Juquiá conlorme a Tab. 15.

Born ( !97Lal, quando sugerÍu a existência de duas massas

cabonãtíticas distintas (externas e internas) utilizou, em parte,
os minerais res ist en t es dos solos local izados acima dest es c orp os
para inferir al guns de seus ìimites, No solo correspondent e ao

carbonat íto interno, Born (L?77a ) menciona como minerais
reE ist en t es a magnet it a (predominante), ä barita e o pirocloro e

como c ompost os secundários, os óx idos de ley-r'o e manganês. Para o

solo acima do cor''po carbonatitico externo este autor conEidera
como minerais mais importantes: o quartzo, a magnetita, as micas
aìteradas, eventualmente a at)at ita e raros zircões. óxidos
secundários de ferr-o são t ambém encont rados.

Born ( 797La) efetuou doEagens de P,,,Oe parå oE solos do
Hacico alcalino-carbonatítico de Juquiá e mostrou a não

correlacão exist ent e entre estes e as rochas carbonat ít icas
int ern a e ext ern a sub j acen t es . Os solos sobre as rochas alr:alinas
e oÉ gnaisses encaixanteE fenit izados apresent aram t eoreE méd ios
de F¡i'O'e da ordem de 25QØPpm e aqueles sobre os carbonat itos



âñ0sTRAS

0IIDoS {ll

ItAGilÉIllA

ALÏERAI}â

6OEIIiIIA

si0, t.5r r5.08

Fe0 5.00

Fe20¡ 88.|l 7 4.76

Pr0õ 1.59

lln0 5.39 ll.88

t0fAt 99.9Á l0l .7 2

TA8. l4- D¿dos quíoicos para arostras ferruqinosas dà jazid¿

de ¡ågnetit¿ do l{orro do Serrote, er Juquiá (fnecht}
e Fe¡irissiro, 1939).

0u00s l

10,6 0-5
t2,6 2-5
2t,ó 4 - I
t7 t7 25 - 30

1,1

I,l 35 - {7

J,4 0 - 2

2,1
- 1,5 - 2,0
- 0-2
- 2-4

tAE. l5 - Dados quiricos pàra e cobertura pedolóqica
(l) e carbon¡tito alterado (2) do llorro do

Serrote, er Juquiá (telicissiro, 1978).

si02
Al20s

Fe20!

P20õ

ti0,
Ce0

8a0

SO,

F

l{n0

C(},

P. F. ?0'ó

91, {



44

externo e interno apresentarãm respect'ivament e Z5ØØppn e l4ØØØppm

de PrÌO¡,r em mdd i a ,

O manto de al teração do comp I exo al cal ino-carbonat ít ico rJe

Juquiá passou a ser melhor estudado a par-t it' de !987, quando se
ini.ciou, na USP, com a participacão de pesquisadores lranceses,
um projeto amplo sobre os materiais intemperizados a part ir de

rochas desses comp l exos, do qual faz parte a p resen t e pesquisa,
Flicoteaux e klalter (1988) publicaram umä descrição

reEumida do corpo carbonat ít ico do comp I exo de Juqu i á e seu mant o

laterÍtico e afirmaram que a sua alteracão fol comandada
predom i nan t ement e pelo ferro.

Fl Ícoteaux et al . ( 1990) r¡rost raram que o cont eúdo em ETR

das apatitas primárias de Juquiá é superior c'm maiE de ?Ø vezes
em ETR leves e mais de ?øø vÊ¿es em EfR peEados quando comparados
às fases fosfát icas neoformadas (apat ita secundária e
gorceixita),

t^lal ter (1991) apresentou uma tese à Universidade Aix-
Marseil le III, França, com o t Ítulo "C¿ractev izat ion geochimÍqup
et nrÍneralogique de I 'altérat ion de la carbonat ite du complex
alcalin de Juquiá (Brésil) - Compoy.t ament des terres rãres Èn

mi neraux phosphatés".

9.8 - CARACTERíSTICAS GERAIS

6OBRE O CARBONATITO DE JUOUIÁ

DO IIANTO DE ALTERAOAO DËSENVOLVIDO

0 Horro do Serrote é cotrerto pÕr um mant o de al teraçäo de

aproxirnadamente 5øm de espessura média, em grande Farte
isalterít ico, expoEt o pel a frent e de I avra do minér io fosfát ico,
localizada na sua porção sudeste (figs. 3 e 4).

Nos cortes da frente de lavra aparecem, além tlr:s pr.odutos
de alteração do carbonatito, materiais argilosos lisados à

a 1t eração das rÕchas alcal inas silicataclas onde se Èncaixa o

carbonat ito, e ligados à transicão entre estas rochaE. Estes
rnateriais arg i I osos são const ituídos por caolinita e goethita e,
local izadamente, crandalita e apàtita (FÍss. 5, 6, Z e Tab. 1ó).

No topo do Morro do Serrote, parcialmente destruido r¡elos
trabaihos mineiros, ocorre uma coberturã pedológica que pode
chegar a mais de lØn de espessura, e quë contém blocos
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Fis.3- LOCALTZ/IÇÃO EM PLANTA DA FRËNTE DE
LAVRA E DOS PERFIS DE ALI-ERAçÃO ESTUDADOS

Solo '¿ --\

-;:'- -<r-S.-¿ \ ..\

fÞìtrco-ì\1 ljolilo

ROCHA PREgOMINANTEMENTE " 
(?)

CARBONATIT ICA ALTERADA

COMPRIMENTO (m)
a

Fis.4-LOCALIZAçAO ESQUEMATICA EM CORTE
DOS PERFIS ESTUD/TDOS (CORTE B C FIGURA 3)

(AeD)
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FIG. 5-Difratogramas típicos para materiais alterados
desenvolvidos sobre rocha alcalina silicática de Juquiá(perfil D), (Cr)=r:randa.lita, (G)=goethita, (C)=caolinita.
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Þþ\9

ñllr4,00I

$004ù00

FIO. Z-Espectrog de absorção no infra-vermelho de concentradoE
das fases t Ípicas desenvolvidas sobre a rocha alcal ina
sil icát ica alterada de Juquíá (perfll D); (a) DRX=goethita
e apatita; (b) DRX=soethita, apatita e fosfato
crandalítico; (c) DRX=goethita e fosfato crandalitico.



PADFEES
0fiANDALITA (rl HI0R0IIAPAIIIA (c/C0¡ I {2} cA(ll¡llllâ (l}

CaAl¡lP0rÌ¡l(}ll)¡ 2[C¡¡ÍP0¡,C0¡)¡0H] 2[nl"Sir0!(0H0.]

IRA|¡Sñ, {(d¡ ) AIRISU¡çoES IRâNSI, (cir I AlRIEUIç0ES lRAtlslt. (cir I AIRIBUIçots

1580 0H 13500'1 0H 3ó96.sP 0H

J320 0H !2100.r.b - 3670.Jó5ó.r'sh 0H

3tl0 0H t170,sh rr ¡fc0¡l 36{5.1 0H

1330.vr I 0H 1150'vs b' Vs(c0s) 3óJo'Jó?l's':p 0l{

f225.Sh 0H 1410'v5 doubtet y!(C0rl 1ll7.ll05.s'sh Si-()

ll75,Sh V'(P{]r-!) ll10.l095.s.sh ! s(P0.-r¡ 1035.1030.5 b Si-0

tll0.Sh V3(P(]i-!) 1050'1040.v5'b vs{P0¡-tl 1019.1005's doublet Si-{l

t180.r . vb V s{P0¡-!) 970.945.sh v 1(P0.-!} 9{0'935.¡'sh 0-H-ßl

l080.sh vslP()¡-!) 877 e 867 Vz(P0¡-¡l 918,909.e (¡-H-Al

t055.Sh vr(P0.-!l 745.r - 800'784.r si-0-Al

1040,¡ V "{P0.-s) ó11.ó05.Ys V4{P0.-!) 7É0'718.r Si-0-Al

871.íb 0H 600.sh V¡(P0r-sl 700.8ô8.1 Si-()

835.rb 0H 580.sh v4(P0.-rl 605.r.sh

ó20.r,vù ! r{P0¡-5} 57ó.575,vs v.(P0r-!) 512.535's Si-0-Al

595.Sh v.(P().-!l 475.f V¡-V¡(P0¡-rl 475.4t8.s Si-f}

562.Sh V{{P0.-r¡ 125 Vs-V¡{P0r-rl
510, rb v¡(Pfl.-s)
405,rb \r2(P0¡-r)

ê t'l (]sTÉAs
E

IRANSI.l AIRIBUIçTES

{r¡- I 
)

TRAIIST{ A'IRITUIçOIS
(ce-r I

3696 0H

3598 0H

34{5 H,0

2137

tó16 H.0

1395 0H

1200 0H

1105 ',) "{P0.-!}1031 si-0
1009 si-o
913 0-H-At

799 9i-0-At
ó00

540 Si -0-Al
412 Si-o-At

c

TRAilSñ AtRIBUtçoES

(cr-r )

3412 H,0

2J37

1637 H,0

1380 0H

t200 0H

1108 V ¡(P0¡-rl
l0J1 V s(P0¡-r)
888

793 Si-o-Al
595 V r(P0.-s¡
510 y r{P0.-r}

2Ji7
tó35

t{45
I J85

1091

t0{7
965

880

78É

ó04

57ó

{74

'ro
H.0

V 
"{C0s-'11

y 
"{P{)r-r}

V "{P0.-")
V I (P0¡-r )

V ¡ {C0"-z )

v 4(Po.-rl

V.(P0.-r¡
V¡ -V¡(P0¡-r l

TAl. ló - Transtitânrias obs€rvadås n0 espertro de inlr¿-v€rrelho {lVl para rr;ndalita,
hidroxirarbonato-apetite e c¿olinita padrtss ro! suàs respectiv¿s etribuiçtes,
tr¿nsúitenciàs e atribuiçüe: tent¿tÍvas dos espectro ar b e c dè Ff6. 07,
ly=yery; r: re¿k; 5h = sharp; r = ¡ediu¡i b= broedi s. strong
{l) Ross ( )i
l2) 6adsden (1975); ll¿thens and N¿than {19771 e Ross ( )

l3) 6adsden {1975); Serratosa et al, {19ó2} e Angin0 (1964}
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ferruginosos endurecidos, como fr-agmentos de cour-aças, que foram
des I oc adoE art if ic iaìment e.

A Fig. € apresenta o perf i I t íp Íco na ár ea, mostrando as
diferentes fácies de alteração do carbonat itc.r ( inicio de

al t erac ão, isalterita inrcial e isal terit a mais evoluída), rJas

rochas alcal inas sil icát icas encaixant es e sua zona de transicão
para o carbonat ito e o solo.

V.E.I - ALTËRAEãO DO CARBONATITO

V.E.f.1 - INÍCÎO DE ALIERAçÃO

Os est ág ios iniciais de al teração supÉr9ena do cartronat ito
exter-no de Born (1?71a e b) estão reFresentados ¡'or pequenos

volumes de material dentro do perfil isalterÍtico exposto. Estes
materiais foram obEervados "in situ", nas bases dos perfis de

alteração, sobre blocos Eãos que tanto podem representar
prolongamentos da rocha carbonatÍtica subjacenter conto blocos em

est ág i os incipientes de alteração imersos no meio do carbonat ito
em estágios mais intemperizados. Vários blocos v-olados também
puderam ser encontrados no pát io da jazida, exibindo feicões
iniciais de intemperismo.

O início de alteração caract eriza-se por r 1) dissolucão
par-cial dos cristais de cav'bonatos primários; ?) FÍesenGa de

oxihidróxidos supérgenos de ferro, ricos ou não em manganêE,
ocupando pavcialmente os espãcos deixados pela dissoìução dos
componen t es minerais primários do carbonat ito, essencialmente os
carbonat os, in ic i ando a formacão de pseudomorfoses (Fig. g); 3)
conservação dos cristais de ar.ràt ita (Foto 1).

Independente do t ipo de evol uGão supérgena most rada pelos
volumes carbonatíticos em início de alteracão, observou-se a
presença eventual, nas suas descont inuidades (fissuramento), de

depós i t os secundários calcit icos brancos, sac aró i deE, em camadas
com superfícies botrioidais com até ?cm de espessura (Fig. 1Ø,

Fot o 2).
A transformacão dos volumes carbonatíticos em estásios

iniciais de alteracãr: p ara fác i es mais evol uídas (isalterita de
carbonat ito inícial e mais evoluída) pode se dar tanto lateral



R{ICHA CARBBNAIIITCA

ALTERADA

IONIATO BRUSCO T ÌNTTFDI6ITAOO

I = [¿rbonatito er início de À!t.:
If = Córtex de alt,¡
lll = Is¿lterita iniciali
It/ = Iselterita rais evoluída¡
\, = Faixa de transiçlo;
VI = Alcalina siliretadà alt, i
VII = Alralin¿ sili¿at¿da alt, ¿c¡

nódul rE goethiticos e leiçùps
pPdol óg i r es.

!ÊEE9IÊ]I-Iq:

[_J = Apati ta prirária
{fundo brancol

D = Crislai,s de carbon¿to e¡
i ni cio de ðl t.

Ø = Eríslais de c¡rbonàto pÀrriaì-
¡ente alt. do rórt¿l( de Ëlt.

¿ffi = Pseudortorloees roaboédricðs de

carbon¿tos er ûatri: apatitica
t0nserY¿d¡

,9q1 = Pseudolorloges ro¡boédricis de
t:p carbon¡tos et Âatriz ¿patitic¿

¿ I ter¡d¿

Æ = Pseudo¡or{os¿ lenticu¡àr de rarb0-v 
nalo er ratriz apatitice tonseryùdài

Ll = Psertdoaot lose lenticular de carbonato

e¡ úùtri ¿ tpðtitice alteradåi

13 = I'alrí7. apatitira àlteràdåi
L./

ftII!,0E TRANS, t RoCHA ALC. SlL. ALT.:

fli-¡ = ñålerial tarro! clàro-å¡arelad0' lertur¿Lj-J arQilosa, Ia0linítico e cr¿ndalitito
A = Apat i ta Pri¡årià

ì\ . Lente5 rarror esc.-preto, qoethiticas €

!¿ rrg ar¡eE í fer àg

/// -- CîaîdalílÀs, pseudotorfo:es de

lilossiliràtos
r = Co¡creçÙes goethiticas ou goethiticas e

e cråndalitiràs.
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como vert ical ment e, e dois modos for-ãm observados r 1 ) passagem
gradacional ( ?Ø-4Øcn) para 1ácies com feicões de isalterita
inicial; 2) passagem brusca (1-2cm) para fácies com feicões de
isal terit a mais evoluida.

No primeiro cãso ¡ a gradação ti rnarcada pel a presenç ä de um

cór.tex de alteração (?Ø-AØcnl que evidencia a estruturação
fluidal do carbonatito formando "cascas" ao redor dÕ volume em

início de alteracão. Estas "cascas" (lenticulay-es) podem ter de 2

a 1øcm de espessura em média € apresentam caracteristicas mistas
entre as fácies carbonatito em inicio de aìter-aqão e isalterita
inicial . Um t ipo de "casca" característ ico desses córtex de

alteração e formada essencialmente por material friável
const i t uido por crist ais de dol omi t a sem organ izacão àparente,
parcialmente alteracjos, recobert os ou não por filmes amarel ados
de produt os ferrug i nosos supérgenos.

V.E.f.E - TSALTERITA INICIAL

Evol uindo gradacíonalmente a part i r tjo córt ex de alteração
dos volumes carbonat ít icos em início de Íntemperismo, ou

observadas isoladamente em cÕrtes art i fic rais da jazidä de
Juquiá, pode se encontrar- fácies sem carbonatoE primários, já
dissol vidos, e com mat riz apat it ica primária em excelente est ado
de conservaGão, que chamay-emos de "isalterita inicial" do

carbonatito de Juquiá.
O material apresenta-se em .faixas claras e eEcuras,

r-essaltando a estrutura fluidat do cÕrpo carbonatítico (Foto 3),
Estas faixas são de espesEuras cent imét ricas e comprimentos
métricosj são onduladas e lent iculares, dando um aspecto
particular ao perfii, A mi.neralogia pr.esente é essencialmente
formada por apatita primária (residual ) e goethÍta e ð,patita
secundárias. tls outros mineraiç acessórios ocorrem em vários
graus de al teracão,

As faixas escuras, castanhas a quase pretas/ são
constituídas pov' apatita primária residual, em estágios iniciais
de aì teraGão ou sãs, que Éustentã grande quant idade de cavidades
pseudomórficas deixadas pelà dissolucão dos carbonatos,
parcialmente preenclridas !ror produtos secundários ferr-uginosos,
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que conferem e cor escurä¡ e ainda por apãtita secundária. Estas
cavidades são milimétricas ä centimétricãs e apresentam dois
formatos típicos: f) romboedros deformados ou não, com até 1cm na
sua maior dimensão, anormalmente at ingindo 3-4cm; ?) lentes ovais
com Ø,2 a Pcm na maiov' dimensão (Foto 4).

Os preenchimentos ferruginosos destas cavidades, v'icas ou

não em manganês, apr-esentam-se com morîologia variada, sempre
muito porosa: 1) estruturas tipo "esponja"; 2) películas muito
finas envolvendo apatita primária residual ou apatita supérgena;
3) pseudoglóbulos ou estalactites submilimétricas cle cor marrom
escuro- preta e brilho submetálico, agregados à a,patita residual
ou a produtos supérgenos; 4) planos descontinuos de espeÉsura
submilimétrica, entrecruzados e irregulares, com aspecto
"dendrit ico" ( Fot os 5 e ó).

Out ros materiais encont rados em assoc i aç ão nas cavidades
são:1) magnetitas octaédricas, de ø,5 a ?mm, apresentando
goethita na sua superficie; 2, pirocloros octaédricos
micrométrÍcos residuais, em vár-ios está9ios de alteracão (Foto Z,
Fis, 11); 3) apat it a çecundária de Ø,1 a ?mm, íncol or, com hábito
hexagonal prismát ico, aspecto acicuìar em observacão
macroscópica, cristal izada sobre qual quer dos materiais primários
e secundários.

Est as fa i xas escuras i n t erc al am-se subvert icalmente com

faixas mais claras, onde a apatita é mais importante e as

cavidades deixadas pelos carbonatos m€nos numerosas. Assim,
nestas faixas predominð a cor clara da apat ita prim.ária,
prat icamente sã nest e estdgio.

Crueando este nivel, ocorrem abundantes fisEuras de
distribuicão aleatória com espessurirs mil imétricas a

centimétricas (1-50mm) e comprimentos até métricos¡ f'âÍ-cialmente
pr-eenchidas por apãt ita secundária,

Esta apatita secundária fissural pode ser incolor a

branca, com hábito prismático fibroso, perpendicular ås páredes,
result¿fndo numa superfic ie botrioidal (Foto 8, Fig. 1e) j sobre
estas superfícies ocoy-rem eventualmente, associações de criEtais
incolores e vÍtreos de apatita secundária, com hábito em

pirâmides hexagonais, geminados, cÕm até Smm na maior dimensão
(Foto 9),
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Outra lorma de apatita secund.ár i.a, menos co lum, é em

textura maciçe, cor carameIo, preenchendo porosidades variadas,
Tem-se assim, o reflexo, na alterita, da helerogetteidade

litológica in ic ial ¡ onde variam as dimensões e formas dos

cristais carbonát icos e ä proporção r-elat iva entre os dois
míneraiE princi.pais: dolornita e apat j.ta.

V. P. f ,3 . ISALTERITA HAIS EVOLUÍDA

A partiv- da isalterita inicial , em Passagem gradacionã1,
ou imediatamente após o carbonatito em inicio cle alteração, o

matey'ial.pode passar a apresentar dissoìucão par"cial da matriz
apatÍtica, caracterizando a isai t erit a mais evol uída.

A eEtruturacão em faixas su.bverticais claras e escuÍ aE

cont inua evidente e, local izadamente, onde a apat ita prj.mária era
pouco importante e/ou onde a solubil ieacão desta foi abundante,
pode haver descaracterizacão da estrutura' original do

carbonat it o,
O preenchirnento das cavidades de i xad as peloE c av bonat os

apresent¿ prat icamente os mesmos const ituintes jú citados para a

iEalterita inicial, com eventual presenGa de fosfatos de àluminio
da familia das crandalitas ricos em Ba e Sy-, tipo gorceixita, em

cristais romboédricos muito finos ( I a 3um) (Foto 1Ø, Fig. 13) .

Contudo, uma vez que a matriz apatítica comecä aqui -d ser
desestabilizada, pode haver liberacão de pequenos fragmentos
desta ntatriz que vão se acomodando no inteyior das cavidades,
Concomitantemente, as pseudomorfose são gradat ivamente
deEcaracterizadas, Aumenta assim, a por"osidade gìobal e a

quantidade relatÍva dos produtoE {erruginosos com ou sem manganâs

nest a pÕrosidade.

V,Ê,8 - ALTERAËÃO i]A6 ROCHAg ALCALINAÊ SILICdTICAÊ E ËOBËRTURA

FEDTLóG I CA

A alteração das rochas alcalinaE silicatadas {oi observada
tanto fc¡ra dos limites da isalterita do car.bonatito rofüo dentrc¡
dela, em vol umes i rregu I ares, como xenól rtos o11 irregularidàdes
de seu cont at 0.



FIG. 13-Espec t ro de EDS pontual em cristal
de fosfato crandal Ít ico ríco em Ba(perfil A,amostra em fragmento; ver

romboédrico supér9eño
e Sr, t ipo gorceixita

foto 1O).
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O material de aìteracão dessas rochas não evidencia as
suas est rut urels primár ias, embora haj a evidênc ja rJe que os
vo l umes est ej am conservados, a part i r da preservacão dos p ì anos
dos veios de barit a. Apresenta crist ais de magnet it a cm vias de

alteracão, e É muito av'giloso, mar-f'om claro a amarelado, com

caolinita, goethita e fosfatos de alumínio da família da

cr-andalita (gorceixita) (Fi9, l4l como seus constituintes
principais e contendo ainda quant idade razoável de concreções
cent imét ricas (atd 3cm ) de goethitir e gorreixita ( Figs. 15 e 1ó).

Na vert ical, grada para um materiaì pedogeneizado (com

presençã de matéria orgânica), riais avermelhado, ainda de

composicão caolinítica, goethitica e fosfdtica (crandalita), com

nódulos de até 2Øcm, irregulares, const ituídos por goethita (Fig.
17) e eventualmente fosfato crandalítico.

V. E,3 - TRANSIOÃO ENTRE AS ROCHAS CARBONATÍTICA E ALCALINA

SIL IC.íTICA

O contato lateral do rnaterial arsiloso supra colnentado
(alteracão da r-ocha alcalina silicática) com a isaìterita do

carbonat it o é feito através de uma zona cle transicão, marcada
pela ocorrência de um material de caracter'Íst icas mineraló9icas
mistas entre eçt as duas alteritas.

Nesta zona, o material é argiloso, amarelo, rico em

apatit¿ primária, mac rosc op i c ament e est rut urada em t rama tipo
esponja, com cavidades de atÉ 2cm, bastante fraturada, com

característ icas petrogrdficas semelhantes àquel as da rc¡cha
carbonatitica, em difer-entes está9ios de alteração. Contim faixas
onduladas e paralelas äo contato comentado, de espessuras
mi I imét ricãs e comp ri men t os de até 2Øcm, de m¿rterial de t ext ura
também argilosa mas de coloraGão marrotn escuro a pr-eto, rico em

manganês, Associados eventualmente à estas faixas escuràs podenr

ser r:bservados pequenoE geodos lenticuläres, com até 2Øcm no seu
maior comprimento, de quartzo supérgeno com cristais de até 3mm,

incol ores e sem hábito definido (Fig. 18).
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FIG. 18-Difratograma de cristais supérgenos de quartzo (O)
associados ås lentes goethít icas e manganesíferas marrom
€scures a pretas da faixa de transicão (Þerfil D).
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V.?,4 - VEIOS DE BARITA

Veios de barita de atd 1m de largura foram observados
aleatoríamente no manto de alteracão do Complexo de Juquid, tanto
na parte re I ac ion ada ao carbonat it o como à alcal ina sil icatada.

SeuE estágios de alteracão são varrados, e quando
conservados most ram crist ars t abu I ares, hexagonaiE, incol ores a

esverdeados, vitreos, e podem chegar a 3cm de con¡pri,mento.
Suas associações mais tÍpicas são: 1) veros em está9ios

incipientes de alteração ou sãos quando encontrados em rocha
carbonat ít ica em início de al teração; 3) quando associ.ados às
isaiteritas inicial e mais evoluÍda do car-bonatito mÕstram veÍos
em diferentes estágios de alteracão, desde sãos, recobertos por
apat it a supér9ena sacaróide e/ou em p irâmides hexagonaiE
geminadas, até totalmente d i sso I vi dos, observados apenas por
cavidades na matriz apatitica primária ou por seus moldes
evidenciados por pel ícul as de apatita secundária; 3) quando
associados às rochas alcal inas silicáticas apresentam veios
isoal t erados, bastante frat urados, parcialmente dj.ssoìvídos e

invadidos por materiàl argiloso marrom claro amãFelado e/ou
marrom escuro-pret o.

V.3 - EXEMPLOS DE PERFIS DE ALTERACÃO

Dois perfis (A e D) foram estudados com maior detalhe.
Suas caracteristicas gerais são acuelas já descritas no tópico
anterior e diferencj.am-se {undamentalmente Fela tocalizaqão, pelo
est ado de conservaGão (matriz apat ít rca primária, quant rdade e

orga.nizaGão da fase secundária rica em Fe e 14n ¡ guirnt idade e tipo
de neoformação) e pelo posic ionament o da alterrta do carbonati.to
em re I acão às rochas al caì inas si I icat adas alteradas.

V.3,t - PERFIL A

Está local izado na baEe sul-Eudeste do Morro do Serrot e
(FigE. 3 e 4). Tem aproximadamente 3Øm de comprimento e Sm de
altura (Fig. 19 e 2ø) , É formado predominantemente por ãlterrta
de rocha carbonat ít ica, que shega aos estÉgios mais evoiuidos
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encontràdos na área, Como fácies menos importantes¡ este per.f il
most ra rocha alcal ina sil icatada âl t erada ev idenc i ando a presenca
de xenól itos e prolongamentos da rocha encaixante dentro do
carbonatito, e veios de bay'ita em diferentes estágios de
alteração.

Mac roscop i c ament e, o perfil A guarda a est rut ura original
dã r'ocha. Do lado direito¡ na sua base, nrosträ um +ãlhamento que
coincide com ar mudança brusca do relevo sul do Horro do Serrote
(Fig. 4l e confere às suas vizinhanças um alto grau de
f raturamento.

V,3,T.1 - ALTERAOÃO DOS CARBONATITOg

0 perfil A apresenta os três estágios de alteracão de
rocha cay"bonãtitica comentados no tópico de caracteríEticas
gerais, ou seja, carbonatito ern início de alteraGão, isalteritas
inicial e mais evoluída.

0 carbonatito em inicio de atteração {oi ot'servàdo Êm

volumes mdtricos bastante fratu¡-ados na baEe do perfit. 5ão de
textura fina e estrutura fluidal como é comum no maciGo¡ e

apresentam a mineralogia já conhecida (dolomita e èpat ita como
mineraÍs essenciais, em pr-opÕrcõeE relativas variávers, e
magnetità, barita e filossilicatos, flogopitas e cloritas, conto
ac esEór i os ) ,

A t ransição desses volumes carbonat jtícos em inÍcio de
alteração para a sua isalterita ocorre tanto lateral como
verticalmente, é bruEca, pàssando imediatamente para fácies ct¡rn

feições de isalterita mais evoluída. Nas superfícies do seu
fraturãmento podem ser observados depcísitos bot rioidais tle
cãlcita com até Pcm de espessuy'a, com colorações variando de
i nco I or-esb ran qui c ado a branco (Fi9. 1ø).

Feicões de isalterita inicial {oram clbservadaE na parte
sul do perfil A e repreEentam pecluenos volumes na sua base. Seus
limites com o nivel isalteyítico mais evoluído são pc¡uco

evidentes.
Feicões tipicas do nÍvet isaìterítico mais evolrjido são

romuns no perfi I A. Repr.esentam seu maior.volume e mosty-afi os
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está9ios mais äväncados de alterãcão supér9ena dentre os
observados na alterita do carbonatito de Juquiá,

A quantidade de apat it a supér9ena naE fác ies Ísaìterila
mais evoluida é tÍpica das mais abundantes encontradas no manto
de alteraGão sobre o car-bonat ito de Juquiá, e mostram todos os
hábitos coment ados no tópico de caracterÍst icas gerais.

Outros minerãis Ëupérgeno:i encontrados em menor
importância instalados na porosidatJe da isalterita são: 1)
fosfatos de Al da {amília daE crandal it as, (Fis. 21, Foto lØl¡ ?l
foslatos de ETR (tipo monaz i t as ou rh abdo fân i os ) (Foto 11, Fig.
??) ¡ 3 ) baritas (Foto 12, Fig. 23).

V.3.1,2 - ROCHA ALCALINA SILICATADA ALTERADA

Um grande volurne de rocha alcalina silicatada alterada foi
obser"vado à direita do perfil A, na sua bàse. Seus cclntatos com a

rocha carbonatítica alterada não foram observados com exatidão
por impossibil idades de campo. Est á assoc i ado ao falhamento da

baEe direita do perfil, e suas características mais irnportantes
de estrutura e composicão (Fig. ?4 ) são aquelas da fácies "Faixa
de Transicão", porém, seus estágioE de alteração $upér9ena,
indicado pela g¡'ande quantidade de r-ecristalizacões de apatita
supérgena, são màis evoluidos e suas pseudomorfoses
lilossilicáticas podem ter-até 5cm de conrFrimento e tratam-se de

interestrat i ficacões de camadas de goethita rica ou não em Ii e

de fosfatos de alumínio crandalítico rico em bário, tipo
gorceixita (Figs. 25, ?6 e Fotos 13 e 14).

Assoc iado a eÉt e vol ume al cal ino silicático alter ado, foi
observad¿r a maior venulação de barita do perfit A (eøcm na sua
maior espessura). Seus veios estão em bom estado de conser"vacão e

menos fraturados que a encaixante. Seus cristais af,,resent am

estágios iniciais de alteração e estão recobertos For apatita
supérgena bem crist al ieada. Se,Jundo IIRX, ãparece quart zo
associ;{do a estes veios (Fis ?7r. As apatitas ocorrem em

distribuicão general izada com cristais sac aró i des de col oração
variando de incoloy- a esby-ãnquicada, ou em menor jmportåncia coma

cristais incolores, lrexagonais prismát icos, com até 3mm de
comp r iment o sobre aqueles !rrimeir os.
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Outro t ipo de rocha. alcal'ina sil icatada alterada
eñcontrado no perfil A carãcterizou-se como xenól ito alterado na
isalterita car-bonat it ica. Estrutura-se numa tr.ama apat Ít ica
frat urada, semel hant e àquela da faixa de transi6ão, porém, sua
contposicãor aval iada por dify-ätometr-ía de ra ios-X, é fosfática
crandal ít ica, wavelÍtica e goethit ica (Fis. ?B e ?91 ,

V,3, 1 ,3 - VËIOS DE BARITA

Os veios de L:arita encontrados no frerf il A apresentaram
espessuràs variãndo de Ø,5 a 1Øcm e mostram vár ios est ág i os de
alteração intempérica, desde sãos até totalrnente di.ssolvidos
Fseudomorfoseãdos em matriz apatjtica primária errcaixante ou
sec undár i a em moldes.

A observação de seus crist ais, com hábitos hexagonais
t abul ares e d imensões de I a 3ømm, most ra uma evol uGão supdy gena
com d isso I uc ão progressiva. 0uando sãos mo*it ram-sÉ v í t reos,
inco I ores a esverdeados . O in Íc io da alter"açãr¡ caracteriza-se
pela presenca de material branco, sac;rróide e fridvel,
pr-ovavelmente barita secundár-ia, nos espacos disEolvidos em seus
p I anos de cl ivagens, o que torna seus cristais macroscopicamente
de cor leitosa. Nos estágios mais avanËildoc de alter.ação a

dissoluGão se general j.za podendo consumir todo o cristal de
barita. Foram observadas c av idades pseudomórficas hexagonais
tabul ares de seus cristais em matriz apat ít ica primária.

Recristal izações de apat ita com húbitos sacirr.oÍdes e em

pirâmide hexagonal gerninados são comuns sobre os cristais dos
veios de barita e forãm obser.vãdos corno cober.turas pseudomór.ficas
ocas de cristais de barita já dissolvidos.

V,3.? - PERFTL D

Está localizado em um cort e artificial rJa vertente leste
do Mor-ro do Sery-ote, a aproximadamente 3ØØm a NE e p5m acima da
base do perfi I A (Figs. 3 e 4). Hostr-á-se com 3øm de comprimento
por- 1em de altura e apresenta contato nítido entr-e r-ochas
carbonat jt ica e alcalina silicatada encaixänte al teradas, f¿ixa
de transição e veios de bar.ita (Fig. 3Ø).
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V,3.4, 1 - ALTERACÃO DOg CARBONATITOS

O perfi I D apresent a est ás i os de alter"ação de c ¿ìrbon at i t o
com feicões de inícic¡ de alteracão e isalterita inicial.

O carbonatito em inÍcio de alter.acão foi observado em
vol ume mét rico (3m), pseudoes fér Íc o, na base esquerda do ç,s¡¡i¡.
Hostrou textura grosseira (cristais de dolomitä var-iando de 2 a
1ømm), estruturacão fluidal e composiGão predominantemente
dolomÍtica e apatÍtica, com magnetita, barita e filossilicatos,
clorita e flogopita como acessórios,

Este carbonat ito em início de alteração apresenta_se
Parcialmente frat urado e, event ua I men t e, assoc iãm-se às paredes
deste fraturamento depcisitos botr.Íoidais bv.ancos de calc-ita, com
até ãcm de espessurð,

A evol uq ão da rocha carbonat it ica em início de alteracão
para sua alterita com feicões de isalterita inicial foi obser.vada
lateralmente¡ sendo que sua transformação vertical não foi
avaliada por dificuldades de campo, Est a t rans icão latey.al é
gradacional, nít ida e lnarcada pela pr-eEenGa de um córtex de
alteração de até 4Øcm de espessura Neste é novamente observirda a
organizaGão fluidal da rocha, evj.denciada por sucessivils lentes
com 5 a1øc{! de espessuraJ de c-omposição relativa variável entre
c arbon at o e apatita, al ém de dlferentes granul omet rias para os
crist ais de carbonat os, posic ionadas como "cascas" (tipo cebor a)
ao redor do volume carbonatítico em inici.o <Je alteração. 0correm,
neste córtex, desde "cascas,, cJuras com feições de carbonat ito enr

¡.nício de alteracão, ãté lentes friáveis, composta:j
essenciaìmente por cristais de dolomita par.ùialmentc alterados.

Assoc i ado ao córt ex de al t eração, encaixado ent re ag suas
"cascas" ¡ na bãse do perfil, observou-se um material com
característ ícas anômalas àquelas ol¡servadas no frerf il e até mesmo
no manto laterítico de Juquiá. Tratã-se de um volume lenticular,
com 4Øcm na sue maior dimensão exposta, com coloracões r-oxas,
verdes e marrons, com bri t ho sedoso, const ituído essenc ial ment e
por filossilicatos al t erados de até 1cm a inda não ident i ficados,
com apatita em meñor importânria, carëcendo de eEtudos
poEteriores
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A transicão laterat do córtei de alteracão do volume
carbonat jt ico em inicio de al t eração para f ácl.es com fe i ções de
isalterita inicial de carbonat ito é gradacional .

Est a isalterita d o exemp I o mais evident e de conservaGão
da mat riz apat ít ica primár.iã com ocupacão ¡seudomór fica de
p rodut os supérgenos ferruginosos nas suaE c av i dades romboédricas,
entre os encontradog na alterita do carbonatito de Juquiá.

Apatita secund ár i a é observada nest a isalterita inicial,
sendo sua quant idade bast ant e in f erior- àquel as encont r adas na
poroEidade do perfi I A. Há maior importância em cristais de ø,1 a

2mm de apatita supér-9ena com hábitos prismáticos hexagonais
assoc i ados å fase lerrug i noEa; aque I es crist a j.s fit¡rosos f orrnando
botrióides e cristais idiomcírficos em pirâmides hexagonais
geminadas são menos encont rados.

V. 3. E. E - ROCHA ALCALINA SILICdTICA ALTERADA

O perfil D mostra claramente, in situ, uma r.ocha alcalina
silicática alterada (sobre ijolitos segundo ln¿¡pa de Hacciotta et
al., l9BB ) em contato com o corpo carbonat ít ico t ambém al t erado.

Este contato é nítido e interdigit ado pel a presença de
apófises da rocha carbonatítica¡ €¡ àpitFentemente isoalterado,
levando em conta a manutenção estrutural ¡>rimjria de um veio de
barita de espessura métrica (1m) l ocal izado na rocha ¿lcalina
si I icát ica a I t erada, na sua zona de t ransicão (Fi9. 3Ø),

Nas proximidades da alterita do carbonatito, a y.ocha

al cal ina sil icatada al t erada most ra aetueì as feicões descritas
pàra a fácies "faixa de transicão.,, constituida por
características mistas das rochas :rlcalinas sÍ I icät adas e
carbonat it icas alteradas. A evolucão ìateral dest a fác i es, ncr

sent i do da rocha alcal ina silicatada al t erada é marcada pela
gradual diminuição de apat itas e lentes ar.9 i I osas mäy.y.om escur o-
nretas, até constituir a f ác j.es "alcalina €ilicata.da alterada,,
propriamente dita, de const ituicão caol in it ica, soethít ica e

fosfdt ica aluminoga da famíl ia da crandal ita, cororação narr.om
claro-amarelado e textura argilosa homogênea.



V.3.8,3 - VEIOS DE BARITA

Dois veios de barita {oram observados no perfil D. Um

deles está encaixado no volume cat.bonatitico em inÍcio de
alteração, tem espessura milimétrica (3 a 1Ølnln) e sclu estado rJe

conservacão é ótimo. O outro veio está encaixado rìã y-ocha

alcal ina si I icát ica a I t erada, na sua zona de t rans ic ão e pode
àpreserìtar até 1m de espessura. Está par-cialmente isoalter-ado,
fragmentado, e invadido por produtos de alteracão da faixa de
transição, principalmente aqueles argilosos marr-om escuro-preto
de composi.ção ferrug inosa (goethítica) rica em manganês . Seus
cristais apresentam diferentes estdgios de altey-acão, sendo que
não for am encont radas pseudomorfo:es.



8ø

VT - EVOLUÇÃO MICROHORFOLóGICA, MINERALóGICA
CUÍMICA DAS PRINCIPAIS FASES PRIHÄRIAS E

SECUNDÁRIAS NO HANTO DE ALTERAÇÃO
SOBRE O CARBONATITO DE JUOUL{.

Completando a caracterizaçãr: geral do manto de alteracão
desenvolvido sobre as rochas do maciço de Juquiá, este item trata
dos aspectos micromorfoìógicos, mineralógicos e químicos
envol v i dog na desestabil i zac ão e inst al acão respect ivament e dos
prÍncipais minerais primários e secunddrios relacionados ao
carbonatito e sua alterita. Este estudo indica as filiacões
mineralógicas e as transfer-ências químicas qualitativas entre as
fases presentes. Utiliza basicamente dados obtidos por
microscopia óptica (sobre lâminas delgadas polidas ou não) e por
microscopia eletrônica de varredura com anal isador (EDs) (sobre
lâminas polidas e sobre fragmentos não pertuy-bados). Na

integração dos dados, também foram úteis tanto as descrições de
campo e descrições macroscdpicas de laboratório, como äs
informações obtidas por DRX, ATD e EIV. A terminolosia util izada
na descricão das feicões micromorfológicas supér.9enas são aquelas
de Stoops et al . (1?79) e IJelvigue ( 19Bl ) .

VI, f - DOLOMITâ

Qualquer que seja o modo de ocorrência dos carl¡onatos
dolomít icos (cristais justapostos na massa p'edominantemente
carbonática, cristais iEolados ou em assembléias lenticulares
dent ro da matriz apat ít ica primária, ou aind a como inr I usões na
apatita), sua alteração ocorre basicamente por dissolucão
progressiva e ocupaCão parcial dos rrolumes dissolvidos por.
produtos secundários ferruginosos e lnanganesíferos e ainda por
fos{atos secundários apatíticoE e menos frequentemente
crãnda I ít icos.

0 inicio da desestabilizacão dos cristais é evidenciado em
partes rJas descont inuidades inter e intracristalinas, onde a
dolomita se dissolve, cedendo espãGo para a instalação de
Pr-odutos ferr-uginosos, que pseudomoy'foseiam o car.bonato por
emparedament o.

E
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A al t eracão pode ocorrer em Vdrios p l anos de c ì ivagem
cruzando o cristal, isolando fragmentos que se alteram
centripetamente, ou pode se dar prj.ncipalmente a pay.tir de
cl ivagens paralel as e próximaE às bordas do cristal, em d irecão
ão centro, +icando a borda mais protegida da alteração (Fr:rto 1I).
Este último caso foi anaìisado ao l4EV com EDS e mostrou uma

diferenciação interna primária no cristal de dolomita, com Ca,
Hg, Fe, I'l n e Sr no centro e Ca, Hg, Fe, e Fouco Sr na borda, ou
ainda com Ms, Ca, Fe e Si no centro Ê Cã, Fe e Si na borda (Fig
31) .

Em gerâl foi observada uma tendÊncia de alteracões
prihcipãlmente a part ir das descont inuidades intercristal inas
para os cristais alotriomórficos e hipidiomórficos, em padrão
pel icular e também à pàrtir das clivagens internas Fara os
cristais com t endênc i a ao idiomorfismo, ëm p ad rão I inear cruzado
(Foto 15).

Com a progressão da dissolucão dos cristais, aquelas
descont inuidades ficam parciàlmente preservadas pelos prcr,lutog
secundários, subl inhando a sua geometria, corn pãdrão romboédrico
caracteristico. Após a dissolução total dos carbonatos, aE

pseudomorfoses exibem preenchimento interno parcial pelos
produtos secundáv ios, preenchimento este que pode va¡-iar na
quantidade e no grau de preservação do t'adrão geométrico
romboddrico interno das cI ivagÉns, AsEim, ã par-te extey-nã das
pseudomorfoses denota o grãu de idiomorfismo dos crist ais, e a
parte interna pode preservar de maneira mais clu menos perfeita a

rede romboédrica das clivagens (Fotos f,5, â, 15,34,33,34 e

35 ) .

VI.E . AFATITA PRIMÁRIA

Na sua evolução supérgena, äs apatitas primárias
apresent am várias {oy-mas de decomposicão. Quando obser-vadas ao
M.0., observa-se que a altera6ão, fror dissolucão, ocorre a partir
das descont inuidades intercristalinas em direcão ao centro
(padrão pel icul ar ) e também de forma centrífuga a partir de
pontos intracristaís (Foto 16) . As apat itas com bordas de
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c erbon at o apatita ap resen t am comume;te Þ rodut os ferrug inosos
supérgenos ent re aquelas bordas e a parte central.

Ao MEV observa-se, em fragmentos, maior var iedade de
padrões de alteracão p ara a apatita primária. A f ott¡ 17 most ra um

exemplo de alteração por dissolução em padrão i.rr-egular
("dendritico"). As fotos 18 e 19 mostra{n um desmonte dos cristais
em ripas finas (Ø,5 a 1,øum de espessura), provavelnrente pela
abertura de çeus planos de clivagem. As fotos 2Ø e ?! lnostram a

formacão de r avidades em pontos local izados na superfície dos
cristais, sendo que o fundo das cavidades mostram que a apat ita
se torna porosa. As {otos 21 e ?? mclstram ä trahsformação de
apatita maciça em um plasma apatítico poroso com ou sem produtos
ferrug inosos e manganesiferos associados,

VI,3 - APATITA SECUNDI{RIA

A recrj.stalizacão da apatita supér9ena Éi {requente e,

faciìmente observada nos perfís de Juquiá. 0cory-em depósitos
fiEsurais de hábito botrioidal ou aqueles sacaróides eiobre
cristais de barita hidrotermal, lormados por vár-Ías camadas de

crrstais ac icuì ares paralelos ent re si, pvent ual men t e marcados
por produtos ferruginosos e/ou recobertos poy' cristãis de apãtita
idiomórfica em pirâmides hexagonais e evidenciam fenômeno
policiclico de precipitacão (Fotos e3 e ?4r. 0correm também
crist ai5 macroscÕpicamente aciculares, associados à fase
ferrug inosa supér9ena friável, dent ro das cavidedes romboédricas,
com hábitoE bem formados em prismas hexagonàiE com pontas
pirãmidais (Foto ?5).

Anáì ises quÍmicas pontuais com

rrist ais dest as apat it as supérgenas
pureza de composicão em rel acão às
teores em PoO, e Ca0 são tnais corrElaE

VI .4 - OXIHTDRdXIBOS ËECUNDdRIOS

EDS efetuad¡rs em alguns
( Tab . 17, most r am maior

apatitas orimirias, e .5eus

1onãvers (l- 1g. .JC ) .

Os oxih idróxidos secuncJári.os de Fe e Hn Eão encont rados
com abundânc ia no mant o de al t ey'ação desenvol vido sobr-e o

carbonat ito de Juquiá, sendo aqueles trrimÉirÕs predominantes.
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1002

0.0ó

(s)

{7) 15 análisps eô bvordes de raior birrefring?ncie dp epetitå!
(perfil A).

(8) 112 enálises p¡ âpåtit¿s supérqenås.
I Dedog deste trabalho relativos para 100I.

(EI)S) de apetitas prirárias e secundAri¡s do
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FIß. 3E-Correl açdo ¡ntrc trorrs dr P¡:Oo e Cao obt idos por
análises pontuais com EDS para apatitas primár'ias e
secundárias de Juquiá¡ a)5 anáì ises em partes centrais de
apatita prÍmúria, b)B enálises em borda de maiqr
berrefringência de apatitas primárias, c)t3 eñáliseÉ em
apatitas primár-ias (a+b), d)tê análises em apatitas
serundirías.



Instalam-se nä poroEidade da
pseudomorfoses minerais.

aìt'erita, lormando

8ó

ou não

Vários hábitos definidos foram ident ificados: 1) como

estrelas micromÉtricas (1-2Øu ) sobre superfícies em alteraqão de

apatita, dolomita e magnetità (Fotos 2ó, ?7 e ?9)t ?,J como

slóbulos rnicrométricos (5-1øu) geminados ou não, fovmando
even t ua I ment e superficies botrioidais sobre magnet i t as e apatitas
alterãdas (Fotos PB e ?9);3) como estr-uturas tipo "esponja", às

vezes semelhantes a dendrJtos, dentro de cavidades romboeidricas
(foto 3Ø) e 4, como estruturas t ipo "couve-flor" (Foto 3l). Os

dois últimos são os hábitos mais comuns e podern ou não formar
pseudomorfoses de antigos minerais do carbonatito, essencialnrente
dos c arbonat os (Fot o 3e). Est as pseudomÕrfoses são as vezes muito
perfeitas, como mostram as fotos 33,34 e 35, onde o hábito é em

p e cìuen os cristais a I ong ados assoc i ados formando um emparedamento
com baixa porosidãde. A Örgan izacão dos crist a i s em al inhamentos
romboédricos de dimensões micrométricas mo5tra à grände
influência da estrutura dos cristais carbonáticos em alteração,
sobre a nuc I eacão destes.

AnáliEes quÍmicaE pontuais nesses materiais mostram
composição essencialmente ferruginosa pãrâ ãqueles com hábito em

estrelã¡ composiGões ferruginosas e manganesi{eras podendo conter
Ba e Ti (Fi9. 33) para aqueìes com hábito slobular e composicões
ferrugi.nosas e manganesÍferas podendo conter Ti, Ba, Sr e Pb

(Tab. 18; Figç. 34 e 35) para aqueles rom estruturas em

"esponjas" ou "couvë-flor". A ävaliäGão dos teores de 'fi e Mn

nestes plasmas ferruginosos mostrou comportaffento característico
e evidencia a heterogeneidade dos mesmos (Fig. 3ó), Parìr os
pontos onde o teor de Ti é significativÕ, o de Mn é muito baixo
ou não det ec t ado.

Apesar da comum detecção de Hn nestes produtos
lerruginosos supdrgenos, cÕnforme mostraram aE anál ises pontuaiÉ
com EDS ao MEV, não foi possível, cont udo, ident ificar suas f ases
mineralógicas por DRX. No entanto, não dpve-Ëe descartar a

possibilidade da existÊncia de fases tipo psilolnelana, que são
c Õmun s nest e t ipo de material, e de dificil det eccão em llRX



FIG 33-Espec t ros EDS
carbonat ito de

pontuais em nódu I o
Juquiá (añost ra em

supér9eno da alterita
f ragmento).



0 D()s tzt

l{a"() 0.29
llg0 0,43
n1"05 8.90
si02 0,65
P,oo ó.00
s0" 0.10
ct 0.0ó(,0 0.07
Ca() 0.88
Ti() 13.34

crao! 0.08
ñn0' 0,37
Fe20! b7 ,91

Cot) 0,12
i0 0.1I

Cuo 0,21
Int} 0,15
Bå0 0.05
Pb() 0. 17

0,J5 0,0 - I,73
0,{0 J,77 - 7.29

1.25 4.15 - 3.4ó

0.2r 5,ó4 - J.63
0,77 z.lt - lr50
0. t5 0.51 - 0.0
0,0ó 0.3ó - 0,?8
0.0ó o.ts - 0,20
0.2ó J.70 - 7.3ó

{.{4 0,0 - 0.21
0. t? 0.r5 - 0,05
0.2ó t5.71 - 12.76

J.{7 59. ó8 - 58.90

0.20 0,26 - 0.3ó

0.17

0.29 0.7t - 0, J0

0.29

0.07 2.91 - 1,5?
0.18 0.10 - 0,t5

0. t9
0.19

5,9J
0.08

5,23

0.0{
0.0ó

0.0ó
9.93

4,28

0.12

0.0{
Li5
0. 1l
0.11

0.07

0,17
¿,Jô

0,24

0.29 0.1t
0,60 0.20
1.43 31.31

0.4r 0.05

0.13 t2.{t
0.25 0.02
0,t2 0.03

0.12 0,0{
3.32 8.6ó

0.21 3.1{
0.1ó 0.05

10.4t 0.02
u, t0 10. t6
0.15 0.09

0. r0 0.07

0.10 0,10

0.06 0,l5
2,70 1r.36
0.34 0.¡5

1.12

2.10
2.t7
2.08
2,18
0,2ó
0.9s
0.71

0.21
0.tl

32,7 6

40.78

0.13
0.08
0. l4
0.0ó
6.92
0.90

l00r

lA8, l8 - Dados quiriros seriquantitativos {EDS} pontuais relativos para
l'00ï, de plaaas ferruqinosos supérgenos da ¿lterit¿ do rerbonatito
de JuquiÁ;
(1) ñéd.i¿ e desvio padrão parå I enálises lperlil Ál
(21 Dados de 2 ¿nålises (perfil Al

{3) llédi¿ e desvio padrlo par¿ ó ånélieee (perlil D}

{{l lfédi¿ e desvio padrão pårù I ànálises (perlil Al
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deFIO 35-Esp ec t ro
alterÍta

EDS pont ua I em plasma
do carbonatito de Juquiá

ferruginoso supérgeno
( amost ra em lâmina )
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VI.5 - OUTROS MINERAIE:

VI.5,1 - HABNETITAS

As fases de evolução da magnetita são marcadaE pela
progressiva mobilizacão do ferro, que pode formar manchas de
ferrug in i zaG ão no material ao redor da magnet i t ã em al teração.
Concomitantemente, observa-se a abertura de fissuras ou
porosÍdades i rregu I ares int ra criçt al inas. Podem restar, nas
fases mais evo I u ídas, residuos ferrug inosos marcando parcÍalmente
a geomet ria octaédrica dos crist ais originais, Nest e ca5o, est ag

feicões podem ser confundÍdas com Fseudomorfoses de cJolomita,
onde os p rodut os ferrug inosos são menos maciGos.

Em cada 1ác i es de al t eracão, a magnet i t a pode aÞregent ar-
se mais ou menos alterada¡ aparentändo, contudo, ser menos
resistente que as apat ítas, de modo geral .

VI,5,E - FILO99ILICATO9

Tanto clorita como flogoprta Õcorrem nos carbonat itos e, a

Pàrtir dos estágios intermediários de alteracão, já não são mais
diferenciáveis ent re si.

0 inicio de al t eracão é marcado pelo preenchimento parcÍal
dos espaGos int er l ame l ares por produtos lerrug inosos e por um

alargamento e ondulação däs lamelas e perda das caracterist icas
ópt icas,

Progressivament e, os produtoE {errug inosos subst ituem as
lamelas, formando pseudomorfoses da clorita ou flogopita

Sendo mi nera i s rarament e observados na alterita, não foi
possível seguir todaE as etapas de alteracão, ncnr proceder às

análiEes químicas pontuais. No entanto, foi possível vprificar
que estes filossil icatos se desestabil iz¿rm I oso no in íc io da

alteração dos carbonatitos, ou seja, sj.multèneamÉnte aos
carbonatos.
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VI .5,3 - EARITAS

A barita é, em 9eral, resistente, mas fcrram observadoE
alguns está9ios de alteração (Fotos 36 e 37 ). Esta alteração se
dá por dissolucão, liberando íons Bâ¡r;ä e S0¿-ê que podem
eventualmente ser recy-istal izados (Foto 12) .

Foram observadas pseudomorfoses de barÍta marcadas por
moldes exteynos de apatita secundária, ou simplesmente pelag
cavidades tàbulares lìexagonais em matriz apatitica primária,
a inda sã.

VI,5.4 - FOSFATOS 6ECUNDdRIOS NAO APATfTICOg

Observacões em HEV com EDS rnost raram rJois t ipos de
fos fat os supérgenos não apat ít icos em fragment os do carbonat itc)
al t erado de Juquiá; l) fosfatos de alumÍnio t ipo crandalita em

cr istais romboédricos micrométricos (?-4u) sobre apat it a

parcialmente dissolvida (Foto Lø't, Õbserväcão confirmàda por tRX;
2) fosfatos de ETR t ipo monàzitä ou rhabdofânio rom hábito
globular, mÍcrométricos (5-1Øu), ãglomerãdos ou não sobre
criEtais de dolomita parcialmente alterados (Foto 11; Fis. p?) 

.

VI .ê - COI'IPORTAMENTO I]OS ËTR NO FgRFIL DE ALTËRACÂO

Com o objet ivo de aval iar prel iminarmente os teores de ETll
associados aos produtos ferro*manganesiferos secundár.ios, {oy.ant

anal isados set e amost ras de concent rados dest es produt os (A-i, A-
e, A-3, A-4, e A-5, do perfil A, e D-1 e D-e, do perfil D) e três
amostras para comparação (carbonatito são C-1, concentrado
apat ít ico primário APT e concent rado de dol omj t a DOL ) .

A observação dos dados obt idcls (Tab. 1g) mostrou que as
aÞat itas primárias são mãiÊ ricas em ETR (total ) que ils
dolomitas. tlostrou tambérn que os produtos ferro.-mànganesíferos
supérgenos concentram e9t es elemer¡tos, spm um frac ir:nanrento
t íp ico (Fis. 32).

A sequência dif ratométr j.ca das figuras 38, 39 e 4Ø (Iah.
?Ø) retratà a evolução mineralógica do perfii sobre o carbonatito
(deEest;rb i I i zac ão da dolomita/ conservãGão parcÍal da apat rt a e



Ê80sïRAS
(pp¡) C-l ApT DoL

ELEñfl{T0S

Lå 5{i3 Z0t!22 29.7!0,5
Ce 143!5 5151[ óOtJ
Pt - 7i!9 7. gt2. ó¡td t0s!4 376117

SË 1911 79it 3,010. i
Eu 6.010,6 ZZlt 0.9210.08
ib 2.110.1 8,2i0.3
Dy - 4t.z!0,2
Yb 3.110,3 9.2!0.ó 1.52!0,01
Lu 0.3310.07 0.7?t0.lt 0.08i0.04

Ì0TAL 335.83 1J58,32 10?.02

IAB. 19 - Ipores de tTR de fases ferruginosas e.ånqân€síferås supêrgen:s (A_1, A_2, A_J. A_4, A_S, I}_l e I}_l), de
toncentrados àPàtítitos {âPT}, doloriticos {DOL) e roch¿ cerbon¿titicå {c-t} ¿e ¡uqufi (iécnica ativaçlo
neutrônicà),

7ó!1 1ó5!8 ?73!2
170!5 370i15 ó81111

27!9 50115 87!t9
128116 2Á7110 4J8155

27,3!0,1 57!1 70!?
7.3!0.2 t{.610.Á 21!2
3.510,2 5.910.? 7,6!0,7

17.5i0.4 24.2r0.{
7.1!0.4 7. t!0,4 9.2i0.5

0.7110.08 0.86!0.J{ 1,0Ì0.1

4ó4.61 961,96 1587,8

R-J A-{

11012 ó94!ó {5ó!24 717!7
?92t10 1135130 1327¿?8 1746i32

- 173!17 79!29 182!10
19214 ót11?8 396156 712131
{0i3 119!4 80fi 118111
ll 34!1 23!2 3o!1

7.6 0.6 1511 É!2 l51l
4814

ló.110,6 3ótJ !0!2 21!,
1.710.2 3.510.2 1.3r0.2 2.110,3

720.4 3158.5 2378.3 3577.1

A-5 D-l D-2
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3B-Difratogramas das amostvas C-í , A-1, A-e, A-3 e A-4 rjo
carl¡onat ito de Juquiá; D=dolomita, A=apat ita, G*soethita;
ver tabela 19.
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FIG. 39-Difratogrãmas das amostras D-iJuqsiá; A=apat ita, G=goethita; ver
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¡l/-- lt{.P. 0/-- Ìt1,p, D/- ¡t{,p.

0. É9 0.t g.l27A 0.{ 8.12¿0 t,J
5.2{98 0.3 r.?591 0.t J.25t0 5.5
t,70{l 8,J t.ó989 0.¡ t.ó?t5 ¡.7
t.2950 0.2 {.0óó7 0.5 t.t805 t.5
t.0ót5 0,t t.02n 0.5 t.0óJ6 7.7
r.0J07 0.5 J.881ó 0.a J.stro t.8
J.8751 0.1 J.9t6l 0.t ¡.t972 5.0
3.ó9J9 0.î !.t4l5 5.2 J.{119 {7.ó
J.5751 0.J J,l7 0.6 3.1ô99 l{.5
t.{t33 ?.1 J.072J t.0 J.0tjt lr.3
3. tó8{ 0,t 2.98J5 0,t 2.80t9 loo.0
r.0712 1.0 2.88{8 t00.0 2.77ó8 5t.9
2.9835 0.t 2.8059 {.0 2.1091 62.9
2.88t9 100.0 2,7759 t,9 2.6260 21,2
2.€072 ¡.8 2.7100 2.8 2.52t, 6,t
2.1770 2.2 2.óó9J t.J 2.t{?s 3.t
2.1102 2,1 2,6281 t.l 2.2i16 1,3
?.6Ái2 2.t 2.5188 t.0 2.25t8 2{,0
2,62¿6 0,i 2.1222 0.t 2.2209 1.2
?,5t88 1.2 2.toJJ t,l 2.1{00 ó.2
2.5222 0.t 2.2925 0.¡ 2.0628 ¿.5
2,10{J 1,5 2.2561 t.l t.999t 5.8
2.292{ 0.t 2.22tl. 0.2 f.9J85 ?t.l
?.?J59 1.0 2.1912 {.t 1.885s .8
2.1911 t.{ 2,113ú 0.J 1,0ú5t t.l
2.1|]5 0.J 2.t2BJ 0.2 1.0389 J2,5
2,0ú19 0.8 2.0¿40 0.6 1.7988 ll.9
?.0150 2.¡ 2.0150 2.0 1,7723 lt.t
r.998t 0.1 t.99ç6 0.3 1.7t85 !1.7
1.9J97 t.l 1.9406 1.0 t.t2¡7 ts.8
1,8875 0.5 l,û865 0.ó t.¿{08 ú.{
1.8ú57 0.J 1.8ó58 0,J l.ó09r {.1
t.8{6t 0,ó l.s,t72 0.t l.58Jt 2.ó
l.8J9l 1,3 t.8J98 1.0 1.57ò8 2.1
1.80{2 {.1 1.80{t t,8 t.5ó2€ 1.8
1.78ó{ t.7 1.79ó{ J.8 t.5J82 6.1
t.7slt 0.ó t.1t6l 1.2 1.5t35 {.0
1.7219 1.0 1.7508 0.7 t.52il 5.1
r,6 t 0.J 1.72' 1.5 t.5229 a,2
t.¿09¡ 0.3 1,6333 0.2 l.5l8J 2.5
1,5ó62 0,6 i,64tó 0.5 t.5020 ô.t
L5r{0 0,9 1.6089 0.5 t.{it5 ¿.0
t.50lr 0.2 t,ó055 0,t t.t¿7f 6.7
1.195t 0.t 1.5óó¿ 0.5 1.t535 10.8
1.(918 0,2 t.54t5 0.9 t.{{89 u.8
l.{70s 0.t t.5416 0.ó l.{t5ó €.1
t.{ó51 0.9 1.53{0 0.2 t.42i6 t2,2l.t{lJ 2.t r.5275 0.2 l.t26t g.ó
t.{{09 Lt 1.501{ 0,J t. ß 1.3
l.{J0ó 0.9 t.{952 0.( 1.{0t6 3.2
r.{132 0,t l.t7l0 0.t 1.10u 2,7

n-J A-t n-5 D-¡ 0J

0/-- ll{. P. ¡/-- t8-P0/- lr1.P. 0/- lt.P, 0/- IH.P.

r0.r5l0 t.0 8,t272 1.a 0.t0ó7 J,6 8. 8t .{ t?.8J3¿ 8.2
0.127s 8.2 5,25ó3 t.6 5.2530 {.2 ..t85t t9.3 t2.?050 6.g
5.2199 5.t t.6e?9 t.0 t.t77! 1.3 1.0500 20.8 0.10t8 12.7
a.9lt9 J.t8 1.t985 3.? t.0500 7.ó 5.t{s{ Jó.5 7.1855 J.5
t.ó9ót t.a t.0ó2s 8.t r.s7tJ 6.J t.06?0 27.2 t.879ú ó.9
1.1790 10.5 t.87ó8 ó.8 J.5tt0 2.ó 2.7987 ó5.2 {.0511 18.0
t.0ót9 9,î ¡.t509 t7.{ 1.1t86 5J.2 2,111t 2i.5 J.87ó! 9.t
J.8775 1,0 J.t7{0 11.8 3.2812 2.t 2.7002 100,0 3.1{óó tÌ.r
J.6850 {.8 3.0ô62 20.J 3.17tó 13.2 2.6266 2t.6 J.t72l lt.1
5.1r53 fB.2 2.80ll 100.0 3.0ó20 17.{ 2.5825 22.1 t.0ú55 2J,5
J.t7J3 ll.t 2.7r7t 50.3 2.7988 ¡00.0 2.18i1 20.9 ?.801, 52.A
1.0721 21.1 2.70{{ ót.t 2.77ó0 55.6 2,{t9t 5t.l 2,7753 25,1
2.9ó93 J.t 2,626i ?6,f 2.ó99ó 5ó.2 2.289{ tl).3 2.7027 lO0.o
2.80{J 100.0 2.517J ó,ô 2.62t5 25.8 2.2{8t 35.7 2.¿2JS lt.9
2.77ó2 55.0 2.t5lt 2.9 2.5t{ó 5.? 2.lrJt t8.J 2.5175 tt.a
2.7087 68.t 2.2912 å.5 2.1a39 3,2 2.1056 9.5 2.4,D tÌ,2
2.â27t 2i,2 2.2t9ó 24.8 2.2892 ?.¡ 2,021t 1.1 2,292{ 9.0
2.5182 tJ.? 2.2151 3.ó 2.2461 22,1 1.9800 6,5 2.2{82 3{.t
2.t{7J 8.J ?.1J90 7,? 2.21J5 J,9 Lr¡só 15.0 2.ltoo 8.2
2.?9lt 7.9 2.0ót0 ú.2 !.ltót 6,0 1.8027 t0.2 2.062Á 6,0
2.2548 2t,8 1,9989 {.ó 2.0872 1.5 t.sl79 15.5 2.0260 5.7
2.190Á r.5 l.9J¿9 2t.7 2.Ob2E 1.1 t.tr57 .J 1.9988 5.À
2,t126 LI t.88t0 12,0 2.0?t{ 2.1 t.7ó00 17.0 t.9ló5 l{.J
?,1?8r J.6 1.8ólJ {.9 1.9990 4.9 t.iôt¿ rJ.8 l.8SJ{ S,0
2.0ó2ó å.8 t.gl90 28.0 t.935J 23,6 t.t7ó5 10.6 1.8609 6.J
t.918i 5.ó 1.79ó2 13.5 l.8st9 lt.l 1.7201 l2,t 1.8J8ò 19,?
l.ei89 25.8 1.7699 l2.t 1.8592 1.t r.5965 0.6 1.7965 t2.0
1.8859 13.7 1.7t79 .5 1,8J8{ 10.5 1.5ó{t 13.5 1.7ó89 18.ó
1.8ó71 5.2 1.72J2 12.8 1,7911 {.2 t.{5J5 12.8 t.7480 9,?
1.8t9ó J5.t t.ó3i5 5.5 1.7681 r1.t l.{{50 9.€ t.722! 22,a
1.8002 t5.8 l.ót8l 2.0 1.7{¿5 11.ó
1.7i1ó t5.5 l.ó005 t.t l,?25{ 17.{ :
1.7701 12.7 1.57ó9 3.0 1.6070 2.¿
1.7191 .5 1.5J7{ J.2 t,6tóg 5.7
t.7?18 22.8 t.slJ? t.7 l.óoóó 3.7
l.ó105 7.8 1.5210 t.5 1.5754 2.5
r.ó095 5.t 1.500J t.l t.sJlJ {.2
1.5975 2.8 t.{9{t J.0 r.5205 3.1

98A-2t-t

- ¡.út70 ó.?
- t.ó350 ú,2
- 1.60 6.0
- l, rJ22 7.9
- l.52lt ¿.¡
- l.{¿82 7.9
- t.4529 9.t
- t.t2t8 8.7
- l.{02J t.05¡68 t.8 l.ló77 8.5 1.5014 t.5

52óó ó.t l.t5l7 ?.9 t.{915 2.t
5010 7.t l.ll6J 5.J l.{úó8 7.2
{8ò{ 3.I 1.t253 5.9 1.15J6 7.2
14,1 9.5 1.1227 5.8 r.11ó2 ó.{
ró83 8.0 1.{0ll 2.7 t.t{?7 t.o

l. {519 {.8
l.{{89 t 1.2
l. {r50 t.0
l.{291 7.1
l.{25ô ¿.t
l.t2tó t.{
l.{0ró J.ó

- t.{2ól t.0
- l. {2Jt ó.0

- 
"]" '-'

r.l88l l.J 1.1ó51 0.e
f.l85l 0.7 t. {ó21 0.7

- l.{sJi 0.{
- 1.{{J5 2.9
- r.{{03 1.9
- Lß03 0.t
- r,127t 0.ú
- 1.t132 0.1
- l.t0l9 0.2
- l.{007 0.2

Iå8. 20 - List¡ dor pontoi de ditr¡ç¡o obtidoe,ô¡s ::*t1:. ! t,C_2, C-j, C_t, C_r, D_l Q 0_2; D = die{inci¿ interpl¿n¿r,tHP = ¡¡tu.à do pico Þr prrcent¿9e¡ {\rsr fi9. JB, J9;401:
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apàrecimento da goethita, que está geralmente associada a outros
produt os {errug i nosos e mang aneE i leros que não são detectaclos no
difratograma), que é diretamente correlacionável ao aumento dos
t eores em ETR,

Cons i derando a presença de fases pret as manganesíf era_s,
verificou*se que as amostras A-5, D-1 e D-e, muito mäÍE r iLas
nest as fases, äpresent arãm os ma i ores t eores em ETR (total )

Em uma única amostra de aìterita foi detectãda a ¡:y's5s¡¡ç¿
de um mineral de ETR supér9enÕ ( fosfato t ipo monazita ou
rhabdofânio, associado à lase ferr-o-manganesÍfera secundár.ia
Foto 1O) , Anál ises com EDS nesteE materiais ferruginosos mostram
geralmente algum fós{oro, o que não é suficiente para confirmar a
presenca de fosfat os de ETR ali, devido à influÊncia de apatitas
primárias e secundárias, Pode-se pensär na associa6ão dos ETR às
{ases ferruginoEas e manganesÍferas, principalmente estas
últimas,,concordando com tlalter (IggL ) para a alter-ita de Juquiá,
Rankin e Childs (1976) para os solos da Nova Zelândia e Formoso
et al . (1989) para as bauxitas de Lages (SC) 

.
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VII _ SÍNTESE E'CONCLUSõES

0s perfiE de al t erãção observados, desenvol vidos a pârtir
das rochas cãrbonat it icas do mor-ro do serrote most r-ðram
rnanutenGão do volume inicial da rocha, tratando-se portanto de
umã isalterita, A grande responsável pela manutencão desta
estrutura primária é a apatita residual que ocupa volume
importãnte da rorha e é resistente à dissolucão supdr.gena. A
comrtrosiGão bel.'r5it ica do carbonat ito Õriginal (carbon¡rtito
tardio), com Fe e Hn , propícia a acumulação de Õxihidróxidos
secundários destes elementos na alterita e pode auxi I i ar,
locaìizadamente, na manutenção da estrutura or.i9Ínal da roËhe.
Esta últ ima condicão, de acúmulo de produtos ferrugrnosos
suPér9enos, É ressal tada por Kapust in ( f9g1) como fator
importante na formação de relevos posit ivos (não necessariamente
isalteríticos) nos mantos de alter-acão desenvolvidos a par.tir de
rochas carbonatitrcas. Juquiá segue esta condicão geral proposta
Por KaPust in ( 1981 ) para formação de rel evos posit ivos; porém, a
causà maior desta feicão é a t)ãrticular riqueza em apatita
primáría que, com sua resistência, mantém pot- longo tempo o
vol ume original, evit ando o col apso da est rutura.

As diferentes fácÍes de alteraçào mostrãm feicões
forlnadas por event os pol icícl icos e carãct erizam os dois est ág i os
de evolucão comuhs aos carbonat itos,conforme Zanin (1?gg): pré_
laterit ico e laterít ico.

O estágio pré-laterítico é caracterizado pel a dissolução
dos crist ais de carbonato primário. As feicões de dissolucão
destes carbonatos são comunÊ) e mostram a formação de
pseudomorfoses ferruginosas por emparedamento, que pode sey- intre
e intercristaì ino Existe uma tendência dos cristàis
alotriomórficos e hipidiomór.ficos 9erãr.em pseudomor{oses por
emparedamento principalmente intercrist al ino e dos idiomórficos
por emparedamento ínter e i n t r a c r i s t a t i n o . o mot ivo deEt e t ipo de
associacão não está esclarecido, pode-se t)ensar, porém,na
possibi I idade de uma heramça do m i c ro frat uramen t o dos volumes
carbonáticos rlo carbonatito, ariterior å meteorieacão. Os alÍvios
de pressão nos vorumeç com cv istais carbonát icos idiomór{icos
pr-oduziriam maior quant idade de ßicrofrãturas intracristal inas.
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Naqueles com cristais menos bem fofmados, hipidiomórficos ou
alotrromórficos, estes al Ívios de f)ressão produzrriam
microf rat uras pr inc ipal ment e int ercrist a ì inas .

Neste estágio pré-laterjtico podem haver d e s e s t a t¡ i I i z a c õ e s
dos filossilicàtos, da magnet ita, da bãrit.a e, raramente, da
apatita.

O est ágio laterit ico caract eriza-se por ser post er i or à
dissolução dos minerais carbonáticos e pela ocorrência da
dissolucão da ¡rRatita primária. A c inét ica de d i ssol uc ão dest a
apat ita é, aparentemente, bem menor que aquela dos cirrbonàtos do
estágio pré-laterÍt ico e con {ere a est e mineral as cond icões de
manter o arcabouco estrutural do carbonat ito original .

0 seu eEtudo micromorfoló9ico mostrou feicões de
desestabilizacão pecul iares, sem formacão de pseudornorf oses . seus
crist ais idiomórficos, hexagon a r s e prismát icos, podem deemont ar,
parcial ou totalmente, pelos seus planos de cl ivagem
lonqitudinais, formando pequenos fragmentos rrrismáticos, ou
sofrer d isso 1uç ão I ocal izada, sem controle est rut ura I aparente,

0s est á9 i os I at erít icos mãis evol u ídos most rãm, em lûmina
delgada, a epigenia das apatitas primárias por p I asrnas;
ferruginosos e manganesÍferos,cuja instalacão também causa
deslocamentos mecânicos do material residual Começa, ai, o
[,rocesso de aloterizacão que ainda é pouco estudado.

Os produtos supdrgenos ferruginosos são encontrados em

todas as fases da evolução da alterita desenvolvida sobre o
carbonat ito de Juquiá e representam o produto mais abundante
ent re os secundários . Foram encont rados, nos est ág ios in i.c ials da
alteração do carbonatito, ocupando parciaìmente os espacoE
dissolvidos dos cristais de carbonato, podendo formar
pseudomorloses em diferentes nÍveis de organização. Recobrem
mäteriãis primários e secundários como filmes ferrug inosos,
principalmente aqueles apatiticos, Estão presentes nas fases mais
evoltrídas da, alteracão do carbonatito, na formà de plasmas com ou
sem apatita reEidual e mãrcàndo depósitos fibrorradiados de
apãtita secundária. Foi observada a existência de dois srupos
geoquímicos bem di.ferenciados; um cJeles, ma j.s a.bundante, contén
Htr e o outro, menoE comumente enconty.ado, é cãràcterieado pela
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presencà de Ti, indicando tratar--se'de produtos de alter-acão da
magnet i t a, arnda não homogene i zados .

A observação dos filossilicatos primários da rocha
carbonat it ica não most rou t ransformação em argrlominerais, sendo
suas pseudomorfoses ferruginosas {ormadas certarnente por Fe
principalmente al óct one.

A barit a tardi-magmática/hidrotermal mostrou vários
está9ios de dissolucão junto à isalterita do carbonatito e {oram
observadas ret)recipitacões supérgenas, seln hábito definido

A p resenG a de fos fat os supeirgenos não apat it icos for pouco
observada. Fosfato de ETR gIobular foi encont rado em apenas uma
amost ra (MEV-EDS ); fos fat o de alumÍnio da famí I ia das crr-andalitas
foi identificado por DRX somente em amostras tJróximas à rocha
al cal ina si l icát íca encaixante al t erada, most rando ao HEU com EDS
hábito romboddr ico e composicão próxima à gorceixita (rica em Ba)
com algum Sr subordinado. A não detecçto desteE fosfatos
crandalÍt¡cos junto a outras amostras rJe carbr.rnat ito ¡rìterado
evi denr i a a falta de disponibil idade geoquímica de Al rrara a sua
lormacão durante a evolu6ão da alterita do c:rrbonat ito, uma vez
que na alterità sobre as rochas alcalinaE silic.jticas do Cornplexo
Juquiá, onde Al e P são abundantes, os fosfatos cràndâlítrcos são
fase importante e facilmente identificados por tRX.

De modo geral, ocorretn as seguintes evolucões
mineraló9icas na isal terita do carÞonãt ito de Juquiá:

a)dolomita
(1r{r{.ñ)

b)apatita
( 1¡(y i s )

--) dissolucão

--) calcita (2a*r^)
--) oxihidróxidos de Fe e,/ou Mn (e'(rrnß)ü

c)rnagnetita
(14(P'.ñ)

--) apatitå e¡(rr ^ -.-) fosf. crandalitict¡ (e^(rri5)

--) fosf . de EIR (eñvr.$)
*_) fos fat o crandalÍtico (e.ñf,rc¡)
'--) fosfato de ETR (eñr't.¡l
-- ) d i sso I uç ão

'--) soethitä (24(tiù)

--) oxihidroxidos de Fe e/ou'f i (e¡(rx5)

- - ) d i sso I uç ão
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d)bar-ita
(1f{P1.a)

e ) {i I ossi l icat os *- )
(f¡{rro{,)

-- )

(x pseudomor fose com

__ ) barità (er{.yrñ)

--) dissolucão

goethita (e,tYr{r)||'

oxihidróxidos de Fe e Hn (2¡{vrnß)}

dissolucão

contribuicão alóctone)

No caso espec Í fi co da filiacäo miner.alósica supér9ena da
apatita primária, há concordância com aquelas frropostàs por
Veillard et al. (1929), Lucas et al. (198ø), Flicoteaux e Lucas
(1984) e Schwab et al. (1989), que se apojam em dados
termodinâmicos, sendo que a seqüência evolut iva aqui observadä
foi mais reEtrita. 0s fosfatos de ETR, não comentados pelos
autores acima citados, loram cclnsiderados aqui como evolucão
direta da apatita primúria, poÊétn, a possibilidade de produtos
int ermed i ár i os fosfat ados ou não, deve ser considerada.

O qui mi smo envo I v ido na fase pré-laterítica do proÊesso de
alteração do carbonat ito de Juquiá contou com grande
disponibilidade geoquÍhica de COo- *t, Cð +';r, Hg.r;¿, Fe*h'r, t{rì.{.Ë, Ban.rÃ

e Srr'rô, tendo em vista a composição apresentada Pelos curbonatos
primários anal isados. Os ions C0.,-*r, Ca".ñ, ¡0".n sofrem I ixiviacão
quase total, sendo que alguma calcita supdrgena, em quantidade
relativa desprezivel, é {ixada na base do perfil. Fe4.t"1 e Mn.r' r"1 Eão
fixados nos estásios iniciais da dissolucão cJoÈ carbonato,¡ como
Fer'1ã e Hn'a em oxihidróxidos, e podem conter¡ eventualmente,
algum Ba*çõ e Sr'''Þ. EEses dois últimos elem€ntos sào tamhém
incorporados nas est rut uras rrandal ít icas secundárias.

No estisio laterítico há grande disponibilldade geoquÍmica
de P0.:-î e Ca{'Ä nas águas perEol ant es. frarte dest es elementos É,
provavelmente, I ixiviada mas a recristal ização de apät ita
Éu¡ré¡9s^. d abundante e mosträ uma purif i.cagão e d e s c ir r b o n a t a c ã o

na sua const ituicão.
Os p I asmais sutrÉrgenos desenvoì vidos rìÉÊt e est ág io säo

predomÍnantemente ferruginosos e manganesiferos e, àpesar de não
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t erem s ido encont rados, deve-se considerar a possib i I idade de
formacão de {os{atos mistoE de Ca e Fe nest es materiais.

A Fig. 41 esquematiza as principaiE evoluções
morfolcjgicas, mi nera ì óg ic as e químicas envoì vidas na formac ão da

alterita do carbonatito de Juquiá, Ëintetizadas neste capítulo.
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f-OTO 1-Cristais de dolomita em inicio
ferrug lnosos e manganesí feros
e::paços dissolvidos (microscópio

de alteracão
supérgenos Dc
óptico, luz n

tø6

com produt os
upando seus
atural ).

0 lcmÕ t----l-¡

f:OT0 2-Depósito
Parcralmente

t
-t

4ì...¡;&*.. .,.,. .¡;!.

de calcrta supérgPna srrbre
a I t erado ( amnst ra nat ural ) .

?

I

.{q
'ä

carbonatrto
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l-OTO 4-Isalterita do ca¡-bonatrto
or-jginal da rocha; as partes
residual pr-imár'ia; as lenteE
dolomiticas pr.Laenr:hidas por
manganesíferos supérgenos.

l. tr., /

evi denc i ando a est rut ura
c l aras são rica.s Èm apat it a
trsruras ção Pst:udomorfr:ses

I it

v'
I

F0TO 3-Isalter-ita do carbonat ito evidenciando a estrutura
original da rocha; as {arxaE claras são rlcas em ¡rpat ita
residr.ral promá.ria; as faixas escura.s são ricas erlt
r:avidadeE romboedricas pseudomorficas de dolornitaE
preench idas por produt os f er ru9 it-tosos e

supÉr9Prìos.
mang an es i feros

7.

¡

t
t
öt',
ì a'l

rl

produLoE fer-r ug irrosDs e
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F0T0 5-Produtos ferruginoEos dentro de cavidades rombc¡édr-icas
pseudomórficas dos carbonatoE; a) em pel jculas, b ) em
pseudog I óbul os ( amoEt ra nat ural ) .

+
Ò

FDTO ó-Produtos ferruginoEos supér'9enos com aspecto dendritico
sobre paredes apat ít icas de cavicJades r omboédricas
pseudomorfrcas (microscópio ópt rcc¡, luz natural ) .



F0T0 7-Piroc loro primário residual
.ferrug inogos supérgenos em
pseudomórfica (fragmento observado

assoc iado a
cavidade
em MEV¡ ver

'tøcì

produtos
romboédrica
figura 11).

8-Apat it a supérgena fissural ,

háb it o bot rioidal ( fragment
fibrorradiada

o observado em

a

¡ €rn depósitos
MEV).

deFOTO
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FOï0 9-Apat it a
depósitos
ob s ervad o

supérgena fissural
bot rioidais de

em MEV).

/'* l,

, id iomór f ica, 9Êrlrinada sotrre
apat it a su¡rergena ( f ragment o

rf
:/

FOTO LØ-Cristais romboédricos de fosfatos crandalit
matriz apat ít ica parcialmente dissolvida
observado etn tlEV¡ ver figura 13).

icos sobre
( fra gntent cr



FOT0 I t-Fosfat os
primário
MEV; ver

de ETR supérgenos depositados
parcialmente alterado (frasment
figura e?|.

iJ.t.

sobre carbonato
o observado em

FOTO 1?-Depósito supér9eno de barita sobre
primária em vias de al t era.cão ( f ra.sment
ver figura ?3r.

cristais de apatita
o observado em ].1EV;



FOTO 13-Pseudomorfose, €flt goethita e
da rocha alcal ina sil icát ica

r il:.

crandal ita, de filossil icato
a1 t erada ( amost ra nat ural ) .



F0T0 14-Fases const it uint es de pseudomorfose de
frlossrl rcato da rocha alcal rna sil rcát rca alterada(fragmento observado em MEV; ver figuras aS e ?6).
a) fosfato de A1 crandal it rco rlco em Ba (t rpo gorcerxrta) ;

b ) rdem a anterior mostrando hábitos romboÉdricos,
hexagonars e vermr formeE;
c)camadas crandalíticas (Cr) e ferrugrnosas (re);
d)crrstarç com hábrto em "barcas" de compostos
ferruginosos rrcos em Tr
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,i:

:r9fã(

de dolomit a parcialmente alterados
(microscópio ópt ico, 1 uz natural ) .

\i4

com bov dasF0T0 15-Cr iEt ais
cÐncervadas

lr¿ '

F0T0 1.6'Cristal de
f er-r'ug inoso

apatita primár'ia em dissolucão
s,rpér9eno (mrcroscóp io ópt rco,

junto a pla.sma
luz naLural ).
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de apatita Prlmarla ( fr agment oF0T0 L7-Di-.sol ucão
observado em

em crist al
l"lEV ) .

FOTO 1B- 0 i sso I r-rç ão
parc ial em

de crlstais de
ripas" ( fr ¿gmento

apat rta primária;
observado Pm MEV).

deErnont e



F0T0 19-Dissoluçào
avanGado de
t4EV ) .

em crist ais
desmonte em

de apat it a primár
"ripas" ( fragment o

rl6

ia ¡ est ág io
observado em

F0TO 
"ø-Dissolucão 

local izada
( f ragment o observa.do em

em
HEV )

decrist al apatita Prlmarla



F0TO e1-Dissol ucão
em ripas,; b )

p I asma poroso

em crist ais
dissolucão
( fragment o

de apat it a
localizada;

observado em

I J/

primár-ia; a) desmonte
c) transformacão em
HEV )

FOT0 e?.-D i sso 1 uc ão em
t ransformação em
( frasment o observado

cr-istais
plasma poroso

em l'lEV )

de apat ita
apat ít ico

Prtmarla;
f er-rug inoso
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F0TO ?3-Depósito fissural de
produt os ferrug inosos;
p irâmides hexagonais
ópt ico, luz natural ).

apat it a supér9ena; a ) ac icul ar com
b ) ac icul ar t rans I úc ida; c ) em

seminadas translúcidas (micr-oscópio

l\,
\s/

,/.:
\
a

.¡ -I{,.r

I

/,,
t'

F0TO ?4-Depósito de apatita supprspna sobre crlstais de barita
primária; a) acicular com pr-odutos ferruginosos ; b) Hm
pirâmides hexagonais geminadas translúcidas; c ) cristal de
barit a primária ( microscóp io ópt ico, I uz nat ural ) .

,\

5'.b^

',ll:



sup€¡r9ena c om
fase ferrug i

MEV).

o hexagonal
secundária

i. i.9

pr-ismát ico
( fragment o

hábit
n 05a

F0T0 25-Ap at it a
assoc i ad a
ob servado

FUT0 ?6-FaEe
depoçita
observad

ferruginosa
da em apat it
o em HEV).

sUPer9ena com
a parrialnlente

hábito em
alterada (fr

a
em

est rel a
agmento



FOTO ?7-Fase
deposit
HEV).

ferrug inosa supérgena
ada em dol omit a prpservarJa

com hábito
( fr agment o

r i:ì d)

em eEtrela
observado em

F 0TO 2B-Fase ferrug lnosa
s I óbul os geminados

e mangànes í fera
( 1v-agnrenL o ot-rser

supér9ena com hábrto Pm
vado ern Mt--V) .



FOT0 ??-Fases Eupérgenas ferruginosa
ferruginosa e manganesifera
(fragmento observado em MEV).

com hábito
com háb i t

i¿11

em est rel as e
o em gldbulos

FOTO 3O-Fase ferruginosa
assoc iada à mat
alterada (fragment

SUPergena com
riz apat ít ica
o observado em

ipo "espon ja",
parcialmente

est rutura t
primária

MEV).



F0T0 31 -Fase ferrug inosa
f 1 or" , assoc i ada à
(fragmento obsert,ado

L c:. r:.

com est rut ura t ipo "couve-
ítica parcialmente alterada

sLrP er I en a
matriz apat

Pm MEV).

FOT0 3P-Fase ferrug I nosa supergena
p:,eudomorf oseando crist al
( f ragment o observado Pm llEV ) .

cc'ìm eEtrutur'
de cartron¿to

ifro "esponja"
á dissoìvidc:

at
j



FOï0 33-Fase
carbonatos

f er.rug inosa
Já dissol vrdos

su.pér9ena pseudornor f oseando
( f ra,lment o observado em HEV )

F0T0 34-Detalhe da foto 33

f- O lO 35-Det al he da f ot o 33



F0T0 37- Barita
observado em

i. i:ì rt
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